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Генерална  
конференција— 

несвакидашњи  
благослов

Један узоран члан Цркве разговарао је са ком-
шијом који није припадао нашој вери. Када се 
тема разговора дотакла генералне конферен-

ције, комшија је питао: „Кажеш да имате пророке и 
апостоле? И да два пута годишње на светској конфе-
ренцији објављују Божју реч?”

„Управо тако,” одговорио је члан самоуверено.
Комшија је на тренутак размислио о томе. Чи-

нило се да је заиста заинтересован, а затим је 
упитао: „Шта су рекли на последњој генералној 
конференцији?”

У том тренутку, усхићеност узорног члана Цркве 
због дељења јеванђеља претворила се у осећање 
непријатности. Колико год да се трудио није могао 
да се сети појединости ниједног говора.

Његов пријатељ је био збуњен и рекао је: „Хоћеш 
да кажеш да у наше време Бог разговара са човеком 
а ти не можеш да се сетиш шта је рекао?”

Због тих речи се овај брат осећао покуњено. За-
рекао се да ће се више трудити да запамти речи које 
Господње слуге износе на генералној конференцији.

Сви знамо колико је тешко запамтити сваку 
поруку са генералне конференције и ја сам уве-
рен да не треба да се осећамо непријатно ако 

се не сећамо свега. Ипак, на свакој генералној 
конференцији има порука које су дате као дар и 
благослов са неба управо за наше личне животне 
околности.

У припреми за генералну конференцију, дозволите 
ми да предложим три основне идеје које нам могу 
помоћи да боље примимо, упамтимо и применимо 
речи које износе Господње слуге.

1. Чланови Цркве имају право на личну објаву док 
слушају и проучавају надахнуте речи изговорене 
на генералној конференцији.

Док се припремате за генералну конференцију, 
позивам вас да размишљате о питањима на која вам 
је потребан одговор. На пример, можда чезнете за 
смерницама и вођством од Господа у вези са изазо-
вима са којима се суочавате.

Одговори на ваше одређене молитве могу доћи 
директно, кроз одређен говор или реченицу. У дру-
гим приликама одговори могу доћи преко наизглед 
неповезане речи, израза или песме.  Срце испуњено 
захвалношћу за животне благослове и искрена жеља 
да чујемо и следимо речи савета, припремиће пут за 
лично откривење.

П О Р У К А  П Р В О Г  П Р Е Д С Е Д Н И Ш Т В А

Од председника 
Дитера Ф. Ухдорфа, 

другог саветника у Првом 
председништву
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2. Немојте омаловажавати поруку само зато што 
звучи познато.

Пророци су увек поучавали понављањем, то је 
закон учења. На генералној конференцији ћете чути 
теме и учења који се понављају. Уверавам вас: то се 
не дешава због недостатка креативности или маште. 
Стално слушамо поруке о сличним питањима због 
тога што Господ поучава и утискује у наше мисли и 
срца одређена основна начела од велике важности, 
која се морају разумети и у складу са њима деловати 
пре него што пређемо на друге ствари. Мудар зидар 
полаже темељ пре подизања зидова и крова.

3. Речи изговорене на генералној конференцији 
треба да буду компас који ће нам показивати пут 
током следећих месеци.

Ако слушамо и следимо подстицаје Духа, они ће 
служити као лијахона, водећи нас кроз непознате 
долине и планине пуне изазова које су пред нама 
(видети 1. Нефи 16).

Од почетка света Бог је подизао пророке који 
преносе небеску вољу људима свога времена. Наша 
је одговорност да слушамо а затим примењујемо 
поруке које нам Господ пружа.

Наш милостив и брижан Небески Отац није на-
пустио и неће напустити своју децу. Данас, као и у 
прошлости, поставио је апостоле и пророке. Он им 
и даље објављује своју реч.

Каква је чудесна повластица да слушамо Божје 
поруке за свакога од нас током генералне конферен-
ције! Добро се припремимо за тај велики благослов 
божанског вођства који нам дају Његове изабране 
слуге.

Јер то није обичан благослов.

ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

•	 Заједно	прочитајте	чланак.	Подстакните	породицу	
да	одреди	шта	треба	да	слуша	током	генералне	
конференције.

•	 Да	бисте	помогли	млађој	деци	да	примене	савет	
председника	Ухдорфа,	покажите	им	слику	врхов-
них	власти	(налази	се	у	конференцијском	издању	
часописа	Liahona).	Обавестите	их	да	ће	Прво	

председништво	и	Веће	Дванаесторице	апостола	
говорити	на	генералној	конференцији.	Подстак-
ните	децу	да	слушају	конференцију	и	нацртају	
цртеж	који	ће	им	помоћи	да	се	присете	онога	што	
су	научила.	За	више	дечјих	активности	у	вези	са	
конференцијом,	родитељи	могу	посетити	страницу	
conferencegames	.lds	.org.

ОМЛАДИНА
Добро, боље, наjбоље
Од Мери-Селест Луис

У свом	говору	на	генералној	конференциjи	у	
октобру	2007.	год.,	старешина	Далин Х.	Оукс	из	

Већа	Дванаесторице	апостола	говорио	је	о	актив-
ностима	које	су	„добре,	боље	и	најбоље.”	Када	је	
дошао	до	дела	о	„пренатрпаном	распореду	деце,”		
због	осећаја	кривице	промешкољила	сам	се	на	сво-
јој	столици.

Знала	сам	да	радим	сувише.	Учествовала	сам	на	
школским	приредбама,	узимала	изазовне	часове	у	
школи	и	била	укључена	у	неколико	других	активно-
сти.	Нисам	верно	похађала	активности	Младих	жена,	
а	недеље	су	ми	биле	стресне	због	покушаја	да	у	по-
следњи	тренутак	завршим	домаћи	задатак.	Вежбање	
музике	и	уређивање	школских	новина	изгубили	су	
елемент	забаве	и	постали	су	обавеза.

Говор	старешине	Оукса	подстакао	ме	је	да	добро	
погледам	свој	распоред.	Моје	активности	су	биле	до-
бре,	али	их	је	било	превише.	Требало	је	да	изаберем	
најбоље.	Док	сам	покушавала	да	одлучим	које	актив-
ности	да	избацим	схватила	сам	да	је	јеванђеље	Исуса	
Христа	од	највећег	приоритета	који	било	ко	може	
имати.	Ставила	сам	молитву	и	читање	Светих	писама	
на	врх	своје	листе	и	од	тада	је	мој	живот	текао	лакше.

Старешина	Оукс	ме	је	поучио	да	када	прво	учи-
нимо	оно	што	Господ	жели,	све	остало	ће	доћи	на	
своје	место.	Ако	проучавам	Света	писма	пре	игре,	
или	чак	пре	домаћег	задатка,	све	што	је	важно	биће	
урађено.	Када	свој	живот	заснивам	на	Господу,	уме-
сто	да	о	Њему	накнадно	размишљам,	мој	живот	има	
додатну	меру	мира	и	успеха.

Сада	веома	пажљиво	слушам	савет	који	се	даје	на	
генералној	конференцији!
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ДЕЦА
Могу пронаћи одговоре на 
генералној конференцији

Председник	Ухдорф	поучава	да	ако	размишљате	 
о	неким	питањима	пре	генералне	конференције,	

Господ	вам	се	може	обратити	преко	својих	пророка	 
и	апостола	током	конференције.	

1.	 Као	породица	или	разред,	разговарајте	о	томе	
шта	треба	да	научите,	појединачно	или	заједно.	
(На	пример:	Како	могу	ојачати	своје	сведочанство?	

Како	треба	да	се	носим	са	проблемима	у	школи?)	
Запишите	своја	питања	на	парче	папира	или	у	свој	
дневник.	

2.	 Током	седмица	које	претходе	конференцији,	 
можете	размишљати	и	молити	се	о	тим	питањима.

3.	 Пажљиво	слушајте	током	конференције	(вођење	
белешки	може	бити	од	помоћи).	Затим	напишите	
како	Господ—преко	црквених	вођа—одговара	на	
ваша	питања.

