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Moramo ustrajati do svršetka, jer je naš cilj vječni život u nazočnosti našeg Oca na Nebu. 

 

Moja braćo i sestre, moje je srce puno dok završavamo ovaj divan sabor Crkve. Bili smo duhovno 
nahranjeni slušajući savjete i svjedočanstva onih koji su sudjelovali na svakom zasjedanju.  
Siguran sam da govorim u ime svih članova posvuda kada izražavam duboku zahvalnost za istine 
o kojima smo podučeni. Možemo oponašati riječi, koje se nalaze u Mormonovoj knjizi, onih koji 
su čuli propovijed velikog kralja Benjamina i koji »uglas poviču govoreći:  Da, vjerujemo svim 
riječima koje nam ti izgovori. A uz to znademo da su sigurne i istinite, zbog Duha Gospoda 
Svemogućega.«1 

 

Nadam se da ćemo odvojiti vremena kako bismo čitali govore sa sabora, koji će biti tiskani u 
izdanju časopisa Ensign i Liahona u studenom, jer oni zaslužuju naše pozorno proučavanje.  

 



Kakav li je blagoslov što smo se mogli sastati ovdje, u ovom veličanstvenom konferencijskom 
centru, u miru, udobnosti i sigurnosti. Doživjeli smo nezapamćeno emitiranje sabora, koje je 
posegnulo preko kontinenata i oceana do ljudi posvuda. Iako smo daleko od mnogih od vas, 
osjećamo vaš duh i šaljemo vam našu ljubav i zahvalnost. 

 

Vama braćo koji ste razriješeni na ovom saboru, izražavam srdačnu zahvalnost svih nas za mnoge 
godine predane službe.  Bezbrojni su oni koji su bili blagoslovljeni vašim doprinosom djelu 
Gospodnjem. 

 

Zbor Tabernacle i drugi zborovi koji su sudjelovali na zasjedanjima izveli su zaista nebesku 
glazbu koja je uzdigla i uljepšala sve drugo što se dogodilo.  Zahvaljujem vam što ste podijelili s 
nama svoje glazbene talente i sposobnosti. 

 

Volim i cijenim svoje vjerne savjetnike, predsjednika Henryja B. Eyringa i predsjednika Dietera F. 
Uchtdorfa. Oni su doista ljudi mudrosti i razumijevanja, i njihova je služba neprocjenjiva.  Ne bih 
mogao činiti sve što sam pozvan činiti bez njihove podrške i pomoći. Volim svoju braću iz Zbora 
dvanaestorice apostola i divim im se, kao i svima u zborovima Sedamdesetorice i 
predsjedavajućem biskupstvu. Oni služe nesebično i učinkovito.  Slično tome, izražavam svoju 
zahvalnost za žene i muškarce koji služe kao vrhovni službenici pomoćnih organizacija. 

 

Kako li smo blagoslovljeni što imamo obnovljeno evanđelje Isusa Krista. Ono daje odgovore na 
pitanja o tome odakle smo došli, zašto smo ovdje i kamo ćemo ići kad odemo iz ovoga života.  
Ono daje značenje, svrhu i nadu našem životu. 

 

Živimo u nemirnom svijetu, svijetu mnogih izazova. Ovdje smo na Zemlji da se nosimo s 
pojedinačnim izazovima što bolje možemo, da učimo od njih i nadvladavamo ih.  Moramo 
ustrajati do svršetka, jer je naš cilj vječni život u nazočnosti našeg Oca na Nebu. On nas voli i ne 
želi ništa drugo nego da uspijemo u tom cilju. On će nam pomoći i blagosloviti nas dok ga 
prizivamo u našim molitvama, dok proučavamo njegove riječi i dok se pokoravamo njegovim 
zapovijedima. U tome se nalazi sigurnost, u tome se nalazi mir. 

 

Neka vas Bog blagoslovi, moja braćo i sestre.  Zahvaljujem vam za vaše molitve za mene i za sve 
vrhovne autoritete. Duboko smo zahvalni za vas i za sve što činite kako biste unaprijedili 
kraljevstvo Božje na Zemlji. 

 



Neka nebeski blagoslovi budu s vama.  Neka vaši domovi budu ispunjeni ljubavlju, ljubaznošću i 
duhom Gospodnjim. Neprestance hranite svoja svjedočanstva o evanđelju, tako da će vam ona biti 
zaštita protiv udaranja Sotoninih. 

 

Sabor je sada gotov. Dok se vraćamo svojim domovima, učinimo to u sigurnosti.  Neka duh kojeg 
smo osjetili ovdje bude i ostane uz nas dok obavljamo sve ono što nas okupira svaki dan. Iskažimo 
više dobrote jedni prema drugima; neka nas se uvijek nađe kako obavljamo djelo Gospodnje. 

 

Volim vas; molim se za vas. Pozdravljam vas dok se ne sretnemo ponovno za šest mjeseci.  U ime 
našeg Gospodina i Spasitelja, Isusa Krista. Amen. 
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