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Konferencja generalna — 
wyjątkowe błogosławieństwo

Pewien przykładny członek Kościoła rozma
wiał z sąsiadem, który nie należał do naszego 
wyznania. Gdy rozmowa zeszła na temat 

konferencji generalnej, sąsiad zapytał: „Mówisz, że 
macie proroków i apostołów? I wyjawiają oni słowo 
Boga dwa razy w roku, podczas ogólnoświatowej 
konferencji?”

„Właśnie tak” — odpowiedział ów członek  
z przekonaniem.

Sąsiad zastanowił się nad tym przez chwilę.  
Wyglądał na szczerze zainteresowanego i spytał:  
„Co powiedzieli podczas ostatniej konferencji 
generalnej?”

W tym momencie, ekscytacja głoszeniem ewange
lii u przykładnego członka Kościoła przerodziła się w 
zakłopotanie. Mimo wysiłków nie potrafił przywołać 
szczegółów choćby jednego przemówienia.

Jego przyjaciel odkrył to zmieszanie i powiedział: 
„Mam przez to rozumieć, że Bóg przemawia do ludzi  
w naszych czasach, a ty nie pamiętasz, co powiedział?”

Ów brat zawstydził się taką wymianą zdań.  
Poprzysiągł sobie, że postara się lepiej zapamię
tywać wypowiedzi sług Pana podczas konferencji 
generalnych.

Wszyscy wiemy, jak trudno jest zapamiętać każde 
przesłanie konferencji generalnej i jestem pewien, że 
nie musimy czuć się zakłopotani, jeśli nie pamiętamy 

wszystkiego. Niemniej w trakcie każdej konferencji 
zdarzają się przesłania, które są darem i błogosławień
stwem z niebios odnoszącym się do naszych osobistych 
okoliczności życiowych.

Na rzecz przygotowania się do konferencji general
nej chciałbym zaproponować trzy podstawowe zasady, 
które mogą nam pomóc słyszeć, pamiętać i stosować 
zalecenia sług Pana.

1. Gdy członkowie Kościoła słuchają i studiują 
natchnione słowa wypowiedziane podczas 
konferencji generalnej, mają prawo do osobistego 
objawienia.

Zachęcam was, byście, przygotowując się do konfe
rencji generalnej, rozważali kwestie, co do których szu
kacie odpowiedzi. Na przykład możecie potrzebować 
kierownictwa i wskazówek Pana w trudnościach,  
z którymi się zmagacie.

Odpowiedzi na wasze modlitwy mogą przyjść za 
pośrednictwem któregoś przemówienia lub poje
dynczego zdania. Innym razem mogą one nadejść  
w pozornie pozbawionym związku słowie, zdaniu czy 
piosence. Droga ku waszemu osobistemu objawieniu 
stanie przed wami otworem, jeśli wasze serce będzie 
przepełnione wdzięcznością za błogosławieństwa 
życia i głębokim pragnieniem, by słuchać i stosować 
zalecenia.
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2. Nie lekceważcie jakiegoś przesłania tylko dlatego, 
że wydaje się ono znajome.

Prorocy zawsze nauczali przez powtarzanie — jest 
to sposób uczenia się. Podczas konferencji generalnej 
usłyszycie powracające tematy i doktryny. Uspokoję 
was: to nie jest dowód braku kreatywności czy wy
obraźni. Wysłuchujemy kolejnych przesłań na po
dobne tematy, bo Pan uczy nas i wypisuje w naszych 
umysłach i sercach pewne istotne zasady o wiecznym 
znaczeniu, które muszą być zrozumiane i powielane w 
naszym zachowaniu, zanim przejdziemy do dalszych 
zagadnień. Mądry budowniczy postawi fundamenty, 
zanim jeszcze wzniesie ściany i dach.

3. Słowa wypowiadane w czasie konferencji 
generalnej powinny być naszą busolą na ścieżkach 
życia w ciągu nadchodzących miesięcy.

Jeśli słuchamy i przestrzegamy wskazówek Ducha, 
będą nam one Liahoną, przewodnikiem w nieznanych, 
trudnych przejściach przez doliny i góry na naszej dro
dze (zob. 1 Nefi 16).

Od założenia świata Bóg powołuje proroków, którzy 
obwieszczają współczesnym im ludziom wolę niebios. 
To nasz obowiązek, by wpierw słuchać, a następnie 
stosować przygotowane dla nas zalecenia Pana.

Nasz pełen miłosierdzia i miłości Ojciec Niebieski nie 
opuszczał i nie opuści Swych dzieci. Tak dziś, jak i w 
przeszłości, wyznaczył On apostołów i proroków. Cały 
czas objawia im Swoje słowo.

Cudownym przywilejem jest słuchać przesłań od 
Boga dla każdego z nas podczas konferencji general
nej! Bądźmy dobrze przygotowani na otrzymanie tego 
wspaniałego błogosławieństwa, jakim jest boskie prze
wodnictwo płynące z ust Jego wybranych sług.

Bo jest to wyjątkowe błogosławieństwo.

