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Neden Peygamberlere 
İhtiyacımız Var?

Cennetteki Baba çocuklarını sevdiği için,  
bu fani dünyada yaşarlarken onları talimatsız 
ve rehbersiz bırakmadı. Cennetteki Babamı-

zın öğretileri yerel bir kitapçıda bulabileceğiniz  
cinsten basit, tahmin edilebilir, sıradan ciltsiz bir 
kitap değildir. Bu öğretiler tüm güce ve tüm bil-
giye sahip, çocuklarını seven göksel Varlığın 
bilgeliğidir. O’nun sözlerinde çağların sırrını—
bu yaşamdaki ve gelecek dünyadaki yaşamın 
anahtarını—bulabilirsiniz.

Cennetteki Baba bu bilgeliği yeryüzündeki çocuk-
larına hizmetkarları olan peygamberleri aracılığıyla 
vahyeder (bkz. Amos 3:7). Tanrı, Adem’in günle-
rinden beri çocuklarına, isteklerini ve nasihatlarını 
başkalarına bildirmek üzere atanan kahinler aracılı-
ğıyla konuşmuştur. Peygamberler ilham almış öğret-
menlerdir ve İsa Mesih’in özel tanıklarıdır (bkz. Ö&A 
107:23). Peygamberler, sadece kendi zamanlarının 
insanlarına konuşmazlar, ayrıca gelmiş geçmiş her-
kese konuşurlar. Onların sesleri yüzyıllar boyunca 
Tanrı’nın çocukları için olan isteğinin bir ahdi olarak 
yankılanır.

Bugün geçmiş çağlardan farklı değildir. Rab günü-
müz insanlarını geçmişte yaşayan insanlardan daha 
az sevmez. Tanrı’nın çocuklarına konuşmaya devam 

etmesi, İsa Mesih’in Kilisesi’nin Restorasyonunun 
muhteşem mesajlarından biridir! O cennette  
saklanmıyor, ama eski günlerde konuştuğu gibi 
konuşuyor.

Rab’bin peygamberlerine vahiyle bildirdiklerinin  
çoğu şahıslar olarak ve toplumlar olarak bizim  
üzülmemizi önlemeyi amaçlar. Tanrı konuştuğu  
zaman, çocuklarına öğretmek, ilham vermek,  
onları günahlarından arındırmak ve onları uyarmak 
için böyle yapar. Şahıslar ve toplumlar Cennetteki 
Baba’nın öğretilerini önemsemediklerinde,  
bunu sıkıntı, eziyet ve zahmet çekme pahasına 
yaparlar.

Tanrı tüm çocuklarını sever. Bu sebeple  
peygamberleri aracılığıyla ısrarla bizden istirham  
eder. Aynen sevdiklerimiz için en iyisini istememiz 
gibi, Cennetteki Baba bizim için en iyisini ister.  
Bu yüzden O’nun talimatları çok kritik ve bazen  
çok acildir. Bu yüzden, O bizi bugün yüzüstü bı-
rakmamıştır, isteklerini peygamberleri aracılığıyla 
vahyetmeye devam etmektedir. Kaderimiz ve  
dünyamızın kaderi Tanrı’nın çocuklarına vahyettiği  
sözü duymamıza ve önemsememize dayanır. 

Tanrı’nın insanlığa verdiği paha biçilmez talimat-
ları Kutsal Kitap’ta, Mormon Kitabı’nda, Öğreti ve 
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Antlaşmalar’da ve Çok Değerli İnci’de bulunur.  
Ek olarak, Rab bize hizmetkârları aracılığıyla  
konuşur, gelecek genel konferansta tekrar  
konuşacağı gibi.

