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Írta: Thomas S. Monson elnök

fiatalnak az előadását, akik a temp-
lom kerületébe tartoznak. Megtöltöt-
ték a BYU Hawaii campusán fekvő 
Cannon Szabadidőközpontot. Előa-
dásuk címe „A gyülekezőhely” volt. 
Kreatívan és mesterien vonultatták 
fel a helyi egyháztörténet, valamint 
a templom történetének eseményeit. 
Csodás este volt!

A következő nap egy lelki lakoma 
volt, mikor a templom három egymást 

Amikor megterveztük ezt az épü-
letet, azt gondoltuk, soha nem 
tudjuk majd megtölteni. Pedig 

nézzetek csak körül!
Drága fivéreim és nőtestvéreim, 

olyan jó újra együtt lenni most, hogy 
elkezdjük Az Utolsó Napok Szentjei-
nek Jézus Krisztus Egyháza 181. Éves 
Általános Konferenciáját!

Az elmúlt hat hónap számomra 
nagyon gyorsan eltelt, mivel sok 
elvégzendő feladatom volt. Az egyik 

legnagyszerűbb áldás, melyet ebben 
az időszakban kaptunk, az volt, hogy 
újra felszentelhettük a gyönyörű 
Hawaii Laie templomot, mely egy 
közel két évig tartó, hatalmas átala-
kításon esett át. Velem volt Henry B. 
Eyring elnök és Eyring nőtestvér,  
Quentin L. Cook elder és Cook nő-
testvér, valamint William R. Walker 
elder és Walker nőtestvér. A novem-
berben történt újraszentelés előtti 
estén megtekintettük annak a 2000 
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Újra itt a konferencia!
Köszönöm a hiteteket és az evangélium iránti elkötelezettsé-
geteket, azt a szeretetet és gondoskodást, melyet egymásnak 
nyújtotok, valamint azt a szolgálatot, melyet végeztek!
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követő ülésen felszentelésre került. Az 
Úr Lelke bőségesen kiáradt ránk.

Folytatjuk a templomok építését. 
Az én kiváltságom ma reggel, hogy 
három új templomot jelenthetek be, 
melyekhez már megvásároltuk a tel-
ket, és amelyeket az elkövetkezendő 
hónapokban és években fogunk 
felépíteni. Ezek helyszínei a követke-
zők: a Colorado állambeli Fort Collins; 
az Idaho állambeli Meridian; valamint 

a kanadai Manitoba. E templomok 
bizonyosan nagy áldást jelentenek 
majd egyháztagjaink számára ezeken a 
területeken.

Évente több millió szertartásra kerül 
sor a templomokban. Végezzük to-
vábbra is hűen ezeket a szertartásokat, 
nem csak magunkért, hanem elhunyt 
szeretteinkét, akik nem képesek ezt 
saját magukért megtenni.

Az egyház továbbra is emberbaráti 

segítséget nyújt a katasztrófák ide-
jén. Nemrégiben Japán felé fordult a 
szívünk, és ott igyekeztünk segíteni a 
pusztító földrengés, a szökőár és az 
ezekből fakadó nukleáris kihívások 
miatt. Több mint 70 tonnányi ellát-
mányt küldtünk, mely élelmiszert, 
vizet, takarókat, ágyneműt, higiéniai 
felszereléseket, ruházatot és tüzelőa-
nyagot tartalmazott. Fiatal egyedülálló 
felnőtteink önkéntesen felajánlották 
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Írta: L. Tom Perry elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

Testvéreim szerte a világon, ma 
reggel azért jöttünk ide, hogy hall-
juk a próféta hangját. Tanúbizony-

ságot teszek arról, hogy az imént Isten 
ma élő prófétájának a hangját hallot-
tuk, Thomas S. Monson elnökét. Mily 
áldottak vagyunk, hogy tanít minket és 
példát mutat nekünk!

Idén mindannyiunknak lehetősége 
nyílik az újszövetségi próféták szavai-
nak tanulmányozására a vasárnapi 
iskolán. Míg az Ószövetségben prófé-
tákról és egy bizonyos népcsoportról 
tanultunk, az Újszövetség az egyetlen 
olyan Ember életére és hatására össz-
pontosít, aki kettős, mennyei és földi 
állampolgársággal jött a halandóságba 
– Szabadítónkra és Megváltónkra, 
Jézus Krisztusra.

