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Genel Konferans 
Sıradan Bir Nimet Değildir 

K ilise’nin iyi bir üyesi bizim inancımızdan olma-
yan bir komşusu ile konuşuyordu. Konuştuk-
ları konu genel konferanstan açılınca komşusu 

sordu, “Sizler peygamberlerinizin ve havarilerinizin 
olduğunuzu söylüyorsunuz. Onlar yılda iki kez dünya 
genelinde yapılan bir konferansta Tanrı’nın sözünü 
açıklıyorlar değil mi?”

Üye “Kesinlikle” diyerek kendine güvenle cevap 
verdi.

Komşu bunu biraz düşündü. Konu ile gerçekten 
ilgileniyordu ki ardından şu soruyu sordu, “Onlar son 
genel konferansta ne söyledi?”

Bu noktada Kilise’nin iyi üyesi sevindirici haberi pay-
laşma heyecanı yaşarken, birden mahcup oldu. Siz de 
bu üyenin yaptığı gibi konferans konuşmalarını hatırla-
maya çalışın, ancak kendisi tek bir konuşmanın ayrıntı-
larını bile hatırlayamadı.

Bundan rahatsız olan arkadaşı, “Sen bana Tanrı’nın 
bu günlerde insanlara konuştuğunu, ama O’nun dedik-
lerini hatırlamadığını mı söylemek istiyorsun?” dedi.

Bu sohbetten sonra bu kardeşin boynu bükük kaldı. 
Bundan sonra genel konferanslarda Rab’bin hizmetkar-
ları tarafından konuşulan sözleri hatırlamak için daha 
çok çaba göstereceğine söz verdi.

Genel konferansta verilen her mesajı hatırlamanın 
ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz; ama şundan 

eminim ki her şeyi hatırlamadığımız zaman mahcup 
olmamıza gerek yok. Yine de her genel konferansta 
kendi kişisel hayatımız ile ilgili durumlar için cennetten 
bize bir hediye ve nimet olarak gönderilen mesajlar 
bulunmaktadır.

Genel konferansa hazırlanmak için, Rab’bin hiz-
metkarları tarafından konuşulan sözleri daha iyi an-
lamamıza, hatırlamamıza ve uygulamamıza yardımcı 
olabilecek üç temel kavram önermeme izin verin.

1. Kilise üyeleri genel konferansta konuşulan 
esinlenmiş sözleri dinleyip inceledikleri zaman kişisel 
vahiy almaya hakları olur.

Genel konferans için kendinizi hazırlarken, sizleri ce-
vaplanmalarını istediğiniz soruları derinlemesine düşün-
meye davet ediyorum. Örneğin, karşılaştığınız zorluklar 
için Rab’bin size yol göstermesi ve sizi yönlendirmesi 
için özlem duyabilirsiniz.

Ettiğiniz belli duaların cevapları özel bir konuşma 
sayesinde ya da belli bir ifade ile doğrudan gele-
bilir. Diğer zamanlarda ise bu cevaplar, görünüşte 
birbiri ile ilişkisi olmayan sözler, ifadeler ve şarkılar 
vasıtasıyla gelebilir. Hayatın nimetleri için şükran 
dolu bir yürek ve öğüt edilen sözleri içten işitme ve 
dinleme arzusu, kişisel vahiyler için gereken yolu 
hazırlayacaktır.
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2. Bu konuyu daha önce duydum diyerek bir mesajı 
dikkate almamazlık etmeyin.

Peygamberler öğrettikleri şeyleri her zaman tekrar 
ederek öğretmişlerdir; öğrenmenin kanunu budur. Ko-
nuların ve öğretilerin tekrarlandığını genel konferansta 
görürsünüz. Size şu güvenceyi verebilirim: Bunun sebebi 
yaratıcılığın ve hayal gücünün eksik olması değildir. Ben-
zer konularda mesajlar duymaya devam ederiz, çünkü 
Rab başka şeylere doğru ilerlemeden önce anlaşılması ve 
uygulanması gereken, yüce ve sonsuz önemi olan belli 
temel ilkeleri bize öğretmek ve bunları zihinlerimize ve 
yüreklerimize işlemek ister. Akıllı bir usta ilk başta, duvar-
ları ve çatıyı yapmadan önce, inşaatın temelini atar.

