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Mongolsku, Bolívii, Peru, Arizonû,
Mexiku, Portugalsku a Ugandû. Také
jsme nedávno pomáhali na Haiti a
v Chile po niãiv˘ch zemûtfieseních 
a tsunami v onûch oblastech.
Vyjadfiujeme lásku ãlenÛm Církve,
ktefií bûhem tûchto pohrom trpûli.
Modlíme se za vás. Vyjadfiujeme hlu-
bokou vdûãnost vám v‰em za va‰i
ochotu zapojit se do humanitární po-
moci tím, Ïe jste se podûlili o své
prostfiedky a, v mnoha pfiípadech, o
svÛj ãas, své talenty a své odborné
znalosti.

Letos je tomu 25 let, co se na‰e 
humanitární práce stala souãástí pro-
gramu blaha a sociální péãe. Poãet je-
dincÛ, jimÏ tento program pomohl,
nemÛÏe b˘t nikdy náleÏitû spoãítán.
VÏdy se budeme snaÏit b˘t mezi první-
mi tam, kde do‰lo k nûjaké pohromû,
aÈ je to kdekoli.

Církev i nadále roste a spûje kupfie-
du. Známkou tohoto rÛstu je budování
chrámÛ. Nedávno jsme oznámili nov˘
chrám, kter˘ bude postaven v Paysonu
v Utahu. Oznámili jsme také rozsáhlej-
‰í renovace, jeÏ budou provedeny
v chrámu Ogden v Utahu. Bûhem pfií‰-
tích tfií mûsícÛ zasvûtíme nové chrámy
ve Vancouveru v Britské Columbii;
v Gila Valley v Arizonû; a v Cebu City
na Filipínách. Pozdûji v tomto roce bu-
dou zasvûceny nebo znovuzasvûceny
dal‰í chrámy. Tak jak na‰e ãlenstvo po-
roste, stavba chrámÛ po celém svûtû
bude pokraãovat. KaÏd˘ rok jsou
v chrámech vykonány miliony obfiadÛ
za na‰e milované zemfielé. KéÏ i nadále
vûrnû vykonáváme tyto obfiady pro ty,
ktefií nejsou schopni vykonat je sami
pro sebe.

Mnozí z vás víte, Ïe krátce po fiíjno-
vé konferenci moje drahá manÏelka
Frances upadla a zlomila si krãek ste-
henní kosti a paÏní kost. Po dvou

Milovaní bratfii a sestry, je moc
dobfie, Ïe jsme se opût se‰li.
Tato konference se koná 180

let od zorganizování Církve. Jsme veli-
ce vdûãni za Proroka Josepha Smitha,
jenÏ hledal pravdu, nalezl ji a jenÏ pod
vedením Pána znovuzfiídil evangelium
a zorganizoval Církev.

Od onoho dne v roce 1830 Církev
neustále roste. I nadále kaÏd˘m ro-
kem mûní Ïivot více a více lidí a ‰ífií 
se po zemi, zatímco na‰e misionáfiské
síly hledají mezi tûmi, ktefií pátrají po
pravdû. Opût vyz˘váme ãleny Církve,
aby podávali pomocnou ruku novû
obrácen˘m a tûm, ktefií se snaÏí na-
vrátit do Církve, aby je obklopovali

láskou a pomáhali jim pocítit, Ïe jsou
doma.

Dûkuji vám, bratfii a sestry, za va‰i
víru a oddanost evangeliu JeÏí‰e Krista.
Dûkuji vám za v‰echno, co dûláte ve
svém sboru ãi odboãce a ve svém kÛlu
ãi okrsku. SlouÏíte ochotnû a dobfie, a
dûláte mnoho dobrého. KéÏ vám Pán
Ïehná, zatímco se snaÏíte následovat
Ho a dodrÏovat Jeho pfiikázání.

Od na‰eho posledního setkání
Církev i nadále poskytovala velmi po-
tfiebnou humanitární pomoc na rÛz-
n˘ch místech svûta. Jen v uplynu
l˘ch tfiech mûsících byla humanitární
pomoc poskytnuta, kromû jin˘ch 
oblastí, ve Francouzské Polynésii,

Vítejte na konferenci
Dûkuji vám, bratfii a sestry, za va‰i víru a oddanost
evangeliu JeÏí‰e Krista.
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Mé poselství je urãeno otcÛm
rodin a rodinám v celé Církvi.

Pfied lety jsme pod vede-
ním presidenta Harolda B. Leeho zaãa-
li slaìovat církevní zásady. President
Thomas S. Monson tehdy fiekl: „Dnes
jsme se utábofiili pfied nejvût‰í skupi-
nou hfiíchÛ, nefiestí a zla, která se kdy
pfied námi objevila. … Bojov˘ plán,
s jehoÏ pomocí bojujeme za záchranu
lidsk˘ch du‰í, není ná‰. [Pfii‰el skrze]
inspiraci a zjevení od Pána.“1

Bûhem onûch let slaìování se zmû-
nila celá provozní struktura Církve.
Pfiepracovaly se v‰echny církevní osno-
vy. Pfieformulovaly se cíle jednotliv˘ch
organizací a jejich vzájemn˘ vztah.
Klíãov˘m slovem bûhem tûchto let 
slaìování a strukturálních zmûn bylo
knûÏství.

