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Gideceğin  
Yolu İyi Düşün
İsa Mesih’e bizim Örneğimiz olarak güvenir ve O’nun 
izinden yürürsek, Cennetteki Babamız’ın huzuruna 
güvenli bir şekilde dönebiliriz.

Sevgili kardeşlerim, bu sabah si-
zin huzurunuzda durmak insanı 
alçakgönüllü yapıyor. Sizlerle 

mesajımı paylaşırken, sizlerden benim 
için inancınızı ve dualarınızı rica 
ediyorum. 

Hepimiz, ruhlar aleminden ayrılıp 
ölümlü hayat denilen ve genellikle 
zor olan bu evreye girdiğimizde 
harika ve önemli bir yolculuğa baş-
ladık. Yeryüzünde varoluşumuzun 
başlıca amaçları etten ve kemikten bir 
vücuda sahip olmak, sadece göksel 
ebeveynlerimizin yanından ayrılma 
yoluyla gelebilecek olan tecrübeleri 
kazanmak ve emirleri tutup tutma-
yacağımızı görmektir. İbrahim’in 
kitabında, 3. bölümde şunları oku-
ruz: “Ve böylece Tanrıları Rab’bin 
onlara emredeceği her şeyi yapıp 
yapmayacaklarını görmek için onları 
sınayacağız.” 1

Dünyaya geldiğimizde, yanımızda 
Tanrı’dan gelen o büyük hediyeyi, 
hatta hür irademizi de getirdik. 
Binlerce değişik yolda kendimiz 
için seçme ayrıcalığımız var. Burada 

kişisel tecrübelerin ağır taleplerin-
den dersler öğreniriz. İyi ve kötüyü 
fark ederiz. Acı ve tatlıyı ayırt ederiz. 
Kararların, kaderi belirleyeceğini 
öğreniriz. 

Ben eminim ki Babamız’ın huzu-
runa geri dönmeyi çok arzu ederek 
O’ndan ayrıldık; bu sayede O’nun 
bizim için planladığı ve oldukça çok 
istediğimiz yücelmeyi kazanabilecek-
tik. Her ne kadar bizi Cennetteki Ba-
bamız’ın huzuruna geri götürecek bu 
yolu bulmaya ve takip etmeye bırakıl-
sak da O bizi buraya istikametsiz ve 
rehbersiz göndermedi. Daha önem-
lisi, O bize ihtiyacımız olan araçları 
verdi; O’nun yardımını istediğimizde 
ve sonuna kadar dayanmak ve ebedi 
hayata kavuşmak için elimizden gelen 
her şeyi yapmaya çalıştığımızda bize 
yardım edecektir.

Bize rehberlik edip yardımcı ol-
ması için Tanrı’nın ve O’nun Oğlu’-
nun sözlerini kutsal kitaplarımızda 
bulabiliriz. Tanrı’nın peygamberleri-
nin öğütlerine ve öğretilerine sahibiz. 
En önemlisi, bize takip etmemiz için 

Başkan Thomas S. Monson Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih 
gibi mükemmel bir örnek verilmiş-
tir ve bize bu örneği takip etmemiz 
emredilmiştir. Kurtarıcı’nın Kendisi, 
“Gel, beni izle” 2 dedi. “Benim yaptı-
ğımı gördüğünüz işleri siz de yapa-
caksınız.” 3 O şu soruyu yöneltti, “Nasıl 
insanlar olmalısınız?” Ve sonra cevap-
ladı, ‘‘Doğrusu size derim ki benim 
gibi olmalısınız.” 4 “O, yolu işaretledi 
ve rehberlik etti.” 5

İsa Mesih’e bizim Örneğimiz gibi 
güvenir ve O’nun izinden yürürsek, 
Cennetteki Babamız ile beraber 
sonsuza kadar yaşamak için O’nun 
huzuruna güvenli bir şekilde dö-
nebiliriz. Nefi peygamber dedi ki, 
“İnsan, yaşayan Tanrı’nın Oğlu’nu 
örnek alıp sonuna kadar dayanmazsa, 
kurtulamaz.” 6

Bir kadın, Kutsal Toprakları ziyareti 
sırasında yaşadığı tecrübeleri anla-
tırken her defasında şöyle haykırdı, 
‘‘İsa’nın yürüdüğü yerde yürüdüm!’’ 

Bu kadın, İsa’nın yaşadığı ve öğret-
tiği yerlerde bulunmuştu. Kadın muh-
temelen bir kayanın üzerine çıkmış 
ve belki bu kaya, bir zamanlar İsa’nın 
üzerine çıktığı veya bir zamanlar 
oradan bakıp gözünün dağlara takılı 
kaldığı yerdi. Bu yaşadıklarının özü 
ona heyecan veriyordu fakat fizik-
sel olarak Mesih’in yürüdüğü yerde 
yürümek O’nun gibi yürümekten 
daha az önemlidir. O’nun yaptıklarını 
yapmaya çalışmak ve O’nun izinden 
gitmek, O’nun ölümlü hayattayken 
geçtiği yollardaki kalıntıları bulmaya 
çalışmaktan çok daha önemlidir.