Ma annyira ellepik a világot az 
emberi tanok, hogy könnyű elfeledni 
a Szabadító életének és elrendelt 
szolgálatának oly fontos beszámolóját, 
az Újszövetséget, és már nem hinni 
benne. Ez a szent könyv a szentírások 
történetének éppúgy központi eleme, 
ahogyan maga a Szabadító is központi 
helyen áll az életünkben. El kell köte-
leznünk magunkat a tanulmányozása 
mellett, és becsben kell tartanunk!

Számos felbecsülhetetlen értékű 
bölcsesség nyerhető az Újszövetség 
tanulmányozásából. Mindig szívesen 
olvasom Pál történeteit utazásairól és 
a Szabadító egyházának megszervezé-
séről, különösen Timótheusnak szóló 
tanításait. Pál Timótheusnak szóló írásai 
negyedik fejezetében az áll: „Ezeket 
hirdessed és tanítsad… Légy példa a 
hívőknek a beszédben, a magaviselet-
ben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, 
a tisztaságban.” 1 Nem is tudok a sabbat 
nap megtartásánál jobb módot arra, 
hogy példák legyünk a hívőknek.

Egy nap a világ teremtése óta el 
van választva a többitől. „És megáldá 
Isten a hetedik napot, és megszentelé 
azt.” 2 Ezen a napon még Isten is meg-
pihent a munkájában, és gyermekeitől 
is ugyanezt várja. Izráel gyermekeinek 
megparancsolta:

„Megemlékezzél a szombatnapról 
[a sabbat napról], hogy megszentel-
jed azt.

Hat napon át munkálkodjál, és 
végezd minden dolgodat;

De a hetedik nap az Úrnak a te 
Istenednek a szombatja…

[…] Azért megáldá az Úr a szombat 
napját, és megszentelé azt.” 3

az idejüket, hogy eltűnt egyháztagokat 
kutassanak fel az internet, a közösségi 
média és más modern kommunikációs 
csatorna segítségével. Az egyháztagok 
az egyház által biztosított robogó-
kon juttatták el a segítséget azokra a 
területekre, melyeket autóval nehéz 
volt megközelíteni. Jelenleg is folyik 
a higiéniai és tisztítószer-csomagok 
összeállítása Tokió, Nagoya és Osaka 
több cövekében. Eddig több mint 
40 ezer órányi szolgálatot ajánlott fel 
több mint 4000 önkéntesünk. Japán és 
más olyan területek, ahol erre szük-
ség van, továbbra is számíthatnak a 
segítségünkre.

Drága fivéreim és nőtestvéreim, 
köszönöm a hiteteket és az evangé-
lium iránti elkötelezettségeteket, azt 
a szeretetet és gondoskodást, melyet 
egymásnak nyújtotok, valamint azt 
a szolgálatot, melyet a saját egyház-
községeitekben, gyülekezeteitekben, 
cöveketekben és kerületetekben 
végeztek! Köszönöm azt is, hogy 
hithűen fizetitek a tizedeteket és a 
felajánlásaitokat, valamint egyéb 
nagylelkű adományaitokat az egyház 
alapjaiba.

2010. év végéig 52 225 misszioná-
rius szolgált világszerte, 340 külön-
böző misszióban. A misszionáriusi 
munka a királyságot fenntartó életerő. 
Hadd ösztönözzelek benneteket, 
hogy amennyiben képesek vagytok 
rá, tegyetek felajánlásokat az egyház 
általános misszionáriusi alapjába.

Nos, kedves testvéreim, nagyon 
izgatottan várjuk az üzeneteket, me-
lyeket ma és holnap hallani fogunk. 
Az előadók, miközben a beszédeikre 
készültek, a mennyek segítségére és 
útmutatására törekedtek. Azért imád-
kozom, hogy eltöltsön, felemeljen és 
inspiráljon bennünket az Úr Lelke, 
miközben őket hallgatjuk, és tanu-
lunk tőlük. Jézus Krisztus nevében, 
ámen. ◼

A sabbat és az 
úrvacsora
Töltse el családotokat a szeretet, amint egész nap tiszteletben 
tartjátok a sabbat napját, és egész héten megtapasztaljátok 
annak lelki áldásait.


