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President Thomas S. Monson

Quentin L. Cook med hustru och 
äldste William R. Walker med hustru. 
Under kvällen före återinvigningen i 
november såg vi hur Cannon Activi
ties Center på BYU–Hawaiis skol
område fylldes av 2 000 ungdomar 
från tempeldistriktet som uppträdde 
för oss. Programmet hette ”Samlings
platsen” och återgav kreativt och 

När ritningarna var klara för den 
här byggnaden trodde vi att vi 
aldrig skulle lyckas fylla den. 

Men se på den nu!
Mina älskade bröder och systrar, 

det är så gott att återigen vara tillsam
mans med er när vi inleder den 181:a 
årliga generalkonferensen för Jesu 
Kristi kyrka av Sista Dagars Heliga.

De senaste sex månaderna har 
rusat förbi medan jag varit upptagen 
med många ansvar. En av de stora 
välsignelserna under den tiden var att 
återinviga det vackra templet i Laie 
på Hawaii, som undergått genom
gripande renoveringar under nästan 
två år. Jag hade sällskap av president 
Henry B. Eyring med hustru, äldste 
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Dags för  
konferens igen
Tack för er tro och hängivenhet mot evangeliet,  
för den kärlek och omsorg som ni visar varandra  
och för det tjänande ni utför.
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mästerligt viktiga händelser i kyrkans 
lokala historia och templets historia. 
Vilken underbar kväll det var!

Följande dag blev en andlig fest  
när templet återinvigdes under tre  
sessioner. Herrens Ande var med oss  
i rikt mått.

Vi fortsätter att bygga tempel. Jag 
har glädjen att idag tillkännage tre nya 

platser där mark köps in och där tem
pel kommer att byggas under kom
mande månader och år: Fort Collins i 
Colorado, USA; Meridian i Idaho, USA 
och Winnipeg i Manitoba, Kanada. 
Våra medlemmar i de områdena kom
mer att välsignas av sina nya tempel.

Varje år utförs miljontals förrätt
ningar i templen. Må vi fortsätta att 

trofast utföra dem, inte bara för egen  
del utan också för våra döda och  
kära anförvanter som inte kan göra 
det själva.

Kyrkan fortsätter att ge humanitär 
hjälp vid katastrofer. Just nu hyser 
vi stor medkänsla för och ger hjälp 
till Japan efter den ödeläggande 
jordbävningen och tsunamin och 
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Äldste L. Tom Perry
i de tolv apostlarnas kvorum

Mina bröder och systrar, vi har 
samlats runt om i världen 
den här morgonen för att 

lyssna till profetens röst. Jag vittnar 
om att rösten vi just lyssnat på tillhör 
Guds levande profet på jorden idag, 
president Thomas S. Monson. Vilken 
välsignelse det är för oss att ha hans 
lärdomar och föredöme!

I år har vi alla möjligheten att stud
era profeternas ord i Nya testamentet i 
söndagsskolan. Medan Gamla testa
mentet handlar om profeter och ett 
folk, är Nya testamentet inriktat på livet 
och inflytandet av den ende som kom 
till jorden med dubbelt med borgarskap 
i himlen och på jorden — vår Frälsare 
och Återlösare Jesus Kristus.

Dagens värld är så genomsyrad av 
mänskliga lärdomar att det är lätt att 
glömma bort och tappa tron på den 
ytterst viktiga berättelsen om Frälsa
rens liv och verksamhet — Nya testa
mentet. Den heliga boken är central 
i all skriftlig historia, liksom Frälsaren 
själv bör vara det centrala i vårt liv. Vi 
måste bestämma oss för att studera 
den och skatta den högt!

Det finns oskattbara visdomspärlor 
att hitta när vi studerar Nya 

testamentet. Det är alltid ett nöje för 
mig att läsa om Paulus resor när han 
organiserade Frälsarens kyrka, särskilt 
de lärdomar han gav till Timoteus. I 
fjärde kapitlet i Paulus brev till Timo
teus läser vi: ”Detta skall du inskärpa 
och lära ut … Var ett föredöme för de 
troende i ord och gärning, i kärlek, 
trohet och renhet.” 1 Jag kan inte tänka 
mig något bättre sätt att börja eller 
fortsätta vara ett föredöme för de tro
ende än hur vi helgar sabbatsdagen.

När jorden skapades avskildes en 
dag från alla de andra. ”Gud välsig
nade den sjunde dagen och helgade 
den.” 2 Även Gud vilade sig från sitt 
arbete på den dagen, och han för
väntar sig att hans barn gör samma 
sak. Han gav detta bud till Israels barn:

”Tänk på sabbatsdagen så att du 
helgar den.

Sex dagar skall du arbeta och 
uträtta alla dina sysslor.

Men den sjunde dagen är Herrens, 
din Guds, sabbat …

Därför har Herren välsignat sab
batsdagen och helgat den.” 3

Helgandet av sabbatsdagen måste 
alltid innefatta gudsdyrkan. Efter det 
att Adam och Eva inträdde i jordelivet 

de resulterande problemen med 
kärnkraftsverken. Vi har distribuerat 
över 70 ton förnödenheter, inklusive 
livsmedel, vatten, filtar, sängkläder, 
hygienartiklar, kläder och bränsle. 
Våra ensamstående unga vuxna har 
gett av sin tid för att försöka hitta 
saknade medlemmar via internet, 
sociala nätverk och andra moderna 
kommunikationsmedel. Medlem
mar använder scootrar som kyrkan 
skaffat fram för att leverera bistånd 
till områden som är svåra att nå med 
bil. Flera stavar och församlingar i 
Tokyo, Nagoya och Osaka anordnar 
serviceprojekt för att göra i ordning 
hygienpaket och rengöringspaket. 
Hittills har över 40 000 timmars 
arbete skänkts av över 4 000 volon
tärer. Vårt bistånd fortsätter i Japan 
och i andra områden där det finns 
behov.

Mina bröder och systrar, jag tackar 
er för er tro och hängivenhet mot 
evangeliet, för den kärlek och omsorg 
som ni visar varandra och för det 
tjänande ni utför i församlingar och 
grenar, stavar och distrikt. Jag tackar 
er också för att ni troget betalar tionde 
och fasteoffer och generöst ger till 
andra fonder i kyrkan.

I slutet av 2010 hade vi 52 225 mis
sionärer som verkade i 340 missioner 
över hela världen. Missionsverksam
heten är kyrkans livsblod. Får jag 
föreslå att ni om ni har möjlighet över
väger att bidra till kyrkans allmänna 
missionärsfond.

Nu, bröder och systrar, är vi  
angelägna om att få lyssna till de  
tal som ska hållas idag och imorgon. 
De som ska tala till oss har sökt  
himlens hjälp och vägledning när  
de förberett sina budskap. Må vi  
fyllas med Herrens Ande och bli 
upplyfta och inspirerade när vi lyss
nar och lär, är min bön. I Jesu Kristi 
namn, amen. ◼

Sabbaten och 
sakramentet
Låt er familj fyllas med kärlek när ni helgar sabbaten  
hela dagen och upplever dess andliga välsignelser  
under hela veckan.