Mesih, zengin bir adama “Gel, 
beni izle” 7 davetinde bulunduğunda, 
O sadece bu zengin adamın kırsal 
alandaki tepelerden ve vadilerden 
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bir aşağı bir yukarı gidip O’nu takip 
etmesini istemedi. 

Mesih’in yürüdüğü Celile kıyıla-
rında ya da Yahuda tepeleri arasında 
yürümemiz gerekmez. O’nun sözleri 
kulaklarımızda çınladığında, O’nun 
ruhu kalplerimizi doldurduğunda ve 
O’nun öğretileri hayatımıza rehberlik 
ettiğinde, ölümlü hayat boyunca süre-
cek olan yolculuğumuzda O’nu takip 
etmeyi seçtiğimizde hepimiz O’nun 
yürüdüğü yolda yürüyebiliriz. O’nun 
örnek davranışları yolu aydınlatır. O, 
‘‘Yol, gerçek ve yaşam Ben’im’’ 8 dedi. 

İsa’nın yürüdüğü yolu inceleyecek 
olursak, kendi hayatımızda karşıla-
şacağımız birçok benzer zorlukları 
O’nun da yaşadığını göreceğiz.

Örneğin, Mesih hayal kırıklığı 
yolundan geçti. Birçok hayal kırıklığı 
yaşasa da, en etkileyici olanlardan bir 
tanesi halka hizmetini sonlandırırken 
O’nun Yeruşalim için olan üzüntü-
sünde tasvir edilmiştir. İsrail halkı, 
Mesih’in onlara teklif ettiği koruyucu 
kanatların güvenliğini reddetmişlerdi. 
O, çok yakında yıkıma terk edile-
cek şehre bakarken, içinde derin bir 
üzüntü hissetti. Istırap içinde haykırdı, 
“Ey Yeruşalim! Peygamberleri öldü-
ren, kendisine gönderilenleri taşla-
yan Yeruşalim! Tavuğun civcivlerini 
kanatları altına topladığı gibi ben de 
kaç kez senin çocuklarını toplamak 
istedim, ama siz istemediniz.” 9

Mesih ayartılma yolunda yürüdü. 
O kötü Lusifer en büyük gücünü, 
en çekici yalanlarını, 40 gün 40 gece 
oruç tutmuş İsa’yı ayartmaya çalış-
mak için bir araya getirdi. İsa boyun 
eğmedi, aksine her ayartmaya karşı 
koydu. O’nun son sözleri: “Çekil git, 
Şeytan!” 10 oldu.

Mesih ıstıraplı yolda yürüdü. 
Getsemani’yi düşünün, ‘‘derin bir acı 
içinde. . .teri toprağa düşen kan dam-
lalarını andırıyordu.’’ 11 Ve, hiç kimse 
O’nun o acımasız çarmıhta çektiği 
acıları unutamaz. 

Belki kaybedilen bir fırsattan, 
yanlış kullanılan güçten, sevilen bir 
kişinin seçimlerinden veya kendi-
mizin yaptığı seçimlerden dolayı 
her birimiz hayal kırıklığı yolundan 

yürüyeceğiz. Ayartılma yolunda da 
hepimiz yürüyeceğiz. Öğreti ve Ant-
laşmalar 29. bölümde şöyle okuruz: 
“Ve iblisin insanların çocuklarını 
ayartması mutlaka gerekmektedir, 
yoksa onların kendileri için hür irade-
leri olamazdı.” 12

Aynı şekilde ıstıraplı yolda da 
yürüyeceğiz. Bizler, hizmetkarlar ola-
rak, büyük ıstırap ve acı sonrasında 
bu ölümlü hayattan ayrılan Efendi-
miz’den daha fazla acı çekeceğimizi 
düşünemeyiz. 

Yolumuzda acı üzüntülerle 
karşılaşırken büyük mutluluklar da 
bulabiliriz.

Biz Mesih ile itaat yolundan 
yürüyebiliriz. Bu her zaman kolay 
olmayacak, fakat parolamız Samuel 
tarafından bize bırakılan miras olsun: 
“İşte söz dinlemek kurbandan, sözü 
önemsemek de koçların yağlarından 
daha iyidir.” 13 Unutmayın, itaatsizliğin 
sonucu esaret ve ölüm iken itaatin 
ödülü özgürlük ve ebedi hayattır.