Böyle bir şeyin mümkün olup olamayacağını merak 
eden herkes için, “Tanrı’nın bizimle bugün konuşması 
mümkün mü?” diye soran varsa, tüm kalbimle sizi  
“gelin ve görün” diye davet ediyorum (Yuhanna 1:46). 
Kutsal yazılarda bulunan Tanrı’nın sözünü okuyun.  
Genel konferansı, Tanrı’nın son zaman peygamberleri 
aracılığıyla verilen sesini duymak isteyen bir kulakla  
dinleyin. Gelin, duyun ve kalbinizle görün! Araştırmak 
için “samimi bir yürekle, doğru bir amaçla, Mesih’e  
inanarak sorarsanız, [Tanrı] onların doğruluğunu size  
Kutsal Ruh’un gücüyle bildirecektir” (Moroni 10:4).  
Bu gücün sayesinde ve aracılığıyla biliyorum ki  
İsa Mesih yaşıyor ve kilisesini yaşayan bir peygamber, 
hatta Başkan Thomas S. Monson aracılığıyla  
yönetiyor.

Kardeşler ve kız kardeşler, Tanrı bize bugün  
konuşuyor. Ve O istiyor ki tüm çocukları sesini dinlesin 
ve önemsesin. Biz bunları yaparsak, Rab bizi hem  
bu hayatta hem de gelecek dünyalarda kutsayacak  
ve yüksek yerlere getirecektir.

GENÇLER
Yaşayan Bir Peygamber Bize  
Yol Gösteriyor
Christy Ripa

16 yaşındayken, şahsen ilk defa genel konferansa  
katılma fırsatım oldu. Ailem Batı Oregon,  

ABD’de yaşıyordu ve biz genel konferansa katılmak  
ve abimi misyoner eğitim merkezine bırakmak için 
Utah’a gittik.

Kutsal Ruh tarafından öğretilmek üzere konferansa 
büyük bir istekle gittim. Sonuç olarak, Ruh tarafından 
bir belirtiyi hissettim; ama ben kendimi hazırlamamış 
olsaydım, muhtemelen bunu hissetmeyecektim.

Oturumlardan biri sırasında, herkes ayağa kalktı  
ve topluca “Bize yol göster, Ey Sen Büyük Yehova” 
ilahisini söyledi. Ilahiyi söylerken, konferans merkezinde 
etrafıma bakmak için açık bir etki hissettim. Etrafıma  
bakındım ve Tanrı’yı yüceltmek için hepimiz sesimizi  
yükseltirken binlerce insanın tek bir yürek olması  
beni oldukça etkiledi.

Daha sonra kendimi Nefi’nin hayat ağacının  
görümünü gördüğü zamanki gibi hissettiğim bir  
tecrübe yaşadım, çünkü Ruh bana, “Bak” dedi  
(bkz. 1. Nefi 11–14). Başkan Thomas S. Monson’a  
baktım ve Kilise’nin var olan birliğini hissettim,  
çünkü bize yaşayan bir peygamber yol gösteriyordu. 
Kutsal Ruh’un tanıklığı aracılığıyla, Başkan Monson’ın 
günümüzün gerçek peygamberi olduğunu biliyorum 
ve Isa Mesih’in bu Kiliseyi onun aracılığıyla yönettiğini 
biliyorum.
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Biz Cennetteki Babamız’ın kızla-
rıyız. O bizi biliyor, seviyor ve 

bizim için bir planı var. Bu planın 
parçası dünyaya gelip iyiyi kötüye ter-
cih etmeyi öğrenmeyi içerir. Tanrı’nın 
emirlerini yerine getirmeyi seçtiğimiz 
zaman, O’nu onurlandırırız ve kimli-
ğimizi Tanrı’nın kızları olarak kabul 
ederiz. Yardımlaşma cemiyeti bize bu 
ilahi mirası hatırlamakta yardım eder.

