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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.



fost cei mai apropiafli de Domnul în slu-
jirea Lui, au apærut apoi øi le-au conferit
lui Joseph øi lui Oliver preoflia cea mai
înaltæ15 sau „Preoflia Sfântæ dupæ Ordinul
Fiului lui Dumnezeu”16. Preoflia, explicæ
scripturile, trebuia sæ fie numitæ dupæ
Melhisedec, marele înalt preot cæruia
Avraam i-a plætit zeciuialæ17.

Aceasta a devenit atunci autoritatea
lor. Prin cheile preofliei, ei au avut ac-
ces la toate puterile cerului. Lor li s-a
poruncit sæ propovæduiascæ Evanghelia
la toate nafliunile18.

Niciodatæ nu a fost uøor sæ se træias-
cæ în acord cu principiile Evangheliei
lui Isus Hristos. Nu a fost uøor atunci
când a træit El øi nu a fost uøor în zilele
de început ale Bisericii. Primii sfinfli au
fost supuøi unor suferinfle øi împotriviri
de nedescris.

S-au împlinit peste 180 de ani de
când preoflia a fost restauratæ. Noi sun-
tem acum aproximativ 14 milioane de
membri. Chiar øi aøa, suntem o micæ
fracfliune în comparaflie cu miliardele
de oameni de pe pæmânt. Dar noi sun-
tem cine suntem øi øtim ceea ce øtim 
øi trebuie sæ mergem înainte øi sæ pre-
dicæm Evanghelia.

Cartea lui Mormon aratæ clar cæ noi
nu vom domina niciodatæ prin mæri-
me. Dar noi avem puterea preofliei19.

Profetul Nefi a scris: „Øi s-a întâmplat

cæ am væzut Biserica Mielului lui
Dumnezeu øi ea numæra puflini… cu
toate acestea, am væzut cæ Biserica
Mielului, care cuprindea pe sfinflii lui
Dumnezeu, de asemenea, era pe toatæ
fafla pæmântului; iar stæpânirile acesteia
pe fafla pæmântului erau mici”20.

Preøedintele Joseph Fielding Smith
a spus: „Deøi se poate spune… cæ sun-
tem doar o mânæ în comparaflie cu…
lumea, totuøi putem fi comparafli cu
drojdia de care a vorbit Salvatorul, ca-
re, în cele din urmæ, va creøte [sau va
înælfla] întreaga lume”21.

Putem, øi la vremea hotærâtæ, cu si-
guranflæ, vom influenfla întreaga ome-
nire. Se va øti cine suntem øi de ce
suntem aøa. Poate pærea færæ speran-
flæ; este extrem de dificil; dar nu este
numai posibil, ci sigur cæ vom învinge
în lupta împotriva Satanei.

Cu niøte ani în urmæ am oferit o 
cuvântare intitulatæ „What Every Elder
Should Know: A Primer on Principles
of Priesthood Government” („Ce tre-
buie sæ øtie fiecare vârstnic: abeceda-
rul cu principiile guvernærii preofliei”).
Mai târziu, când a fost publicatæ, am
schimbat titlul: „What Every Elder
Should Know—and Every Sister as
Well” (Ce trebuie sæ øtie fiecare vârst-
nic – precum øi fiecare soræ”)22.

Includ surorile, deoarece este foarte

important pentru fiecare sæ înfleleagæ
ce se aøteaptæ de la frafli. Dacæ nu obfli-
nem atenflia mamelor, fiicelor øi surori-
lor – care au influenflæ asupra soflilor,
taflilor, fiilor øi fraflilor lor – nu putem
progresa. Preoflia va pierde multæ pute-
re dacæ surorile sunt neglijate.

Preoflia este autoritatea øi puterea
pe care Dumnezeu a încredinflat-o oa-
menilor de pe pæmânt pentru a acflio-
na în numele Lui23. Atunci când
autoritatea preofliei este exercitatæ în
mod adecvat, deflinætorii preofliei fac
ceea ce ar face El dacæ ar fi prezent.