Biz İsa gibi hizmet yolunda yü-
rüyebiliriz. İyiliğin parlayan ışığı, in-
sanların arasında hizmet eden İsa’nın 
hayatıdır. O, sakatların eklemlerine 
kuvvet, körlerin gözlerine görme 
gücü, sağırların kulaklarına işitme 
gücü getirdi.

Mesih dua yolundan yürüdü. 
Rab’bin duası diye bildiğimiz güzel 
duayı bize sunarak nasıl dua etmemiz 
gerektiğini bize öğretti. Ve kim O’nun 
Getsemani’deki duasını unutabilir ki, 
“Yine de benim değil, senin istediğin 
olsun”? 14

Kurtarıcı tarafından verilen diğer 
talimatlar parmaklarımızın ucunda 
bulunan kutsal kitaplarda bulun-
maktadır. Dağdaki Vaaz’ında, O bize 
merhametli, alçakgönüllü, dürüst, 
yüreği temiz, barıştırıcı olmamızı 
söyler. Alay edilip zulüm gördüğümüz 
zaman dahi inancımız için cesurca 
ayakta durmamızı emreder. O, bizden 
ışıklarımızın parlamasını istiyor ki 
böylece başkaları onları görerek 
Cennetteki Babamız’ı yüceltmeyi arzu 
edebilsinler. O, bizim düşünce ve ey-
lemlerimizde ahlaken temiz olmamızı 
öğretir. O, bize cennette hazineler 

biriktirmenin bu dünyada hazineler 
biriktirmekten çok daha önemli oldu-
ğunu söyler.15

O’nun anlattığı benzetmeler güç 
ve yetki ile öğretir. İyi Samiriyeli’nin 
hikayesiyle bize sevmeyi ve komşula-
rımıza hizmet etmeyi öğretir.16 Talant 
benzetmesinde bize kendimizi geliş-
tirmeyi ve mükemmellik için gayret 
etmemizi öğretir.17 Kaybolmuş koyun 
benzetmesinde yoldan ayrılmış ve 
yolunu kaybetmiş olanları kurtarmaya 
gitmemizi bildirir.18

O’nun sözlerini öğrenerek, O’nun 
öğretilerini takip ederek ve O’nun 
yolunda yürüyerek hayatımızın 
merkezine Mesih’i yerleştirmeye 
çalıştığımızda, O bizimle ebedi hayatı 
paylaşacağına söz verdi ki ebedi 
hayatı sağlamak için öldü. O’nun 
disiplinini kabul edip O’nun öğren-
cileri olmak ve O’nun işini hayatımız 
boyunca yapmaktan daha büyük bir 
amaç yoktur. Başka hiçbir şey, yaptı-
ğımız başka hiçbir seçim, O’nun bizi 
ulaştırabileceği yere ulaştıramaz.

Gerçekten Kurtarıcı’nın izinden git-
meye ve O’nun yolundan yürümeye 
çalışan insanları düşünürken, bugüne 
kadar tanıdığım en çok Mesih gibi 
olan kişilerden ikisi, Gustav ve Marga-
rete Wacker’in isimleri hemen aklıma 
geldi. Onlar doğu Kanada’ya göç 
eden Alman göçmenlerdi; ben onlarla 
Kanada’da görev bölgesi başkanı ola-
rak hizmet ederken tanıştım. Kardeş 
Wacker berberlik yaparak geçimini 
sağlıyordu. Gelirleri sınırlı olsa da 
sahip oldukları her şeyi paylaşırlardı. 
Onlar çocuklarla kutsanmamıştı, ama 
evlerine giren herkese bakmışlardı. 
Bilgili ve tecrübeli erkek ve kadınlar, 
okuma yazması olmayan Tanrı’nın bu 
alçakgönüllü hizmetkarlarını arayıp 
buldular ve onların huzurunda bir 
saat geçirebildiklerinde kendilerinin 
şanslı olduğunu düşündüler. 

Onların görünüşü sıradandı, İn-
gilizceleri kesik kesik ve anlaşılması 
biraz zordu, evleri gösterişsizdi. Bir 
araba ya da bir televizyona sahip 
değillerdi, ne de dünyanın genellikle 
yapmaya özen gösterdiği herhangi bir 
şeyi yaptılar. Buna rağmen oradaki 
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ruhu hissetmek isteyen imanlılar, 
onların kapısını aşındırırlardı. Evleri 
yeryüzündeki bir cennet gibiydi ve 
onlardan yayılan ruh, gerçek huzur ve 
iyilikti.

Biz de o ruha sahip olabiliriz 
ve bunu Kurtarıcımız’ın yolundan 
yürüyerek ve O’nun mükemmel 
örneğini takip ederek bütün dünya ile 
paylaşabiliriz.

