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Sonsuza dek aileleri bağlamak için olan rahiplik gücü 
Tanrı’nın en büyük hediyelerinden birisidir. Kurtu-
luş planını anlayan her kişi bu sonsuz aile nimeti 

için özlem duyar. Tanrı sadece İsa Mesih’in Son Zaman 
Azizler Kilisesi’nin adanmış tapınaklarında gerçekleştirilen 
mühürleme törenlerinde ailelerin sonsuza dek birbirlerine 
bağlanabileceğinin sözünü verir. 

Bunu mümkün kılan rahiplik anahtarları Kirtland 
Tapınağı’nda, peygamber İlya tarafından Joseph Smith’e 
verilerek yeryüzüne iade edildi. Bu rahiplik anahtarları, 
İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’ndeki yaşayan 
peygamberlerin aracılığıyla, kesiksiz bir yetki çizgisiyle 
günümüze kadar geçmiştir.

Kurtarıcı ölümlü hayatındaki hizmetinde baş Havarisi 
Petrus’a aileleri mühürleme gücü hakkında konuştuğunda 
şöyle dedi: “Size doğrusunu söyleyeyim, yeryüzünde 
bağlayacağınız her şey gökte de bağlanmış olacak. Yer-
yüzünde çözeceğiniz her şey gökte de çözülmüş olacak” 
(Matta 18:18).

Ailelerimizle beraber sonsuza dek yaşayabileceğimiz 
tek yer göksel krallıktır. Orada Cennetteki Babamız ve 
Kurtarıcımız’ın huzurunda ailelerimizle beraber olabiliriz. 
Peygamber Joseph Smith, Öğreti ve Antlaşmalar’da bu 
muhteşem tecrübeyi şu şekilde açıkladı:

“Kurtarıcı göründüğü zaman O’nu olduğu gibi görece-
ğiz. O’nun da bizim gibi bir insan olduğunu göreceğiz. 

Burada kendi aramızda var olan bu aynı sosyallik orada 

bizim aramızda var olacak, sadece sonsuz görkemle, şu 
an sahip olmadığımız görkemle birlikte olacak” (bkz.Ö&A 
130:1-2).

Bu kutsal yazı ailelerimizle olan ilişkilerimiz için cen-
netsel bir standardı güvenle hedefleyebileceğimizi gösterir. 
Cennette bizi bağlayacak rahiplik kutsal törenlerini, yaşayan 
ve ölmüş olan aile bireylerimize sunabilmek için elimizden 
gelen her şeyi yaparak onlara yeterli ilgi gösterebiliriz.

Çoğunuz, genç ya da yaşlı, bunu zaten yapıyorsunuz. 
Sizi birbirinize mühürleyebilecek kutsal törenleri henüz 
almamış atalarınızın isimlerini araştırmışsınızdır.

Hemen hemen hepinizin, rahiplik gücüyle ailece mühür-
lenmemiş yaşayan akrabaları vardır. Pek çok kişinin, rahiplik 
kutsal törenlerini almış olan ama Tanrı ile yaptıkları antlaş-
maları tutmayan sağ akrabaları vardır. Tanrı, bu akrabaları-
nızın hepsine inançla elinizi uzatıp yardım edebilmeniz için 
sizi kutsayacaktır. Sizler, Rab’bin başkalarını O’na getirmeye 
çalışan öğrencilerine verdiği bir söze sahipsiniz.

Sizi kim kabul ederse, Rab de orada olacak, çünkü Rab 
önünüzden gidecek. Sizin sağınızda ve solunuzda olacak 
ve Ruhu yüreklerinizde ve melekleri size yardım etmek 
için etrafınızda olacak (bkz.Ö&A 84:88).

Ofisimin camından her gün gelin ve damatların güzel 
çiçeklerin ve fıskiyelerin arasında resimlerini çektirdikle-
rini görürüm. Fotoğrafçı düğün resimleri çekerken damat 
genelde gelini kollarında taşır, en azından sendeleyerek bir 
kaç adım atar. Bunu her gördüğümde, hayat zorlaşmaya 
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başladığında birbirlerini bir süre sonra -bazen düğün gü-
nünden çok kısa bir süre sonra- başka bir şekilde taşımak 
zorunda kalan tanıdığım çiftleri düşünürüm. İşler kaybe-
dilebilir. Çocuklar büyük sorunlarla doğabilir. Hastalıklar 
olabilir. Ve ondan sonra, kolay zamanlarda başkalarının 
bize davranmasını istediğimiz gibi bizim onlara karşı olan 
davranma alışkanlığımız, içimizde olduğunu düşündü-
ğümüzden daha çoğunu gerektiren o zor günlerde bizi 
kahraman yapacaktır.

