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Kardeşlerim, sizlerle bir kez daha 
birlikte olmak ne kadar gü-
zel. Sizin de bildiğiniz gibi, bir 

araya geldiğimiz Nisan ayından sonra 
sevgili üç Havarimizi kaybetmenin 
üzüntüsünü yaşadık: Başkan Boyd 
K. Packer, Yaşlı L. Tom Perry ve Yaşlı 
Richard G. Scott. Onlar, cennetteki 
evlerine geri döndüler. Onları özlü-
yoruz. Hepimize bıraktıkları Mesih’e 
benzer sevgi örnekleri ve ilham verici 
öğretileri için nasıl da minnettarız.

Yeni Havarilerimiz Yaşlı Ronald A. 
Rasband, Yaşlı Gary E. Stevenson 
ve Yaşlı Dale G. Renlund için içten 
bir hoş geldin diyoruz. Bu adamlar, 
Rab’bin işine kendilerini adamışlardır. 
Onlar, çağırıldıkları önemli mevkileri 
doldurmak için son derece nitelikli 
kişilerdir.

Son zamanlarda kutsal yazıları 
okuyup derinlemesine düşünürken 
özellikle iki metin aklıma takıldı. 
Her ikisi de bizim bildiğimiz şeyler. 
İlki Dağdaki Vaaz’dan: “Sizin ışığınız 
insanların önünde öyle parlasın ki, iyi 
işlerinizi görerek göklerdeki Babanız’ı 
yüceltsinler!” 1 İkinci kutsal yazı, ilkinin 
anlamını derinlemesine düşünürken 
aklıma geldi. Bu Havari Pavlus’tan Ti-
moteos’a gelen mektuptadır: “[Sözde], 

konuşmada, [ilahi] sevgide, davranışta 
[ruhta], imanda, paklıkta imanlılara 
örnek ol.” 2

İnanıyorum ki ikinci kutsal yazı 
büyük ölçüde ilkini nasıl başara-
bileceğimizi açıklıyor. Bizler, İsa 
Mesih’in sevindirici haberini [sözde], 
konuşmada, [ilahi] sevgide, davranışta 
[ruhta], imanda ve paklıkta uygula-
yarak inananlara örnek oluruz. Bunu 
yaparsak, ışığımız başkalarının gör-
mesi için parlayacaktır.

Her birimiz, Mesih’in Işığı verilmiş 
olarak dünyaya geldik. Kurtarıcı’-
nın örneğini takip ettikçe ve O’nun 
yaşadığı gibi ve O’nun öğrettiği gibi 
yaşadıkça bu ışık içimizde yanacak ve 
diğerlerinin yolunu aydınlatacaktır.

Havari Pavlus, inananların altı 
niteliğini listeler ki bunlar ışığımızın 
parlamasını sağlayacak niteliklerdir. 
Her birisine göz atalım.

İlk iki nitelik olan sözde ve konuş-
mada örnek olmayı birlikte ele alalım. 
Kullandığımız kelimeler, insanları 
yüceltebilir ve onlara ilham verebilir 
ya da zarar verip alçaltabilir. Dünyada 
bugün, neredeyse gittiğimiz her yerde 
etrafımızı çeviren bir küfür bolluğu 
vardır. Yüce Tanrı’nın isimlerinin ge-
lişigüzel ve düşünmeden kullanılışını 

Başkan Thomas S. Monson duymaktan kaçınmak zor. Edebe ay-
kırı yorumlar televizyonun, filmlerin, 
kitapların ve müziğin değişmez bir 
öğesi haline gelmiş gibi görünüyor. 
Aşağılayıcı sözler ve öfkeli söylemler 
ağızdan ağıza dolaşıyor. Yaralayıcı ve 
rencide edici kelimelerden veya yo-
rumlardan kaçınarak ve dilimizi temiz 
tutarak başkaları ile her zaman sevgili 
ve saygılı şekilde konuşalım. Umarım 
hizmeti boyunca hoşgörü ve nezaket 
ile konuşmuş Kurtarıcı’nın örneğini 
takip edebiliriz.

