
4 L i a h o n a

Preşedintele Thomas S. Monson

temple sunt programate pentru a 
fi finalizate şi dedicate în a doua 
jumătate a acestui an. În anul 2015, 
anticipăm finalizarea şi dedicarea de 
noi temple în multe părţi ale lumii. 
Acest proces va continua. După ce 
toate templele anunţate anterior vor 
fi fost finalizate, vom avea 170 de 

Preaiubiţii mei fraţi şi preaiu-
bitele mele surori, îmi face o 
deosebită plăcere să vă urez bun 

venit la această conferinţă mondială 
a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor 
din Zilele din Urmă. Ne- am adunat 
ca o mare familie, formată din peste 
15 milioane de membri puternici, 
uniţi în credinţa noastră şi în dorinţa 
noastră de a asculta şi de a învăţa 
din mesajele care ne vor fi adresate.

Ultimele şase luni au trecut re-
pede în timp ce lucrarea Bisericii a 
progresat nestingherită. În urmă cu 
puţin peste o lună, am avut privilegiul 
să dedic Templul Gilbert, Arizona, o 
clădire magnifică. În seara premergă-
toare dedicării, a avut loc un eveni-
ment cultural desfăşurat în vecinătatea 
Parcului Discovery. Douăsprezece mii 
de tineri au participat la desfăşurarea 
programului artistic care a durat 90 
de minute. Modul în care s- a dansat 
şi s- a cântat a fost extraordinar.

Această zonă avusese parte de un 
sezon deosebit de secetos şi sunt sigur 
că multe rugăciuni fuseseră înălţate 
către cer în ultimele săptămâni pentru 
ploaia atât de necesară. Din nefericire, 

ploaia a venit chiar înainte de specta-
col şi a rămas pe toată perioada aces-
tuia! În pofida faptului că tinerii erau 
uzi leoarcă şi că le era frig din cauza 
temperaturii scăzute, cu toţii am simţit 
Spiritul Domnului. Tema spectacolului, 
„Să trăim fideli credinţei” – gândiţi- vă 
la aceasta: „Să trăim fideli credinţei” – 
a fost ilustrată superb de tineri băieţi 
şi tinere fete care au zâmbit şi au fost 
entuziaşti. În pofida frigului şi a ploii, 
a fost o experienţă inspiratoare, plină 
de credinţă, pe care acei tineri o vor 
preţui mereu şi o vor povesti copiilor 
şi nepoţilor în anii care vor urma.

A doua zi, a avut loc dedicarea 
Templului Gilbert, Arizona. Acesta a 
devenit cel de- al 142- lea templu în 
funcţiune al Bisericii. Spre deosebire 
de seara precedentă, vremea a fost 
frumoasă şi însorită. Sesiunile au 
fost într- adevăr pline de inspiraţie. 
Alături de mine, au participat preşe-
dintele Henry B. Eyring, vârstnicul 
şi sora Tad R. Callister, vârstnicul şi 
sora William R. Walker, precum şi 
vârstnicul şi sora Kent F. Richards.

În luna mai, va fi dedicat Templul 
Fort Lauderdale din Florida. Alte 
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Bine aţi venit 
la conferinţă
[Suntem]… uniţi în credinţa noastră şi în dorinţa noastră de 
a asculta şi de a învăţa din mesajele care ne vor fi adresate.
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temple în funcţiune în întreaga lume.
Deşi, în prezent, ne concentrăm 

eforturile asupra finalizării templelor 
anunţate anterior şi nu vom anunţa 
niciun templu nou în viitorul apropiat, 
vom continua procesul de determi-
nare a nevoilor şi de găsire a locurilor 
pentru viitoarele temple. Respectivele 

anunţuri vor fi făcute în viitoarele 
conferinţe generale. Noi suntem oa-
meni care construiesc temple şi care 
merg la templu.

Acum, fraţi şi surori, suntem nerăb-
dători să ascultăm mesajele care ne 
vor fi prezentate astăzi şi mâine. Cei 
care ni se vor adresa au căutat ajutor 

şi îndrumare divine atunci când şi- au 
pregătit mesajele.

Fie ca noi – toţi, indiferent unde 
ne- am afla – să simţim din plin Spiritul 
Domnului şi să fim înălţaţi spiritual 
şi inspiraţi în timp ce ascultăm şi 
învăţăm. În numele lui Isus Hristos, 
Salvatorul nostru, amin. ◼