President Monson mluvil také o
Gedeonovi – hrdinovi ze Starého záko-
na. Gedeon byl vybrán, aby vedl izrael-
ská vojska ãítající tisíce muÏÛ. On si
z nich v‰ak vybral pouze 300 muÏÛ.

Gedeon si své rekruty vybíral zají-
mav˘m zpÛsobem. KdyÏ se muÏi
chtûli u pramene napít vody, vût‰ina
z nich se sehnula aÏ k vodû. Tyto mu-
Ïe Gedeon pfie‰el. Nûktefií si v‰ak na-
brali vodu do dlaní a pili, pfiiãemÏ
zÛstali stále ve stfiehu. To byli ti, 

které si Gedeon vybral.2

Îijeme v dobû „[válek, povûstí] o
válkách a [zemûtfiesení] na rÛzn˘ch
místech“.3 Jak bylo prorokováno, „celá
zemû [je] ve zmatku“4 a „Satan je v‰u-
de v zemi“5. SnaÏí se zniãit v‰e, co je
dobré a spravedlivé.6 Je to Lucifer, jenÏ
byl vyvrÏen z pfiítomnosti BoÏí.7 I pfies-
to jsme v‰ak ohlednû toho, co leÏí
pfied námi, velmi optimistiãtí.

Jak uvádûjí písma, Gedeonova malá
armáda byla úspû‰ná proto, Ïe „[stáli]
kaÏd˘ na místû svém“8.

Tato „dispensace plnosti ãasÛ“9 byla
zahájena zjevením Otce a Syna chlapci
Josephu Smithovi.10 Pozdûji andûl
Moroni ukázal Josephovi místo, kde
byly zakopány desky obsahující Knihu
Mormonovu.11 Joseph obdrÏel moc
k jejich pfieloÏení.12

Pfii pfiekládání narazili Joseph a
Oliver Cowdery na zmínku o kfitu.
Modlili se, aby poznali, co mají udû-
lat.13 A zjevil se jim andûlsk˘ posel –
Jan Kfititel. Pfiedal jim Aronovo knûÏ-
ství, „které drÏí klíãe sluÏby andûlÛ a
evangelia pokání a kfitu ponofiením na
odpu‰tûní hfiíchÛ“14.

Pozdûji se jim zjevili apo‰tolové
Petr, Jakub a Jan, ktefií byli Pánovi bû-
hem Jeho sluÏby nejblíÏe, a pfiedali
Josephovi a Oliverovi vy‰‰í knûÏství15,

President Boyd K. Packer
President Kvora Dvanácti apo‰tolÛ

úspû‰n˘ch operacích a nûkolika t˘-
dnech hospitalizace se mohla vrátit
domÛ. Dafií se jí dobfie a neustále
smûfiuje k plnému zotavení. Minulou
sobotu se zúãastnila generálního
shromáÏdûní Mlad˘ch Ïen a tento ví-
kend by ráda nav‰tívila jedno nebo
dvû zasedání. Pfiesnûji fieãeno – na po-
slední chvíli fiekla: „ Jdu dnes!“ A je ta-
dy! Ona i já vyjadfiujeme hlubokou
vdûãnost na‰emu Nebeskému Otci a
vám v‰em za va‰e modlitby a pfiání
dobra.

Bratfii a sestry, se‰li jsme se zde,
abychom byli pouãeni a inspirováni.
Vítáme ty z vás, ktefií jste v Církvi no-
ví. Jiní z vás zápasíte s problémy, tûÏ-
kostmi, zklamáním nebo s nûjakou
ztrátou. Máme vás rádi a modlíme 
se za vás. Bûhem následujících dvou 
dnÛ budou pfiednesena mnohá posel-
ství, která pokr˘vají rÛzné námûty
z evangelia. Tito muÏi a Ïeny, ktefií
k vám budou promlouvat, vyhledávali
pro poselství, jeÏ pfiednesou, pomoc
nebes.

Modlím se o to, abychom byli napl-
nûni Jeho Duchem, zatímco budeme
naslouchat a uãit se. Aby tomu tak
mohlo b˘t, o to se modlím ve jménu
JeÏí‰e Krista, na‰eho Pána a Spasitele,
amen. ■

Moc knûÏství
KnûÏství nemá potfiebnou sílu, kterou má mít, 
a nebude ji mít, dokud moc knûÏství nebude 
pevnû zakotvena v rodinách.