3. Genel konferansta konuşulan sözler gelecek 
aylarda bize yolumuzu gösterecek bir pusula 
olmalıdır.

Eğer Ruh’un teşvik ettiklerini dinler ve yerine geti-
rirsek, bunlar Liyahona gibi hizmet görüp bize ileride 
bilinmeyen yollarda, derin vadilerde ve sarp dağlarda 
yol gösterecektir (bkz. 1 Nefi 16).

Dünyanın başlangıcından beri, Tanrı peygamberler 
göndermiştir; onlar da kendi zamanlarında yaşayan 
insanlara Tanrı’nın ilahi isteklerini bildirmişlerdir. Din-
lemek, arkasından da Rab’bin bize gönderdiği mesajları 
uygulamak bizim sorumluluğumuzdur.

Bizim merhametli ve sevgi dolu Cennetteki Babamız 
çocuklarını terk etmemiştir ve terk etmeyecektir. Eski-
den olduğu gibi bu günlerde havariler ve peygamberler 
seçmiştir. Tanrı çocuklarına vahiy göndermeye devam 
etmektedir.

Genel konferans sırasında Tanrı’nın her birimiz için 
gönderdiği mesajları işitmek ne kadar harika bir ayrıca-
lıktır! Tanrı’nın seçilmiş hizmetkarları tarafından verilen 
ilahi rehberliğin bu büyük nimeti için kendimizi iyi bir 
şekilde hazırlayalım.

Çünkü bu sıradan bir nimet değildir.

BU MESAJI ÖĞRETMEK IÇIN FIKIRLER

•	 Makaleyi	beraber	okuyun.	Aileyi	genel	konferans	
sırasında	dikkat	edecekleri	noktaları	tanımlamaları	
için	teşvik	edin.

•	 Küçük	çocukların	Başkan	Uchtdorf	tarafından	verilen	

öğütleri	dinlemelerine	yardımcı	olabilmek	için,	
onlara	Genel	Otoriteleri	gösteren	bir	şema	gösterin	
(Liyahona	’nın	konferans	sayısında	bulunmaktadır).	
Onlara	Birinci	Başkanlık	ve	Oniki	Havariler	Kurulu	
üyelerinin	genel	konferansta	konuşacaklarını	bildirin.	
Çocukların	konferansı	dinlemelerini	ve	öğrendikleri	
şeyleri	hatırlamaları	için	resim	çizmelerini	teşvik	edin.	
Anne	babalar	çocukları	için	başka	konferans	etkinlik-
leri	düzenlemek	isterlerse,	conferencegames	.lds	.org	
sitesini	ziyaret	edebilirler.

GENÇLER
Iyi, Daha Iyi, En Iyi
Mary-Celeste Lewis

Ekim	2007	genel	konferansı	konuşmasında,	Oniki	
Havariler	Kurulu’ndan	Yaşlı	Dallin H.	Oaks	“iyi,	daha	

iyi	ve	en	iyi”	etkinlikler	üzerinde	konuştu.	Konuşmasının	
“çocukların	zamanını	aşırı	doldurma”	kısmına	geldi-
ğinde,	oturduğum	yerde	suçluluk	duygusu	içinde	eğilip	
bükülmeye	başladım.

Çok	fazla	işlerle	uğraştığımı	biliyordum.	Okuldaki	
piyeslerde	oynuyordum,	ileri	seviyede	dersler	alıyordum	
ve	başka	birçok	faaliyetlere	katılıyordum.	Genç	Bayanlar	
ile	ilgili	aktivitelere	düzenli	bir	şekilde	katılmıyordum;	
Pazar	günlerim	ise	son	ana	kadar	bıraktığım	ödevlerimi	
bitirmeye	çalıştığım	için	çok	stresliydi.	Müzik	derslerine	
girmek	ve	okul	gazetesini	yayına	hazırlamak	artık	eğ-
lenceli	bir	şey	değil,	sanki	bir	iş	olmuştu.

