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Hem kişisel hattı ve hem de rahiplik hattını eşit 

şekilde ölümlü hayatın amacı olan gelişmemiz için 

kullanmalıyız. 
 

 

Rab çocuklarına O’nunla haberleşmek için iki hat vermiştir—bunları kişisel hat ve 

rahiplik hattı diye adlandırabiliriz. Herkes bu önemli iki haberleşme hattını anlamalı ve 

kendilerine bu hatlar aracılığıyla yol gösterilmelidir. 

 

I. Kişisel Hat 
 

Kişisel hat ile Cennetteki Babamıza doğrudan dua ederiz ve O kurmuş olduğu kanallar 

sayesinde her hangi bir kimsenin aracılığına gerek olmadan bizlere yanıt verir. 

Cennetteki Babamız’a İsa Mesih’in adıyla dua ederiz, O da Kutsal Ruh’u aracılığıyla ve 

başka yollardan bize yanıt verir. Kutsal Ruh’un misyonu Baba’ya ve Oğul’a tanıklık 

etmek (bkz. Yuhanna 15:26; 2.Nefi 31:18; 3.Nefi 28:11), bizleri doğruya yöneltmek (bkz. 

Yuhanna 14:26; 16:13) ve bizlere yapmamız gereken her şeyi göstermektir (bkz. 2.Nefi 

32:5). O’nun Kutsal Ruhu sayesinde Cennetteki Babamız’la oluşan bu kişisel haberleşme 

hattı doğruya ilişkin tanıklığımızın, bilgimizin ve sevgi dolu Cennetteki Baba’dan gelen 

kişisel rehberliğimizin kaynağıdır. O’nun harika sevindirici haberinin esas özelliği olan 

bu hat, çocuklarının her birinin O’nun doğruluğuna dair kişisel bir tanıklık kazanmasına 

olanak verir.  

 

Kutsal Ruh’un aracılığıyla Cennetteki Babamız’la kurduğumuz doğrudan kişisel 

haberleşme kanalı, layıklığa bağlıdır ve bu o kadar çok önemlidir ki her Sebt gününde 

bize Rab’bin sofrasına katılarak antlaşmalarımızı yenilememiz emredilmiştir. Böylece 

bize yol göstermesi için O’nun Ruhu’nun her zaman yanımızda bulunabilmesi vaadine 

hak kazanabiliriz.  

 

Rab ile olan bu kişisel haberleşme hattındaki inancımız ve uygulamalarımız Tanrı ve 
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insan arasındaki beşeri aracıların gereksiz olduğunu ısrar eden Mesihçiler’inkine benzer, 

çünkü Martin Luther’in dediği gibi “tüm inananların rahiplik gücü” ilkesi altında herkes 

Tanrı ile doğrudan bir erişime sahiptir. Biraz sonra bu konuya daha fazla değineceğim.  

 

Kişisel hat, alınan kişisel kararlarda ve aile yönetiminde çok önemlidir. Maalesef, 

Kilisemiz’deki bazı üyeler bu doğrudan, kişisel hatta duyulan ihtiyacı küçümserler. 

Peygamberlik ruhuna sahip liderlerin—özellikle Kilise meseleleri ile ilgili ilahi 

haberleşmeyi yönetmek için çalışan rahiplik hattının— kuşkusuz önemini anlayan 

bazıları kişisel hatları sayesinde ilham yoluyla kendi kendilerine almaları gereken 

kararlar yerine rahiplik liderlerinden kendileri için kişisel kararlar almalarını isterler. 

Kişisel kararlar ve aile yönetimi özellikle kişisel hatla ilgili bir meseledir. 

 

Cennetteki Babamız’la kurduğumuz bu değerli doğrudan kişisel haberleşme hattıyla ilgili 

hatırlamamız gereken iki uyarıyı daha eklemem gerektiğini hissediyorum. 

 

Birincisi, kişisel hat tam bir şekilde rahiplik hattından bağımsızca işlemez. Kutsal Ruh 

armağanı—Tanrı’nın insanla iletişim yöntemi— rahiplik anahtarlarını elinde tutanların 

yetkilendirdiği rahiplik yetkilileri tarafından verilir. Bu armağan sadece istekle ve imanla 

elde edilemez. Ve Ruh’un sürekli eşliği için olan bu hakkın, layık bir şekilde Rab’bin 

sofrasına katıldığımız ve itaat ve hizmete ilişkin vaftiz antlaşmalarımızı yenilediğimiz her 

Sebt gününde tasdik edilmesi gerekir. 

