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President Thomas S. Monson

době se žádné další chrámy oznámit 
nechystáme, budeme dále pokračovat 
v procesu hodnocení potřeb a vyhledá-
vání míst pro chrámy, které teprve při-
jdou. Oznámeny budou na budoucích 

Milovaní bratři a sestry, velmi 
mě těší, že vás mohu uvítat na 
této celosvětové konferenci 

Církve Ježíše Krista Svatých posled-
ních dnů. Sešli jsme se jako velká 
rodina, více než patnáctimilionová, 
sjednoceni vírou a touhou naslouchat 
a učit se z poselství, která zde zazní.

Uplynulých šest měsíců uběhlo 
rychle a dílo Církve mezitím postu-
povalo bez omezení kupředu. Právě 
před měsícem jsem měl výsadu 
zasvětit chrám Gilbert Arizona, který 
je velkolepou stavbou. Během večera 
před zasvěcením proběhla v nedale-
kém parku Discovery kulturní akce. 
V 90minutovém programu vystupo-
valo dvanáct tisíc mladých lidí. Jejich 
taneční, pěvecké a hudební výkony 
byly vynikající.

Tato oblast zažila mimořádně suché 
období a věřím, že po dobu několika 
týdnů, které této akci předcházely, 
bylo k nebi za tolik potřebný déšť vy-
sláno mnoho modliteb. Déšť naneštěstí 
přišel právě před začátkem tohoto pro-
gramu a vytrval po celou dobu! Avšak 
i přesto, že mladí lidé byli promočení 
deštěm a kvůli poklesu teploty se třásli 
zimou, jsme všichni pociťovali Ducha 
Páně. Téma programu „Žijme věrni 
víře“ – zamyslete se nad tím: „Žijme 

věrni víře“ – usměvaví mladí muži 
a mladé ženy dokázali toto téma pro-
gramu podat velkolepě. Bez ohledu na 
chlad a déšť to pro ně byla inspirativní 
zkušenost plná víry, které si tito mladí 
lidé budou vážit a o níž budou jednou 
vyprávět svým dětem a vnoučatům.

Druhý den proběhlo zasvěcení 
chrámu Gilbert Arizona. Stal se tak 
142. chrámem Církve, který je v pro-
vozu. Na rozdíl od předcházejícího ve-
čera to byl nádherný den plný slunce. 
Jednotlivá zasedání byla skutečně 
inspirativní. Spolu se mnou se jich 
zúčastnili president Henry B. Eyring, 
starší Tad R. Callister s manželkou, 
starší William R. Walker s manželkou 
a starší Kent F. Richards s manželkou.

V květnu bude zasvěcen chrám 
Fort Lauderdale na Floridě. Podle 
plánu budou během tohoto roku 
dokončeny a zasvěceny ještě další 
chrámy. Očekáváme, že v roce 2015 
dokončíme a zasvětíme nové chrámy 
v mnoha částech světa. Tento proces 
bude pokračovat. Až budou dokon-
čeny všechny chrámy, které byly do-
sud oznámeny, budeme mít po celém 
světě 170 fungujících chrámů.

I když v současné době soustřeďu-
jeme své úsilí na dokončení chrámů, 
které již byly oznámeny, a v blízké 
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Vítejte na konferenci
Jsme … sjednoceni vírou a touhou naslouchat a učit  
se z poselství, která zde zazní.
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generálních konferencích. Jsme lidem, 
který chrámy buduje a který chrámy 
navštěvuje.

Bratři a sestry, nyní již nedoč-
kavě očekáváme poselství, která 

nám budou dnes a zítra přednesena. 
Ti, kteří k nám budou promlouvat, 
usilovali při přípravě svého poselství 
o nebeskou pomoc a vedení.

Kéž nás – nás všechny, zde 

i kdekoli jinde – naplní Duch Páně 
a povznese nás a inspiruje, zatímco 
budeme naslouchat a učit se. Ve 
jménu Ježíše Krista, našeho Spasitele, 
amen. ◼




