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Generalna konferenca – 
poseben blagoslov

Neki dober član Cerkve je govoril s sosedom, ki 
ni naše vere. Ko je pogovor nanesel na general
no konferenco, je sosed vprašal: »Praviš, da ima

te preroke in apostole? In da dvakrat letno na svetovni 
konferenci razodevajo Božjo besedo?«

 »Seveda,« je član odgovoril samozavestno.
Sosed se je za trenutek zamislil nad tem. Zdelo se je, 

da ga to resnično zanima, nakar je vprašal: »Kaj so pove
dali na zadnji generalni konferenci?«

V tem trenutku se je navdušenje tega dobrega člana 
Cerkve glede oznanjanja evangelija spremenilo v zadre
go. Naj se je še tako trudil, se ni mogel spomniti po
drobnosti niti enega govora.

Njegovega prijatelja je to vznemirilo in je rekel: »Ho
češ reči, da Bog danes govori ljudem in ti se ne moreš 
spomniti ničesar, kar je rekel?«

Po tem pogovoru je ta brat postal ponižen. Oblju
bil je, da se bo bolj potrudil, da si bo zapomnil bese
de, ki jih bodo Božji služabniki govorili na generalni 
konferenci.

Vsi vemo, kako težko si je zapomniti vsa sporočila 
generalne konference, in prepričan sem, da nam ni treba 
biti v zadregi, če se ne spomnimo vsega. Vendar so na 
vsaki generalni konferenci dana sporočila, ki so darilo in 
blagoslov iz nebes posebej za našo življenjsko situacijo.

Ko se pripravljamo na generalno konferenco, naj vam 
dam tri osnovne predloge, ki nam lahko pomagajo, da 
bomo bolje sprejeli, si zapomnili in udejanjili besede, ki 
jih bodo spregovorili Gospodovi služabniki.

1. Člani Cerkve so upravičeni do osebnega razodetja, 
ko poslušajo in preučujejo navdihnjene besede 
generalne konference.

Ko se pripravljate na generalno konferenco, vam 
predlagam, da razmišljate o vprašanjih, na katera po
trebujete odgovor. Na primer, mogoče hrepenite po 
Gospodovem vodstvu in smernicah glede izzivov, s 
katerimi se soočate.

Odgovore na določne svoje molitve lahko dobite 
neposredno v določenem govoru ali posebni besedni 
zvezi. Drugič vam odgovore lahko da neka beseda, be
sedna zveza ali pesem, za katero se zdi, da se ne nave
zuje nanje. Srce, ki ga navdaja hvaležnost za življenjske 
blagoslove, in iskrena želja, da bi slišali in sledili bese
dam nasveta, bosta pripravila pot za osebno razodetje.

2. Ne podcenjujte sporočila samo zato,  
ker vam zveni znano.

Preroki so vedno poučevali s ponavljanjem; to je 
zakon učenja. Na generalni konferenci boste slišali, 
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da se téme in nauki ponavljajo. Naj vas pomirim: to ni 
zaradi pomanjkanja ustvarjalnosti ali domišljije. Vedno 
znova poslušamo sporočila s sorodnimi témami, ker nas 
Gospod uči in nam razum in srce navdaja z določeni
mi temeljnimi načeli velike večne pomembnosti, ki jih 
moramo razumeti in udejanjati, preden lahko napredu
jemo k drugim stvarem. Moder gradbenik najprej položi 
temelje, preden postavi stene in streho.

3. Besede, ki jih slišimo na generalni konferenci,  
bi morale biti naš kompas, ki nam kaže pot v 
naslednjih mesecih.

Če Duha poslušamo in sledimo njegovemu navdihu, 
nam bodo služile kot liahona in nas vodile po neznanih, 
težavnih dolinah in gorah, ki so pred nami (gl. 1 Nefi 16).

Odkar je nastal svet, Bog kliče preroke, ki voljo ne
bes razglašajo ljudem njihovega časa. Naša odgovornost 
je, da poslušamo in potem udejanjamo sporočila, ki 
nam jih daje Gospod.

Naš milostljivi in ljubeči nebeški Oče ni in ne bo za
pustil svojih otrok. Tako kakor v preteklosti tudi danes 
postavi apostole in preroke. Še vedno jim razodeva 
svojo besedo.

Kako čudovit blagoslov je za vsakogar od nas, da 
lahko med generalno konferenco slišimo Božja sporoči
la! Dobro se pripravimo za ta velik blagoslov božanske
ga vodstva, ki nam ga daje preko svojih izvoljenih 
služabnikov!

