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President Thomas S. Monson

nebo znovuzasvětíme nejméně pět 
chrámů, možná více, v závislosti na 
jejich dokončení.

Jak jsem již zmínil v dubnu, až 
budou všechny již oznámené chrámy 
postaveny a zasvěceny, budeme mít 
po celém světě v provozu 170 chrámů. 
Vzhledem k tomu, že se soustřeďu-
jeme na dokončení chrámů, které 
již byly oznámeny, neoznamujeme 

Bratři a sestry, s radostí vás vítám 
na této velké celosvětové kon-
ferenci. Shromáždili jsme se na 

různých místech po celém světě, aby-
chom naslouchali bratřím a sestrám, 
kterým vyjadřujeme podporu jako 
generálním autoritám a generálním 
úředníkům Církve, a abychom se od 
nich učili. Usilovali o nebeskou po-
moc s tím, jaké poselství mají pronést, 
a pocítili inspiraci ohledně toho, co 
mají říci.

Na této konferenci si připomínáme 
90. výročí rozhlasového vysílání 
generální konference. Během říjnové 
konference v roce 1924 byla zasedání 
poprvé vysílána v rádiu prostřednic-
tvím Církví vlastněné stanice KSL. 
Na této konferenci si připomínáme 
také 65. výročí televizního vysílání 
konference. Na generální konferenci 
v říjnu 1949 byla zasedání poprvé 
vysílána v televizi v oblasti Solného 
jezera prostřednictvím televizní sta-
nice KSL.

Jsme vděčni za požehnání mo-
derních sdělovacích prostředků, díky 
nimž mohou generální konferenci sle-
dovat nebo poslouchat miliony členů 
Církve. Zasedání probíhající tento ví-
kend se budou vysílat prostřednictvím 
televize, rozhlasu, kabelové televize, 

satelitního přenosu a internetu  
– a to i na mobilních zařízeních.

Během posledních šesti měsíců 
od našeho posledního setkání byl 
zasvěcen jeden nový chrám a jeden 
byl znovuzasvěcen. V květnu presi-
dent Dieter F. Uchtdorf zasvětil chrám 
Fort Lauderdale na Floridě. Den před 
zasvěcením se konalo úžasné kulturní 
vystoupení mladých. Následující den, 
v neděli 4. května, byl chrám zasvěcen 
ve třech zasedáních.

Před pouhými dvěma týdny jsem 
měl já tu výsadu znovuzasvětit chrám 
Ogden v Utahu, který původně v roce 
1972 zasvětil president Joseph Fielding 
Smith. Den před znovuzasvěcením 
se konaly velkolepé kulturní oslavy, 
kterých se zúčastnilo tolik mladých 
členů, že proběhla dvě samostatná 
vystoupení, pokaždé s jinými účinkují-
cími. Celkem se jich zúčastnilo 16 000 
mladých členů. Znovuzasvěcovací 
bohoslužba se konala následující den 
a zúčastnili se jí mnohé generální au-
tority, vedoucí pomocných organizací, 
president chrámu, jeho rádci a jejich 
manželky.

Výstavba chrámů dál intenzivně 
pokračuje. Příští měsíc bude zasvěcen 
chrám Phoenix v Arizoně a příští rok, 
v roce 2015, očekáváme, že zasvětíme 
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v současnosti žádné nové chrámy. 
Avšak v budoucnu, až zjistíme potřeby 
a najdeme pozemky, budou ozná-
meny chrámy další.

Církev nadále sílí. Je nás nyní více 
než 15 milionů a náš počet roste. 
Naše misionářské úsilí postupuje bez 
překážek kupředu. Nyní máme ve 
službě více než 88 000 misionářů, 
kteří se dělí o poselství evangelia 

po celém světě. Znovu potvrzujeme, 
že misionářská práce je kněžskou 
povinností, a povzbuzujeme všechny 
způsobilé a schopné mladé muže, 
aby sloužili na misii. Velmi vděčni 
jsme také za mladé ženy, které slouží. 
Jejich služba je významným příno-
sem, ačkoli pro ně misie nepředsta-
vuje tutéž povinnost jako pro mladé 
muže.

Nyní vás zvu, abyste věnovali 
pozornost bratřím a sestrám, kteří 
vystoupí na dnešních a zítřejších kon-
ferenčních zasedáních. Všichni ti, kteří 
byli požádáni promluvit, to považují 
za velikou zodpovědnost. Zatímco jim 
budeme naslouchat, kéž se jejich slova 
dotknou našeho srdce a naše víra se 
prohloubí, o to se pokorně modlím ve 
jménu Ježíše Krista, amen. ◼


