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tesellinin, hatta gerçe¤in hasretini
nasıl da çekmiﬂtir:
Ev bir denizcidir, denizden gelmiﬂ
evindedir,
Avcı da da¤dan gelmiﬂ evindedir. 1
Baﬂkan Thomas S. Monson

O Dirildi!
‹lk Paskalya sabahındaki boﬂ mezar Eyüp’ün, “E¤er bir
insan ölürse, yeniden yaﬂayabilir mi?” sorusunun cevabıydı.

B

u toplantı muhteﬂemdi.
Konuﬂulan sözler ve müzik
aracılı¤ıyla ﬂu ana kadar bu
toplantıya katılan herkesin adına,
Kilise’nin Baﬂkanı olarak, size
‹ngilizce dilinde en önemli iki kelime
olarak bilinen ﬂu iki basit kelimeyi
söylemek istiyorum. Kız kardeﬂ
Cheryl Lant ve onun danıﬂmanlarına,
koroya, müzisyenlere, konuﬂmacılara
söyleyece¤im bu sözler “Teﬂekkür
ederim.”
Yıllar önce, Londra’da,
‹ngiltere’deyken, meﬂhur Tate
sanat galerisini ziyaret ettim.
Gainsborough, Rembrandt,
Constable ve di¤er meﬂhur
sanatkarların eserleri bir çok odada
sergilenmiﬂti. Güzelliklerine hayran
kaldım ve bu üstün eserleri yaratmak
için gerekli olan beceriyi takdir
ettim. Ama üçüncü katın sessiz bir
köﬂesinde bulunan bir resim vardı
ki bu sadece benim dikkatimi
çekmekle kalmadı, yüre¤imi de

fethetti. Ressam, Frank Bramley,
fırtınalı bir denize do¤ru bakan
sıradan bir kulübenin resmini
yapmıﬂtı. ‹ki kadın, kayıp balıkçının
annesi ve eﬂi, gece boyunca
balıkçının yolunu gözlemiﬂler, onun
dönmesini bekliyorlardı. ﬁimdi gece
bitmiﬂti ve anlamıﬂlardı ki balıkçı
denizde kaybolmuﬂtu ve geri
dönmeyecekti. Genç kadın kayın
validesinin yanı baﬂında diz çökerek,
baﬂını yaﬂlı kadının kuca¤ına
gömmüﬂtü, çaresiz bir ﬂekilde
a¤lıyordu. Pencere kenarındaki
bitmiﬂ mum onların boﬂu boﬂuna
ne kadar çok beklediklerini
gösteriyordu.
Genç kadının kederini sezdim;
onun üzüntüsünü hissettim.
Ressamın eserine verdi¤i ürkütücü,
etkili isim bu trajik hikayeyi
anlatıyordu. Resmin adı, Umutsuz
Bir ﬁafak Vakti idi.
Bu genç kadın, Robert Louis
Stevenson’ın “A¤ıt” ‘adlı eserindeki
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Ölümlü hayatın gerçekleri
arasında, hayatın sonunun
gelece¤inden baﬂka hiçbir ﬂey kesin
de¤ildir. Ölüm herkese gelir; bu
bizim “evrensel mirasımızdır.
Kurbanını[larını] bebekken ya da
genç yaﬂta isteyebilir; yaﬂamın en
güzel anında [insanları ziyaret
edebilir]; ya da davetini, insanların
baﬂındaki saçlar a¤arıncaya kadar
erteleyebilir; ölüm kazadan ya da
hastalıktan dolayı, ... ya da ... do¤al
sebeplerden dolayı gelebilir; ama
ölüm gelmelidir.” 2 Ölüm, kaçınılmaz
ﬂekilde bir iliﬂkinin acı kaybını ve
özellikle genç insanların hayata
geçirilmemiﬂ rüyalarının uçup
gitmesini, tamamlanmamıﬂ arzuları
ve yıkılmıﬂ umutları temsil eder.
Bir sevdi¤ini kaybetmekle karﬂı
karﬂıya kalan ya da, daha do¤rusu,
kendisininde bir gün ölece¤ini bilen
hangi ölümlü varlık görüneni
görünmeyenden ayıran perdenin
arkasında neler olup bitti¤ini
düﬂünmemiﬂtir?
Yüz yıllar önce, Eyüp adında
bir adam—her türlü zenginliklerle
uzun bir süre kutsanmıﬂtı, bir
insanın baﬂına gelebilecek her
türlü sıkıntı onun baﬂına geldi¤i
için çok zor günler yaﬂıyordu—
arkadaﬂlarıyla otururken o zamansız,
hiç de¤iﬂmeyen soruyu sordu: “E¤er
bir insan ölürse, yeniden yaﬂayabilir
mi?”3 Eyüp, yaﬂayan her adamın ve

kadının çok düﬂündü¤ü bir ﬂeyi dile
getiriyordu.
Bu ihtiﬂamlı Diriliﬂ Bayramı
sabahında Eyüp’ün sorusunu
de¤erlendirmek istiyorum—“E¤er
bir insan ölürse, yeniden yaﬂayabilir
mi?”—ve bunun cevabını dikkatli bir
ﬂekilde düﬂündükten sonra Tanrı’nın
esinlenmiﬂ sözleri ile cevaplamak
istiyorum. Temel konulardan
baﬂlamak istiyorum.
Yaﬂadı¤ımız bu dünyada bir
tasarım varsa, bir de Tasarımcı
olmalıdır. Bütün insanlık için bir
tasarımın oldu¤una inanmadan
evrenin birçok harikasını kim
görebilir? Bir Tasarımcı’nın olup
olmadı¤ından kim ﬂüphe edebilir?
Yaratılıﬂ kitabında Büyük
Tasarımcı’nın gö¤ü ve yeryüzünü
yarattı¤ını ö¤reniriz. “Ve yer boﬂtu,
yeryüzü ﬂekilleri yoktu; engin
karanlıklarla kaplıydı.”
Büyük Tasarımcı, “Iﬂık olsun”
diye buyurdu, “ve ıﬂık oldu”. O
gökkubbeyi yarattı. Karayı ve suları
ayırdı ve “Yeryüzü otlar, . . . türüne
göre tohumu meyvesinde bulunan
meyve a¤açları üretsin” diye
buyurdu.
‹ki ıﬂık yarattı—güneﬂi ve ayı.
Tasarımıyla yıldızlar oluﬂtu. Suda
yaﬂayacak canlı yaratıkların ve
göklerde uçacak kuﬂların olmasını
istedi. Ve öyle oldu. Çeﬂit çeﬂit
yabani hayvan, evcil hayvan,
sürüngenler yarattı. Tasarım
neredeyse tamamlanmıﬂtı.
En sonunda, Tanrı insanı kendi
suretinde —erkek ve kadın— olarak
yarattı, bütün canlılara egemen
olacaklardı.4
‹nsana zeka—bir beyin, bir akıl ve

