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Generální konference – 
neobyčejné požehnání

Jeden dobrý člen Církve si povídal se sousedem, 
který nebyl naší víry. Když se hovor stočil ke 
generální konferenci, soused se zeptal: „Říkáš, že 

máte proroky a apoštoly? A že vám dvakrát do roka na 
celosvětové konferenci zjevují slovo Boží?“

„Přesně tak“, odvětil s přesvědčením člen.
Soused se nad tím na okamžik zamyslel. Zdálo se, 

že ho to upřímně zaujalo a tak se zeptal: „A co říkali na 
minulé generální konferenci?“

V ten okamžik nadšení tohoto dobrého člena Církve 
z příležitosti sdílet evangelium vystřídaly rozpaky. Ač 
se snažil sebevíc, nedokázal si vybavit podrobnosti ani 
jediného proslovu.

Jeho přítel tím byl znepokojen a řekl: „Chceš mi říct, 
že Bůh v této době mluví k lidem a ty si nepamatuješ, 
co řekl?“

Tento bratr se po rozhovoru cítil zahanben. Před-
sevzal si, že se bude více snažit zapamatovat si slova 
pronesená služebníky Páně na generální konferenci.

Všichni víme, jak je těžké zapamatovat si všechna po-
selství z generální konference, a věřím, že se nemusíme 
stydět, když si nezapamatujeme všechno. Nicméně na 
každé generální konferenci dostáváme darem a požeh-
náním z nebe poselství, která se výslovně týkají toho, 
čím ve svém osobním  životě procházíme.

Dovolte mi, abych v rámci přípravy na generální 

konferenci navrhl tři základní zásady, které nám mohou 
pomoci lépe přijímat, pamatovat si a uplatňovat slova 
pronášená služebníky Páně.

1. Členové Církve mají právo na osobní zjevení, když 
naslouchají inspirovaným slovům pronášeným na 
generální konferenci a studují je.

Vyzývám vás, abyste při přípravě na generální kon-
ferenci přemítali o otázkách, na které hledáte odpověď. 
Můžete například toužit po vedení a pokynech Páně 
ohledně překážek, kterým čelíte.

Odpovědí na vaše konkrétní modlitby může být ur-
čitý proslov nebo dokonce i jen určitá věta nebo výraz. 
Jindy mohou odpovědi přijít skrze zdánlivě nesouvise-
jící slovo, výraz nebo píseň. Srdce přetékající vděčností 
za požehnání života a upřímná touha vyslechnout si 
rady a následovat je připraví cestu pro osobní zjevení.

2. Nepřehlížejte žádné poselství jen proto, že se zdá 
být povědomé.

Proroci vždy učí skrze opakování; opakování je záko-
nem učení. Všimnete si, že na generální konferenci se 
opakují náměty i nauky. Rád bych vás ujistil: toto není 
způsobeno nedostatkem tvořivosti nebo představivosti. 
Neustále slýcháme poselství s podobnými náměty, pro-
tože Pán nás učí a vštěpuje nám do mysli i do srdce jisté 
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základní zásady, které jsou z hlediska věčnosti natolik 
důležité, že jim musíme porozumět a že musíme jednat 
podle nich ještě předtím, než můžeme přejít k něčemu 
dalšímu. Moudrý stavitel nejprve položí základy a te-
prve potom staví zdi a střechu.

3. Slova pronášená na generální konferenci nám mají 
být kompasem, který nám v nadcházejících měsících 
ukazuje cestu.

Pokud nasloucháme nabádáním Ducha a následu-
jeme je, budou nám sloužit jako Liahona a povedou nás 
nepoznanými, náročnými údolími a horami rozprostíra-
jícími se před námi. (Viz 1. Nefi 16.)

Již od počátku světa Bůh vzbuzuje proroky, kteří 
lidem své doby sdělují vůli nebe. Je naší zodpovědností 
naslouchat poselstvím, která pro nás Pán připravil, a 
uplatňovat je.

Náš milosrdný a milující Nebeský Otec své děti 
neopustil a ani je neopustí. I dnes, tak jako v dávných 
dobách, ustanovuje apoštoly a proroky. I nadále jim 
zjevuje své slovo.

Je nádhernou výsadou, že na generální konferenci 
můžeme naslouchat Božím poselstvím určeným pro 
každého z nás! Připravme se dobře na přijetí velkého 
požehnání božského vedení předávaného Jeho vyvole-
nými služebníky.