Am fæcut foarte bine atunci când am
distribuit autoritatea preofliei. Avem
autoritatea preofliei stabilitæ aproape
peste tot. Avem cvorumuri ale vârstni-
cilor øi înalfli preofli în toatæ lumea. Dar
distribuirea autoritæflii preofliei a pro-
gresat, cred eu, mai mult decât distri-
buirea puterii 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, aøa cum trebuie
sæ fie, în cadrul familiilor.

Preøedintele Harold B. Lee a decla-
rat: „Mi se pare clar cæ Biserica nu are
de ales – øi n-a avut niciodatæ – decât
sæ facæ mai mult pentru a ajuta familia
sæ-øi îndeplineascæ misiunea sa divinæ,
nu numai pentru cæ aceasta este orga-
nizaflia cerului, ci, de asemenea, pentru
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cæ aceasta este cea mai palpabilæ con-
tribuflie pe care o putem aduce tineri-
lor noøtri – sæ ajutæm la îmbunætæflirea
calitæflii vieflii în cæminele sfinflilor din zi-
lele din urmæ. Oricât de importante ar
fi multele noastre programe øi eforturi
organizaflionale, acestea nu trebuie sæ
înlocuiascæ cæminul; ele trebuie sæ spri-
jine cæminul”24.

Preøedintele Joseph F. Smith a 
fæcut aceastæ declaraflie despre preo-
flia în cadrul cæminului: „În familie,
autoritatea care prezideazæ este întot-
deauna investitæ în tatæ øi în toate afa-
cerile øi problemele familiei nu existæ
altæ autoritate mai mare. Pentru a
ilustra acest principiu, un singur
exemplu va fi, probabil, suficient. 
Se întâmplæ uneori cæ vârstnicii sunt
chemafli sæ administreze membrilor
unei familii. Printre aceøti vârstnici
pot fi preøedinfli de flæruøi, apostoli
sau chiar membri ai Primei Preøedinflii
a Bisericii. Nu este potrivit în aceste
situaflii ca tatæl sæ stea în spate øi sæ se
aøtepte ca vârstnicii sæ conducæ admi-
nistrarea acestei rânduieli importan-
te. Tatæl este acolo. Este dreptul sæu
øi este datoria sa sæ prezideze. El tre-
buie sæ aleagæ persoana care sæ admi-
nistreze uleiul, cea care sæ spunæ
rugæciunea øi nu trebuie sæ simtæ cæ,
deoarece sunt prezente autoritæfli ca-
re prezideazæ în Bisericæ, el este lipsit
de drepturile sale de a conduce ad-
ministrarea acelei binecuvântæri a
Evangheliei în cæminul sæu. (Dacæ ta-
tæl este absent, mama trebuie sæ cea-
ræ autoritæflii care prezideazæ øi este
prezentæ sæ preia conducerea.) Tatæl
prezideazæ la masæ, în timpul rugæ-
ciunii øi dæ îndrumæri generale referi-
toare la viafla familiei sale celor care
sunt prezenfli”25.

În timpul ræzboiului din Vietnam,
am avut o serie de adunæri speciale 
organizate pentru membrii Bisericii
chemafli în serviciul militar. Dupæ o 

asemenea adunare în Chicago, stæteam
lângæ preøedintele Harold B. Lee, când
un minunat tânær sfânt din zilele din
urmæ i-a spus preøedintelui Lee cæ era
în permisie pentru a-øi vizita familia 
øi, apoi, avea ordin de chemare în
Vietnam. L-a rugat pe preøedintele 
Lee sæ-i dea o binecuvântare.

Spre surprinderea mea, preøedinte-
le Lee i-a spus: „Tatæl tæu trebuie sæ-fli
dea binecuvântarea”.

Foarte dezamægit, tânærul a spus:
„Tatæl meu nu va øti cum sæ dea o bine-
cuvântare”.

