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Av president Thomas S. Monson

eldste og søster Quentin L. Cook og 
eldste og søster William R. Walker. 
Kvelden før gjeninnvielsen, som fant 
sted i november, så vi 2000 unge 
mennesker fra tempeldistriktet som 
fylte Cannon Activities Center ved 
BYU–Hawaii for å opptre for oss. 
Deres forestilling hadde tittelen 
“Innsamlingsstedet”, som på krea
tivt og mesterlig vis skildret viktige 

Da denne bygningen ble plan
lagt, trodde vi aldri at vi kom  
til å fylle den. Bare se på  

den nå.
Mine kjære brødre og søstre, hvor 

godt det er å være sammen igjen når 
vi nå innleder den 181. årlige general
konferanse i Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Hellige.

De siste seks månedene synes å 
ha gått fort, ettersom jeg har hatt det 
travelt med mange ansvarsoppgaver. 
En av de store velsignelsene i denne 
perioden har vært å gjeninnvie det 
vakre Laie Hawaii tempel, som har 
gjennomgått omfattende oppussing 
i nesten to år. Jeg ble ledsaget av 
president og søster Henry B. Eyring, 
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Så er det  
konferanse igjen
Takk for deres tro og hengivenhet til evangeliet, for den 
kjærlighet og omtanke dere viser hverandre og for den  
tjeneste dere utfører.
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hendelser i Kirkens lokale historie 
og templets historie. For en strålende 
kveld det var!

Dagen etter var det åndelig høy
tid idet templet ble gjeninnviet i tre 
sesjoner. Herrens ånd var med oss i 
rikt monn.

Vi fortsetter å bygge templer.  
I dag har jeg gleden av å bekjent
gjøre tre nye templer som det skal 

kjøpes tomt til, og som i de kom
mende måneder og år vil bli bygget 
på følgende steder: Fort Collins,  
Colorado; Meridian, Idaho og  
Winnipeg i Manitoba, Canada.  
De vil utvilsomt bli til velsignelse  
for våre medlemmer i disse 
områdene.

Hvert år blir millioner av ordi
nanser utført i templene. Måtte vi 

fortsette trofast å utføre disse ordi
nansene, ikke bare for oss selv, men 
også for våre avdøde slektninger 
som ikke er i stand til å gjøre det  
for seg selv.

Kirken fortsetter å yte humanitær
hjelp når katastrofer inntreffer.  
I det siste har vår omtanke og vår 
hjelp gått til Japan etter det vold
somme jordskjelvet, tsunamien og  
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Av eldste L. Tom Perry
i De tolv apostlers quorum

M ine brødre og søstre over 
hele verden, i dag har vi 
kommet for å lytte til en 

profets røst. Jeg vitner om at røsten 
vi nettopp har hørt, tilhører Guds 
levende profet på jorden i dag, pre
sident Thomas S. Monson. Vi er så 
velsignet som har hans undervisning 
og eksempel!

I år har vi alle anledning til å 
studere profetenes ord i Det nye 
testamente i Søndagsskolen. Mens 
Det gamle testamente er et studium 
av profeter og et folk, fokuserer Det 
nye testamente på livet og innflytel
sen til det eneste menneske som har 
kommet til jordelivet med dobbelt 
statsborgerskap i himmelen og på 
jorden – vår Frelser og Forløser,  
Jesus Kristus.

Dagens samfunn er så gjennom
syret av menneskers læresetninger at 
det er lett å glemme og miste troen på 
denne særdeles viktige beretningen 
om Frelserens liv og virke – Det nye 
testamente. Denne hellige boken er 
midtpunkt i Skriftenes historie, akkurat 
som Frelseren selv skulle være midt
punkt i vårt liv. Vi må forplikte oss til å 
studere den og verdsette den!

Vi kan finne uvurderlige perler av 
visdom gjennom vårt studium av Det 
nye testamente. Jeg liker alltid å lese 
Paulus’ beretninger om da han reiste 
og organiserte Frelserens kirke, ikke 
minst hans læresetninger til Timo
teus. I fjerde kapittel av Paulus’ brev 
til Timoteus leser vi: “Minn om dette 
og lær det… Vær et forbilde for de 
troende i tale, i ferd, i kjærlighet, i ånd, 
i tro, i renhet.” 1 Jeg kan ikke tenke 
meg noen bedre måte å begynne 
eller fortsette å være et forbilde for de 
troende på, enn ved at vi helligholder 
sabbatsdagen.

Helt siden verdens skapelse har 
én dag blitt skilt ut fra alle de andre. 
“Gud velsignet den sjuende dagen og 
helliget den.” 2 Selv Gud hvilte fra sitt 
arbeid denne dagen, og han forventer 
av sine barn at de gjør det samme. Til 
Israels barn ga han følgende befaling:

“Kom hviledagen i hu, så du holder 
den hellig!

Seks dager skal du arbeide og gjøre 
all din gjerning.

Men den sjuende dagen er sabbat 
for Herren din Gud …

… Derfor velsignet Herren sabbats
dagen og helliget den.” 3

de påfølgende kjernefysiske utford
ringene. Vi har distribuert over 70 
tonn forsyninger, blant annet mat, 
vann, tepper, sengetøy, hygieneartik
ler, klær og drivstoff. Våre unge ens
lige voksne har bidratt med sin tid 
for å lete etter savnede medlemmer 
ved hjelp av Internett, sosiale medier 
og moderne kommunikasjonsmidler. 
Medlemmer leverer hjelpeforsynin
ger til områder som er vanskelige  
å nå med bil ved hjelp av scootere 
tildelt av Kirken. Tjenesteprosjekter 
for å sette sammen hygienepakker 
og rengjøringspakker blir organisert 
i en rekke staver og menigheter i 
Tokyo, Nagoya og Osaka. Så langt 
har over 40 000 timer med tjeneste 
blitt utført av over 4000 frivillige.  
Vi vil fortsette å hjelpe i Japan og 
andre områder hvor det er behov  
for det.

Mine brødre og søstre, takk for 
deres tro og hengivenhet til evange
liet, for den kjærlighet og omtanke 
dere viser hverandre og for den  
tjeneste dere utfører i deres menighe
ter og grener, staver og distrikter.  
Jeg vil også takke for at dere så trofast 
betaler deres tiende og offergaver  
og for deres rundhåndede bidrag  
til Kirkens andre fond.

På slutten av 2010 var det 52 225 
misjonærer i 340 misjoner over hele 
verden. Misjonærarbeidet er rikets 
livsnerve. Jeg vil foreslå at hvis dere 
er i stand til det, kan dere vurdere å 
gi et bidrag til Kirkens misjonærfond.

Brødre og søstre, vi gleder oss til 
å lytte til de budskapene som vil bli 
presentert for oss i dag og i morgen. 
De som skal tale til oss, har søkt 
himmelens hjelp og veiledning  
mens de har forberedt sine budskap. 
Jeg ber om at vi må bli fylt med 
Ånden og bli oppbygget og inspirert 
mens vi lytter og lærer. I Jesu Kristi 
navn. Amen. ◼

Sabbaten og 
nadverden
La familien være fylt av kjærlighet idet dere helligholder 
sabbaten hele dagen og opplever dens åndelige velsignelser 
resten av uken.




