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Общата конференция –  
една необикновена 

благословия

Един прекрасен член на Църквата говорел със 
съсед, който не бил от нашата вяра. Когато 
темата на разговор станала общата конфе-

ренция, съседът попитал, “Вие казвате, че имате 
пророци и апостоли? И два пъти годишно на конфе-
ренция за целия свят те разкриват словото Божие?” 

 “Абсолютно”, отговорил с увереност членът. 
Съседът помислил за момент. Той изглеждал ис-

крено заинтересуван и после попитал, “Какво казаха 
на последната обща конференция?” 

В този момент вълнението на добрият член на 
Църквата да споделя Евангелието изчезнало и той се 
почувствал смутен. Колкото и да се опитвал, той не 
могъл да се сети за подробностите на нито една реч. 

Приятелят му усетил това притеснение и казал, 
“Искаш да ми кажеш, че Бог говори на хората в днеш-
но време и ти не можеш да си спомниш какво е казал?” 

Този брат се почувствал смирен от този разго-
вор. Той се заклел, че ще запомни по-добре словата, 
изречени от служителите на Господ по време на 
общата конференция. 

Ние всички знаем колко е трудно да се запомни 
всяко послание от общата конференция и съм уве-
рен, че не трябва да сме смутени, ако не ги помним 
всичките. Въпреки това във всяка обща конференция 

има послания, дадени като дар и благословия от 
небесата, специално за нашето лично житейско 
състояние. 

При подготовката за общата конференция нека 
ви предложа три основни идеи, които може да ви 
помогнат по-добре да разберете, запомните и при-
ложите словата, които са изречени от Господните 
служители. 

1. Членовете на Църквата имат право на лично 
откровение, докато слушат и четат вдъхновените 
слова, казани на общата конференция. 

Докато се подготвяте за общата конференция, аз 
ви каня да размишлявате върху въпросите, на които 
търсите отговор. Например, можете да копнеете за 
насока и упътване от Господ относно предизвика-
телства, с които се сблъсквате. 

Можете да получите отговорите на вашите 
специфични молитви от определена реч или от 
определена фраза. Друг път можете да получите от-
говори от на пръв поглед нямаща нищо общо дума, 
фраза или песен. Сърце, изпълнено с благодарност 
за благословиите на живота и сериозното желание 
да чуем и следваме думите на съветите ще подгот-
вят пътят за личното откровение. 
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2. Не омаловажавайте посланието само защото 
звучи познато. 

Пророците винаги ни учат с повторение, това е 
закона на познанието. По време на общата кон-
ференция ще чуете повторения на теми и уче-
ния. Нека да ви уверя отново: това не се дължи 
на липса на креативност или въображение. Ние 
продължаваме да чуваме посланията за подобни 
проблеми, тъй като Господ ни учи и запечатва 
в съзнанието и сърцата ни някои основополага-
щи принципи с огромна вечна значимост, които 
трябва да бъдат разбрани и спазвани, преди да 
преминем към други неща. Един мъдър строител 
първо полага основите и тогава издига стените и 
покрива. 

3. Думите, казани на общата конференция, трябва 
да бъдат като компас, който ни показва пътя през 
идните месеци. 

Ако слушаме и следваме подтиците на Духа, те ще 
бъдат като Лиахона, която ще ни води през неиз-
вестното, предизвиквайки долините и планините 
пред нас (вж. 1 Нефи 16).

Откакто свят светува, Бог е издигал пророци, кои-
то казват Небесната воля на хората в своето време. 
Имаме отговорността да слушаме и после да прила-
гаме посланията, които Господ ни дава. 

Нашият милостив и любящ Небесен Отец не е из-
оставил и няма да изостави Своите деца. Днес, както 
и в отминалите времена, Той определя апостоли и 
пророци. Той продължава да им разкрива Своето 
слово. 

Каква чудна привилегия има всеки от нас, да слу-
шаме Божиите послания по време на общата кон-
ференция! Нека се подготвим добре за тази голяма 
благословия на божествено напътствие, което е 
осигурено от Неговите избрани служители. 

Защото това не е обикновена благословия. 

ПРЕПОДАВАНЕ ОТ ТОВА ПОСЛАНИЕ

•	 Прочетете	заедно	статията.	Насърчете	семейството	
да	определи	нещата,	които	да	търси	в	речите	по	
време	на	общата	конференция.	

