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Sevgili Cennetteki Babamız’ın çocuklarına sunduğu 
tüm armağanların en büyüğü sonsuz hayattır (bkz. 
Ö&A 14:7). Bu armağan Tanrı Baba’nın ve O’nun 

Sevgili Oğlu’nun huzurunda sonsuza kadar ailece yaşamak-
tır. Sadece Tanrı’nın krallıklarının en yükseğinde, göksel 
krallıkta, aile hayatının sevgi dolu bağları devam edecektir.

Hepimiz sevgi dolu ailelerimizle beraber yaşama-
nın sevincini umut ederiz. Bazılarımız için bu mümkün 
olduğunu bildiğimiz fakat henüz gerçekleşmemiş, yaşa-
madığımız bir duygudur. Bunu başkalarının hayatlarında 
görmüş olabiliriz. Diğerlerimiz için aile sevgisi; ölüm bizi 
bir çocuktan, bir anneden, bir babadan, bir kız kardeşten 
veya sevdiğimiz ve çok değer verdiğimiz büyükanne ve 
büyükbabadan ayırdığı zaman daha gerçekçi ve değerli 
görünmüştür.

Hepimiz bir gün o çok sevdiğimiz aile üyesi ile aramız-
daki sıcak yakınlığı tekrar hissedebilmenin ve halen tekrar 
kucaklaşmayı arzu edebilmenin umudunu hissettik.

Sevgi dolu Cennetteki Babamız bizim kalbimizi biliyor. 
O’nun amacı bize mutluluk vermektir (bkz. 2. Nefi 2:25). 
Ve bu yüzden O, sonsuza kadar devam edecek aile bağla-
rının oluşturduğu sevincin mümkün olabilmesi için Oğlu’-
nu armağan olarak verdi. Kurtarıcı ölüm zincirlerini kırdığı 
için, bizler dirileceğiz. O bizim günahlarımızın kefaretini 
ödediği için inancımız ve tövbemiz sayesinde, ailelerin 
sonsuza kadar birbirlerine sevgi ile bağlı yaşayacağı göksel 
krallığa layık olabiliriz.

Kurtarıcı, rahiplik anahtarlarını iade etmek için Pey-
gamber İlya’yı Joseph Smith’e gönderdi (bkz. Ö&A 110). 
Bu anahtarlar ile mühürleme gücü geldi ve Tanrı kendi 
çocuklarına en büyük armağanı sundu: Ailelerin sonsuza 
dek birbirlerine bağlı olduğu sonsuz yaşamı.

Bu, Tanrı’nın çocuğu olarak dünyaya gelen herkesin 
hak talep edebileceği bir tekliftir. O’nun ruh çocuklarının 
üçte biri, O’nun ruhlar dünyasındaki teklifini reddetti. 
Yeterli imanın eksikliğinden ve sonrasındaki açık isyan-
dan dolayı, onlar Cennetteki Baba’nın sonsuz aileler-
den oluşan armağanına ait olan sevinci asla bilmemeyi 
seçtiler.

Ölümlülük öncesi ruhlar dünyasındaki bu önemli testi 
geçen ve böylece ölümlü bedenler armağanını almaya hak 
kazanan bizler için, sonsuz yaşamın büyük seçimini yap-
mak hâlâ bizim elimizdedir. Eğer biz iade edilen sevindirici 
haberi bulma nimetiyle kutsandıysak, bize sonsuz yaşam 
için hak kazandıracak olan Tanrı ile antlaşmalar yapmayı 
ve bu antlaşmalara sadık kalmayı seçebiliriz. Eğer biz sadık 
bir şekilde sonuna kadar dayanırsak, Kutsal Ruh, göksel 
krallıkta sonsuza dek ailelerle birlikte yaşamaya giden son-
suz yaşam yolunda olduğumuza dair bizim umudumuzu 
ve güvenimizi teyit edecektir.

Bazıları için, o sonsuz sevinç donuk veya hatta sönük 
bir umut gibi görünebilir. Ebeveynler, çocuklar, erkek 
ve kız kardeşler kendilerini sonsuz yaşamdan diskalifiye 
edecek gibi görünen seçimler yapmış olabilirler. Hatta siz 
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şimdiye kadar, İsa Mesih’in Kefareti sayesinde bunu hak 
edip etmediğinizi merak edebilirsiniz. 