Pavlus tarafından belirtilen bir 
sonraki nitelik, “Mesih’in saf sevgisi” 3 
olarak tanımlanmış olan ilahi sevgidir. 
Eminim ki, etki alanımız içerisinde 
yalnız olan, hasta olan ve cesaretinin 
kırılmış olduğunu hisseden insanlar 
vardır. Onlara yardım etmek ve onla-
rın moralini düzeltmek için fırsatımız 
var. Kurtarıcı umutsuza umudu getirdi 
ve zayıfı güçlendirdi. O, hastaları 
iyileştirdi; O, topalların yürümesini, 
körlerin görmesini ve sağırların duy-
masını sağladı. O ölüleri bile diriltti. 
Hizmeti boyunca O, muhtaç olan her-
kese ilahi sevgi ile ulaştı. O’nun ser-
gilediği örnek davranışları yapmaya 
çalıştığımızda, kendi hayatımız dahil, 
başkalarının hayatlarını kutsayacağız.

Sonra, davranışlarımız ile [ruhta] ör-
nek olacağız. Bana göre bunun anlamı 
hayatımızda şefkate, minnettarlığa, 
bağışlamaya ve iyi niyete sahip olmak 
için çabalamaktır. Bu nitelikler bize, 
çevremizde olan insanların hayatlarına 
dokunacak olan bir ruhu sağlayacak-
tır. Hayatım boyunca böyle bir ruha 
sahip sayısız kişilerle ilişkide bulunma 
fırsatım oldu. Onlarla birlikteyken özel 
bir duyguyu hissettik, onlarla ilişkide 
olmayı ve onların örneklerini takip 
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Örnek ve Işık Olun
Kurtarıcı’nın örneğini takip ettikçe hayatlarımızın, başkalarının 
hayatlarına bir ışık kaynağı olma fırsatı olacaktır.
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etmeyi hissetmemizi sağlayan bir duy-
guydu. Onlar Mesih’in Işığını yayarlar 
ve O’nun bize olan sevgisini hissetme-
mize yardım ederler.

Saf ve sevgi dolu bir ruhtan gelen 
ışığın başkaları tarafından takdirle 
karşılandığını size göstermek için 
uzun yıllar önce yaşadığım bir tecrü-
beyi sizle paylaşacağım.

O tarihlerde, Kilise liderleri Kilise’-
nin Kudüs Merkezi’nin inşa edileceği 
arazinin kira sözleşmesini düzenle-
mek amacıyla Kudüs’teki yetkililerle 
bir araya geldi. Gerekli izinlerin 
alınabilmesi için Kilise, merkezde 
kalacak üyelerimizin inançlarını yay-
maya çalışmayacaklarını kabul etmek 
zorundaydı. Bu anlaşma yapıldıktan 
sonra Kilise’yi ve üyelerini tanıyan 
İsrailli bir görevli, Kilise’nin dini yay-
mama anlaşmasına bağlı kalacağını 
bildiğini belirtti. “Fakat,” dedi, orada 
okuyacak öğrencileri kastederek, 
“Onların gözlerindeki ışık hakkında 
ne yapacağız?” 4 dedi. Umarım bu özel 
ışık içimizde her zaman parlayabilir 
ve başkaları tarafından tanınabilir ve 
takdir edilebilir. 

İmanda örnek olmak, Rab’be 
ve O’nun sözüne güvenmek anla-
mına gelir. Bu demektir ki, sahip 
olduğumuz ve beslediğimiz inançlar 
düşüncelerimize ve hareketlerimize 
rehberlik edecektir. Rab İsa Me-
sih’e ve Cennetteki Babamız’a olan 
imanımız yaptığımız her şeyi etkile-
yecektir. Çağımızın karışıklığı, vicdani 
çatışmalar ve günlük yaşam kargaşası 
içerisinde, sabit iman hayatımızın bir 
dayanak noktası haline gelir. Şunu 
unutmayın, iman ve şüphe aynı anda, 
aynı zihinde var olamaz; biri diğerini 
yok edecektir. Defalarca söylenmiş 
olsa da ben yinelemek istiyorum ki 
ihtiyacımız olan imanı kazanmak ve 
korumak için kutsal yazıları okumak, 
çalışmak ve üzerinde düşünmek 
önemlidir. Dua aracılığıyla Cennetteki 
Babamız ile iletişim hayati önem taşı-
maktadır. Biz bu şeyleri ihmal etmeyi 
göze alamayız çünkü düşman ve 
onun orduları acımasızca zırhımızda 
bir çatlak ve bağlılığımızda bir azalma 
arıyorlardır. Rab, gayretle aramamızı, 

her zaman dua etmemizi ve inanma-
mızı ve her şeyin bizim iyiliğimiz için 
olacağını söyledi.5