•	 За	да	помогнете	на	малките	децата	да	приложат	
съвета,	даден	от	президент	Ухтдорф,	покажете	
им	таблицата	с	висшите	ръководите	(намира	се	
изданията	на	Лиахона	с	конференциите).	Каже-
те	им,	че	Първото	Президентство	и	Кворумът	на	
дванадесетте	апостоли	ще	говорят	на	общата	
конференция.	Насърчете	децата	да	слушат	кон-
ференцията	и	им	нарисувайте	картина,	която	да	
им	помогне	да	запомнят,	това	което	са	научили.	
Родителите	могат	да	посетят	conferencegames	.lds	
.org	за	повече	дейности	за	децата	по	време	на	
конференцията.	

МЛАДЕЖИ
Добро, по-добро, най-добро
От Мари-Селесте Луис

В речта	си	на	общата	конференция	от	октомври	
2007	г.	старейшина	Далин Х.	Оукс	от	Кворума	на	

дванадесетте	апостоли	говореше	за	дейностите,	които	
са	“добри,	по-добри,	най-добри”.		Когато	стигна	до	
частта	за	“прекалената	детска	заетост”,	аз	започнах	
да	се	въртя	виновно	на	моята	седалка.	

Знаех,	че	правя	твърде	много.	Играех	в	училищните	
пиеси,	имах	изискващи	твърде	много	време	и	усилие	
класове	в	училище	и	участвах	в	още	няколко	дейности.	
Аз	не	посещавах	с	вяра	дейностите	на	Младите	жени	
с	вяра,	а	неделите	ми	бяха	изпълнени	със	стреса,	при-
чинен	от	опитите	да	допиша	някоя	домашна	работа	в	
последната	минута.	Упражненията	по	музика	и	редак-
тирането	на	училищният	вестник	вече	не	бяха	забавни	
и	се	превърнаха	в	работа.	

Речта	на	старейшина	Оукс	ме	накара	да	основно	да	
преразгледам	моята	програма.	Моите	дейности	бяха	
добри,	но	бяха	твърде	много.	Трябваше	да	избера	
най-добрите.	Докато	се	опитвах	да	реша	от	кои	дей-
ности	да	се	откажа,	осъзнах	че	Евангелието	на	Исус	
Христос	беше	най-висшия	приоритет,	който	човек	
може	да	има.	Поставих	молитвата	и	изучаването	на	
Писанията	на	първо	място	и	оттогава	животът	ми	тече	
по-спокойно.	

Старейшина	Оукс	ме	научи,	че	когато	ние	първо 
правим	това,	което	Господ	иска,	всичко	останало	ще	
се	нареди.	Ако	изучавам	Писанията	преди	да	играя	
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игри	или	преди	си	напиша	домашната	работа,	всичко	
важно	ще	бъде	направено.	Когато	основавам	своя	
живот	върху	канарата	на	Господ,	вместо	да	Той	да	
бъде	нещо	допълнително,	когато	остане	време,	в	моя	
живот	има	мир	и	успех	в	допълнителна	мяра.	

Сега	аз	много	внимателно	слушам	съветите,	които	
се	дават	на	общата	конференция!	

ДЕЦА
Мога да намеря отговори чрез 
общата конференция

Президент	Ухтдорф	учи,	че	ако	се	замислите	над	
някакви	въпроси	преди	общата	конференция,	

Господ	може	да	ви	говори	чрез	Неговите	пророци	и	

апостоли	по	време	на	конференцията.	

1.	Обсъдете	като	семейство	или	клас,	какво	трябва	
да	научите	поотделно	или	заедно.	(Например:	
Как	мога	да	укрепя	моето	свидетелство?	Как	да	се	
справя	с	даден	проблем	в	училище?)	На	лист	хар-
тия	или	във	вашия	дневник,	напишете	въпросите	си.

2.	В	седмиците	преди	конференцията,	можете	да	по-
мислите	и	да	се	помолите	относно	тези	въпроси.

3.	Слушайте	внимателно	по	време	на	конференци-
ята	(воденето	на	бележки	може	да	ви	помогне).	
После	напишете	по	какъв	начин	Господ	--	чрез	
църковните	ръководители	--	е	отговорил	на	ваши-
те	въпроси.