bir can—verildi. ‹nsanın kendi
baﬂına, bu nitelikler sayesinde,
iman ve umut için, ilham ve istek
için bir kapasitesi oldu.
Büyük Tasarımcı’nın en yüce
yapıtı, bütün canlılara egemen, bir
beyni ve iste¤i, bir aklı ve bir canı,
zekası ve ilahili¤i olan insanın, ruhu
ölümlü vücudundan ayrıldı¤ında
onun yok olaca¤ını kim inandırıcı
bir ﬂekilde tartıﬂabilir?
Ölümün anlamını anlamak için
yaﬂamın amacının de¤erini bilmeliyiz.
‹manın sönük ıﬂı¤ı yerini vahiyin
ö¤le güneﬂine bırakmalıdır ki bunun
sayesinde dünyaya gelmeden önce
yaﬂadı¤ımızı biliriz. Bu dünyadan
önceki yaﬂamda, kuﬂkusuz bu zorlu
ama gerekli ölümlü hayata gelme
fırsatından dolayı sevinçle haykıran
Tanrı’nın çocukları arasındaydık.5
Amacımızın, fiziksel bir bedene sahip
olmak, denemelerin üstesinden
gelmek ve Tanrı’nın emirlerini tutaca¤ımızı kanıtlamak oldu¤unu
biliyorduk. Babamız ölümlülü¤ün
do¤asından dolayı ayartılaca¤ımızı,
günah iﬂleyece¤imizi ve mükemmel
olamayaca¤ımızı biliyordu. Bu yüzden
her ﬂeyi baﬂarma fırsatına sahip
olabilmemiz için, bizim için acı çekip
ölecek bir Kurtarıcı sa¤ladı. Sadece
bizim günahlarımızın kefaretini
ödeyerek de¤il de, aynı zamanda
kefaretin bir parçası olarak Kurtarıcı,
Adem’in düﬂüﬂünden dolayı maruz
kaldı¤ımız bedensel ölümün üstesinden de gelecekti.
Böylece, iki bin yıldan daha uzun
bir zaman önce, Mesih, Kurtarıcımız,
Beytlehem’de ki bir ahırda bu fani
dünyaya gelmiﬂtir. Çok önceden
haber verilen Mesih artık gelmiﬂti.
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‹sa’nın çocukluk dönemi
hakkında yazılan çok az ﬂey vardır.
Luka’daki ayeti seviyorum: “Ve
‹sa bilgelikte ve boyda geliﬂiyor,
Tanrı’nın ve insanların be¤enisini
kazanıyordu.”6 Ve Elçilerin ‹ﬂleri
kitabında, Kurtarıcı hakkında
anlamı çok derin olan kısa bir
deyiﬂ vardır: “‹sa her yanı dolaﬂarak
iyilik yapıyordu.”7
‹sa, Erden Irma¤ında Vaftizci
Yahya tarafından vaftiz edildi.
Oniki Havarileri ça¤ırdı. Hastaları
iyileﬂtirdi. Topalları yürüttü, körleri
gördürdü, sa¤ırları iﬂittirdi. Hatta
ölüleri bile diriltti. ‹sa ö¤retti,
tanıklık etti ve takip etmemiz için
mükemmel bir örnek sa¤ladı.
Ve ondan sonra dünyanın
Kurtarıcısı’nın ölümlü dünyadaki
hizmetinin sonu yaklaﬂmıﬂtı.
Havarileriyle olan son akﬂam yeme¤i
üst katta bir odada geçti. Arkasından
Getsemani ve Kafatası’ndaki çarmıh
O’nu bekliyordu.
Hiç kimse Mesih’in Getsemani’de
bizim için ne yaptı¤ını tam
manasıyla anlayamaz. O, kendisi,
yaﬂadıklarını daha sonra ﬂöyle
açıkladı: “Bu acı benim, hatta
Tanrı’nın, yüceler yücesinin,
a¤rılardan dolayı titremesine ve
her gözene¤inden kan gelmesine
ve hem bedenen hem de ruhen
acı çekmesine sebep oldu.”8
Getsemani’de çekti¤i ıstırabın
ardından, gücünün tükendi¤i anda,
sert ve zorba eller tarafından
tutulup, Hanan, Kayafa, Pilatus ve
Hirodes’in huzuruna götürüldü.
Suçlandı ve lanetlendi. Acımasız
darbeler O’nun acı içinde olan
vücudunu daha da zayıflattı. Keskin

dikenlerden yapılmıﬂ acımasız taç kafasına geçirilip alnını deldi¤i zaman
yüzü kan içinde kaldı. Ve sonra,
tekrar kızgın kalabalı¤ın “Çarmıha
gerin onu, çarmıha gerin onu”9
diye haykırıﬂlarını dinleyen Pilatus’a
götürüldü.
Ucunda keskin kemik ve metallerle örülmüﬂ olan çok katmerli deri
bir kamçıyla kamçılandı. Bu acımasız
kamçı ile kırbaçlandıktan sonra aya¤a kalkıp seke seke kendi çarmıhını
daha fazla ilerleyemeyip bir baﬂkası
bu yükü kendi omuzlarına alıncaya
kadar taﬂıdı.
Sonunda, Kafatası denilen tepede, çaresiz takipçilerinin bakıﬂları
arasında, O’nun yaralı vücudunu
çarmıha çaktılar. O’nunla acımasızca
dalga geçildi, küfredildi ve alay edildi. Yine de O ﬂöyle haykırdı, “Baba,
onları affet, çünkü ne yaptıklarını
bilmiyorlar.”10
Hayatı tükenirken acı dolu saatler sona eriyordu. Kurumuﬂ dudaklarından ﬂu sözler çıktı, “Baba,
ruhumu ellerine bırakıyorum:
ve bunu söyledikten sonra son
nefesini verdi.”11
Merhametli bir ölümün huzuru
ve tesellisi O’nu ölümlülü¤ün
üzüntülerinden kurtardı¤ında, O,
Babası’nın huzuruna geri döndü.
Büyük Ustamız, son anda vazgeçebilirdi. Ama vazgeçmedi. Herﬂeyi
kurtarabilmek için herﬂeyin altına
indi. Cansız vücudu, çabucak ama
nazik ﬂekilde ödünç alınmıﬂ bir
mezara konuldu.
Mesih’e inananlar için hiçbir söz
bana göre, haftanın ilk gününde,
Efendilerinin naaﬂının hazırlı¤ını yapmak üzere mezara yaklaﬂtıklarında