Yardımlaşma cemiyeti ve onun 
tarihi bizi güçlendirir ve destekler. 
Yardımlaşma Cemiyeti genel baş-
kanı Julie B. Beck şöyle dedi: “Tan-
rı’nın kızları olarak, sonsuz tayinler 
için kendinizi hazırlıyorsunuz ve 
her biriniz kadınlara ait bir kimliğe, 
doğaya ve sorumluluğa sahipsiniz. 
Ailelerin, toplumların, bu kilisenin 
ve değerli kurtuluş planının başa-
rısı sizin sadakatinize bağlıdır. . . . 
[Cennetteki Babamız] Yardımlaşma 
Cemiyetini, halkının gelişmesine 
yardımcı olmak için ve onları 
tapınak kutsamalarına hazırlamak 
için tasarladı. Tanrı, [Yardımlaşma 
Cemiyetini] kızlarını Kendi işinde 
birleştirmek için ve Kendi krallı-
ğını kurarken ve Siyon’un evlerini 
güçlendirirken onların yardımını 
sağlamak için kurdu.” 1

Cennetteki babamız bize krallı-
ğını kurmasına yardım etmemiz için 
belirli bir iş verdi. Ayrıca bu belirli 
işi başarmak için bizi ruhsal hediye-
lerle kutsadı. Yardımlaşma Cemiyeti 
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Krallığımdaki Kızlarım
Bu materyali inceleyin ve uygun olduğu takdirde ziyaret ettiğiniz kız kardeşler ile paylaşın. 
Kız kardeşlerinizi güçlendirmenize ve Yardımlaşma Cemiyeti’ni hayatınızın aktif bir parçası 
yapmanıza yardımcı olması için aşağıdaki soruları kullanın. 

aracılığıyla, ailelerimizi güçlendir-
mek, ihtiyaç sahiplerine yardım 
etmek ve İsa Mesih’in öğrencileri gibi 
yaşamayı öğrenmek için hediyeleri-
mizi kullanma fırsatımız var.

Birinci Başkanlık İkinci Danış-
manı, Başkan Dieter F. Uchtdorf, 
öğrencilik hakkında şöyle demiştir: 
“Öğrencilik patikasında sabırla yü-
rüyerek, kendimize inancımızın öl-
çüsünü ve kendi isteklerimiz yerine 
Tanrı’nın istediklerini kabul etmeye 
hevesli olduğumuzu gösteririz.” 2

Tanrı’nın kızları olduğumuzu ve 
O’nun öğrencileri gibi yaşamaya 
çalıştığımızı hatırlayalım. Böyle ya-
parsak, Tanrı’nın krallığının burada 
yeryüzünde kurulmasına yardım 
edeceğiz ve O’nun huzuruna dön-
meye layık olacağız.

Kendi Tarihimizden
28 Nisan 1842’de, Peygamber 

Joseph Smith, Yardımlaşma Cemiye-
ti’ndeki kız kardeşlere şöyle demiştir: 
“Şu an Tanrının [sizin] içinize ektiği 
bu duygulara göre hareket edece-
ğiniz bir duruma yerleştirildiniz. 
. . . Eğer size verilen ayrıcalıklara 
uygun bir şekilde yaşarsanız, me-
leklerin sizlerin yardımcısı olması 
engellenemez.” 3

Yardımlaşma Cemiyeti’nin gü-
cünün başkalarına hizmet etmek 
ve insanların imanlarını güçlendir-
mek olduğunu onaylayan üçüncü 

Yardımlaşma Cemiyeti genel baş-
kanı Zine D. H. Young, 1893’ te 
kız kardeşlere şu sözü verdi, “Eğer 
kalbinizin derinliklerinin içini kazar-
sanız, Rab’bin Ruhunun yardımıyla, 
çok değerli inciyi, bu işin tanıklığını 
bulacaksanız.” 4
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Ben Ne Yapabilirim?
1. Kız kardeşlerimin Tanrı’nın 
kızları olarak potansiyellerine eriş-
mesine nasıl yardımcı olabilirim? 

2. Öğreti ve Antlaşmalar 25’ 
teki kadınlara verilen öğüt ve 
uyarıları kendi hayatımda nasıl 
uygulayabilirim?

Daha çok bilgi almak için,  
reliefsociety .lds .org’a gidin.
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İman, Aile, Yardım

Kutsal Yazılardan
Zekeriya 2:10; Öğreti ve Antlaş-

malar 25:1, 10, 16; 138:38–39, 56;  
“Aile: Bütün Dünya’ya Bir Duyuru” 
(Liyahona ve Ensign, Kasım  
2010, 129)