4.	На	друг	лист	хартия	можете	да	нарисувате	картина	
с	вас	самите	как	прилагате	това,	което	сте	научили.
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Джули Б. Бек, обща президент-
ка на Обществото за взаи-

мопомощ, казва: “У мен израсна 
силно свидетелство за ценност-
та на Божиите дъщери. … съм 
чувствала, че никога не е имало 
по-голяма нужда от повече вяра и 
лична праведност.  Никога досега 
не сме имали по-голяма нужда от 
здрави семейства и домове.”

Сестрите могат да помагат за 
създаването на силни домове и 
семейства, като действат според 
личното откровение “Способност-
та да бъдеш достоен за лично 
откровение, да го получиш и да 
действаш според него е единст-
веното най-важно умение, което 
може да бъде придобито в този 
живот”, продължава сестра Бек. 
“Да отговорим на условията да 
имаме Господния Дух започва с 
желание за този Дух и изисква 
известна степен на достойн-
ство. Спазването на заповедите, 
покаянието и подновяването 
на кръщелните завети води до 
благословията винаги да имаме 
Господния Дух да бъде с нас. 
Сключването и спазването на 
храмови завети също прибавя 
духовна сила и мощ в живота на 

ПОСЛАНИ Е 	 З А 	 О Б У Ч Е НИ Е 	 П Р И 	 ПО С ЕЩ ЕНИ Е

Укрепване	на	семействата	чрез	
увеличаване	на	духовността
Изучете този материал и ако е уместно, го обсъдете с посетените от вас  
сестри. Използвайте въпросите, за да помогнете в укрепването на сестрите и  
за да превърнете Обществото за взаимопомощ в активна част от собствения  
си живот.

Вяра • Семейство • Взаимопомощ

жената. Много отговори на труд-
ни въпроси биват намерени чрез 
четене на Писанията, защото те са 
една помощ и подкрепа на откро-
вението. … Всекидневната молит-
ва е важна, за да имаме Господния 
Дух с нас.” 1

Ние също укрепваме духовно 
членовете на своето семейство, 
като им помагаме да разберат 
вечният план на Небесния Отец. 
“Какво можем да направим, за 
да подготвим духовно по-добре 
своите деца за вечните им роли?”, 
попита старейшина М. Ръсел Ба-
лард от Кворума на дванадесетте 
апостоли. “Вероятно най-всеоб-
хватният отговор е: Научете ги 
как да живеят според принципите 
на Евангелието.” Това научаване 
идва чрез всекидневна молитва, 
изучаване на светите писания, 
времето за хранене на семейство-
то, както и седмичните семейни 
домашни вечери, и посещението 
на Църквата. Старейшина Балард 
обяснява: “Ние се подготвяме 
всеки ден, точно сега, за вечния 
живот. Ако не се подготвяме за 
вечен живот, ние се подготвяме 
нещо по-малко, вероятно нещо 
много по-малко.”  2

От Писанията
Притчи 22:6; 1 Иоаново 3:22; 

Учение и Завети 11:13–14; 19:38; 
68:25

От нашата история
Пророкът Джозеф Смит учи 

сестрите по време на събрание 
на Обществото за взаимопомощ 
през април 1842, че те имат важ-
ното задължение да търсят сво-
ето спасение. Той казва, “След 
(моето) напътствие вие ще бъ-
дете отговорни за собствените 
си грехове; желана чест ще бъде 
вие тъй да ходите пред нашия 
Небесен Отец, че да се спаси-
те; ние всички сме отговорни 
пред Бог за начина, по който 
усъвършенстваме светлината и 
мъдростта, дадени ни от нашия 
Господ, за да сме в състояние да 
се спасим”  3. Той ги учи да бъдат 
праведни хора, да станат свети 
хора и да се подготвят за храмо-
вите обреди и завети.
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Какво мога да направя?
1. Как	мога	да	помогна	на	сест-
рите	да	подобрят	умението	си	
в	духовен	план	да	разчитат	на	
своите	собствени	сили?

2. Как	мога	да	подобря	моята	
способност	да	разпознавам	и	
откликвам	на	Светия	Дух?

За повече информация посетете 
www .reliefsociety .lds .org.


