
1

Visuotinė konferencija – 
nepaprastas palaiminimas

K artą geras Bažnyčios narys kalbėjo su kaimynu, 
kuris nebuvo mūsų tikėjimo. Kai pokalbis pa-
krypo prie visuotinės konferencijos, kaimynas 

paklausė: „Sakote, kad pas jus yra pranašai ir apaštalai? 
Ir du kartus per metus pasaulinėje konferencijoje jie 
apreiškia Dievo žodį?“

„Visiškai teisingai“, – užtikrintai atsakė narys.
Kaimynas akimirką apie tai pagalvojo. Jis atrodė 

nuoširdžiai susidomėjęs ir paklausė: „Ką jie sakė per 
paskutinę visuotinę konferenciją?“

Tada to gero nario entuziazmą dalintis Evangelija 
pakeitė sumišimas. Nors ir labai stengėsi, jis negalėjo 
smulkiau prisiminti nė vieno pamokslo.

Jo draugas pastebėjo šį sumišimą ir tarė: „Norite man 
pasakyti, kad mūsų dienomis Dievas kalba žmonėms ir 
negalite prisiminti, ką Jis pasakė?“

Po šios replikos tas brolis jautėsi sugėdintas. Jis pri-
siekė, kad geriau įsidėmės, ką Viešpats per savo tarnus 
sako visuotinėje konferencijoje.

Visi žinome, kaip sunku prisiminti visas visuotinės 
konferencijos žinias. Ir esu tikras, kad neturime gėdytis, 
jei neprisimename visko. Tačiau kiekvienoje visuotinėje 
konferencijoje yra žinios, kurios atsiunčiamos tarsi dan-
gaus dovanos ir palaiminimai būtent mūsų gyvenimo 
aplinkybėms.

Artėjant visuotinei konferencijai norėčiau pasiūlyti tris 
pagrindinius principus, kurie padėtų mums geriau pasi-
ruošti priimti, įsiminti ir pritaikyti tai, ką Viešpats pasakė 
per savo tarnus.

1. Klausydami ir studijuodami įkvėptus per visuotinę 
konferenciją pasakytus žodžius Bažnyčios nariai gali 
gauti asmeninį apreiškimą.

Kviečiu ruošiantis visuotinei konferencijai apmąstyti 
klausimus, į kuriuos jums reikia gauti atsakymą. Pavyz-
džiui, gal norite, kad Viešpats jums nurodytų ir patartų, 
kaip įveikti iškilusius sunkumus.

Atsakymai į konkrečias jūsų maldas gali ateiti tiesiai 
per konkrečią kalbą ar frazę. Kartais atsakymai gali ateiti 
ir per, atrodytų, nesusijusį žodį, frazę ar giesmę. Kelią 
asmeniniam apreiškimui paruoš širdis, kupina dėkin-
gumo už gyvenimo palaimas, ir nuoširdus troškimas 
išgirsti ir vykdyti patarimo žodžius.

2. Neignoruokite žinios vien dėl to, kad ji atrodo  
jau girdėta.

Pranašai visada mokė pakartojimais. Tai mokymosi 
principas. Visuotinėje konferencijoje išgirsite pasikarto-
jančias temas ir doktrinas. Užtikrinu jus, kad tai ne dėl 
kūrybingumo ar vaizduotės stokos. Mes nuolat girdime 
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pamokslus panašiomis temomis, nes Viešpats dėsto 
ir įrašinėja į mūsų protus ir širdis tam tikrus amžinai 
svarbius pagrindinius principus, kuriuos turime suprasti 
ir pritaikyti gyvenime prieš pereidami prie kitų dalykų. 
Išmintingas statybininkas, prieš keldamas sienas ir stogą, 
pirma padeda pamatą.

3. Tai, kas buvo kalbėta per visuotinę konferenciją, 
mums turi būti tarsi kompasas, rodantis kelią 
ateinančiais mėnesiais. 

Jei klausysime Dvasios nurodymų ir vykdysime juos, 
jie bus mums tarsi Lianona, vedanti per nepažįstamus, 
pavojingus prieš mus stūksančius slėnius ir kalnus (žr. 
1 Nefio 16).

Nuo pat pasaulio pradžios Dievas pakeldavo prana-
šus, kurie pranešdavo dangaus valią to laikmečio žmo-
nėms. Mūsų pareiga – išklausyti ir pritaikyti Viešpaties 
mums siunčiamą žodį.

Mūsų gailestingas ir mylintis Dangiškasis Tėvas 
nepaliko ir nepaliks savo vaikų. Mūsų laikais, kaip ir 
praeityje, Jis paskyrė apaštalus ir pranašus. Jis ir toliau 
apreiškia jiems savo žodį.

Kokia nuostabi privilegija yra per visuotinę konferen-
ciją girdėti Dievo žodį kiekvienam iš mūsų! Tad gerai 
pasiruoškime šiam didžiam dieviško vadovavimo per Jo 
išrinktus tarnus palaiminimui.

