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Tanrı’nın cömertliği, nazikliği ve merhameti 

tövbeden başka hiçbir yerde daha açık bir şekilde 

gösterilemez. 

 
Bu genel konferans çok karışıklığın ve çok tehlikenin olduğu bir zamanda toplanmıştır; 

öyle ki gençlerimiz hangi yoldan gitmeleri gerektiğini güçlükle bilmektedir. Vahiyler 

sayesinde bugünlerin bu duruma geleceğine dair uyarılarak, peygamberler ve havarilere 

ne yapmaları gerektiği her zaman gösterilmiştir. 

 

Rab, Peygamber Joseph Smith’e “her insanın Rab Tanrı’nın, hatta dünyanın 

Kurtarıcısı’nın adıyla konuşabileceği” vahiyini verdi. 1 Anahtarlar geri verildiği zaman, 

dedelerin, babaların ve oğulların vasıtasıyla rahiplik yetkisinin her evde mevcut olması 

sağlandı. 

 

Onbeş yıl önce, dünya kargaşa içindeyken, Birinci Başkanlık ve Oniki Havariler Kurulu, 

Kilise tarihindeki beşinci tebliğ olan “Aile: Dünyaya Bir Tebliğ”i yayınladı.  Bu bir 

rehberdir ki Kilise üyeleri okuyup takip ederse iyi olur.  

 

Bir bölümünde şöyle beyan edilir: “Bizler, İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’nin 

Birinci Başkanlığı ve Oniki Havariler Kurulu olarak, erkek ile kadın arasındaki evliliğin 

Tanrı tarafından kurulduğunu ve bu nedenle ailenin, Yaratıcının çocuklarının sonsuz 

kaderi ile ilgili planının temeli olduğunu ciddi bir şekilde ilan ediyoruz.”2 

 

“Tanrılar insanı kendi suretlerinde organize etmek için, onu Tanrılar’ın suretinde 

yaratmak için, onları erkek ve kadın olarak yaratmak için [yeryüzüne] indiler.” 

 

“Ve Tanrılar şöyle dedi: “Onları kutsayacağız. Ve...verimli olup çoğalmalarını ve 

yeryüzünü doldurmalarını ve denetimlerine almalarını sağlayacağız.” 3 
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Bu emir asla iptal edilmemiştir. 

 

Ve böylece Tanrı’ları Rab’bin onlara emredeceği her şeyi yapıp yapmayacaklarını 

görmek için onları sınayacağız.” 4 

 

Bu biz mutlu olalım diye tasarlanmıştır ki “insanlar da sevinebilmek için var oldular.” 5 

 

Lehi insanların özgür olduğunu öğretti ve onlar “özgür olmalıdırlar…o büyük ve son 

gündeki yasanın gerektirdiği ceza dışında hiçbir etki altında kalmadan kendi başlarına 

hareket etsinler.” 6 

 

“Rab benim için oy kullanıyor ve Lusifer bana karşı oy kullanıyor, ama asıl benim oyum 

geçerlidir” diye geçen eski bir söyleyiş kesin bir öğretiyi tanımlar ki hür irademiz 

düşmanın arzusundan daha güçlüdür. Hür irade değerlidir. Aptalca davranarak, körü 

körüne onu elimizden kaçırabiliriz, ama bizden zorla alınamaz. 

 

Bir de eski bir bahane vardır, “Şeytan yaptırdı bana bunu.” Böyle olmaz! Sizi kandırıp 

yanlış yönlendirebilir, ama sizi veya başkasını günah işlemeye ve sizi günahın içinde 

tutmaya gücü yoktur. 

 

Hayatı yaratma gücünün emanet edilmesi en büyük sevinçleri ve en tehlikeli 

kışkırtmaları beraberinde getirir. Ölümlü hayat hediyesi ve diğer hayatları yaratma 

kapasitesi olağanüstü bir kutsamadır. Bu gücün doğruca yerine getirilmesi sayesinde, 

başka hiçbir şeyde olmadığı gibi, Cennetteki Baba’ya yakınlaşabilir ve tam bir sevinç 

yaşayabiliriz. Bu güç mutluluk planının rastgele bir parçası değildir. Bu anahtardır—

gerçek anahtardır. 

