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Ini merupakan sesi penutup yang 
indah. Saya jarang mendengarkan
khotbah-khotbah yang sangat baik

yang telah diajarkan dalam beberapa
kata seperti yang telah kita alami pada
hari ini. Kita semua berada di sini kare-
na kita mengasihi Tuhan. Kita ingin
melayani-Nya. Bapa Surgawi kita me-
mperhatikan kita. Mengenai hal itu 
saya bersaksi. Saya mengakui tangan-
Nya dalam segala hal.

Satu ringkasan tulisan suci:
“Percayalah kepada Tuhan dengan

segenap hatimu;dan janganlah bersan-
dar kepada pengertianmu sendiri.

“Akuilah Dia dalam segala lakumu,
maka Ia akan meluruskan lakumu.”1

Itu merupakan kisah hidup saya.
Brother dan sister yang terkasih, 

kita datang sekarang di penghujung
konferensi yang paling meneguhkan
dan mengilhami. Setelah mendengar-
kan nasihat dan kesaksian dari mereka
yang telah berbicara kepada kita, saya
yakin kita telah sangat diberkati serta
lebih tekun dalam menjalankan asas-
asas Injil Yesus Kristus. Adalah baik ba-
gi kita berada di sini. Kita menyatakan
rasa syukur kepada setiap orang yang
berbicara kepada kita, juga kepada me-
reka yang mendapat tugas berdoa.

Musik sungguh luar biasa. Saya 
diingatkan oleh tulisan suci yang ter-
dapat dalam Ajaran dan Perjanjian:
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Kata Penutup
Mercusuar Tuhan mengirimkan sinyal dengan 
mudahnya dan tidak pernah gagal.



“Karena jiwa-Ku bersukacita akan nya-
nyian hati; ya, nyanyian orang benar
adalah doa bagi-Ku, dan hal itu akan
dijawab dengan suatu berkat ke atas
kepala mereka.”2

Ingatlah bahwa pesan-pesan yang ki-
ta dengar selama konferensi akan dice-
tak dalam majalah Ensign dan Liahona.
Saya mengimbau Anda untuk mem-
pelajari pesan-pesannya, merenungkan
ajaran-ajarannya, dan kemudian mene-
rapkannya dalam kehidupan Anda.

Saya tahu Anda bergabung bersama
saya dalam menyatakan rasa syukur ke-
pada para pemimpin dan sister yang te-
lah dibebastugaskan dalam konferensi
ini. Mereka telah melayani dengan sa-
ngat baik dan membuat kontribusi
yang signifikan dalam pekerjaan Tuhan.
Pengabdian mereka telah lengkap.
Kami berterima kasih kepada mereka
dari lubuk hati kami.

Sekarang, kita telah mendukung,
dengan mengangkat tangan, para pe-
mimpin dan sister yang telah dipanggil
dalam jabatan yang baru selama konfe-
rensi ini. Kami ingin mereka tahu bahwa
kami menantikan untuk bekerja bersa-
ma mereka dalam pekerjaan Tuhan.

Brother dan sister, hari ini, sewak-
tu kita melihat dunia di sekitar kita,
kita dihadapkan pada masalah-masalah
yang serius dan sangat memprihatin-
kan bagi kita. Dunia tampaknya telah
menyimpang dari jalan yang aman dan
damai.

Sikap permisif, amoralitas, porno-
grafi, ketidakjujuran, dan segala hal ja-
hat yang menyebabkan banyak orang
terlempar ke dalam lautan dosa dan
kehilangan kesempatan, mengorban-
kan berkat-berkat, serta menghancur-
kan mimpi.

Saran saya bagi kita semua adalah
untuk melihat pada mercusuar Tuhan.
Di sana tidak ada kabut yang terlalu te-
bal, tidak ada malam yang terlalu gelap,
tidak ada badai yang terlalu besar, tidak
ada pelaut yang terlalu tersesat yang
mercusuar tidak dapat selamatkan.
Mercusuar itu memberi isyarat dalam
badai kehidupan. Mercusuar Tuhan
mengirimkan sinyal yang dengan cepat
mengenali dan tidak pernah gagal.

Saya menyukai kata-kata yang terda-
pat dalam Kitab Mazmur: “Ya Tuhan,
bukit batuku, kubu pertahananku dan
penyelamatku, Allahku, gunung batuku,
tempat aku berlindung; … Terpujilah
Tuhan, seruku… maka aku pun selamat
dari pada musuhku.”3

Tuhan mengasihi kita, brother dan
sister, dan akan memberkati kita sewak-
tu kita berseru kepada-Nya.

Betapa kita sangat bersyukur untuk
Injil Yesus Kristus yang telah dipulih-
kan dan semua kebaikan yang dibawa
ke dalam kehidupan kita. Tuhan telah
mencurahkan berkat-berkat-Nya kepa-
da kita. Saya memberikan kesaksian
saya kepada Anda bahwa pekerjaan ini
adalah benar, bahwa Juruselamat kita

hidup, dan Dia membimbing serta
memimpin Gereja-Nya di muka bumi ini.

Sekarang, sewaktu kita tiba di peng-
hujung konferensi ini, sukacita saya pe-
nuh dan perasaan saya tersentuh. Saya
mengungkapkan kasih dan rasa syukur
saya kepada Anda. Terima kasih untuk
doa-doa Anda demi kepentingan saya
dan demi kepentingan Pembesar
Umum Gereja. Tuhan mendengar doa-
doa Anda dan memberkati kita serta
memimpin kita dalam urusan tentang
Kerajaan-Nya di muka bumi. Untuk hal-
hal ini kita sangat bersyukur.

Sewaktu kita meninggalkan konfe-
rensi ini, saya mencurahkan berkat-ber-
kat surga kepada Anda masing-masing.
Sewaktu Anda pulang ke rumah Anda
di seluruh dunia, saya berdoa semoga
Bapa Surgawi kita akan memberkati
Anda dan keluarga Anda. Semoga pe-
san serta roh dari konferensi ini mene-
mukan perwujudannya dalam setiap
hal yang Anda lakukan—di rumah, di
tempat pekerjaan, pertemuan dan se-
gala kegiatan Anda.

Saya mengasihi Anda. Saya berdoa
bagi Anda. Semoga Tuhan memberkati
Anda. Semoga damai yang dijanjikan-
Nya menyertai Anda sekarang dan se-
lama-lamanya, dalam nama Yesus
Kristus, amin. ■
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