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Bir keresinde, gece boyunca babamın yatağının ke-
narında oturduğumda babam çocukluk günlerinden 
bahsetti. Babam zor günler geçirdiğinde annesinin 

babasının sevgisinden ve Cennetteki Babası’nın ve Kurtarıcı-
sı’nın sevgisinden söz ederdi. Onun kanserden ölmek üzere 
olduğunu biliyordum, bu yüzden zaman zaman Cennetteki 
Babası’na olan duyguları ile dünyadaki babasının sevgi ve 
nezaketini birbirine karıştırması beni şaşırtmıyordu. Babam 
dua ederken zihninde Cennetteki Babamız’ın gülümseme-
sini görebildiğini düşündüğünü sık sık söylüyordu.

Anne ve babası ona örnek olarak sanki Tanrı’yla konu-
şur gibi dua etmeyi ve Tanrı’nın sevgi ile cevap vereceğini 
kendisine öğretmişti. Hayatının sonuna kadar onun bu 
örneğe ihtiyacı vardı. Ağrıları şiddetlendiği zaman, sabah-
leyin onu yatağının kenarında dizlerinin üzerinde bulduk. 
Yatağa geri dönmek için çok güçsüz kalmıştı. O bize, niçin 
hep iyi olmaya çalıştığı zaman bu kadar çok acı çekti-
ğini Cennetteki Babası’na sormak için dua ettiğini anlattı. 
Babam nazik bir cevabın geldiğini söyledi: “Tanrı’nın 
cesur evlatlara ihtiyacı var.”

Ve bu yüzden babam sonuna kadar dayandı; Tanrı’nın 
onu sevdiğine, onu dinlediğine ve onu destekleyeceğine 
güvendi. O, sevgi dolu Tanrı’nın bir dua kadar yakın oldu-
ğunu erken yaşta öğrenmekle ve bunu asla unutmamak 
üzere kutsanmıştı.

Rab’bin ebeveynlere böyle öğretmesinin nedeni budur, 
“Ve onlar ayrıca çocuklarına dua etmesini ve Rab’bin 

önünde doğru bir şekilde yürümesini öğretecekler” 
(Ö&A 68:28).

İsa Mesih’in sevindirici haberi iade edilmiştir -aileleri 
birbirlerine bağlayabilmek için Mormon Kitabı ve tüm 
rahiplik anahtarları ile- çünkü Joseph Smith çocukken 
inançla dua etti. O, bu inancı sevgi dolu ve dinine bağlı 
bir aile sayesinde kazandı.

Yirmi yıl önce Rab, Birinci Başkanlık ve Oniki Havariler 
Kurulu aracılığıyla ailelere, “Aile: Dünyaya Bir Bildiri” be-
yannamesinde bulunan şu öğüdü verdi: “Başarılı evlilikler 
ve aileler; iman, dua, tövbe, affetme, saygı, sevgi, merha-
met, çalışma ve sağlıklı eğlence faaliyetleri ilkeleri üzerine 
kurulur ve korunur.” 1 

Biz, Peygamber Joseph Smith’in ailesine peygamberimi-
zin yetiştirilme tarzı için şükran duymayı borç biliriz. Pey-
gamberin ailesi sadece iman ve dua hakkında değil, aynı 
zamanda tövbe, affetme, saygı, sevgi, merhamet, çalışma 
ve sağlıklı eğlence faaliyetleri hakkında da örnek olmuştur.

Aileniz içinde sergilediğiniz dua örneğinizden dolayı 
sizden sonra gelecek olan nesiller ne mutlu size diyecek-
ler. Siz Tanrı’nın büyük bir hizmetkarını büyütüp yetiştir-
meyebilirsiniz ama dualarınızla ve sadakat örneğinizle Rab 
İsa Mesih’in iyi ve sevgili öğrenciler yetiştirmesine yardımcı 
olabilirsiniz.

Rab’be yardım etmek için ne yapmayı seçerseniz seçin, 
dua bu işin temelinde olacaktır. Görünür bir şekilde, dua 
ettikleri zaman orada kimin olduğunu görmeleri için 
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başkalarının gözlerini açmaya esin kaynağı olan sıradan 
insanlar vardır. Siz de böyle bir insan olabilirsiniz.