 

Ebedi kanunların öngördüğü şekilde veya bunun kutsal amacını reddederek bu gücü 

kullanmamız, nasıl biri olacağımızı sonsuza kadar etkileyecektir. “Tanrı’nın tapınağı 

olduğunuzu, Tanrı’nın Ruhu’nun sizde yaşadığını bilmiyor musunuz?” 7 

 

Bir kimsenin, Babamıza ve Tanrımıza kendi özgür iradesiyle itaat etmeye karar verdiği 

ve bu arzusunu O’na dua yoluyla belirttiği zaman o kişiyi özgürlüğe kavuşturan büyük 

bir şey vardır. 

 

İtaat ettiğimizde, evlilik antlaşmasında dahilinde bu güçleri kullanabiliriz. Bizim yaşam 

kaynağımızdan çocuklarımız ve ailemiz çıkacaktır. Karı ve koca arasındaki sevgi 

devamlı olup hayatımız boyunca memnuniyet ve mutluluk getirebilir. 
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Bu hayatta bu kutsamalardan yoksun kalanlara, önümüzdeki hayatta kendilerine bunların 

verileceği sözü verilmiştir. 

 

Saf sevgi şunu var sayar ki, ancak sonsuz sadakat için ant içtikten, yasal ve kanuni bir 

törenden ve ideal olarak tapınakta yapılan mühürlenme töreninden sonra hayat verici bu 

güçler, sevginin tüm ifadesi için serbest bırakılır. Bu gücün sadece ve yalnızca erkek ve 

kadın, karı ve koca arasında, sonsuza kadar hayat dostumuzla paylaşılması 

gerekmektedir. Bu konuda sevindirici haber çok açıktır. 

 

Emirleri önemsememek bizim elimizdedir, ama vahiyler böyle “yapmayacaksın” gibi 

keskin terimlerle konuştuğunda kulak versek iyi olur. 

 

Düşman hayat yaratma gücü olan herkesi kıskanır. Şeytan hayat yaratamaz; o 

iktidarsızdır. “Şeytan bütün insanların kendisi gibi perişan olmasını ister.” 8 O, hayat 

verici güçlerin doğru kullanımını bozmak için sizi ahlaksız ilişkilere kışkırtmaya çalışır. 

 

Rab, kendi taraftarlarının anlayabileceği bir imajı yaratmak için “benzer” ifadesini 

kullanmıştır: 

 

“Göklerin Egemenliği,… bir tüccara benzer.” 9 

 

“Göklerin Egemenliği, tarlada saklı bir defineye benzer.” 10 

 

Günümüzde, pornografinin dehşet verici etkisi dünyada hızla yayılan bir salgın hastalığa 

benzer, bir ona bir buna bulaşır, çoğu zaman koca ve baba aracılığıyla bıkıp usanmadan 

her evi etkisi altına almaya çalışır. Bu salgın hastalığın etkisi maalesef çoğu zaman ruhsal 

olarak ölümcüldür. Lusifer “yüce kurtuluş planını” 11, “yüce mutluluk planını” 12 

bozmaya çalışır. 

 

Pornografi, Mesih’in Ruhu’nu her zaman kovacaktır ve Cennetteki Babamız ve O’nun 

çocukları arasındaki iletişimi engelleyecek ve karı ve koca arasındaki narin ilişkiyi 

bozacaktır. 

 

Rahiplik mükemmel bir güce sahiptir. Bu sizi pornografi salgın hastalığından 

koruyabilir—öyle ki bu bir salgın hastalıktır—eğer onun etkisine yenik düşerseniz. Eğer 

bir kimse itaatkar ise, rahiplik gücü bir alışkanlıktan nasıl vazgeçilebileceğini, hatta bir 

bağımlılığın nasıl yok edilebileceğini gösterebilir. Rahipliği olanların kötü etkileri yok 

etme yetkileri vardır ve bu gücü kötü etkilere karşı savaşmak için kullanmalıdırlar. 

 

Biz alarm verip Kilise üyelerini uyarıyoruz ki onlar uyanıp neler olduğunu anlasınlar. 

Anne ve babalar dikkatli ve uyanık olun ki bu kötülük aile çemberinizi tehdit edebilir. 
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Biz, bizi Şeytan’ın birçok temsilcisinden ve sahte evlilik yalanlarından koruyacak 

standart ahlaki davranışı öğretiriz. Şunu anlamalıyız ki sevindirici haberin ilkeleri ile 

bağdaşmayan herhangi bir ilişkiye girmeyi teşvik eden her inanç yanlıştır. Mormon 

Kitabı’ndan öğreniriz ki “kötülük hiçbir zaman mutluluk olmamıştır.” 13 

 

Bazıları daha önceden programlanmış olduklarını, pis ve doğaya aykırı şeylere karşı 

doğuştan hissettikleri kışkırtmalarla başa çıkamayacaklarını sanırlar. Böyle olmaz! 