Süleyman’ın Özdeyişleri’nde şu 
öğüdü okuruz, Gideceğin yolu [iyi 
düşün].19 Biz bunu yaparken, İsa’nın 
yürüdüğü yolda yürümeye inancımız 
hatta arzumuz olacaktır. Babamız’ın 
takip etmemizi istediği yolda bu-
lunduğumuza dair hiçbir şüphemiz 
olmayacaktır. Kurtarıcı’nın örneği, 
yaptığımız her şey için bir taslak 
sunar ve O’nun sözleri güvenilir bir 
rehberlik sağlar. O’nun yolu bizi sağ 
salim eve götürecektir. Bunun bizim 
kutsamamız olmasını dilerim, sev-
diğim, hizmet ettiğim ve hakkında 
tanıklık ettiğim İsa Mesih’in adıyla 
dua ediyorum, amin.

KAYNAKLAR
1. İbrahim 3:25.
2. Luka 18:22.
3. 3. Nefi 27:21.
4. 3. Nefi 27:27.
5. Eliza R. Snow, ‘‘How Great the Wisdom and 

the Love,’’ İlahiler, no. 195.
6. 2. Nefi 31:16.
7. Luka 18:22.
8. Yuhanna 14:6.
9. Luka 13:34.
10. Matta 4:10.
11. Luka 22:44.
12. Öğreti ve Antlaşmalar 29:39.
13. 1. Samuel 15:22.
14. Luka 22:42.
15. Bkz. Matta 5:6.
16. Bkz. Luka 10:30- 37.
17. Bkz. Matta 25:14- 30.
18. Bkz. Luka 15:4- 7.
19. Süleyman’nın Özdeyişleri 4:26.

© 2014 Intellectual Reserve, Inc. Her hakkı saklıdır. Almanya’da basılmıştır. English approval: 6/14. Translation approval: 6/14.  
First Presidency Message, November 2014 sayısının tercümesidir. Turkish. 10871 186

Zamanımızın Öğretileri
Ekim 2014’ten Nisan 2014’e kadar her ayın dördüncü pazar günü 

yapılan Melkizedek Rahipliği ve Yardımlaşma Cemiyeti dersleri 
Ekim 2014 genel konferansında verilen bir veya daha fazla konuş-
madan hazırlanmalıdır. Nisan 2015’te, konuşmalar Ekim 2014 ya da 
Nisan 2015 genel konferansından seçilebilir. Çadır kazığı ve bölge 
başkanları alanlarında hangi konuşmaların kullanılacağına karar 
vermelidir ya da bu sorumluluğu gözetmenlere ve dal başkanlarına 
verebilirler.

Bu konuşmalar birçok dilde conference.lds.org’da bulunmaktadır.
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Bir havayolu pilotu olarak gecenin 
karanlığında kıtaları ve okya-
nusları geçerek saatlerce uçtum. 

Pilot kabinin penceresinden karanlık 
gökyüzünü, özellikle Samanyolu’nu 
seyretmek kutsal yazıların “sayısızca 
dünyalar” 1 diye tanımladığı Tanrı’nın 
yarattıklarının enginliğine ve derinli-
ğine sık sık hayretle bakmama sebep 
oldu. 

Bir asırdan daha az bir süre önce 
gökbilimcilerin çoğu Samanyolu galak-
sisinin evrendeki tek galaksi olduğunu 
zannederlerdi.2 Galaksimizin ötesinde 
kalan tüm her şeyin boş, soğuk ve yıl-
dızlardan, ışıktan ve hayattan yoksun 
çok geniş bir yokluk ve sonsuz bir 
boşluk olduğunu düşündüler.

Uzaya fırlatabilen teleskoplar dahil 
tüm teleskoplar geliştikçe gökbilimci-
ler olağanüstü, neredeyse akıl almaz 

bir gerçeği anlamaya başladılar: Evren 
akıllara durgunluk verecek şekilde, 
insanların önceden inandığından çok 
daha büyüktür ve gökyüzü sayısız 
galaksilerle doludur; bu galaksi-
ler düşündüğümüzden çok uzakta 
olup her biri yüz milyarlarca yıldızı 
içermektedir.3

Çok kısa bir zaman içerisinde 
evren hakkındaki anlayışımız sonsuza 
dek değişti.

Bugün bu uzak galaksilerin bazıla-
rını görebiliyoruz.4

Onların orada olduğunu biliyoruz.
Onlar çok uzun zamandan beri 

oradalar.
Ama insanoğlunun göksel ışığı 

toplamaya ve bu galaksileri görü-
nür hale getirmeye yeterli çok güçlü 
aletleri olmadan önce, böyle bir şeyin 
mümkün olacağına inanmıyorduk. 

