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Misionarska služba je svećenička dužnost - obveza koju Gospodin očekuje od nas kojima je dao 
tako puno. 

Moja voljena braćo i sestre, dobrodošli na Opći sabor koji se različitim sredstvima sluša i gleda 
diljem svijeta. Izražavamo zahvalnost svima koji su organizirali složenu logistiku ovog velikog 
događaja. 

 

Od travnja kada smo se zadnji put susreli djelo Crkve nesmetano je napredovalo.  Bila mi je 
povlastica posvetiti četiri nova hrama. U pratnji mojih savjetnika i ostalih vrhovnih autoriteta 
putovao sam u Gila Valley u Arizoni, Vancouver u Britanskoj Kolumbiji, Cebu City na Filipinima 
i Kijev u Ukrajini.  Hramovi na svakoj od tih lokacija nevjerojatno su lijepi.  Svaki blagoslivlja 
živote naših članova i utjecaj je za dobro na one koji nisu naše vjere.  

 



Večer prije posvećivanja svakog hrama bili smo povlašteni vidjeti kulturnu proslavu u kojoj su 
sudjelovali naši mladi i neki od onih ne tako mladih. Ovi su se događaji uglavnom održavali na 
velikim stadionima, a u Kijevu smo se susreli u prekrasnoj palači. Ples, pjevanje, glazbene izvedbe 
i prikazi bili su odlični. Izražavam svoje pohvale i ljubav svima koji su u to bilo uključeni. 

 

Svako je posvećenje hrama bilo duhovna gozba.  Osjetili smo duh Gospodina na svima njima.  

 

Sljedeći mjesec ponovno ćemo posvetiti hram Laie na Havajima, jedan od naših najstarijih 
hramova, koji je tijekom mnogih mjeseci prošao opsežne radove renoviranja.  Radujemo se tom 
svetom događaju.  

 

Nastavljamo graditi hramove. Drago mi je ovoga jutra najaviti pet novih hramova za koje se 
zemljište kupuje i koji će u sljedećim mjesecima i godinama biti izgrađeni na sljedećim 
lokacijama: Lisbon u Portugalu, Indianapolis u Indiani, Urdaneti na Filipinima, Hartford u 
Connecticutu i Tijuana u Meksiku. 

 

Uredbe koje se obavljaju u našim hramovima suštinske su za naše spasenje i za spasenje naših 
preminulih voljenih rođaka. Nastavimo s vjerom pohađati hramove koji se grade sve bliže i bliže 
našim članovima. 

 

Sada, prije nego što čujemo naše govornike ovoga jutra, želio bih spomenuti nešto što je blisko 
mome srcu i što zaslužuje ozbiljnu pozornost.  Govorim o misionarskom radu. 

 

Prvo, mladićima u Aronovom svećeništvu i vama koji postajete starješine: ponavljam što su 
proroci davno podučavali - da se svaki dostojan, sposoban mladić treba pripremiti da služi misiju. 
Misionarska služba je svećenička dužnost — obveza koju Gospodin očekuje od nas kojima je dao 
tako puno. Mladići, potičem vas da se pripremate za službu misionara. Ostanite čisti, neokaljani i 
dostojni da možete predstavljati Gospodina. Održavajte svoje zdravlje i snagu. Proučavajte Sveta 
pisma. Sudjelujte na nastavi vjeronauka i na institutu, tamo gdje je to dostupno.  Upoznajte se s 
misionarskim priručnikom Propovijedaj moje evanđelje. 

 

Riječ vama mlade sestre: Iako nemate istu svećeničku odgovornost poput mladića za služenje 
cjelodnevne misije, vi također dajete vrijedan doprinos kao misionarke i vaša je služba 
dobrodošla. 

 



A sada vama starijoj braći i sestrama:  trebamo mnogo, mnogo više starijih bračnih parova. 
Vjernim parovima koji sada služe ili su služili u prošlosti, zahvaljujemo vam se na vašoj vjeri i 
odanosti evanđelju Isusa Krista. Vi služite spremno i uspješno i ostvarujete mnogo dobroga. 

 

Onima od vas koji još uvijek nisu u dobi kada bi mogli služiti misiju kao par, potičem vas da se 
sada pripremite za dan kada ćete vi i vaš supružnik moći to učiniti.  Ako vam okolnosti 
omogućavaju, ako ste pred umirovljenjem i ako vam zdravlje dopušta, stavite se na raspolaganje 
da napustite svoj dom i služite cjelodnevnu misiju.  Postoji samo nekoliko trenutaka u životu kada 
ćete uživati slatki duh i zadovoljstvo koji dolaze iz zajedničke cjelodnevne službe u djelu Učitelja. 

 

Sada, moja braćo i sestre, budite usredotočeni na duha Gospodnjeg dok slušamo njegove sluge 
tijekom sljedeća dva dana. Da to bude blagoslov za svaku osobu, moja je molitva u ime Isusa 
Krista. Amen. 
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