Kajti to je poseben blagoslov.

NAUKI TEGA SPOROČILA

•	 Sporočilo	preberite	skupaj.	Družino	spodbudite,	naj	
določijo,	kaj	bodo	na	generalni	konferenci	poslušali.

•	 Malim	otrokom	pomagajte	udejanjiti	nasvet	pred-
sednika	Uchtdorfa	tako,	da	jim	pokažete	sliko	z	
generalnimi	osebnostmi	(najdete	jo	v	konferenčnem	
izvodu	Liahone ).	Povejte	jim,	da	bodo	na	general-
ni	konferenci	govorili	člani	Prvega	predsedstva	in	
zbora	dvanajstih	apostolov.	Otroke	spodbudite,	naj	
konferenco	poslušajo	in	narišejo	sliko,	da	si	bodo	
lažje	zapomnili,	kar	se	bodo	naučili.	Na	spletni	strani	
conferencegames	.lds	.org	starši	lahko	najdejo	še	dru-
ge	konferenčne	dejavnosti	za	otroke.

MLADINA
Dobro, boljše, najboljše
Mary-Celeste Lewis

Starešina	Dallin H.	Oaks	iz	zbora	dvanajstih	aposto-
lov	je	v	govoru,	ki	ga	je	imel	na	oktobrski	general-

ni	konferenci	leta	2007,	govoril	o	»dobrih,	boljših	in	
najboljših«	dejavnostih.	Ko	je	prišel	do	»preobreme-
njevanja	otrok	z	dejavnostmi«,	sem	se	na	stolu	začela	
presedati	zaradi	občutka	krivde.

Vedela	sem,	da	sem	prezaposlena.	Sodelovala	sem	
v	šolskih	igrah,	izbirala	težke	predmete	v	šoli	in	bila	
vključena	v	več	drugih	dejavnosti.	V	dejavnostih	Mla-
denk	nisem	zvesto	sodelovala,	ob	nedeljah	pa	sem	bila	
preobremenjena	s	pisanjem	domačih	nalog	v	zadnjem	
trenutku.	Glasbene	vaje	in	urejanje	šolskega	časopisa	
sta	izgubila	čar	zabavnega	in	sta	postala	delo.

Govor	starešine	Oaksa	me	je	spodbudil,	da	sem	
temeljito	pregledala	svoj	urnik.	Moje	dejavnosti	so	bile	
dobre,	vendar	jih	je	bilo	preveč.	Morala	sem	izbrati	
najboljše.	Ko	sem	se	odločala,	katere	dejavnosti	naj	
opustim,	sem	spoznala,	da	je	evangelij	Jezusa	Kristusa	
najboljša	odočitev	za	vsakogar.	Na	začetek	seznama	sem	
dala	molitev	in	preučevanje	svetih	spisov	in	od	tedaj	
moje	življenje	teče	bolj	gladko.

Starešina	Oaks	me	je	naučil,	da	se	bo	vse	drugo,	če	
najprej	naredimo,	kar	od	nas	želi	Gospod,	tudi	lepo	
uredilo.	Če	svete	spise	preučujem	pred	igro	ali	celo	pred	
domačo	nalogo,	mi	bo	vse	pomembno	uspelo	narediti.	
Ko	življenje	osnujem	na	Gospodu,	namesto	da	se	ga	
spomnim	šele	kasneje,	je	v	mojem	življenju	več	miru	in	
uspeha.

Zdaj	na	generalni	konferenci	zelo	pozorno	poslušam	
nasvete.

OTROCI
Na generalni konferenci lahko 
najdem odgovore

Predsednik	Uchtdorf	uči,	da	nam	Gospod	lahko,	če	
imamo	pred	generalno	konferenco	določena	vpra-

šanja,	na	generalni	konferenci	odgovori	preko	svojih	
prerokov	in	apostolov.

1.	Z	družino	ali	razredom	se	pogovorite	o	tem,	kaj	
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se	morate	naučiti	kot	posamezniki	ali	skupaj.	(Na	
primer:	Kako	si	okrepim	pričevanje?	Kako	naj	rešu-
jem	določeno	težavo	v	šoli?)	Vprašanja	si	zapišite	na	
papir	ali	v	dnevnik.

2.	 V	tednih	pred	konferenco	o	teh	vprašanjih	razmišljaj-
te	in	molite.

3.	Med	konferenco	pozorno	poslušajte	(morda	bo	
pomagalo,	če	si	boste	delali	zapiske).	Potem	zapišite,	
kako	je	Gospod	–	preko	cerkvenih	voditeljev	–	odgo-
voril	na	vaša	vprašanja.