Son olarak; pak olmalıyız ki bu 
bedenen, zihnen ve ruhsal olarak te-
miz olmak demektir. Vücudumuzun, 
hürmet ve saygı ile muamele edilmesi 
gereken bir tapınak olduğunu biliyo-
ruz. Aklımız, canlandırıcı ve yüceltici 
düşüncelerle dolmalıdır ve kirletici 
düşüncelerden arındırılmış olarak 
tutulmalıdır. Kutsal Ruh’un sürekli 
yoldaşımız olması için bizler layık 
olmalıyız. Kardeşlerim, paklık bize 
huzur getirecek ve Kurtarıcı’nın vaat 
ettiği şeyleri almamıza hak kazandıra-
caktır. O şöyle dedi,” Ne mutlu yüreği 
temiz olanlara! Çünkü onlar Tanrı’yı 
görecekler.” 6

Eğer sözde, konuşmada, [ilahi] 
sevgide, davranışta [ruhta], imanda, 
paklıkta örnek olabilmeyi kanıtlarsak, 
dünyaya ışık olmaya hak kazanacağız.

Hepinize ve özellikle gençlere 
söylemek istiyorum ki; dünyadaki 
insanlar, sevgi dolu Cennetteki 
Babamız tarafından bizlere verilen 
ilkeler ve talimatlardan giderek daha 
uzaklaşırken bizler kalabalıktan farklı 
olacağız çünkü biz farklıyız. Biz 
dikkat çekeceğiz çünkü biz gösteriş-
siz giyiniriz. Biz farklı olacağız çünkü 
küfür etmeyiz ve vücudumuz için 
zararlı olan maddeleri kullanmayız. 
Biz farklı olacağız çünkü kötü şaka 
ve aşağılayıcı sözlerden kaçınırız. Biz 
farklı olacağız çünkü evimizden ve 
hayatımızdan Ruh’u kaçıracak ahlak-
sız ve aşağılayıcı medya seçimleriyle 
zihnimizi doldurmamaya karar verdik. 
Biz ahlakla ilgili seçimler - sevindirici 
haber ilkeleri ve standartlarına bağlı 
seçimler-  yaparken kesinlikle dikkat 
çekeceğiz. Bizi dünyadaki insanların 
çoğundan farklı kılacak bu şeyler bize 
aynı zamanda giderek karanlıklaşan 
dünyada parlayacak olan o ışığı ve 
ruhu sağlayacaktır.

Farklı olmak ve kalabalık içinde 
tek başına durmak genellikle zordur. 
Başkalarının ne düşündüğünden 
ya da ne söylediğinden korkma-
nız doğaldır. Mezmur’daki sözler 
bizi teselli eder: “Rab benim ışığım, 

kurtuluşumdur, kimseden korkmam. 
Rab yaşamımın kalesidir, kimseden 
yılmam.” 7 Eğer Mesih’i hayatlarımızın 
merkezi yaparsak, korkularımızın ye-
rini inancımızın cesareti dolduracaktır.

Hayat hiçbirimiz için mükemmel 
değildir; bazen karşı karşıya kaldığı-
mız zorluklar ve güçlükler ezici hale 
gelebilir ve ışığımızın zayıflamasına 
neden olabilir. Ancak, Cennetteki Ba-
bamız’ın yardımıyla ve başkalarından 
gelen destekler birleştiğinde bir kez 
daha kendi yolumuzu aydınlatacak ve 
ihtiyacı olanlara aydınlık sağlayabile-
cek bu ışığa yeniden kavuşabiliriz.

Örnek olarak, ilk kez yıllar önce 
okuduğum popüler bir şiirin doku-
naklı sözlerini sizlerle paylaşmak 
istiyorum:

Geceleyin bir yabancı ile 
karşılaştım

Onun lambası artık ışık 
saçmıyordu.

Onu durdurdum ve benim 
lambamdan 

Lambasını yakmasına izin verdim.