Hatırlayın Tanrı bizim Babamız’dır. 

 

Pavlus şöyle söz verdi ki “Tanrı... gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez; ama 

dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır.” 14 İsterseniz siz de 

bu alışkanlıklardan vazgeçebilir, kötü alışkanlığınızın üstesinden gelebilir ve Kilise’nin 

hiçbir üyesine yakışmayan bu şeylerden kaçınabilirsiniz. Alma’nın uyardığı gibi biz 

“daima uyanık durup dua etmeliyiz.” 15 

 

Yeşaya uyardı, “Kötüye iyi, iyiye kötü diyenlerin, karanlığı ışık, ışığı karanlık yerine 

koyanların, acıya tatlı, tatlıya acı diyenlerin vay haline!” 17 

 

Yıllar önce, Albuquerque de bir okulu ziyaret ettim. Öğretmen, yavru bir kediyi sınıfa 

getiren bir çocuktan bahsetti. Hayal edebileceğiniz gibi, o gün her şey altüst olmuştu. 

Öğretmen çocuğa kediyi diğer çocukların önünde havaya kaldırmasını istedi. 

 

Her şey çocuklardan biri şu soruyu sorana kadar güzel geçiyordu, “Yavru kedi erkek mi, 

dişi mi?” 

 

Bu konuya girmeye çekinen öğretmen şöyle dedi, “Fark etmez. Sadece yavru bir kedi.” 

 

Ama onlar ısrar ettiler. Sonunda bir çocuk elini kaldırıp şöyle dedi, “Nasıl 

anlayacağımızı ben biliyorum.” 

 

Başka çaresi olmadığını gören öğretmen, “Nasıl?” dedi. 

 

Ve öğrenci şöyle cevap verdi, “Oylama yapabiliriz!” 

 

Bu hikayeye gülebilirsiniz, ama eğer uyanık değilsek, günümüzde bazıları vardır ki, 

sadece tahammül etmekle kalmayıp, oyların bir şekilde Tanrı’nın kanunlarını ve doğasını 

değiştirebileceğini sanarak, ahlaksızlığı yasallaştırmak için oy kullanmayı savunurlar. 

Doğaya karşı bir kanunu kabul ettirmek imkansızdır. Örneğin, yerçekiminin etkisini 

ortadan kaldırmak için oy kullanılmasının kime faydası olabilir? 
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Hem ahlaki hem de fiziksel kanunlar vardır ki bunlar “dünyanın temeli atılmadan önce 

değiştirilemez şekilde cennette karara bağlanmıştır,” 17 öyle ki bunlar değiştirilemez. 

Tarih tekrar tekrar ahlaki standartların savaşla değiştirilemeyeceğini gösterir ve oy 

kullanmayla da değiştirilemez. Esas olarak yanlış ve kötü olan bir şeyi yasallaştırmak, 

gecenin gündüzü mutlaka takip etmesi gibi, acıya ve cezalara engel olamaz. 

 

Muhalefet ne olursa olsun, bu yolda kalmaya kararlıyız. Sevindirici haberin ilkelerine, 

yasalarına ve kutsal törenlerine bağlı kalacağız. Bu ilkeler bilerek ya da bilmeyerek 

yanlış anlaşılırsa, varsın anlaşılsın. Biz değişemeyiz; ahlaki ölçüleri değiştirmeyeceğiz.  

Tanrı’nın yasalarına itaat etmezsek çabucak yolumuzu kaybederiz.  Eğer aileyi korumaz 

ve gelişmesine yardım etmezsek, m ve özgürlüklerimiz kesinlikle mahvolacaktır. 

 

“Ben Rab, dediğimi yaptığınızda sözüme bağlı kalırım, ama dediğimi yazmazsanız, size 

verilmiş bir sözüm yoktur.” 18 

 

Günah, suç veya sapıklık hapishanesine kapatılmış her ruhta kapının bir anahtarı vardır. 

