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Conferinţa generală –  
o binecuvântare deosebită

Un membru bun al Bisericii vorbea cu un vecin 
care nu era de aceeaşi credinţă cu noi. Când 
subiectul discuţiei s-a îndreptat spre conferinţa 

generală, vecinul a întrebat: „Spui că aveţi profeţi şi 
apostoli? Şi de două ori pe an în cadrul unei conferinţe 
mondiale ei revelează cuvântul lui Dumnezeu?”. 

 „Absolut”, a răspuns membrul, plin de convingere. 
Vecinul s-a gândit o clipă la acest lucru. El părea 

sincer interesat şi, apoi, a întrebat: „Ce au spus la ultima 
conferinţă generală?”. 

În acest moment, membrul cel bun al Bisericii a tre-
cut de la sentimentul de entuziasm privind împărtăşirea 
Evangheliei, la sentimentul de jenă. Oricât a încercat, nu 
s-a putut gândi la detaliile vreuneia dintre cuvântări. 

Prietenul său i-a văzut tulburarea şi a spus: „Vrei 
să-mi spui că Dumnezeu vorbeşte oamenilor în zilele 
noastre, iar tu nu-ţi poţi aminti ce a spus El?”. 

Fratele s-a simţit umil datorită acestei experienţe. El a 
promis că va face tot posibilul să-şi amintească cuvin-
tele rostite de slujitorii Domnului la conferinţa generală. 

Cu toţii ştim cât este de greu să ne amintim fiecare 
mesaj de la conferinţa generală, dar consider că nu 
trebuie să ne simţim jenaţi dacă nu ne amintim totul. 
Totuşi, la fiecare conferinţă generală sunt mesaje oferite 
ca un dar şi o binecuvântare din cer, care sunt valabile 
în situaţiile din viaţa noastră personală. 

În vederea pregătirii pentru conferinţa generală, per-
miteţi-mi să sugerez trei concepte de bază care ne pot 
ajuta să primim, să ne amintim şi să punem mai bine în 
practică cuvintele rostite de slujitorii Domnului. 

1. Membrii Bisericii sunt îndreptăţiţi la revelaţie 
personală, atunci când ascultă şi studiază cuvintele 
inspirate rostite la conferinţa generală. 

Vă invit ca, în timp ce vă pregătiţi pentru conferinţa 
generală, să vă gândiţi la întrebările la care aveţi nevoie 
de răspuns. De exemplu, puteţi dori mult să primiţi 
orientare şi îndrumare de la Domnul cu privire la încer-
cările cu care vă confruntaţi. 

Răspunsurile la anumite rugăciuni ale dumneavoas-
tră pot veni direct printr-o cuvântare sau printr-o frază 
anume. În alte situaţii, răspunsurile pot veni printr-un 
cuvânt, frază sau cântec aparent fără legătură. O inimă 
plină de recunoştinţă pentru binecuvântările vieţii şi o 
dorinţă sinceră de a auzi şi a urma cuvintele sfatului vor 
pregăti calea pentru revelaţie personală. 

2. Nu ignoraţi un mesaj pur şi simplu fiindcă pare 
cunoscut. 

Profeţii au propovăduit dintotdeauna prin repe-
tiţie; este o lege a învăţării. Veţi auzi repetări ale 
temelor şi doctrinelor în cadrul conferinţei generale. 
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Permiteţi-mi să vă asigur: aceasta nu se întâmplă 
din cauza lipsei de creativitate sau de imaginaţie. 
Continuăm să auzim mesaje despre lucruri similare 
deoarece Domnul predică şi lasă amprenta în minţile 
şi inimile noastre despre principii fundamentale de 
mare importanţă eternă care trebuie înţelese şi puse 
în practică înainte de a continua cu alte lucruri. Un 
constructor înţelept face mai întâi fundaţia înainte de 
a ridica pereţii şi acoperişul. 

3. Cuvintele rostite la conferinţa generală trebuie să 
fie o busolă care ne arată calea în timpul lunilor care 
urmează. 

Dacă ascultăm şi urmăm îndemnurile Spiritului, ele 
vor fi ca o Liahonă, îndrumându-ne prin necunoscut, 
prin văi şi munţi plini de încercări care se ivesc în faţă 
(vezi 1 Nefi 16).

Încă de la începuturile lumii, Dumnezeu a ales pro-
feţi care rostesc voia cerului către oamenii din vremea 
lor. Este responsabilitatea noastră de a asculta şi, apoi, 
de a pune în practică mesajele pe care Domnul ni le 
oferă. 

Milostivul şi iubitorul nostru Tată Ceresc nu i-a 
părăsit şi nu îi va părăsi pe copiii Săi. Astăzi, precum şi 
în vremurile din trecut, El a numit apostoli şi profeţi. El 
continuă să-Şi dezvăluie cuvântul către ei. 

Ce privilegiu minunat este să auzim mesajele lui 
Dumnezeu adresate fiecăruia dintre noi în timpul con-
ferinţei generale! Să ne pregătim bine pentru această 
minunată binecuvântare de îndrumare divină transmisă 
prin slujitorii Săi aleşi. 