Je to vskutku neobyčejné požehnání.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

•	 Přečtěte	si	poselství	společně.	Povzbuzujte	rodinu,	
aby	si	určila,	co	by	během	generální	konference	ráda	
slyšela.

•	 Malým	dětem	můžete	pomoci	uplatňovat	rady	pre-
sidenta	Uchtdorfa,	když	jim	ukážete	tabulku	gene-
rálních	autorit	(naleznete	ji	v konferenčním	vydání	
Liahony ).	Povězte	jim,	že	členové	Prvního	předsed-
nictva	a	Kvora	Dvanácti	apoštolů	budou	promlouvat	
na	generální	konferenci.	Povzbuzujte	děti,	aby	si	
konferenci	poslechly	a	aby	nakreslily	obrázek,	který	
jim	bude	připomínat,	čemu	se	naučily.	Na	stránkách	
conferencegames	.lds	.org	mohou	rodiče	získat	další	
náměty	na	konferenční	aktivity	pro	děti.

MLÁDEŽ
Dobré, lepší, nejlepší
Mary-Celeste Lewisová

Ve	svém	proslovu	na	generální	konferenci	v říjnu	
2007	hovořil	starší	Dallin	H. Oaks	z Kvora	Dvanácti	

apoštolů	o	tom,	které	činnosti	jsou	„dobré,	lepší	a	nej-
lepší“.	Když	se	dostal	k části	o	„přetěžování	dětí	mnoha	
aktivitami“,	provinile	jsem	si	na	židli	poposedla.

Věděla	jsem,	že	toho	dělám	příliš	mnoho.	Hrála	jsem	
ve	školních	představeních,	vybírala	jsem	si	náročné	
předměty	a	účastnila	se	několika	dalších	činností.	Na	
činnosti	Mladých	žen	jsem	nechodila	pravidelně	a	ne-
děle	byly	plné	stresu,	protože	jsem	se	na	poslední	chvíli	
snažila	dokončit	domácí	úkoly.	Hudební	nácvik	a	redi-
gování	školních	novin	už	dávno	přestalo	být	zábavou	a	
stalo	se	pouhou	prací.

Proslov	staršího	Oakse	mě	přiměl,	abych	svůj	rozvrh	
zvážila.	To,	co	jsem	dělala,	bylo	dobré,	ale	bylo	toho	
příliš	mnoho.	Bylo	třeba,	abych	si	vybrala	jen	to	nejlepší.	
Když	jsem	se	rozhodovala,	s čím	přestat,	uvědomila	jsem	
si,	že	evangelium	Ježíše	Krista	je	tím	nejdůležitějším,	
co	můžeme	mít.	Na	první	místo	jsem	si	dala	modlitbu	
a	studium	písem	a	od	té	doby	je	můj	život	mnohem	
vyrovnanější.

Starší	Oaks	mě	naučil,	že	když	nejprve	uděláme	to,	
co	od	nás	očekává	Pán,	všechno	ostatní	pak	zapadne	
na	své	místo.	Když	studuji	písma	předtím,	než	hraji	hry	
nebo	než	dělám	domácí	úkoly,	stihnu	pak	udělat	vše,	
co	je	důležité.	Když	svůj	život	soustřeďuji	kolem	Pána,	
místo	abych	do	něj	Pána	přidávala	až	nakonec,	můj	
život	se	stává	pokojnějším	a	úspěšnějším.

Nyní	naslouchám	radám	proneseným	na	generální	
konferenci	velmi	pozorně!

PRO DĚTI
Skrze generální konferenci mohu 
získat odpovědi

President	Uchtdorf	učí,	že	když	nás	před	generální	
konferencí	napadnou	nějaké	otázky,	Pán	k nám	

může	během	konference	hovořit	prostřednictvím	svých	
proroků	a	apoštolů.
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1.	Diskutujte	s rodinou	nebo	třídou	o	tom,	čemu	se	
osobně	nebo	společně	potřebujete	naučit.	(Napří-
klad:	Jak	mohu	posílit	své	svědectví?	Jak	mám	vyřešit	
problém	ve	škole?)	Napište	si	své	otázky	na	list	
papíru	nebo	do	deníku.