4.	 Na	drug	list	papirja	narišite	sebe,	kako	delate	to,	kar	
ste	se	naučili.
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Julie B. Beck, generalna predsed
nica Društva za pomoč, je rekla: 

»V meni je zraslo silno pričevanje 
glede vrednosti Božjih hčera. [...] 
Začutila sem, da nikoli ni bilo večje 
potrebe po večji veri in osebni pra
vičnosti. Nikoli ni bilo večje potrebe 
po trdnih družinah in domu.«

Sestre lahko pomagajo krepi
ti dom in družino, če upoštevajo 
osebno razodetje. »Sposobnost, da 
se pripravimo, prejmemo in de
lujemo po osebnem razodetju, je 
nadvse pomembna lastnost, ki jo 
lahko razvijemo v tem življenju,« je 
nadaljevala sestra Beck. »Če hoče
mo biti dojemljive za Gospodovega 
Duha, si moramo tega Duha najprej 
želeti in biti na določeni stopnji 
osebne vrednosti. Če bomo izpol
njevale zapovedi, se kesale in ob
navljale zaveze, ki smo jih sklenile 
ob krstu, bomo prejele blagoslov, da 
nas bo vselej spremljal Gospodov 
Duh. Če ženske sklenemo in spol
njujemo tempeljske zaveze, imamo 
zaradi tega v življenju več duhovne 
moči. Veliko odgovorov na težka 
vprašanja najdemo pri branju svetih 
spisov, ker so sveti spisi v pomoč 
pri razodetju. [...] Vsakodnevna mo
litev je bistvena, zato da nas sprem
lja Gospodov Duh.« 1

Družinske člane duhovno ravno 
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Družine	okrepimo	tako,	da	
postanemo	bolj	duhovne
Gradivo preučite in se o njem ustrezno pogovorite s sestrami, ki jih obiskujete. Uporabite 
vprašanja, s katerimi boste sestre okrepile in zaradi katerih bo Društvo za pomoč postalo 
dejavni del vašega življenja.

vera • družina • pomoč

tako okrepimo, če jim pomagamo 
razumeti večni načrt nebeškega 
Očeta. »Kako lahko svoje otroke du
hovno bolje pripravimo na njihove 
večne vloge?« je vprašal starešina 
M. Russell Ballard iz zbora dva
najstih apostolov. »Morda je naju
činkovitejši odgovor tole: Učite jih, 
naj živijo po evangelijskih načelih.« 
To učenje poteka z vsakodnevnimi 
molitvami, preučevanjem svetih 
spisov in družinskimi kosili kot tudi 
tedenskimi družinskimi večeri in pri
hajanjem v cerkev. Starešina Ballard 
pojasnjuje: »Vsak dan se prav zdaj 
pripravljamo na večno življenje. Če 
se ne pripravljamo za večno življe
nje, se pripravljamo za nekaj manj, 
morda veliko manj.« 2

Iz svetih spisov:
Prg 22:6; 1 Jn 3:22; NaZ 11:13–14; 

19:38; 68:25

Iz naše zgodovine
Prerok Joseph Smith je na sestan

ku Društva za pomoč aprila 1842 
sestre učil, da imajo sveto obvezo, 
da si prizadevajo za lastno odrešitev. 
Rekel je: »Ko bom s poučevanjem 
končal, boste odgovorne za svoje 
grehe; zaželena čast je, da bi pred 
nebeškim Očetom hodile tako, da 
se boste rešile; vsi smo odgovorni 
Bogu za to, kako uporabimo luč in 

modrost, kateri nam daje Gospod, 
zato da bi se lahko rešili sami.« 3 Učil 
jih je, naj bodo pravične, naj posta
nejo sveto ljudstvo in se pripravijo 
na tempeljske uredbe in zaveze.
OPOMBE
1. Julie B. Beck, And upon the Handmaids  

in Those Days Will I Pour Out My Spirit, 
Liahona, maj 2010, str. 10, 11.

2. M. Russell Ballard, Spiritual Development, 
Ensign, nov. 1978, str. 65, 66.

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

Kaj lahko naredim?
1. Kako	naj	svojim	sestram	
pomagam,	da	bodo	duhovno	
samostojnejše?

2. Kako	naj	izboljšam	svojo	spo-
sobnost,	da	bom	Svetega	Duha	
prepoznala	in	po	njem	delovala?

Več o tem na  
www .reliefsociety .lds .org.
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