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Presidentti Thomas S. Monson

kampuksella ja esiintyi meille. Heidän 
esityksensä nimi oli ”Kokoamispaikka”, 
ja siinä kerrottiin luovalla ja mestarilli-
sella tavalla kirkon sikäläisen historian 
sekä temppelin historian merkittävistä 
tapahtumista. Kuinka ihmeellinen ilta 
se olikaan!

Seuraava päivä oli hengellistä juh-
laa, kun temppeli vihittiin uudelleen 

Kun tätä rakennusta suunniteltiin, 
luulimme, ettemme saisi sitä  
koskaan täyteen. Katsokaapa  

tätä nyt.
Rakkaat veljeni ja sisareni, kuinka 

hyvä onkaan olla taas yhdessä, kun 
aloitamme Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon 
181. vuosikonferenssin.

Mennyt puoli vuotta tuntuu kulu-
neen nopeasti, kun olen ollut kiireinen 
monien tehtävien vuoksi. Yksi tuon 

ajan suurista siunauksista oli Laien 
kauniin temppelin uudelleenvihkimi-
nen Havaijissa. Sen laaja peruskorjaus 
oli kestänyt liki kaksi vuotta. Seuras-
sani olivat presidentti Henry B. Eyring 
ja sisar Eyring, vanhin Quentin L. Cook 
ja sisar Cook sekä vanhin William R. 
Walker ja sisar Walker. Marraskuussa 
tapahtunutta uudelleenvihkimistä edel-
täneenä iltana katselimme, kun 2 000 
nuorta temppelipiiristä täytti Cannon 
Activities Centerin BYU-Havaijin 
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On taas konferenssi
Kiitän teitä uskostanne ja omistautumisestanne 
evankeliumille, siitä rakkaudesta ja huolenpidosta, jota 
osoitatte toisillenne, sekä siitä palvelusta, jota teette.
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kolmessa istunnossa. Herran Henki oli 
sangen runsaana kanssamme.

Me jatkamme temppeleiden raken-
tamista. Minulla on tänä aamuna ilo 
ilmoittaa kolmesta uudesta temppelistä, 
joille hankitaan parhaillaan tontteja ja 
jotka tulevina kuukausina ja vuosina 
rakennetaan seuraaviin paikkoihin: 
Fort Collins Coloradossa ja Meridian 

Idahossa, kumpikin Yhdysvalloissa, 
sekä Winnipeg Manitobassa Kanadassa. 
Ne tulevat varmasti olemaan siunauk-
sena jäsenillemme noilla alueilla.

Temppeleissä tehdään joka vuosi 
miljoonia toimituksia. Olkaamme 
jatkuvasti uskollisia sellaisten toimi-
tusten suorittamisessa paitsi itsel-
lemme myös rakkaiden vainajiemme 

puolesta, jotka eivät itse voi sitä tehdä.
Kirkko toimittaa edelleen humani-

taarista apua suuronnettomuuksien 
kohdatessa. Viimeksi sydämemme 
on kääntynyt Japanin puoleen, jonne 
olemme lähettäneet apua tuhoisan 
maanjäristyksen ja tsunamin sekä niitä 
seuranneiden ydinvoimalahaasteiden 
jälkeen. Olemme jakaneet yli 60 
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Vanhin L. Tom Perry
kahdentoista apostolin koorumista

Veljeni ja sisareni eri puolilla 
maailmaa, tänä aamuna olemme 
tulleet kuuntelemaan profeetan 

ääntä. Todistan, että se ääni, jonka 
juuri kuulimme, on Jumalan elävän 
profeetan – presidentti Thomas S. 
Monsonin – ääni maan päällä tänä 
päivänä. Kuinka siunattuja me olem-
mekaan, kun meillä on hänen opetuk-
sensa ja esimerkkinsä!

Tänä vuonna meillä kaikilla on 
mahdollisuus tutkia pyhäkoulussa pro-
feettojen sanoja Uudesta testamentista. 
Kun Vanhassa testamentissa tutkitaan 
profeettoja ja yhtä kansaa, Uudessa 
testamentissa keskitytään sen ainoan 
Ihmisen elämään ja vaikutukseen, 
joka tuli kuolevaisuuteen omistaen 
taivaan ja maan kaksoiskansalaisuu-
den – Vapahtajamme ja Lunastajamme 
Jeesuksen Kristuksen.

