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Başkan Thomas S. Monson şöyle öğretti: “Ölümlü 
hayatta öğrenebileceğimiz en büyük ders şudur 
ki Tanrı konuştuğunda ve biz itaat ettiğimizde, 

biz her zaman doğru olacağız.” 1

Biz aynı zamanda kutsanacağız. Başkan Monson’ın 
yakın zamandaki bir genel konferans sırasında söylediği 
gibi: “Emirleri yerine getirdiğimizde, hayatlarımız daha 
mutlu, daha dolu ve daha az karmaşık olacaktır. Çektiğimiz 
zorluklara ve problemlere katlanmak daha kolay olacak ve 
[Tanrı’nın] vaat ettiği nimetlere kavuşacağız.” 2

Kilise’nin Başkanı olarak Başkan Monson’ın öğretilerin-
den alınan aşağıdaki alıntılar, bize emirlerin mutluluk ve 
huzura götüren en güvenilir rehber olduğunu hatırlatır.

Yolculuk İçin Talimatlar
“Tanrı’nın emirleri bizi hüsrana uğratmak veya mutlu-

luğumuza engel olmak için verilmemiştir. Tam tersi söz 
konusudur. Bizi yaratan ve bizi kusursuz bir biçimde 
seven Tanrı, mümkün olan en yüce mutluluğa erişebilme-
miz için yaşamlarımızı nasıl sürdürmemiz gerektiğini tam 
anlamıyla bilir. Tanrı bize talimatlar vermiştir ki, onlara 
uyduğumuz takdirde, bu talimatlar bize genelde tehlikeli 
olan bu ölümlü yolculuk sırasında güvenlikte olmamı-
zı sağlayacaktır. İyi bildiğimiz bir ilahinin şu sözlerini 
hatırlarız: ‘Emirleri yerine getirin! Güvenlik bundadır; 
huzur bundadır’ [bkz. “Emirleri Yerine Getirin,” İlahiler, 
no. 303].” 3

Kuvvet ve Bilgi
“İtaat, peygamberlere özgü bir niteliktir; asırlar boyun-

ca onlara kuvvet ve bilgi sağlamıştır. Bu kuvvet ve bilgi 
kaynağının hakkımız olduğunu anlamamız bizim için de 
önemlidir. Tanrı’nın emirlerine itaat ettiğimizde, her birimiz 
bu şeyleri günümüzde kolayca elde edebiliriz. . . .

“Karmaşık ve değişken bir dünyanın zorluklarıyla müca-
dele edebilmek için bugün araştırdığımız bilgiler, özlem 
duyduğumuz yanıtlar ve arzu ettiğimiz güç Rab’bin emirle-
rine isteyerek itaat ettiğimizde bizim olabilir.” 4

İtaat Etmeyi Seçin
“Zamanımızın genel gidişatı serbestliktir.” Dergiler ve 

televizyon şovları, - birçok gencin taklit etmeyi arzu ettiği-  
beyazperde yıldızlarını, spor sahalarının kahramanlarını 
Tanrı’nın kanunlarını umursamayan ve günahkar davranış-
larla hava atan ama görünüşte hiç olumsuz bir sonuçla kar-
şılaşmayan kişiler olarak canlandırır. Buna inanmayın! Bir 
yargılanma zamanı vardır, hatta bir hesabı ödeme zamanı. 
Her Külkedisi’nin kendi gece yarısı vardır; bu hayatta 
olmasa da, bir sonraki hayatta. Yargı Günü herkese gele-
cektir. . . . İtaat etmeyi seçmeniz için size yalvarıyorum.” 5

Sevinç ve Huzur
“Bazen sizlere dünyadaki insanlar sizden daha fazla 

eğleniyormuş gibi görünebilir. Bazılarınız Kilise’de bağlı 
olduğumuz davranış kurallarından dolayı kısıtlandığımızı 
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hissedebilirsiniz. Kardeşlerim, size beyan ederim ki Kurta-
rıcı’yı takip ederken ve emirleri yerine getirirken bize gele-
bilecek Ruh’tan başka hiçbir şey hayatlarımıza daha büyük 
bir sevinç ya da ruhlarımıza daha çok huzur getiremez.” 6

