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této konference povoláni do nových 
zodpovědných funkcí. Vítáme je a pře-
jeme si, aby věděli, že se těšíme na to, 
až s nimi budeme sloužit při práci na 
Mistrově díle.

Zatímco budeme přemítat o po-
selstvích, která jsme vyslechli, kéž se 
rozhodneme dělat něco o trochu lépe, 
než jsme to dělali dosud. Kéž jednáme 
s těmi, kteří nesdílejí naše přesvědčení 
a měřítka, laskavě a láskyplně. Spasitel 
přinesl na zemi poselství lásky a dobré 
vůle všem mužům i ženám. Kéž se 
vždy řídíme Jeho příkladem.

V dnešním světě čelíme mnoha 
závažným těžkostem, ale ujišťuji vás, 
že Nebeský Otec na nás pamatuje. 
Povede nás a bude nám žehnat, když 
v Něj vložíme víru a důvěru, a po-
může nám zvládnout jakékoli těžkosti, 
které nás potkají.

Kéž na každém z nás spočívají 
požehnání nebes. Kéž je náš domov 
naplněn láskou, ohleduplností a Du-
chem Páně. Kéž neustále vyživujeme 
své svědectví o evangeliu, aby pro nás 
mohlo být ochranou před ranami pro-
tivníka. Kéž je Duch, kterého jsme tyto 
dva dny pociťovali, s námi a zůstává 
s námi v každodenním životě a kéž 
vždy konáme dílo Páně.

Vydávám svědectví o tom, že toto 
dílo je pravdivé, že Spasitel žije a že 
vede a řídí svou Církev zde na zemi. 
Zanechávám vám své svědectví, že 
Bůh, náš Věčný Otec, žije a miluje nás. 
Je vskutku naším Otcem a je skuteč-
nou bytostí. Kéž si uvědomujeme, jak 
moc je ochoten být nám nablízku, jak 
moc je ochoten nám pomáhat a jak 
moc nás miluje.

Bratři a sestry, kéž vám Bůh žehná. 
Kéž s vámi nyní i nadále zůstává Jeho 
zaslíbený pokoj.

Loučím se s vámi, dokud se za šest 
měsíců opět nesejdeme, a činím tak 
ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána 
a Spasitele, amen. ◼

až budou za několik dnů dostupné na 
stránkách LDS.org a až budou otiš-
těny v nadcházejícím vydání časopisů 
Ensign a Liahona, protože si zaslouží, 
abychom je pečlivě četli a studovali.

Vím, že spolu se mnou vyjadřujete 
upřímnou vděčnost těm bratřím a se-
strám, kteří byli během této konfe-
rence uvolněni. Sloužili dobře a byli 
významným přínosem pro dílo Páně. 
Jsou zcela oddaní.

Pozvednutím ruky jsme také vyjád-
řili podporu bratřím, kteří byli během 
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Drazí bratři a sestry, jak úžasná 
byla tato konference! Zatímco 
jsme naslouchali inspirovaným 

slovům mužů a žen, kteří k nám 
promlouvali, byli jsme duchovně 
vyživováni. Hudba byla nádherná, 
poselství byla připravena a pronesena 
pod vedením Svatého Ducha a mod-
litby nás přivedly blíže nebi. Zatímco 
jsme společně naslouchali, byli jsme 
v každém ohledu povzneseni.

Doufám, že si najdeme čas na to, 
abychom si četli konferenční proslovy, 

Než se opět sejdeme
Kéž je Duch, kterého jsme tyto dva dny pociťovali,  
s námi a zůstává s námi v každodenním životě.




