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Av president Thomas S. Monson

innvie nye templer i mange deler 
av verden. Denne prosessen vil 
fortsette. Når alle de tidligere bekjent-
gjorte templene er ferdigstilt, vil vi ha 
170 templer i drift over hele verden.

Selv om vi nå konsentrerer oss om 
å fullføre de tidligere bekjentgjorte 

Mine kjære brødre og søs-
tre, det er en stor glede å 
ønske velkommen til denne 

verdensomspennende konferansen 
i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige. Vi er samlet som en stor fami-
lie, mer enn 15 millioner sterk, forenet 
i vår tro og i vårt ønske om å lytte til 
og lære av budskapene som vil bli 
presentert for oss.

De siste seks månedene har gått 
fort mens arbeidet i Kirken har gått 
uhindret fremover. Det var mitt privi-
legium for litt over en måned siden 
å innvie Gilbert Arizona tempel, en 
praktfull bygning. Kvelden før innvi-
elsen fant et kulturarrangement sted 
i Discovery Park i nærheten. Tolv 
tusen unge mennesker fremførte 
et 90- minutters program. Dansen, 
sangen og musikkfremførelsene 
var enestående.

Dette området hadde hatt en spe-
sielt tørr periode, og jeg tror mange 
bønner hadde blitt oppsendt til him-
melen i løpet av de foregående ukene 
om sårt tiltrengt regn. Dessverre kom 
det like før forestillingen og fortsatte 
gjennom hele fremførelsen! Til tross 

for at ungdommene var gjennomvåte 
på grunn av regnet og nedkjølt på 
grunn av den lave temperaturen, følte 
vi alle Herrens ånd. Programmets 
tema, “Vær tro mot pakten” – tenk 
på det: “Vær tro mot pakten” – ble 
fremstilt på praktfullt vis av smilende 
og entusiastiske unge menn og unge 
kvinner. Til tross for kulde og regn 
var dette en trosfylt og inspirerende 
opplevelse som disse unge menne-
skene alltid vil verdsette og fortelle 
sine barn og barnebarn om i årene 
som kommer.

Dagen etter fant innvielsen av 
Gilbert Arizona tempel sted. Det ble 
Kirkens 142. tempel i drift. I motset-
ning til kvelden før var dagen vakker 
og fylt med solskinn. Sesjonene var 
virkelig inspirerende. Sammen med 
meg hadde jeg president Henry B. 
Eyring, eldste og søster Tad R. 
Callister, eldste og søster William R. 
Walker, og eldste og søster Kent F. 
Richards.

I mai vil Fort Lauderdale Florida 
tempel bli innviet. Andre templer er 
planlagt ferdigstilt og innviet senere i 
år. I 2015 forventer vi å ferdigstille og  
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Velkommen til 
konferansen
Vi er… forenet i vår tro og i vårt ønske om å lytte til og 
lære av budskapene som vil bli presentert for oss.
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templene og ikke vil bekjentgjøre 
noen nye templer i den nærmeste 
fremtid, vil vi fortsette prosessen 
med å kartlegge behov og finne 
steder for templer i tiden fremover. 
Bekjentgjørelser vil så bli gjort på 
fremtidige generalkonferanser. 

Vi er et tempelbyggende og et 
tempelbesøkende folk.

Brødre og søstre, vi gleder oss 
til å lytte til de budskapene som 
vil bli presentert for oss i dag 
og i morgen. De som skal tale 
til oss, har søkt himmelens hjelp 

og veiledning mens de har forberedt 
sine budskap.

Måtte vi – både her og andre steder 
– bli fylt med Herrens ånd og bli opp-
bygget og inspirert mens vi lytter og 
lærer. I Jesu Kristi, vår Frelsers navn. 
Amen. ◼