Tanrı’nın bir peygamberi bir zamanlar bana huzur veren 
bir tavsiyede bulundu. Ben, başkalarının seçimlerinin 
bizim ailemizin sonsuza kadar birlikte olmasını imkansız 
hale getirmesinden endişeliydim. O şöyle dedi, “Yanlış 
sorun hakkında endişeleniyorsun. Siz sadece göksel krallı-
ğa layık bir şekilde yaşayın ve aile düzeniniz hayal edebi-
leceğinizden çok daha güzel olacak.”

Kişisel tecrübeleri veya evliliği ve çocukları ya da bunla-
rın yokluğundan dolayı umutlarının üzerine gölge düşmüş 
herkese tanıklığımı sunarım ki: Cennetteki Baba sizi Kendi 
ruh çocuğu olarak tanıyor ve seviyor. Bu hayattan önce 
siz, O’nunla ve O’nun Sevgili Oğlu ile birlikteyken, Onlar 
sonsuz yaşam için sahip olduğunuz umudu sizin kalbinize 
yerleştirdiler. İsa Mesih’in Kefareti’nin gücünün işleyişi ve 
Kutsal Ruh’un rehberliği sayesinde, Babanız’ın ve O’nun 
Sevgili Oğlu’nun sizin sahip olmanızı çok istediği aile sev-
gisini şu anda ve gelecek dünyada hissedebilirsiniz.

Siz göksel krallığa layık yaşadığınız sürece tanıklık ede-
rim ki, “aile düzeniniz hayal ettiğinizden çok daha güzel 
olacak” olan peygamberliksel söz sizin olacaktır.

BU MESAJI ÖĞRETMEK İÇİN FİKİRLER

Öğrettiğiniz kişilere sonsuz aile sahibi olmanın umu-
du için minnettar olduğunuz bir anı anlatarak başlama-
yı göz önünde bulundurun. Onları, sonsuz aileler için 
minnettar olduklarını hissettikleri o anları derin derin 
düşünmeye davet edin. Eğer isterlerse onlardan bunları 
paylaşmalarını isteyin. Daha sonra onları göksel krallığa 
daha layık yaşamaya ve kendilerini nasıl geliştirebilecek-
lerini düşünmeye davet edin ki böylece peygamberliksel 
söz olan “aile düzenleri . . . hayal ettiğinizden çok daha 
güzel olsun” sözü onların olabilsin.

GENÇLİK
Sonsuz Mutluluğu Paylaşma

Sevindirici haber ile ilgili en iyi şeylerden birisi kurtu-
luş planı hakkındaki bilgidir. Sonsuza kadar ailemiz 

ile birlikte olabilmek için harika bir fırsatımız var. Ne 

zaman dünyanın yükünün altında ezildiğimizi hisseder-
sek, bu bilgi umutlu olmamıza yardımcı olur. Başkan 
Eyring şöyle öğretir, “Sevgi dolu Cennetteki Babamız 
bizim kalbimizi biliyor. O’nun amacı bize mutluluk 
vermektir (bkz. 2. Nefi 2:25). Ve bu yüzden O, sonsuza 
kadar devam edecek aile bağlarının oluşturduğu sevin-
cin mümkün olabilmesi için Oğlu’nu armağan olarak 
verdi. . . . Bu, Tanrı’nın çocuğu olarak dünyaya gelen 
herkesin hak talep edebileceği bir tekliftir.”

Bu nimet şu anda yaşayan bizler ve ölmüş olanlar için 
uygulanabilir; ölmüş olanlar için sadece bizim yardımı-
mız sayesinde. Atalarımız şu anda ruhlar alemindedir ve 
bizleri, onların isimlerini tapınak törenleri için hazır-
lamamız ve bu törenleri onlar adına gerçekleştirme-
miz için beklemektedirler. Ama bazen onlar için bu işi 
yapmamız zor olabilir. Çok meşgul olabiliriz veya çok sık 
gidebileceğimiz bir tapınaktan çok uzakta yaşayabiliriz.

Çok şükür ki, aile tarihi işi, indeksleme veya ailele-
rimiz tapınağa giderken çocuk bakımı gibi atalarımıza 
yardımcı olabileceğimiz başka fırsatlar vardır. Yardım 
ederek, Rab’be hizmet ederiz ve perdenin öbür tarafın-
da olanlara sonsuz aileler umudunu getiririz.

ÇOCUKLAR
Aileler Sonsuzdur

Isa Mesih’in Kefareti ve rahiplik anahtarlarının iade 
edilişi nedeniyle, ailelerimizle sonsuza kadar yaşaya-

biliriz! Aileniz hakkında neleri seviyorsunuz? Ailenizi 
övmek üzere kağıttan zincir yapmak için aşağıdaki 
talimatları uygulayın.