Evrenin sınırsızlığı ansızın de-
ğişmedi aksine bu gerçeği görme 
ve anlama kabiliyetimiz dramatik 
olarak değişti. Ve bu daha fazla ışıkla, 
daha önce hiç hayal edemediğimiz 
görkemli manzaralar insanoğluna 
sunuldu. 

Göremediğimiz Şeylere İnanmamız 
Zordur

Geçmişe seyahat edebildiğinizi 
ve bin sene ya da hatta yüz sene 
önce yaşamış olan insanlarla sohbet 
ettiğinizi bir düşünün. Bugün sizin 
ve benim doğal karşıladığımız mo-
dern teknolojilerin bazılarını onlara 
anlatmaya çalıştığınızı bir düşünün. 
Örneğin, bu insanlara jumbo jetler, 
mikrodalga fırınlar, dünya kadar dijital 
kütüphaneleri içeren elde taşınabilir 
cihazlar ve tüm dünyadaki milyon-
larca insanla anında paylaştığımız 
torunlarımızın videoları ile ilgili 
hikayeler anlatırsak, bu insanlar bizim 
hakkımızda ne düşünebilir? 

Bazıları bize inanabilir. Çoğu 
bizimle dalga geçecektir, karşı 
çıkacaklar ve hatta belki de bizi 
susturmaya ya da bize zarar vermeye 
çalışacaklardır. Bazıları yanıldığımızı, 
aptal olduğumuzu ve hatta tehlikeli 
olduğumuzu göstermek için bildikleri 
şekilde mantık, tartışma ve olgusal 
gerçeklere başvurmaya çalışabilir. 
Başkalarını yanıltmaya kalkıştığımız 
için bizi kınayabilirler.

Kuşkusuz ki, bu insanlar tamamen 
hatalı olacaklar. Onlar iyi niyetli ve 
içten olabilirler. Mutlak suretle fikirle-
rinin olumlu olduğunu hissedebilirler. 
Fakat basit bir şekilde açık seçik göre-
mezler çünkü hakikatin ışığı daha tam 
bir şekilde onlara henüz verilmemiştir.

Işık ve Hakikat 
Hakkında Bir Tanıklık 
Elde Etmek
Işık ve hakikat hakkında kişisel tanıklığınız bu ölümlü 
hayatta sadece sizi ve sizin soyunuzu bereketlemeyecek 
ama aynı zamanda tüm sonsuzluk boyunca size eşlik 
edecektir.

Başkan Dieter F. Uchtdorf
Birinci Başkanlık İkinci Danışmanı
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Işık Sözü
Haksız olduğumuzda bile haklı 

olduğumuzu düşünmemiz insanlığın 
bir özelliği gibi görünür. Ve eğer bu 
böyleyse, herhangi birimiz için ne tür 
bir umut vardır? Kaderimizde, çelişkili 
bilgilerle dolu bir okyanusta amaç-
sızca sürüklenmek, kendi önyargıla-
rımızla yetersiz bir şekilde bir araya 
getirdiğimiz bir salın üzerinde karaya 
oturmak mı var?

Hakikati bulmak mümkün mü?
Benim sözlerimin amacı bu sevin-

dirici mesajı ilan etmektir ki Tanrı’nın 
Kendisi - tüm hakikati bilen Göklerin 
Hakimi Rab-  çocuklarına hakikati 
kendileri için bilebileceklerine dair 
söz vermiştir. 

Lütfen şu sözün önemini göz 
önünde bulundurun:

Sonsuz ve Her Şeye Gücü Yeten 
Tanrı, bu büyük evrenin Yaratıcısı, 
O’na samimi bir yürekle, doğru bir 
amaçla yaklaşanlara konuşacaktır.

Onlara rüyalar, görümler, düşünce-
ler ve hisler aracılığıyla konuşacaktır.

Yanlış anlaşılmayacak bir şekilde 
ve insani tecrübelerin ötesinde ko-
nuşacaktır. Onlara kişisel hayatları 
için ilahi bir rehberlik ve cevaplar 
verecektir. 

Elbette, dalga geçip böyle şeylerin 
imkansız olduğunu söyleyecek kişiler 
olacaktır ki eğer bir Tanrı varsa O’nun 
tek bir kişinin duasını dinleyip yanıt 
vermekten daha önemli işleri oldu-
ğunu düşünenler olacaktır. 

Fakat size şunu derim ki Tanrı size 
önem veriyor. O dinleyecek, kişisel 
sorularınıza yanıt verecektir. Duala-
rınızın cevapları O’nun kendi yo-
luna ve O’nun kendi zamanına göre 
gelecektir ve bu yüzden O’nun sesini 
dinlemeyi öğrenmeniz gerekir. Tanrı 
O’na giden yolu bulmanızı istiyor ve 
Kurtarıcı bu yoldur.5 Tanrı, Oğlu İsa 
Mesih hakkında öğrenmenizi ve ilahi 
öğrenciliğin yolunu takip etmekten 
gelen derin huzuru ve sevinci edin-
menizi istiyor. 

