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Opći sabor –  
neobičan blagoslov

Uzoran član Crkve razgovarao je sa susjedom 
koji nije pripadao našoj vjeri. Kada se tema ra
zgovora dotakla općeg sabora, susjed je upitao: 

»Kažeš da imate proroke i apostole? I da dvaput godiš
nje na globalnom saboru objavljuju riječ Božju?«

»Apsolutno«, član je odgovorio s uvjerenjem.
Susjed je na trenutak promislio o tome. Činilo se da 

je iskreno zainteresiran i zatim je upitao: »Što su rekli na 
posljednjem općem saboru?«

U tom trenutku, dobri je član Crkve od osjećaja 
ushićenja zbog dijeljenja evanđelja prešao na osjećaj 
neugode. Koliko god je pokušavao, nije se mogao sjetiti 
pojedinosti niti jednog govora.

Njegovom je prijatelju to bilo zbunjujuće i rekao je: 
»Hoćeš mi reći da Bog govori s čovjekom u naše doba, 
a ti se ne možeš sjetiti što je rekao?«

Zbog tih se riječi brat osjetio poniženim. Zavjetovao 
se da će biti bolji u pamćenju riječi koje izgovore  
Gospodnje sluge na općem saboru.

Svi znamo kako je teško upamtiti svaku poruku 
s općeg sabora i uvjeren sam da nam ne treba biti neu
godno ako se ne sjećamo svega. Ipak, ima poruka na 
svakom općem saboru koje su dane kao dar i blago
slov s neba upravo za naše osobne životne okolnosti.

U pripremi za opći sabor, dopustite mi da predložim 
tri osnovna koncepta koji nam mogu pomoći da bolje 
primimo, upamtimo i primijenimo riječi koje izgovore 
Gospodnje sluge.

1. Članovi Crkve imaju pravo na osobnu objavu dok 
slušaju i proučavaju nadahnute riječi izgovorene na 
općem saboru.

Dok se pripremate za opći sabor, pozivam vas  
da razmišljate o pitanjima na koja trebate odgovor.  
Na primjer, možda žudite za smjernicama i vodstvom 
Gospodina po pitanju izazova s kojima se suočavate.

Odgovori na vaše određene molitve mogu doći 
izravno kroz pojedini govor ili kroz određeni izraz. 
Ponekad odgovori mogu doći kroz naizgled nepo
vezanu riječ, izraz ili pjesmu. Srce ispunjeno zahval
nošću za blagoslove života i iskrena želja da čujemo 
i slijedimo riječi savjeta pripremit će put za osobnu 
objavu.

2. Nemojte omalovažavati poruku samo zbog toga 
što zvuči poznato.

Proroci su uvijek podučavali ponavljajući; to  
je zakon učenja. Čut ćete ponavljanje tema i nauka 
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na općem saboru. Uvjeravam vas: to nije tako zbog  
nedostatka kreativnosti ili mašte. Iznova slušamo  
poruke o sličnim pitanjima zbog toga što Gospodin 
podučava i ostavlja u našim mislima i srcima odre
đena temeljna načela velike vječne važnosti koja se 
moraju razumjeti i u skladu s njima djelovati prije 
nego što možemo prijeći na druge stvari. Mudar  
graditelj prvo polaže temelj prije podizanja zidova  
i krova.

3. Riječi izgovorene na općem saboru trebaju biti 
kompas koji će nam pokazati put tijekom budućih 
mjeseci.

Ako slušamo i slijedimo poticaje Duha oni će služiti 
poput Liahone dok nas vode kroz nepoznate, izazovne 
doline i planine ispred nas (vidi 1. Nefi 16).

Od početka svijeta, Bog je podizao proroke koji 
govore nebesku volju ljudima svog vremena. Naša je 
odgovornost da slušamo, a zatim primjenjujemo poruke 
koje nam Gospodin šalje.

Naš milostivi i brižan Nebeski Otac nije napustio i 
neće napustiti svoju djecu. Danas, kao i u prošla vre
mena, postavio je apostole i proroke. On nastavlja njima 
objavljivati svoju riječ.

Kako je čudesna povlastica čuti Božje poruke za sva
kog od nas tijekom općeg sabora! Pripremimo se dobro 
za ovaj veliki blagoslov božanskog vodstva koji nam 
daju njegovi odabrani sluge.

Jer to nije običan blagoslov.

UČENJE IZ OVE PORUKE

•	 Zajedno	pročitajte	članak.	Potaknite	obitelj	da	
odrede	što	trebaju	slušati	tijekom	općeg	sabora.