 

Benzer biçimde, eğer rahiplik hattına itaatsizsek ya da bu hatla aynı ahenkte değilsek 

doğrudan kişisel hat sayesinde güvenilir bir iletişim kuramayız. Rab şöyle dedi: 

“Cennettin güçleri sadece doğruluk ilkelerine dayanarak kontrol edilemez ya da idare 

edilemez” (Ö&A 121:36). Maalesef, Tanrı’nın emirlerini çiğneyen ya da rahiplik 

liderlerinin öğütlerine itaat etmeyen kişilerin Tanrı’nın kendilerine bazı emirlere 

uymamalarına ya da bazı öğütleri dinlememelerine izin verdiğine dair vahiy aldıklarını 

söylemeleri normaldir. Bu gibi kişiler vahiy ya da ilham alabilirler, ama bunlar almaları 

gereken kaynaktan değildir. Şeytan tüm yalanların babasıdır ve akıllı yalanlarıyla 

Tanrı’nın işini karıştırmaya çok heveslidir. 

 

II. Rahiplik Hattı 
 

Cennetteki Babamız’ın Kutsal Ruh’un aracılığıyla bizimle doğrudan iletişim kurduğu 

kişisel hattan farklı olarak, rahiplik haberleşme hattının ek ve gerekli aracıları vardır ki 

bunlar Kurtarıcımız İsa Mesih, O’nun Kilisesi ve O’nun atadığı liderlerdir.   

 

İsa Mesih’in kefaret amacıyla kurban oluşundan dolayı, O’nun kefaretinin nimetlerine 

hak kazanmamız için yerine getirilmesi gereken şartları koymaya gücü vardır. Bu yüzden 

emirlere ve kutsal törenlere sahibiz. Bu yüzden antlaşmalar yaparız. Bu sayede vaat 



   3 

edilen kutsamalara hak kazanırız. Bunların hepsi “elimizden gelen her şeyi yaptıktan 

sonra” (2.Nefi 25:23), İsrail’in Kutsalı’nın merhameti ve lütfu sayesinde olur.  

 

İsa Mesih dünyadaki hizmeti sırasında kendi ismini taşıyan rahiplik yetkisini verdi ve 

yine Kendi ismini taşıyan bir Kilise kurdu. Bu son devirde, Peygamber Joseph Smith’e 

gelen ilahi hizmetkarlar sayesinde İsa Mesih’in rahiplik yetkisi geri getirildi ve O’nun 

Kilisesi yeniden kuruldu. Bu geri getirilmiş rahiplik ve bu yeniden kurulmuş Kilise 

rahiplik hattının can damarıdır. 

 

Rahiplik hattı Tanrı’nın geçmiş zamanlarda kutsal yazılar sayesinde çocuklarına 

konuştuğu kanaldır. Ve bu hat sayesinde, Tanrı yaşayan peygamberlerin, havarilerin ve 

diğer esinlenen liderlerin öğretileri ve öğütleri sayesinde bugün bizlere konuşur. Bu yolla 

gerekli kutsal törenleri yaparız. Bu yolla O’nun Kilisesine hizmet etmek için çağrılar 

alırız. O’nun Kilisesi doğru yoldur ve O’nun rahipliği Rab’bin işini başarmak için önemli 

olan bu müşterek etkinliklere katılmaya ayrıcalık tanınmamıza sebep olan güçtür. Bu 

etkinlikler, sevindirici haberi vaaz etmeyi, tapınakları ve ibadet salonlarını inşa etmeyi ve 

yoksullara yardım etmeyi içerir.   

 

Bu rahiplik hattıyla ilgili, bizim inancımız ve uygulamamız bazı Mesihçiler’in iddialarına 

benzer ki geçerli kutsal törenler (Rab’bin sofrası) önemlidir ve bunlar İsa Mesih 

tarafından yetki verilmiş ve izin verilmiş birisi tarafından yapılmalıdır (bkz. Yuhanna 

15:16). Bunun aynısına inanıyoruz, ama elbette bu yetkiyi nasıl aldığımız konusunda 

diğer Mesihçiler’den farklıyız.  

 

Kilise’nin bazı üyeleri ya da eski üyeleri rahiplik hattının öneminin farkına varmakta 

başarısızdır. Onlar Kilise’nin, kilise liderlerinin ve kilise programlarının önemini 

küçümserler. Tamamen kişisel hatta güvenerek, öğretiyi tanımladıklarını ve peygamberin 

ve liderlerin öğrettiklerine karşı rakip organizasyonları yönettiklerini iddia ederek kendi 

yollarından giderler. Böylece modern bir karşıtlık gösterirler ki “organize din” adını 

verdikleri kurumları hor görürler. Organize din gereksinimini reddedenler, Kiliseyi ve 

onun görevlilerini eski zamanlarda kuran ve bunları yeni çağda geri getiren Usta’nın işini 

de reddeder.     