Sevgili arkadaşlarım, denemek 
isteyen her erkek, kadın ve çocuk için 
mevcut olan, eski kutsal yazıları içe-
ren bir kitapta bulunan ve Tanrı’dan 

bir garantisi olan oldukça kolay bir 
deney bulunmaktadır:

Birincisi, Tanrı’nın sözünü araştır-
malısınız. Bu, kutsal yazıları okumak 
ve hem eski hem de yeni peygam-
berlerin İsa Mesih’in iade edilmiş 
sevindirici haberi hakkındaki sözle-
rini çalışmak demektir. Bunu şüphe 
duymak ya da eleştirmek amacıyla 
yapmamalıyız, tersine hakikati keşfet-
mek için içten bir arzuyla yapmalıyız. 
Hissedeceğiniz şeyleri iyice düşünün 
ve akıllarınızı hakikati kabul etmeye 
hazırlayın.6 “Hatta inanmayı arzu 
etmekten daha fazlasını yapamıyorsa-
nız, [Tanrı’nın sözlerine] yer verecek 
şekilde . . . bu arzu sizin içinizde 
işlesin.” 7

İkincisi, dikkate almanız, derin-
lemesine düşünmeniz, korkmadan 
inanmaya çabalamanız gerekir 8 ve 
Rab O’nun Kilisesini yönetmesi ve 
O’na giden yolu bulmamıza yardım 
etmesi için peygamberleri, gören-
leri ve vahiy bildirenleri sağlayarak 
çocuklarına Adem’in zamanından 
günümüze dek merhametli olduğu 
için minnettar olmalısınız.

Üçüncüsü, Cennetteki Babanız’a 
size İsa Mesih’in Son Zaman Azizler 
Kilisesi’nin doğruluğunu göstermesi 
için Oğlu İsa Mesih’in adıyla sormalı-
sınız. Samimi bir yürekle ve doğru bir 
amaçla Mesih’e inanarak sorun.9

Ayrıca Kurtarıcı tarafından bize 
verilen dördüncü bir adım daha bu-
lunmaktadır: “Eğer bir kimse Tanrı’nın 
isteğini yerine getirmek istiyorsa, bu 
öğretinin Tanrı’dan mı olduğunu, 
yoksa kendiliğimden mi konuştu-
ğumu bilecektir.” 10 Diğer bir deyişle, 
sevindirici haberin ilkelerinin doğ-
ruluğunu teyit etmeye çalıştığınızda, 
ilk önce bu ilkelere uymalısınız. 
Sevindirici haberin öğretisini ve Kilise 
öğretilerini kendi yaşamınızda teste 
tabi tutun. Bunu doğru bir amaçla ve 
Tanrı’ya devamlı inanarak yapın.

Bunları yaparsanız, verdiği sözlere 
bağlı olan Tanrı tarafından size bir 
söz verilmiştir ki 11 O Kutsal Ruh’un 
gücüyle size gerçeği gösterecektir. O 
sizin karanlıkta görmenizi ve ölümlü 
gözler için anlaşılmaz olan tasvir 

edilemeyecek görkemli manzaralara 
tanık olmanızı sağlayacak daha büyük 
bir ışığı size verecektir.

Bazıları bu adımların çok zor 
olduğunu ya da uğraşmaya değme-
yeceğini söyleyebilir. Fakat ben size 
sevindirici haber ve Kilise hakkında 
olan bu kişisel tanıklığın bu hayatta 
kazanabileceğiniz en önemli şey ol-
duğunu öneririm. Bu tanıklık sadece 
bu hayat boyunca sizi kutsamayacak 
ve size rehberlik etmeyecek, aynı 
zamanda sonsuzluk boyunca sizin 
hayatınızda direkt etkisi olacaktır.

Ruh’la İlgili Şeyler Sadece Ruh 
Aracılığıyla Öğrenilebilir

Bilim adamları, araç gereçler daha 
çok ışığı bir yerde toplamak için 
yeterince gelişinceye kadar evrenin 
genişliğini anlamakta zorluk çekiyor-
lardı; amaçları gerçeği daha eksiksiz 
bir şekilde anlayabilmekti.

Havari Pavlus ruhsal bilgiye pa-
ralel bir ilkeyi öğretti. Korintliler’e, 
“Doğal kişi, Tanrı’nın Ruhu’yla ilgili 
gerçekleri kabul etmez,” diye yazmış-
tır, “çünkü bunlar ona saçma gelir, 
ruhça değerlendirildikleri için bunları 
anlayamaz.” 12

Diğer bir deyişle, ruhsal hakikatin 
farkına varmak istiyorsanız, doğru 
araç gereçleri kullanmak zorundası-
nız. Ruhsal hakikati saptayamayacak 
araç gereçlerle ruhsal hakikatin anla-
yışına varamazsanız. 

