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Preşedintele Thomas S. Monson

ziua următoare şi au participat multe 
autorităţi generale şi conducători ai 
organizaţiilor auxiliare, precum şi 
preşedintele templului, consilierii săi 
şi soţiile dânşilor.

Noi continuăm să clădim temple. 
Luna următoare, va fi dedicat noul 
Templu Phoenix, Arizona, iar în anul 
următor, 2015, plănuim să dedicăm 
sau să rededicăm cel puţin cinci tem-
ple, poate chiar mai multe, în funcţie 
de finalizarea clădirii lor.

Dragi fraţi şi surori, cât de feri-
cit sunt să vă urez bun venit 
la această măreaţă conferinţă 

mondială! Ne- am adunat în locuri 
din întreaga lume pentru a asculta şi 
a învăţa de la fraţi şi surori pe care 
i- am susţinut ca autorităţi generale şi 
oficianţi generali ai Bisericii. Dânşii 
au căutat ajutorul cerului în pregătirea 
mesajelor pe care le vor prezenta şi au 
fost inspiraţi cu privire la ce urmează 
să spună.

Această conferinţă marchează 
împlinirea a 90 de ani de când 
conferinţa generală este transmisă la 
radio. În timpul Conferinţei din luna 
octombrie a anului 1924, sesiunile au 
fost radiodifuzate pentru prima oară 
prin radio KSL care aparţinea Biseri-
cii. Această conferinţă marchează, de 
asemenea, împlinirea a 65 de ani de 
când conferinţa generală este trans-
misă de televiziune. În timpul Confe-
rinţei Generale din luna octombrie a 
anului 1949, sesiunile au fost televizate 
pentru prima oară în zona Salt Lake de 
postul de televiziune KSL.

Recunoaştem binecuvântările mij-
loacelor media moderne care permit 

milioanelor de membri ai Bisericii 
să urmărească sau să asculte confe-
rinţele generale. Sesiunile din acest 
weekend sunt transmise prin interme-
diul televiziunii, radioului, prin cablu, 
satelit şi Internet, inclusiv pe dispozi-
tive mobile.

În cele şase luni care au trecut de 
la ultima noastră întrunire, un templu 
nou a fost dedicat şi un altul a fost 
rededicat. În luna mai, preşedintele 
Dieter F. Uchtdorf a dedicat Templul 
Fort Lauderdale din Florida. În ziua 
premergătoare dedicării, a avut loc o 
frumoasă sărbătoare culturală. În ziua 
următoare, duminică, 4 mai, templul  
a fost dedicat în trei sesiuni.

Cu numai două săptămâni în 
urmă, am avut privilegiul de a rede-
dica Templul Ogden, Utah, dedicat 
iniţial în anul 1972, de către preşe-
dintele Joseph Fielding Smith. În ziua 
premergătoare rededicării, a avut loc 
o mare sărbătoare culturală, la care 
au participat atât de mulţi tineri, încât 
au fost organizate două spectacole 
separate cu distribuţii diferite. Au 
participat în total 16.000 de tineri. Ce-
remonia de rededicare a avut loc în 
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Bine aţi venit  
la conferinţă
Fie ca, în timp ce ascultăm, inimile noastre să  
fie impresionate şi credinţa noastră să crească.
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Aşa cum am spus în luna aprilie, 
când toate templele anunţate vor fi 
finalizate şi dedicate, vom avea 170 de 
temple în funcţiune în întreaga lume. 
Pentru că ne concentrăm eforturile 
asupra finalizării templelor anunţate 
anterior, în prezent, nu anunţăm 
construirea niciunui alt templu. Totuşi, 
în viitor, pe măsură ce vom identifica 
necesităţile şi vom găsi proprietăţi, vor 
fi anunţate noi temple.

Biserica noastră continuă să 

crească. Suntem acum peste 15 mi-
lioane de membri puternici şi numărul 
continuă să crească. Activitatea noastră 
misionară continuă neîntrerupt. 
Avem peste 88.000 de misionari care 
împărtăşesc mesajul Evangheliei în 
întreaga lume. Reafirmăm că munca 
misionară este o îndatorire a preoţiei 
şi îi încurajăm pe toţi tinerii băieţi 
demni şi apţi să slujească. Suntem 
foarte recunoscători tinerelor fete care 
slujesc de asemenea. Contribuţia lor 

este semnificativă, deşi nu au aceeaşi 
obligaţie de a sluji ca tinerii băieţi.

Acum, vă invit să acordaţi atenţie 
fraţilor şi surorilor care vor participa 
astăzi şi mâine la sesiunile conferinţei. 
Toţi cei cărora li s- a cerut să vorbească 
simt că au o mare răspundere când fac 
acest lucru. Fie ca, în timp ce ascul-
tăm, inimile noastre să fie impresio-
nate şi credinţa noastră să crească, 
mă rog cu umilinţă, în numele lui Isus 
Hristos, amin. ◼


