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İsa Mesih’in gerçek Kilisesi iade edilmiştir ve bugün 
yeryüzündedir. İsa Mesih’in Son Zaman Azizler 
Kilisesi her zaman yaşayan peygamberler ve hava-

riler tarafından yönetilmiştir ve onlar sürekli cennetten 
rehberlik alırlar.

Bu ilahi düzen eski zamanlar için de geçerliydi. 
Kutsal Kitap’ta şunu öğreniriz: “Gerçek şu ki, Egemen 
Rab kulu peygamberlere sırrını açmadıkça bir şey 
yapmaz” (Amos 3:7).

Tanrı, Peygamber Joseph Smith’in aracılığıyla günümüz-
de tekrar konuştu. Tanrı, Peygamber Joseph’ın aracılığıyla 
İsa Mesih’in sevindirici haberinin tamamını vahiy etti. 
Tanrı, kutsal rahipliğini anahtarlarıyla ve rahipliğin kut-
sal gücünün tüm hakları, güçleri ve işlevleriyle beraber 
iade etti. 

Günümüzde, yaşayan peygamberler ve havariler 
Tanrı Baba ve Rab İsa Mesih’ten gelen yetkiyle konuşmak, 
öğretmek ve yönetmek için yetkilendirilmişlerdir. Kurtarıcı, 
Peygamber’e şunu dedi: “Ben Rab, ne konuştuysam konuş-
tum ve kendim içim özür beyan etmem; ve gökler ve yer 
ortadan kalksa da, benim sözüm ortadan kalkmayacak, 
ama sözlerimin hepsi, ya kendi sesimle ya da hizmetkarla-
rımın sesiyle yerine gelecektir; bu aynı şeydir” (Ö&A 1:38).

Yılda iki kez genel konferansta Rab’bin sözünü O’nun 
hizmetkarlarından duyma fırsatı ile kutsanırız. Bu paha 
biçilmez bir ayrıcalıktır. Fakat bu fırsatın değeri, bu hiz-
metkarlara verildiği aynı Ruh’un etkisi altında sözleri kabul 

edip etmediğimize bağlıdır (bkz. Ö&A 50:19- 22). Aynen 
onların cennetten rehberlik aldıkları gibi biz de bu reh-
berliği almalıyız. Ve bu, aynı ruhsal gayreti sarfetmemizi 
gerektirir.

“Ödevinizi Yapın”
Yıllar önce Oniki Havariler Kurulu’nun bir üyesi genel 

konferans için hazırladığı bir konferans konuşmasını 
benden okumamı istedi. Ben kurulun az kıdemli bir 
üyesiydim. Rab’bin ondan söylemesini istediği sözle-
ri bulmasına yardımcı olabileceğime olan güveninden 
dolayı onur duymuştum. Bana gülümseyerek şunu dedi: 
“Ah, bu benim konuşmamın 22’inci müsveddesi.”

Sevgi dolu, nazik Başkan Harold B. Lee’nin (1899- 
1973) bana daha önce verdiği, altını çizerek belirttiği 
öğüdü hatırladım: “Hal, vahiy almak istiyorsan, ödevini 
yapacaksın.”

Bu 22. müsveddeyi okudum, derin derin düşündüm ve 
hakkında dua ettim. Kutsal Ruh’un etkisi altında elimden 
geldiğince çalıştım. Bu kurul üyesi konuşmasını verene 
kadar ödevimi yapmıştım. Yardım edip edemediğimden 
emin değilim ama verilen konuşmayı duyduğumda kendi-
min değiştiğini biliyordum. Okuduğum ve onun söylediği 
sözlerin çok ötesinde mesajlar bana geldi. O sözler müs-
veddesinde okuduklarımdan daha çok anlam ifade etti. Ve 
bu mesajın sanki benim için olduğunu hissettim, ihtiyaçla-
rım için çok uygundu.
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Tanrı’nın hizmetkarları, Tanrı’nın onlardan vahiye ve 
ilhama ihtiyacı olanlara vermesini istediği mesajı alabilmek 
için oruç tutup dua ederler. Bu tecrübeden ve buna benzer 
birçok diğer tecrübelerden öğrendiklerim şudur ki yaşa-
yan peygamberleri ve havarileri dinlemekten gelen büyük 
yararları elde etmek için vahiyi almanın bedelini kendimiz 
ödemeliyiz. 