Nes tai yra nepaprastas palaiminimas.

KAIP MOKYTI PAGAL ŠIĄ ŽINIĄ

•	 Drauge	perskaitykite	šį	straipsnį.	Paskatinkite	
šeimą	apmąstyti,	ką	jie	norėtų	išgirsti	per	visuotinę	
konferenciją.

•	 Kad	padėtumėte	mažiems	vaikams	pasinaudoti	
prezidento	Uchtdorfo	patarimu,	parodykite	jiems	
visuotinių	įgaliotinių	lentelę	(ją	rasite	Liahonos 
konferencijos	numeryje).	Pasakykite	jiems,	kad	
visuotinėje	konferencijoje	kalbės	Pirmoji	Preziden-
tūra	ir	Dvylikos	Apaštalų	Kvorumas.	Paraginkite	
vaikus	stebėti	konferenciją	ir	nupiešti	tai,	ką	jie	
išmoko.	Norėdami	rasti	daugiau	su	konferencija	
susijusių	veiklų	vaikams,	gimdytojai	gali	apsilankyti	
conferencegames.lds.org

JAUNIMAS
Geros, geresnės ir geriausios veiklos
Merė Celestė Liuis

2007 metų	spalio	visuotinėje	konferencijoje	
vyresnysis	Dalinas H.	Ouksas	iš	Dvyli-

kos	Apaštalų	Kvorumo	kalbėjo	apie	geras,	geresnes	ir	
geriausias	veiklas.	Kai	jis	ėmė	kalbėti	apie	perdėtą	vaikų	
užimtumą,	aš	kaltai	susigūžiau	kėdėje.	

Žinojau,	kad	dariau	per	daug.	Pasirinkau	sunkius	
dalykus	mokykloje,	dalyvavau	mokyklos	vaidinimuose	
ir	dar	keliose	veiklose.	Nereguliariai	lankiausi	Merginų	
veiklose,	ir	mano	sekmadieniai	buvo	įtempti,	nes	sku-
bėdavau	užbaigti	namų	darbus.	Muzikos	repetavimas	
ir	mokyklos	laikraščio	redagavimas	prarado	smagumą	ir	
tapo	darbu.

Vyresniojo	Oukso	kalba	paskatino	mane	rimtai	per-
žiūrėti	savo	tvarkaraštį.	Mano	veiklos	buvo	geros,	bet	
jų	buvo	per	daug.	Turėjau	pasirinkti	geriausias.	Kai	ban-
džiau	nuspręsti,	kurių	veiklų	atsisakyti,	supratau,	kad	
Jėzaus	Kristaus	Evangelija	yra	pats	svarbiausias	dalykas	
žmogaus	gyvenime.	Tad	maldą	ir	Raštų	studijavimą	
pastačiau	į	pirmą	vietą	savo	sąraše,	ir	nuo	tada	mano	
gyvenimas	teka	sklandžiau.	

Vyresnysis	Ouksas	išmokė	mane,	kad	jei	pirmiausia 
darome	tai,	ką	Viešpats	nori,	kad	darytume,	visa	kita	
tvarkingai	suguls	į	savo	vietas.	Jei	pirmiausia	studijuoju	
Raštus,	–	prieš	žaisdama	žaidimus	ir	net	prieš	ruošdama	
namų	darbus,	–	visa,	kas	svarbu,	būna	padaryta.	Kai	or-
ganizuoju	savo	gyvenimą	aplink	Viešpatį,	užuot	pridė-
jusi	Jį	kaip	neplanuotą	priedą,	mano	gyvenimas	tampa	
ramesnis	ir	sėkmingesnis.

Dabar	aš	labai	atidžiai	klausau	visuotinėje	konferen-
cijoje	išsakomų	patarimų!

VAIKAI
Per visuotinę konferenciją aš galiu 
gauti atsakymus

Prezidentas	Uchtdorfas	moko,	kad	jei	prieš	visuotinę	
konferenciją	apsvarstysite	jums	aktualius	klausimus,	

Viešpats	per	savo	pranašus	ir	apaštalus	gali	atsakyti	
jums	visuotinėje	konferencijoje.
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1.			Su	šeima	ar	klase	aptarkite,	ką	jums	reikia	sužinoti	
asmeniškai	ar	bendrai.	(Pavyzdžiui,	kaip	sustiprinti	
savo	liudijimą?	Kaip	išspręsti	problemą	mokykloje?)	
Popieriaus	lape	ar	savo	dienoraštyje	užsirašykite	savo	
klausimus.

2.		Likus	kelioms	savaitėms	iki	konferencijos	galite	

galvoti	ir	melstis	dėl	šių	klausimų.
3.		Konferencijos	metu	atidžiai	klausykite	(naudinga	

užsirašinėti).	Tada	užsirašykite,	kaip	Viešpats	–	per	
Bažnyčios	vadovus	–	atsakė	į	jūsų	klausimus.

