
Preøedintele Thomas S. Monson

De când ne-am întâlnit ultima oaræ,
Biserica a continuat sæ ofere multæ asis-
tenflæ umanitaræ necesaræ în zone diferi-
te din întreaga lume. Numai în ultimele
trei luni, s-a oferit asistenflæ umanitaræ
în Polinezia Francezæ, Mongolia, Bolivia,
Peru, Arizona, Mexic, Portugalia øi
Uganda, printre alte zone. Cel mai re-
cent, am oferit asistenflæ în Haiti øi Chile
în urma cutremurelor øi valurilor ucigæ-
toare devastatoare din acele zone. Ne
exprimæm dragostea faflæ de membrii
Bisericii noastre care au suferit de 
pe urma acestor dezastre naturale.
Dumneavoastræ suntefli în rugæciunile
noastre. Ne exprimæm profunda recu-
noøtinflæ faflæ de dumneavoastræ pentru
bunævoinfla de a ne ajuta în eforturile
noastre umanitare prin punerea la dis-
poziflie a resurselor dumneavoastræ øi,
în multe cazuri, a timpului, talentelor 
øi experienflei dumneavoastræ.

Acest an marcheazæ 25 de ani de
când programul nostru umanitar a de-
venit o parte a efortului programului
pentru bunæstare. Numærul persoane-
lor care au fost ajutate prin intermediul
acestui program nu ar putea fi vreodatæ
verificat cu acuratefle. Ne vom strædui
mereu sæ fim printre primii care sæ so-
seascæ la locul dezastrelor, indiferent
unde ar putea avea loc.

Biserica continuæ sæ creascæ øi sæ
meargæ înainte. Construirea de tem-
ple este o dovadæ a unei asemenea
creøteri. Am anunflat, recent, un nou
templu ce va fi construit în Payson,
Utah. De asemenea, am anunflat reno-
værile semnificative care vor fi aduse
templului Ogden, Utah. În urmætoare-
le trei luni vom dedica temple noi în
Vancouver, Columbia Britanicæ; în
The Gila Valley, Arizona øi în Cebu
City din Filipine. Spre sfârøitul anului
vor fi dedicate sau rededicate alte
temple. Pe mæsuræ ce numærul mem-
brilor va creøte, vom continua sæ con-
struim temple în întreaga lume. În

Cât este de plæcut, dragii mei
frafli øi dragile mele surori, sæ
ne întâlnim din nou! Aceastæ

conferinflæ marcheazæ 180 de ani de
când a fost organizatæ Biserica. Cât de
recunoscætori suntem pentru profetul
Joseph Smith care a cæutat adeværul,
care l-a gæsit øi care, sub îndrumarea
Domnului, a restaurat Evanghelia øi 
a organizat Biserica!

Biserica a crescut în mod constant
din acea zi a anului 1830. Ea continuæ
sæ schimbe vieflile din ce în ce mai
multor oameni în fiecare an øi sæ se
ræspândeascæ pe întreg pæmântul pe
mæsuræ ce forfla noastræ misionaræ îi
gæseøte pe aceia care sunt în cæutarea

adeværului. Încæ o datæ, facem apel la
membrii Bisericii sæ întindæ o mânæ de
ajutor noilor convertifli sau celor care
îøi croiesc drumul înapoi în Bisericæ, 
sæ îi înconjoare cu dragoste øi sæ îi 
ajute sæ se simtæ ca acasæ.

Væ mulflumesc, frafli øi surori, pentru
credinfla dumneavoastræ în Evanghelia
lui Isus Hristos øi devotamentul faflæ 
de aceasta. Væ mulflumesc pentru tot
ce facefli în episcopiile øi ramurile
dumneavoastræ, în flæruøii øi districtele
dumneavoastræ. Dumneavoastræ slujifli
de bunæ voie øi bine øi realizafli mult bi-
ne. Fie ca Domnul sæ væ binecuvânteze
pe mæsuræ ce væ stræduifli sæ Îl urmafli øi
sæ væ supunefli poruncilor Sale.

Bine afli venit 
la conferinflæ
Væ mulflumesc, frafli øi surori, pentru credinfla
dumneavoastræ în Evanghelia lui Isus Hristos 
øi devotamentul faflæ de aceasta.
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Mæ adresez taflilor øi familiilor
din toatæ Biserica.

Cu ani în urmæ am început
corelarea sub conducerea preøedinte-
lui Harold B. Lee. Pe acea vreme, pre-
øedintele Thomas S. Monson a spus:
„Astæzi, suntem în campanie împotriva
celor mai puternice forme ale pæcatu-
lui, viciului øi ræului care s-au petrecut
vreodatæ sub ochii noøtri… Planul de
bætaie, oriunde luptæm ca sæ salvæm
sufletele oamenilor, nu este al nostru.
El [vine prin] inspiraflie øi revelaflie de
la Domnul”1.

În timpul acelor ani de corelare, în-
tregul mod de operare al Bisericii a fost
schimbat. Întregul program a fost res-
tructurat. Obiectivele øi relafliile dintre
organizaflii au fost redefinite. Cuvântul
cheie în timpul acelor ani de corelare 
øi restructurare era preoflia.