Aile duası ederken, sizinle birlikte diz çökenler için 
bunun ne anlama gelebileceğini düşünün. Onlar Tanrı 
ile inançla konuştuğunuzu hissettiklerinde, onların inancı 
da Tanrı ile konuşmak için artacaktır. Onların Tanrı’dan 
geldiğini bildikleri nimetler için Tanrı’ya şükrederek dua 
ettiğinizde, Tanrı’nın onları sevdiğine, O’nun sizin duala-
rınıza cevap verdiğine ve onların dualarına da cevap ve-
receğine dair inançları güçlenecektir. Bu tecrübeyi sadece 
özel dualarınızda sık sık yaşadıktan sonra aile dualarınızda 
yaşayabilirsiniz.

Ben hâlâ Tanrı ile konuşan bir anne ve baba tarafın-
dan kutsanıyorum. Onların sergilemiş olduğu ailece dua 
etmenin gücü örneği hala onlardan sonra gelen nesilleri 
kutsamaktadır.

Benim çocuklarım ve torunlarım her gün benim an-
nemin ve babamın örneği ile kutsanmaktadır. Sevgi dolu 
Tanrı’nın duaları işitip onlara cevap vereceğine dair olan 
bir inanç onlara miras bırakılmıştır. Siz de aileniz için böyle 
bir miras oluşturabilirsiniz. Bunu yapabilmeniz için dua 
ediyorum.

KAYNAK
1. Bkz. “: Aile: Dünyaya Bir Bildiri ,” Liyahona, Kasım 2010, 129.

AILE BILDIRISI’NIN 20. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLAYIN

“Aile: Dünyaya Bir Bildiri”si ilk kez 23 Eylül 1995 
tarihinde sunulduğu zaman uygun olduğu gibi bugün 
de zamanımıza uygun olan ilkeleri öğretir. Öğrettiğiniz 
bireyleri veya aileleri şunları yaparak bildirinin 20. yıldö-
nümünü kutlamaya davet etmeyi düşünün:

1.  Onlar için özel önem taşıyan ilkeleri listeleyerek. 
(Başkan Eyring’in yukarıdaki mesajında bunu dua 
ile nasıl yaptığına bakın.)

2.  Her ilkenin bugün ve gelecekte onları nasıl kutsayabile-
ceğini müzakere ederek.

3.  Bu ilkeleri kendi hayatlarına dahil etmek ve bunları 
başkaları ile paylaşmak için belli hedefler koyarak.

GENÇLIK
Dualarımızı Geliştirmeye Çalışmak

Başkan Eyring ailenizin sizin Cennetteki Baba ile olan 
güçlü ilişkiniz sayesinde kutsanabileceğini öğretir. 

Siz dualarınızı geliştirerek Onunla olan ilişkinizi geliş-
tirebilirsiniz! Bunun nasıl yapılacağını gösteren birkaç 
fikir aşağıdadır:

Duaya başlamadan önce, söylemek istediğiniz şeyleri 
düşünmek için birkaç dakikanızı ayırın. Aklınıza gele-
bilecek soruları veya sizi rahatsız eden şeyleri düşünün; 
isterseniz, bunları unutmamak için yazabilirsiniz. Bu za-
manı günün karışıklıklarından zihninizi temizlemek için 
kullanın, böylece Kutsal Ruh’un nazik etkilerine odakla-
nabilirsiniz. Eğer siz dua ederken kafanız başka şeylere 
takılıyorsa, Cennetteki Baba’nın sizi dinlediğini gözünü-
zün önüne getirmeye çalışın. Tanrı ile ayrıntılı bir şekilde 
konuşun. Ayrıca, Ruh’un telkinlerini dinlemek için 
duanın sonunda birkaç dakika bırakın. Günlüğünüze 
yaşadığınız izlenimlerinizi yazabilirsiniz.

Duanın bir çalışma şekli olduğunu unutmayın, bu 
yüzden eğer pratik gerektirirse veya zor görünürse en-
dişelenmeyin! Dua etmedeki çabalarınız, sizin Tanrı ile 
nesilleri kutsayacak bir ilişki kurmanıza yardımcı olabilir.

