
4 L i a h o n a

Oleh Presiden Thomas S. Monson

Pemimpin berperan serta, bersama 
para pemimpin organisasi pelengkap 
dan presiden bait suci, para penasihat-
nya, serta istri mereka.

Bangunan bait suci kita terus kuat. 
Bulan depan Bait Suci Phoenix Arizona 
yang baru akan didedikasi, dan tahun 
berikutnya, tahun 2015, kita mengan-
tisipasi mendedikasi atau mendedikasi 
ulang setidaknya lima bait suci, dengan 
lebih banyak kemungkinan, bergan-
tung pada penyelesaiannya.

Seperti yang saya sebutkan di bulan 
April, ketika semua bait suci yang 

Brother dan sister, betapa gembira 
saya dapat menyambut Anda da-
lam konferensi besar dunia ini. Kita 

berkumpul bersama di lokasi- lokasi 
di seluruh dunia untuk mendengar-
kan dan belajar dari para brother dan 
sister yang telah kita dukung sebagai 
Pembesar Umum dan pejabat umum 
Gereja. Mereka telah mencari bantuan 
surga mengenai pesan- pesan yang akan 
mereka sampaikan, dan mereka telah 
merasakan inspirasi berkenaan dengan 
apa yang akan diucapkan.

Konferensi ini menandai perayaan 
ke- 90 tahun siaran radio konferensi 
umum. Selama konferensi Oktober 
1924, sesi- sesi disiarkan di radio untuk 
pertama kalinya melalui KSL milik 
Gereja. Konferensi ini juga menandai 
perayaan ke- 65 siaran konferensi di 
televisi. Pada konferensi umum yang 
diadakan bulan Oktober 1949, sesi- 
sesi untuk pertama kalinya ditelevisi-
kan di seluruh area Salt Lake melalui 
televisi KSL.

Kita mengakui berkat- berkat dari 
media modern yang mengizinkan 
jutaan anggota Gereja untuk menyak-
sikan atau mendengarkan konferensi 

umum. Sesi- sesi akhir pekan ini disiar-
kan via televisi, radio, kabel, transmisi 
satelit, dan Internet, termasuk pada 
perangkat seluler.

Selama enam bulan terakhir sejak 
kita bertemu terakhir, satu bait suci 
baru telah didedikasi dan satu lagi 
didedikasi ulang. Pada bulan Mei 
Presiden Dieter F. Uchtdorf mendedika-
sikan Bait Suci Fort Lauderdale Florida. 
Sebuah perayaan budaya kaum muda 
yang luar biasa ditampilkan di hari 
sebelum pendedikasian. Hari berikut-
nya, pada hari Minggu, 4 Mei, bait suci 
didedikasi dalam tiga sesi.

Hanya dua minggu yang lalu adalah 
privilese saya untuk mendedikasikan 
kembali Bait Suci Ogden, yang awalnya 
didedikasi tahun 1972 oleh Presiden 
Joseph Fielding Smith. Sebuah pera-
yaan budaya akbar dilaksanakan sehari 
sebelum pendedikasian ulang, dengan 
begitu banyak remaja berperan serta di 
mana dua pertunjukan terpisah ditam-
pilkan, dengan pemain yang berbeda 
untuk setiap pertunjukan. Secara kese-
luruhan, 16.000 remaja berperan serta. 
Upacara pendedikasian ulang dilaksa-
nakan hari berikutnya, dengan banyak 
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Selamat Datang 
di Konferensi
Sewaktu kita mendengarkan, semoga hati kita 
disentuh dan iman kita ditingkatkan
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sebelumnya diumumkan dibangun dan 
didedikasi, kita akan memiliki 170 bait 
suci yang beroperasi di seluruh dunia. 
Karena kita memfokuskan upaya- 
upaya kita pada penyelesaian bait suci 
yang sebelumnya diumumkan, kita 
saat ini tidak mengumumkan bait suci 
baru apa pun. Meskipun demikian, di 
masa datang, sewaktu kita mengenali 
kebutuhan dan menemukan properti, 
pengumuman tentang bait suci tam-
bahan akan dibuat.

Gereja terus bertumbuh. Kita 
sekarang lebih dari 15 juta, kuat dan 

meningkat dalam jumlah. Upaya- 
upaya misionaris kita maju terus tak 
terbendung. Kita memiliki lebih dari 
88.000 misionaris yang melayani, 
membagikan pesan Injil ke seluruh 
dunia. Kami menegaskan kembali 
bahwa pekerjaan misionaris adalah 
sebuah tugas keimamatan, dan kami 
mengimbau semua remaja putra yang 
layak dan mampu agar melayani. 
Kami sangat bersyukur bagi remaja 
putri yang juga melayani. Mereka 
membuat kontribusi yang signifikan, 
meskipun mereka tidak di bawah 

mandat yang sama untuk melayani 
seperti remaja putra.

Sekarang saya meminta Anda 
untuk memberikan perhatian Anda 
kepada para brother dan sister yang 
akan berperan serta hari ini dan besok 
dalam sesi- sesi konferensi kita. Semua 
yang telah diminta untuk berbicara 
merasakan sebuah tanggung jawab 
besar dalam melakukannya. Sewaktu 
kita mendengarkan, semoga hati kita 
disentuh dan iman kita ditingkatkan, 
saya berdoa dengan rendah hati da-
lam nama Yesus Kristus, amin. ◼


