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Írta: Thomas S. Monson elnök

életébe, és a jóra indítja azokat is, akik 
nem a mi hitünket vallják.

A templomok felszentelése előtti 
estéken, egy-egy kulturális ün-
nepségen volt lehetőségünk részt 
venni, melyen néhány fiatal és nem 
annyira fiatal egyháztagunk is részt 
vett. Ezeket az eseményeket álta-
lában hatalmas sportcsarnokokban 
tartották, bár Kijevben egy gyö-
nyörű palotában gyűltünk össze. A 
tánc, az énekek, a zenei előadások 
és a kiállítások bámulatosak voltak. 
Minden résztvevőnek elismerésemet 
és szeretetemet fejezem ki.

Mindegyik templom felszentelése 

Szeretett testvéreim, üdvözlünk 
benneteket az Általános Kon-
ferencián, melyet mindenféle esz-

köz segítségével világszerte látnak és 
hallgatnak. Hálánkat fejezzük ki min-
denkinek, aki valamilyen formában 
részt vesz e hatalmas és bonyolult lo-
gisztikájú esemény megvalósításában.

Április óta, amikor utoljára talál-
koztunk, az egyház megállíthatatlanul 

haladt előre. Kiváltságom volt négy új 
templomot is felszentelni. A tanácso-
saimmal és más általános felhatalma-
zottakkal elutaztunk az arizonai Gila 
Valley-be, a brit columbiai Vancou-
verbe, a Fülöp-szigeteki Cebu Citybe, 
valamint az ukrajnai Kijevbe. Az e 
helyszíneken lévő templomok mind-
egyike bámuatosan gyönyörű. Mind-
egyikük áldást hoz az egyháztagok 
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valóságos lelki lakoma volt. Minde-
gyiknél éreztük az Úr Lelkét.

Jövő hónapban az egyik legöre-
gebb templomunkat, a Hawaii Laie 
templomot fogjuk újra felszentelni, 
mely az elmúlt hónapok alatt jelentős 
felújításon esett át. Nagyon várjuk ezt 
a szent eseményt.

Tovább folyik a templomok építése. 
Ma reggel örömmel jelentem be a kö-
vetkező öt új templomot, melyekhez a 
telkeket már megvásároltuk, és ame-
lyek felépítése a következő hónapok-
ban és években fog elkezdődni. Ezek 
a portugáliai Lisszabon, az indianai In-
dianapolis, a Fülöp-szigeteki Urdaneta, 

a connecticuti Hartford, valamint a 
mexikói Tijuana templomok.

A templomokban végzett szertartá-
sok létfontosságúak a saját, valamint 
elhunyt szeretteink szabadulásához. 
Továbbra is járjunk el hithűen a temp-
lomokba, melyek már egyre közelebb 
épülnek az egyháztagjainkhoz.

Most pedig, mielőtt a ma délelőtti 
beszélők szólnának hozzánk, hadd 
említsek meg egy dolgot, mely igen 
közel áll szívemhez és nagy figyelmet 
igényel. Ez pedig a misszionáriusi 
munka.

Először az ároni papságot viselők-
höz szólnék, majd pedig hozzátok, 

fiatal férfiak, akik elderek lesztek. 
Elismétlem azt, amit a próféták már 
régóta tanítanak. Ez pedig az, hogy 
minden alkalmas és érdemes fiatal férfi 
készüljön fel, hogy missziót szolgál-
jon. A misszionáriusi szolgálat papsági 
feladat. Olyan kötelesség, melyet az 
Úr tőlünk, vagyis azoktól vár, akik 
már sok mindent kaptak. Fiatal férfiak, 
felszólítalak benneteket, hogy készül-
jetek fel arra, hogy misszionáriusként 
szolgáljatok! Tartsátok magatokat 
tisztán és érdemesen arra, hogy az 
Urat képviselhessétek! Vigyázzatok az 
egészségetekre és erőtökre! Tanul-
mányozzátok a szentírásokat! Ahol 
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Monson elnök, az egyház teljes 
tagsága világszerte egyszerre 
énekli ezzel a csodálatos 

kórussal, hogy „Prófétánkat köszönjük 
az Úrnak”. Köszönjük az életedet, a 
példádat, és az üdvözletedet, mellyel 
megkezdtük az egyház egy újabb 
általános konferenciáját. Szeretünk, 
tisztelünk és támogatunk téged. A ma 
délutáni ülésen hivatalosabb formá-
ban is megtehetjük majd ezt, amikor 
támogató szavazatra emeljük kezün-
ket, nemcsak Monson elnök, hanem 
az egyház többi általános tisztségvi-
selője esetében is. Mivel az én nevem 
is rajta lesz a listán, lehetek talán 
olyan merész, hogy mindannyiunk 
nevében előre megköszönjem nektek 
azokat a felemelt kezeket. Imáitok és 
támogatásotok nélkül egyikünk sem 
lenne képes a szolgálatra. Hűségetek 
és szeretetetek többet jelent szá-
munkra annál, mint amit valaha is 
elmondhatnánk.

