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President Thomas S. Monson

eller återinvigning av minst fem tempel, 
möjligen fler beroende på byggtakten.

Som jag nämnde i april: När alla de 
tempel som tillkännagivits är klara och 
invigda kommer vi att ha 170 tempel i 
drift över hela världen. Eftersom vi kon-
centrerar oss på att färdigställa redan 
tillkännagivna tempel, tillkännager vi 
inte några nya tempel just nu. Men 

Mina bröder och systrar, jag 
är så glad över att hälsa er 
välkomna till den här stora 

världskonferensen. Vi har samlats på 
platser runtom i världen för att lyssna 
och lära av bröder och systrar som vi 
stödjer som kyrkans generalauktori-
teter och generalämbetsmän. De har 
sökt himlens hjälp om budskapen de 
ska lägga fram, och de har känt inspi-
ration om vad som ska sägas.

Den här konferensen är det 90 år 
sedan vi började med radioutsändning-
arna av generalkonferensen. Under 
oktoberkonferensen 1924 sändes möt-
ena på radio för första gången via den 
av kyrkan ägda kanalen KSL. Under 
den här konferensen är det också 65 år 
sedan konferensen började sändas via 
teve. Generalkonferensen som hölls 
i oktober 1949 visades på teve i Salt 
Lake City- området via KSL- teve.

Vi vill uppmärksamma välsignel-
serna med nutida media som låter 
miljontals medlemmar se eller höra 
generalkonferensen. Mötena den här 
helgen sänds via teve, radio, kabel, 
satellit och internet, även på mobila 
enheter.

Under de sex månader som gått 
sedan vi senast träffades, har ett nytt 
tempel invigts och ett har återinvigts. 
I maj invigde president Dieter F.  
Uchtdorf templet i Fort Lauderdale 
i Florida. Ett underbart kulturevene-
mang framfördes av ungdomar dagen 
före invigningen. Dagen därpå, sön-
dagen den 4 maj, invigdes templet 
under tre sessioner.

För bara två veckor sedan hade 
jag förmånen att återinviga templet 
i Ogden i Utah som ursprungligen 
invigdes 1972 av president Joseph 
Fielding Smith. Ett storslaget kultur-
evenemang ägde rum dagen före 
återinvigningen, med så många unga 
deltagare att två olika framträdanden 
gjordes, med olika deltagare i vart och 
ett. Totalt 16 000 ungdomar deltog. 
Återinvigningen skedde påföljande 
dag då många bröder deltog tillsam-
mans med biorganisationernas ledare 
och tempelpresidenten, hans rådgiv-
are och deras hustrur.

Vårt tempelbyggande fortsätter  
på allvar. Nästa månad invigs det nya 
templet i Phoenix i Arizona, och nästa 
år, 2015, ser vi fram emot invigning 
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Medan vi lyssnar, må våra hjärtan beröras  
och vår tro stärkas.
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allteftersom vi fastställer behov och 
hittar tomter kommer ytterligare till-
kännagivanden om nya tempel.

Kyrkan fortsätter att växa. Vi har  
nu över 15 miljoner medlemmar och 
fortsätter att öka i antal. Vårt mis-
sionsarbete går obehindrat framåt. 
Vi har över 88 000 missionärer som 
sprider evangeliets budskap över  

hela världen. Vi förkunnar på nytt att 
missionsarbetet är en prästadömsplikt 
och vi uppmanar alla värdiga och dug-
liga unga män att verka. Vi är mycket 
tacksamma för de unga kvinnorna 
som också verkar som missionärer.  
De bidrar på ett betydande sätt, men 
de är inte under samma befallning att 
verka som de unga männen.

Nu inbjuder jag er att uppmärk-
samt lyssna på de bröder och systrar 
som ska delta i dag och i morgon 
under våra konferenssessioner. Alla 
som har ombetts att tala känner ett 
stort ansvar i detta. Medan vi lyssnar, 
må våra hjärtan beröras och vår tro 
stärkas, ber jag ödmjukt i Jesu Kristi 
namn, amen. ◼


