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Thomas S. Monson elnök

a segédszervezeti vezetőkkel, a temp-
lomelnökkel, valamint tanácsosaival 
és feleségükkel együtt.

Templomaink építése lázasan zajlik 
tovább. A jövő hónapban az Arizo-
nai Phoenix templom felszentelésére 
kerül sor, jövőre, 2015-ben pedig leg-
alább öt templom felszentelését vagy 
újraszentelését tervezzük, de lehet, 
hogy még többet is, az elkészülésük 
függvényében.

Amint azt áprilisban említettem: 
amikor az összes korábban már 

Fivéreim és nőtestvéreim! Mily nagy 
örömmel köszöntelek bennete-
ket ezen a nagyszerű világkon-

ferencián! A világ számos helyszínén 
gyűltünk össze, hogy hallhassuk és 
tanuljunk azon fivérektől és nőtest-
vérektől, akiket az egyház általános 
felhatalmazottaiként és általános 
tisztségviselőiként támogattunk. A 
menny segítségét kérték az üzenete-
ikhez, melyeket elénk fognak tárni, 
és sugalmazást kaptak arról, hogy mi 
hangozzon el.

Ezen a konferencián van az álta-
lános konferencia rádiósugárzásának 
90. évfordulója. Az 1924. évi októberi 
konferencián sugározták először rá-
dión keresztül az üléseket az egyházi 
tulajdonban lévő KSL állomásról. Ezen 
a konferencián van a konferencia 
televíziós közvetítésének 65. évfordu-
lója is. Az általános konferencia üléseit 
1949 októberében sugározta lege-
lőször a KSL televíziócsatorna a Salt 
Lake területen.

Méltányoljuk a modern média 
áldásait, amiért több millió egyháztag 
számára teszi lehetővé, hogy meghall-
gathassák vagy megtekinthessék az 

általános konferenciát. Az e hétvégi 
üléseket televízión, rádión, kábel- és 
műholdadáson, valamint interneten 
keresztül sugározzák, és mobilkészülé-
keken is elérhetők.

Az elmúlt hat hónapban, mióta 
utoljára találkoztunk, egy új temp-
lom felszentelésére, és egy templom 
újraszentelésére került sor. Májusban 
Dieter F. Uchtdorf elnök szentelte fel 
a Floridai Fort Lauderdale templomot. 
A felszentelés előtti napon csodála-
tos kulturális ünnepséget tartottak a 
fiatalok részvételével. A rá következő 
napon, május 4-én, vasárnap, a temp-
lomot három szekcióban szentelték 
fel.

Csupán két héttel ezelőtt kivált-
ságomban állt újraszentelni a Utahi 
Ogden templomot, melyet eredetileg 
Joseph Fielding Smith elnök szentelt 
fel 1972-ben. Az újraszentelés előtt 
nagyszabású kulturális ünnepségre ke-
rült sor, melyen a fiatalok két előadást 
mutattak be, két külön szereplőgárda 
részvételével. Összesen 16 000 fiatal 
lépett fel. Az újraszentelési szertartásra 
a következő napon került sor, melyen 
a Fivérek közül is sokan voltak jelen, 

S Z O M B AT  D É L E L Ő T T I  Ü L É S  | 2014. október 4.

Üdvözlünk benneteket 
a konferencián!
Miközben figyelünk, érintsék meg szívünket az elhangzottak, 
és növekedjen a hitünk!
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bejelentett templom felépül és fel-
szentelésre kerül, akkor 170 működő 
templom lesz szerte a világon. Mivel 
jelenleg minden erőnkkel arra össz-
pontosítunk, hogy a korábban beje-
lentett templomokat befejezzük, most 
nem jelentünk be új templomot. Ám a 
jövőben, ha úgy ítéljük meg, hogy erre 
szükség van, és találunk megfelelő 
ingatlant hozzá, további templomok 
bejelentésére kerül majd sor.

Az egyház továbbra is növekszik. 
Most már 15 milliónál is többen 

erősítjük az egyházat, és a számunk 
egyre nő. A misszionáriusi munka 
töretlenül halad előre. Több mint 
88 000 misszionáriusunk szolgál, 
világszerte megosztva az evangélium 
üzenetét. Újra hangsúlyozzuk, hogy a 
misszionáriusi munka papsági köte-
lesség, ezért arra buzdítunk minden 
érdemes és alkalmas fiatal férfit, hogy 
szolgáljon. Nagyon hálásak vagyunk 
a szintén szolgáló fiatal nőknek is. 
Jelentős segítséggel járulnak hozzá 
a munkához, bár ők nincsenek 

ugyanazon kötelezettség alatt, mint 
a fiatal férfiak.

Most arra kérlek titeket, hogy 
figyeljetek oda azokra a fivérekre és 
nőtestvérekre, akik a mai és a hol-
napi konferenciai üléseinken szólnak 
hozzátok. Mindazok, akiket beszédre 
kértek fel, hatalmas felelősségnek 
tekintik azt. Miközben figyelünk, 
érintsék meg szívünket az elhang-
zottak, és növekedjen a hitünk! Ezért 
imádkozom alázatosan Jézus Krisztus 
nevében, ámen. ◼




