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Истинита Црква Исуса Христа је обновљена 
и данас се налази на земљи. Цркву Исуса 
Христа светаца последњих дана увек су 

водили живи пророци и апостоли, који примају стално 
усмерење са неба.

Тај божански образац је био на снази и у древним 
временима. У Библији читамо: „Господ Бог не чини 
ништа не откривши тајне своје слугама својим проро-
цима” (Aмос 3:7).

Бог је поново говорио у наше време, преко про-
рока Џозефа Смита. Преко њега је објавио јеванђеље 
Исуса Христа у његовој пунини. Обновио је своје свето 
свештенство са кључевима и свим правима, моћима и 
функцијама свете моћи свештенства.

У наше време, живи пророци и апостоли су овла-
шћени да говоре, поучавају и усмеравају влашћу од 
Бога Оца и Господа Исуса Христа. Спаситељ је рекао 
пророку: „Што ја, Господ, рекох, то рекох, и не изви-
њавам се. И премда небеса и земља прођу, реч моја 
проћи неће, већ ће се сва испунити, свеједно, да ли 
гласом мојим или гласом слугу мојих” (УИЗ 1:38).

На генералној конференцији два пута годишње, 
благословени смо приликом да чујемо реч Господњу за 
нас од Његових слугу. То је непроцењива повластица. 
Међутим, вредност те прилике зависи од тога да ли 
ћемо примити речи под утицајем истог Духа којим су 
оне дате тим слугама (видети УИЗ 50:19–22). Као што 

они добијају смернице са неба, тако морамо и ми.  
И то од нас захтева исти духовни напор.

„Урадите свој домаћи задатак”
Пре много година један од чланова Већа дванаесто-

рице апостола замолио ме је да прочитам говор који је 
припремао за генералну конференцију. Био сам млађи 
члан већа. Годило ми је његово поверење да бих ја 
могао да му помогнем да пронађе речи које би Господ 
желео да каже. Рекао ми је са осмехом: „Ах, ово је 22. 
верзија говора.”

Сетио сам се савета који ми је раније дао брижни и 
љубазни председник Харолд Б. Ли (1899–1973) истичу-
ћи: „Хал, ако желиш да примиш откривење, уради свој 
домаћи задатак.”

Читао сам, размишљао и молио се за ту 22. верзију. 
Проучавао сам најбоље што сам могао под утицајем 
Светог Духа. До тренутка када је тај члан већа дао свој 
говор, урадио сам домаћи задатак. Нисам сигуран да 
сам помогао, али знам да сам се променио када сам 
чуо говор који је дао. Примио сам поруке које су биле 
изнад речи које сам прочитао и које је он изговорио. 
Речи су имале дубље значење од оних које сам прочи-
тао у скици. И чинило се да је порука била намењена 
мени, мојим потребама.

Слуге Божје посте и моле се да би примиле пору-
ку које Он жели да пренесу онима којима је потребно 
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откривење и надахнуће. Оно што сам научио из тог иску-
ства, и многих других попут њега, јесте да бисмо стекли 
значајну корист од слушања живих пророка и апостола, 
морамо лично платити цену за примање откривења.

Господ воли све оне који су чули Његову поруку, 
и познаје срца и околности сваког од њих. Зна који 
ће укор, које охрабрење, и која јеванђеоска истина 
највише помоћи свакој особи да изабере пут ка вечном 
животу.

Ми који слушамо и гледамо поруке са генералне 
конференције касније понекад помислимо: „Чега се нај-
боље сећам?” Господња нада за сваког од нас је да ће 
наш одговор бити: „Никада нећу заборавити тренутке 
када сам осетио глас Духа у свом срцу и уму који ми је 
рекао шта могу да урадим да бих угодио свом Небе-
ском Оцу и Спаситељу.”

То лично откривење можемо да примимо када слуша-
мо пророке и апостоле и када делујемо у вери да бисмо 
га примили, као што је председник Ли рекао да можемо. 
Из искуства и сведочанством Духа знам да је то истина.

ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

Размислите о томе да наглас прочитате причу 
председника Ајринга о проучавању скице говора 
члана његовог Већа за генералну конференцију. 
Можете питати: „Која је цена примања откривења?” 
После разговора, можете позвати оне које посећујете 
да размисле и примене план о примању порука са 
предстојеће генералне конференције „под утицајем 
истог Духа којим су дате [Божјим] слугама.”

