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Президент Томас С. Монсон

Квентін Л. Кук з дружиною та 
старійшина Уільям Р. Уолкер з 
дружиною. Увечері перед переос-
вяченням, яке відбулося в листопаді, 
ми дивилися виступ 2000 молодих 
людей храмового округу, які запов-
нили Культурний центр Кеннон у 
студмістечку УБЯ-Гаваї й виступали 
перед нами. Їхня програма назива-
лася “Місце збирання”, і вони творчо 
й майстерно переповіли важливі 

Коли проектували цю будівлю, 
ми думали, що не буде людей, 
аби заповнити її. Лишень по-

гляньте на неї зараз.
Мої дорогі брати і сестри! Як 

приємно бути знову разом, почи-
наючи цю 181-у генеральну конфе-
ренцію Церкви Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів.

Здається, що останні шість 

місяців проминули швидко, оскільки 
я був зайнятий виконанням багатьох 
обов’язків. Одним з найбільших 
благословень у цей період було 
переосвячення прекрасного храму 
в Лайє, на Гаваях, у якому впродовж 
майже двох років проводилася 
масштабна реконструкція. Мене 
супроводжували президент Генрі 
Б. Айрінг з дружиною, старійшина 
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Ми знову зібралися 
на конференцію
 Дякую вам за вашу віру й відданість євангелії, за любов 
і турботу, які ви виявляєте одне одному, і за служіння, 
яке здійснюєте.
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події з історії Церкви в їхній місце-
вості та історію храму. Який то був 
чудовий вечір!

Наступного дня ми були на ду-
ховному бенкеті, що тривав під час 
трьох сесій освячення храму. Дух 
Господа відчувався з великою силою.

Ми продовжуємо будувати 
храми. Я маю привілей оголосити 
цього ранку про три нові храми, 
для яких було придбано ділянки і 

які в найближчі місяці й роки будуть 
побудовані в таких місцях: Форт 
Коллінз, шт. Колорадо; Мерідіан, шт. 
Айдахо, і Вініпег, пров. Манітоба, 
Канада. Вони безсумнівно стануть 
благолословенням для членів Цер-
кви в тих регіонах.

Кожного року в храмах вико-
нуються мільйони обрядів. Тож 
продовжуймо з вірою виконувати ці 
обряди не лише для себе, але і для 

наших померлих, які вже не можуть 
виконати їх для себе.

Церква продовжує надавати 
гуманітарну допомогу під час при-
родних катаклізмів. Нещодавно наші 
серця й допомога були спрямовані 
до Японії, яка постраждала від 
спустошливого землетрусу й цунамі 
та викидів радіації, які вони спричи-
нили. Ми надіслали більше 70 тонн 
товарів, серед них продукти, вода, 



6 Л і я г о н а

Старійшина Л. Том Перрі
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів

Мої брати і сестри по всьому 
світу! Цього ранку ми при-
йшли послухати голос про-

рока. Я свідчу, що той голос, який 
ми щойно чули, є голосом сучасного 
пророка Божого, який живе на землі 
в наш час—Президента Томаса С. 
Монсона. Яким благословенням для 
нас є його вчення і приклад!

Цього року всі ми маємо нагоду 
вивчати на Недільній школі слова 
пророків з Нового Завіту. У той час 
як Старий Завіт досліджує справи 
пророків і народу, Новий Завіт 
зосереджується на житті та впливі 
єдиної Людини, Яка прийшла в 
смертне життя, маючи подвійне гро-
мадянство—як небесне, так і земне. 
Це—наш Спаситель і Викупитель 
Ісус Христос.

Сьогоденний світ настільки 
насичений вченнями людськими, 
що нам легко забути і втратити 
віру в ту найважливішу розповідь 
про життя і служіння Спасителя—
Новий Завіт. Ця священна книга 
є серцевиною всього описаного 
в Писаннях, так само, як і Сам 
Спаситель має бути серцевиною 
нашого життя. Ми повинні взяти на 

себе зобов’язання вивчати й високо 
цінувати цю книгу!

Вивчаючи Новий Завіт, ми знай-
демо безцінні перлини мудрості. 
Я завжди із задоволенням читаю 
розповіді Павла, де він описує свої 
подорожі та встановлення Спа-
сителевої Церкви, особливо його 
повчання, звернені до Тимофія. У 
четвертому розділі Павлових по-
слань до Тимофія ми читаємо: “Нака-
зуй оце та навчай! … Будь зразком 
для вірних у слові, у житті, у любові, 
у дусі, у вірі, у чистості” 1. Я вважаю, 
що найкращий спосіб, у який ми мо-
жемо почати чи продовжувати бути 
зразком для вірних, це дотримання 
Суботнього дня.

З часів сотворіння світу один 
день було виокремлено серед усіх 
інших. “І поблагословив Бог день 
сьомий, і його освятив” 2. Навіть Бог 
відпочивав від Своїх трудів того 
дня, і Він сподівається, що Його діти 
чинитимуть так само. Дітям Ізраїля 
Він дав заповідь: 

“Пам’ятай день суботній, щоб 
святити його! 

Шість день працюй і роби всю 
працю свою, 

ковдри, постільні речі, предмети 
гігієни, одяг і пальне. Наша доросла 
молодь добровільно присвятила 
свій час, щоб за допомогою Інтер-
нету, громадських комунікаційних 
засобів та інших сучасних засобів 
зв’язку розшукати місцевих членів, 
яких не знайшли. За допомогою мо-
торолерів, наданих Церквою, члени 
Церкви доставляють допомогу в 
ті регіони, куди важко дібратися 
автомобілем. У багатьох колах та 
приходах Токіо, Нагої та Осаки було 
організовано проекти служіння зі 
збирання гігієнічних наборів та на-
борів для прибирання. Таким чином 
4 тис. волонтерів надали понад 40 
тис. годин служіння. Наша допомога 
буде й надалі надаватися в Японії 
та в інших місцях, де в ній буде 
потреба. 

Мої брати і сестри, я дякую вам 
за вашу віру й відданість євангелії, 
за любов і турботу, які ви виявля-
єте одне одному, і за служіння, яке 
здійснюєте у ваших приходах і фі-
ліях та колах і округах. Дякую також 
за віру в сплаті десятини й пожер-
твувань та за ваші щедрі внески до 
інших церковних фондів.

На кінець 2010 року 52 225 
місіонерів служили в 340 місіях по 
всьому світу. Місіонерська робота є 
джерелом життєвої сили царства. Я 
хочу запропонувати всім, хто спро-
можний, зробити щедрі пожертву-
вання до головного місіонерського 
фонду Церкви.

А зараз, брати і сестри, ми з 
радістю послухаємо виступи, які для 
нас пролунають сьогодні й завтра. 
Промовці прагнули небесної допо-
моги і спрямування під час підго-
товки своїх послань. Я молюся про 
те, щоб, слухаючи і навчаючись, ми 
сповнилися Духом Господа й отри-
мали духовний підйом і натхнення. 
В ім’я Ісуса Христа, амінь. ◼

Суботній день  
і причастя
Нехай ваші сім’ї сповнюються любові, коли ви будете 
шанувати Суботній день упродовж усього дня і 
відчувати його духовні благословення упродовж тижня.