Tanrı’nın huzuruna götürebileceğimiz bu tür ilişkiyi 
ailelerimize sağlamak bizim borcumuzdur. Başkalarını 
gücendirmemeliyiz ya da gücenmemeliyiz. Çabuk ve 
tamamen affetmeyi seçebiliriz. Kendi mutluluğumuzdan 
daha çok başkalarının mutluluğunu istemeye çabalayabili-
riz. Konuşurken nazik olabiliriz. Bütün bu şeyleri yapmaya 
çalıştığımızda Kutsal Ruh’u ailelerimize ve hayatlarımıza 
davet etmiş olacağız.

Size şunun güvencesini veririm ki Rab’bin yardımıyla ve 
tövbekar kalplerle sonsuza dek sahip olmak istediğimiz bu 
tür hayata benzer bir hayatı bir anlığına bu hayatta göre-
biliriz. Cennetteki Baba bizi seviyor. O’na geri dönmemizi 
istiyor. Kurtarıcı, Kefaretinin gücüyle, kutsal tapınaklara 
girmemiz ve tutabileceğimiz antlaşmaları yapmamız için 
kalplerimizdeki gereken değişikliği ve zamanı geldiğinde 
göksel görkemde -tekrar evimizde- sonsuza dek ailece 
yaşamamızı mümkün kılar. 

BU MESAJI ÖĞRETMEK İÇİN FİKİRLER

Sonsuz ailelerle ilgili öğretiyi paylaşırken, Oniki 
Havariler Kurulu’ndan Yaşlı Richard G. Scott’ın şu 
söylediklerini göz önünde bulundurun: “Her zaman 
aileleri güçlendirmeye çabalayın. Ailelerin tapınakta 
mühürlenmesinin önemine ilişkin bir vizyonla öğretin. 
. . . Tapınaktaki kutsal mühürleme törenlerine ilişkin bir 
vizyonunuz olduğunda, yeryüzünde Tanrı’nın krallı-
ğını kurmaya yardım edeceksiniz” (I Have Given You 
an Example,” Liyahona Mayıs 2014, 34). Öğrettiğiniz 
kişilere tapınakta mühürlenmenin önemine ilişkin bir 
vizyonu geliştirmelerine nasıl yardımcı olabilirsiniz? 
Henüz mühürlenmemiş kişileri bu kutsal törene doğru 
atacakları adımlar hakkında konuşmaya davet edin. 
Tapınakta mühürlenmiş olanları kendi sonsuz ailele-
rine ilişkin vizyonlarını nasıl muhafaza edebilecekleri 
ve birbirleriyle olan ilişkilerini ilerletmek için nasıl çaba 
gösterebilecekleri hakkında konuşmaya davet edin. 

GENÇLİK
Aileme Sonsuza Dek Bağlıyım
Laura Burton

Üç yaşında evlat edildiğimde doğum annem eğer an-
nem ve babam, Kilise kutsal törenlerimi 12 yaşıma 

girdikten sonra yapılmasını kabul ederlerse evlatlığın 
kesinleşeceğine dair izin vereceğini söyledi. Doğum 
annem, kendi seçimimi yapabilmek için yeterince büyük 
olmam gerektiğini düşündü ama beklemek gerçekten 
çok zordu. 

Evet, çoğu arkadaşım sekiz yaşına girdiğinde onla-
rın vaftiz olduğunu görmek zordu fakat daha da zor 
olanı 12 yaşıma kadar beni evlat edinen anne babama 
ve benden büyük beş kardeşime mühürlenemeyişimdi. 
Bana bir şey olacağından ve onlara mühürlenemeyece-
ğimden korktum.

12’nci yaş günüm yaklaşırken, vaftizimi ve aileme 
mühürlenmeyi planlamaya başladık. Annem ve babam 
hangi tapınakta mühürleneceğimizi bana bıraktılar. Her 
zaman San Diego Kaliforniya Tapınağı’nın en güzel tapı-
nak olduğunu düşünmüştüm, böylece tüm ailem mühür-
lenme için Kaliforniya’ya arabayla gitmeyi kabul etti. 

Annem, babam ve kardeşlerimle sonsuz bir aile 
olmak için sabırsızlanıyordum. Mühürlenmem sırasında, 
Ruh’u o kadar güçlü hissettim ki bu hislerimi dile getir-
mek çok zor. Şimdi en sonunda aileme mühürlendiğim 
için hissettiğim endişelerin yerini esenlik ve huzur aldı 
ve şimdi sonsuza dek onlara bağlandığımı biliyorum. 
Makale yazarı Utah, ABD’de yaşamaktadır.