Daha sonra bir fırtına çıktı
Ve yeri göğü sarstı.
Ve rüzgar dindiğinde 
Benim lambam sönmüştü!

Ne var ki yabancı adam bana geri 
geldi; 

Onun lambası hâlâ yanıyordu!
O kıymetli alevi eline aldı 
Ve benimkini yaktı! 8

Kardeşlerim, kendimizi hangi 
durumun içinde bulursak bulalım, 
fırsatlarımız her gün etrafımızı aydın-
latmaktır. Gerek kendi aile üyelerimiz 
ve arkadaşlarımız olsun, gerekse iş 
arkadaşlarımız, sadece tanıdığımız 
insanlar ya da tamamen yabancılar 
olsun, Kurtarıcı’nın örneğini takip 
ettikçe, hayatlarımızın başkalarının 
hayatlarına bir ışık kaynağı olma 
fırsatı olacaktır.

Her biriniz için söyleyebilirim ki, 
sizler Cennetteki Babamız’ın oğlu 
veya kızlarısınız. Kurtarıcı’nın sev-
gisini ve öğretilerini yansıtmak için 
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ve herkes görebilsin diye cesurca 
ışığınızı saçmak için O’nun huzu-
rundan bu dünyaya bir süre yaşa-
mak için geldiniz. Yeryüzündeki bu 
süre sona erdiğinde eğer üzerinize 
düşeni yapmışsanız, Tanrı ile sonsuza 
kadar yaşamak için O’nun huzuruna 
geri dönüşün görkemli nimeti sizin 
olacaktır.

Kurtarıcı’nın şu kelimeleri nasıl 
da güven vericidir ki: “Ben dünyanın 
ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla 

karanlıkta yürümez, yaşam ışığına 
sahip olur.” 9 Ben, O’na tanıklık ede-
rim. O bizim Kurtarıcımız ve Fidye 
ile Kurtaranımız, Baba’nın yanındaki 
Savunucumuz’dur. O, bizim Örne-
ğimiz ve gücümüzdür. O, karanlıkta 
parlayan ışıktır.10 Umuyorum ki sesimi 
duyan herkes O’nu takip edeceğine 
yemin edebilir, böylece dünya için 
parlayan bir ışık olabiliriz ki bu benim 
duamdır, O’nun kutsal adıyla, hatta 
Rab İsa Mesih’in adıyla, amin.

KAYNAKLAR
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6. Matta 5:8.
7. Mezmurlar 27:1.
8. Lon Woodrum, “Lamps,” The Lighted 
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Zamanımızın Öğretileri
Kasım 2015’ten Nisan 2016’e kadar her ayın dördüncü pazar günü yapılan 

Melkizedek Rahipliği ve Yardımlaşma Cemiyeti dersleri Ekim 2015 genel 
konferansında verilen bir veya daha fazla konuşmadan hazırlanmalıdır. Nisan 
2016’da, konuşmalar Nisan 2016 ya da Ekim 2015 genel konferansından 
seçilebilir. Çadır kazığı ve bölge başkanları kendi bölgelerinde hangi konuşma-
ların 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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Sevgili kardeşlerim, bu Şabat 
gününde Rab’bin Kilisesi’nin 
bu genel konferansında sizlerle 

beraber olabildiğim için minnettarım. 
Ben de aynen sizin hissettiğiniz gibi, 
konuşmalar yapılırken ve şarkılar 
söylenirken dinlediğimiz hakikatin 
sözlerine tanıklık eden Kutsal Ruh’u 
hissettim.

Benim bugünkü amacım hepimize 
vaftiz olduktan sonra vaat edilen 
armağana sahip çıkmak için sizin 
isteğinizi ve kararlılığınızı artırmaktır. 
Kiliseye kabul törenimizde şu sözleri 
duyduk: “Kutsal Ruh’u Al” 1 O andan 
itibaren bizim hayatlarımız sonsuza 
dek değişmiştir.