Pentru că aceasta este o binecuvântare deosebită. 

SĂ PREDĂM DIN ACEST MESAJ

•	 Citiţi	articolul	împreună.	Încurajaţi	familia	să	aleagă	
lucruri	pe	care	să	le	asculte	cu	atenţie	în	timpul	con-
ferinţei	generale.	

•	 Pentru	a-i	ajuta	pe	copiii	mici	să	pună	în	practică	sfa-
tul	dat	de	preşedintele	Uchtdorf,	arătaţi-le	un	tabel	
cu	autorităţile	generale	(ce	se	găseşte	în	numărul	
dedicat	conferinţei	din	Liahona).	Înştiinţaţi-i	că	Prima	
Preşedinţie	şi	Cvorumul	celor	Doisprezece	Apostoli	

vor	vorbi	la	conferinţa	generală.	Încurajaţi-i	pe	copii	
să	dea	ascultare	cuvântărilor	din	timpul	conferinţei	şi	
să	deseneze	o	imagine	care	să-i	ajute	să-şi	amintească	
ce	au	învăţat.	Părinţii	pot	vizita	conferencegames	
.lds	.org	pentru	a	găsi	mai	multe	activităţi	legate	de	
conferinţă	pentru	copii.	

TINERET
Bune, mai bune, cele mai bune
Mary-Celeste Lewis

În	cuvântarea	sa	de	la	Conferinţa	Generală	din	oc-tombrie	2007,	vârstnicul	Dallin H.	Oaks,	din	Cvorumul	
celor	Doisprezece	Apostoli,	a	vorbit	despre	activităţi	
care	sunt	„bune,	mai	bune	şi	cele	mai	bune”.	Când	a	
ajuns	la	partea	despre	„suprasolicitarea	copiilor”	am	
început	să	mă	agit	în	scaunul	meu	având	un	sentiment	
de	vinovăţie.	

Ştiam	că	eu	fac	prea	mult.	Făceam	parte	din	echipa	
de	teatru	a	şcolii,	aveam	ore	grele	la	şcoală	şi	eram	
implicată	în	alte	câteva	activităţi.	Nu	participam	la	
activităţile	Tinerelor	Fete	cu	credinţă,	iar	duminicile	îmi	
erau	pline	de	stresul	de	a	încerca	să	termin	temele	în	
ultima	clipă.	Muzica	şi	editarea	ziarului	şcolii	îşi	pierdu-
seră	elementul	de	distracţie	şi	deveniseră	o	muncă.	

Cuvântarea	vârstnicului	Oaks	m-a	făcut	să	mă	uit	cu	
atenţie	la	programul	meu.	Activităţile	mele	erau	bune,	
însă	erau	prea	multe.	A	trebuit	să	le	aleg	pe	cele	mai	
bune.	Încercând	să	decid	la	ce	activităţi	să	renunţ,	am	
înţeles	că	Evanghelia	lui	Isus	Hristos	era	cea	mai	bună	
prioritate	pe	care	o	putea	avea	cineva.	Am	pus	rugă-
ciunea	şi	studiul	scripturilor	în	vârful	listei	mele,	iar	de	
atunci	viaţa	mea	a	decurs	mult	mai	liniştit.	

Vârstnicul	Oaks	m-a	învăţat	că,	atunci	când	facem	
ceea	ce	vrea	Domnul	ca	noi	să	facem	mai întâi,	restul	va	
decurge	de	la	sine.	Dacă	studiez	scripturile	înainte	de	
a	juca	jocuri	sau	chiar	înainte	de	a-mi	face	temele,	tot	
ceea	ce	este	important	va	fi	făcut.	Când	îmi	bazez	viaţa	
pe	Domnul,	şi	nu	Îl	consider	ca	pe	un	gând	care	îmi	vine	
în	minte	mai	târziu,	viaţa	mea	este	mai	plină	de	pace	şi	
succes.	

De	acum,	sunt	foarte	atentă	să	dau	ascultare	sfatului	
oferit	la	conferinţa	generală!	
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COPII

Pot găsi răspunsuri pe parcursul 
conferinţei generale

Preşedintele	Uchtdorf	spune	că,	dacă	vă	gândiţi	la	
unele	întrebări	înainte	de	conferinţa	generală,	Dom-

nul	vă	poate	vorbi	prin	intermediul	profeţilor	şi	aposto-
lilor	în	timpul	conferinţei.	

1.	 În	cadrul	familiei	sau	în	clasă,	discutaţi	ce	trebuie	să	
învăţaţi,	fie	personal	sau	împreună.	(De	exemplu:	

Cum	îmi	întăresc	mărturia?	Cum	să	rezolv	o	pro-
blemă	la	şcoală?)	Pe	o	bucată	de	hârtie	sau	în	jurna-
lul	dumneavoastră,	scrieţi	întrebările	pe	care	le	aveţi.	

2.	 În	săptămânile	premergătoare	conferinţei,	vă	puteţi	
gândi	şi	ruga	în	privinţa	acestor	întrebări.	

