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Bugüne kadar içinde parçalar olan bir kutuyu 
açıp montaj talimatlarını elinize aldıktan sonra, 
“Bu hiçbir anlam ifade etmiyor” diye düşündüğü-

nüz oldu mu? 
Bazen en iyi niyetimize ve kendimize güvenimize 

rağmen bir parçayı elimize alırız ve “Bu ne için?” ya da 
“Nereye takacağım?” diye sorarız.

Kutuya bakıp üzerindeki “Montaj gereklidir; 8 yaş ve 
üzeri içindir” uyarısını fark ettiğimizde hayal kırıklığımız 
daha da artar. Halen bir fikrimiz olmadığından dolayı, 
bu bizim kendimize olan güvenimizi ya da öz saygımızı 
artırmaz.

Bazen sevindirici haber ile ilgili buna benzer bir tecrü-
beyi yaşarız. Elimizdeki bazı parçalara baktığımızda kafa-
mızı kaşıyabilir ve şu parça ne için diye merak edebiliriz. 
Ya da başka bir parçayı incelerken, bunu tam anlamıyla 
anlamak için çok çaba sarfettikten sonra bile, bu parçanın 
neden dahil edildiğini çözemediğimizin farkına varabiliriz. 

Cennetteki Babamız, Bizim Akıl Hocamızdır.
Çok şükür, Cennetteki Babamız hayatımızı yapılandır-

mamız ve kendimizi en iyi şekilde toparlamamız için bize 
harika talimatlar vermiştir. Bu talimatlar yaşımıza ya da 
şartlarımıza bakmaksızın iş görür. O bize sevindirici haberi 
ve İsa Mesih’in Kilisesini vermiştir. O bize fidye ile kurtuluş 
planını, kurtuluş planını ve hatta mutluluk planını ver-
miştir. O, bizi “Haydi bakalım. İyi şanslar. Bir yolunu bul!” 

diyerek hayatın tüm belirsizlikleri ve zorluklarıyla yalnız 
bırakmamıştır.

Eğer biz sadece sabırlı olur, alçakgönüllü bir kalple 
dünyaya bakar ve açık fikirli olursak, Tanrı’nın hayattaki 
mutluluğumuz için verdiği kapsamlı talimatlarını daha iyi 
anlayalım diye bize birçok araç temin ettiğini anlarız. 

•  Tanrı, O’nun sözünü okuyup incelediğimizde ve düşün-
celerimizi ve hareketlerimizi O’nun sözüyle aynı hizaya 
getirmeye çalıştığımızda, kişisel ilahi kılavuzumuz olma 
potansiyeline sahip paha biçilmez Kutsal Ruh armağanı-
nı bize verdi. 

•  Tanrı bize imanla dua ettiğimizde ve doğru bir amaçla 
yardım dilediğimizde, 7 gün 24 saat boyunca O’na ulaş-
mamızı sağladı.

•  Tanrı bize O’nun sözünü günümüzde açıklayan ve 
yeryüzünde ve cennette bağlama ya da mühürleme yet-
kisine sahip çağdaş havarileri ve peygamberleri verdi. 

•  Tanrı, Kilisesi’ni geri getirdi; inananların korku, titreme 
ve benzersiz bir sevinçle çaba göstererek kurtuluşlarını 
başarırlarken, birbirlerine yardım ettikleri ve hep bera-
ber çalıştıkları bir organizasyonu.1

•  O bize, bizim için yazılmış sözlerini, kutsal yazıları verdi.
•  O, öğrencilik yollarında yaptığımız yürüyüşümüzde bize 

yardımcı olması için modern teknolojinin pek çok ara-
cını verdi. Bu muhteşem araçların pek çoğu LDS.org’da 
bulunabilir.

B I R I N C I  B A Ş K A N L I K  M E S A J I ,  H A Z I R A N  2 0 1 6

Babamız,  
Akıl Hocamız

Başkan Dieter F. Uchtdorf
Birinci Başkanlık İkinci Danışmanı



2

Cennetteki Babamız bize neden bu kadar çok yardım 
etmiştir? Çünkü O bizi seviyor. Ve çünkü O kendisi hak-
kında şöyle demiştir, “İnsanın ölümsüzlüğünü ve sonsuz 
hayatını sağlamak benim işim ve benim görkemimdir.2

Başka bir deyişle Cennetteki Baba bizim Tanrımız ve 
Tanrı bizim için bir akıl hocasıdır. 