Preøedintele Lee i-a ræspuns: „Du-
te acasæ, bæiatul meu, øi spune-i tatælui
tæu cæ pleci departe, la ræzboi, øi vrei 
sæ primeøti binecuvântarea tatælui de la
el. Dacæ nu øtie cum, spune-i cæ te vei
aøeza pe un scaun. El poate sta în spa-
tele tæu øi sæ-øi punæ mâinile pe capul
tæu øi sæ spunæ orice îi vine în minte”.

Acest tânær soldat a plecat supærat.
Aproape doi ani mai târziu l-am în-

tâlnit din nou. Nu-mi amintesc unde.
Mi-a amintit despre acea experienflæ øi
a spus: „Am fæcut ceea ce mi s-a spus
sæ fac. I-am explicat tatælui meu cæ voi
sta pe un scaun øi el trebuie sæ-øi punæ
mâinile pe capul meu. Puterea preofliei
ne-a pætruns pe amândoi. A fost o tærie
øi o protecflie în acele luni periculoase
de luptæ”.

Altæ datæ eram într-un oraø îndepær-
tat. Dupæ o conferinflæ, am rânduit øi
am pus deoparte conducætorii. În timp
ce încheiam, preøedintele de flæruø a
întrebat: „Putem rândui un tânær bæiat
ca sæ fie un vârstnic care pleacæ în mi-
siune?” Desigur cæ ræspunsul a fost, da.

În timp ce tânærul bæiat a venit în fa-
flæ, el a fæcut semn la trei frafli sæ-l ur-
meze øi s-a aøezat pentru a fi rânduit.

Am observat pe rândul din spate 
un chip ce semæna leit cu acest bæiat 
øi l-am întrebat: „Acela este tatæl tæu?”

Tânærul a spus: „Da”.
I-am zis: „Tatæl tæu te va rândui”.
El a protestat: „Dar deja am cerut

altui frate sæ mæ rânduiascæ”.
Eu i-am spus: „Tinere, tatæl tæu te 

va rândui iar tu vei træi sæ-i mulflumeøti
Domnului pentru aceastæ zi”.

Apoi, tatæl a venit în faflæ.
Slavæ Domnului cæ era un vârstnic.

Dacæ nu ar fi fost, ar fi trebuit sæ devinæ
repede! În armatæ, aceasta s-ar numi
promovare de la un rang la altul în si-
tuaflii critice. Uneori se fac asemenea
lucruri în Bisericæ.

Tatæl nu øtia cum sæ-øi rânduiascæ
fiul. Mi-am pus braflul în jurul lui øi 
l-am îndrumat în timpul rânduielii.
Când a terminat, tânærul era un vârst-
nic. Apoi, s-a întâmplat ceva minunat.
Complet schimbafli, tatæl øi fiul s-au 
îmbræfliøat. Era evident cæ aceasta nu 
se mai întâmplase niciodatæ înainte.

Printre lacrimi, tatæl a spus: „Nu 
mi-am rânduit ceilalfli bæiefli”.

Gândifli-væ cæ în felul acesta au fost
îndeplinite mult mai multe lucruri,
decât dacæ l-ar fi rânduit altcineva,
chiar un apostol.

În timp ce preoflia este prezentæ
peste tot în lume, chemæm fiecare
vârstnic øi înalt preot, fiecare deflinætor
al preofliei, sæ stea, precum mica dar
puternica armatæ a celor 300 de soldafli
ai lui Ghedeon, fiecare la locul lui.
Trebuie sæ trezim acum în fiecare 
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vârstnic øi înalt preot, în fiecare cvo-
rum øi grup øi în tatæl fiecærui cæmin
puterea preofliei Atotputernicului.

Domnul a spus cæ: „Lucrurile slabe
ale lumii vor ieøi înainte øi vor distruge
pe cei puternici øi tari”26.

