
Keď sa stretávame znova
Prezident Thomas S. Monson

Je mojou modlitbou, aby sme boli naplnení Duchom Pánovým, keď budeme počúvať dnešné a 
zajtrajšie posolstvá a naučíme sa veci, ktoré Pán chce, aby sme sa naučili.

Aké je to úžasné, bratia a sestry, privítať vás na stoosemdesiatej prvej polročnej Generálnej 
konferencii Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní.

Túto konferenciu je to 48 rokov čo som bol prezidentom Davidom O. McKayom povolaný do 
Kvóra dvanástich apoštolov. Bolo to v októbri roku 1963. Zdá sa to nemožné, že už tak veľa 
rokov prišlo a odišlo od tej doby.

Keď sme zaneprázdnení, zdá sa, že čas beží tak rýchlo a posledných šesť mesiacov nebolo pre 
mňa výnimkou. Jedným zo zlatých klincov tohto obdobia bola príležitosť, ktorú som mal 1. 
mája, keď som znovuzasvätil chrám v Atlante v Georgii. Spoločnosť mi robili Starší M. Russell 
Ballar s manželkou, Starší Walter F. Gonzáles s manželkou a Starší William R. Walker s 
manželkou.

Počas kultúrneho programu nazvaného „Južná polárna žiara“, ktorý sa konal v predvečer 
znovuzasvätenia, sme videli vystupovať 2 700 mladých mužov a mladých žien z oného 
chrámového okrsku. Bol to jeden z najpozoruhodnejších programov, ktoré som kedy videl 
a obecenstvo sa niekoľkokrát ocitlo v „standing ovations“.

Nasledovný deň bol chrám znovuzasvätený na dvoch zasadaniach, na ktorých bol Duch Pánov 
bohato zastúpený.

Na konci augusta prezident Henry B. Eyring zasvätil chrám San Salvador v El Salvádore.
Sprevádzali ho sestra Eyringová, Starší D. Todd Christofferson s manželkou, Starší Villiam R. 
Walker s manželkou a sestra Silvia Allredová z generálneho predsedníctva Združenia pomoci s 
manželom Jeffrym. Prezidten Eyring sa vyjadril, že to bolo veľmi duchovné podujatie.

Na konci tohto roku pôjdu prezident Dieter F. Uchtdorf a sestra Uchtdorfová s ďalšími 
generálnymi autoritami do Quetzaltenango v Guatemale, aby tam zasvätili jeden z našich 
chrámov.

Budovanie chrámov pokračuje bez prerušenia, bratia a sestry. Dnes je mojím privilégiom ohlásiť 
niekoľko nových chrámov.

Po prvé by som rád povedal, že niet dôležitejšej Cirkvou budovanej stavby ako je chrám.
Chrámy sú miesta, kde sa vzťahy spolu pečatia, aby pretrvali po celú večnosť. Sme vďační za 
mnohé chrámy po celej zemi a za požehnanie, ktorým sú v životoch našich členov.

Na konci minulého roku bol Provo Tabernacle v okrese Utah vážne poškodený rozsiahlym 
požiarom. Po tejto úžasnej budove, ku ktorej mali láskyplný vzťah celé generácie Svätých 



neskorších dní, zostali iba vonkajšie steny. Po dôkladnom zvážení sme sa rozhodli ho znova 
vybudovať, zachovať a zrekonštruovať exteriér, a vytvoriť z tejto stavby druhý chrám Cirkvi v 
Prove. Existujúci chrám v Prove je jedným z najvyťaženejších chrámov v Cirkvi, a tak druhý 
chrám vyhovie potrebám rastúceho počtu verných členov Cirkvi z Prova a z okolitých obcí, ktorí 
chrám navštevujú.

Som tiež rád, že môžem oznámiť stavbu nových chrámov v týchto krajinách: Barranquilla v 
Kolumbii; Durbane v Juhoafrickej republike; Kinshasa v Demokratickej republike Kongo a Star 
Valley vo Wyomingu. Okrem toho sa chystáme vybudovať chrám v Paríži vo Francúzsku.

Podrobnosti o týchto chrámoch budú oznámené v budúcnosti, keď získame pozemky a iné 
nevyhnutné povolenia.

Ako som sa vyjadril na predchádzajúcich konferenciách, činíme pokrok v prinášaní chrámov 
bližšie k našim členom. Napriek tomu, že sú ľahko dostupné pre mnohých členov v Cirkvi, sú na 
svete ešte vždy územia, kde sú chrámy tak vzdialené od našich členov, že si nemôžu dovoliť, aby 
tam cestovali. Nie sú tak schopní podieľať sa na posvätných a večných požehnaniach, ktoré 
chrámy poskytujú. Aby sme im v tejto veci pomohli, máme dostupný fond, ktorý sa nazýva 
General Temple Patron Assistance Fund. Tento fond zabezpečí jednu návštevu chrámu pre tých, 
ktorí by inak neboli schopní do chrámu ísť a ktorí tak dlho túžia po tejto príležitosti. A každý, 
kto si želá prispieť do tohto fondu môže jednoducho napísať informáciu na potvrdenie 
o desiatku, ktoré sa každý mesiac odovzdáva biskupovi.

Teraz, bratia a sestry, je mojou modlitbou, aby sme boli naplnení Duchom Pánovým, keď 
budeme počúvať dnešné a zajtrajšie posolstvá a naučíme sa veci, ktoré Pán chce, aby sme sa 
naučili. V mene Ježiša Krista, amen.