ÇOCUKLAR
Bir Dua Hatırlatması

Başkan Eyring aileniz ile beraber dua etmenin önemli 
olduğunu öğretir. Her gün dua ederek kendi aile-

nize örnek olabilirsiniz. Ayrıca kendi aile üyelerinize her 
gün birlikte dua etmeyi hatırlatabilirsiniz. Başkan Ey-
ring’in başka bir konuşmasından bu alıntıyı unutmayın: 
“Cennetteki Baba dualarınızı işitir. O sizi seviyor. O sizin 
adınızı biliyor” (“Continuing Revelation,” Liyahona, 
Kasım, 2014, 73). Bir kart veya kağıt parçası üzerine bu 
alıntıyı yazın ve bütün ailenizin göreceği bir yere koyun. 
Bu şekilde her zaman Cennetteki Baba’nın sizin sesinizi 
duymak istediğini hatırlayabilirsiniz!
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Bu mesaj, Kurtarıcı’nın ilahi niteliklerini 
içeren Ziyaretçi Öğretmenlik Mesajları 
dizisinin bir bölümüdür.

Kutsal yazılar bize hem gökte hem 
de yeryüzünde bütün gücün İsa 

Mesih’e verildiğini ve Baba’nın görke-
minin onunla birlikte olduğunu öğre-
tir (bkz. Ö&A 93:17). Oniki Havariler 
Kurulu’ndan Yaşlı M. Russell Ballard 
bu güç ile Kurtarıcımız’ın gökleri 
ve yeryüzünü yarattığını, mucizeler 
gerçekleştirdiğini ve Getsemani ve 
Kafatası’nda çektiği acılara katlandı-
ğını söyledi.1 Bunu anlamaya başladı-
ğımızda, Mesih’e olan inancımız artar 
ve daha güçlü oluruz.

Tapınak antlaşmaları yaparsak ve 
bunları tutarsak, Rab bizi O’nun gü-
cüyle kutsar. Yardımlaşma Cemiyeti 
genel başkanı Linda K. Burton şun-
ları söyledi: “Antlaşmaları tutmak, 
bizi güçlendirir, donatır ve korur. . . . 
Geçenlerde değerli yeni bir arkadaş 
ile tanıştım. O tanıklığını paylaşarak, 
tapınakta ilahi güç armağanını aldık-
tan sonra ayartmalara karşı koymak 

Isa Mesih’in Ilahi Nitelikleri:  
Güçlü ve Yücelik Dolu

için kuvvetle güçlendirilmiş  
olduğunu hissettiğini söyledi.” 2

Nefi, antlaşma gücünün tanık-
lığını şöyle paylaşıyor: “Ben Nefi, 
Tanrı Kuzusu’nun kudretinin indi-
ğini gördüm. . . Rab’bin antlaşmalı 
halkının üzerine,. . . onlar büyük 
bir yücelik içinde, doğrulukla ve 
Tanrı’nın kudretiyle silahlandılar” 
(1. Nefi 14:14).

Ek Kutsal Yazılar
Yeremya 51:15; Vahiy 1:6; 
Yakup 4:6–7; Mosiya 3:17

Kutsal Yazılar
Marta ve Meryem için büyük 

bir şefkatle dolu olan İsa Mesih, 
Tanrı’nın gücüyle onların kardeşi 
Lazar’ı ölümden diriltti.

Lazar dört gün mezarda yattık-
tan sonra, İsa Marta ve Meryem’in 
evine geldi. Onlar Lazar’ın meza-
rına gitti ve İsa girişi kapatan taşın 
çekilmesini buyurdu. İsa Marta’ya 
“Ben sana, ‘İman edersen Tanrı’nın 

yüceliğini göreceksin’ deme-
dim mi?” dedi. Daha sonra Tanrı 
Baba’ya dua etti ve “yüksek sesle, 
’Lazar, dışarı çık!’ diye bağırdı.

“Ölü, elleri ayakları sargılarla 
bağlı olarak dışarı çıktı.” (Bkz. 
Yuhanna 11:1–45.) Kurtarıcı bizi 
kurtarmak ve güçlendirmek için 
gücünü kullanır. O’nun güçle ve 
görkemle dolu olduğunu hatırla-
dığımız zaman O’na olan inancı-
mız artacaktır.
KAYNAKLAR
1. Bkz. M. Russell Ballard, “This Is My Work 

and My Glory,” Liyahona, Mayıs 2013, 18.
2. Linda K. Burton, “The Power, Joy, and Love 

of Covenant Keeping,” Liyahona, Kasım 
2013, 111.
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Bunu Dikkate Alınız

Tanrı’nın gücü bizi güç ve  
görkemle nasıl silahlandırır?

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 
fazla bilgi almak için, reliefsociety.lds.org’a gidin.
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