2.	V	týdnech	před	konferencí	o	těchto	otázkách	můžete	
přemítat	a	modlit	se	o	nich.

3.	Během	konference	pozorně	naslouchejte	(pomůže	
vám,	když	si	budete	psát	poznámky).	Pak	si	napište,	
jak	Pán	na	vaše	otázky	odpověděl	–	prostřednictvím	
vedoucích	Církve.

4.	Na	další	list	papíru	můžete	nakreslit,	jak	děláte	to,	
čemu	jste	se	naučili.
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Julie B. Becková, generální presi-
dentka Pomocného sdružení, ře-

kla:  „Čím dál tím víc mne naplňuje 
nesmírné svědectví o tom, jakou 
hodnotu dcery Boží mají. … Pocítila 
[jsem], že dosud nikdy nebylo tolik 
potřeba prohlubovat víru a osobní 
spravedlivost. Dosud nikdy nebylo 
tolik potřeba, aby rodiny a domovy 
byly silné.“

Sestry mohou pomáhat utvářet 
silné domovy a rodiny, když jednají 
podle osobního zjevení. „Schop-
nost zasloužit si osobní zjevení, 
získat ho a jednat podle něj, je tou 
nejdůležitější dovedností, kterou si 
lze v tomto životě osvojit,“ dodala 
sestra Becková. „Oprávnění získat 
Pánova Ducha začíná touhou po 
tomto Duchu a předpokládá určitý 
stupeň způsobilosti. Když dodržu-
jeme přikázání, činíme pokání a 
obnovujeme smlouvy uzavřené při 
křtu, získáváme požehnání plynoucí 
z toho, že je s námi vždy Duch 
Páně. Také uzavírání a dodržování 
chrámových smluv dodává ženám 
do života duchovní sílu a moc. 
Mnoho odpovědí na obtížné otázky 
lze najít čtením písem, neboť písma 
jsou pomocníkem při přijímání 
zjevení. … Každodenní modlitba je 
rovněž nezbytná pro to, abychom 
měli Ducha Páně.“ 1
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Posilování	rodin	zvyšováním	
duchovnosti
Prostudujte si tento materiál, a jak to bude vhodné, diskutujte o něm se sestrami, které 
navštěvujete.  Použijte uvedené otázky k tomu, abyste své sestry posílily a abyste učinily 
Pomocné sdružení aktivní součástí svého života.

Víra • Rodina • Služba

Členy své rodiny posilujeme 
duchovně také tehdy, když jim 
pomáháme porozumět věčnému 
plánu Nebeského Otce. „Co mů-
žeme udělat pro to, abychom své 
děti lépe připravili na jejich věčnou 
úlohu?“ zeptal se starší M. Russell 
Ballard z Kvora Dvanácti apoštolů. 
„Tou nejvýstižnější odpovědí asi je 
– učte je žít podle zásad evangelia.“ 
Toto učení přichází skrze každo-
denní modlitbu, studium písma a 
zasednutí k jídlu jako rodina i skrze 
týdenní rodinné domácí večery a 
návštěvu shromáždění. Starší Ballard 
vysvětluje: „Každý den, právě teď, 
se připravujeme na věčný život. 
Pokud se nepřipravujeme na věčný 
život, připravujeme se na něco 
jiného, možná na něco mnohem 
podřadnějšího.“ 2

Z písem
Přísloví 22:6; 1. Jan. 3:22; Nauka  

a smlouvy 11:13–14; 19:38; 68:25

Z naší historie
Prorok Joseph Smith učil sestry 

na schůzce Pomocného sdružení 
v dubnu 1842, že mají posvátnou 
povinnost usilovat o své vlastní 
spasení. Řekl: „Po [mém] ponaučení 
budete zodpovědny za své vlastní 
hříchy; je žádoucí poctou kráčet 

před naším nebeským Otcem tak, 
abyste spasily sami sebe; my všichni 
jsme Bohu zodpovědni za to, jak 
zušlechťujeme ono světlo a mou-
drost danou nám naším Pánem, aby 
nám umožnil spasit sami sebe.“ 3 
Učil je být spravedlivými ženami, 
stát se svatým lidem a připravovat 
se na chrámové obřady a smlouvy.
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Co mohu dělat?
1. Jak	mohu	sestrám	pomoci	zvý-
šit	jejich	duchovní	soběstačnost?

2. Jak	mohu	posílit	svou	schop-
nost	rozpoznat	Ducha	Svatého	a	
reagovat	na	něj?

Další informace viz 
 www .reliefsociety .lds .org.
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