mele¤in a¤layan Mecdelli Meryem’e
ve di¤er Meryem’e söylediklerinden
daha anlamlı de¤ildir. Melek ﬂöyle
söyledi:
“Diri olanı neden ölüler arasında
arıyorsunuz?
“O burada yok, dirildi.”12
Kurtarıcımız tekrar hayata döndü.
‹nsanlık tarihindeki tüm olayların
en görkemli, rahatlatıcı ve güven
veren olayı yaﬂandı—ölüme karﬂı
zafer kazanılmıﬂtı. Getsemani ile
Kafatası’ndaki a¤rılar ve acılar silinmiﬂti. ‹nsanlı¤ın kurtuluﬂu sa¤lama
alınmıﬂtı. Adem’in Düﬂüﬂü’nden
kurtulmuﬂtuk.
O ilk Paskalya sabahındaki boﬂ
mezar Eyüp’ün sorusuna cevaptı,
“E¤er bir insan ölürse, yeniden yaﬂayabilir mi?” Benim sesimi duyabilen
herkese ilan ediyorum ki, e¤er bir
kiﬂi ölürse, o tekrar yaﬂayacaktır.
Bize vahyedilen hakikatin sayesinde
bunu biliyoruz.
“Ölüm bir insan aracılı¤ıyla
geldi¤ine göre, ölümden diriliﬂ
de bir insan aracılı¤ıyla gelir.
“Herkes nasıl Adem’de
ölüyorsa, herkes Mesih’te
yaﬂama kavuﬂacaktır.”13
Mesih’in Çarmıha Geriliﬂi’nin kederini çekenlerin ve O’nun Diriliﬂi’nin
sevincini yaﬂayanların tanıklıklarını—
okudum—ve inanıyorum. Aynı dirilmiﬂ Rab tarafından ziyaret edilen Yeni
Dünya’daki insanların tanıklıklarını da
okudum—ve inanıyorum.
Bu devirdeki, birisinin tanıklı¤ına
inanıyorum ki o kiﬂi günümüzde
kutsal olarak görülen bir korulukta
Baba ve O¤ul ile konuﬂtu ve hayatını
verip tanıklı¤ını kanıyla mühürledi.
O ﬂöyle bildirdi:
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“Ve ﬂimdi, onun hakkında verilen
birçok tanıklıktan sonra, onun
hakkında verece¤imiz bu tanıklık
en son tanıklıktır: ‹ﬂte O yaﬂıyor!
“Çünkü biz onu gördük, hatta
Tanrı’nın sa¤ elinin yanında; ve onun
Babanın biricik O¤lu oldu¤una dair
tanıklık eden sesi duyduk.”14
Vahyedilen hakikat ıﬂı¤ının
sayesinde ölümün karanlı¤ı her
zaman da¤ıtılabilir. Büyük Ustamız,
“Diriliﬂ ve yaﬂam Ben’im” dedi.15
“Size esenlik bırakıyorum, size
kendi esenli¤imi veriyorum”
dedi.16
Yıllar boyu, Kurtarıcı’nın söz
verdi¤i huzur ve rahatlı¤a en çok
ihtiyaç duydukları zamanlarda
kavuﬂan, diriliﬂin gerçekli¤ine
tanıklık eden kiﬂilerden benimle
paylaﬂtıkları, sayamayaca¤ım kadar
çok tanıklıklar duydum ve okudum.
Böyle bir olayın bir kısmını sizlerle paylaﬂaca¤ım. ‹ki hafta önce, ailesi
ve özellikle 11 yaﬂındayken hasta
olan o¤lu Jason hakkında yazan yedi
çocuklu bir babadan dokunaklı bir
mektup aldım. Daha sonraki yıllarda,
Jason’ın hastalı¤ı birkaç kere daha
tekrarlandı. Bu baba, o¤lunun sa¤lık
sorunlarına ra¤men onun olumlu
yaklaﬂımı ve keyifli halinden bahsediyordu. Jason 12 yaﬂında Harunluk
Rahipli¤ini aldı ve “kendini iyi ya
da kötü hissetsin, sorumluluklarını
her zaman en iyi ﬂekilde, istekle,
en üstün bir ﬂekilde yerine getirdi.”
14 yaﬂında Kartal ‹zcili¤i Ödülü’nü
aldı.
Geçen yaz, 15’inci yaﬂ gününden
hemen sonra, Jason tekrar
hasteneye kaldırıldı. Jason’ı ziyaret
eden babası onu bir gün gözleri

