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Sampai Kita Bertemu Lagi 
 
Oleh Presiden Thomas S. Monson 
 
Saudara-Saudari, saya tahu kamu akan setuju dengan saya bahawa persidangan dua hari 
ini sangat mengilhami.  Kita telah merasakan Roh Tuhan dengan berlimpah-limpah dua 
hari ini sewaktu hati kita disentuh dan kesaksian kita mengenai pekerjaan ilahi ini 
diperkuatkan.  Kita mengucap syukur kepada setiap satu yang telah berperan, termasuk 
Saudara-Saudara yang berdoa. 
 
Kita semua di sini kerana kita menyayangi Tuhan dan berkeinginan untuk melayani Dia.  
Saya bersaksi kepada kamu semua bahawa Bapa Syurgawi kita menyadari kita.  Saya 
mengakui tangan-Nya dalam segala hal. 
 
Sekali lagi, musik sangat merdu, dan saya mengucap syukur pribadi saya dan itu dari 
seluruh Gereja kepada mereka yang berela untuk mengongsikan bakat-bakat mereka 
dengan kita. 
 
Kita mengucap syukur terdalam kita kepada Saudara-Saudara itu yang telah dilepaskan 
dalam persidangan ini.  Mereka telah melayani dengan setia dan telah membuat banyak 
sumbangan pada pekerjaan Tuhan. 
 
Saya mengucap syukur mendalam kepada penasihat saya yang taat dan setia dan, secara 
awam, saya berterima kasih kepada mereka atas sokongan dan bantuan yang mereka 
sediakan bagi saya.  Merekalah betul-betul orang penuh kebijaksanaan dan pemahaman, 
dan pelayanan mereka sangat ternilai. 
 
Saya berterima kasih kepada saudara-saudara saya dalam Kuorum Dua Belas atas 
pelayanan tetap mereka dalam pekerjaan Tuhan.  Begitu juga, saya mengucap syukur 
saya kepada ahli-ahli Kuorum-Kuorum Tujuh Puluh serta Lembaga Uskup Utama atas 
pelayanan yang efektif dan tidak mementigkan diri.  Saya, dengan cara sama, mengucap 
syukur saya kepada baik wanita maupun lelaki yang layani sebagai pemimpin badan 
sokongan. 
 
Saudara-saudari, saya menyaksikan kepada kamu bahawa Bapa Syurgawi kita menyadari 
cabaran-cabaran yang kita hadapi dalam dunia ini pada zaman ini.  Dia menyayangi kita 
masing-masing dan akan memberkati kita semasa kita berusaha untuk mentaati perintah-
perintah-Nya dan mencari Dia melalui doa. 
 
Betapa diberkati kita untuk mempunyai Injil Yesus Kristus yang dipulihkan.  Ia 
memberikan jawaban pada soalan berkaitan pada dari mana kita berasal, kenapa kita 



Sunday Afternoon Session---58 President Thomas S. Monson 348 Malay p. 2 

berada di sini, dan ke mana kita pergi bila kita berlepas dari kehidupan ini.  Ia 
memberikan maksud dan tujuan dan harapan pada kehidupan kita. 
 
Saya berterima kasih kepada kamu atas pelayanan yang dengan rela kamu saling 
tawarkan.  Kitalah tangan Tuhan di sini di bumi ini, dengan suruhan untuk menyayangi 
dan untuk melayani anak-anak-Nya. 
 
Saya berterima kasih kepada kamu bagi segala yang kamu lakukan dalam bahagian dan 
cabang kamu.  Saya mengucap syukur saya bagi kerelaan kamu untuk melayani di 
tempat-tempat yang kepadanya kamu dipanggil, tak kira tempat itu.  Setiap satu penting 
dalam kemajuan pekerjaan Tuhan. 
 
Persidangan sekarang berakhir.  Semasa kita pulang ke rumah kita, semoga kita selamat.  
Harap kita boleh tiada masalah dalam ketiadaan kami.  Semoga Roh itu yang kita rasakan 
di sini menyertai dan tinggal bersama kita semasa kita menerus dengan hal-hal itu yang 
kita buat hari-hari.  Harap kita menunjukkan kebaikan tambahan satu sama yang lain.  
Semoga kita sentiasa membuat pekerjaan Tuhan. 
 
Semoga berkat syurga berada bersama kamu.  Harap rumah-rumah kamu dipenuhi 
dengan rasa keselarasan dan kasih sayang.  Semoga kamu tetap menyuburkan kesaksian 
kamu, supaya ialah menjadi perlindungan bagi-mu terhadap si musuh. 
 
Sebagai hamba-mu yang rendah hati, saya berkeinginan dengan sepenuh hati saya untuk 
membuat kehendak Tuhan dan untuk melayani Dia dan untuk melayani kamu. 
 
Saya menyayangi kamu; saya berdoa bagi kamu.  Saya mahu meminta sekali lagi agar 
kamu mengingat saya dan semua Penguasa Umum dalam doa-doa kamu.  Kitalah satu 
dengan kamu dalam memajukan pekerjaan yang menakjubkan ini.  Saya bersaksi kepada 
kamu bahawa kita semua berada bersama dalam pekerjaan ini dan bahawa setiap lelaki, 
wanita, dan kanak mempunyai peranan.  Semoga Tuhan memberikan kepada kita 
kekuatan serta kemampuan dan ketekadan untuk membuat peranan kita dengan baik. 
 
Saya memberikan kesaksian saya kepada kamu bahawa pekerjaan ini adalah benar, 
bahawa Juruselamat kita hidup, dan bahawa Dia membimbing dan mengarahkan Gereja-
Nya dia atas bumi ini.  Saya tinggalkan bersama kamu kesaksian saya bahawa Tuhan, 
Bapa Kekal kita hidup dan menyayangi kita.  Dia betul-betul Baba kita, dan Dia adalah 
sebenar dan mengenal setiap satu antara kita.  Harap kita menyadari dan memahami 
betapa rapat Dia mahu jadi dengan kita dan apa yang akan Dia buat untuk membantu 
kita, betapa banyak Dia menyayangi kita, dan betapa banyak Dia membuat dan berela 
untuk buad bagi kita. 
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Semoga Dia memberkati kamu.  Semoga kedamaian terjanji Dia menyertai kamu 
sekarang dan sentiasa. 
 
Saya mengucap selamat jalan kepada kamu semua sampai kita berjumpa lagi dalam masa 
enam bulan, dan saya membuat ini dalam nama Yesus Kristus, Juruselamat dan Sang 
Penebus kita, amin. 
 