4.	 На	другом	парчету	папира	можете	нацртати	цртеж	
себе	како	радите	оно	што	сте	научили.

© 2011 by Intellectual Reserve, Inc. Сва права су задржана. Printed in Germany. Одобрење за енглески језик: 6/10. Превод одобрен: 6/10. Наслов  
оригинала: First Presidency Message, September 2011. Serbian. 09769 202



1

Џули Б. Бек, врховна председ-
ница Потпорног друштва, је 

рекла: „У мени је израсло снажно 
сведочанство о вредности Божјих 
ћерки. . . . Осећала сам да никада 
није постојала већа потреба за 
увећаном вером и личном пра-
ведношћу. Никада није постојала 
већа потреба за јаким породицама 
и домовима.”

Сестре могу помоћи да се 
створе јаки домови и породице 
док делују према личном откри-
вењу. „Способност да се ква-
лификујемо за примање личног 
откривења и деловање у складу  
са њим најважнија је вештина  
која се може стећи у овом жи-
воту”, наставила је сестра Бек.  
„Квалификовање за Господњег 
Духа почиње са жељом за тим 
Духом и подразумева одређени  
степен достојности. Држање 
заповести, покајање и обнављање 
завета склопљених крштењем 
води до благослова да увек имамо 
Господњег Духа са нама. Скла-
пање и држање храмских завета 
такође додаје духовну снагу и моћ 
животу жене. Многи одговори на 
тешка питања налазе се читањем 
Светих писама, јер су Света писма 
помоћно средство за добијање от-
кривења. . . .Свакодневна молитва 
је такође неопходна да бисмо уз 
себе имали Господњег Духа.” 1

ПО Р У КА 	 З А 	 К У ЋНО 	 ПО У ЧА ВАЊЕ

Јачање	породица	 
увећањем	духовности
Проучите овај материјал и ако је прикладно поразговарајте о томе са сестрама 
које посећујете. Постављајте питања која ће вам помоћи да ојачате ваше сестре  
и да Потпорно друштво учините активним делом свог живота.

Вера • Породица • Помоћ

Такође, духовно јачамо чланове 
наше породице док им помажемо 
да разумеју вечни план Небе-
ског Оца. „Шта можемо учинити 
како бисмо боље духовно при-
премили нашу децу за њихове 
вечне улоге?” упитао је старешина 
М. Расел Балард из Већа Дванае-
сторице апостола. „Можда је нај-
свеобухватнији следећи одговор: 
Поучавати их како да живе према 
јеванђеоским начелима.” Ово поу-
чавање долази кроз свакодневну 
молитву, проучавање Светих 
писама и породично обедовање, 
као и недељно породично кућно 
вече и одлазак у Цркву. Старе-
шина Балард објашњава: „Свакога 
дана, управо сада, припремамо се 
за вечни живот. Ако се не припре-
мамо за вечни живот, припремамо 
се за нешто мање, можда нешто 
далеко мање.” 2

Из Светих писма:
Приче Соломунове 22:6; 1. 

Посл. Jованова 3:22; Учење и  
завети 11:13–14; 19:38; 68:25

Из наше историје
Пророк Џозеф Смит је поучио 

сестре на састанку Потпорног 
друштва у априлу 1842. године да 
имају свету обавезу да траже соп-
ствено спасење. Рекао је: „После 
[моје] поуке бићете одговорне за 

сопствене грехе; пожељна је  
част да ходате пред нашим Небе-
ским Оцем на начин који ће вам 
осигурати спасење; сви смо ми 
одговорни Богу за начин на који 
побољшавамо светло и мудрост 
које нам је наш Господ дао да би 
нам омогућио да се спасемо.” 3 
Поучио их је да буду праведне 
особе, да постану свети људи и 
припреме се за храмске обреде  
и завете.
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Шта ја могу да учиним?
1. Како	могу	помоћи	својим	
сестрама	да	повећају	духовну	
независност?

2. Како	могу	побољшати	вла-
ститу	способност	да	препознам	
и	одазовем	се	Светом	Духу?

За више информација посетите 
страницу www .reliefsociety .lds .org.
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