kapalı halde buldu. Jason’ın uyuyup uyumadı¤ını bilmeden, onunla
usulca konuﬂmaya baﬂladı. “Jason,”
dedi, “Bu kısa hayatında baﬂından
birçok ﬂey geçti¤ini ve ﬂu anki
durumunun zor oldu¤unu biliyorum. Önünde dev bir mücadele olmasına ra¤men, hiçbir zaman ‹sa
Mesih’e olan inancını kaybetmeni
istemiyorum.” Jason birden gözlerini açıp açık ve kararlı bir sesle
“Asla!” deyince ﬂaﬂırdı¤ını söyledi.
Jason ardından gözlerini kapadı,
baﬂka birﬂey demedi. Babası ﬂöyle
yazdı, “Bu basit ifade ile Jason, ‹sa
Mesih hakkında hayatımda duydu¤um en güçlü ve sade tanıklı¤ı bildirdi…onun ‘Asla!’ deyiﬂi o gün ruhuma iﬂledi, Cennetteki Babamız
bana böyle ola¤anüstü ve asil bir
çocuk vererek beni kutsadı¤ı için
kalbim sevinçle doldu…bu onun
Mesih hakkındaki tanıklı¤ını son
kez duyuﬂum oldu.”
Ailesi bunun hastaneye yapılan
rutin ziyaretlerden biri olmasını
umut ederken, Jason iki hafta geçmeden hayatını kaybetti. Bir erkek
ve bir kız kardeﬂi o sırada misyon
hizmetinde bulunuyorlardı. Di¤er
bir erkek kardeﬂi, Kyle’ın, misyon
ça¤rısı yeni gelmiﬂti. Hatta mektup
beklendi¤inden erken gelmiﬂti.
A¤ustos’un 5’inde, Jason vefat
etmeden bir hafta önce, Kyle’ın
misyon mektubu orada açılsın

ve bu haberi bütün aile birlikte
paylaﬂabilsin diye, herkes Jason’ın
hastane odasında toplanmıﬂtı.
Bu baba, bana yolladı¤ı mektubun içine Jason’ın hastane yata¤ında
yatarken ve yata¤ın yanında duran
kardeﬂi Kyle’ın misyon mektubunu
elinde tutarken çekilmiﬂ bir foto¤rafını koymuﬂ. Foto¤rafın altına ﬂu
altyazı yazılmıﬂtı: “Beraber misyona
ça¤rıldılar—perdenin her iki
tarafında.”
Jason’ın misyonda olan erkek ve
kız kardeﬂi eve Jason’ın cenazesinde
okunsun diye güzel, teselli edici
mektuplar yollamıﬂlar. Arjantin
Buenos Aires Batı Misyonu’nda misyon yapan kız kardeﬂi, mektubun
bir bölümünü ﬂöyle yazmıﬂ: “‹sa
Mesih’in yaﬂadı¤ını biliyorum ve
O yaﬂadı¤ı için, hepimiz, sevgili
Jason’ımız da dahil, tekrar yaﬂayaca¤ız…Sonsuz bir aile olarak
beraber mühürlenmemizdeki kesin
bilgimizden dolayı rahat olabiliriz…E¤er itaat etmek için elimizden
gelen en iyi ﬂeyleri yaparsak ve bu
hayatta daha iyi ﬂeyler yaparsak onu
tekrar görece¤iz.” ﬁöyle devam etti,
“Uzun zamandır sevdi¤im bir kutsal
yazı ﬂimdi daha yeni bir anlam ve
önem kazanıyor...Vahiy kitabının
21’inci bölümü, 4’üncü ayeti ﬂöyle
diyor: ‘Onların gözlerinden bütün
yaﬂları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne a¤layıﬂ, ne de

ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen
ortadan kalktı.’”
Sevgili kardeﬂlerim, en derin
acılar çekti¤imiz zamanlarda, ilk
Paskalya sabahındaki mele¤in söyledi¤i sözlerle derin bir huzur bulabiliriz, “O burada yok, dirildi.”17
O dirildi! O dirildi!
Sevinçli bir sesle haykır.
Üç günlük hapishaneden
kurtuldu;
Bütün dünya sevinsin.
Ölüm fethedildi, insan özgürdür.
Mesih galip gelmiﬂtir! 18
O’nun bugün dünyada ki özel
ﬂahitlerinden biri olarak, bu harika
Diriliﬂ Bayramı Pazar’ında, size ﬂunu
ilan ediyorum ki, bu do¤rudur, O’nun
kutsal adıyla—hatta Kurtarıcımız, ‹sa
Mesih’in adıyla—Amin.
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Zamanımızın Ö¤retileri

H

er ayın dördüncü pazar günü
yapılan Melkizedek Rahipli¤i
ve Yardımlaﬂma Cemiyeti
dersleri Zamanımızın Ö¤retileri ’ne
ayrılmaya devam edecektir. Bu derslerin her biri en sonuncu genel konferansta verilen bir veya daha fazla konuﬂmadan hazırlanabilir. Destek ve
bölge baﬂkanları hangi konuﬂmaların
seçilece¤ine karar verebilirler ya da
bu sorumlulu¤u gözetmenlere ve
dal baﬂkanlarına verebilirler. Liderler,
Melkizedek Rahipli¤i sahibi kardeﬂlerin ve Yardımlaﬂma Cemiyeti üyesi kız
kardeﬂlerin aynı pazar gününde aynı
konuﬂmaları çalıﬂmalarının önemini
vurgulamalıdır.
Dördüncü pazar toplantılarına
katılanların, en son genel konferans
konuﬂmalarının yer aldı¤ı dergiyi
incelemeleri ve sınıfa getirmeleri
teﬂvik edilir.
Konuﬂmalardan Nasıl Ders
Hazırlanaca¤ına Dair Öneriler

Konuﬂmayı(ları) çalıﬂırken ve ö¤retirken Kutsal Ruh’un yanınızda olması için dua edin. Dersi hazırlarken

baﬂka materyalleri kullanmayı isteyebilirsiniz, ama konferans konuﬂmalarının Kilise tarafından onaylanmıﬂ
oldu¤unu unutmayın. Sizin göreviniz
baﬂkalarının Kilise’nin en son genel
konferansında ö¤retildi¤i ﬂekilde sevindirici haberi ö¤renmesine ve uygulamasına yardımcı olmaktır.
Konuﬂmayı(ları) gözden geçirin,
sınıfta bulunanlara yararlı olacak ilkeleri ve ö¤retileri bulun. Aynı zamanda bu konuﬂmada(larda) gerçekleri ö¤retmenize yardımcı olacak
hikayeler, kutsal yazı referansları ve
açıklamalar var mı diye bakın.
‹lkeleri ve ö¤retileri ö¤retmek için
bir taslak hazırlayın. Taslak sınıfta bulunanlara yardımcı olacak türde sorular içermelidir:
• Konuﬂmada(larda) geçen ilke ve ö¤retileri bulun.
• Onların anlamını düﬂünün.
• Anladıklarınızı, fikirlerinizi,
tecrübelerinizi ve tanıklıklarınızı
paylaﬂın.
• Bu ilke ve ö¤retileri hayatınızda
uygulayın.

