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at vi gleder oss til å virke sammen 
med dem i Mesterens sak.

Når vi tenker nøye over budska-
pene vi har hørt, måtte vi bestemme 
oss for å gjøre det litt bedre enn vi har 
gjort det før. Måtte vi være vennlige og 
kjærlige overfor dem som ikke deler 
vår tro og våre normer. Frelseren kom 
til jorden med et budskap om kjær-
lighet og velvilje overfor alle menn 
og kvinner. Måtte vi alltid følge hans 
eksempel.

Vi har mange alvorlige utfordringer 
i verden i dag, men jeg lover dere at 
vår himmelske Fader er oppmerksom 
på oss. Han vil veilede og velsigne oss 
hvis vi setter vår lit til ham, og vil lede 
oss gjennom enhver vanskelighet som 
måtte komme vår vei.

Måtte himmelens velsignelser være 
med oss alle. Måtte vårt hjem være fylt 
med kjærlighet og høflighet og med 
Herrens ånd. Måtte vi stadig gi næring 
til vårt vitnesbyrd om evangeliet, slik 
at det kan beskytte oss mot Satans 
tuktelse. Måtte den ånd vi har følt i 
løpet av de siste to dagene, være med 
oss når vi går tilbake til våre hverdags-
sysler, og måtte vi alltid være opptatt 
med Herrens arbeid.

Jeg bærer vitnesbyrd om at dette 
verk er sant, at vår Frelser lever og 
at han leder og veileder sin kirke på 
jorden i dag. Jeg gir dere mitt vitnes-
byrd om at Gud vår evige Fader lever 
og elsker oss. Han er i sannhet vår 
Fader, og han er personlig og virkelig. 
Måtte vi innse hvor nær oss han er 
villig til å komme, hvor langt han vil 
gå for å hjelpe oss, og hvor høyt han 
elsker oss.

Mine brødre og søstre, måtte Gud 
velsigne dere. Måtte hans lovede fred 
være med dere nå og alltid.

Jeg sier farvel til vi ses igjen om 
seks måneder, og jeg gjør det i Jesu 
Kristi, vår Herre og Frelsers navn. 
Amen. ◼

dager, og når de kommer på trykk 
i kommende nummer av Ensign og 
Liahona, for de fortjener grundig 
repetisjon og studium.

Jeg vet at dere stemmer i når jeg 
uttrykker vår oppriktige takk til de 
brødre og søstre som har blitt avløst 
under denne konferansen. De har vir-
ket godt, og har gitt betydelige bidrag 
til Herrens verk. Deres trofasthet har 
vært fullstendig.

Vi har også oppholdt, med opprakt 
hånd, brødre som har blitt kalt til nye 
og ansvarsfulle stillinger. Vi ønsker 
dem velkommen og vil de skal vite 

Av president Thomas S. Monson

Mine brødre og søstre, for 
en herlig konferanse dette 
har vært. Vi har fått åndelig 

næring når vi har lyttet til inspirerte 
ord fra de menn og kvinner som har 
talt til oss. Sang og musikk har vært 
enestående, budskapene har blitt 
forberedt og fremført ved hjelp av Den 
hellige ånds tilskyndelser, og bønnene 
har trukket oss nærmere himmelen. 
Vi har på alle måter blitt oppløftet 
mens vi har deltatt sammen.

Jeg håper vi vil ta oss tid til å lese 
konferansetalene når de blir tilgjen-
gelige på LDS.org i løpet av noen 

Til vi ses igjen
Måtte den ånd vi har følt i løpet av de siste to dagene, være 
med oss når vi går tilbake til våre hverdagssysler.




