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President Thomas S. Monson

som tillkännagivits är klara kommer 
vi att ha 170 tempel i verksamhet över 
hela världen.

Även om vi för närvarande kon-
centrerar oss på att färdigställa 
redan tillkännagivna tempel och inte 

Mina älskade bröder och 
systrar, det är en glädje att 
välkomna er till den här 

världsomfattande konferensen för 
Jesu Kristi kyrka av Sista Dagars 
Heliga. Vi är samlade som en väldig 
familj, med mer än 15 miljoner med-
lemmar, förenade i vår tro och vår 
önskan att lyssna till och lära av de 
budskap som vi ska få höra.

De senaste sex månaderna har gått 
lika snabbt som kyrkans verk har gått 
obehindrat framåt. Jag hade förmånen 
att för bara en månad sedan inviga 
templet i Gilbert i Arizona, en storsla-
gen byggnad. Kvällen före invigningen 
hölls ett kulturevenemang i Discovery 
Park strax intill. Tolv tusen ungdomar 
framförde ett 90 minuters program. 
Dansen, sången och musikframträdan-
dena var enastående.

Området hade upplevt en extrem 
torka, och jag tror att många böner 
sänts mot himlen under de föregående 
veckorna om det regn de behövde 
så väl. Olyckligtvis kom det just före 
framträdandet och räckte över hela 
programmet! Trots att ungdomarna var 
genomdränkta av regnet och nerkylda 

av svalkan, kände vi alla Herrens 
Ande. Temat för programmet, ”Fasta i 
tron” – vilket bra tema, ”Fasta i tron” – 
framfördes på ett härligt sätt av leende 
och entusiastiska unga män och unga 
kvinnor. Trots kylan och regnet var 
det en trosstärkande och inspirerande 
upplevelse som de här ungdomarna 
alltid kommer att minnas och berätta 
om för sina barn och barnbarn under 
kommande år.

Följande dag ägde invigningen av 
templet i Gilbert i Arizona rum. Det 
blev det 142:a templet i verksamhet i 
kyrkan. Till skillnad från dagen före 
var det en vacker och solig dag. Ses-
sionerna var i sanning inspirerande. 
Där med mig var president Henry B. 
Eyring, äldste Tad R. Callister med 
hustru, äldste William R. Walker med 
hustru samt äldste Kent F. Richards 
med hustru.

I maj ska templet i Fort Lauder-
dale i Florida invigas. Andra tempel 
ska enligt planerna färdigställas 
och invigas senare i år. Under 2015 
kommer vi att färdigställa och inviga 
nya tempel i många delar av världen. 
Arbetet fortsätter. När alla de tempel 
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kommer att tillkännage några nya 
tempel inom den närmaste tiden, fort-
sätter vi processen att bedöma behov 
och finna platser för framtida tempel. 
Vi kommer att tillkännage dem under 
kommande generalkonferenser. Vi är 

ett tempelbyggande och tempelbesök-
ande folk.

Nu, bröder och systrar, är vi ange-
lägna om att få lyssna till de tal som 
ska hållas i dag och i morgon. De som 
ska tala till oss har sökt himlens hjälp 

och vägledning när de förberett sina 
budskap.

Må vi – alla här och överallt – fyllas 
med Herrens Ande och bli upplyfta och 
inspirerade när vi lyssnar och lär. I Jesu 
Kristi, vår Frälsares namn, amen. ◼




