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İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Birleşik 
Devletler Deniz Kuvvetleri’nde hizmet ettim. Deniz 
Kuvvetleri’nde en düşük rütbe olan bir denizci eriy-

dim. Daha sonra Birinci Sınıf Denizci Er oldum, ardından 
Üçüncü Sınıf Gemi Levazımcısı olmaya hak kazandım.

II. Dünya Savaşı sona erdi ve sonra askerlikten terhis 
oldum. Eğer bir daha orduya geri dönersem, bir subay ola-
rak hizmet etmek istediğime karar verdim. “Artık mecbur 
kalmadıkça, askeri yemekhanelerin mutfaklarına gitmek 
yok, gemilerin güvertelerini bir daha temizlemek yok” diye 
düşündüm.

Terhis olduktan sonra, Birleşik Devletler Deniz Kuv-
vetleri İhtiyat Teşkilatı’na katıldım. Her pazartesi akşamı 
talimlere gidiyordum. Akademik yönden başarılı olmak 
için çok ders çalıştım. Düşünülebilir her türlü zeka, fiziki 
yeterlilik ya da psikolojik testlere girdim. Sonunda güzel 
haber geldi: “Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri İhtiyat 
Teşkilatı’na asteğmen olarak kabul edildiniz.”

Neşeli bir şekilde mektubu eşim Frances’e gösterip, 
“Başardım! Başardım!” dedim. Eşim bana sarıldı ve bana 
“Bunu başarmak için çok sıkı çalıştın” dedi.

Ama sonra bir şey oldu. Mahallemin gözetmen birli-
ğinde bir danışman olarak hizmete çağrıldım. Gözetmen 
meclis toplantısı, benim deniz kuvvetleri talimleri için git-
tiğim aynı akşam yapılıyordu. Bunun korkunç bir program 
uyuşmazlığı olduğunu biliyordum. Deniz Kuvvetleri İhtiyat 
Teşkilatı ve gözetmen birliği vazifelerimi yerine getirmek 

için zamanım olmadığını biliyordum. Ne yapmalıydım? Bir 
karar vermem gerekiyordu.

Bu konuda dua ettim. Sonra genç bir çocuk iken benim 
çadır kazığı başkanım olan, o zamanlar Oniki Havariler 
Kurulu’nun bir üyesi olan Yaşlı Harold B. Lee’yi (1899-
1973) ziyarete gittim. Onun masasının karşısına oturdum. 
Ona bana verilmiş olan bu subay rütbesine ne kadar değer 
verdiğimi anlattım. Ona ayrıca bana gönderilen tayin mek-
tubumun kopyasını gösterdim.

Bu konuyu biraz düşündükten sonra bana, “Kardeş 
Monson, senin yapman gereken şey şudur” dedi. Deniz 
Kuvvetleri İşleri Bürosu’na bir mektup yazıp onlara bir 
gözetmenlik üyesi olarak hizmete çağrıldığın için, Birleşik 
Devletler Deniz Kuvvetleri İhtiyat Teşkilatı’ndaki bu görevi 
kabul edemeyeceğini bildir.”

Yüreğim ağzıma gelmişti. Şunu da ekledi, “Arkasından 
San Francisco 12. Deniz Kuvvetleri Bölge komutanına yazıp 
onlara ihtiyat teşkilatından terhis olmak istediğini bildir.”

“Yaşlı Lee” dedim, siz ordu işlerini anlamıyorsunuz. Eğer 
kabul etmezsem, onlar bana bu görevi vermeyi reddede-
cekler, ama 12. Deniz Kuvvetleri Bölgesi benim ordudan 
çıkmama izin vermeyecektir. Kore’de patlamak üzere olan 
savaş yüzünden, subay olmayanlar kesin askere çağrıla-
caktır. Ben askere çağrılırsam, subay olarak geri dönmeyi 
tercih ediyorum, ama bu görevi kabul etmezsem subay 
olarak geri dönemem. Bana vermek istediğiniz öğüdün bu 
olduğundan emin misiniz?”
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Yaşlı Lee elini omzuma koydu ve babacan bir tavırla, 
“Kardeş Monson, daha çok inan” dedi. “Ordu senin için 
değil.”

Eve döndüm. Üzerinde gözyaşı damlaları olan tayin 
belgemi zarfın içine geri koyarak ilişikte bu görevi kabul 
edemeyeceğimi beyan eden mektubu gönderdim. Arka-
sından 12. Deniz Kuvvetleri Bölgesi’ne bir mektup yazdım 
ve Deniz Kuvvetleri İhtiyat Teşkilatı’ndan terhis olmak için 
dilekçe verdim.

