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Ketika Kita Bertemu Lagi  
 
Oleh Presiden Thomas S. Monson  
 
Betapa baiknya, saudara dan saudari, untuk mengalu-alukan anda ke Persidangan Umum 
setengah tahun yang ke-181 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir.  
 
Persidangan ini menandakan 48 tahun sejak saya telah dipanggil ke Kuorum Dua Belas 
Rasul oleh Presiden David O. McKay. Ia adalah pada bulan Oktober tahun 1963. 
Rasanya mustahil bahawa bertahun-tahun telah datang dan pergi sejak hari itu.  
 
Apabila kita sibuk, masa lulus terlalu cepat rasanya, dan enam bulan yang lalu tidak 
terkecuali untuk saya. Salah satu acara kemuncak dalam tempoh itu adalah saya 
berpeluang untuk membaktikan semula Atlanta Georgia Temple pada 1 Mei. Saya telah 
disertai oleh Elder dan Sister M. Russell Ballard, Elder dan Sister Walter F. González, 
dan Elder dan Sister William R. Walker.  
 
Selama perayaan kebudayaan yang bertajuk "Cahaya Selatan," yang diadakan pada 
petang sebelum pembaktian itu, kami menonton 2.700 anak-anak lelaki dan wanita muda 
dari seluruh daerah rumah Tuhan mengambil bahagian dalam acara itu. Ia adalah salah 
satu program-program yang paling cemerlang yang telah saya melihat dan menyebabkan 
penonton berdiri beberapa kali untuk tepukan gemuruh. 
 
Hari berikutnya rumah Tuhan dibaktikan semula pada dua sesi, di mana Roh Tuhan 
adalah bersama dengan kami dengan kuat. 
 
Pada bahagian akhir bulan Ogos, Presiden Henry B. Eyring membaktikan tumah Tuhan 
di El Salvador San Salvador. Dia disertai oleh Sister Eyring dan oleh Elder dan Sister D. 
Todd Christofferson, Elder dan Sister William R. Walker, dan Sister Silvia Allred dari 
presidensi umum Lembaga Pertolongan dan suaminya, Jeffry. Presiden Eyring 
melaporkan bahawa acara itu sangat rohani.  
 
Pada bahagian akhir tahun ini, Presiden Dieter F. Uchtdorf dan Sister Uchtdorf akan 
pergi dengan Penguasa Umum lain ke Quetzaltenango, Guatemala, di mana dia akan 
membaktikan rumah Tuhan kita di sana.  
 
 
Pembinaan rumah Tuhan menerus dengan tak terganggu, saudara dan saudari. Hari ini 
saya gembira untuk mengumumkan beberapa rumah Tuhan baru.  
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Pertama, saya ingin berkata bahawa tidak ada kemudahan Gereja adalah lebih penting 
daripada sebuah rumah Tuhan. Rumah Tuhan adalah tempat di mana hubungan dimeterai 
bersama untuk bertahan selama-lamanya. Kami bersyukur untuk semua rumah Tuhan 
yang di seluruh dunia dan untuk berkat mereka dalam kehidupan ahli-ahli kami.  
 
Detail rumah Tuhan akan disediakan nanti apabila tempat dan lain-lain kelulusan yang 
diperlukan diperolehi.  
 
Saya telah berkata dalam persidangan sebelumnya kemajuan kita dalam meletakkan 
rumah Tuhan lebih dekat kepada ahli-ahli kami. Walaupun mereka dapat digunakan 
dengan senang kepada banyak ahli Gereja, masih terdapat kawasan-kawasan di dunia di 
mana rumah Tuhan-rumah Tuhan ialah sangat jauh dari ahli-ahli kita dan mereka tidak 
mampu berjalan begitu jauh untuk sampai di mereka. Dengan itu mereka dapat 
mengambil bahagian dalam berkat suci dan abadi rumah Tuhan menyediakan. Untuk 
membantu dalam hal ini, kita ada apa yang dipanggil Tabung Bantuan Patron Rumah 
Tuhan Umum. Tabung ini menyediakan lawatan satu kali ke rumah Tuhan bagi orang-
orang yang tidak akan dapat pergi ke rumah Tuhan dan lagi yang bersungguh-sungguh 
ingini peluang itu. Sesiapa yang mungkin ingin menyumbang kepada tabung ini hanya 
boleh menulis dalam maklumat pada kertas sumbangan biasa yang diberikan kepada 
uskup setiap bulan.  
 
Kini, adik-beradik, ia adalah doa saya bahawa kita boleh dipenuhi dengan Roh Tuhan 
sewaktu kita mendengar ucapan hari ini dan esok dan belajar perkara-perkara yang 
Tuhan mahu kita tahu. Dalam nama Yesus Kristus, Amin. 


