
President Thomas S. Monson

humanitär hjälp runt om i världen.
Under bara de tre sista månaderna
har humanitär hjälp givits i Franska
Polynesien, Mongoliet, Bolivia, Peru,
Arizona i USA, Mexico, Portugal och
Uganda, och andra ställen. Helt nyli-
gen har vi bistått hjälparbetet i Haiti
och Chile efter de ödeläggande jord-
bävningar och tsunamis som drabbat
dem. Vi uttrycker vår kärlek till våra
medlemmar som drabbats av de här
katastroferna. Ni finns i våra böner. Vi
uttrycker djup tacksamhet till er alla
för er villighet att bistå vårt hjälpar-
bete genom att ge av era resurser och
i många fall av er tid, era talanger och
er sakkunskap.

I år är det 25 år sedan vårt humani-
tära program införlivades med vårt väl-
färdsarbete. Det går inte att uppskatta
hur många som fått hjälp genom pro-
grammet. Vi kommer alltid att sträva
efter att vara bland de första på kata-
strofplatsen, oavsett var den är.

Kyrkan fortsätter att växa och gå
framåt. Ett tecken på den tillväxten är
att vi bygger tempel. Vi tillkännagav
nyligen att vi ska bygga ett nytt tempel
i Payson i Utah, USA. Vi tillkännagav
också att större renoveringar ska
utföras på templet i Ogden i Utah,
USA. Inom de närmaste tre måna-
derna ska vi inviga nya tempel i
Vancouver i British Columbia, Kanada;
i Gila Valley i Arizona, USA och i Cebu
City på Filippinerna. Senare i år kom-
mer andra tempel att invigas eller
återinvigas. Vi fortsätter bygga tempel
runt om i världen allt eftersom med-
lemsantalet ökar. Varje år utförs mil-
jontals förrättningar i templen för våra
avlidna kära. Må vi fortsätta att trofast
utföra de här förrättningarna för dem
som inte själva kan utföra dem.

Många av er vet att en kort tid efter
oktoberkonferensen föll min kära

Det är så härligt, mina älskade
bröder och systrar, att få sam-
las igen. Det är nu 180 år

sedan kyrkan organiserades. Vi är så
tacksamma för profeten Joseph Smith
som sökte sanningen, som fann den
och som under Herrens ledning åter-
ställde evangeliet och organiserade
kyrkan.

Kyrkan har vuxit stadigt sedan den
dagen år 1830. Den fortsätter att för-
ändra livet för fler och fler människor
varje år och sprida sig över jorden, allt
eftersom våra missionärer hittar dem
som söker efter sanningen. Återigen

ber vi kyrkans medlemmar att nå ut till
de nyomvända och till dem som vill
komma tillbaka till kyrkan, att omge
dem med kärlek och få dem att känna
sig hemma.

Tack, mina bröder och systrar, för 
er tro och hängivenhet mot Jesu Kristi
evangelium. Tack för allt ni gör i era
församlingar och grenar, i era stavar
och distrikt. Ni tjänar villigt och väl
och uträttar mycket gott. Må Herren
välsigna er i er strävan att följa honom
och lyda hans bud.

Sedan vi träffades sist har kyrkan
fortsatt skänka mycket behövlig

Välkomna till
konferensen
Tack, mina bröder och systrar, för er tro och 
hängivenhet mot Jesu Kristi evangelium.

LÖRDAGENS MORGONSESSION | 3 april 2010



M a j  2 0 1 0 5



6 L i a h o n a

      
  

     
   

     
    

       
     
     
       
      

     
    

  
    
  

   
   

     
   

    
     
      

      
      

     
     

        
       

     
     

   
       

    
       

      
       
    
     
       

    
     

      

   
    

     
   

     
    

   
 
  

     
        

    
    

    
   

     
     

   

   
     

hustru Frances och bröt höften och
ena axeln. Efter två lyckade operatio-
ner och flera veckors sjukhusvistelse
fick hon komma hem. Hon mår bra
och är på god väg att bli helt återställd.
Hon kunde delta i Unga kvinnors all-
männa möte i lördags och planerar att
delta i en eller två sessioner nu i hel-
gen. Faktum är att hon i sista sekun-
den förkunnade: ”Jag tänker gå idag!”
Och hon är här! Hon vill tillsammans
med mig uttrycka vår djupa tacksam-
het till vår himmelske Fader och till er
alla för att ni bett för henne och öns-
kat hennes välgång.

Nåja, bröder och systrar, vi har
kommit hit för att få undervisning och
bli inspirerade. Vi välkomnar alla er
som är nya i kyrkan. Andra som är här
kämpar med problem, svårigheter,
besvikelser och förluster. Vi älskar er
och vi ber för er. Många budskap om
en mångfald ämnen i evangeliet kom-
mer att ges under de här två dagarna.
De män och kvinnor som ska tala till
er har sökt himmelsk hjälp för att få
veta vilka budskap de ska förmedla.

Det är min bön att vi må fyllas av
hans Ande när vi lyssnar och lär. Att det
må bli så är min bön, i vår Herres och
Frälsares Jesu Kristi namn, amen. ■

 
         

        
  




