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Általános konferencia –  
Rendkívüli áldás

A z egyház egyik kiváló tagja egy olyan szom-
szédjával beszélgetett, aki nem a mi hitünket 
vallotta. Amikor a téma az általános konferen-

ciára terelődött, a szomszéd megkérdezte: „Szóval azt 
mondod, hogy vannak prófétáitok és apostolaitok? És 
egy világméretű konferencián évente kétszer kinyilat-
koztatják Isten igéjét?”

„Pontosan” – válaszolt magabiztosan az egyháztag.
A szomszéd egy pillanatra elgondolkodott ezen. 

Őszintén érdeklődőnek tűnt, majd megkérdezte: „És mit 
mondtak a legutóbbi általános konferencián?”

Ezen a ponton ez a remek egyháztag, aki eddig izga-
tottan akarta megosztani az evangéliumot a szomszéd-
jával, most inkább zavarban érezte magát. Akárhogy is 
próbálta megerőltetni az emlékezetét, egyetlen beszéd-
ből sem jutott eszébe semmi.

Barátja ezt aggasztónak találta, majd ezt mondta: 
„Tehát azt mondod nekem, hogy Isten napjainkban is 
szól az emberekhez, te pedig nem emlékszel arra, hogy 
mit mondott?”

Az egyháztag testvért igencsak alázatra késztette ez 
a rövid beszélgetés. Megfogadta, hogy sokkal jobban 
fog igyekezni, hogy ne felejtse el azokat a szavakat, 

amelyeket az Úr szolgái az általános konferenciákon 
mondanak.

Mindannyian tudjuk, milyen nehéz az általános 
konferencián elhangzott összes beszédre emlékezni, 
és biztos vagyok abban, hogy nem kell zavarban 
lennünk, ha nem emlékszünk mindenre. Mindazon-
által minden általános konferencián elhangoznak 
olyan üzenetek, melyek mennyei ajándékként és 
áldásként érkeznek, kifejezetten a saját, személyes 
élethelyzetünkre.

Az általános konferenciára való felkészülés kapcsán 
hadd javasoljak három alapvető dolgot, ami segíthet 
nekünk jobban befogadni, emlékezetünkbe vésni és 
alkalmazni az Úr szolgái által elmondottakat.

1. Az egyház tagjai jogosultak személyes 
kinyilatkoztatást kapni, miközben az általános 
konferencián elhangzó sugalmazott üzeneteket 
hallgatják és tanulmányozzák.

Arra kérlek benneteket, hogy az általános kon-
ferenciára való készülődésetek során elmélkedjetek el 
azokon a kérdéseken, melyekre választ kell kapnotok! 
Például, útmutatást és tanácsot kaphattok az Úrtól 

E L S Ő  E L N Ö K S É G I  Ü Z E N E T  2 0 1 1 .  S Z E P T E M B E R

Írta: Dieter F. Uchtdorf elnök
második tanácsos az Első Elnökségben



2

azokkal a kihívásokkal kapcsolatban, melyekkel éppen 
most néztek szembe.

Egy adott imátokra közvetlenül válasz érkezhet egy 
adott beszédből vagy mondatból. Más alkalmakkor a 
választ egy látszólag nem is odakapcsolódó szó, kife-
jezés vagy ének fogja meghozni. A személyes kinyilat-
koztatás számára az utat az a szív fogja előkészíteni, 
mely hálás az élet áldásaiért, valamint az az őszinte 
vágy, hogy meghallgassuk és kövessük a kapott 
tanácsokat.

2. Ne hagyjunk figyelmen kívül egy üzenetet  
csak azért, mert már ismerősen hangzik!

A próféták mindig ismétlés által tanítottak; ez a 
tanulás egyik törvénye. Az általános konferencián a 
témák és a tanok folyton megismétlődnek. Hadd nyug-
tassalak meg benneteket: ez nem a kreativitás vagy 
képzelőerő hiánya miatt van így! A jövőben is fogunk 
olyan üzeneteket hallani, melyek ismerősen hangza-
nak, mivel az Úr olyan nagyszerű, örökkévaló fontos-
sággal bíró, alapvető tantételeket tanít és vés bele az 
elménkbe, melyeket meg kell értenünk és azok szerint 
kell cselekednünk, mielőtt más dolgokat kezdenénk el 
megtanulni. Egy bölcs építőmester először az alapo-
kat fekteti le, és csak azután áll neki a falak és a tető 
megépítésének.