NAUCZANIE NA PODSTAWIE TEGO PRZESŁANIA

•	 Przeczytajcie	to	przesłanie	razem.	Poproście	człon-
ków	rodziny,	by	wymienili	tematy,	których	omó-
wienia	można	się	spodziewać	podczas	konferencji	
generalnej.

•	 By	przesłanie	Prezydenta	Uchtdorfa	było	zrozu-
miałe	dla	małych	dzieci,	pokażcie	im	fotografie	

Przedstawicieli	Władz	Naczelnych	Kościoła	(można	je	
znaleźć	w	wydaniu	konferencyjnym	Liahony ).	Po-
wiedzcie,	że	członkowie	Rady	Prezydenta	Kościoła	
i	Kworum	Dwunastu	Apostołów	będą	przemawiać	
podczas	konferencji	generalnej.	Zachęćcie	dzieci	do	
słuchania	konferencyjnych	przesłań	i	narysowania	
tego,	czego	się	nauczyły,	by	lepiej	to	zapamiętały.	Na	
stronie	conferencegames	.lds	.org	rodzice	mogą	zna-
leźć	pomysły	na	więcej	zajęć	dla	dzieci,	związanych	z	
konferencją.

MŁODZIEŻ
Dobry, lepszy, najlepszy
Mary-Celeste Lewis

Podczas	konferencji	w	październiku	2007	roku	Starszy	
Dallin H.	Oaks	z	Kworum	Dwunastu	Apostołów	

mówił	o	rzeczach,	które	są	„dobre,	lepsze	i	najlepsze”.	
Kiedy	poruszył	kwestię	„nadmiernego	obciążenia	dzieci	
obowiązkami”,	skuliłam	się	na	krześle	zawstydzona.

Wiedziałam,	że	robiłam	zbyt	wiele	rzeczy.	Grałam	w	
szkolnych	przedstawieniach,	angażowałam	się	w	trudne	
zajęcia	lekcyjne	i	uczestniczyłam	w	kilku	innych	przed-
sięwzięciach.	Nie	brałam	w	pełni	udziału	w	zajęciach	
Organizacji	Młodych	Kobiet,	a	moje	niedziele	mijały	na	
gorączkowym	odrabianiu	pracy	domowej.	Ćwiczenia	
muzyczne	i	redagowanie	szkolnej	gazetki	straciły	smak	
zabawy	i	stały	się	obowiązkiem.

Przemówienie	Starszego	Oaksa	zmobilizowało	mnie	
do	uważnego	wglądu	w	swój	grafik.	Moje	zajęcia	
były	dobre,	ale	było	ich	za	dużo.	Musiałam	wybrać	te	
najlepsze.	Gdy	zastanawiałam	się	nad	tym,	z	których	
zajęć	zrezygnować,	uświadomiłam	sobie,	że	ewange-
lia	Jezusa	Chrystusa	to	najważniejszy	ze	wszystkich	
priorytetów.	Umieściłam	modlitwę	i	studiowanie	pism	
świętych	na	pierwszym	miejscu	i	od	tego	czasu	moje	
życie	stało	się	lepsze.

Starszy	Oaks	nauczył	mnie,	że	wykonanie	w pierwszej 
kolejności	tego,	czego	chce	Pan,	porządkuje	wszystkie	
inne	sprawy.	Jeśli	studiuję	pisma	święte,	zanim	zacznę	się	
bawić,	a	nawet	zanim	odrobię	lekcje,	wszystko	co	ważne	
będzie	zrobione.	Zyskuję	dodatkowy	wymiar	spokoju	i	
powodzenia	we	wszystkim,	gdy	moje	życie	obraca	się	wo-
kół	Pana,	a	nie	gdy	On	jest	gdzieś	poza	głównym	nurtem.
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Teraz	bardzo	uważnie	słucham	rad	udzielanych	 
podczas	konferencji	generalnej!

DZIECI
Mogę usłyszeć odpowiedzi w czasie 
konferencji generalnej

Prezydent	Uchtdorf	naucza,	że	jeśli	wcześniej	przy-
gotujesz	sobie	pytania,	Pan	będzie	mówił	do	ciebie	

w	czasie	konferencji	przez	usta	Swoich	proroków	i	
apostołów.

1.	W	rodzinie	lub	w	klasie	przedyskutujcie,	co	 
powinniście	wiedzieć	jako	pojedyncze	osoby	 
lub	jako	wspólnota.	(Na	przykład:	Jak	wzmacniam	
swoje	świadectwo?	Jak	mam	poradzić	sobie	 
z	jakimś	problemem	w	szkole?).	Zapisz	swoje	 
pytania	na	kartce	papieru	lub	w	dzienniku.

2.	W	czasie	kilku	tygodni	przed	konferencją	możesz	
rozmyślać	nad	tymi	pytaniami	i	modlić	się.

3.	Uważnie	słuchaj	konferencyjnych	przesłań	(robienie	
notatek	może	pomóc).	Następnie	zapisz,	jak	Pan	—	
poprzez	usta	kościelnych	przywódców	—	odpowie-
dział	na	twoje	pytania.