Ennek szellemében ma arról fogok 
beszélni, hogy mi is támogatunk 
titeket. Ugyanolyan szívből jövően 
imádkozunk értetek, és fejezzük ki 
szeretetünket, ahogyan ezt ti is te-
szitek. Mindannyian tudjuk, hogy az 
egyház elnöklő hivatalnokai külön-
leges kulcsokkal, szövetségekkel és 
feladatkörökkel rendelkeznek, de azt 

is tudjuk, hogy az egyház semmihez 
sem mérhető erőt, valóban egyedül-
álló életerőt merít minden egyháztag 
hitéből és elkötelezettségéből, bárhol 
legyenek is. Függetlenül attól, hogy 
melyik országban laktok, milyen 
fiatalnak és alkalmatlannak, vagy épp 
milyen idősnek és korlátok között élő-
nek látjátok magatokat, én tanúsítom 
nektek, hogy Isten egyenként, szemé-
lyesen szeret titeket, központi helyen 
álltok a munkájában, és egyházának 
elnöklő tisztségviselői szeretnek titeket 
és imádkoznak értetek. Mindannyió-
tok személyes értéke és szent nagy-
szerűsége az oka annak, hogy létezik 
a szabadulás és a felmagasztosulás 
terve. Napjaink kifejezésével ellentét-
ben ez bizony rólatok szól. Most ne 
nézzetek oldalra, a szomszédotokra! 
Hozzátok szólok.

Nehezen találok rá szavakat, hogy 
elmondjam, mennyire szeret bennete-
ket Isten, és hogy milyen hálásak va-
gyunk mi értetek ezen az emelvényen. 
A menny angyalainak szavait próbá-
lom közvetíteni, amikor megköszö-
nök nektek minden általatok valaha 
tett jócselekedetet, minden kedves 
szót, minden olyan áldozatot, amit 
azért hoztatok, hogy Jézus Krisztus 
evangéliumának szépségét és áldásait 
kiterjesszétek valakire – bárkire.

Írta: Jeffrey R. Holland elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

Hitetek miatt
Köszönet az egyház minden csodálatos tagjának…,  
hogy életetek minden napján kimutatjátok Krisztus tiszta 
szeretetét, mely ezáltal „soha el nem múlik”.

van rá lehetőségetek, vegyetek részt 
az ifjúsági és felsőfokú hitoktatáson! 
Ismerkedjetek meg a Prédikáljátok 
evangéliumomat! című misszionáriusi 
kézikönyvvel!

Egy szó a fiatal nőtestvérekhez:  
míg ti nem rendelkeztek azzal a pap-
sági kötelezettséggel, amivel a fiatal 
férfiak rendelkeznek, hogy teljes idejű 
misszionáriusként szolgáljatok, ti is 
értékesen hozzájárultok a misszio-
náriusi szolgálathoz, melyet nagyra 
értékelünk.

Most pedig hozzátok szólnék, fel-
nőtt fivéreim és nőtestvéreim: nagyon-
nagyon sok időskorú misszionáriusra 
van szükségünk. Azoknak a hithű 
házaspároknak, akik most szolgálnak, 
vagy régebben szolgáltak, köszönetet 
mondunk a Jézus Krisztus evangéli-
uma iránti hitükért és odaadásukért. 
Szolgálatkészen és kiválóan szolgál-
tok, és sok jót visztek véghez.

Titeket pedig, akik még nem 
vagytok abban a korban, hogy 
házaspárként missziót szolgálhassa-
tok, arra buzdítalak, hogy kezdjetek 
el felkészülni arra a napra, amikor 
házastársatokkal ezt majd megtehe-
titek. Amikor a körülményeitek meg-
engedik, amikor nyugdíjba mentek, 
és ahogy az egészségetek engedi, 
álljatok készen elhagyni az ottho-
notokat, hogy teljes idejű misszio-
náriusi szolgálatot tujatok nyújtani. 
Lesz néhány alkalom az életetekben, 
amikor élvezni fogjátok azt az édes 
lelkületet és megelégedettséget, 
mely a Mester munkájában együtte-
sen végzett teljes idejű szolgálatból 
fakad.

Most pedig, szeretett testvéreim, 
hangolódjatok rá az Úr Lelkére, mi-
közben a következő két napban az Ő 
szolgáit hallgathatjuk. Legyen ez áldás 
mindannyiunk számára, ezért imádko-
zom alázattal, Jézus Krisztus nevében, 
ámen. ◼


