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President Thomas S. Monson

naši mladí členové, ale i ti, kteří jsou 
již o něco starší. Tato představení se 
obyčejně konala na velkých stadio-
nech, i když v Kyjevě jsme se sešli 
v jednom krásném paláci. Tanec, 
zpěv, hudební vystoupení i přehlídky 
byly vynikající. Vyjadřuji uznání a 
lásku všem, kteří se na tom jakkoli 
podíleli. 

Každé zasvěcení bylo duchovní 
hostinou. Na každém z nich jsme  
pociťovali Ducha Páně. 

M ilovaní bratři a sestry, vítáme 
vás na generální konferenci, 
kterou různými způsoby sle-

dují a poslouchají lidé po celém světě. 
Děkujeme všem, kteří se nějakým 
způsobem podílejí na složité organi-
zaci této velkolepé události. 

Od dubna, kdy jsme se viděli napo-
sledy, postoupilo dílo Církve kupředu 
bez překážek. Měl jsem tu výsadu za-
světit čtyři nové chrámy. V doprovodu 

svých rádců a dalších generálních auto-
rit jsem navštívil Gila Valley v Arizoně, 
Vancouver v Britské Kolumbii, Cebu 
City na Filipínách a Kyjev na Ukrajině. 
Chrámy na těchto místech jsou velko-
lepé a nádherné. Každý z nich žehná 
životu našich členů a má pozitivní vliv  
i na ty, kteří nejsou naší víry. 

Večer před každým zasvěcením 
jsme měli výsadu sledovat kulturní 
představení, na kterých se podíleli 
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Opět se setkáváme
Misionářská služba je kněžskou zodpovědností – povinností, 
již od nás, kterým toho bylo tolik dáno, očekává Pán. 

Stockholm, Švédsko
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Příští měsíc znovuzasvětíme 
chrám Laie na Havaji, jeden z našich 
nejstarších chrámů, který po mnoho 
měsíců procházel rozsáhlou reno-
vací. Velmi se na tuto posvátnou 
událost těšíme. 

Pokračujeme v budování chrámů. 
Jsem rád, že dnes dopoledne mohu 
oznámit pět dalších chrámů, pro 
něž se nyní zajišťují pozemky a jež 
se budou v nadcházejících měsících 
a letech stavět na těchto místech: 

Lisabon v Portugalsku, Indianapolis 
v Indianě, Urdaneta na Filipínách, 
Hartford v Connecticutu a Tijuana 
v Mexiku. 

Obřady vykonávané v našich chrá-
mech jsou životně důležité pro spasení 
naše i našich milovaných zemřelých 
předků. Kéž i nadále věrně navště-
vujeme chrámy, které jsou budovány 
stále blíže našim členům. 

Ještě předtím, než budeme naslou-
chat dnešním řečníkům, mi dovolte 

zmínit se o něčem, co je blízké 
mému srdci a co si zasluhuje naši 
velkou pozornost. Mluvím o misio-
nářské práci. 

Nejprve vám, mladým mužům 
v Aronově kněžství, a vám, mladým 
mužům, kteří budete brzy staršími, 
opakuji to, čemu již dlouho proroci 
učí – že každý způsobilý a schopný 
mladý muž se má připravit na službu 
na misii. Misionářská služba je kněž-
skou zodpovědností – povinností, již 
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Presidente Monsone, členové této 
Církve po celém světě se s tímto 
úžasným pěveckým sborem 

připojují k této velkolepé hymně 
a pravíme: „Děkujeme Ti, ó Bože, 
za proroka.“ Děkujeme vám za váš 
život, za váš příklad a za ona slova na 
uvítanou k další generální konferenci 
Církve. Máme vás rádi, obdivujeme 
vás a podporujeme vás. Na dnešním 
odpoledním zasedání samozřejmě 
budeme mít oficiální příležitost 
zvednout ruku a vyjádřit podporu 
nejen presidentu Monsonovi, ale také 
všem ostatním generálním úředníkům 
Církve. Vzhledem k tomu, že na onom 
seznamu bude i mé jméno, dovolte 
mi, abych byl tak smělý a jménem 
všech vám předem poděkoval za vaši 
pozvednutou ruku. Nikdo z nás by 
nemohl sloužit bez vašich modliteb 
a bez vaší podpory. Vaše oddanost a 
vaše láska pro nás znamená víc, než 
jsme to vůbec schopni vyjádřit. 

