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O Dirildi

İsa Mesih’in Dirilişi’nin gerçek olduğuna dair bir tanık-
lık hem umut hem de kararlılık kaynağıdır. Ve Tanrı’-
nın her çocuğu için öyle olabilir. 1969 Haziran’ındaki 

bir yaz gününde annem öldüğünde benim için öyleydi, o 
zamandan beri geçen yıllar boyunca da öyle olmuştur ve 
ben onu tekrar görünceye kadar öyle olacaktır. 

Geçici ayrılıktan kaynaklanan hüznün yerini hemen 
mutluluk aldı. Bu, mutlu bir kavuşmaya yönelik umut-
tan daha öte bir şeydi. Rab peygamberleri sayesinde 
birçok şeyi vahiyle bildirdiği için ve Kutsal Ruh Diriliş’in 
gerçek olduğunu bana teyit ettiği için, kutsanmış ve 
dirilmiş sevdiklerimizle tekrar bir araya gelmenin nasıl 
olacağını zihnimde canlandırabiliyorum: 

Doğrular dirildiğinde dirilecek olanlar bunlardır. . . .
Tanrı ve Mesih’in herkesin yargıcı olduğu cennette, 

adları yazılı olanlar bunlardır. 
Kendi kanını dökerek bu mükemmel kefareti gerçek-

leştiren ve yeni antlaşmanın aracısı olan İsa sayesinde 
mükemmel kılınmış doğru insanlar bunlardır (bkz. Ö&A 
76:65, 68–69). 

İsa Mesih ölümün zincirlerini kırdığı için, Cennetteki 
Baba’nın dünyaya gelen çocuklarının hepsi asla ölmeye-
cek bir bedende dirileceklerdir. O halde benim ve sizin 
bu muhteşem hakikate ilişkin olan tanıklığımız sevilen 
bir aile üyesinin ya da arkadaşın kaybının acısını durdu-
rabilir ve onun yerine sevinçli bir beklentiyi ve güçlü bir 
kararlılığı sağlayabilir. 

Rab hepimize diriliş armağanını vermiştir ve böylece 
ruhlarımız fiziksel kusurlardan arındırılmış vücutlara 
yerleştirilecektir (bkz. Alma 11:42–44). Annem genç, ışık 
saçan, yaşının ve çektiği fiziksel acılı yılların etkisinden 
uzak bir şekilde görünecektir. Bu ona ve bize bir arma-
ğan olarak gelecektir. 

Ama onunla sonsuza dek beraber olmayı arzulayan 
bizlerin bu birlikteliğe hak kazanmak için, Baba ve O’nun 
Sevgili dirilmiş Oğlu’nun görkem içinde bulundukları 
yerde yaşamak üzere seçimler yapması gerekir. Orası 
aile yaşamının ebediyen devam edebileceği tek yerdir. 
Bu hakikate dair bir tanıklık, kendimin ve sevdiklerimin, 
yaşamlarımızda işleyen İsa Mesih’in Kefareti sayesinde 
göksel krallığın en yüksek derecesine hak kazanması için 
olan kararlılığımı artırmıştır (bkz. Ö&A 76:70).

Rab sonsuz yaşam için olan bu arayışta, bana yardım 
eden ve size yardım edebilen Rab’bin sofrası duaları ile 
bize rehberlik sunar. Her Rab’bin sofrası toplantısında 
vaftiz antlaşmalarımızı yenilemeye davet ediliriz. 

Kurtarıcı’yı daima hatırlamaya söz veririz. O’nun kur-
ban oluşunun simgeleri, O’nun ölümün zincirlerini kır-
mak, bize merhamet sunmak ve tövbe etmeyi seçmemiz 
halinde bütün günahlarımızın affedilmesini sağlamak 
için ödediği bedelin büyüklüğünün kıymetini bilmemize 
yardım eder. 

O’nun emirlerini yerine getirmeye söz veririz. Kutsal 
yazıları ve yaşayan peygamberlerin sözlerini okumak 
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ve Rab’bin sofrası toplantılarımızdaki esinlenmiş konuş-
macıları dinlemek bize öyle yapacağımıza dair antlaş-
malarımızı hatırlatır. Kutsal Ruh, o gün yerine getirmeye 
en çok ihtiyaç duyduğumuz emirleri zihinlerimize ve 
yüreklerimize getirir. 

Rab’bin sofrası dualarında, Tanrı Kutsal Ruh’u bi-
zimle olması için göndereceğini vaat eder (bkz. Moroni 
4:3; 5:2; Ö&A 20:77, 79). O anda, Tanrı’nın bana sanki 
kişisel bir görüşmeyi hissettiren bir şeyi verebileceğini 
keşfettim. O, yaptığım O’nu memnun edici şeylerin, 
tövbe ve bağışlama için duyduğum ihtiyacın ve O’nun 
için hizmet edeceğim insanların isimlerinin ve yüzlerinin 
farkına varmamı sağlar. 

Yıllar boyunca, bu tekrarlanan deneyim, umudu ilahi 
sevgi hislerine dönüştürmüş ve merhametin kilidinin 
Kurtarıcı’nın Kefareti ve Dirilişi sayesinde benim için 
açıldığına dair bir güvence sağlamıştır. 

İsa’nın dirilmiş Mesih, bizim Kurtarıcımız ve mükem-
mel örneğimiz ve sonsuz yaşam için rehberimiz oldu-
ğuna tanıklık ederim. 