Eğer Kutsal Ruh’a layık yaşarsak, 
onun bizimle olması nimetine sadece 
ara sıra değil, bugün yaşadığımız fev-
kalade tecrübelerde olduğu gibi her 
zaman sahip olabiliriz. Rab’bin sofrası 
duasının sözlerinden bu vaadin nasıl 
yerine getirileceğini biliyorsunuz: “Ey 
Tanrı, Ebedi Baba, senden Oğlun İsa 
Mesih’in adıyla, bu ekmeği ondan 
yiyecek olan herkesin canı için bere-
ketlemeni ve kutsamanı diliyoruz ki 

Oğlu’nun bedeninin hatırası olarak 
yesinler ve Ey Tanrı, Ebedi Baba, 
Oğlu’nun adını üzerlerine almaya 
ve O’nu her zaman hatırlamaya ve 
O’nun kendilerine vermiş olduğu 
emirleri yerine getirmeye istekli ol-
duklarına dair sana tanıklık etsinler.”

Ve sonra şu muhteşem vaat ve-
riliyor: “Ki O’nun Ruhu her zaman 
yanlarında bulunsun” (Ö&A 20:77; 
vurgu eklenmiştir).

Ruh’un her zaman yanımızda 
olması demek günlük hayatlarımızda 
Kutsal Ruh’un rehberliği ve yönlendir-
mesine sahip olmak demektir. Örnek 
olarak, Ruh tarafından kötülük yapma 
ayartmalarına karşı koymak için 
uyarılabiliriz. 

Sırf bu yüzden, Rab’bin hizmet-
karlarının neden Rab’bin sofrası 
toplantılarımızda Tanrı’ya ibadet etme 
isteğimizi artırmaya çalıştıklarını daha 
iyi anlayabiliyoruz. Eğer biz Rab’bin 
sofrasından inançla yiyip içersek, 
Kutsal Ruh o zaman bizi ve sevdik-
lerimizi gittikçe artan şiddet ve daha 
sık ortaya çıkan ayartmalara karşı 
koruyabilecektir. 

Kutsal Ruh’un yoldaşlığı, iyi olan 
şeyleri daha çekici ve ayartmaları 
daha az ikna edici hale getirendir. 
Sadece bu, Ruh’un her zaman bizimle 
olmasını hak etmeye kararlı olmamız 
için yeterli bir sebeptir. 

Kutsal Ruh nasıl bizi kötülüğe karşı 
güçlendiriyorsa, O aynı zamanda bize 
doğruyu yalandan ayırt edebilme 
gücünü de verir. En önemli şey olan 
hakikat sadece Tanrı tarafından gelen 
vahiy sayesinde doğrulanır. Bizim 
insan aklımızı ve fiziksel algılarımızı 
kullanmak yeterli olmayacaktır. Biz 
öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, en 
bilge insanlar bile hakikatin ve ustaca 
yapılmış bir hilenin arasındaki farkı 
ayırt etmekte zorlanmaktadır. 

Rab, Kurtarıcı’nın Dirilişi hakkında 
O’nun yaralarına dokunarak fiziksel 
kanıt isteyen Havarisi Tomas’a vahiyin 
daha emniyetli bir kanıt olduğunu 
şöyle öğretti: “İsa, “Beni gördüğün için 
mi iman ettin?” dedi. “Görmeden iman 
edenlere ne mutlu!” (Yuhanna 20:29).

Tanrı’ya, O’nun evine giden yolu 
gösteren gerçekler, Kutsal Ruh tara-
fından doğrulanır. Biz ağaçlığa gidip 
Baba’nın ve Oğul’un genç Joseph 
Smith ile konuştuğunu göremeyiz. 
Hiçbir fiziksel bir kanıt ya da mantık-
sal bir tartışma, İlya’nın vaat edildiği 
bir şekilde, yaşayan bir peygamberin, 
Thomas S. Monson’ın, şu an elinde 
bulundurduğu ve kullandığı rahiplik 
anahtarlarını bahşetmek için geldiğini 
kanıtlayamaz.

Gerçeklerin onayı Kutsal Ruh’u 
alma hakkına sahip çıkan Tanrı’nın 
oğlu veya kızına gelir. Her an sahte 
şeyler ve yalanlar bize sunulabileceği 
için kuşkulu anlardan korunmak için 
bizim Gerçeğin Ruhu’nun sürekli 
etkisine ihtiyacımız vardır. 

Kutsal Ruh  
Yoldaşınız Olsun
Eğer Kutsal Ruh’a layık yaşarsak, onun bizimle olması  
nimetine sadece şu an değil ama her zaman sahip olabiliriz. 

