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T oto závûreãné zasedání bylo
úÏasné. Zfiídkakdy jsem sly‰el 
tak znamenitá kázání pronesená

tak málo slovy jako dnes. My v‰ichni
jsme zde, protoÏe milujeme Pána.
Chceme Mu slouÏit. Ná‰ Nebesk˘ 
Otec nad námi bdí – o tom svûdãím.
Uznávám Jeho ruku ve v‰ech vûcech.

Jeden krátk˘ úryvek z písem zní:
„Doufej v Hospodina cel˘m srd-

cem sv˘m, na rozumnost pak svou
nezpoléhej.

Na v‰ech cestách sv˘ch snaÏuj 
se jej poznávati, a onÈ spravovati 
bude stezky tvé.“1

Toto bylo vÏdy souãástí mého Ïivota.
Drazí bratfii a sestry, blíÏíme se

k závûru konference, která byla nanej-
v˘‰ povzná‰ející a inspirující. Poté, 
co jsme naslouchali radám a svûdec-
tvím tûch, ktefií k nám promlouvali,
vûfiím, Ïe jsme bohatû poÏehnáni a Ïe
jsme je‰tû více odhodláni Ïít podle zá-
sad evangelia JeÏí‰e Krista. Je dobfie,
Ïe jsme tady byli. Vyjadfiujeme vdûã-
nost kaÏdému, kdo k nám promlou-
val, stejnû jako tûm, ktefií proná‰eli
modlitby.

Hudba byla úÏasná. Vybavují se 
mi ver‰e, které nalezneme v Nauce 
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Slovo na závûr
Maják Pánû vysílá signály snadno rozpoznatelné, 
které nikdy nezhasnou.



a smlouvách: „NeboÈ du‰i mou tû‰í
píseÀ srdce; ano, píseÀ spravedliv˘ch
je pro mne modlitbou a bude zodpo-
vûdûna poÏehnáním na hlavu jejich.“2

Pamatujte na to, Ïe poselství, která
jsme bûhem této konference sly‰eli,
vyjdou v kvûtnov˘ch ãíslech ãasopisÛ
Ensign a Liahona. Naléhám na vás,
abyste tato poselství studovali, pfiemí-
tali o jejich uãení a potom je ve svém
Ïivotû uplatÀovali.

Vím, Ïe se pfiipojujete ke mnû, aby-
chom vyjádfiili vdûãnost tûm bratfiím a
sestrám, ktefií byli bûhem konference
uvolnûni. SlouÏili dobfie a byli v˘znam-
n˘m pfiínosem pro dílo Pánû. Jsou 
zcela oddaní. Z celého srdce jim 
dûkujeme.

Také jsme zvednutím ruky vyjádfiili
podporu bratfiím a sestrám, ktefií byli
bûhem této konference povoláni do
nov˘ch úfiadÛ. Chceme, aby vûdûli, Ïe
se tû‰íme na to, Ïe spoleãnû s nimi bu-
deme pracovat na díle Mistra.

Bratfii a sestry, kdyÏ se dnes díváme
na svût kolem nás, ãelíme problémÛm,
které jsou váÏné a velice nás znepoko-
jují. Svût jakoby vyklouzl z bezpeãného
kotvi‰tû a byl uná‰en pryã od pokojné-
ho pfiístavu.

Uvolnûnost mravÛ, nemorálnost,
pornografie, neãestnost a fiada dal-
‰ích neduhÛ zpÛsobuje, Ïe se mnozí
zmítají na mofii hfiíchu a rozbíjejí se 
o ostré útesy nevyuÏit˘ch pfiíleÏitos-
tí, ztracen˘ch poÏehnání a nesplnû-
n˘ch snÛ.

Radím nám v‰em, abychom vzhlíÏe-
li k majáku Pánû. Îádná mlha není tak
hustá, Ïádná noc tak temná, Ïádná
boufie tak silná, Ïádn˘ námofiník tak
ztracen˘, aby ho svûtlo tohoto majáku
nemohlo zachránit. Naviguje nás bou-
fiemi Ïivota. Maják Pánû vysílá signály
snadno rozpoznatelné, které nikdy 
nezhasnou.

Mám moc rád tato slova z ÎalmÛ:
„Hospodin skála má a hrad mÛj, i vy-
svoboditel mÛj, BÛh siln˘ mÛj, skála
má, v nûmÏ nadûji skládám, … [Budu
se obracet na] Hospodina, a od nepfiá-
tel sv˘ch [budu] vypro‰tûn.“3

Pán nás miluje, bratfii a sestry, a bu-
de nám Ïehnat, pokud se na Nûj bude-
me obracet.

Jsme velmi vdûãni za znovuzfiízené
evangelium JeÏí‰e Krista a za v‰echno
dobro, které nám pfiiná‰í do Ïivota.
Pán na nás, na ãleny, vylévá svá poÏeh-
nání. Vydávám vám svûdectví o tom, 

Ïe toto dílo je pravdivé, Ïe ná‰ Spasitel
Ïije a Ïe vede a fiídí svou Církev zde 
na zemi.

BlíÏíme se k závûru této konference
a mé srdce pfietéká dojetím. Vyjadfiuji
vám lásku a vdûãnost. Dûkuji vám za
va‰e modlitby ve prospûch mÛj i ve
prospûch v‰ech generálních autorit
Církve. Pán sly‰í va‰e modlitby a Ïehná
nám a vede nás v záleÏitostech svého
království zde na zemi. Za to jsme hlu-
boce vdûãni.

Nyní, kdyÏ se louãíme s touto kon-
ferencí, prosím o to, aby na kaÏdém
z vás spoãinula poÏehnání nebes. AÏ se
vrátíte domÛ, aÈ jste odkudkoli, mod-
lím se k Nebeskému Otci, aby Ïehnal
vám i va‰im rodinám. KéÏ se poselství
a duch této konference odráÏí ve
v‰em, co dûláte – u vás doma, ve va‰í
práci, na va‰ich shromáÏdûních a na
kaÏdém va‰em kroku.

Mám vás rád. Modlím se za vás. KéÏ
vám BÛh Ïehná. KéÏ je s vámi nyní i
nadále Jeho zaslíben˘ pokoj, ve jménu
JeÏí‰e Krista, amen. ■
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