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Preşedintele Thomas S. Monson

care au umplut Centrul de activităţi 
Cannon din campusul Universităţii 
Brigham Young – Hawaii şi ne-au 
oferit un program artistic. Programul 
interpretat de ei s-a intitulat „Locul de 
adunare” şi a cuprins scene înfăţişând 
evenimente importante din istoria 
locală a Bisericii şi istoria templului. A 
fost o seară minunată!

Ziua următoare a fost o sărbătoare 
spirituală în timp ce templul a fost 

Când a fost proiectată această 
clădire, am crezut că nu o vom 
vedea niciodată plină. Priviţi-o 

acum.
Preaiubiţi fraţi şi preaiubite surori, 

ce bine este să fim împreună din nou 
acum, când începem cea de a 181-a 
Conferinţă Generală Anuală a Bisericii 
lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din 
Urmă.

Ultimele şase luni au trecut foarte 
repede pentru că am fost ocupat cu 

multe responsabilităţi. Una dintre cele 
mai mari binecuvântări din această 
perioadă a fost să rededic frumosul 
Templu Laie din Hawai, care a fost su-
pus unor renovări considerabile timp 
de aproape doi ani. Am fost însoţit de 
preşedintele şi sora Henry B. Eyring, 
vârstnicul şi sora Quentin L. Cook şi 
vârstnicul şi sora William R. Walker. În 
seara de dinaintea rededicării, care a 
avut loc în luna noiembrie, am privit 
2.000 de tineri din districtul templului, 
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Este din nou conferinţă
Vă mulţumesc pentru credinţa şi devotamentul dumneavoastră 
faţă de Evanghelie, pentru dragostea şi grija pe care o arătaţi 
unii faţă de alţii şi pentru slujirea pe care o oferiţi.
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rededicat în trei sesiuni. Spiritul Dom-
nului a fost cu noi din abundenţă.

Continuăm sa construim temple. 
În această dimineaţă, am privilegiul 
să vă anunţ că au fost achiziţionate 
terenurile pentru trei temple noi care, 
în lunile şi anii ce urmează, vor fi 
construite în următoarele locaţii: Fort 
Collins, Colorado; Meridian, Idaho; 
şi Winnipeg, Manitoba, Canada. Cu 
siguranţă, ele vor fi o binecuvântare 

pentru membrii noştri din acele 
zone.

În fiecare an, în temple sunt înfăp-
tuite milioane de rânduieli. Să conti-
nuăm să înfăptuim cu credinţă aceste 
rânduieli, nu numai pentru noi înşine, 
ci şi pentru cei dragi nouă care au 
decedat şi care nu le pot face pentru 
ei înşişi.

Biserica asigură, în continuare, 
ajutor umanitar în momentele în care 

au loc dezastre naturale. Foarte recent, 
compasiunea şi sprijinul nostru s-au 
îndreptat spre poporul japonez după 
devastatorul cutremur, puternicul tsu-
nami şi problemele apărute la centrala 
nucleară. Am distribuit peste 70 de 
tone de provizii, incluzând alimente, 
apă, pături, aşternuturi de pat, articole 
de igienă, îmbrăcăminte şi combus-
tibil. Tinerii noştri adulţi necăsătoriţi 
s-au oferit voluntari pentru a-i localiza 
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Vârstnicul L. Tom Perry
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Stimaţi fraţi şi stimate surori din 
toată lumea, în această dimineaţă 
am venit să ascultăm glasul unui 

profet. Depun mărturie despre glasul 
pe care tocmai l-am auzit – el este 
glasul profetului în viaţă al lui Dum-
nezeu astăzi pe pământ, preşedintele 
Thomas S. Monson. Suntem foarte 
binecuvântaţi deoarece avem învăţătu-
rile şi exemplul său! 

Anul acesta, noi, toţi, avem ocazia 
să studiem cuvintele profeţilor din 
Noul Testament la Şcoala de duminică. 
În timp ce Vechiul Testament este un 
studiu al profeţilor şi al unui popor, 
Noul Testament este axat pe viaţa şi 
influenţa singurului Om care a venit în 
viaţa muritoare cu dublă cetăţenie în 
cer şi pe pământ – Salvatorul şi Mân-
tuitorul nostru, Isus Hristos.