AYLAR

DÖRDÜNCÜ PAZAR DERS MATERYALLER‹

Mayıs 2010–
Ekim 2010

Mayıs 2010 Liyahona’da*
yayınlanan konuﬂmalar

Kasım 2010–
Nisan 2011

Kasım 2010 Liyahona’da*
yayınlanan konuﬂmalar

*Bu konuﬂmalar (birçok dilde) conference.lds.org’da mevcuttur.
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Baﬂkan Henry B. Eyring
Birinci Baﬂkanlık Birinci Danıﬂmanı

Eve Dönenlere Yolda
Yardım Edin
‹sa Mesih’e ve O’nun iade edilmiﬂ sevindirici haberine
iman etmeleri için Tanrı’nın çocuklarına genç yaﬂtayken
olanaklar sa¤lamak onlar için yapabilece¤imiz en
büyük yardımdır.

K

ardeﬂlerim, Cennetteki
Babamız bizden ruh çocuklarını evine, huzuruna geri getirmemiz için yardımlarımızı istiyor
ve bu yardımlarımıza ihtiyacı vardır.
Bugün Tanrı’nın gerçek Kilisesi’nde
bulunan ve dolayısıyla cennetteki evlerine dönmek için dar ve ince yoldaki yolculuklarına baﬂlayan gençlerimiz hakkında konuﬂaca¤ım. Tanrı onların do¤ru yolda kalmaları için
gereken ruhsal gücü erkenden kazanmalarını istiyor. E¤er do¤ru yoldan çıkmaya baﬂlarlarsa, onları do¤ru
yola döndürmek için Tanrı’nın bizlerin yardımına ihtiyacı vardır.
Genç bir gözetmenken Rab’bin
neden bizden çocukları daha küçükken güçlendirmemizi ve onları
çabucak kurtarmamızı istedi¤ini da-

ha iyi anlamaya baﬂladım. Size
yıllardır yardım etmeye çalıﬂtı¤ım
birçok genç insanı temsil eden genç
bir kız ile ilgili bir hikaye anlataca¤ım.
Gözetmen masamın karﬂısında
oturuyordu. Bana kendi hayatından
bahsetti. Sekiz yaﬂındayken vaftiz
olmuﬂ ve Kilise’nin bir üyesi
olarak onaylanmıﬂtı. Daha sonra
baﬂından geçen 20 yılı anlatırken
gözlerinde yaﬂ yoktu, ama sesinde
üzüntü vardı. ‹lginç düﬂündü¤ü insanlarla arkadaﬂ olmayı seçti¤i için
hayatının aﬂa¤ıya do¤ru kaymaya
baﬂladı¤ını söyledi. ‹lk baﬂta pek
önemli görünmeyen emirleri çi¤nemeye baﬂladı.
Baﬂlangıçta biraz üzülmüﬂ ve suçluluk duygusu hissetmiﬂti. Ne var ki
1

arkadaﬂları ile kurdu¤u iliﬂkiler yeni
bir sevilme duygusu veriyordu, bu
yüzden tövbe etmek amacıyla aldı¤ı
geçici kararlar pek önemli gözükmemeye baﬂladı. Çi¤nedi¤i emirlerin
ciddiyeti arttıkça, sonsuz mutlu bir
yuvanın rüyası da giderek unutulmaya baﬂladı.
Bunun adı sefillik derken
karﬂımda oturuyordu. Benden kendisini yakalanmıﬂ oldu¤u günah tuza¤ından kurtarmamı istiyordu.
Ancak onun için bu tuzaktan kurtulmanın tek yolu, ‹sa Mesih’e iman etmek, kırık kalpli olmak, tövbe etmek
ve böylece günahlarımızdan arınmak,
de¤iﬂmek ve Rab’bin Kefareti sayesinde güçlenmekti. Bunun hala mümkün oldu¤una dair tanıklı¤ımı onunla
paylaﬂtım. Bu mümkündü, ama
Tanrı’nın evini bulmak için çıktı¤ı hayat yolculu¤unun baﬂında ve ilk kez
do¤ru yoldan ayrıldı¤ı zaman iman
etmiﬂ olsaydı daha kolay olurdu.
Bu yüzden ‹sa Mesih’e ve O’nun
iade edilmiﬂ sevindirici haberine
iman etmeleri için Tanrı’nın çocuklarına genç yaﬂta olanaklar sa¤layarak en iyi yardımı yaparız. Daha sonra yoldan çıktıkları zaman, bu iman
ıﬂı¤ı kaybolmadan acele bir ﬂekilde
yeniden canlanmasına yardımcı
olmalıyız.
Dolayısıyla sen ve ben Tanrı’nın
çocukları arasındaki bu yolculara
neredeyse sürekli yardım edebilme
fırsatımız olaca¤ını tahmin edebiliriz. Kurtarıcı bunun sebebini
Tanrı’nın bütün ruh çocuklarının
eve dönmek için günahın ve
ﬁeytan’ın yarattı¤ı sisin içinden geçerken yaﬂadıkları tehlikeli yolculu¤u anlattı¤ı zaman açıkladı:

“Dar kapıdan girin; çünkü yıkıma
götüren kapı geniﬂ ve yol enlidir; ve
oradan girenler çoktur.
“Çünkü hayata götüren kapı dar ve
yol incedir; ve onu bulanlar azdır.”1
Çocuklarının ihtiyaçlarını önceden gören sevgi dolu Cennetteki
Baba onların yollarına tabelalar ve
cankurtaranlar koydu. Güvenli
ve kolay görülen bir yolun olması
için O¤lu ‹sa Mesih’i gönderdi.
Günümüzde Baﬂkan Thomas S.
Monson’ı peygamberi olarak göreve
ça¤ırdı. Çocuklu¤undan beri Baﬂkan
Monson sadece do¤ru yolda nasıl
kalınaca¤ını de¤il, aynı zamanda
do¤ru yoldan üzüntü yollarına düﬂenlerin nasıl kurtarılaca¤ını ö¤retti.
Cennetteki Baba bizi yolcuları
güçlendirmek, gerekti¤i zamanlarda,
onları güvenli¤e getirmek için çok
çeﬂitli duraklara [yerlere] atadı.
Bizim en önemli ve büyük görevlerimiz ailemizle ilgilidir. Bu görevler
önemlidir, çünkü aile çocu¤un hayatının baﬂında onun ayaklarının
cennetteki evimize giden yolda
sıkıca durmasını sa¤layabilir. Anne
babalar, erkek kardeﬂler, kız kardeﬂler, büyük anne ve babalar, halalar,
teyzeler, amcalar ve dayılar ailedeki
gerçek do¤al sevgi ba¤larından dolayı daha güçlü bir rehber ve cankurtaran olmuﬂlardır.
Bir ailenin çocuklarının hayatındaki ilk sekiz yılda büyük avantajları
vardır. Bu korunmalı yıllarda, ‹sa
Mesih’in Kefareti’nden dolayı
ﬁeytan eve dönüﬂ yolunu karanlık
sisleri kullanarak saklayamaz. Bu de¤erli yıllarda Rab, ‹lkö¤retim ö¤retmenlerini çocukları ruhsal yönden
güçlendirmeleri için göreve ça¤ırarak ailelere yardımcı olur. Aynı zamanda Rab’bin sofrasını [ekme¤i ve

suyu] sunmaları için Harun
Rahipli¤ini taﬂıyanları görevlendirir.
Rab’bin sofrası duaları okundu¤unda, çocuklar e¤er Tanrı’nın emirlerine itaat ederlerse, bir gün Kutsal
Ruhun rehber olarak kendilerine
verilece¤i vaadini iﬂitirler. Sonuç itibarıyla, gelecek ayartmalara karﬂı
durmak üzere güçlendirilirler ve
sonra gelecekte bir gün baﬂkalarını
kurtarmak için kuvvet bulurlar.
Kilise’deki birçok gözetmen esinlenerek mahalledeki [kilisedeki] en
güçlü kiﬂileri ‹lkö¤retim’deki çocuklara bireysel hizmet vermeleri için göreve ça¤ırır. Onlar çocukların imanla
ve tanıklıkla güçlendirildi¤inde, ergenlik ça¤larında kurtarılmaya pek ihtiyaçları olmayaca¤ını anlarlar. Güçlü
ruhsal bir temelin insanın hayatında
büyük bir farklılık yarattı¤ını görürler.
Hepimiz yardımcı olabiliriz.
Büyükanneler, büyükbabalar, çocu¤u
tanıyan her üye yardımcı olabilir.
‹lkö¤retim’de resmi bir ça¤rı görevimizin olması gerekmez. Ayrıca
yardımcı olabilmek için bir yaﬂ sınırı
da yoktur. Böyle bir kadın, genç yaﬂta,
‹lkö¤retim Genel Kurulu’nda görev
yaparken CTR [Do¤ruyu Seçin] sloganının bulunmasına yardımcı oldu.
Bu kardeﬂimiz çocuklara hizmet
etmekten asla yorulmadı. Kendi
iste¤iyle mahallesindeki [kilise]
‹lkö¤retim programında neredeyse
90 yaﬂına kadar ö¤retmenlik yaptı.
Küçük çocuklar onun kendileri için
duydu¤u sevgiyi hissedebiliyorlardı.
Onun sergiledi¤i örne¤i gördüler.
Ondan ‹sa Mesih’in sevindirici haberi hakkındaki temel ilkeleri ö¤rendiler. Ama her ﬂeyden çok, onun gösterdi¤i örnekten Kutsal Ruhu hissetmeyi ve tanımayı ö¤rendiler. Bunu
ö¤rendikleri zaman, ayartmalara
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karﬂı koyabilecek imanları olmaya
baﬂladı. Bu çocukların daha az bir
olasılıkla kurtarılmaya ihtiyacı olacaktı ve baﬂkalarını kurtarmak için
daha hazır olacaklardı.
Çocuklarımız küçükken duaya ve
Kutsal Ruh’a olan basit inancın gücünü ö¤rendim. Büyük o¤lumuz henüz
vaftiz olmamıﬂtı. Annesi ve babası,
‹lkö¤retim ö¤retmenleri ve rahiplik
liderleri ona Kutsal Ruh’u hissetmesine ve tanımasına ve Kutsal Ruh’tan
nasıl yardım alınaca¤ını ö¤renmesine
yardımcı olmaya çalıﬂtılar.
Bir gün ö¤leden sonra eﬂim o¤lumuzu ona okuma dersi veren bir
bayanın evine götürdü. ‹ﬂten eve
dönerken onu dersten almayı
planlıyordum.
O¤lumun dersi umdu¤umuz
saatten daha erken bitmiﬂti. O¤lum
eve giden yolu bildi¤inden emindi.
Bu yüzden yürümeye baﬂladı.
Kendinden emin yürürken yolda
yalnız olmaktan hoﬂlandı¤ını daha
sonra bize söyledi. Yaklaﬂık yarım mil
yürüdükten sonra (0.8 km), karanlık
olmaya baﬂlamıﬂtı. Evden hala çok
uzakta oldu¤unu sezmeye baﬂladı.
Hala yanından geçen arabaların
ıﬂıklarının gözyaﬂlarından dolayı bulanık göründü¤ünü hatırlayabiliyor.
Kendini, tek baﬂına eve do¤ru yürümeye baﬂlayan kendinden emin bir
genç gibi de¤il, küçük bir çocuk
gibi hissediyordu. Yardıma ihtiyacı
oldu¤unu anlamıﬂtı. O sırada aklına
bir ﬂey geldi. Dua etmesi gerekti¤ini biliyordu. Bu yüzden yoldan
ayrılıp karanlıkta zar zor görebildi¤i
birkaç a¤aca do¤ru ilerledi. Diz çökecek bir yer buldu.
Çalıların arkasından gelen sesler
iﬂitti. ‹ki genç adam onun a¤layıﬂını
duymuﬂtu. Yaklaﬂıp ona: “Sana