Profetul Nefi a vorbit, de aseme-
nea, despre: „…puterea Mielului lui
Dumnezeu cum se pogora asupra
sfinflilor Bisericii Mielului, precum øi
asupra celor care fæcuseræ legæmânt
cu Domnul, care erau împræøtiafli pe
toatæ fafla pæmântului” øi a spus cæ „ei
erau înarmafli cu dreptate øi cu pute-
rea lui Dumnezeu în mare slavæ”27.

Avem nevoie de fiecare. Cei obosifli
sau istovifli sau leneøi øi chiar cei care
sunt doborâfli de vinæ, trebuie sæ fie
restaurafli prin pocæinflæ øi iertare. Prea
mulfli dintre fraflii noøtri preofli træiesc
sub nivelul privilegiilor lor øi al aøteptæ-
rilor Domnului.

Trebuie sæ mergem înainte, încre-
zætori în puterea dumnezeiascæ a
preofliei. Este o sursæ de tærie øi încu-
rajare sæ øtim cine suntem øi ce avem
øi ce trebuie sæ facem în lucrarea
Celui Atotputernic.

Domnul a spus: „Eu, Domnul, sunt
obligat când facefli ceea ce spun Eu;
dar, când nu facefli ceea ce spun, nu
avefli promisiuni”28.

Cæminele færæ preoflie trebuie sæ fie
supravegheate øi slujite de cvorumurile
preofliei. În acest fel, nicio familie din

Bisericæ nu va fi lipsitæ de binecuvântæri.
Cu ani în urmæ, o familie s-a adunat

în jurul patului unei mici femei vârstni-
ce din Danemarca. Printre ei se afla fiul
ei îndærætnic, de vârstæ mijlocie. În ulti-
mii ani locuise acasæ.

Înlæcrimat, el a rugat-o: „Mamæ, tre-
buie sæ træieøti. Mamæ, nu pofli muri”. A
spus: „Mamæ, nu pofli pleca. N-am sæ te
las sæ pleci”.

Micufla mamæ s-a uitat în sus la fiul
ei øi, cu accentul ei danez a spus: „Dar
unde este puterea ta?”

Pavel a spus: 
„[suntem] zidifli pe temelia apostoli-

lor øi proorocilor, piatra din capul un-
ghiului fiind Isus Hristos,

În El toatæ clædirea, bine închegatæ,
creøte ca sæ fie un templu sfânt în
Domnul.

Øi prin El øi voi suntefli zidifli îm-
preunæ, ca sæ fifli un læcaø al lui
Dumnezeu, prin Duhul”29.

Cæ lucrarea Domnului va triumfa 
nu este o dilemæ. Cæ noi trebuie sæ ne
adunæm toate puterile øi sæ ne unim
este ceva øtiut.

Autoritatea preofliei este cu noi.
Dupæ tot ceea ce am corelat øi orga-
nizat, este acum responsabilitatea
noastræ sæ activæm puterea preofliei
în Bisericæ. Autoritatea în preoflie 
vine pe calea rânduirii; puterea în
preoflie vine prin træirea cu credinflæ
øi supunere, onorând legæmintele. 

Ea creøte prin exercitarea øi prin 
folosirea preofliei în neprihænire.

Acum, taflilor, væ voi aminti despre
natura sfântæ a chemærii dumnea-
voastræ. Avefli puterea preofliei direct
de la Domnul, pentru a væ proteja cæ-
minele. Vor exista vremuri când tot
ceea ce va sta ca o pavæzæ între fami-
lia voastræ øi ticæloøia adversarului va
fi acea putere. Vefli primi îndrumare
de la Domnul pe calea darului
Duhului Sfânt.

Adversarul nu perturbæ adunærile
Bisericii noastre – poate doar ocazio-
nal. În general, suntem liberi sæ ne
adunæm aøa cum dorim færæ multæ dez-
binare. Dar el øi cei care-l urmeazæ
sunt perseverenfli în atacarea cæmine-
lor øi a familiilor.