3. Az általános konferencián elhangzott szavak 
iránytűként kell, hogy szolgáljanak, mely utat mutat 
számunkra az elkövetkezendő hónapok során.

Ha odafigyelünk és követjük a Lélek sugalmazásait, 
azok liahónaként fognak szolgálni számunkra, átve-
zetve bennünket az előttünk álló ismeretlenen, kihívást 
jelentő hegyeken és völgyeken (lásd 1 Nefi 16).

Isten a világ kezdete óta adott prófétákat, akik a 
menny akaratát továbbítják az ő idejükben élő em-
bereknek. A mi felelősségünk az, hogy meghallgas-
suk, majd pedig alkalmazzuk az Úr számunkra adott 
üzeneteit.

Kegyelmes és szerető Mennyei Atyánk soha nem 
hagyta magára, és ezután sem fogja magára hagyni 
az Ő gyermekeit. A régi korokhoz hasonlóan napja-
inkban is kijelölt apostolokat és prófétákat. Mennyei 
Atyánk továbbra is ki fogja nyilatkoztatni az Ő szavát 
számukra.

Milyen csodálatos kiváltság az általános konferen-
cia során hallani Isten számunkra adott üzeneteit! 
Jól készüljünk fel erre a nagyszerű áldásra, hogy 
mennyei útmutatásban részesülhessünk az Ő válasz-
tott szolgái által.

Mert ez rendkívüli áldás.

TANÍTÁS EBBŐL AZ ÜZENETBŐL

•	 Olvassátok	el	együtt	a	cikket!	Biztasd	a	családot,	
hogy	határozzák	el,	mire	fognak	a	leginkább	odafi-
gyelni	az	általános	konferencia	során.

•	 Segíts	a	gyermekeknek	alkalmazni	Uchtdorf	elnök	
tanácsát,	ezért	mutasd	meg	nekik	az	általános	fel-
hatalmazottakat	bemutató	oldalt	(a	Liahóna	kon-
ferenciai	számában	található)!	Mondd	meg	nekik,	
hogy	az	általános	konferencián	az	Első	Elnökség	
és	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumának	tagjai	fognak	
beszélni.	Biztasd	a	gyermekeket,	hogy	miközben	
a	konferenciai	beszédeket	hallgatják,	rajzoljanak	
egy	képet,	amely	segíteni	fog	nekik	emlékezni	
mindarra,	amit	tanultak.	A	szülők	felkereshetik	a	
conferencegames	.lds	.org	oldalt,	ahol	további	kon-
ferenciával	kapcsolatos	feladatokat	találhatnak	a	
gyermekek	számára.

FIATALOKNAK
Jó, jobb, legjobb
Írta: Mary-Celeste Lewis

Dallin H.	Oaks	elder,	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumának	
tagja,	a	2007.	évi	októberi	általános	konferenciai	

beszédében	a	„jó,	jobb	és	legjobb”	tevékenységekről	
beszélt.	Amikor	a	gyermekek	túlzsúfolt	időbeosztásával	
kapcsolatos	részhez	ért,	bűntudatot	érezve	kezdtem	
mocorogni	a	székemen.

Tudtam,	hogy	túl	sok	mindennel	foglalkozom.	
Iskolai	színdarabokban	játszottam,	nehéz	tantárgya-
kat	vettem	fel,	és	számos	más	tevékenységben	is	részt	
vettem.	Nem	jártam	rendesen	a	Fiatal	Nők	tevékeny-
ségeire	sem,	vasárnaponként	pedig	egyfolytában	azon	
aggódtam,	hogy	vajon	sikerül-e	az	utolsó	pillanatban	
befejeznem	a	házi	feladatot.	A	zenetanulás	és	az	
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iskolai	újság	szerkesztése	többé	már	nem	volt	szóra-
koztató,	inkább	elvégzendő	munkává	vált.

