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kita menjadi baik hati dan penuh ka-
sih kepada mereka yang tidak memi-
liki kepercayaan dan standar- standar 
seperti kita. Juruselamat membawa 
ke dunia ini pesan kasih dan niat 
baik kepada semua pria dan wanita. 
Semoga kita senantiasa mengikuti 
teladan- Nya.

Kita menghadapi banyak tantangan 
serius di dunia zaman sekarang, 
namun saya meyakinkan Anda bahwa 
Bapa Surgawi kita peduli terhadap 
kita. Dia akan membimbing dan mem-
berkati kita sewaktu kita menaruh 
iman dan kepercayaan kita kepada- 
Nya dan akan menolong kita melewati 
kesulitan apa pun yang kita hadapi.

Semoga berkat- berkat surga akan 
tercurah bagi kita masing- masing. 
Semoga rumah tangga kita dipenuhi 
dengan kasih dan kesopanan serta 
Roh Tuhan. Semoga kita terus me-
melihara kesaksian kita akan Injil, se-
hingga itu akan menjadi perlindungan 
bagi kita terhadap serangan si musuh. 
Semoga Roh yang telah kita rasakan 
selama dua hari terakhir menjadi dan 
tinggal bersama kita sewaktu kita 
melakukan tugas sehari- hari kita, dan 
semoga kita senantiasa ditemukan 
melakukan pekerjaan Tuhan.

Saya membagikan kesaksian 
bahwa pekerjaan ini adalah benar, 
bahwa Juruselamat kita hidup, dan 
bahwa Dia membimbing serta meng-
arahkan Gereja- Nya di atas bumi ini. 
Saya meninggalkan kepada Anda 
saksi dan kesaksian saya bahwa Allah 
Bapa Kekal kita hidup dan mengasihi 
kita. Dia benar- benar Bapa kita, dan 
Dia adalah seorang pribadi dan nyata. 
Semoga kita menyadari seberapa 
dekat Dia bersedia datang bagi kita, 
seberapa jauh Dia bersedia pergi 
untuk menolong kita, serta seberapa 
besar Dia mengasihi kita.

Brother dan sister terkasih, semoga 
Allah memberkati Anda. Semoga 
damai sejahtera yang dijanjikan- Nya 
akan menyertai Anda sekarang dan 
selama- lamanya.

Saya mengucapkan selamat tinggal 
sampai kita bertemu lagi dalam waktu 
enam bulan, dan saya mengucapkan 
ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan 
serta Juruselamat kita, amin. ◼

brother yang telah dipanggil dalam 
jabatan tanggung jawab baru. Kita 
menyambut mereka dan ingin me-
reka tahu bahwa kita menantikan un-
tuk melayani bersama mereka dalam 
urusan Tuhan.

Sewaktu kita merenungkan pesan- 
pesan yang telah kita dengarkan, se-
moga kita bertekad untuk melakukan 
sedikit lebih baik daripada yang telah 
kita lakukan di masa lalu. Semoga 
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Brother dan sister, betapa ini meru-
pakan konferensi yang luar biasa. 
Kita telah diberi makan secara 

rohani sewaktu kita mendengarkan 
kata- kata terilhami dari para pria dan 
wanita yang telah berceramah kepada 
kita. Musik telah begitu menakjubkan, 
pesan- pesannya telah dipersiapkan 
dan disampaikan di bawah bisikan 
Roh Kudus, dan doa- doa telah lebih 
mendekatkan kita dengan surga. Kita 
telah diteguhkan dalam setiap cara 
sewaktu kita berperan serta bersama.

Saya harap agar kita akan meluang-
kan waktu untuk membaca pesan- 
pesan konferensi ketika itu dicetak 
dalam terbitan majalah Ensign dan 
Liahona mendatang, karena itu mem-
butuhkan pengkajian dan penelaahan 
cermat kita.

Saya tahu Anda bergabung dengan 
saya dalam menyatakan rasa syukur 
tulus kita kepada para brother dan 
sister yang dibebastugaskan selama 
konferensi ini. Mereka telah melayani 
dengan baik dan membuat kontribusi 
signifikan terhadap pekerjaan Tuhan. 
Dedikasi mereka telah lengkap.

Kita juga telah mendukung, 
dengan mengangkat tangan, para 

Sampai Kita  
Bertemu Lagi
Semoga Roh yang telah kita rasakan selama dua hari 
terakhir menjadi dan tinggal bersama kita sewaktu 
kita melakukan tugas sehari- hari kita.




