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President Thomas S. Monson

centrum v areálu univerzity BYU–Havaj  
a vystoupili se svým kulturním 
programem. Jejich vystoupení mělo 
název „Shromažďovací místo“ a 
kreativní a mistrnou formou líčilo 
významné události z tamní církevní 
historie a z historie chrámu. Byl to 
úžasný večer!

Když byla tato budova projekto-
vána, mysleli jsme si, že ji nikdy 
nenaplníme. A podívejte se  

na to teď.
Milovaní bratři a sestry, jsem rád, 

že můžeme být opět spolu na začátku 
181. výroční generální konference 
Církve Ježíše Krista Svatých posled-
ních dnů.

Posledních šest měsíců uběhlo 
rychle, jelikož jsem byl zaneprázd-
něn mnoha zodpovědnostmi. Jedním 

z velikých požehnání uplynulých 
měsíců bylo znovuzasvěcení nádher-
ného chrámu Laie na Havaji, který 
téměř dva roky procházel rozsáhlou 
renovací. Doprovázeli mě president 
Henry B. Eyring s manželkou, starší 
Quentin L. Cook s manželkou a starší 
William R. Walker s manželkou. Večer 
před znovuzasvěcením, které se ko-
nalo v listopadu, jsme sledovali 2 000 
mladých lidí z chrámového okrsku, 
jak zaplnili Cannonovo společenské 
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Je tu opět konference
Děkuji vám za vaši víru a oddanost evangeliu, za lásku  
a péči, kterou projevujete jeden druhému, a za službu,  
kterou poskytujete.
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Následující den byl duchovní hosti-
nou, když byl chrám ve třech zasedá-
ních znovuzasvěcen. Duch Páně byl 
s námi ve veliké hojnosti.

Pokračujeme v budování chrámů. 
Jsem rád, že dnes dopoledne mohu 
oznámit tři další chrámy, pro něž se 
nyní zajišťují pozemky a jež se budou 

v nadcházejících měsících a letech 
stavět na těchto místech: Fort Col-
lins v Coloradu, Meridian v Idahu a 
Winnipeg v Manitobě v Kanadě. Tyto 
chrámy budou pro naše členy v těchto 
oblastech bezpochyby požehnáním.

Každý rok se v chrámech vykonají 
miliony obřadů. Kéž i nadále věrně 

vykonáváme tyto obřady, nejen pro 
sebe, ale i za své zemřelé blízké,  
kteří nejsou schopni vykonat je sami 
pro sebe.

Církev i nadále poskytuje huma-
nitární pomoc při katastrofách. Zcela 
nedávno jsme své srdce i pomoc 
obrátili k Japonsku, které postihlo 
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Starší L. Tom Perry
Kvorum Dvanácti apoštolů

Bratři a sestry po celém světě, dnes 
dopoledne jsme přišli naslouchat 
hlasu proroka. Svědčím o tom, že 

hlas, jemuž jsme právě naslouchali, je 
hlas dnešního žijícího proroka Božího, 
jímž je president Thomas S. Monson. 
Jsme nesmírně požehnáni díky jeho 
učení a příkladu.

Letos máme všichni příležitost stu-
dovat v Nedělní škole slova proroků 
v Novém zákoně. Zatímco ve Starém 
zákoně se učíme o prorocích a lidech, 
Nový zákon je zaměřen na život a vliv 
jediného Muže, který přišel do smrtel-
nosti s dvojím občanstvím – nebeským 
a pozemským, našeho Spasitele a 
Vykupitele, Ježíše Krista.

Dnešní svět je tak přesycen nau-
kami lidí, že je snadné opomíjet onu 
nanejvýš důležitou zprávu o Spasite-
lově životě a službě – Nový zákon –  
a ztratit v ni víru. Tato posvátná kniha 
je středem historie zaznamenané  
v písmech, tak jako Spasitel sám má 
být středem našeho života. Musíme 
se zavázat, že ji budeme studovat a 
chovat jako poklad.