Rab, O’nun mesajını duyabilecek herkesi seviyor ve her 
birinin kalbini ve durumlarını biliyor. Rab, ebedi hayata 
giden yol boyunca hangi düzeltmenin, hangi teşvikin ve 
hangi sevindirici haber gerçeğinin her insana kendi yolunu 
seçmesine en iyi şekilde yardım edeceğini bilir.

Genel konferansın mesajlarını dinleyen ve seyreden 
bizler bazen sonrasında şunu düşünürüz: “En iyi neyi hatır-
lıyorum?” Rab’bin her birimizden umut ettiği yanıt şudur: 
“Cennetteki Babam’ı ve Kurtarıcım’ı memnun etmek için 
yapabileceğim şeyleri bana aklımda ve yüreğimde anlatan 
Ruh’un sesini hissettiğim anları asla unutmayacağım.” 

Başkan Lee’nin tam dediği gibi bu kişisel vahiyleri, 
peygamberleri ve havarileri dinlerken ve bu vahiyleri 
almak için imanla çalışırken alabiliriz. Deneyimlerimden 
ve Ruh’un şahitliğiyle bunun doğru olduğunu biliyorum.

BU MESAJI ÖĞRETMEK IÇIN FIKIRLER

Başkan Eyring’in kurulundaki üyenin konferans 
konuşmasının müsveddesini çalışmakla ilgili hikayesini 
sesli okumayı göz önünde bulundurun. Şunu sorabilirsi-
niz: “Vahiy almanın bedeli nedir?” Aranızda konuştuk-
tan sonra, ziyaret ettiğiniz kişileri önümüzdeki genel 
konferans mesajlarını “[Tanrı’nın] hizmetkarlarına 
verildiği aynı Ruh’un etkisi altında” kabul etmeleri için 
düşünüp bir plan uygulamaya davet edebilirsiniz.

GENÇLIK
Cennetteki Baba Bana Bir Konferans 
Konuşması Aracılığıyla Konuştu
Anne Laleska Alves de Souza

Üniversitede ne tahsil görmem gerektiği konusunda 
şüphelerim vardı. Çoğu insan, girmek istediğim 

bölüm hakkında kötü yorumlar yapıyordu; bu yüzden 
Rab’bin kararıma razı olup olmadığını görmek için 
O’na dua ettim.

Yanıtım ertesi gün Liyahona dergisindeki bir genel 
konferans konuşmasını okurken geldi. Sanki Cennetteki 
Baba’nın benim için seçim yapamayacağını bana söyle-
diğini hissettim; bu benim tek başıma vermem gereken 
bir karardı. Her ne seçersem seçeyim başarılı olmak için 
çok fazla çalışmam gerektiğini biliyordum.

Dualarımın yanıtlandığını biliyorum. Kutsal Ruh’un 
onayı karar vermeme yardımcı oldu. Elimden gelen her 
şeyi yapmayı öğrendim ve biliyorum ki Cennetteki Baba 
bana yardım edecek.
Makalenin yazarı Sergipe, Brezilya’da yaşıyor.