yardımcı olabilir miyiz?” diye sordular. Gözyaﬂları içinde onlara kayboldu¤unu ve eve gitmek istedi¤ini söyledi. Genç adamlar ona evinin telefon numarasını ya da adresini bilip
bilmedi¤ini sordular. Bilmiyordu.
Ona adını bilip bilmedi¤ini sordular.
Adını biliyordu. Onu oturdukları
yakın bir yere götürdüler. Soyadımızı
telefon rehberinde buldular.
Telefon gelir gelmez, acele o¤lumun imdadına yetiﬂtim, minnettarım ki böyle nazik insanlar onun
evine giden yolun üzerine konmuﬂtu. Her zaman minnettarım ki o¤luma kayboldu¤u zaman yardım
gelmesi için inançla dua etmesi ö¤retilmiﬂti. Bu inanç onu güvenli bir
yere getirmiﬂ, ardından daha çok
kurtarıcıyı, sayamayaca¤ı kadar çok
sayıda insanı oraya getirmiﬂti.
Rab Kendi Krallı¤ında bir kurtarma yöntemi kurmuﬂ ve kurtarıcılar
sa¤lamıﬂtır. Bilgeli¤i sayesinde Rab
hizmetkarlarına bizleri kuvvetlendirmeleri için ilham verip en güçlü
programları düzenlemelerini sa¤lamıﬂ ve ergenlik ça¤ından geçerken
en iyi kurtarıcıları göreve ça¤ırmıﬂtır.
‹ki güçlü programın Rab tarafından
konuldu¤unu biliyorsunuz. Biri, genç
bayanlar için, Kiﬂisel ‹lerleme adını
taﬂıyor. Di¤eri Harun Rahipli¤ini
taﬂıyanlar için Tanrı’ya Hizmet adını
taﬂıyor. Yükselen nesildeki gençlerimizi kendi potansiyellerini görmeleri
ve büyük bir manevi güce sahip olmaları için teﬂvik ediyoruz. Ve gençlerimizle ilgilenen kardeﬂlerimizden rica ediyoruz ki Rab’bin bizden istedi¤i
ﬂeyleri yapalım ve gençlerimize
yardımcı olalım. Kilisenin gelece¤i
onlara ba¤lı oldu¤u için, bu hepimizi
ilgilendirmektedir.
Bu iki program geliﬂtirildi, ama

programların amacında bir de¤iﬂiklik olmadı. Baﬂkan Monson ﬂöyle dedi: “Ne ö¤renmemiz gerekiyorsa ö¤renelim, ne yapmamız gerekiyorsa
yapalım ve ne olmamız gerekiyorsa
olalım.”2
Genç bayanlar için yazılmıﬂ Kiﬂisel
‹lerleme kitapçı¤ı programın amacını
onlara açıkça gösterir: “Kiﬂisel
‹lerleme programı Genç Bayanlar’ın
sekiz de¤erini kullanarak size kim oldu¤unuzu, neden bu dünyada oldu¤unuzu ve sizi Tanrı’nın bir kızı olarak
tapına¤a gidece¤iniz ve kutsal antlaﬂmalar yapaca¤ınız güne hazırlanmak
için ne yapmanız gerekti¤ini daha iyi
anlamanıza yardımcı olur.”
Kitapçık genç bayanlar “sorumluluklar üstlenecek, bu sorumlulukları
yerine getirecek ve ne kadar ilerledi¤inizi ailenize ya da liderlerinize rapor edeceksiniz diye devam eder.”
Aynı zamanda “Kiﬂisel ‹lerleme programı üzerinde çalıﬂırken oluﬂturaca¤ınız düzen—örne¤in dua, kutsal
yazı çalıﬂması, hizmet ve günlük tutma—her gün yaptı¤ınız kiﬂisel
alıﬂkanlıklarınız olacaktır. Bu
alıﬂkanlıklar tanıklı¤ınızı güçlendirecek ve size ö¤renmeniz ve kendinizi
geliﬂtirmeniz için hayatınız boyunca
yardımcı olacaktır.”3
Harun Rahipli¤indeki genç erkekler için olan Tanrı’ya Hizmet programı güçlendirilmiﬂ ve basitleﬂtirilmiﬂtir. Üç Harun Rahipli¤i makamları için istenilen her ﬂey tek basit bir
kitapta toplanacaktır. Genç erkeklere ve onların liderlerine bu yeni kitabın bir kopyası verilecektir. Bu kitap güçlü bir ekipmandır. Genç erkeklerin tanıklıklarını ve onların
Tanrı ile olan iliﬂkilerini güçlendirecektir. Rahiplik görevlerini ö¤renmelerine ve bunları yerine getirmeyi
3

istemelerine yardımcı olacaktır.
Anne ve babaları ile olan iliﬂkilerini,
kurul üyeleri arasındaki ve liderleri
ile olan iliﬂkilerini güçlendirecektir.
Bu programların ikisi de genç erkeklerin gayret göstermesi için onlara
büyük bir sorumluluk verir. Gençler
ö¤renmeye ve herkes için zor olan
ﬂeyleri yapmaya davet edilir. Kendi
gençli¤imi düﬂünüyorum da biz böyle zorlu mücadelelere davet edilmemiﬂtik. Birkaç kez bazı zor tecrübelere ça¤rılmıﬂtım, ama bu da sadece
arada bir olmuﬂtu. Bu programlar tutarlılı¤ı, büyük çabaları ve yıllarca ö¤renilen bilgilerin ve yaﬂanılan ruhsal
deneyimlerin birikimini teﬂvik eder.
Bunu düﬂündü¤üm zaman bu kitapçıkların içeriklerinin Rab’bin yükselen nesli ve gençleri seven herkes
için duydu¤u güvenin fiziksel bir
temsili oldu¤unu anladım. Bu güvenin güzelce buraya yerleﬂtirildi¤ine
dair kanıtlar gördüm.
Harun Rahipli¤i kurullarını ziyaret
edip bu kurulları iﬂler vaziyette
gördüm. Genç erkekleri ö¤renme
yöntemlerini uygularken gördüm,
Tanrı’nın onlardan istediklerini yapmak için planlar kuruyorlar, ardından
söz verdikleri ﬂeyleri yapmak için iﬂe
koyuluyorlardı ve ruhsal yönden nasıl
bir de¤iﬂiklik yaﬂadıklarını baﬂkaları ile
paylaﬂıyorlardı. Onları izleyip dinlerken, babaların, annelerin, liderlerin,
arkadaﬂların ve hatta kilise toplulu¤undaki komﬂuların, gençlerin güçlendirildi¤ine dair onların tanıklıkları
duydukları zaman Ruh tarafından
nasıl etkilendiklerini açıkça görebildim. Gençler tanıklıklarını paylaﬂtıkları zaman yüceldiler, aynı zamanda
onların hayatta ilerlemelerini isteyenler de bu duyguları yaﬂadılar.
Genç Bayanlar programında genç