Dimdik Yürüyün
“Size tanıklık ederim ki bize vaat edilen kutsamalar 

sayılamayacak kadar çoktur. Fırtına bulutları toplansa da, 
yağmur üzerimize yağsa da, sevindirici haber hakkındaki 
bilgimiz ve Cennetteki Babamız’a ve Kurtarıcımız’a olan 
sevgimiz bizi teselli edecek ve destekleyecektir ve dimdik 
yürüyüp emirlere uyduğumuz sürece kalplerimize sevinç 
getirecektir. Bu dünyada bizi yenilgiye uğratabilecek hiçbir 
şey olmayacaktır.” 7

Kurtarıcı’yı Takip Edin
“Kimdi bu acıları tanımış,. . . dertlerin adamı? Kimdir bu 

yüce Kral, Orduların Rab’bi? O bizim Öğretmenimiz’dir. O 
bizim Kurtarıcımız’dır. O, Tanrı’nın Oğlu’dur. O, Kurtuluşu-
muz’un Yaratıcısı’dır. O ‘Ardımdan gelin’ diye işaret eder. 
O, ‘Git, sen de öyle yap’ diye talimat verir. ‘Buyruklarımı 
yerine getirin.’ diye yalvarır.

“O’nun ardından gidelim. O’nu örnek alalım. O’nun 
sözlerini dinleyelim. Bunu yaparsak, minnettarlığın ilahi 
armağanını O’na veririz.” 8
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BU MESAJI ÖĞRETMEK İÇİN FİKİRLER
Başkan Monson bize itaat ederek alabileceğimiz 

kuvvet, bilgi, sevinç ve huzur dahil olmak üzere pek 
çok nimet hakkında öğretir. Öğrettiğiniz kişilere 
emirleri yerine getirerek nasıl kutsandıklarını sormayı 
düşünün. Nimetlerini iyice düşünmeye devam etmeleri 
ve düşüncelerini ve tecrübelerini bir günlüğe yazma-
ları için onları cesaretlendirebilirsiniz. Aynı zamanda 
onları, itaat etmeye devam ederek sahip oldukları 
nimetler için minnettarlıklarını Tanrı’ya göstermekle 
cesaretlendirebilirsiniz.

GENÇLİK
Ateşler ve İtaat Dersleri

Başkan Thomas S. Monson bir keresinde itaatin önemi-
ni öğrendiği bir zamanı anlattı. O sekiz yaşındayken, 

ailece dağdaki evlerine gitmişler. O ve arkadaşı kamp 
ateşi için otluk bir alanı temizlemek istemişler. Otları 
elleri ile, ellerinden geldiği kadar tutup çekerek temiz-
lemeye çalışmışlar, ancak çıkarabildikleri her şey bir avuç 
dolusu otmuş. Başkan Monson şöyle açıkladı, “Ardından 
düşündüğüm şey benim sekiz yaşındaki aklıma gelen 
mükemmel bir çözümdü. Danny’e dedim ki, ‘Yapmamız 
gereken tek şey bu otları ateşe vermek. Otların arasında 
daire büyüklüğünde bir alanı yakalım!‘”

Kibrit kullanmasına izin verilmediğini bildiği halde, 
birkaç kibrit almak için koşarak dağ evine geri döndü; 
o ve Danny, bu otluk alanda küçük bir ateş yaktılar. 
Ateşin kendiliğinden söneceğini umdular; ne var ki ateş 
söneceğine, büyük ve tehlikeli bir ateşe dönüştü. O ve 
Danny yardım için koştular ve çok geçmeden yetişkinler 
alevler ağaçlara sıçramadan ateşi söndürebilmek için 
hızla geldiler.

Başkan Monson şöyle devam etti, “Danny ve ben 
o gün zor ama çok önemli olan dersler öğrendik; en 
önemli derslerden biri itaatin önemiydi.” (Bkz. “Itaat 
Nimetler Getirir,” Liyahona, Mayıs 2013, 89- 90.)

Başkan Monson gibi, itaat konusunda bir dersi 
daha önce zor yoldan öğrenmek zorunda kaldınız mı? 
Gelecekte itaat sayesinde kendinizi koruyabilmeniz için 
hangi hedefler koyabilirsiniz?

