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Keď sme plánovali túto budovu, mysleli sme si, že ju nikdy nenaplníme. A pozrite sa teraz 
okolo seba.

Moji milovaní bratia a sestry, aké je to úžasné byť opäť spolu, keď začíname 181. výročnú 
Generálnu konferenciu Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní.

Zdá sa, keď som bol zaneprázdnený mnohými zodpovednosťami, ako keby tých uplynulých 
šesť mesiacov ubehlo veľmi rýchlo. V tomto čase bolo jedným z veľkých požehnaní opätovné 
zasvätenie prekrásneho chrámu v Laie na Havaji, ktorý za uplynulé dva roky prešiel 
rozsiahlou rekonštrukciou. Sprevádzali ma prezident Henry B. Eyring so sestrou Eyringovou, 
Starší Quentin L. Cook so sestrou Cookovou a Starší William R. Walker so sestrou 
Walkerovou. Počas večera pred opätovným zasvätením, ktoré sa konalo v novembri, sme 
sledovali dvetisíc mladých ľudí z chrámového okrsku, ktorí zaplnili Cannon Activities Center 
v areáli univerzity BYU -- Havaj a hrali pre nás. Ich predstavenie malo názov „Miesto 
zhromaždenia“ a nápaditým a majstrovským spôsobom opisovalo dôležité udalosti miestnej 
cirkevnej histórie a histórie chrámu. Bol to úžasný večer!

Nasledujúci deň, keď bol chrám opätovne zasvätený na troch zasadaniach, sa konala 
duchovná hostina. Duch Pána bol s nami vo veľkej hojnosti.

Každý rok sú v chrámoch vykonané milióny obradov. Kiež pokračujeme vo vernom 
vykonávaní takýchto obradov, nielen pre seba, ale tiež pre našich milovaných zosnulých, ktorí 
nie sú schopní učiniť tak sami pre seba.

Cirkev pokračuje v poskytovaní humanitárnej pomoci v čase prírodnej katastrofy. Len 
nedávno sa naše srdcia a naša pomoc obrátila k Japonsku, ktoré postihlo ničivé zemetrasenie a 
cunami a z toho vyplývajúce nukleárne nebezpečenstvo. Rozdelili sme viac ako sedemdesiat 
ton zásob, vrátane potravín, vody, prikrývok, lôžok, hygienických potrieb, oblečenia a paliva.
Naši mladí slobodní dospelí dobrovoľne strávili svoj čas, aby pomocou internetu, sociálnych 
sietí a iných moderných komunikačných prostriedkov našli stratených členov. Členovia 
dopravujú pomoc pomocou skútrov, ktoré poskytla Cirkev, do oblastí, kde sa nedá dobre 
dostať autom. Projekty služby, ktoré zhromažďujú hygienické balíčky a balíčky s čistiacimi 
prostriedkami, sú organizované v početných koloch v Tokiu, Nagoyi a v Osake. Doteraz bolo 
poskytnutých viac ako štyridsať tisíc hodín služby viac ako štyritisíc dobrovoľníkmi. Naša 
pomoc bude prúdiť do Japonska a do iných oblastí, kde je potrebná.

Moji bratia a sestry, ďakujem vám za vašu vieru a oddanosť evanjeliu, za lásku a 
starostlivosť, ktorú si navzájom preukazujete a za službu, ktorú poskytujete vo svojich 
zboroch a pobočkách, koloch a okrskoch. Takisto vám ďakujem za vašu vernosť pri platení 
desiatkov a pôstnych obetí a za vaše štedré príspevky do ostatných cirkevných fondov.

Na konci roku 2010 slúžilo na celom svete v 340 misiách 52 225 misionárov. Misionárska 
práca je životnou miazgou kráľovstva. Chcem vám navrhnúť, že ak môžete, skúste 
pouvažovať nad tým, že prispejete do Všeobecného misionárskeho fondu Cirkvi.



Teraz, bratia a sestry, sme dychtiví vypočuť si posolstvá, ktoré nám budú dnes a zajtra 
prednesené. Tí, ktorí sa k nám budú prihovárať, vyhľadávali pomoc a vedenie nebies, keď si 
pripravovali svoje posolstvá. Mojou modlitbou je, nech sme pri ich počúvaní naplnení 
Duchom Pána a nech sme pozdvihnutí a inšpirovaní. V mene Ježiša Krista, amen.