3.	 Ascultaţi	cu	atenţie	pe	parcursul	confernţei	(poate	fi	
de	ajutor	să	luaţi	notiţe).	Apoi,	scrieţi	modul	în	care	
Domnul	–	prin	intermediul	conducătorilor	Bisericii	–	a	
răspuns	la	întrebările	dumneavoastră.	

4.	 Pe	o	altă	bucată	de	hârtie,	puteţi	desena	o	imagine	
cu	dumneavoastră	în	care	faceţi	ceea	ce	aţi	învăţat.	
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Julie B. Beck, preşedinta generală 
a Societăţii de Alinare, a spus: 

„În mine s-a dezvoltat o mărturie 
copleşitoare despre valoarea fiicelor 
lui Dumnezeu… Am simţit că ni-
ciodată nu a fost o nevoie mai mare 
de credinţă sporită şi de neprihă-
nire personală. Niciodată nu a fost 
o nevoie mai mare de familii şi de 
cămine puternice”. 

Surorile pot ajuta la crearea de că-
mine şi familii puternice atunci când 
acţionează bazându-se pe revelaţia 
personală. „Abilitatea de a fi demnă 
de revelaţie personală, de a o primi 
şi de a acţiona conform acesteia este 
cea mai importantă abilitate care 
poate fi dobândită în această viaţă”, 
a continuat sora Beck. „Demnitatea 
de a avea Spiritul Domnului începe 
cu dorinţa de a avea acel Spirit şi 
necesită un anumit grad de dem-
nitate. Ţinerea poruncilor, pocăinţa 
şi reînnoirea legămintelor făcute la 
botez duc la binecuvântarea de a 
avea totdeauna Spiritul Domnului cu 
noi. Facerea şi ţinerea legămintelor 
din templu adaugă, de asemenea, 
tărie spirituală şi putere în viaţa unei 
femei. Multe răspunsuri la întrebări 
dificile sunt găsite citind scripturile, 
deoarece scripturile sunt un ajutor în 
vederea primirii revelaţiei… Rugăciu-
nea zilnică este, de asemenea, esen-
ţială pentru a avea Spiritul Domnului 
cu noi” 1.
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Întărirea	familiilor	prin	creşterea	
spiritualităţii
Studiaţi acest material şi, după cum este potrivit, discutaţi-l 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. 

Credinţă • Familie • Alinare

De asemenea, noi îi întărim 
spiritual pe membrii familiei când 
îi ajutăm să înţeleagă planul etern 
al Tatălui Ceresc. „Ce putem face 
pentru a-i pregăti mai bine spiritual 
pe copiii noştri pentru rolurile lor 
eterne?”, a întrebat vârstnicul  
M. Russell Ballard, din Cvorumul ce-
lor Doisprezece Apostoli. „Probabil 
că cel mai cuprinzător răspuns este: 
Învăţaţi-i cum să trăiască în acord cu 
principiile Evangheliei.” Această în-
văţătură vine prin intermediul rugă-
ciunii zilnice, al studiului scripturii şi 
al meselor servite în familie precum 
şi al serilor în familie săptămânale 
şi al prezenţei la Biserică. Vârstnicul 
Ballard explică: „Ne pregătim în 
fiecare zi, chiar acum, pentru viaţa 
eternă. Dacă nu ne pregătim pentru 
viaţa eternă, ne pregătim pentru 
ceva mai neînsemnat, probabil ceva 
mult mai puţin însemnat” 2.

Din scripturi
Proverbe 22:6; 1 Ioan 3:22; Doc-

trină şi legăminte 11:13–14; 19:38; 
68:25

Din istoria noastră
Profetul Joseph Smith le-a învăţat 

pe surori, la o adunare a Societăţii de 
Alinare în aprilie 1842, despre faptul 
că ele aveau o obligaţie solemnă de 
a se salva pe ele însele. El a spus: 
„După [instruirea mea], voi veţi fi 

[răspunzătoare] pentru propriile 
voastre păcate; este o cinste de dorit 
ca voi să păşiţi înaintea Tatălui nos-
tru Ceresc astfel încât să vă salvaţi; 
noi, toţi, suntem răspunzători în faţa 
lui Dumnezeu pentru felul în care 
desăvârşim lumina şi înţelepciunea 
pe care Domnul nostru ni le-a dat 
pentru a ne da posibilitatea să ne sal-
văm” 3. El le-a învăţat să fie persoane 
drepte, să devină un popor sfânt şi 
să se pregătească pentru rânduielile 
şi legămintele din templu. 
NOTE
1. Julie B. Beck, „Şi peste roabe voi turna Duhul 

Meu, în zilele acelea”, Liahona, mai 2010,  
p. 10-11. 

2. M. Russell Ballard, „Spiritual Development”, 
Ensign, nov. 1978, p. 65-66. 

3. Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: Joseph 
Smith (2007), p. 375-376. 

Ce pot face eu? 
1. Cum	pot	să	le	ajut	pe	surori	
să-şi	îmbunătăţească	bizuirea	
pe	propriile	forţe	din	punct	de	
vedere	spiritual?	

2. Cum	îmi	pot	îmbunătăţi	eu	
propria	abilitate	de	a	recunoaşte	
şi	a	răspunde	Spiritului	Sfânt?	

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