Yaşlı	Oaks’un	konuşması	ajandamı	iyice	gözden	ge-
çirmeme	sebep	oldu.	Katıldığım	aktiviteler	güzeldi,	ama	
çok	fazla	aktivite	vardı.	En	iyi	aktiviteleri	seçmeliydim.	
Hangi	aktivitelerden	vazgeçsem	diye	karar	vermeye	
çalışırken,	İsa	Mesih’in	sevindirici	haberinin	herkesin	
sahip	olabileceği	en	büyük	tercih	olduğunu	fark	ettim.	
Dua	etmeyi	ve	kutsal	yazıları	araştırmayı	listemin	başına	
koyduğum	günden	beri	hayatım	çok	daha	rahat	oldu.

Yaşlı	Oaks,	Rab’bin	bizden	yapmamızı	istediği	şeyleri	
ilkönce	yaptığımızda	her	şeyin	güzel	bir	şekilde	dü-
zene	gireceğini	bana	öğretti.	Oyun	oynamadan,	hatta	
ev	ödevlerimi	yapmadan	önce	kutsal	yazılarımı	ince-
leyip	okursam,	önemli	olan	her	şey	yapılmış	olacaktı.	
Tanrı’yı	sonradan	aklıma	gelen	bir	düşünce	gibi	haya-
tıma	eklemek	yerine,	hayatımı	O’nun	temeli	üzerine	
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kurduğumda,	daha	huzurlu	ve	başarılı	bir	hayata	sahip	
oldum.

Şimdi	genel	konferansta	verilen	öğütleri	çok	dikkatli	
bir	şekilde	dinliyorum!

ÇOCUKLAR
Genel Konferans Sayesinde 
Sorularımın Cevaplarını Bulabilirim

Başkan	Uchtdorf,	genel	konferanstan	önce	aklınız-
dan	bazı	soruları	geçirirseniz,	Rab’bin	konferans	

sırasında	peygamberleri	ve	havarileri	aracılığıyla	sizlere	
konuşabileceğini	öğretiyor.

1.	Ailece	ya	da	sınıf	olarak,	tek	başınıza	ya	da	beraber	
neler	öğrenmeniz	gerektiğini	tartışın.	(Örneğin:	
Tanıklığımı	nasıl	güçlendirebilirim?	Okulda	yaşadığım	
bir	sorunu	nasıl	çözebilirim?)	Sorularınızı	bir	kağıda	
ya	da	anı	defterinize	yazabilirsiniz.

2.	Konferanstan	önceki	haftalarda,	bu	soruları	düşüne-
bilir	ve	bunlar	hakkında	dua	edebilirsiniz.

3.	Konferans	sırasında	dikkatli	bir	şekilde	dinleyin	(not	
almak	yararlı	olabilir).	Daha	sonra	Rab’bin—Kilise	
liderleri	aracılığıyla—sorularınıza	nasıl	cevap	verdi-
ğini	yazın.

4.	Başka	bir	kağıdın	üzerine,	öğrendiğiniz	şeyleri	uygu-
ladığınızı	gösteren	bir	resim	çizebilirsiniz.
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Yardımlaşma Cemiyeti genel baş-
kanı Julie B. Beck şöyle dedi: 

“İçimde Tanrı’nın kızlarının değeri 
hakkında güçlü bir tanıklık oluştu. 
. . .Hiçbir zaman daha çok inanca 
ve kişisel doğruluğa bu kadar ihtiya-
cımız olduğunu hissetmedim. Hiçbir 
zaman daha güçlü ailelere ve evlere 
bu kadar ihtiyacımız olmamıştır.”