Scopul final al întregii activitæfli din
Bisericæ este ca un sofl øi soflia sa øi co-
piii lor sæ poatæ fi fericifli acasæ, prote-
jafli de principiile øi legile Evangheliei,
pecetluifli în siguranflæ prin legæmintele
preofliei nepieritoare.

Fiecare lege øi principiu øi putere,
fiecare credinflæ, fiecare rânduialæ øi
rânduire, fiecare legæmânt, fiecare
predicæ øi fiecare împærtæøanie, fieca-
re sfat øi corectare, pecetluirile, che-
mærile, eliberærile, slujirea – toate
acestea au ca scop fundamental per-
fecflionarea persoanei øi a familiei,
cæci Domnul a spus: „Aceasta este lu-
crarea Mea øi slava Mea – sæ realizez
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A nul trecut, m-am întâlnit cu mii
de femei sfinte din zilele din ur-
mæ în multe flæri. Lista provocæ-

rilor de care au parte aceste surori este
lungæ øi de luat în seamæ. Acolo sunt
incluse probleme de familie, dificultæfli
economice, calamitæfli, accidente øi
boli. Existæ multe ispite øi nu suficiente
pace øi bucurie. În pofida mesajelor
cunoscute din mass-media care susflin
contrariul, nimeni nu este suficient 
de bogat, de frumos sau de deøtept
pentru a putea evita încercærile vieflii
muritoare.

Întrebærile adresate de surori sunt
serioase øi profunde. Ele exprimæ neli-
niøtea în ceea ce priveøte viitorul, su-
pærarea pentru aøteptærile nerealizate,
unele ezitæri øi degradarea respectului
faflæ de sine. De asemenea, ele indicæ
o dorinflæ profundæ de a se face ce es-
te drept.

În mine s-a dezvoltat o mærturie co-
pleøitoare despre valoarea fiicelor lui
Dumnezeu. Sunt atât de multe lucruri
care depind de ele. În timpul vizitelor
fæcute surorilor, am simflit cæ niciodatæ

nu a fost o nevoie mai mare de credin-
flæ sporitæ øi de neprihænire personalæ.
Niciodatæ nu a fost o nevoie mai mare
de familii øi de cæmine puternice.
Niciodatæ nu s-a putut face mai mult
decât se poate face acum pentru a-i
ajuta pe cei care au nevoie. Cum poate
cineva sæ sporeascæ credinfla, sæ întæ-
reascæ familii øi sæ ofere alinare?1 Cum
poate o femeie, în zilele noastre, sæ gæ-
seascæ ræspunsuri la întrebærile ei øi sæ
ræmânæ fermæ øi neclintitæ împotriva
opozifliei øi dificultæflilor incredibile?

Revelaflie personalæ
O femeie înfleleaptæ øtie cæ ea nu are

suficient timp, suficientæ energie sau
suficiente ocazii de a avea grijæ de toatæ
lumea sau de a face toate lucrurile pe
care inima ei tânjeøte sæ le facæ. Viaflæ
nu este liniøtitæ în cazul multor femei øi
fiecare zi pare sæ solicite realizarea unui
milion de lucruri, majoritatea dintre ele
fiind importante. O femeie înfleleaptæ
trebuie sæ se opunæ în mod constant is-
pitei øi mesajelor înøelætoare venite
prin intermediul multor surse, care-i

Julie B. Beck,
preøedinta generalæ a Societæflii de Alinare

nemurirea øi viafla veønicæ a omului”30.
Depun mærturie despre puterea

preofliei datæ Bisericii pentru a ne
proteja øi a ne îndruma. Øi deoarece
avem aceastæ putere, nu avem teamæ
de viitor. Teama este opusul credinflei.
Mergem înainte, convinøi cæ Domnul
va veghea asupra noastræ, mai ales
asupra familiilor. Despre El depun
mærturie, în numele lui Isus Hristos,
amin. ■
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„Øi peste roabe voi
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