Astăzi, lumea este plină de doc-
trine ale oamenilor, astfel încât este 
uşor să uiţi şi să pierzi credinţa în 
acea relatare deosebit de importantă 
despre viaţa şi slujirea Salvatorului – 
Noul Testament. Această carte sacră 
este partea cea mai importantă din is-
toria scripturală, la fel cum Salvatorul 
Însuşi trebuie să fie cel mai important 
pentru vieţile noastre. Trebuie să ne 
angajăm să studiem Noul Testament 
şi să-l preţuim!

Există perle de înţelepciune ne-
preţuite pe care le găsim atunci când 
studiem Noul Testament. Îmi face 
plăcere, totdeauna, să citesc poves-
tirile lui Pavel din perioada în care 
a călătorit şi a organizat Biserica, în 
special învăţăturile sale către Timo-
tei. În capitolul patru al epistolei lui 
Pavel către Timotei, citim: Porunceşte 
şi învaţă aceste lucruri. … Fii o pildă 
către credincioşi: în vorbire, în purtare, 
în dragoste, în credinţă, în curăţie”.1 
Nu pot să mă gândesc la un mod mai 
bun pentru noi de a începe sau de 
a continua să fim un exemplu către 
credincioşi decât acela de a respecta 
ziua de sabat.

Începând de la crearea lumii, o zi 
a fost pusă deoparte faţă de celelalte. 
„Dumnezeu a binecuvântat ziua a 
şaptea şi a sfinţit-o”.2 Însuşi Dumnezeu 
S-a odihnit de lucrarea Lui în acea zi 
şi El aşteaptă ca şi copiii Săi să facă 
acelaşi lucru. Copiilor lui Israel El le-a 
dat porunca:

„Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, 
ca s-o sfinţeşti.

Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci  
lucrul tău. 

Dar ziua a şaptea este ziua de 
odihnă închinată Domnului, Dumne-
zeului tău …

pe membrii dispăruţi cu ajutorul inter-
netului, telefoanelor şi altor mijloace 
de comunicare moderne. Membrilor 
li se livrează ajutoare în zone greu 
accesibile pentru maşini, folosindu-se 
scuterele puse la dispoziţie de Bise-
rică. În mulţi ţăruşi şi multe episcopii 
din Tokyo, Nagoya şi Osaka, sunt 
organizate proiecte de slujire prin care 
sunt împachetate truse igienice şi de 
curăţenie. Până acum, au fost donate 
40.000 de ore de slujire de către peste 
4.000 de voluntari. Vom continua să ne 
oferim ajutorul în Japonia şi în oricare 
alte zone unde este necesar.

Dragii mei fraţi şi dragile mele 
surori, vă mulţumesc pentru credinţa 
şi devotamentul dumneavoastră faţă 
de Evanghelie, pentru dragostea şi 
grija pe care o arătaţi unii faţă de alţii 
şi pentru slujirea pe care o oferiţi în 
episcopiile, ramurile, ţăruşii şi distric-
tele dumneavoastră. Vă mulţumesc, de 
asemenea, pentru credinţa cu care vă 
plătiţi zeciuiala şi cu care faceţi donaţii 
şi pentru generozitatea contribuţiilor 
dumneavoastră la alte fonduri ale 
Bisericii.

La sfârşitul anului 2010, existau 
52.225 de misionari care slujeau în 340 
de misiuni din întreaga lume. Munca 
misionară reprezintă sângele dătă-
tor de viaţă pentru Biserica noastră. 
Permiteţi-mi să vă sugerez ca, dacă 
aveţi posibilitatea, să vă gândiţi să 
faceţi donaţii la Fondul general pentru 
misionari al Bisericii.

Acum, dragi fraţi şi surori, aştep-
tăm cu nerăbdare să ascultăm mesa-
jele care ne vor fi prezentate astăzi 
şi mâine. Cei care ne vor vorbi au 
căutat ajutorul şi îndrumarea cerului 
în timp ce şi-au pregătit mesajele. 
Să avem Spiritul Domnului şi să fim 
înălţaţi şi inspiraţi în timp ce ascul-
tăm şi învăţăm, aceasta este rugăciu-
nea mea. În numele lui Isus Hristos, 
amin. ◼

Sabatul şi împărtăşania
Fie ca familiile dumneavoastră să fie pline de dragoste în 
timp ce cinstiţi sabatul pe tot parcursul zilei şi să aibă parte 
de binecuvântările spirituale ale sabatului de-a lungul 
săptămânii. 