Nykypäivän maailma on niin 
ihmisoppien kyllästämä, että on 
helppo unohtaa ja kadottaa usko tuo-
hon mitä tärkeimpään selontekoon 
Vapahtajan elämästä ja palvelutyöstä 
– Uuteen testamenttiin. Tämä pyhä 
kirja on pyhien kirjoitusten historian 
keskipiste, aivan kuten Vapahtajan 
itsensä tulisi olla meidän elämämme 

keskipiste. Meidän on sitoudut-
tava tutkimaan sitä ja pitämään sitä 
arvossa!

Kun tutkimme Uutta testamenttia, 
voimme löytää verrattomia viisau-
den helmiä. Nautin aina lukiessani 
kertomuksia Paavalista ja siitä, kun 
hän matkusti ja järjesti Vapahtajan 
kirkon, varsinkin hänen opetuksiaan 
Timoteukselle. Paavalin kirjoituksissa 
Timoteukselle neljännessä luvussa 
sanotaan: ”Neuvo ja opeta tällä tavoin. 
– – Näytä sinä [uskovista] hyvää 
esimerkkiä puheissasi ja elämänta-
voissasi, rakkaudessa, [hengessä,] 
uskossa ja puhtaudessa.” 1 En keksi 
mitään parempaa tapaa, jolla voimme 
ryhtyä olemaan tai olla edelleen hyvä 
esimerkki uskovista kuin pyhittämällä 
lepopäivän.

Maailman luomisesta alkaen yksi 
päivä erotettiin kaikista muista. ”Ja 
Jumala siunasi seitsemännen päivän ja 
pyhitti sen.” 2 Jumalakin lepäsi työstään 
sinä päivänä, ja Hän odottaa lastensa 
tekevän samoin. Israelin lapsille Hän 
antoi käskyn:

”Muista pyhittää lepopäivä.
Kuutena päivänä tee työtä ja hoida 

kaikkia tehtäviäsi,

tonnia tarvikkeita, kuten ruokaa, vettä, 
huopia, vuodevaatteita, hygieniatarvik-
keita, vaatteita ja polttoainetta. Nuoret 
naimattomat aikuisemme ovat tehneet 
vapaaehtoistyötä etsien kadonneita 
jäseniä. He ovat käyttäneet internetiä, 
sosiaalista mediaa ja muita nykyajan 
yhteydenpitovälineitä. Jäsenet toimit-
tavat kirkon hankkimilla skoottereilla 
apua sellaisille alueille, joille on vaikea 
päästä autolla. Useissa vaarnoissa ja 
seurakunnissa Tokiossa, Nagoyassa 
ja Osakassa on järjestetty palvelupro-
jekteja hygienia- ja siivouspakkausten 
kokoamiseksi. Tähän mennessä yli 
4 000 vapaaehtoista on lahjoittanut 
yli 40 000 palvelutuntia. Apumme 
jatkuu Japaniin ja mille tahansa muille 
alueille, joilla on tarvetta.

Veljeni ja sisareni, kiitän teitä 
uskostanne ja omistautumisestanne 
evankeliumille, siitä rakkaudesta ja 
huolenpidosta, jota osoitatte toisil-
lenne, sekä siitä palvelusta, jota teette 
seurakunnissanne ja vaarnoissanne 
sekä piireissänne. Kiitos myös uskol-
lisuudestanne kymmenystenne ja 
uhrilahjoitustenne maksamisessa sekä 
anteliaisuudestanne kirkon muiden 
rahastojen hyväksi.

Vuoden 2010 lopussa oli 52 225 
lähetyssaarnaajaa, jotka palvelivat 
340 lähetyskentällä kautta maailman. 
Lähetystyö on valtakunnan elinehto. 
Saanen ehdottaa, että jos voitte, har-
kitsisitte lahjoitusta kirkon yleiseen 
lähetystyörahastoon.

Nyt, veljet ja sisaret, olemme 
innokkaita kuuntelemaan puheita, 
joita meille tänään ja huomenna 
esitetään. Ne, jotka tulevat puhumaan 
meille, ovat tavoitelleet taivaan apua ja 
johdatusta, kun he ovat valmistaneet 
puheitaan. Rukoilen, että täyttyisimme 
Herran Hengestä ja ylentyisimme sekä 
saisimme innoitusta, kun kuunte-
lemme ja opimme. Jeesuksen Kristuk-
sen nimessä. Aamen. ◼

Lepopäivä ja 
sakramentti
Olkoon perheenne täynnä rakkautta, kun pyhitätte 
lepopäivän koko päivän ajan ja koette sen hengellisiä 
siunauksia läpi viikon.