ÇOCUKLAR
Doğruyu Seç

Doğruyu seçmek bizi, Cennetteki Baba’ya ve Isa 
Mesih’e yakınlaştırır. Ayrıca bize mutlu olmamız ve 

güvende olmamız için yardımcı olur. Doğruyu seçebile-
ceğiniz davranış örneklerini daire içine alın.

Okulda kopya çekmek
Kutsal yazıları okumak
Kiliseye gitmek
Iyi oyunlar oynamak
Kardeşlerinizle kavga etmek
Insanlara hizmet etmek
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“‘Aile Tanrı’dandır,’ [İlköğretim 
şarkısının] sözlerinde, . . . 
bize saf ve temiz öğreti 

hatırlatılır,” dedi Carole M. Stephens, 
Yardımlaşma Cemiyeti Genel 
Başkanlığı Birinci Danışmanı. “Biz 
sadece ailenin Tanrı’dan geldiğini 
öğrenmeyiz, aynı zamanda her biri-
mizin Tanrı’nın ailesinin bir parçası 
olduğunu öğreniriz. . . .

“. . . Baba’nın çocukları için olan 
planı bir sevgi planıdır. Bu, çocukla-
rını O’nunla - O’nun ailesiyle-  birleş-
tirmek için olan bir plandır.” 1

Oniki Havariler Kurulu’ndan 
Yaşlı L. Tom Perry (1922–2015) şöy-
le demiştir: “Biz aynı zamanda güçlü 
geleneksel ailelerin; sadece istikrarlı 
bir toplumun, istikrarlı bir ekono-
minin ve istikrarlı kültürsel değer-
lerin temel birimleri değil ama aynı 
zamanda sonsuzluğun ve Tanrı’nın 
krallığının ve yönetiminin temel 
birimleri olduğuna inanırız. 

“Biz cennetin organizasyonun ve 
yönetiminin aileler ve akrabalar etra-
fında inşa edileceğine inanıyoruz.” 2

Aile, Tanrı Tarafından Kurulmuştur 

“Herkes, evlilik durumu ya da 
çocuk sayısı ne olursa olsun, aile 
duyurusunda açıklanan Rab’bin 
planının savunucuları olabilir” 
dedi Genç Hanımlar Genel Baş-
kanı Bonnie L. Oscarson. “Eğer 
bu Rab’bin planı ise, bu bizim 
de planımız olmalıdır!” 3

Ek Kutsal Yazılar
Öğreti ve Antlaşmalar 2:1- 3; 132:19

Aile Öğretisi
Eski Yardımlaşma Cemiyeti Genel 

Başkanı, Kızkardeş Julie B. Beck, 
aile teolojisinin Yaratılış’a, Düşüş’e 
ve İsa Mesih’in Kefareti’ne dayandı-
ğını öğretmiştir:

“Yeryüzünün Yaratılışı ailelere 
yaşayabilecekleri bir yer sağlamıştır. 
Tanrı, bir ailenin iki vazgeçilemez 
yarısı olarak erkeği ve kadını yarattı. 
Adem ve Havva’nın mühürlenip 
sonsuz bir aile kurmaları, Cennette-
ki Baba’nın planının bir parçasıydı.

“. . . Düşüş onlara çocuk sahibi 
olmaları için olanak sağladı.

“[Mesih’in Kefareti], ailenin 
sonsuza dek birbirlerine mühür-
lenmelerine olanak sağlar. Bu, 
ailelere sonsuza dek gelişmeleri 
ve mükemmelliğe kavuşabilmeleri 
için olanak sağlar. Aynı zamanda 
kurtuluş planı diye adlandırılan 
bu mutluluk planı aileler için 
yaratılmış bir plandı. . . .

“. . . Bu Mesih’in öğretisiy-
di. . . . Ailesiz, hiçbir plan yoktur; 
ölümlü hayat için hiçbir sebep 
yoktur.” 4
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Bu materyali dua ederek çalışın ve neyi paylaşacağınızı bilmek için ilham almaya 
çalışın. “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
Aile neden bu hayatta ve 
sonsuzluk boyunca en önemli 
birimdir? 