Kız kardeşler aldıkları kişisel va-
hiylere göre hareket ettikleri zaman 
güçlü bir evin ve ailenin kurulma-
sına yardım edebilirler. Kız kardeş 
Beck şöyle devam etti, “Kişisel 
vahiy şartlarını yerine getirebilme, 
vahiy alabilme ve alınan vahiylere 
göre hareket edebilme yeteneği 
bu hayatta kazanabileceğimiz en 
önemli beceridir.” “Rab’bin Ruhu’-
nun bizle olması için gerekli ilk 
koşul, o Ruh için istek duymaktır ve 
belli bir değerlilik derecesi gerekti-
rir. Emirleri tutmak, tövbe etmek ve 
vaftiz sırasında yapılan antlaşmaları 
yenilemek Rab’bin Ruhu’nun her 
zaman yanımızda olmasını sağlaya-
caktır. Tapınak antlaşmaları yapmak 
ve bunları tutmak da bir kadının 
hayatına ruhsal güç ve kuvvet katar. 
Zor soruların birçok cevabını kutsal 
yazıları okuduğumuzda buluruz, 
çünkü kutsal yazılar vahiy alın-
masına yardımcı olur. . . .Günlük 
dualar Rab’bin Ruhu’nun yanımızda 
olması için gereklidir.” 1

Aile üyelerimize Cennetteki 
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Ruhsallığı	Arttırarak	Aileleri	
Güçlendirmek
Bu materyali inceleyin ve uygun olduğu takdirde ziyaret ettiğiniz kız kardeşler ile paylaşın. 
Kız kardeşlerinizi güçlendirmenize ve Yardımlaşma Cemiyeti’ni hayatınızın aktif bir parçası 
yapmasına yardımcı olması için aşağıdaki soruları kullanın. 

İman • Aile • Yardım

Babamızın sonsuz planını anla-
malarına yardımcı olduğumuzda 
onları ruhen güçlendirmiş oluruz. 
Oniki Havariler Kurulu’ndan Yaşlı 
M. Russell Ballard, “Çocuklarımızı 
sonsuz rollerine ruhen daha iyi 
hazırlamak için ne yapabiliriz?” diye 
sordu. “Belki en kapsamlı cevap 
şudur: Onlara sevindirici haberin 
ilkelerini yaşamayı öğretin.” Bunu 
her gün dua ederek, kutsal yazıları 
araştırarak ve ailece yemek yiyerek, 
ayrıca her hafta aile ev akşamları 
düzenleyerek ve Kilise’ye gide-
rek öğretebilirsiniz. Yaşlı Ballard 
şöyle bir açıklamada bulunur: “Biz 
her gün, şu an, sonsuz hayat için 
hazırlanıyoruz. Eğer sonsuz hayat 
için hazırlanmıyorsak, o zaman daha 
az, belki de çok daha az bir şey için 
hazırlanıyoruz.” 2

Kutsal Yazılar
Mezmurlar 22:6; 1. Yuhanna 3:22; 

Öğreti ve Antlaşmalar 11:13–14; 
19:38; 68:25

Kendi Tarihimizden
Nisan 1842 Yardımlaşma Cemiyeti 

toplantısında, Peygamber Joseph 
Smith kız kardeşlere kendi kurtuluş-
larını kazanma konusunda ciddi bir 
sorumlulukları olduğunu öğretti. O 
şöyle dedi, “Talimatlarımı verdikten 
sonra, sizler kendi günahlarınız-
dan sorumlu olacaksınız; kendinizi 

kurtarmak için Cennetteki Babamı-
zın huzurunda yürümeniz gerek-
mektedir ki bu büyük bir şereftir; 
Hepimiz kurtuluşumuzu sağlamak 
için Rabbimiz tarafından bize veril-
miş olan ışığı ve aklı geliştirmekle 
sorumluyuz.” 3 Joseph Smith kız 
kardeşlere doğru bir insan ve kutsal 
bir halk olmalarını, tapınak törenleri 
ve antlaşmaları için hazırlanmalarını 
öğretti.
NOTLAR
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Joseph Smith (2007), 355. 

Ben Ne Yapabilirim?
1. Manevi	özgüven	konusunda	
kız	kardeşlerime	nasıl	yardımcı	
olabilirim?

2. Kendi	becerilerimi	nasıl	gelişti-
rebilirim	ki	Kutsal	Ruh’un	farkına	
varabilir	ve	karşılık	verebilirim?

Daha çok bilgi almak için, www 
.reliefsociety .lds .org’a gidin.
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