 

İlahi yetki ile kurulmuş organize din önemlidir ki Havari Pavlus şöyle öğretti, 

 

“Azizleri kusursuz yapmak, hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek 

üzere: 

 

“Sonunda hepimiz imanda ve Tanrı’nın Oğlu'nu tanımada birliğe, yetkinliğe, Mesih 

bütünlülüğündeki olgunluk düzeyine erişeceğiz” (Efesliler 4:12–13). 
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Hepimiz yeni vahiylerden Rab’bin şu beyanını hatırlamalıyız ki Rab’bin hizmetkarlarının 

sesi Rab’bin sesidir (bkz. Ö&A 1:38; 21:5; 68:4).  

 

Hayati önem taşıyan rahiplik hattına güvenmeyle ilgili hatırlamamız gereken iki uyarıyı 

eklemek istiyorum.   

 

Birincisi, rahiplik hattı kişisel hatta olan gereksinimin yerini almaz. Hepimizin gerçek 

hakkında kişisel bir tanıklığa ihtiyacı vardır. İnancımız geliştikçe, ister istemez 

diğerlerinin sözlerine ve inancına güveniriz, mesela anne ve babamızın, öğretmenimizin 

ya da rahiplik liderlerimizin (bkz. Ö&A 46:14). Ama kişisel hat sayesinde bir tanıklık 

kazanmak yerine, gerçeklerle ilgili kişisel tanıklığımız için tamamen belli bir rahiplik 

liderine ya da öğretmene bağlı kalırsak, biz her zaman bu kişinin hareketlerinden dolayı 

hayal kırıklığına uğrarız. Olgun bir bilgiye ya da gerçek hakkında tanıklığa gelince, 

bizimle Cennetteki Babamız arasındaki ölümlü bir aracıya bağlı kalmamamız gerekir. 

 

İkincisi, kişisel hatta olduğu gibi, rahiplik hattı layık ve itaatli olmadıkça bizim iyiliğimiz 

için tam ve düzgün bir şekilde işlemez. Birçok kutsal yazı Tanrı’nın emirlerini ciddi bir 

şekilde çiğnemeye devam edersek, “O’nun huzurundan kovulacağımızı” öğretir (Alma 

38:1). Böyle olduğunda, Rab ve O’nun hizmetkarlarına bize ruhsal yardım vermeleri 

ciddi olarak engellenmiştir ve bunu kendi kendimize elde edemeyiz.    

 

Tarih Rab’bin hizmetkarlarının Ruh’la iletişimde olmasının öneminin canlı bir örneğini 

bize gösterir. Genç peygamber, Joseph Smith, kızgın olduğunda ya da keyfi kaçtığında 

tercüme edemezdi.  

 

David Whitmer şöyle dedi: “Bir sabah tercüme etmeye devam etmek için hazırlanırken, 

evde bir şeyler yanlış gitti ve Joseph buna kızmıştı. Bu eşi Emma’nın yaptığı bir şeyle 

ilgiliydi. Oliver ve Ben yukarıya çıktık ve Joseph çok geçmeden tercümeye devam etmek 

için geldi, ama hiçbir şey yapamadı. Bir heceyi bile tercüme edemedi. Aşağı indi, 

bahçeye çıktı ve Rab’be dua etti; bir saatliğine bir yerlere gitti—eve geri geldi, 

Emma’dan onu affetmesini istedi ve ondan sonra bizim olduğumuz yere çıktı ve tercüme 

devam etti. Joseph alçakgönüllü ve inançlı olmadan hiçbir şey yapamazdı.”1    

 

III. Her İki Hatta Duyulan İhtiyaç 
 

Cennetteki Babamız’ın çocuklarıyla iletişim için kurduğu her iki hatta ihtiyaç olduğuna 

dair başka örneklerle konuşmamı sonuçlandıracağım. Her iki hat O’nun çocuklarına 

ölümsüzlüğü ve sonsuz hayatı getirme amacını başarmak için önemlidir. Bu ihtiyaç ile 

ilgili eski kutsal yazılar, Musa’nın her şeyi kendi başına yapmamasını söyleyen 

kayınbabası Yitro’nun öğüdündedir. Halk, Tanrı’nın isteğini bilmek (Çıkış 18:15) ve 

ayrıca “taraflar arasında karar vermek (16. ayet) için gece gündüz rahiplik liderlerini 
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beklerlerdi. Bizler Yitro’nun Musa’ya kişisel anlaşmazlıkların üstesinden gelmek için 

yargıçlar atayıp bu görevi onlara devretmesi için nasıl öğüt verdiğini sık sık belirtiriz 

(bkz. ayetler 21–22). Ama Yitro kişisel hattın önemini gösteren öğüdü de Musa’ya 

vermiştir: “Kutsal törenleri, yasaları halka öğret ve onlara izlemeleri gereken yolu ve 

onların yapmaları gereken işi göster” (20.ayet; vurgu eklenmiştir). 