Kurtarıcı günümüzde bize şunu 
söyledi: “Tanrı’dan gelen şey ışıktır; 
ve ışığı alan ve Tanrı’da devam eden 
daha çok ışık alır; ve ışık artarak 
mükemmel güne kadar daha parlak 
olur.” 13 

Yüreklerimizi ve zihinlerimizi 
Tanrı’ya ne kadar fazla yöneltirsek, 
daha fazla göksel ışık ruhlarımıza 
süzülecektir. Ve her seferinde bu ışığı 
isteyerek ciddi bir şekilde ararsak, 
Tanrı’ya daha fazla ışık almak için ha-
zır olduğumuzu belirtiriz. Adım adım, 
önceden puslu, karanlık ve uzak 
görünen şeyler açık seçik, parlak ve 
bize tanıdık görünecektir.

Aynı şekilde, kendimizi sevindi-
rici haberin ışığından uzaklaştırırsak 
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kendi ışığımız azalmaya başlar - bu bir 
günde ya da bir haftada değil aksine 
yavaş yavaş zamanla olur-  ta ki bir 
gün geriye bakıp sevindirici haberin 
her zaman doğru olduğuna neden 
inandığımızı tam olarak anlayamayız. 
Hatta geçmişteki bilgimiz bize aptalca 
görünebilir çünkü bir keresinde apa-
çık belli olan şeyler yeniden bulanık, 
puslu ve uzak olmuştur. 

Havari Pavlus, sevindirici haber 
mesajının mahva gidenler için saç-
malık olduğunu, ama “kurtulmakta 
olanlar içinse Tanrı gücü,” olduğunu 
ısrarla söylemiştir.14

Hiçbir Turnusol Testi Yoktur 
İsa Mesih’in Son Zaman Aziz-

ler Kilisesi her türlü tanıklığa sahip 
insanlar için olan bir yerdir. Kilise’de 
tanıklıkları kesin olan ve içleri bu 
tanıklıkla yanıp tutuşan bazı üyeler 
vardır. Diğer üyeler ise hâlâ kendi-
leri için bunu bilmeye çabalıyordur. 
Kilise, tanıklığımızın derinliği ya da 
yüksekliği ne olursa olsun herkesin 
bir araya gelebileceği bir evdir. Top-
lantı evlerimizin kapılarında “içeriye 
girmek için tanıklığınızın şu boyda 
olması gerekir” diyen bir levha oldu-
ğunu duymadım. 

Kilise sadece mükemmel insanlar 
için değildir aksine “Mesih’e gelen ve 
O’nda kusursuzlaşan” 15 herkes içindir. 
Kilise senin ve benim gibi kişiler için-
dir. Kilise insanları sıcak bir şekilde 
karşılama ve onları geliştirme yeridir; 
insanları ayırma ya da eleştirme yeri 
değildir. Kilise, kişisel olarak ilahi 
hakikati araştırmamızı sürdürürken 
elimizi uzatıp birbirimizi cesaretlendi-
receğimiz, yücelteceğimiz ve destek-
leyeceğimiz bir yerdir. 

Sonuçta, hepimiz öğrencilik 
yolunda yolculuk ederken Tanrı’nın 
ışığını arayan yolcularız. Başkalarının 
sahip olabildiği ya da olamadığı ışık 

miktarı için onları kınamayız; tersine 
biz her ışığı açık, parlak ve gerçek 
olana kadar besleyip teşvik ederiz. 

Herkes İçin Bir Söz
Bir tanıklık edinmenin genellikle 

bir dakikalık, bir saatlik ya da bir 
günlük iş olmadığının farkına varalım. 
Bu tamamlanıp biten bir şey değildir. 
Ruhsal ışığı toplama süreci yaşam 
boyunca süren bir arayıştır.

Tanrı’nın yaşayan Oğlu’na ve 
O’nun iade edilmiş Kilisesi’ne, İsa 
Mesih’in Son Zaman Azizler Kilise-
si’ne ilişkin tanıklığınız arzu ettiğiniz 
şekilde çabucak gelmeyebilir ama 
size söz veririm ki siz üzerinize 
düşen görevi yaparsanız, bu tanıklık 
gelecektir. 

Ve bu harikulade olacaktır.
Kendi kişisel tanıklığımı sunu-

yorum ki ruhsal hakikat yürekleri-
nizi dolduracak ve ruhlarınıza ışık 
getirecektir. Bu size harika bir sevinci 
yaşatarak ve ilahi bir huzur vererek, 
gerçek zekayı vahiy edecektir Ben 
bunu Kutsal Ruh’un gücüyle kendi 
adıma tecrübe ettim.