Başkan Henry B. Eyring
Birinci Başkanlık Birinci Danışmanı
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Oniki Havariler Kurulu’nun bir 
üyesiyken George Q. Cannon bize 
Ruh’un bizimle olması için sürekli bir 
arayış içinde olmamızı ısrarla tavsiye 
etmiştir. O söz vermiştir ve ben de söz 
veriyorum ki, eğer bu yoldan gider-
sek, biz gerçekler hakkında “asla bil-
gisizlik çekmeyeceğiz, hiç bir zaman 
şüphe veya karanlık içinde olmaya-
cağız” ve “imanımız güçlü olacak, 
sevincimiz. . .dolu olacaktır.” 2

Başka bir sebepten dolayı da, 
Kutsal Ruh’un yoldaşlığından gelen o 
daimi yardıma ihtiyacımız vardır. Sev-
diğimiz birisinin ölümü beklenmeyen 
bir zamanda gelebilir. Sevdiğimiz bi-
risini kaybettiğimiz zaman bize umut 
veren ve bizi teselli eden güç, sevgi 
dolu Cennetteki Baba’nın ve dirilmiş 
Kurtarıcı’nın gerçekliği hakkında 
Kutsal Ruh’tan gelen tanıklıktır. Ölüm 
kapımızı çaldığında, bu tanıklığın 
canlı olması gerekir.

İşte, birçok nedenlerden dolayı, 
Kutsal Ruh’un devamlı yoldaşlığına 
ihtiyacımız vardır. Bunu istiyoruz, 
ancak tecrübelerimizden biliyoruz ki 
o yoldaşlığı devam ettirmek kolay de-
ğildir. Hepimiz günlük hayatlarımızda, 
Ruh’u rencide edebilen şeyler düşü-
nüyoruz, söylüyoruz ve yapıyoruzdur. 
Rab bize yüreklerimiz ilahi sevgi ile 
dolu olduğunda ve erdemli düşünceler 
zihinlerimizi durmadan süslediğinde, 
Kutsal Ruh’un bizim daimi yoldaşımız 
olacağını öğretti (bkz. Ö&A 121:45).

Kutsal Ruh’un yoldaşlık armağanını 
almaya hak kazanmak için gerekli 
yüksek standartlara uymakta zorlanan 
herkesi şöyle teşvik etmek istiyorum. 
Kutsal Ruh’un etkisini hissettiğiniz 
zamanlar olmuştur. Bugün bunu his-
setmiş olabilirsiniz. 

Bu ilham anlarını, Alma’nın anlat-
tığı inanç tohumları gibi düşünebi-
lirsiniz (bkz. Alma 32:28). Her birini 
ekiniz. Bunu, hissettiğiniz telkini 
harekete geçirerek yapabilirsiniz. 
Sizin için en değerli olacak ilham 
Tanrı’nın sizden yapmanızı istediği 
şeyi bilmektir. Bu ondalık ödemekse, 
ödeyiniz ya da üzgün bir arkadaşınızı 
ziyaret etmek ise, bunu yapmalısınız. 
Bu her ne olursa, onu yapınız. Siz 

itaat etme isteğinizi gösterdiğinizde, 
Ruh size Tanrı’nın sizden Kendisi için 
yapmanızı istediği izlenimleri daha 
çok gönderecektir. 

İtaat ettiğinizde Ruh’tan gelen iz-
lenimler daha sık gelecektir ve daimi 
yoldaşlığa daha yakın olacaksınız. 
Doğruyu seçme gücünüz artacaktır. 

Bu O’nun için harekete geçme 
izlenimlerinin sizin kendi istekleriniz-
den değil, Ruh’tan geldiğini bilebi-
lirsiniz. O izlenimler Kurtarıcı’nın ve 
O’nun yaşayan peygamberlerinin ve 
havarilerinin söylediği şeylerle uyum 
içinde olduğu zaman, siz güvenle 
itaat etmeyi seçebilirsiniz. O zaman 
Rab, Ruhu’nu size eşlik etmesi için 
gönderecektir. 

