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Præsident Thomas S. Monson

tempeldistriktet, der fyldte Cannon 
Activities Center på BYU-Hawaiis 
område, som optrådte for os. Deres 
produktion havde titlen »Indsamlings-
stedet« og udtrykte både kreativt og 
mesterligt betydningsfulde begi-
venheder fra Kirkens lokale historie 
og fra templets historie. Det var en 
vidunderlig aften!

Da denne bygning blev planlagt, 
troede vi aldrig, at vi kunne 
udfylde den. Men se bare  

på den nu.
Mine elskede brødre og søstre, 

hvor er det godt atter at være samlet, 
nu hvor vi indleder aprilkonferencen 
2011 i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages 
Hellige.

De sidste seks måneder synes 
at være gået hurtigt, mens jeg har 

haft travlt med mine mange ansvar. 
En af de store velsignelser i den tid 
har været at genindvie det smukke 
tempel i Laie i Hawaii, som har gen-
nemgået omfattende renoveringer 
i næsten to år. Jeg blev ledsaget af 
præsident og søster Henry B. Eyring, 
ældste og søster Quentin L. Cook og 
ældste og søster William R. Walker. 
Aftenen før genindvielsen, der fandt 
sted i november, så vi 2.000 unge fra 
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Det er konference igen
Tak for jeres tro og hengivenhed over for evangeliet,  
for den kærlighed og omsorg, I viser hinanden,  
og for den indsats, I yder.
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Den følgende dag var en åndelig 
fest, da templet blev genindviet ved 
tre sessioner. Herrens Ånd var med os 
i rigt mål.

Vi bygger fortsat templer. Det er 
denne formiddag mit privilegium at 
bekendtgøre tre yderligere templer, 
hvor grunde er blevet erhvervet, og 
hvor der i de kommende måneder og 

år bliver bygget på følgende steder: 
Fort Collins i Colorado, Meridian 
i Idaho og Winnipeg i Manitoba i 
Canada. De bliver bestemt en vel-
signelse for vore medlemmer i disse 
områder.

Hvert år bliver der udført milli-
oner af ordinancer i templerne. Må 
vi fortsat være trofaste og udføre 

sådanne ordinancer, ikke blot for os 
selv, men også for vore afdøde kære, 
som ikke er i stand til at gøre det for 
sig selv.

Kirken yder fortsat humanitær 
hjælp i forbindelse med katastro-
fer. Senest har vore tanker og vores 
hjælp gået til Japan efter det øde-
læggende jordskælv, tsunamien og 
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Ældste L. Tom Perry
De Tolv Apostles Kvorum

Mine brødre og søstre rundt om 
i verden, denne formiddag er 
vi samlet for at lytte til profe-

tens røst. Jeg vidner om, at den røst, 
vi lige har hørt, tilhører Guds levende 
profet på jorden i dag, præsident 
Thomas S. Monson. Hvor er vi dog 
velsignede ved at have hans lære og 
eksempel!

Dette år har vi alle i Søndagsskolen 
mulighed for at studere profeternes 
ord i Det Nye Testamente. Hvor Det 
Gamle Testamente er et studium af 
profeter og et folk, har Det Nye Testa-
mente fokus på livet og indflydelsen 
hos det eneste menneske, der kom ind 
i de dødeliges verden med dobbelt 
statsborgerskab – til både himlen og 
jorden – nemlig vor Frelser og Forlø-
ser, Jesus Kristus.

Dagens verden er så gennemsyret 
af menneskers lære, at det er let at 
glemme og miste troen på alle de vig-
tige beretninger om Frelserens liv og 
mission – Det Nye Testamente. Denne 
hellige bog er midtpunktet i skriftens 
historie, akkurat som Frelseren selv 
bør være midtpunktet i vores liv. Vi 
må forpligte os til at studere den og 
påskønne den!

Der er uvurderlige perler af visdom 
at finde i vores studium af Det Nye 
Testamente. Jeg nyder altid at læse 
Paulus’ beretninger om hans rejser, 
og hvordan han organiserede Frelse-
rens kirke, og især hans belæringer 
til Timotheus. I det fjerde kapitel af 
Paulus’ Brev til Timotheus læser vi: 
»Det skal du påbyde og lære. Lad 
ingen ringeagte dig, fordi du er ung, 
men vær et forbillede for de troende i 
tale, i adfærd, i kærlighed, i troskab, i 
renhed.« 1 Jeg kan ikke komme i tanke 
om en bedre måde at begynde eller 
fortsætte dagen på, end ved at være 
et forbillede for de troende omkring 
sabbatsdagen.

Helt tilbage fra verden blev skabt, 
blev der afsat en dag fra alle andre. 
»Gud velsignede den syvende dag og 
helligede den.« 2 Selv Gud hvilede fra sit 
arbejde på denne dag, og han forven-
ter, at hans børn gør det samme. Han 
gav denne befaling til Israels børn:

»Husk sabbatsdagen og hold den 
hellig.

I seks dage må du arbejde og gøre 
alt, hvad du skal;

 men den syvende dag er sabbat for 
Herren din Gud …

de efterfølgende problemer med 
atomkraft. Vi har fordelt over 70 tons 
materialer, bl.a. i form af mad, vand, 
tæpper, sengetøj, hygiejnematerialer, 
tøj og brændstof. Vore unge voksne 
har frivilligt brugt deres tid til at 
finde manglende medlemmer ved 
hjælp af internettet, sociale medier 
og andre moderne kommunikations-
former. Medlemmer leverer hjælp 
på scootere, som Kirken har leveret, 
til områder, der er vanskelige at 
komme frem til i biler. Tjenestepro-
jekter som at samle hygiejnesæt og 
rengøringssæt foregår i mange stave 
og menigheder i Tokyo, Nagoya og 
Osaka. Indtil nu har flere end 4.000 
frivillige skænket over 40.000 timers 
tjeneste. Vores hjælp vil fortsætte i 
Japan og i andre områder, hvor der 
er behov for det.

Mine kære brødre og søstre, jeg 
takker jer for jeres tro og hengivenhed 
over for evangeliet, for den kærlighed 
og omsorg, I viser hinanden, og for 
den indsats, I yder i jeres menigheder, 
stave og distrikter. Også tak for jeres 
trofasthed med at betale jeres tiende 
og offerydelser og for jeres gavmild-
hed med bidrag til Kirkens andre 
fonde.

Ved udgangen af 2010 tjente 
52.225 missionærer i 340 missioner 
over hele verden. Missionering er 
rigets hjerteblod. Lad mig foreslå, 
hvis I har mulighed for det, at I 
overvejer at yde et bidrag til Kirkens 
missionsfond.

Nuvel, brødre og søstre, vi venter 
ivrigt på at lytte til de taler, der bliver 
holdt for os i dag og i morgen. De, 
der skal tale til os, har søgt himlens 
hjælp og vejledning, mens de har 
forberedt deres tale. Det er min bøn, 
at vi må være fyldt med Herrens Ånd 
og blive opløftet og inspireret, når 
vi lytter og lærer. I Jesu Kristi navn. 
Amen. ◼

Sabbatten og 
nadveren
Lad jeres familie være fyldt med kærlighed, når I ærer 
sabbatten hele dagen og oplever dets åndelige velsignelser  
hele ugen igennem.