V tomto duchu bych rád ve svém 
dnešním poselství řekl, že my pod-
porujeme vás, že i my vám věnujeme 
tytéž upřímné modlitby a tytéž projevy 
lásky. Všichni víme, že existují určité 
speciální klíče, smlouvy a zodpo-
vědnosti dané předsedajícím úřední-
kům Církve, ale víme také, že Církev 
čerpá nesrovnatelnou sílu, vskutku 

jedinečnou vitalitu, z víry a oddanosti 
každého člena této Církve, ať je to 
kdokoli. Ať žijete v jakékoli zemi, ať se 
cítíte jakkoli mladě či nedostatečně, 
nebo ať máte pocit, že jste sešlí věkem 
nebo máte různá omezení, svěd-
čím o tom, že Bůh miluje každého 
z vás osobně, že jste tím hlavním, co 
dodává smysl Jeho dílu, a že před-
sedající úředníci Jeho Církve na vás 
myslí s láskou a modlí se za vás. Vaše 
osobní hodnota, posvátná nádhera 
každičkého z vás, je právě tím důvo-
dem, proč existuje plán pro spasení a 
oslavení. Na rozdíl od toho, co se dnes 
běžně říká, toto se skutečně týká vás. 
Ne, neobracejte se a nedívejte se na 
souseda. Mluvím přímo k vám! 

Jen těžko hledám ta správná slova, 
abych vám řekl, jak moc vás Bůh mi-
luje a jak moc vděčni jsme za vás my, 
kteří jsme zde na pódiu. Snažím se být 
hlasem samotných andělů nebeských, 
abych vám poděkoval za každou 
dobrou věc, kterou jste kdy udělali, 
za každé laskavé slovo, které jste 
kdy pronesli, za každou oběť, kterou 
jste kdy přinesli, když jste někomu – 
komukoli – nabídli krásu a požehnání 
evangelia Ježíše Krista. 

Jsem vděčný za vedoucí Mladých 
žen, které jezdí na dívčí tábory a bez 
šampónu, sprchy a líčidel proměňují 

Starší Jeffrey R. Holland
Kvorum Dvanácti apoštolů

Díky vaší víře
Mé díky patří vám všem, úžasným členům Církve, … za to, že 
každý den svého života dokazujete to, že čistá láska Kristova 
„nikdy nepomíjí“. 

od nás, kterým toho bylo tolik dáno, 
očekává Pán. Mladí muži, nabá-
dám vás, abyste se na misionářskou 
službu připravovali. Uchovávejte se 
čistými, neposkvrněnými a způsobi-
lými zastupovat Pána. Pečujte o své 
zdraví a sílu. Studujte písma. Kde 
je to možné, účastněte se semináře 
nebo institutu. Dobře se seznamte 
s misionářskou příručkou Kažte 
evangelium mé.

Pár slov i pro vás, mladé sestry 
– ačkoli vy nemáte tutéž kněžskou 
zodpovědnost jako mladí muži, sloužit 
jako misionáři na plný úvazek, váš 
přínos coby misionářek je také cenný, 
a my vaši službu vítáme. 

A nyní i něco pro vás, starší bratři 
a sestry – potřebujeme mnohem více 
starších manželských párů. Všem věr-
ným manželským párům, které slouží 
nyní, nebo které sloužily dříve – děku-
jeme za vaši víru a oddanost evangeliu 
Ježíše Krista. Sloužíte ochotně a dobře, 
a konáte mnoho dobra. 

Ty z vás, kteří jste ještě nedosáhli 
věku, kdy byste mohli sloužit na 
misii jako manželský pár, naléhavě 
žádám, abyste se již nyní připravo-
vali na onen den, kdy tak se svým 
manželským partnerem budete moci 
učinit. Pokud vám to okolnosti dovo-
lují, pokud odcházíte do důchodu a 
dovoluje vám to zdraví, připravte se, 
abyste mohli opustit domov a sloužit 
na misii na plný úvazek. V životě je 
jen málo příležitostí, kdy se můžete 
těšit z onoho nádherného ducha a 
pocitu zadostiučinění, které přichá-
zejí, když sloužíte na plný úvazek na 
díle Mistra. 

Bratři a sestry, kéž jste naladěni 
na Ducha Páně, zatímco budeme 
v následujících dvou dnech naslou-
chat Jeho služebníkům. Aby toto 
požehnání obdržel každý z nás, o to 
se pokorně modlím ve jménu Ježíše 
Krista, amen. ◼