4.			Kitame	popieriaus	lape	galite	nupiešti	save	darantį	
tai,	ką	išmokote.
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Džiulė B. Bek, visuotinė Paramos 
bendrijos prezidentė, sakė: „Ma-

nyje išaugo didžiulis liudijimas apie 
Dievo dukrų vertę. … Pajutau, jog 
dar niekada taip nereikėjo sustip-
rinto tikėjimo ir asmeninio teisumo. 
Dar niekada taip nereikėjo stiprių 
šeimų ir namų.“

Veikdamos pagal asmeninį ap-
reiškimą seserys gali padėti kurti 
stiprius namus ir šeimas. Sesuo Bek 
tęsė: „Gebėjimas būti vertam asme-
ninio apreiškimo, jį gauti ir veikti 
pagal jį yra pats svarbiausias įgūdis, 
kokį tik galime išsiugdyti šiame 
gyvenime. Kad Viešpaties Dvasia 
galėtų būti su mumis, pirmiausia 
turime trokšti tos Dvasios ir būti 
kažkiek vertos. Įsakymų laikymasis, 
atgaila, krikšto sandorų atnaujinimas 
mums leidžia nuolat mėgautis Vieš-
paties Dvasios bendryste. Šventyk-
los sandorų sudarymas ir laikymasis 
taip pat prideda dvasinės stiprybės 
ir jėgos moters gyvenime. Skaity-
damos Raštus galime surasti daug 
atsakymų į sunkius klausimus, nes 
Raštų skaitymas skatina apreiškimą. 
… Kasdienė malda yra gyvybiškai 
svarbi, jei norime, kad su mumis 
būtų Viešpaties Dvasia.“ 1

Savo šeimos narius taip pat dva-
siškai stipriname padėdami jiems 
suprasti amžinąjį Dangiškojo Tėvo 
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Šeimų	stiprinimas	didinant	
dvasingumą
Išnagrinėkite šią medžiagą ir, jei tinka, aptarkite ją su jūsų lankomomis seserimis. Užduokite 
klausimus, padedančius stiprinti jūsų seseris ir jums pačioms aktyviai dalyvauti Paramos 
bendrijoje.

Tikėjimas • Šeima • Parama

planą. Vyresnysis M. Raselas Balar-
das iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo 
aiškino: „Ką galime padaryti, kad 
savo vaikus geriau dvasiškai paruoš-
tume amžinajai jų paskirčiai? Turbūt 
universaliausias atsakymas būtų 
toks: Mokyti juos, kaip gyventi pagal 
Evangelijos principus.“ Šis mokymas 
vyksta per kasdienę maldą, Raštų 
studijavimą, bendrus valgymus 
su šeima, šeimos namų vakarus 
ir bažnyčios lankymą. Vyresnysis 
Balardas aiškina: „Amžinajam gyve-
nimui ruošiamės kasdien, dabar. Jei 
nesiruošiame amžinajam gyvenimui, 
ruošiamės kažkam menkesniam, 
galbūt žymiai menkesniam.“ 2

Raštų ištraukos
Patarlių 22:6; 1 Jono 3:22;  

Doktrinos ir Sandorų 11:13–14; 
19:38; 68:25

Iš mūsų istorijos
Pranašas Džozefas Smitas 1842 

metų balandžio mėn. Paramos 
bendrijos susirinkime mokė seseris, 
kad jos turi didingą pareigą siekti 
savo išgelbėjimo. Jis sakė: „Gavu-
sios šį mokymą, jūs pačios būsite 
atsakingos už savo nuodėmes; tai 
trokština garbė – taip elgtis mūsų 
Dangiškojo Tėvo akivaizdoje, kad 
išsigelbėtumėte; visi esame atsakingi 

prieš Dievą už tai, kiek naudingai 
panaudojame tą šviesą ir išmintį, 
kurią Viešpats suteikia mums, 
kad išsigelbėtume.“ 3 Jis mokė jas 
būti teisiais, šventais žmonėmis ir 
pasiruošti šventyklos apeigoms bei 
sandoroms.
IŠNAŠOS
1. Džiulė B. Bek, „Net ant vergų – vyrų ir mo-

terų – tomis dienomis išliesiu savo Dvasios“, 
180-osios visuotinės metinės konferencijos 
medžiaga.

2. M. Russell Ballard, „Spiritual Development“, 
Ensign, Nov. 1978, 65, 66.

3. Bažnyčios prezidentų mokymai. Džozefas 
Smitas, 2010, p. 342.

Ką aš galiu padaryti?
1. Kaip	galiu	padėti	sese-
rims	didinti	savo	dvasinį	
savarankiškumą?

2. Kaip	galiu	ugdyti	savo	pačios	
sugebėjimą	atpažinti	Šventąją	
Dvasią	ir	paklusti	jai?

Daugiau informacijos ieškokite 
www.reliefsociety.lds.org.
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