Benim dilekçem, Kore Savaşı başlamadan önce Deniz 
Kuvvetleri İhtiyat Teşkilatı tarafından kabul edilen en son 
dilekçelerden biriydi. Kumanda merkezindeki birliğim 
savaşa gitmek üzere harekete geçirildi. Gözetmen birli-
ğinde bir danışman olarak hizmete çağrılmamdan altı hafta 
sonra, mahallemin gözetmeni olarak hizmete çağrıldım.

Eğer bir peygamberin öğüdünü dinlememiş olsaydım, 
verdiğim o karar hakkında dua etmemiş olsaydım, önemli 
bir gerçeğin değerini anlamasaydım, bugün Kilise’de bu-
lunduğum konumda olamazdım: Tanrı’nın bilgeliği çoğu 
zaman insana saçma görünür.1 Fakat bu ölümlü hayatta 
öğrenebileceğimiz en büyük yegane ders, Tanrı konuştuğu 
zaman eğer çocukları O’na itaat ederlerse, onlar her zaman 
doğru yolda olacaklardır.

“Tarihin akışını küçük kararlar değiştirir” diye bir söz 
vardır; hayatlarımızın akışını da küçük kararlar değiştirir. 
Kararlar kaderi belirler. Ancak karar verirken kendi başı-
mıza bırakılmayız.

Eğer cennetten gelen ışığı görmek istiyorsanız, Her Şeye 
Gücü Yeten Tanrı’dan gelen ilhamı hissetmek istiyorsanız, 
Cennetteki Babanız’ın size rehberlik ettiğine dair bu duy-
guyu bağrınızda hissetmek istiyorsanız, o zaman Tanrı’nın 
peygamberlerini takip edin. Peygamberleri takip ettiği-
nizde, güvenlikte olacaksınız.

KAYNAK
1. Bkz. 1. Korintliler 2:14.

BU MESAJI ÖĞRETMEK İÇİN FİKİRLER

Başkan Monson’a verilen öğüt gibi kilise üyelerinin 
çok azı bir Havari’den yüz yüze öğüt alır. Ama biz yine 

de peygamberlerin ve havarilerin öğretilerine uyarak 
bereketlenebiliriz. Başkan Monson’ın son genel konfe-
ranstaki konuşmalarını okumayı düşünebilirsiniz (onun 
konferans açılışında ve kapanışında söylediği sözleri de 
hatırlayın). Özel talimatlara ya da eylem çağrılarına dik-
kat edin. Öğrendiğiniz şeyleri ziyaret ettiğiniz kişilerle 
konuşabilir ve Başkan Monson’ın verdiği öğütleri nasıl 
uygulayabileceğinizi düşünebilirsiniz.

GENÇLİK
Zor Seçimler İçin Öğütler

Başkan Henry B. Eyring, Birinci Başkanlığın Birinci 
Danışmanı, peygamberliksel bir öğüdü dinlediği bir 

zaman hakkında konuştu. Bir genel konferans sırasında, 
Başkan Ezra Taft Benson (1899-1994) üyelerin borçtan 
kurtulmalarını teşvik etti, özellikle ipotekli borçlardan 
[konut kredilerinden] kurtulmalarını.

Başkan Eyring dedi ki: “Toplantıdan sonra karıma 
baktım ve ona, ‘Bunu yapabilmemiz için herhangi bir 
yol olduğunu düşünüyor musun?’ diye sordum. Ilk önce 
bir şey düşünemedik.” Ama o akşam senelerdir satmaya 
çalıştıkları ama satamadıkları bir gayrimenkul onun 
aklına geldi. “Biz Tanrı’ya güvendik ve. . . onun hizmet-
karının mesajına da güvendik, [bu yüzden] bir telefon 
görüşmesi yaptık. . . .ve bugüne kadar benim Tanrı’ya 
ve O’nun hizmetkarlarına duyduğum güveni arttıran 
bir cevap duydum.” Aynı gün içinde birisi Eyring’lerin 
arazisi için onların konut kredisinden biraz daha büyük 
bir miktarda bir teklif sunmuştu. Eyring ailesi kısa bir 
süre sonra borçlarından kurtuldular. (bkz. “Trust in God, 
Then Go and Do,” Liyahona, Kasım 2010, 72–73).

Belki sizin ödemeniz gereken ipotekli bir borcunuz 
[konut krediniz] yoktur, ama peygamber tarafından 
verilen öğütler sizi iş, eğitim, görev ve birisiyle çıkma 
ile ilgili zor kararlar için şu anda yönlendirebilir. Karar 
vermeniz gerektiği zamanlarda peygamberi nasıl takip 
edebileceğiniz hakkında ailenizle ve akranlarınızla 
konuşun.