ÇOCUKLAR
Tapınağa Doğru Bakmak

Başkan Eyring, rahiplik sayesinde sonsuza dek aile-
mizle beraber mühürlenmek için tapınağa gitme 

fırsatımızın olduğunu açıklamıştır. En sevdiğiniz bir 
tapınağın resmini çizin ya da bulun ve bunu her gün 
görebileceğiniz bir yere koyun. Bir gün tapınağa gitmek 
için nasıl hazırlanacağınızın bir listesini yapın.
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Bu mesaj, Kurtarıcı’nın ilahi niteliklerini 
içeren Ziyaretçi Öğretmenlik Mesajları 
dizisinin bir bölümüdür.

Erdem bizim düşüncelerimizi 
durmaksızın güzelleştirmelidir. 

Ondan sonra Tanrı’nın huzurunda 
kendimize olan güvenimiz güçlene-
cek ve rahipliğin öğretisi cennetten 
gelen çiğ gibi ruhlarımızın üzerine 
düşecektir. (bkz.Ö&A 121:45).

Erdem nedir? Başkan James E.  
Faust (1920-2007) şunu dedi: “Er-
dem tam anlamıyla karakterimizi 
şekillendirmemize yardım eden 
doğruluğun tüm niteliklerini kap-
sar.” 1 Başkan Gordon B. Hinckley 
(1910-2008) şunu ekledi: “Tanrı’nın 
sevgisi tüm erdemin, tüm iyiliğin, 
karakterin tüm gücünün temelidir.” 2

Kadınlar ve erdem arasındaki 
ilişki hakkında Oniki Havariler Ku-
rulu’ndan Yaşlı D. Todd Christoffer-
son şunu söyledi: “Kadınlar dünyaya 
beraberlerinde belli bir erdemi ge-
tirirler ki bu bir ilahi armağandır ve 
iman, cesaret, empati ve ilişkileri ve 
kültürleri geliştirme gibi nitelikleri 
aşılamada onları hünerli kılar. . . .

Isa Mesih’in Ilahi Nitelikleri: Erdem

“Kız kardeşlerim, tüm ilişkileriniz 
içinde manevi gücünüzün kaynağı 
olan Cennetteki Babanız Tanrı 
ile olan ilişkinize hayatınızda her 
zaman öncelik vermelisiniz. İsa’nın 
gücünün Baba’nın isteğine azimli 
sadakati sayesinde geldiğini hatır-
layın. . . . Baba’nın ve Oğlu’nun o 
tür öğrencisi olmaya çabalayın ve 
etkiniz asla azalmayacaktır.” 3

Ek Kutsal Yazılar
Mezmurlar 24:3-5; Filipililer 4:8;  
2. Petrus 1:3-5; Alma 31:5;  
Ö&A 38:23-24

Kutsal Yazılar
Bugün erdemli kadınlar tüm 

inançlarıyla Kurtarıcı’ya elini uza-
tırlar. Luka 8’de iyileştirilemeyen ve 
12 yıldır kanaması olan bir kadın 
hakkında okuruz. Bu kadın iyileş-
mek istedi ve “[Mesih’in] arkasından 
yetişip giysisinin eteğine dokundu 
ve o anda kanaması kesildi. . . . İsa, 
’Birisi bana dokundu’ dedi. ’İçimden 
bir gücün4 akıp gittiğini hissettim.” 
Bu erdemli imanlı kadın O’nun 

ayaklarına kapandı ve şunu dedi: 
“Bütün halkın önünde O’na . . . 
dokunduğunu ve o anda . . . 
iyileştiğini anlattı”. İsa ona, “Kı-
zım” dedi, “İmanın seni kurtardı. 
Esenlikle git.” (bkz. Luka 8:43-48; 
ayrıca bkz. 6:17-19).

O’nun erdemi sayesinde,5 
Mesih’e cesaretle ve imanla 
elimizi uzatmayı seçersek, Mesih 
iyileştirebilir, imkanlar verebilir, 
güçlendirebilir, yardım edebilir ve 
sevindirebilir.
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Bunu Dikkate Alınız
Erdem bizi nasıl yetkilendirir ve 
güçlendirir?

Bu materyali dua ederek çalışın ve neyi paylaşacağınızı bilmek için çaba gösterin. 
Kurtarıcı’nın ilahi niteliklerini anlamak, O’na olan imanınızı nasıl güçlendirir ve 
ziyaretçi öğretmenlik vasıtası ile göz kulak olduğunuz kişileri nasıl kutsar? Daha çok 
bilgi almak için, reliefsociety.lds.org’a gidin.

İman, Aile, Yardım