Při studiu Nového zákona lze najít 
nedocenitelné perly moudrosti. Vždy 
rád čtu zprávy o tom, jak Pavel cesto-
val a organizoval Spasitelovu Církev, 
zvláště jeho učení určené Timoteovi.  
Ve čtvrté kapitole Pavlova listu 

Timoteovi čteme: „Ty věci předklá-
dej, a uč. … Buď příkladem [věřících] 
v řeči, v [jednání], v lásce, v duchu, 
u víře, v čistotě.“ 1 Neumím si před-
stavit žádný lepší způsob jak začít 
nebo pokračovat v tom, abychom byli 
příkladem věřících, než dodržováním 
dne sabatu.

Počínaje Stvořením světa byl jeden 
den oddělen od všech ostatních. „I 
požehnal Bůh dni sedmému a posvětil 
ho.“ 2 I Bůh si tohoto dne odpočinul 
od svého díla, a očekává, že Jeho děti 
budou dělat totéž. Dětem Izraele dal 
toto přikázání:

„Pomni na den sobotní, abys jej 
světil.

Šest dní pracovati budeš, a dělati 
všeliko dílo své;

Ale dne sedmého odpočinutí jest 
Hospodina Boha tvého. …

… Protož požehnal Hospodin dne 
sobotního, a posvětil ho.“ 3

Způsob dodržování dne sabatu 
musí vždy zahrnovat uctívání. Poté, co 
Adam a Eva vstoupili do smrtelnosti, 
bylo jim přikázáno „uctívati Pána, 
svého Boha, a … obětovati prvoro-
zené ze stád svých jako oběť Pánu 
… [jako] podobenství oběti Jednoro-
zeného Otcova“ 4. Obětování zvířat 
připomínalo Adamovu potomstvu,  
že jednoho dne Beránek Boží,  

zničující zemětřesení a vlna tsunami 
a následné problémy s jadernou 
elektrárnou. Rozdali jsme více než 
70 tun materiálu, včetně potravin, 
vody, přikrývek, lůžkovin, hygienic-
kých potřeb, oblečení a paliva. Naši 
mladí svobodní dospělí obětovali svůj 
čas a hledali nezvěstné členy pomocí 
internetu, sociálních sítí a dalších 
moderních způsobů komunikace. 
Členové na skútrech poskytnutých 
Církví dopravují pomoc do oblastí, 
do kterých je těžké dostat se autem. 
Projekty služby, při nichž se komple-
tují hygienické a úklidové balíčky, 
jsou organizovány v mnoha kůlech a 
sborech v Tokiu, Nagoyi a Osace. Do 
této chvíle věnovalo více než 4 tisíce 
dobrovolníků přes 40 tisíc hodin 
službě. Naše pomoc v Japonsku i 
v dalších oblastech, kde je to potřeba, 
bude pokračovat i nadále.

Bratři a sestry, děkuji vám za vaši 
víru a oddanost evangeliu, za lásku a 
péči, kterou projevujete jeden dru-
hému, a za službu, kterou poskytujete 
ve svých sborech, odbočkách, kůlech 
a okrscích. Také vám děkuji za vaši 
věrnost v placení desátků a obětí a za 
vaši štědrost, kterou projevujete přispí-
váním i do ostatních církevních fondů.

Na konci roku 2010 sloužilo ve 340 
misiích na celém světě 52 225 misi-
onářů. Misionářská práce je životo-
dárnou silou království. Dovolte mi 
požádat vás, abyste, pokud můžete, 
zvážili poskytnutí příspěvku do všeo-
becného misionářského fondu Církve.

Bratři a sestry, nyní již nedočkavě 
očekáváme poselství, která nám bu-
dou dnes a zítra přednesena. Ti, kteří 
k nám budou promlouvat, při přípravě 
svého poselství usilovali o nebeskou 
pomoc a vedení. Modlím se, aby nás 
naplnil Duch Páně a povznášel nás a 
inspiroval, zatímco budeme naslou-
chat a učit se. Ve jménu Ježíše Krista, 
amen. ◼

Sabat a svátost
Nechť je vaše rodina naplněna láskou, zatímco chováte sabat 
v úctě po celý den a pociťujete jeho duchovní požehnání 
během týdne.