•	 Kako	biste	pomogli	mlađoj	djeci	da	primijene	savjet	
predsjednika	Uchtdorfa,	pokažite	im	tabelu	vrhovnih	
autoriteta	(nalazi	se	u	saborskom	izdanju	časopisa	
Liahona).	Obavijestite	ih	da	će	Prvo	predsjedništvo	i	
Zbor	dvanaestorice	apostola	govoriti	na	općem	saboru.	
Potaknite	djecu	da	poslušaju	sabor	i	nacrtaju	sliku	koja	
će	im	pomoći	da	se	prisjete	što	su	naučili.	Roditelji	
mogu	posjetiti	stranicu	conferencegames	.lds	.org	za	
više	dječjih	aktivnosti	vezanih	uz	sabor.

MLADI
Dobro, bolje, najbolje
Mary-Celeste Lewis

U svom	govoru	na	općem	saboru	u	listopadu	2007,	
starješina	Dallin H.	Oaks	iz	Zbora	dvanaestorice	

apostola	govorio	je	o	aktivnostima	koje	su	»dobre,	
bolje,	najbolje«.	Kada	je	došao	do	dijela	o	»preopte-
rećenom	rasporedu	djece«,	meškoljila	sam	se	na	svojoj	
stolici	zbog	osjećaja	krivnje.

Znala	sam	da	sam	previše	radila.	Bila	sam	u	školskim	
priredbama,	sudjelovala	u	izazovnim	razredima	u	školi	i	
bila	uključena	u	nekoliko	drugih	aktivnosti.	Nisam	vjerno	
pohađala	aktivnosti	Djevojaka,	a	moje	su	nedjelje	bile	
ispunjene	stresom	pokušavajući	u	posljednji	trenu-
tak	dovršiti	svoju	domaću	zadaću.	Vježbanje	glazbe	i	
uredništvo	školskih	novosti	izgubili	su	element	zabave	i	
postali	su	posao.

Zbog	starješine	Oaksa	ponovno	sam	pogledala	svoj	
raspored.	Moje	aktivnosti	bile	su	dobre,	ali	bilo	ih	je	
previše.	Trebala	sam	izabrati	najbolje.	Dok	sam	pokuša-
vala	odlučiti	koje	aktivnosti	izbaciti	shvatila	sam	da	je	
evanđelje	Isusa	Krista	najbolji	prioritet	koji	itko	može	
imati.	Stavila	sam	molitvu	i	čitanje	Svetih	pisama	na	vrh	
mog	popisa,	i	od	tada,	moj	je	život	išao	lakše.

Starješina	Oaks	me	podučio	da	kada	prvo	učinimo	
ono	što	Gospodin	želi,	sve	ostalo	će	uredno	doći	na	
svoje.	Ako	proučavam	Sveta	pisma	prije	igre	ili	čak	
prije	domaće	zadaće,	sve	što	je	važno	bit	će	obavljeno.	
Kada	temeljim	svoj	život	oko	Gospodina,	umjesto	da	ga	
dodajem	naknadno,	moj	život	ima	dodatnu	mjeru	mira	
i	uspjeha.

Sada	sam	vrlo	pažljiva	u	slušanju	savjeta	koji	se	daju	
na	općem	saboru!

DJECA
Mogu pronaći odgovore pomoću 
općeg sabora

Predsjednik	Uchtdorf	podučava	da	ako	razmišljate	o	
nekim	pitanjima	prije	općeg	sabora,	Gospodin	vam	

se	tijekom	sabora	može	obratiti	preko	svojih	proroka	i	
apostola.
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1.	Kao	obitelj	ili	razred,	razgovarajte	o	tome	što	trebate	
učiti,	bilo	pojedinačno	ili	zajedno.	(Na	primjer:	Kako	
mogu	ojačati	svoje	svjedočanstvo?	Kako	se	trebam	
nositi	s	problemima	u	školi?)	Zapišite	svoja	pitanja	na	
komad	papira	ili	u	svoj	dnevnik.

2.	Tijekom	tjedana	koji	prethode	saboru,	trebate	

razmišljati	i	moliti	se	o	tim	pitanjima.
3.	Slušajte	pažljivo	tijekom	sabora	(vođenje	bilješki	

može	pomoći).	Zatim	zapišite	kako	Gospodin	–	 
preko	crkvenih	vođa	–	odgovara	na	vaša	pitanja.