Cennetteki Babamız, çocuklarının ihtiyaçlarını herkes-
ten daha iyi bilir. O’na dönüş yolumuzda bize yardımcı 
olmak için bize muhteşem maddi ve manevi kaynaklar 
vererek, sürekli olarak bize yardımcı olmak O’nun işi ve 
görkemidir. 

Her Baba Bir Akıl Hocasıdır
Dünyanın bazı bölgelerinde babalar, aileler ve toplum 

tarafından haziran ayında onurlandırılır. Ebeveynlerimizi 
onurlandırmak ve onlara saygı göstermek her zaman iyidir. 
Babalar aileleri için pek çok iyi şeyler yaparlar ve hayran-
lık uyandıran çok sayıda niteliklere sahiptirler. Babaların 
çocuklarının hayatlarında sahip oldukları en önemli roller-
den ikisi, iyi bir örnek olmak ve bir akıl hocası olmaktır. 
Babalar çocuklarına neyin doğru, neyin yanlış olduğunu 
söylemekten daha fazlasını yaparlar; önlerine bir kılavuz 
fırlatıp kendileri için hayatı çözmelerini ummaktan çok 
daha fazlasını yaparlar.

Babalar kıymetli çocuklarına akıl hocalığı yapar ve 
dürüst bir hayatın nasıl yaşanacağını göstererek iyi örnek 
olurlar. Babalar çocuklarını yalnız bırakmazlar, aksine 
onların yardımına hızla koşarlar, tökezledikleri zaman aya-
ğa kalkmaları için onlara yardımcı olurlar. Bazen de akıllı 
bir davranış olduğunda, babalar çocuklarının mücadele 
etmelerine izin verirler, çünkü bunun çocuklarının öğren-
meleri için en iyi yol olduğunu anlarlar. 

Hepimiz Akıl Hocalarıyız
Dünyevi babalar bunu kendi çocukları için yaparken, 

akıl hocalığının ruhu yaşa, yere ve şartlara bakılmaksızın 
Tanrı’nın bütün çocuklarına sunmamız gereken bir şeydir. 
Unutmayın Tanrı’nın çocukları bizim kardeşlerimizdir, 
hepimiz aynı sonsuz aileye aitiz.

Bu anlamda hepimiz akıl hocaları olmalıyız; en iyi 
şahıslar olabilmemiz için birbirimize elimizi uzatıp yardım 

etmeye istekli olmalıyız. Tanrı’nın soyundan geldiğimiz 
için O’nun gibi olma gücümüz vardır. Tanrı’yı ve insan 
kardeşlerimizi sevmek, Tanrı’nın emirlerini yerine getirmek 
ve Mesih’in örneğini izlemek cennetteki ebeveynlerimizin 
huzuruna geri götüren dar, ince ve sevinç dolu yoldur. 

Eğer evrenin Tanrı’sı bizi akıl hocamız olacak kadar 
önemsiyorsa, belki biz de renk, ırk, sosyoekonomik 
durumlara, dil ya da dine bakmaksızın insan kardeşlerimi-
ze elimizi uzatabiliriz. Bizler ilham almış akıl hocaları ola-
lım ve insanların hayatlarını, sadece kendi çocuklarımızın 
değil, aynı zamanda bütün dünyadaki Tanrı’nın çocukları-
nın hayatlarını da bereketleyelim. 

NOTLAR
1. Bkz. Elçilerin İşleri 13:52; Filipililer 2:12.
2. Bkz.Musa 1:39.

BU MESAJI ÖĞRETMEK İÇİN FİKİRLER

Öğrettiğiniz kişilere, Cennetteki Baba’nın akıl hoca-
lığı yaptığı bir anı düşünmelerini isteyerek başlayabi-
lirsiniz. Sonra onlardan bu an ile, dünyevi babalarının 
onlara akıl hocalığı yaptığı an arasında hissettikleri 
benzerlikleri düşünmelerini rica edebilirsiniz. Onlardan 
akıl aldıkları şeylerde ne gibi benzerlikler olduğunu yaz-
malarını isteyin. Onları, başkalarına daha iyi bir örnek 
olmaya çalışmak için yazdıkları şeyleri hayatlarında 
uygulamak üzere çalışmaya davet edebilirsiniz.

