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Oleh Presiden Thomas S. Monson

mengilhami. Yang hadir bersama saya 
adalah Presiden Henry B. Eyring, 
Penatua dan Sister Tad R. Callister, 
Penatua dan Sister William R. Walker, 
serta Penatua dan Sister Kent F. 
Richards.

Pada bulan Mei Bait Suci Fort 
Lauderdale Florida akan didedi-
kasikan. Bait suci- bait suci lainnya 
dijadwalkan akan tuntas dan didedika-
sikan kemudian tahun ini. Pada tahun 

Brother dan sister terkasih, betapa 
senangnya saya untuk menyam-
but Anda dalam konferensi yang 

mendunia Gereja Yesus Kristus dari 
Orang- Orang Suci Zaman Akhir. Kita 
berkumpul bersama sebagai sebuah 
keluarga besar, lebih dari 15 juta 
anggota, bersatu dalam iman kita dan 
hasrat kita untuk mendengarkan serta 
belajar dari pesan- pesan yang akan 
disampaikan kepada kita.

Enam bulan berlalu dengan cepat 
sewaktu pekerjaan Gereja telah 
bergerak maju tak terhambat. Adalah 
privilese saya hanya lebih dari sebulan 
yang lalu untuk mendedikasikan Bait 
Suci Gilbert Arizona, sebuah bangunan 
yang megah. Malam sebelum pende-
dikasian sebuah acara kebudayaan dia-
dakan di Discovery Park terdekat. Dua 
ribu remaja menampilkan program 
berdurasi 90 menit. Tarian, nyanyian, 
dan penampilan musiknya sungguh 
luar biasa.

Area ini telah mengalami, khu-
susnya, musim kemarau, dan saya 
percaya banyak doa telah dinaikkan 
ke surga selama beberapa minggu 

sebelumnya memohon hujan yang 
dibutuhkan. Sayangnya, itu terjadi 
beberapa saat sebelum penampilan 
dan terus berlanjut sepanjang selu-
ruh pertunjukan! Terlepas dari fakta 
bahwa para remaja basah kuyup ka-
rena kehujanan dan menggigil akibat 
suhu dingin, kami semua merasakan 
Roh Tuhan. Tema program itu, “Hidup 
Teguh pada Iman”—pikirkan tentang 
itu: “Hidup Teguh pada Iman”—
digambarkan secara menakjubkan 
oleh para remaja putra serta putri 
yang tersenyum dan penuh semangat. 
Terlepas dari dingin dan hujan, ini 
merupakan pengalaman yang dipe-
nuhi iman dan mengilhami yang para 
remaja ini akan senantiasa hargai dan 
akan diceritakan kepada anak- anak 
serta cucu- cucu mereka di tahun- 
tahun mendatang.

Keesokan harinya, pendedikasian 
Bait Suci Gilbert Arizona diselengga-
rakan. Itu menjadi bait suci ke- 142 
yang beroperasi di Gereja. Tidak 
seperti malam sebelumnya, hari itu 
indah dan dipenuhi dengan sinar 
matahari. Sesi- sesinya benar- benar 
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Selamat Datang 
di Konferensi
Kita … bersatu dalam iman kita dan hasrat kita untuk 
mendengarkan serta belajar dari pesan- pesan yang 
akan disampaikan kepada kita
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2015 kita mengantisipasi penuntasan 
dan pendedikasian bait suci- bait suci 
baru di banyak bagian dunia. Proses 
ini akan berlanjut. Apabila semua bait 
suci yang sebelumnya diumumkan te-
lah tuntas, kita akan memiliki 170 bait 
suci yang beroperasi di seluruh dunia.

Meskipun kita saat ini mengkon-
sentrasikan upaya- upaya kita pada 
penuntasan bait suci- bait suci yang 
telah diumumkan sebelumnya dan 

tidak akan mengumumkan bait suci 
baru mana pun dalam waktu dekat, kita 
akan melanjutkan proses menentukan 
kebutuhan dan menemukan lokasi- 
lokasi untuk bait suci yang akan datang. 
Pengumuman kemudian akan dibuat 
dalam konferensi umum mendatang. 
Kita adalah umat yang membangun bait 
suci dan menghadiri bait suci.

Nah, brother dan sister, kita senang 
untuk mendengarkan pesan- pesan 

yang akan disampaikan kepada 
kita hari ini dan besok. Mereka yang 
akan berceramah kepada kita telah 
mencari bantuan dan arahan surga 
sewaktu mereka mempersiapkan 
pesan mereka.

Semoga kita dipenuhi dengan 
Roh Tuhan dan diteguhkan serta 
diilhami sewaktu kita mendengar-
kan dan belajar. Dalam nama Yesus 
Kristus, amin. ◼