Örneğin, eğer siz Şabat gününe 
saygı göstermek için bir ruhsal 
izlenimi, özellikle zor görünen bir 
zamanda alırsanız, Tanrı Ruhu’nu 
yardım etmek için gönderecektir. 

Yıllar önce babam işinden dolayı 
Avustralya’ya gittiğinde o yardım ona 
gelmişti. O, bir Pazar günü yalnızdı ve 
Rab’bin sofrası toplantısına katılmak 
istiyordu. Son Zaman Azizleri’nin 
toplantıları hakkında hiçbir bilgi bu-
lamadı. O yüzden yürümeye başladı. 
Her kavşakta hangi yöne dönmesi 
gerektiğini bilmek için dua etti. 
Bir saat yürüyüp döndükten sonra 
tekrar dua etmek için durdu. Belli bir 
sokaktan dönüp aşağıya yürümesi 
için bir izlenim hissetti. Kısa bir süre 
içinde yakınında olan bir binanın alt 
katından gelen şarkı seslerini duy-
maya başladı. Camdan baktı ve beyaz 
bir örtüyle kaplanmış bir masayı ve 
Rab’bin sofrası tepsilerinin yanında 
birkaç kişinin oturduğunu gördü.

Bu size çok büyük bir şey gibi 
gelmeyebilir ama onun için harika bir 
şeydi. O biliyordu ki Rab’bin sofrası 
duasındaki vaat gerçekleşmişti: “O’nu 
her zaman hatırlamaya ve O’nun ken-
dilerine vermiş olduğu emirleri yerine 
getirmeye istekli olduklarına dair sana 
tanıklık etsinler ki O’nun Ruhu her 
zaman yanlarında bulunsun” (Ö&A 
20:77).

Bu, onun dua edip sonra Ruh’un 
söylediği ve Tanrı’nın kendisinden 

yapmasını istediği şeyi yaptığı 
anlardan sadece bir örnektir. Yıllar 
boyunca bunu yapmaya devam etti, 
sizin ve benim yapacağımız gibi. Hiç-
bir zaman kendi ruhsallığından bah-
setmedi. O sadece Rab için yapmaya 
teşvik edildiği küçük şeyleri yapmaya 
devam etti. 

Ne zaman bir Son Zaman Azizler 
grubu kendisinden onlara konuşma 
yapmasını istediğinde, o konuştu. 
10 kişi veya 50 kişinin olması veya 
onun ne kadar yorgun olması hiç fark 
etmedi. Ruh ne zaman onu Baba, 
Oğul ve Kutsal Ruh ve peygamberler 
hakkında tanıklığını paylaşması için 
teşvik ettiyse, o tanıklığını paylaştı. 

Onun Kilise’deki en yüksek hizmet 
çağrıları, Bonneville Utah Çadır Kazığı 
yüksek meclisinde hizmet ederken 
çadır kazığı çiftliğinde yabani otları 
temizlemekti ve bir Pazar Okulu sını-
fında ders vermekti. Yıllar boyunca, 
gerek duyduğu zaman Kutsal Ruh 
onun yoldaşı olarak oradaydı. 

Bir hastane odasında babamın 
yanında duruyordum. Annem, onun 
41 yıllık eşi, yatakta yatıyordu. Saatler-
dir onu izlemiştik. Onun yüzündeki 
acı ifadelerin yok olmaya başladığını 
gördük. Onun daha önce yumruk sı-
kabilen el parmakları gevşedi. Kolları 
ise aşağıya kaydı. 

Uzun yılların kanser acıları sonla-
nıyordu. Onun yüzünde huzurlu bir 
bakış gördüm. Birkaç kere kısa nefes 
aldı, sonra nefesi kesildi ve sonra 
hareketsiz kaldı. Biz orada bir daha 
nefes alacak mı diye bekledik. 

Sonunda babam sessizce, “Küçük 
kız evine döndü” dedi. 

Hiç gözyaşı dökmedi. Bunun 
nedeni Kutsal Ruh çok öncesinde ona 
açık bir şekilde annemin kim oldu-
ğunu, nereden geldiğini, nasıl birisine 
dönüştüğünü ve nereye gideceğini 
göstermişti. Ruh ona birçok kez sevgi 
dolu Cennetteki Baba’nın, ölümün 
gücünü kıran Kurtarıcı’nın ve hem eşi 
hem de ailesi ile paylaştığı tapınak 
mühürlemesinin gerçekliğine tanıklık 
etmişti. 

