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2010. gada pusgada Vispārējā konference 

Svētdienas pēcpusdienas sesija, 2010. gada 3. oktobrī 

 

Līdz mēs atkal tiksimies 
 

Prezidents Tomass S. Monsons 
 

Mums ir jāiztur līdz galam, jo mūsu mērķis ir mūžīgā dzīve mūsu Debesu Tēva klātbūtnē. 

 

Mani brāļi un māsas, esmu saviļņots, noslēdzot šo brīnišķīgo Baznīcas 

vispārējo konferenci. Mēs tikām garīgi baroti, klausoties to cilvēku 

padomus un liecības, kas piedalījās katrā sesijā. Es esmu drošs, ka 

runāju visu Baznīcas locekļu vārdā, paužot dziļu pateicību par 

patiesībām, kas mums tika mācītas. Mēs varētu atbalsot vārdus, kas 

atrodami Mormona Grāmatā, ko teica tie, kuri dzirdēja dižā ķēniņa 

Benjamīna sprediķi un „kliedza vienā balsī, sacīdami: Jā, mēs ticam 

visiem vārdiem, kurus tu runāji uz mums; un mēs arī zinām, ka tie ir 

īsteni un patiesi, pateicoties Tā Visvarenā Kunga Garam”.
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Es ceru, ka mēs veltīsim laiku, lai lasītu konferences runas, kas tiks publicētas žurnālu 

Ensign un Liahona novembra numuros, jo tās ir pelnījušas, lai mēs tās rūpīgi studētu. 

 

Kas gan tā ir par svētību, ka mēs varējām tikties šeit, šajā lieliskajā Konferenču centrā, 

mierā, ērtībās un drošībā. Konference tika pārraidīta līdz šim nepiedzīvotā veidā, 

sniedzoties pāri kontinentiem un okeāniem līdz cilvēkiem visās vietās. Lai arī mēs 

atrodamies tālu no jums, mēs sajūtam jūsu garu un sūtām jums savu mīlestību un 

atzinību. 

 

Mūsu brāļiem, kuri tika atbrīvoti šajā konferencē, es vēlos izteikt sirsnīgu pateicību mūsu 

visu vārdā par daudzo gadu uzticīgo kalpošanu. Neskaitāmi cilvēki ir tikuši svētīti jūsu 

ieguldījuma dēļ, ko sniedzāt Tā Kunga darbā. 

 

Tabernakla koris un citi kori, kuri piedalījās sesijās, ir snieguši patiesi debešķīgu mūziku, 

kas ir uzlabojusi un izdaiļojusi visu pārējo, kas ir noticis. Es pateicos jums, ka dalījāties 

ar mums savos muzikālajos talantos un prasmēs. 

 

Es mīlu un izsaku atzinību saviem uzticīgajiem padomniekiem, prezidentam Henrijam B. 

Airingam un prezidentam Dīteram F. Uhtdorfam. Viņi patiešām ir gudrības un izpratnes 

vīri, un viņu kalpošana ir nenovērtējama. Es nespētu paveikt visu, ko es esmu aicināts 

darīt, bez viņu atbalsta un palīdzības. Es mīlu un apbrīnoju savus brāļus Divpadsmit 

apustuļu kvorumā un visos Septiņdesmito kvorumos, un prezidējošā bīskapībā. Viņi 

kalpo pašaizliedzīgi un efektīvi. Tāpat es paužu atzinību visām sievietēm un vīriešiem, 

kuri kalpo kā vispārējo palīgorganizāciju amatpersonas. 

 

Cik gan svētīti mēs esam, ka mums ir atjaunotais Jēzus Kristus evaņģēlijs! Tas sniedz 

atbildes uz jautājumiem par to, no kurienes mēs nākam, kāpēc mēs esam šeit un kur mēs 

dosimies, kad mēs aiziesim no šīs dzīves. Tas sniedz jēgu, mērķi un cerību mūsu dzīvei. 
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Mēs dzīvojam nemierīgā pasaulē, pasaulē, kurā ir daudz izaicinājumu. Mēs esam šeit, uz 

šīs Zemes, lai strādātu ar personīgajiem izaicinājumiem, cik labi vien spējam, lai mācītos 

no tiem un pārvarētu tos. Mums ir jāiztur līdz galam, jo mūsu mērķis ir mūžīgā dzīve 

mūsu Debesu Tēva klātbūtnē. Viņš mīl mūs un vēlas tikai to, lai mēs sasniegtu šo mērķi. 

Viņš palīdzēs mums un svētīs mūs, ja mēs piesauksim Viņu savās lūgšanās, ja mēs 

studēsim Viņa vārdus un ja mēs paklausīsim Viņa baušļiem. Šajās lietās rodama drošība 

un miers. 

 

Lai Dievs jūs svētī, mani brāļi un māsas. Es pateicos jums par jūsu lūgšanām par mani un 

par visiem Augstākajiem pilnvarotajiem. Mēs esam dziļi pateicīgi par jums un par visu, 

ko jūs darāt, lai sekmētu Dieva valstību uz Zemes. 

 

Lai Debesu svētības ir ar jums. Lai jūsu mājas ir pildītas ar mīlestību un laipnību, un ar 

Tā Kunga Garu. Kaut jūs pastāvīgi stiprinātu savas liecības par evaņģēliju, lai tās jums 

būtu aizsardzība pret Sātana sitieniem. 

 

Konference tagad ir beigusies. Atgriežoties savās mājās, darīsim to drošībā. Kaut gars, ko 

mēs šeit sajutām, būtu un paliktu ar mums, kad mēs dosimies veikt savus ikdienas darbus. 

Kaut mēs izrādītu lielāku laipnību cits pret citu, kaut mēs vienmēr veiktu Tā Kunga 

darbu. 

 

Es mīlu jūs, es lūdzu par jums. Es māju jums ardievas, līdz mēs atkal tiksimies pēc 

sešiem mēnešiem. 

 

Mūsu Kunga un Glābēja, patiesi Jēzus Kristus, Vārdā, āmen. 

 
ATSAUCE 

1. Mosijas 5:2. 