Preøedintele Monson a vorbit, de
asemenea, despre Ghedeon, un erou
din Vechiul Testament. Ghedeon a fost
ales sæ conducæ armata Israelului, mii
de viteji. Dar dintre ei, tofli, el a ales
doar 300 de bærbafli.

Ghedeon avea un fel interesant de
a-øi selecta recruflii. Când oamenii au
bæut apæ dintr-un pârâu, majoritatea
„au îngenunchiat… ca sæ bea”. Pe aceia
nu i-a ales. Câfliva au luat apæ în cæuøul
palmelor øi au bæut, ræmânând foarte

vigilenfli. Ei au fost cei aleøi2.
Træim în zile cu „ræzboaie, zvonuri

de ræzboaie øi cutremure de pæmânt în
diferite locuri”3. Aøa cum a fost profe-
flit: …întreg pæmântul va fi tulburat”4,
øi „Satana este liber pe pæmânt”5. El
cautæ sæ distrugæ tot ce este bun øi
drept6. El este Lucifer, cel care a fost
alungat din prezenfla lui Dumnezeu7.
Împotriva tuturor acestor lucruri avem
sentimente pozitive despre ce ne aø-
teaptæ în viitor.

Mica forflæ a lui Ghedeon a reuøit
deoarece, aøa cum declaræ consemnæ-
rile: „Au ræmas fiecare la locul lui”8.

Aceastæ „[dispensaflie] a plenitudinii
timpurilor”9 s-a deschis odatæ cu apari-
flia Tatælui øi a Fiului în fafla bæiatului
Joseph Smith10. Apoi, îngerul Moroni i-
a arætat lui Joseph unde fuseseræ îngro-
pate plæcile ce conflineau Cartea lui
Mormon11. Lui Joseph i-a fost datæ pu-
terea de a le traduce12.

În timpul traducerii, Joseph øi
Oliver Cowdery au citit despre botez.
S-au rugat ca sæ øtie ce sæ facæ13. Atunci
le-a apærut un mesager ceresc, Ioan
Botezætorul. El le-a conferit Preoflia aa-
ronicæ „care defline cheile slujirii înge-
rilor, ale Evangheliei pocæinflei øi ale
botezului prin scufundare pentru ier-
tarea pæcatelor”14.

Apostolii Petru, Iacov øi Ioan, care au

Preøedintele Boyd K. Packer,
preøedintele Cvorumului celor Doisprezece Apostoli

fiecare an, în temple, se înfæptuiesc
milioane de rânduieli pentru cei dragi
ai noøtri care au decedat. Fie ca noi 
sæ continuæm sæ fim credincioøi în în-
fæptuirea unor asemenea rânduieli
pentru aceia care nu pot sæ øi le înfæp-
tuiascæ singuri.

Mulfli dintre dumneavoastræ øtifli cæ
la scurt timp dupæ conferinfla din oc-
tombrie de anul trecut, draga mea so-
flie Frances a cæzut, fracturându-øi un
øold øi un umær. Dupæ douæ operaflii
reuøite øi mai multe sæptæmâni de spi-
talizare, ea s-a putut întoarce acasæ.
Se simte bine øi continuæ sæ facæ pro-
grese pentru a se însænætoøi complet.
Ea a putut fi prezentæ la adunarea ge-
neralæ a Tinerelor Fete de sâmbæta
trecutæ øi intenflioneazæ sæ fie prezen-
tæ la una sau douæ sesiuni din acest
sfârøit de sæptæmânæ. De altfel, în ulti-
ma clipæ, a spus: „Astæzi vin!”. Øi se
aflæ aici! Ea mi se alæturæ în a ne expri-
ma recunoøtinfla profundæ faflæ de
Tatæl nostru Ceresc øi faflæ de fiecare
dintre dumneavoastræ pentru rugæ-
ciunile øi urærile dumneavoastræ de
bine pentru ea.

Frafli øi surori, am venit aici sæ fim
instruifli øi sæ primim inspiraflie. Væ
uræm bun venit dumneavoastræ, celor
care suntefli noi membri ai Bisericii.
Unii dintre dumneavoastræ se confrun-
tæ cu probleme, cu provocæri, cu deza-
mægiri øi cu pierderi. Væ iubim øi ne
rugæm pentru dumneavoastræ. Pe par-
cursul urmætoarelor douæ zile, vor fi
oferite multe mesaje care vor acoperi
o varietate de subiecte. Acei bærbafli øi
acele femei care væ vor vorbi au cæutat
ajutor divin cu privire la mesajele pe
care le vor oferi.

Rugæciunea mea este ca noi sæ fim
umplufli cu Spiritul Sæu în timp ce vom
asculta øi vom învæfla. Mæ rog ca acest
lucru sæ se întâmple, în numele lui
Isus Hristos, Domnul øi Salvatorul 
nostru, amin. ■

Puterea preofliei
Preoflia nu are puterea pe care ar trebui s-o aibæ øi nu o va
avea pânæ când puterea preofliei nu este stabilitæ ferm în
cadrul familiilor.