BU MESAJI ÖĞRETMEK İÇİN FİKİRLER

“Faydalanabilmemiz ve bilgi öğrenebilmemiz için 
bütün kutsal yazıları kendimizle” karşılaştırmalıyız 

(1. Nefi 19:23). Öğreti ve Antlaşmalar 20:76–79’ta 
bulunan Rab’bin sofrası dualarını okumayı düşünebilir-
siniz. Başkan Eyring’in Rab’bin sofrası duaları hakkında 
öğrettiklerini okuduktan sonra, ders verdiğiniz kişileri, 
bu duaların hayatlarına rehberlik edebileceği ve onların 
Cennetteki Baba ve Isa Mesih ile beraber tekrar yaşayıp 
geri dönmelerine yardım edebileceği yollar hakkında 
düşünmeye davet etmek isteyebilirsiniz. 

GENÇLİK
Tanrı İle Olan Kişisel Görüşmeniz

Başkan Eyring Rab’bin sofrası dualarını dinlediği-
mizde Tanrı ile kişisel bir görüşmemiz varmış gibi 

hissedebileceğimizi öğretmektedir. Başkan Eyring aşağı-
daki üç alanı düşünmektedir. Bu soruları günlüğünüze 
yazmayı ve bu ayın her Pazar günü onlar hakkında de-
rinlemesine düşünmeyi göz önünde bulundurabilirsiniz. 
Derinlemesine düşünüp Kutsal Ruh’tan izlenimler aldığı-
nızda, bunlar hakkında günlüğünüze yazabilirsiniz.

• Tanrı’yı memnun eden hangi işleri yaptım?
• Niçin tövbe etmeliyim ya da nelerden bağışlanmayı  

istemem gerekir?
• Tanrı benim kime hizmet etmemi istiyor? 
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Tapınak Antlaşmaları
Bu materyali dua ederek inceleyin ve uygun olduğu takdirde ziyaret ettiğiniz kız 
kardeşler ile paylaşın. Kız kardeşlerinizi güçlendirmenize ve Yardımlaşma Cemiye-
ti’nin hayatınızın aktif bir parçası olmasına yardımcı olması için aşağıdaki soruları 
kullanın. Daha çok bilgi almak için, reliefsociety.lds.org’a gidin.
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İman, Aile, Yardım

Başkan Thomas S. Monson, “Bir 
gün Cennetteki Babamız’a 

sonsuz bir aile ilişkisi içerisinde 
geri dönmemize ve kutsamalarla ve 
yukarıdan gelen bir güçle dona-
tılmamıza izin veren tapınaktaki 
kurtarıcı kutsal törenler bizim her 
fedakarlığımıza ve her çabamıza 
değerdir” 1 demiştir. Henüz tapınakta 
bulunmadıysanız, şunları yaparak 
kutsal tapınak törenlerini almaya 
hazırlanabilirsiniz:

• Cennetteki Baba’ya, İsa Mesih’e 
ve Kutsal Ruh’a inanarak.

• İsa Mesih’in Kefareti’ne ve iade 
edilmiş sevindirici habere dair bir 
tanıklık geliştirerek.

• Yaşayan peygamberi destekleye-
rek ve takip ederek. 

• Ondalık ödeyerek, ahlaken temiz 
olarak, dürüst olarak, Bilgelik 
Sözü’ne uyarak ve Kilise’nin 
öğrettikleriyle uyumlu bir şekilde 
yaşayarak tapınak tavsiye belge-
sini almayı hak ederek.

• Zamanınızı, yeteneklerinizi ve 
imkanlarınızı Rab’bin krallığının 
kurulmasına yardım etmek için 
kullanarak. 

• Aile tarihi çalışmalarına katılarak.2

Başkan Monson ayrıca şöyle 
öğretmiştir: “[Tapınak] içinde yaptı-
ğımız antlaşmaları hatırladığımızda, 
her sıkıntıya katlanma ve her ayart-
manın üstesinden gelme kabiliyeti-
miz artacaktır.” 3

Kutsal Yazılar 
Öğreti ve Antlaşmalar 14:7; 25:13; 

109:22

Kendi Tarihimizden
“Adama töreninden sonra 

5000’den fazla Aziz, Nauvoo Tapına-
ğı’nda toplandı. . . .

“Tapınak antlaşmalarının kuv-
veti, kudreti ve nimetleri, soğuk, 
sıcak, açlık, fakirlik, hastalık, kazalar 
ve ölüm nedeniyle [zorluk yaşa-
dıklarında], Son Zaman Azizlerini 
[batıya olan] yolculukları süresince 
[destekledi].” 4

Birçok Yardımlaşma Cemiyeti kız 
kardeşi gibi, Sarah Rich bir tapınak 
çalışanı olarak hizmet etti. Yaşadığı 
tecrübeden şöyle bahsetmiştir: “Eğer 
o tapınakta Rab’bin Ruhu ile. . .bize 
hediye edilen inanç ve bilgi ol-
masaydı, yolculuğumuz karanlığa 
atılan bir adım gibi olurdu. . .Ama 

Cennetteki Babamız’a inancımız 
vardı. . .ve O’nun seçilmiş halkı 
olduğumuzu hissediyorduk. . .ve 
kurtuluş günümüz gelmiş olduğu 
için keder yerine sevinç duyduk.” 5

İnançlı Son Zaman Azizi kadın-
ları için bu göç “karanlığa atılan bir 
adım” değildi. Onlar tapınak antlaş-
malarıyla desteklendiler.
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Ben Ne Yapabilirim?
1. Tapınakta düzenli olarak  
ibadet ediyor muyum?

2. Kız kardeşlerimi tapınak  
kutsamalarını almaya teşvik  
ediyor muyum?