Oaks	elder	beszéde	hatására	alaposan	megvizs-
gáltam	az	időbeosztásomat.	Az	egyes	tevékenységek	
önmagukban	jók	voltak,	csupán	túl	sok	volt	belőlük.	Ki	
kellett	választanom	a	legjobbakat.	Miközben	megpró-
báltam	eldönteni,	hogy	milyen	tevékenységekkel	hagy-
jak	fel,	rájöttem,	hogy	Jézus	Krisztus	evangéliuma	volt	
az	a	legfontosabb	dolog,	amely	mindenkinél	az	első	
helyre	kell,	hogy	kerüljön.	A	listám	tetejére	az	imát	és	
a	szentírás-tanulmányozást	tettem,	azóta	pedig	sokkal	
zökkenőmentesebben	megy	az	életem.

Oaks	elder	megtanította	nekem,	hogy	amikor	először 
azt	tesszük	meg,	amit	az	Úr	kíván	tőlünk,	minden	más	
gondosan	a	helyére	fog	kerülni.	Ha	a	szórakozás	vagy	
akár	a	házim	megírása	előtt	tanulmányozom	a	szent-
írásaimat,	minden	fontos	dolgot	lesz	időm	elvégezni.	
Amikor	az	életemet	az	Úrra	alapozom,	és	nem	utólagos	
gondolatként	kezelem	Őt,	az	életem	sokkal	békésebb	
és	sikeresebb.

Most	már	nagyon	figyelmesen	hallgatom	az	általá-
nos	konferencián	elhangzó	tanácsokat.

GYERMEKEKNEK

Válaszokra lelhetek az általános 
konferencia által

Uchtdorf	elnök	azt	tanítja,	hogy	ha	már	az	általános	
konferencia	előtt	kigondolsz	néhány	kérdést,	az	Úr	

az	Ő	prófétáin	és	apostolain	keresztül	szólni	fog	hozzád	
a	konferencia	alatt.

1.		Beszéljétek	meg	családként	vagy	osztályként,	hogy	
mit	kell	egyénileg	vagy	közösen	tanulnotok!	(Pél-
dául:	Hogyan	tudom	erősíteni	a	bizonyságomat?	
Hogyan	kezeljek	egy	iskolai	problémát?)	A	kérdései-
det	írd	le	egy	papírlapra	vagy	a	naplódba!

2.		A	konferencia	előtti	hetekben	elgondolkodhatsz	a	
kérdéseidről,	és	imádkozhatsz	felőlük.

3.		A	konferencia	során	figyelmesen	hallgasd	a	beszéde-
ket	(hasznos	lehet,	ha	közben	jegyzetelsz	is)!	Utána	
pedig	írd	le,	miként	válaszolt	a	kérdéseidre	az	Úr	az	
egyházi	vezetők	által!

4.		Egy	másik	papírlapra	készíthetsz	egy	rajzot	magad-
ról,	amint	éppen	a	tanultak	szerint	cselekszel.
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Julie B. Beck, a Segítőegylet álta-
lános elnöke ezt mondta: „Egyre 

növekszik bennem egy rendkívül 
erős tanúbizonyság Isten leányainak 
értékéről. […] Egyre inkább azt ér-
zem, hogy soha nem volt még ilyen 
nagy szükség erős hitre és szemé-
lyes igazlelkűségre. Soha nem volt 
még nagyobb szükség erős csalá-
dokra és otthonokra.”