1.  Bir parça kağıdı iki kere yarıya katlayın, böylece tek bir 
uzun şerit olsun.

2.  Ellerini katlanmış kenarlara uzatan bir kişinin resmini 
çizin.

3.  Bu kişinin resmini makasla kesip çıkarın. Katlanmış 
kenarlara dokunan elleri kesmeyin.

4.  Katlanmış kağıdı açın. Her aile üyesi hakkında sevdiğiniz 
bir şeyi yazın veya çizin.

5.  Eğer büyük bir aileniz varsa, birçok kağıt zinciri birbirine 
bantlayın!

© 2016, Intellectual Reserve, Inc. Tüm hakları saklıdır. Almanya’da basılmıştır. İngilizce onayı: 6/15. Tercüme onayı: 6/15. First Presidency Message, August 2016 
sayısının tercümesidir. Turkish. 12868 186



Z I Y A R E T Ç I  Ö Ğ R E T M E N L I K  M E S A J I ,  A Ğ U S T O S  2 0 1 6

“Kocaların ve hanımların, birbir-
lerini ve çocuklarını severek, 

onlara göz kulak olmak gibi ciddi 
sorumlulukları vardır.” 1 Oniki Hava-
riler Kurulu Başkanı Başkan Russell 
M. Nelson şöyle demiştir: “Ev, Tan-
rı’nın sevgi ve hizmet laboratuvarı 
olmalıdır.”

“Cennetteki Babamız kocaların ve 
hanımların birbirlerine karşı sadık 
olmalarını ve çocuklarına Rab’den 
bir miras gibi saygı göstermelerini 
ve davranmalarını ister.” 2

Mormon Kitabı’nda Yakup’un 
dediklerin göre, kocaların hanımla-
rına olan sevgisi, hanımların kocala-
rına olan sevgisi, hem hanımların ve 
hem de kocaların çocuklarına olan 
sevgisi bir noktada Lamanlılar’ın 
doğruluğunun Nefililer’den daha 
fazla olmasının sebepleri arasınday-
dı (bkz. Yakup 3:7).

Evlerimize sevgi ve uyumu davet 
etmenin en iyi yollarından birisi de 
aile üyelerimiz ile nazikçe konuş-
maktır. Nazikçe konuşmak Kutsal 
Ruh’u getirir. Yardımlaşma Cemiyeti 

Ailelerin Birlikte Büyüyüp Gelişmesi

genel başkanı Kızkardeş Linda K. 
Burton, düşünmemiz için bize 
şunu sordu: “Ne kadar sık bilinçli 
olarak ‘birbirimizle nazik sözlerle 
konuşuruz’?” 3

Ek Kutsal Yazılar
Romalılar 12:10; Mosiya 4:15; Öğreti 
ve Antlaşmalar 25:5

Yaşanmış Hikayeler
Oniki Havariler Kurulu’ndan Yaşlı 

D. Todd Christofferson, kendisini 
sevgi dolu bir ailenin önemi hakkın-
da, etkileyen bir çocukluk deneyi-
mini paylaştı. O ve erkek kardeşleri 
çocukken, anneleri kanser ameliyatı 
olmuştu; bu yüzden sağ kolunu 
kullanması ona çok acı veriyordu. 
Erkek çocukların olduğu bu ailede 
çok fazla ütü yapılırdı, fakat annesi 
ütü yaparken sık sık durur ve yatak 
odasına gidip ağrı yatışana kadar 
ağlardı.

Yaşlı Christofferson’ın babası  
bu durumu fark ettiği zaman, ütü 
yapmayı kolaylaştıran bir makine 

satın almaya yetecek parayı birik-
tirebilmek için neredeyse bir yıl 
boyunca gizlice hiç öğle yemeği 
yemedi. Eşine olan sevgisinden 
dolayı, erkek çocuklarına aile 
içinde gelişip büyümeleri için 
iyi bir örnek oluşturmuştur. Bu 
duyarlı etkileşim ile ilgili Yaşlı 
Christofferson şöyle dedi: “O 
zaman babamın annem için olan 
fedakarlığının ve sevgi davranışı-
nın farkında değildim, ama şimdi 
biliyorum ki, kendime ‘İşte gerçek 
bir adam budur’” diyorum.4
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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
Birbirimizi sevmek ve birbirimize 
göz kulak olmak, Ruh’u 
evlerimize nasıl davet eder?