4.	 Na	innej	kartce	możesz	narysować	siebie,	jak	wyko-
nujesz	to,	o	czym	się	dowiedziałeś.
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Julie B. Beck, Generalna Prezy
dent Stowarzyszenia Pomocy, 

powiedziała: „Wzrosło we mnie 
przemożne świadectwo o wartości 
córek Boga. […] [Czuję], że nigdy 
nie było większej potrzeby zwięk
szenia wiary i osobistej prawości. 
Nigdy nie było większej potrzeby 
posiadania silnych rodzin i domów”.

Siostry mogą przyczynić się do 
stworzenia silnych domów i rodzin, 
jeśli działają zgodnie z objawionymi 
im wskazówkami. „Zdolność do 
zasłużenia, otrzymania i działania 
na podstawie osobistego objawienia 
jest najważniejszą umiejętnością, jaką 
można osiągnąć w tym życiu. Zasłu
żenie na towarzystwo Ducha Pana 
zaczyna się wraz z pragnieniem 
tego Ducha i wymaga pewnego 
stopnia godności. Przestrzeganie 
przykazań, pokutowanie i odnawia
nie przymierzy zawartych podczas 
chrztu wiedzie do błogosławieństwa 
stałego towarzystwa Ducha Pana. 
Zawieranie i dotrzymywanie przy
mierzy świątynnych również dodaje 
życiu kobiety siły duchowej i mocy. 
Wiele odpowiedzi na trudne pyta
nia można znaleźć, czytając pisma 
święte, ponieważ są one dodatkiem 
do objawienia. […] Codzienna mod
litwa jest również bardzo istotna dla 
posiadania Ducha Pana” 1.

Wzmacniamy duchowo człon
ków naszych rodzin, gdy poma
gamy im zrozumieć wieczny plan 
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Wzmacnianie	rodzin	przez	
pogłębianie	duchowości
Przestudiujcie ten materiał i przedyskutujcie z siostrami, które odwiedzacie, te fragmenty, 
które uznacie za istotne. Wykorzystajcie pytania, by wzmocnić swoje siostry i sprawić, by 
Stowarzyszenie Pomocy było aktywną częścią waszego życia.

Wiara • Rodzina • Służba

Ojca Niebieskiego. „Co możemy 
uczynić, by lepiej przygotować 
nasze dzieci do ich wiecznej roli? 
— pyta Starszy M. Russell Ballard 
z Kworum Dwunastu Apostołów. 
— Prawdopodobnie najbardziej 
adekwatna odpowiedź brzmi: 
Uczcie swoje dzieci życia zgodnego 
z zasadami ewangelii”. Ta nauka ma 
miejsce podczas codziennej mod
litwy, studiowania pism świętych, 
wspólnych rodzinnych posiłków, 
wieczoru rodzinnego i gdy uczęsz
czamy do kościoła. Starszy Ballard 
wyjaśnia: „Właśnie teraz, każdego 
dnia, przygotowujemy się do życia 
wiecznego. Jeśli nie przygotowu
jemy się do życia wiecznego, przy
gotowujemy się do czegoś mniej 
wartościowego, być może dużo 
mniej wartościowego” 2.

Z pism świętych
Ks. Przypowieści Salomona 22:6; 

I List Jana 3:22; Nauki i Przymierza 
11:13–14; 19:38; 68:25

Z naszej historii
Na spotkaniu Stowarzyszenia 

Pomocy w kwietniu 1842 roku 
Prorok Józef Smith nauczał siostry 
o tym, że ich fundamentalnym 
obowiązkiem jest dbałość o włas
 ne zbawienie. Powiedział on: „Po 
tych naukach będziecie odpowie
dzialne za swe własne grzechy; jest 
to pożądany zaszczyt, byście tak 

postępowały przed naszym nie
biańskim Ojcem, aby wypracować 
swoje zbawienie; wszyscy jesteśmy 
odpowiedzialni przed Bogiem za 
to, w jaki sposób doskonalimy 
światło i mądrość dane nam przez 
naszego Pana, aby umożliwić nam 
zbawienie samych siebie” 3. Na
uczał je, by były prawymi oso
bami, by stały się świętym ludem 
i aby przygotowywały się do 
przyjęcia świątynnych obrzędów i 
przymierzy.
PRZYPISY
1. Julie B. Beck, „Na służebnice wyleję w owych 

dniach mojego Ducha”, Liahona, maj 2010, 
str. 10, 11.

2. M. Russell Ballard, „Spiritual Development”, 
Ensign, list. 1978, str. 65, 66.

3. Teachings of Presidents of the Church: 
Joseph Smith (2007), str. 355.

Co mogę zrobić?
1. Jak	mogę	pomóc	moim	
siostrom	osiągnąć	duchową	
samodzielność?

2. Jak	mogę	udoskonalić	moją	
własną	zdolność	rozpoznawania	
i	reagowania	na	wpływ	Ducha	
Świętego?

Aby uzyskać więcej informacji, od
wiedźcie stronę www .reliefsociety 
.lds .org .
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