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Invigningsbön
Evige Fader, nationernas domare, du store Elohim, vi böjer oss ned inför dig denna
härliga dag och i din älskade Sons Jesu Kristi namn kommer vi till dig i bön till invigning
då vi till dig frambär som offer detta vackra tempel.
Vi är tacksamma för denna dag då ditt hus har fullbordats i detta goda land. Vi är
tacksamma för ditt verks tillväxt i denna nation och i Nordens övriga länder. Vi har
väntad länge och hoppats och bett om dessa välsignelser. Våra hjärtan är fyllda med
tacksamhet, våra röster ger pris och tack till dig vår gode och nådige Fader.
Vi tackar dig för återupprättandet av det eviga evangeliet genom din utsedde tjänare,
Joseph Smith. Vi tackar dig för varje gåva och nåd, rättighet och myndighet som givits
dina barn genom manifestation av din makt, vilken fört samman alla föregående
utdelningars lära, förordningar och myndighet i denna tidernas fullhets utdelning.
Vi tackar dig för dessa trofasta missionärer som kom hit med stora uppoffringar i tidigare
dagar för att inleda verket i denna del av världen. Vi tackar dig för alla som har följt dem,
och för alla som har lyssnat till deras ord och tagit emot deras vittnesbörd. Vi tackar dig
för alla som har gått ned i dopets vatten och som sedan mottagit den Helige Andens gåva
och bekräftelsen på medlemskapet i din sanna kyrka.
Vi har längtat efter denna dag då vi kan ta emot våra tvagningar och smörjelser, våra
begåvningar och våra beseglingar, och då vi kan göra dessa välsignelser tillgängliga för
våra förfäder. Förlåt våra synder att vi må stå rena inför dig och värdiga att tjäna i detta
helgade hus som dina söner och döttrar.
Vi tackar dig för denna helgade byggnad, för dess skönhet i ett land där det finns så
mycket som är vackert, och för det storslagna syfte i vilket den har uppförts. Och som
dina tjänare, med det heliga prästadömets myndighet --- den gudomliga makt som
kommit från dig --- och i Jesu Kristi namn, inviger vi nu åt dig och åt din Son, detta Jesu
Kristi kyrka av Sista Dagars Heligas tempel i Stockholm. Vi inviger den mark på vilken
det står med den växtlighet som förskönar den. Vi inviger byggnaden med alla dess delar,
från grunden till spirans topp. Vi inviger varje rum och sal, armaturer, utrustning och alla
delar som förts samman att de må fungera på rätt sätt och befrämja en anda av dyrkan hos
alla som inträder här.
Bevara och beskydda det, helga det och vaka över det. Må din härlighet vila därpå och
din Ande dväljas däri.
Må det vara en tillflykt undan världen. Må det vara en källa till inspiration och frid. Må
det ses som ditt heliga hus, ett hus för gudomliga förbund och eviga löften. Må de som
inträder däri lägga av världsliga omsorger och verka här med blicken riktad enbart mot

din ära. Vill du utgjuta över deras huvuden kunskap om gudomliga och eviga ting. Må de
stärkas i tro och vittnesbörd och tillväxa i värdighet inför dig.
Le mot dina trofasta heliga och ge dem framgång då de lever ärligt mot dig i att betala
tionden och offergärden. Välsigna deras hem att kärlek och frid må råda där. Välsigna
dem att de inte må sakna något av jordens goda och att de må mätta sig med himmelens
fridsbudskap. Välsigna denna nation där ditt tempel finns och dess brödranationer, att
dessa må vara länder där frihet och fred råder, och må deras folk vandra i rättfärdighet att
de må förtjäna din vakande kraft.
Fräls dessa nationer från krig och förtryck, och må deras folk se till dig och öppna sina
dörrar och hjärtan för dina budbärare med evig sanning. Tiotusentals har vördnadsfullt
vandrat genom denna heliga byggnad. Må intrycken från deras besök skapa en önskan
inom dem att lära mer om dig och dina syften i fråga om dina barn. Må de söka, finna och
lära.
Må invigningen av detta tempel inleda en ny tidsålder för ditt verk i hela Norden.
Välsigna missionärerna och led dem till människor vilkas hjärtan är öppna för sanningen.
Välsigna ämbetsmännen i stavar, församlingar och missioner.
Uppehåll och inspirera templets president och hans rådgivare, tempelvärdinnan och
hennes assistenter, samt alla som har något ansvar i ditt heliga hus. Ge dem styrka och
livskraft och stor kärlek i sina hjärtan gentemot dem som kommer hit för att tjäna dig och
utföra det verk som måste utföras om dina eviga avsikter skall förverkligas.
Älskade Fader, vi ihågkommer inför dig din utsedde tjänare, president Spencer W
Kimball. Han är älskad av ditt folk. Vi ber för honom, vår käre profet. Vill du höra våra
böner och besvara dem med välsignelse över hans huvud. Välsigna alla som arbetar
tillsammans med honom i detta härliga verk i de sista dagarna.
Fader, vi ber att du skall välsigna ditt verk över hela världen. Le i kärlek mot ditt folk
varhelst de må finnas. Må Sions anda växa i deras hjärtan. Må de se till dig och leva.
Välsigna ämbetsmännen i ditt verk i varje land och välsigna dina trofasta heliga, var och
en, så att vittnesbördet om dig och din älskade Son må växa och mogna i allas hjärtan och
bli till ett bålverk mot varje svårighet som kan möta dem.
Allsmäktige Gud, våra andars Fader, tag emot vårt tack. Utgjut ditt helande inflytande
över oss. Må kärlek till dig och din Son växa i våra hjärtan och må vi i kärlek vända oss
till varandra. Förlåt våra synder och styrk oss mot ondskan. Styrk oss i vårt tjänande i ditt
stora, eviga verk och välsigna oss då vi söker bygga ditt rike. Detta ber vi ödmjukt som
dina tacksamma söner och döttrar i din älskade Sons, Herrens Jesu Kristi namn. Amen.

