
Èsa Mesih’in ikibin yıl önce do⁄u‰unun yıldönümünü
kutlarken, O’nun benzeri olmayan ya‰amına ve kefaret
amacıyla kurban olu‰undaki sonsuz gücüne olan

tanıklı⁄ımızı sunuyoruz. Ba‰ka hiç kimsenin yeryüzünde
ya‰adı⁄ımız ve ya‰amakta oldu⁄umuz ya‰amlarımız üzerinde
bu kadar derin bir etkisi olmamı‰tır.

O, Eski Ahit’in Büyük Yehova’sı ve Yeni Ahit’in Mesih’idir.
Babasının yönetimi altında yeryüzünün yaratıcısı oldu.
“Her‰ey onunla oldu ve yaratılanlardan hiçbirisi onsuz
olmadı” (Yuhanna 1:3). Günahsız oldu⁄u halde, bütün
do⁄rulukları yerine getirmek için vaftiz oldu. Böyle yaptı⁄ı
için hakir görüldü⁄ü halde, “‰ifa vererek dola‰tı” (Resullerin
È‰leri 10:38). O’nun sevindirici haberi, bir huzur ve iyiniyet
mesajıydı. O, herkesten kendi örne⁄ini izlemelerini istemi‰tir.
O, hastayı iyile‰tirerek, körün görmesini sa⁄layarak ve ölüyü
dirilterek Filistin yollarında yürüdü. Ebediyetin do⁄rularını,
ölümlülük öncesi varlı⁄ımızın gerçe⁄ini, yeryüzündeki
ya‰amımızın amacını ve gelecek ya‰amda, Tanrı’nın o⁄ulları
ve kızları için varolan potansiyeli ö⁄retti. 

Kendisinin kefaret amacıyla kurban olu‰unun bir
parçası olarak, Rab’bın sofrasını olu‰turdu. Tutuklandı ve
yalan suçlamalarla yargılanarak, serseri bir grup insanı
tatmin etmek üzere muhakeme edilip, çarmıha gerilerek
öldürülmeye mahkum edildi. O, bütün insanlı⁄ın günahlarına
kefaret etmek üzere ya‰amını verdi. Onun yapmı‰ oldu⁄u ‰ey,
yeryüzünde ya‰ayacak olan herkesin adına onlar için verilen
bir arma⁄andı.

O’nun bütün insanlık tarihinin merkezi olan hayatının
Beytlehem’de ba‰lamadı⁄ına ve Çarmıhta son bulmadı⁄ına
tanıklık ederiz. O Baba’nın ilk çocu⁄u, bedeni olan Biricik
O⁄lu ve dünyanın Kurtarıcısıydı. 

O “ölülerin turfandası olarak” mezarından kıyam etti
(1. Korintoslular 15:20). Dirilen Rab olarak, ya‰adı⁄ı sürece
sevmi‰ oldu⁄u insanları ziyaret etti. Ayrıca eski Amerika’da
ya‰ayan “di⁄er koyunlarına” (Yuhanna 10:16) da hizmet etti.
Modern dünyada, O ve Babası , uzun zaman önce vaad edilen
“zamanların doldu⁄u devire” (Efesliler 1:10) ba‰layarak,
küçük bir çocuk olan Joseph Smith’e göründüler. 

Ya‰ayan Mesih ile ilgili olarak, Peygamber Joseph,
gözlerinin ate‰ kıvılcımı gibi oldu⁄unu; ba‰ındaki saçların
tertemiz kar gibi oldu⁄unu; yüzünün güne‰in parlaklı⁄ından
daha parlak oldu⁄unu; ve sesinin büyük suların akı‰ına
benzedi⁄inire, ve hatta;

Kendisinin ilk ve son oldu⁄unu, ya‰amakta oldu⁄unu,
öldürülmü‰ oldu⁄unu ve Baba ile beraber bizim savunucumuz
oldu⁄unu söyleyen Yahova’nın sesi oldu⁄unu yazdı (bkz.
Ö.ve A. 110:3–4).

Peygamber ayrıca, Kurtarıcı ile ilgili olarak edinilen birçok
tanıklıktan sonra, hepsinin sonuncusu olarak ‰u tanıklı⁄ı
sundu⁄unu beyan etti: Kurtarıcı ya‰ıyor!

Çünkü peygamber O’nu Tanrı’nın sa⁄ elinde gördü ve
O’nun Baba’nın Biricik O⁄lu oldu⁄una dair varolan kayda
tanıklık eden sesi duydu— 

Bu sebeple, O’nun tarafından, O’nun sayesinde ve
O’nunla ilgili olarak dünyalar yaratıldı ve yaratılıyor ve
bunların mirasçıları Tanrı’nın biricik o⁄ulları ve kızlarıdır
(bkz. Ö.ve A. 76:22–24).

Ciddi olarak beyan ederiz ki, O’nun rahipli⁄i ve Kilisesi
yeryüzüne iade edilmi‰tir— “Èsa Mesih kendisi kö‰e ta‰ı
oldu⁄u halde, havariler ile peygamberlerin . . . temeli üzerine
bina olundunuz” (Efesliler 2:20).

O’nun birgün dünyaya dönece⁄ine tanıklık ediyoruz.
“Ve Rab’bın görkemi izhar edilecek ve bütün insanlar onu hep
birden görecekler” (È‰aya 40:5). O Kralların Kralı olarak,
yönetecek, Rabların Rab’bı olarak hükmedecektir ve her diz
önünde çökecek ve her dil O’na ikrar ederek ibadet edecektir.
Herbirimiz, çalı‰malarımıza ve kalplerimizdeki arzulara göre
O’nun tarafından yargılanmak üzere huzura çıkaca⁄ız. 

O’nun uygun ‰ekilde göreve atanan Havarileri olarak,
Èsa’nın ya‰ayan Mesih ve Tanrı’nın ölümsüz O⁄lu oldu⁄una
dair tanıklı⁄ımızı sunuyoruz. O, bugün Babasının sa⁄ elinde
duran büyük Kral Immanuel’dir. O dünyanın ı‰ı⁄ı, ya‰amı ve
umududur. O’nun yolu, bu ya‰amda mutlulu⁄a ve bundan
sonraki dünyada ebedi hayata giden yoldur. E‰siz bir
arma⁄an olarak Èlahi O⁄lu’nu arma⁄an etti⁄i için Tanrı’ya
‰ükrediyoruz. 

YA·AYAN MESÈH
HAVARÈLERÈN TANIKLIøI

ÈSA MESÈH’ÈN SON ZAMAN AZÈZLER KÈLÈSESÈ
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