© 2015, Intellectual Reserve, Inc. Her hakkı saklıdır. Almanya’da basılmıştır. İngilizce onayı: 6/14. Tercüme onayı: 6/14.  
First Presidency Message, January 2015 sayısının tercümesidir. Turkish. 12581 186



Z I Y A R E T Ç I  Ö Ğ R E T M E N L I K  M E S A J I ,  O C A K  2 0 1 5

İman, Aile, Yardım

Bu mesaj, Kurtarıcı’nın niteliklerini 
içeren Ziyaretçi Öğretmenlik Mesajları 
dizisinin bir bölümüdür.

Isa Mesih’in itaatkar örnek davra-
nışlarına göre hareket etmek O‘na 

duyduğumuz inancı arttırır. “Şaşıla-
cak bir şey mi,” dedi Oniki Havariler 
Kurulu’ndan Yaşlı Jeffrey R. Hol-
land, “ki Mesih her şeyden önemli 
olarak kendisini babasına bağlantılı 
olarak tanımlamayı seçer? O Ba-
ba’yı sevmiş, O‘na itaat etmiş ve 
babasına bağlı olan oğul gibi O’na 
boyun eğmiştir. . . .İtaat cennetin ilk 
yasasıdır.” 1

Kutsal yazılar bize “Tanrı’dan her-
hangi bir nimet aldığımızda, bunu, 
bir nimetin bağlı bulunduğu yasaya 
itaat ederek elde edebileceğimizi” 
öğretir (Ö&A 130:21). Biz itaat saye-
sinde Tanrı‘ya yakın olduğumuzda 
ve Kurtarıcı’nın Kefareti’nin gücünü 
hayatımıza davet ettiğimizde ruhen 
gelişiriz.

“İsa Mesih’in sevindirici haberinin 
ilkelerine ve emirlerine itaat ede-
rek yürüdüğümüzde,” dedi Oniki 
Havariler Kurulu’ndan Yaşlı D. Todd 
Christofferson, “Tanrı’nın bizimle 

Isa Mesih’in Nitelikleri:  
Söz Dinleyen Oğul

yaptığı antlaşmasında bize vaat ettiği 
sürekli akan nimetlerin keyfini yaşa-
rız. Bu nimetler hayat yolunda iler-
lerken etki altında kalmaktan ziyade 
kendi başımıza hareket etmemiz için 
gereken kaynakları sağlar. . . .İtaat 
etmek hayatımızı daha iyi kontrol 
edebilmemizi, gelip gitmemiz için 
daha çok kapasitemiz olmasını, çalı-
şıp yaratmamızı sağlar.” 2

Ek Kutsal Yazılar
Luka 22:41–46; Öğreti ve  
Antlaşmalar 82:10; 93:28

Kutsal Yazılar
“Emirlere istikrarlı bir şekilde itaat 

etmenin sonucu olarak kazanılan 
ruhsal güç başka bir kişiye verilebi-
lir mi?” diye sordu Oniki Havariler 
Kurulu’ndan Yaşlı David A. Bednar. 
“Net cevap. . . hayır.” 3

10 genç kızın hikayesi bu prensip 
ile ilgili bir örnektir. Genç kızların 
hepsi “güveyi karşılamak için” kan-
dillerini alırken, sadece beşi akıl-
lıca hareket edip kandillerine yağ 
koydular. Diğer beş kız ise akılsızdı, 
çünkü “yanlarına yağ almadılar.”

Gece yarısı bir ses yankılandı: 
“İşte güvey geliyor, onu karşıla-
maya çıkın!” Kızların hepsi kan-
dillerini tazelediler, ama akılsız 
kızların yağı yoktu. Akılsızlar 
akıllılara, “Kandillerimiz sönüyor, 
bize yağ verin!” dediler.

Akıllı kızlar, “Olmaz! Hem bize 
hem size yetmeyebilir. En iyisi. . . 
satıcılara gidin, kendinize yağ 
alın” diye cevap verdiler. Akılsız 
kızlar yağ satın almaya giderler-
ken, güvey geldi ve akıllı kızlar 
onunla birlikte düğün şölenine 
girdiler ve “kapı kapandı” (Matta 
25:1-13).
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Bunu Dikkate Alınız
Kutsal yazılarda itaat hakkında 
verilen örneklerden bazıları nedir?

Bu materyali dua ederek çalışın ve neyi paylaşacağınızı bilmek için çaba gösterin. 
Kurtarıcı’nın hayatını ve görevini anlamak, O’na olan imanınızı nasıl arttırır ve 
ziyaretçi öğretmenlik aracılığı ile göz kulak olduğunuz kişileri nasıl kutsar? Daha çok 
bilgi almak için, reliefsociety.lds.org’a gidin.