 

Diğer bir deyişle, Musa’nın ardından giden İsrailliler’e her şeyi rahiplik liderlerine 

sormamaları öğretilmelidir. Emirleri anlamaları ve kendi kendilerine sorunlarının 

çoğunun üstesinden gelmek için ilham almaya çalışmaları gerekir. 

 

Kısa süre önceki Şili ulusundaki olaylar her iki hatta duyulan gereksinimi gösterir. Şili 

yıkıcı bir depreme uğradı. Üyelerimizin çoğu evlerini kaybettiler; bazıları aile üyelerini 

kaybetti. Çoğu güvenini kaybetti. Kilisemizin böyle felaketlere karşı hazırlıklı 

olmasından dolayı— hızlı bir şekilde yiyecek, barınak ve diğer malzeme yardımı 

sağlandı. Şili’deki Azizler ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olan Rab’bin Kilisesi 

ve onun liderleri sayesinde Rab’bin sesini duydular. Ama rahiplik hattı ne kadar iyi 

çalışıyor olsa da, bu yeterli değildi. Her üyenin dua ederek Rab’bi araması ve rahatlatıcı 

mesajları ve arayıp dinleyen herkese Kutsal Ruh’un aracılığı ile gelen rehberliği 

doğrudan alması gerekliydi. 

 

Misyonerlik görevimiz her iki hatta duyulan ihtiyacın diğer bir örneğidir. Misyoner 

olmaya çağrılmış erkekler ve kadınlar layıktır ve isteklidirler; bunun sebebi rahiplik 

hattından ve kişisel hattan elde ettikleri tanıklık sayesinde aldıkları öğretilerden dolayıdır. 

Rahiplik hattıyla göreve çağrılmışlardır. Ondan sonra, Rab’bin temsilcileri olarak ve 

Rab’bin rahiplik hattının yönetimi altında kiliseyi araştıranlara öğretirler. İçtenlikle 

doğruyu arayanlar dinlerler ve misyonerler kişisel hat sayesinde mesajın doğruluğunu 

bilmeleri için doğruyu arayanları kendi kendilerine dua etmeye teşvik ederler.      

 

Son bir örnek bu ilkeleri ailede ve Kilise’deki rahiplik yetkisi konusu ile bağdaştırır.2 

Kilisedeki bütün rahiplik yetkisi uygun rahiplik anahtarlarına sahip olan bir kişinin emri 

altında işler. Bu rahiplik hattıdır. Ama aileyi yöneten yetki—bir baba ya da bekar annenin 

yetkisi—rahiplik anahtarlarına sahip kişilerden izin alınmasına gerek duyulmadan aile 

konularında işlevini görür. Bu kişisel hat gibidir. Eğer gelişmek ve Cennetteki 

Babamız’ın çocukları için olan planında belirtilmiş kaderimize ulaşmak istiyorsak, her iki 

hattın aile yaşamımızda ve kişisel yaşamımızda işlemesi gerekmektedir.  

 

Hem kişisel hattı ve hem de rahiplik hattını eşit şekilde ölümlü hayatın amacı olan 

gelişmemiz için kullanmalıyız. Eğer kişisel din uygulamaları tamamen kişisel hatta 

dayanırsa, bireysellik ilahi yetkinin önemini siler. Eğer kişisel din uygulamaları rahiplik 

hattına çok dayanırsa, kişisel gelişim zarar görür. Tanrı’nın çocukları ebedi kaderlerine 

erişmek için her iki hatta ihtiyaç duyarlar. Geri getirilmiş sevindirici haber her ikisini de 
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öğretir ve geri getirilmiş Kilise her ikisini de temin eder.  

 

Tanıklık ederim ki Rab’bin peygamberi Başkan Thomas  S. Monson bu rahiplik hattını 

yöneten anahtarları elinde tutmaktadır. Bu Kilise’nin Rab’ İsa Mesih’in kilisesi olduğuna 

dair tanıklığımı veririm. Ve restore edilmiş sevindirici haberin gerçeklerinin Cennetteki 

Babamız’a giden kişisel hat sayesinde her birimiz tarafından bilinebileceğine tanıklık 

ederim. İsa Mesih’in adıyla, amin. 

 

KAYNAKLAR 
 

1. Yaşlı W. H. Kelley’den bir mektup, The Saints’ Herald, 1Mart 1882, 68. Buna benzer 

bir rapor B.H. Roberts, A Comprehensive History of the Church’te aktarılmıştır, 1:131. 

 

2. Bkz. Dallin H. Oaks, “Priesthood Authority in the Family and the Church,” Liahona 

and Ensign, Kasım 2005, 24–27. 

 

 