ÇOCUKLAR
Cennetteki Baba’nın Yardımı

Cennetteki Baba bizi sevdiğinden dolayı bize yardım 
etmek için pek çok araç ya da armağanlar vermiş-

tir. Aşağıda O’nun bize verdiği bazı armağanlar vardır. 
Bu armağanları kendi hayatınızı ve başkalarını bereket-
lemek için nasıl kullanabilirsiniz?

rahiplik gücü
dua
başkalarını sevmek
havariler ve peygamberler
kutsal yazılar
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Kurtuluş ve yücelme için gerekli 
bütün kutsal törenler, Tanrı ile 

yapılan antlaşmaların beraberinde 
gelir. Yardımlaşma Cemiyeti genel 
başkanı Linda K. Burton, “Yapılan 
ve sadık kalınan antlaşmalar ken-
dimizi Cennetteki Babamız’a ve 
İsa Mesih’e bağlanmayı seçtiğimiz 
anlamına gelir” demiştir.1

Oniki Havariler Kurulu’ndan 
Yaşlı Neil L. Andersen demiştir ki, 
“Rab dedi ki ‘Kutsal törenlerde. . . 
Tanrı’ya bağlılığın gücü gösterilir.’

“Vaftiz olmuş layık herkes için 
Tanrı’nın özel kutsamaları vardır ki 
onlar Kutsal Ruh’u alırlar ve düzenli 
olarak Rab’bin sofrasından yiyip 
içerler.” 2

Oniki Havariler Kurulu’ndan 
Yaşlı M. Russell Ballard demiştir ki, 
“Erkekler ve kadınlar tapınağa git-
tiklerinde, onların ikisi de aynı ilahi 
güç armağanı ile donatılırlar ki bu 
rahiplik gücüdür. . .

“. . .Bütün erkeklerin ve kadın-
ların hayatlarında yardım için bu 
güce erişimleri vardır. Rab ile kutsal 
antlaşmalar yapan ve bu antlaş-
malara uygun yaşayanlar kişisel 

Tapınak Kutsal Törenleri 
ve Antlaşmalar

vahiy almaya, meleklerin hizmeti 
ile kutsanmaya, Tanrı ile konuşma-
ya, sevindirici haberinin tamamını 
almaya ve nihayetinde İsa Mesih 
ile yan yana Baba’nın sahip oldu-
ğu her şeyin mirasçısı olmaya hak 
kazanmışlardır.” 3

Ek Kutsal Yazılar
1. Nefi 14:14; Öğreti ve Antlaşmalar 
25:13; 97:8; 109:22

Yaşanmış Hikayeler
2007’de Peru’daki büyük deprem-

den dört gün sonra Yetmişler’den 
Yaşlı Marcus B. Nash, dal başkanı 
Wenceslao Conde ve karısı Pamela 
ile buluştu. “Yaşlı Nash, Kızkardeş 
Conde’ye küçük çocuklarının nasıl 
olduğunu sordu. Bir tebessümle 
Tanrı’nın iyiliği sayesinde hepsi 
güvende ve iyiler diye yanıt verdi. 
Yaşlı Nash, Conde’lerin evini sordu.

“’Yok oldu,’ dedi sadece.
“. . . ’Bu haldeyken,’ Yaşlı 

Nash fark etti, ’biz konuşurken 
gülümsüyorsunuz.’

“’Evet’ dedi, ’Dua ettim ve 
kendimi huzurlu hissediyorum. 

İhtiyacımız olan her şeye sahibiz. 
Ailemiz ve çocuklarımız yanımız-
da, tapınakta mühürlendik, bu 
muhteşem Kilise’ye sahibiz ve Rab 
yanımızda. Rab’bin yardımıyla 
evimizi tekrar inşa edebiliriz. . . .

“Peki bize güçlükler sırasında 
gülümseme ve zorlukları zafere 
çevirme gücü veren, Tanrı ile 
yapılan ve sadık kalınan antlaş-
malar neyle ilgilidir. . . ?” 

“Kaynak Tanrı’dır.” Bu güce 
erişimimiz O’nunla olan antlaşma-
larımız aracılığı ile olur.” 4

KAYNAKLAR
1. Linda K. Burton, “The Power, Joy, and Love 

of Covenant Keeping,” Liyahona, Kasım 
2013, 111.

2. Neil L. Andersen, “Power in the Priest-
hood,” Liyahona, Kasım 2013, 92.

3. M. Russell Ballard, “Men and Women in 
the Work of the Lord,” Liyahona, Nisan 
2014, 48–49.

4. Bkz. D. Todd Christofferson, “The Power 
of Covenants,” Liyahona, Mayıs 2009, 19.
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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.

İman, Aile, Yardım

Bunu Dikkate Alınız
Kutsal tapınak törenleri 
ve antlaşmalar bizi nasıl 
kuvvetlendirir ve bize güç 
kaynağı olur?