4.	Na	drugi	komad	papira	možete	nacrtati	sliku	sebe	
kako	radite	ono	što	ste	naučili.
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Julie B. Beck, vrhovna predsje
dnica Potpornog društva, rekla je: 

»U meni je naraslo snažno svjedo
čanstvo o vrijednosti Božjih kćeri… 
Osjećala sam da nikada nije posto
jala veća potreba za povećanom 
vjerom i osobnom pravednošću. 
Nikada nije postojala veća potreba 
za snažnim obiteljima i domovima.« 

Sestre mogu pomoći stvoriti sna
žne domove i obitelji dok djeluju u 
skladu s osobnom objavom. »Spo
sobnost osposobljavanja za osob
 nu objavu, primanja i djelovanja 
sukladno njoj najvažnija je vještina 
koja se može steći u ovom životu«, 
nastavila je sestra Beck. »Osposob
ljavanje za pratnju Gospodinovog 
Duha počinje sa željom za tom 
pratnjom i podrazumijeva određeni 
stupanj dostojnosti. Obdržavanje za
povijedi, obraćenje i obnavljanje sa
veza sklopljenih na krštenju vodi do 
blagoslova da uvijek uz nas imamo 
Gospodinovog Duha. Sklapanje i 
obdržavanje hramskih saveza tako
đer dodaje duhovnu snagu i moć  
životu žene. Mnogi odgovori na 
teš ka pitanja nalaze se čitanjem 
Svetih pisama, jer su Sveta pisma 
pomoć u stjecanju objave… Dnevna 
molitva također je neophodna da 
bismo uza se imali Gospodinovog 
Duha.« 1

Također, duhovno jačamo 
članove naše obitelji dok im 
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Jačanje	obitelji	povećanjem	
duhovnosti
Proučite ovaj materijal i prema potrebi porazgovarajte o tome sa sestrama koje posjećujete. 
Postavljajte pitanja koja će vam pomoći ojačati vaše sestre i učiniti Potporno društvo 
aktivnim dijelom svog života.

Vjera • Obitelj • Pomoć

pomažemo razumjeti vječni naum 
našeg Nebeskog Oca. »Što možemo 
učiniti kako bismo bolje duhovno 
pripremili našu djecu za njihove 
vječne uloge?« upitao je starješina 
M. Russell Ballard iz Zbora dva
naestorice apostola. »Možda je 
najsveobuhvatniji odgovor sljedeći: 
Podučavati ih kako živjeti prema 
evanđeoskim načelima.« Ovo podu
čavanje dolazi kroz dnevnu molitvu, 
proučavanje Svetih pisama i obite
ljske obroke kao i tjedne obiteljske 
kućne večeri i dolaske u Crkvu. 
Starješina Ballard objašnjava: »Mi se 
pripremamo svaki dan, upravo sada, 
za vječni život. Ako se ne pripre
mamo za vječni život, pripremamo 
se za nešto manje, možda nešto 
daleko manje.« 2

Iz Svetih pisama
Izreke 22:6; 1. Ivanova 3:22; Nauk 

i savezi 11:13–14; 19:38; 68:25

Iz naše povijesti
Prorok Joseph Smith podučio je 

sestre na sastanku Potpornog druš
tva u travnju 1842. da imaju svetu 
obvezu tražiti svoje vlastito spasenje. 
Rekao je: »Nakon [moje] poduke bit 
ćete odgovorne za vlastite grijehe; 
poželjna je čast što ćete tako kročiti 
pred našim Nebeskim Ocem da se 
možete spasiti; svi smo odgovorni 
Bogu za način na koji poboljšavamo 

svjetlo i mudrost koje nam je naš 
Gospodin dao omogućujući nam 
da se spasimo.« 3 Podučio ih je da 
budu pravedne osobe, da postanu 
sveti ljudi i pripreme se za hramske 
uredbe i saveze.
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Što ja mogu učiniti?
1. Kako	mogu	pomoći	svojim	
sestrama	da	povećaju	duhovnu	
samodostatnost?

2. Kako	mogu	poboljšati	vla-
stitu	sposobnost	da	prepoznam	i	
odgovorim	na	Duha	Svetoga?

Za više informacija, posjetite  
stranicu www .reliefsociety .lds .org.

© 2011. Intellectual Reserve, Inc. Sva prava 
pridržana. Printed in Germany. Pravo engleskog 
izdanja odobreno: 6/10. Pravo prevođenja 
odobreno: 6/10. Naslov izvornika Visiting 
Teaching Message, September 2011. Croatian. 
09769 119