ÇOCUKLAR
Peygamberi Takip Edin

Peygamberler ve havariler Cennetteki Baba ve Isa 
Mesih adına konuşur. Onlar bize Isa’yı nasıl takip 

edeceğimizi öğretirler. Peygamberin ve havarilerin 
bizden yapmamızı istediği bazı şeyler nedir?
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Kutsal yazılar bize “Tanrı’nın 
soyundan olduğumuzu” öğre-

tir (Elçilerin İşleri 17:29). Tanrı, 
Peygamber Joseph Smith’in hanımı 
Emma Smith’e “kızım” diye hitap etti 
(Ö&A 25:1). Aile duyurusu her biri-
mizin “cennetteki anne ve babanın 
sevgili bir ruh. . .kızı” olduğumuzu 
öğretir.1

“[Ölümlülük öncesi] yaşamda, 
ebedi kadın kimliğimiz hakkında 
öğrendik,” dedi Carole M. Stephens, 
Yardımlaşma Cemiyeti genel baş-
kanlığı birinci danışmanı. 

“Dünyada yaptığımız ölümlü yol-
culuğumuz gerçekleri değiştirmedi.” 2

“Cennetteki Babanız adınızı 
biliyor ve ne durumda olduğunu-
zu biliyor,” dedi Oniki Havariler 
Kurulu’ndan Yaşlı Jeffrey R. 
Holland. “O sizin dualarınızı işitiyor. 
Umutlarınızı ve rüyalarınızı biliyor, 
korkularınız ve hayal kırıklıklarınız 
da dahil olmak üzere.” 3

“Her birimiz Tanrı’nın ailesinin bir 
üyesiyiz ve bu ailenin bize ihtiyacı 
vardır,” dedi Kızkardeş Stephens. 
“Dünyadaki tüm aileler farklıdır. 
Ve güçlü geleneksel aileleri kur-
mak için elimizden gelen her şeyi 

Ebedi Babamız’ın Kızları

yaparken, Tanrı’nın ailesindeki 
üyelik her hangi bir çeşit duruma 
- evlilik durumuna, anne baba olma 
durumuna, maddi duruma, top-
lumsal duruma ya da hatta sos-
yal medyada paylaştığımız çeşitli 
durumlara-  bağlı değildir.” 4

Ek Kutsal Yazılar
Yeremya 1:5; Romalılar 8:16; 
Öğreti ve Antlaşmalar 76:23- 24

Kendi Tarihimizden
İlk Görüm5 hakkındaki kayıtla-

rında, Peygamber Joseph Smith, 
Cennetteki Babamız’ın adımızı 
bilmesi de dahil olmak üzere bir-
çok gerçeği teyit eder. 

Genç Joseph hangi kiliseye 
katılması gerektiğini bilmeye çalıştı 
ve Yakup 1:5’deki ayet ona yol 
gösterdi. Joseph, Tanrı’ya sormaya 
karar verdi.

1820 yılının bir ilkbahar saba-
hında, dua etmek için bir ağaçlığa 
gitti ama hemen karanlık bir güç 
tarafından tutuldu. Bununla ilgili 
o şunu yazdı: 

“Çok korktuğum bu anda, başı-
mın tam üzerinde yukarıda, güneşin 

parlaklığından daha parlak ve 
üzerime düşünceye kadar alçalan 
bir ışık sütunu gördüm.

“Bunun hemen ardından, 
beni sarıp sarmalayan düşman-
dan kurtulduğumu anladım. Işık 
benim üzerimde durunca, tarif 
edilemeyecek parlaklığı ve yüce-
liği ile iki Yüce Kişi’nin önümde, 
havada durduklarını gördüm. 
İçlerinden birisi adımı söyleye-
rek benimle konuştu ve diğerini 
göstererek,“Bu benim Sevgili 
Oğlum” dedi. O’nu dinle! ( Joseph 
Smith—Tarihi 1:16–17).
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Bu materyali dua ederek çalışın ve neyi paylaşacağınızı bilmek için çaba gösterin.  
“Aile: Bütün Dünyaya Bir Duyuru”yu anlamak, Tanrı’ya 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.

Bunu Dikkate Alınız
Tanrı’nın bir kızı olduğunuzu 
bilmek kararlarınızı nasıl etkiler?

İman, Aile, Yardım