Eski kutsal yazıların vaat ettiği gibi 
Tanrı’nın Ruhu’nun ifade edilemeyen 
varlığı kurtuluş sevgisinin şarkısını 
söylemenize,16 gözlerinizi göğe kaldır-
manıza ve sesinizi En Yüce Tanrı’ya, 
Sığınağınıza, Umudunuza, Koruyucu-
nuza, Babanıza övgüyle yükseltmenize 
neden olacaktır. Kurtarıcı, ararsanız 
bulacağınıza dair söz vermiştir.17

Bunun doğru olduğuna tanıklık 
ederim. Eğer Tanrı’nın hakikatini 
arıyorsanız, şimdi donuk, odak dışı 
ve uzak görünen şeyler Tanrı’nın 
lütfunun ışığı sayesinde yavaş yavaş 
ortaya çıkacak, aydınlığa kavuşacak 
ve yüreklerinize daha yakın olacaktır. 
İnsan gözü için hayal bile edilemeye-
cek muhteşem ruhsal manzaralar size 
gösterilecektir.

Tanıklık ederim ki Tanrı’nın her ço-
cuğu bu ruhsal ışığa erişebilir. Bu ışık 
zihninizi aydınlatacak ve yüreğinize 
şifa getirecek ve hayatınıza sevinç 
katacaktır. Değerli arkadaşlarım, lüt-
fen Tanrı’nın ilahi işi hakkında, hatta 
ışığın ve hakikatin bu işi hakkında 
kendi kişisel tanıklığınızı aramak ve 
güçlendirmek için vakit kaybetmeyin. 

Işık ve hakikat hakkında kişisel 
tanıklığınız bu ölümlü hayatta sadece 
sizi ve sizin soyunuzu bereketlemeye-
cek ama aynı zamanda tüm sonsuzluk 
boyunca, sonsuz dünyalar arasında 
size eşlik edecektir. Buna tanıklık 
ederim ve İsa Mesih’in adıyla sizin 
için hayır duası ediyorum, amin.

KAYNAKLAR
1. Musa 1:33.
2. Bkz. Marcia Bartusiak, The Day We Found 

the Universe (2009), xii. Vardığımız sonuçlar-
dan çok emin olabileceğimiz her zaman beni 
şaşırtmıştır. Bazen kendimize güvenimiz o 
kadar çoktur ki var olan her gerçeği bildiği-
mizi düşünürüz. Buna örnek olarak, “Simon 
Newcomb, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında 
yaşayan Amerikalı duayen bir gökbilimci, 
1887 yılında bir rasathanenin açılış töre-
ninde şunu belirtti: ’Gökbiliminin ilgilendiği 
kadarıyla. . . bilgimizin limitlerine hızlıca yak-
laştığımızı hissetmekteyiz. . . . Sonuç şudur ki 
gökbilimcinin gerçekten ilgisini çeken iş yeni 
şeylerin keşfinden daha çok önceden bilinen 
şeylerin ayrıntılarıdır.’” (Bartusiak, xv).

3. Bu “yeni” keşfin ışığı altında Musa 1:33,35’i 
dikkate almak ilgi çekici olabilir. Çok Değerli 
İnci’deki Musa kitabı, Peygamber Joseph 
Smith’e, Haziran 1830’da, Edwin Hubble uzak 
galaksileri keşfettiğini duyurmadan yaklaşık 
yüzyıl önce vahiyle bildirildi. 

4. Örneğin, heritage.stsci.edu/gallery/gallery.
html’de bulunan Hubble Mirası Resim Galeri-
si’ne bakınız. 

5. Bkz. Yuhanna 14:6.
6. Bkz. 3. Nefi 17:3.
7. Alma 32:27.
8. Bkz. Öğreti ve Antlaşmalar 67:3.
9. Bkz. Moroni 10:3- 5.
10. Yuhanna 7:17; bkz. ayrıca Mezmurlar 

25:14;Yuhanna 3:21
11. Bkz. Öğreti ve Antlaşmalar 82:10.
12. 1. Korintliler 2:14.
13. Öğreti ve Antlaşmalar 50:24.
14. 1. Korintliler 1:18.
15. Moroni 10:32; bkz. ayrıca Öğreti ve Antlaş-

malar 20:59.
16. Bkz. Alma 5:26.
17. Bkz. Öğreti ve Antlaşmalar 88:63.

© 2014 Intellectual Reserve, Inc. Her hakkı saklıdır. Almanya’da basılmıştır. English approval: 6/14. Translation approval: 6/14.  
Visiting Teaching Message, November 2014 sayısının tercümesidir. Turkish. 10871 186