bayanların ruhsal yönden güçlenmeleri ve bizlere yardımcı olabilme
fırsatı sunabilmesi için aynı güçlü
yöntemler kullanılır. Kiﬂisel ‹lerleme
genç bayanları tapınak törenlerini almaya hazırlar. Annelerin, büyükannelerin ve Kilise’deki her do¤ru
kadının sergiledi¤i örnek davranıﬂlar
onlara yardımcı olur. Anne babaların
kızlarının hedeflerine ve rüyalarına
kavuﬂabilmeleri için onun yaptı¤ı iyi
ﬂeyleri nasıl fark ettiklerini ve de¤er
verdiklerini gördüm.
Birkaç gün önce, bir anneyi genç
kızı ile birlikte iyi örnek oldukları
için ola¤anüstü kadınlar ödülünü almak üzere kürsüye çıkarken izledim. Bunun anlamını benimle paylaﬂtıklarında, Rab’bin hepimiz için
olan onayını ve teﬂvikini hissettim.
Bu genç insanlara verebilece¤imiz bütün yardımların en büyü¤ü
onların bizim duydu¤umuz güveni
hissetmelerini sa¤layarak Tanrı’nın
evine giden yolda olduklarını ve bunu baﬂarabileceklerini bilmeleridir.
Onlarla beraber yürürsek onlar bu
güveni duyabilirler. Yol dik ve taﬂlı
oldu¤u için bazen cesaretlerini yitirebilirler ve tökezleyebilirler. Bazen
gidecekleri yer konusunda kafaları
karıﬂabilir ve sonsuz önemi olmayan
hedeflerin peﬂinden koﬂabilirler.
Bu esinlenmiﬂ programlar bu tür talihsizliklerin olma ﬂansını azaltır,
çünkü bunlar gençlerimizi Kutsal
Ruh’un arkadaﬂlı¤ını davet etmeye

ve kabul etmeye yönlendirir.
Gençlere verebilece¤imiz en
iyi ö¤üt sadece Tanrı’nın Ruhu tarafından kendilerine rehberlik edildi¤inde ve hataları düzeltildi¤inde,
onların Cennetteki Babanın huzuruna geri dönebilecekleridir. E¤er akıllı
davranmak istersek, o zaman Kutsal
Ruhun arkadaﬂlı¤ını davet eden her
ﬂeyi teﬂvik eder, över ve örnek gösteririz. Onlar yaptıkları ve hissettikleri ﬂeyleri bizle paylaﬂtıkları zaman,
biz de Kutsal Ruhu almaya layık olmalıyız. O zaman bizim övgülerimizle ve gülümsemelerimizle Tanrı’nın
onayını hissedeceklerdir. E¤er onların hatalarını düzeltecek ö¤ütleri
verme ihtiyacını hissedersek, bu
ö¤ütlerde bizim sevgimizi ve
Tanrı’nın sevgisini hissetmelidirler,
reddedilme ya da azarlama hissetmemelidirler, aksi halde bu
ﬁeytan’ın onları daha uzaklara götürmesine imkan verir.
Bizden en çok ihtiyaç duydukları
örnek davranıﬂ, kendi yapmaları
gereken ﬂeyleri ilkönce bizim yapmamızdır. Ruhun arma¤anları için
dua etmemiz gerekir. Kutsal yazıları
ve yaﬂayan peygamberlerin sözlerini
derinlemesine düﬂünmeliyiz. Sadece
dilekte bulunmamalı, ama antlaﬂmalarla ilgili planlar yapmalıyız. Ardından
Rab’be verdi¤imiz sözleri tutmalıyız.
Hayatımızda gördü¤ümüz Kefaretin
kutsamalarını baﬂkaları ile paylaﬂarak
onları yüceltmemiz gerekir.

Ve Rab’bin onlardan bekledi¤i düzenli ve uzun sadakati kendi yaﬂamlarımızda örneklerle göstermeliyiz.
Bunu yaparsak, onlara Ruh’tan bir
güvence hissetmelerine yardımcı
oluruz ki ısrarlı davrandıkları
takdirde, sevgi dolu Kurtarıcı ve
Cennetteki Baba’dan ﬂu sözleri duyacaklardır: “Aferin, iyi ve güvenilir
köle! Sen küçük iﬂlerde güvenilir
oldu¤unu gösterdin, ben de seni büyük iﬂlerin baﬂına geçirece¤im. Gel,
efendinin ﬂenli¤ine katıl!”4 Onlara
bu yolda yardımcı olan bizler bu sözleri sevinçle duyaca¤ız.
Rab’bin sizi ve Tanrı’nın her çocu¤unu sevdi¤ine tanıklık ederim. Bu
krallık O’nun krallı¤ıdır, Peygamber
Joseph Smith’e verilen rahiplik
anahtarları sayesinde iade edilmiﬂtir.
Thomas S. Monson, Rab’bin günümüzdeki peygamberidir. Her birinize ﬂu sözü veririm ki, bu kilisede, ‹sa
Mesih’in gerçek Kilisesi’nde ilhamla
verilen direktifleri uygularsanız,
gençlerimiz ve onlara yardımcı olan
ve onları seven bizler ailece, mutluluk içinde sonsuza dek beraber yaﬂayabilir ve Cennetteki Babanın ve
Kurtarıcının yaﬂadı¤ı evimize emniyetli bir ﬂekilde getirilebiliriz. ‹sa
Mesih’in adıyla, amin.
NOTLAR

1. 3.Nefi 14:13–14.
2. Thomas S. Monson, “To Learn, to Do, to
Be,” Liyahona, Kasım 2008, 67.
3. Young Women Personal Progress (kitapçık,
2009), 6.
4. Matta 25:21.
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