Bu anahtarın üstünde “tövbe” etiketi bulunur. Eğer bu anahtarı kullanmayı biliyorsanız, 

düşman sizi durduramaz. İkiz ilkeler olan tövbe ve bağışlama bizi kışkırtanın korkunç 

gücünden daha kuvvetlidir. Eğer uygunsuz bir alışkanlığa ya da bağımlılığa 

yakalandıysanız, zarar verici bu davranışı durdurmalısınız. Melekler size yardım edecek19 

ve rahiplik liderleri bu zor zamanlarınızda size yol gösterecektir. 

 

Tanrı’nın cömertliği, nazikliği ve merhameti tövbeden başka hiçbir yerde daha açık bir 

şekilde gösterilemez. Tanrının oğlu, Kurtarıcımız, Fidye ile Kurtaranımız tarafından 

ödenen Kefaretin mükemmel temizleyici gücünü anlıyor musunuz? O dedi, “Çünkü işte, 

Ben Tanrı bu acıları herkes için çektim, öyle ki onlar tövbe ederse acı çekmesinler 

diye.”20 Bu olağanüstü sevgi davranışı ile Kurtarıcı günahlarımızın cezasını ödemiştir ki 

biz ödemek zorunda kalmayalım diye. 

 

Gerçekten isteyenler için bir geri dönüş yolu vardır. Tövbe bir deterjan gibidir. Çıkmak 

bilmeyen günahın lekeleri bile çıkacaktır. 

 

Rahiplik liderlerinde, pornografinin feci görüntülerini yok etmek ve suçluluktan 

arındırmak için bir panzehir vardır. Rahiplik, sizi yakalayan pençeler ne kadar güçlü 

olursa olsun, alışkanlıkların etkisini yok edecek, hatta bağımlılık zincirlerini kıracak güce 

sahiptir. Geçmişte yapılan yanlışların yara izlerini iyileştirebilir. 

 

Bundan daha güzel ve teselli edici kelimeleri olan hiçbir vahiy bilmiyorum: “İşte, 

günahlarından tövbe eden kişi affedilmiştir ve Ben, Rab bunları bir daha hatırlamam.” 21 
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Bazen itiraf ettikten ve cezayı ödedikten sonra bile, tövbenin en zor kısmı insanın 

kendisini affetmesidir. Şunu anlamalısınız ki, affetmek, affetmek demektir. 

 

“Halkım ne zaman tövbe ederse, bana karşı işledikleri suçları bağışlayacağım.” 22 

 

Başkan Joseph Fielding Smith, çok ahlaksız bir hayattan kurtulmak için çaba gösteren 

tövbekar bir kadından bahsetti. Kadın ona şimdi ne yapması gerektiğini soruyordu. 

 

Bu durumda, Başkan Smith ondan kendisine Eski Antlaşma’da tuz kesilen Lut’un eşinin 

hikayesini okumasını istedi.23 Ve sonra ona şunu sordu, “Bu ayetlerden ne ders 

çıkarabilirsin?” 

 

O cevap verdi, “Rab kötüleri yok edecektir.” 

 

“Öyle değil!” Başkan Smith bu tövbekar kadının ve sizlerin buradan çıkaracağı dersin 

“Arkana bakma!” olduğunu söyledi 

 

Gariptir ki, pornografi ya da herhangi pis bir harekete karşı en basit ve en güçlü tedbir ve 

çare onu yok saymak ve ondan sakınmaktır. Kök salmaya çalışan uygunsuz herhangi 

düşünceyi aklınızdan silin. Bir kere temiz kalmaya karar verdiğinizde, Tanrı tarafından 

verilen hür iradenizi harekete geçirirsiniz. Sonra da, Başkan Smith’in öğüt verdiği gibi, 

“Arkanıza bakmayın.” 

 

Söz veriyorum ki sizin ve aileniz için önünüzde huzur ve mutluluk vardır. Kilisedeki tüm 

etkinliklerin esas amacı, bir erkeğin ve karısının ve çocuklarının evde mutlu olmalarıdır. 

Bu korkunç salgına karşı mücadele verenlerin üzerine Rab’bin kutsamalarının 

gönderilmesi, Rab’bin rahipliği sayesinde bizim için mevcut olan şifayı bulmanız için 

dua ediyorum. Bu gücün var olduğuna dair tanıklığımı İsa Mesih’in adıyla sunarım, 

amin. 
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