A nőtestvérek erős otthonokat 
és családokat teremthetnek, ha az 
általuk kapott személyes kinyilat-
koztatás szerint cselekszenek. „A 
személyes kinyilatkoztatásra való 
érdemesség, annak elnyerése és 
alkalmazása a legfontosabb készség, 
amelyre ebben az életben szert 
tehetünk – folytatja Beck nőtestvér. 
-- Az Úr Lelkére való érdemesség 
azzal kezdődik, hogy vágyunk erre 
a Lélekre, ugyanakkor bizonyos 
mértékű érdemességre is szükség 
van. A parancsolatok betartása, a 
bűnbánat és a keresztelkedéskor 
kötött szövetségek megújítása vezet 
el ahhoz az áldáshoz, hogy mindig 
velünk van az Úr Lelke. A templomi 
szövetségek megkötése és betartása 
pedig további lelki erőt és hatalmat 
hoz a nők életébe. Sok nehéz kér-
désre választ lelhetünk a szentírások 
olvasása által, hiszen a szentírások 
segítik a kinyilatkoztatást. […] A 
mindennapos ima is elengedhetet-
len ahhoz, hogy velünk legyen az 
Úr Lelke.” 1

L ÁTOGATÓ TAN Í T Ó I 	 Ü Z E N E T

A	családok	megerősítése	a	lelkiség	
növelése	által
Tanulmányozd ezt az anyagot, és ha helyénvalónak érzed,beszéld meg az általad látogatott 
nőtestvérekkel. A kérdések használata segíthet a nőtestvérek megerősítésében, valamint 
abban, hogy a Segítőegylet a saját életednek is szerves részévé váljon.

Hit • Család • Segítség

A családtagjainkat akkor is erősít-
jük lelkileg, amikor segítünk nekik 
megérteni Mennyei Atyánk örök-
kévaló tervét. „Mit tehetünk, amivel 
jobban felkészíthetjük gyermeke-
inket az örökkévaló szerepeikre? – 
kérdezte M. Russell Ballard elder, a 
Tizenkét Apostol Kvórumából.  – A 
legátfogóbb válasz talán a követ-
kező lehetne: tanítsuk meg nekik, 
hogy miként éljenek az evangélium 
tantételei szerint.” Ez a tanítás a 
napi ima, szentírás-tanulmányozás, 
a közös családi étkezések, valamint 
a heti családi est és az egyházi gyű-
léseken való részvétel által történik 
meg. Ballard elder kifejtette: „Min-
den egyes napon, jelen pillanatban 
is, készülünk az örök életre. Ha nem 
az örökkévaló életre készülünk fel, 
akkor valami kevesebbre készülünk, 
valamire, ami talán sokkal kevésbé 
fontos.” 2

A szentírásokból
Példabeszédek 22:6; 1 János 3:22; 

Tan és a szövetségek 11:13–14; 
19:38; 68:25

Történelmünkből
1842 áprilisában egy segítőegyleti 

gyűlésen Joseph Smith próféta azt 
tanította a nőtestvéreknek, hogy 
ünnepélyes kötelességük a saját sza-
badulásukra törekedni. Ezt mondta: 
„Ezután a tanítás után felelősek 
lesztek saját bűneitekért; kívánatos 

tisztesség, hogy Mennyei Atyánk 
előtt úgy járjatok, hogy megment-
sétek magatokat; mindannyian 
felelősséggel tartozunk Istennek 
azért, hogy miként tökéletesítjük 
azt a világosságot és bölcsességet, 
amelyet az Úrtól azért kaptunk, 
hogy képessé tegyen minket arra, 
hogy saját magunkat megszabadít-
suk.” 3 A Próféta azt tanította nekik, 
hogy legyenek igazlelkűek, legye-
nek szent emberek, és készüljenek 
fel a templomi szertartásokra és 
szövetségekre.
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Mit tehetek?
1. Hogyan	segíthetek	a	nő-
testvéreimnek	növelni	a	lelki	
önállóságukat?

2. Hogyan	fejleszthetem	saját	
képességemet,	hogy	felismerjem	
a	Szentlélek	sugalmazásait,	és	
azok	szerint	cselekedjek?

További információkért látogass el a 
www .reliefsociety .lds .org honlapra.
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