МЛАДИ
Небески Отац ми се обратио преко 
говора са генералне конференције
Ани Лалеска Алвис џи Соуза

Имала сам недоумице око тога шта би требало 
да студирам на универзитету. Већина људи је 

говорила лоше о курсу који сам желела да похађам, 
па сам се молила Господу да видим да ли одобрава 
моју одлуку.

Одговор сам примила следећег дана док сам у 
Лијахони читала говор са генералне конференције. 
Осећала сам као да ми Небески Отац говори да не 
може Он бирати за мене –  ту одлуку сам морала 
донети сама. Знао је да без обзира на избор, морам 
напорно радити да бих била успешна.

Знала сам да ми је молитва услишена. Та потврда 
Светог Духа помогла ми је да донесем одлуку. Научи-
ла сам да дајем све од себе и знам да ће ми Небески 
Отац помоћи.
Ауторка живи у Сержипи, у Бразилу.

ДЕЦА
Пророка следи

Пророци и апостоли говоре за Небеског Оца и  
Исуса Христа. Поучавају нас како да следимо 

Исуса. Наведите нешто што су пророци и апостоли 
тражили да чинимо.
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Света писма нас поучавају 
да смо „Божје потомство” (Дела 
17:29). Бог се обратио Еми Смит, 
жени пророка Џозефа Смита, са 
„кћери моја” (УИЗ 25:1). Проглас 
о породици поучава нас да смо 
„вољена духовна . . . ћерка небе-
ских родитеља.” 1

„У предсмртничком постојању 
сазнале смо за свој вечни женски 
идентитет”, рекла је Карол М. 
Стивенс, прва саветница у врхов-
ном председништву Потпорног 
друштва

„Наше путовање кроз смртност 
није променило ове истине.” 2

„Ваш Отац на Небу зна ваше 
име и познаје ваше околности,” 
рекао је старешина Џефри Р. 
Холанд из Већа дванаесторице 
апостола. Он чује ваше молитве. 
Зна ваше наде и снове, укључују-
ћи страхове и разочарења.” 3

„Свака од нас припада и 
потребна је Божјој породици,” 
рекла је сестра Стивенс. „Све 
земаљске породице су другачије. 
И док се трудимо да створимо 
јаке традиционалне породице, 

Ћерке нашег Вечног Оца

чланство у Божјој породици 
уопште не зависи од статуса 
–  брачног, родитељског, финан-
сијског, друштвеног, или статуса 
које објављујемо на друштвеним 
мрежама.” 4

Додатни стихови
Jeремија 1:5; Римљанима 8:16;  
УИЗ 76:23–24

Из наше историје
У свом извештају о првој визи-

ји,5 пророк Џозеф Смит потврђује 
многе истине –  укључујући истину 
да Небески Отац зна наше име.

Млади Џозеф желео је да сазна 
којој Цркви да се прикључи и усме-
рење је пронашао у првој глави 
Јаковље посланице, стих 5. Џозеф 
је закључио да треба да пита Бога.

Једног пролећног јутра 1820. 
године отишао је у шумарак да 
би се помолио, али одмах га је 
обузела нека мрачна сила. О томе 
је написао; 

„Управо у том тренутку великог 
страха, угледах тачно изнад своjе 
главе сноп светлости од сунца 

сjаjниjи, коjи се постепено спу-
шташе док не сиђе на мене

Није прошло дуго, а ја сам 
био избављен од непријатеља 
који ме је држао везаним. Кад се 
светлост спустила на мене, угле-
дао сам две особе, чиjи се сjаj и 
слава не даjу описати, где стоjе 
у ваздуху изнад мене. Један од 
њих ми проговори, позвавши 
ме по имену и рече, показуjу-
ћи на другог –  Ово jе Син моj 
љубљени. Слушај Га! ” (Џозеф 
Смит –  Историја 1:16–17).
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Уз молитву проучите овај материјал и тражите да сазнате шта да 
поделите. Како ће разумевање прогласа „Породица: Проглас свету” увећати 
вашу веру у Бога и благословити оне о којима бринете преко кућног поучавања? 
За више информација посетите reliefsociety.lds.org.

Размислите о следећем:
Како сазнање да сте Божја 
ћерка утиче на ваше одлуке?

Вера, продица, помоћ