Ruh çok önceden ona, iyilikleri ve 
inancı sayesinde eşinin vaadin harika 
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bir çocuğu olarak hatırlanacağı cen-
netteki eve dönmeye hak kazandığına 
ve bu evde şerefli bir şekilde karşı-
lanacağına dair kendisine teminat 
vermişti.

Babam için bu bir umuttan daha 
fazlaydı. Kutsal Ruh bunu kendisi için 
gerçeğe dönüştürmüştü.

Şimdi bazı kişiler onun cennet-
teki ev hakkındaki sözlerinin ve 
aklındaki resimlerin sadece tatlı bir 
duygu olduğunu, eşini kaybetmiş bir 
kocanın o anda sağlıklı düşünemedi-
ğini söyleyebilir. Ama babam sonsuz 
gerçeği, sizin bilebileceğiniz gibi tek 
bir yoldan öğrenmişti. 

O tüm yetişkin hayatı boyunca 
fiziksel dünya hakkındaki gerçekleri 
arayan bir bilim insanıydı. Dünya-
nın her tarafından akranları tarafın-
dan onurlandırılacak kadar bilimin 
araçlarını iyi kullandı. Kimya dalın-
daki başarılarının çoğunu, kafasında 
canlandırdığı moleküllerin hareket-
lerini görmesi ve sonra gördüğü bu 
vizyonları laboratuvarlarda deneylerle 
doğrulaması sonucu elde etmişti. 

Ama o, kendisi ve her birimiz için 
en önemli sayılan gerçekleri keşfeder-
ken farklı bir yöntem izledi. Sadece 
Kutsal Ruh sayesinde Tanrı’nın 
gördüğü şekilde insanları ve olayları 
görebiliriz. 

Bu armağan eşi hastanede vefat 
ettikten sonra devam etti. Eve götür-
mek için annemin eşyalarını topladık. 
Biz arabaya doğru giderken babam 
karşılaştığımız her hemşire ve dok-
toru teşekkür etmek için durdurdu. 
Ben kederimizle yalnız kalmak için 
gitmemiz gerektiğini, biraz rahatsız 
olduğumu hissettiğimi hatırlıyorum. 

Şimdi farkındayım ki o sadece Kut-
sal Ruh’un ona gösterebildiği şeyleri 
görüyordu. O, insanları onun sevgi-
lisini korumak için Tanrı tarafından 
gönderilen melekler gibi gördü. Onlar 
kendilerini sağlık hizmetleri profesyo-
nelleri gibi görüyor olabilirlerdi ama 

babam onlara hizmetleri için Kurtarı-
cı’nın adına teşekkür ediyordu. 

Anne ve babamın evine geldiği-
mizde Kutsal Ruh’un etkisi onunla 
devam ediyordu. Salonda birkaç da-
kika konuştuk. Babam yandaki yatak 
odasına gitmek için izin istedi. 

Birkaç dakika sonra tekrar salona 
geldi. Yüzünde memnun bir gülüm-
seme vardı. Bize doğru yürüdü ve 
sessizce “Mildred, ruhlar alemine tek 
başına varacak diye endişe ediyor-
dum. Kalabalığın içinde kendini 
kaybolmuş hissedebilir diye düşünü-
yordum” dedi. 

Sonra canlı bir şekilde, “Az önce 
dua ettim. Mildred’in iyi olduğunu bi-
liyorum. Onu karşılamak için annem 
oradaydı” dedi. 

Babam, babaannemin kısa bacak-
larıyla koşarak, gelini geldiği zaman 
onu orada karşılayıp ona sarılabilece-
ğinden emin olmak için bir kalabalı-
ğın arasından alelacele geçtiğini hayal 
ettiğini söylediği zaman gülümsedi-
ğimi hatırlıyorum.

Şimdi, babamın teselli olmak 
istemesinin ve teselli edilmesinin bir 
nedeni çocukluğundan beri inançla 
dua etmesiydi. Ferahlamak ve yol 
gösterilmek için kalbine gelen cevap-
lara alışıktı. Dua etmenin alışkanlığına 
ek olarak, kutsal yazıları ve yaşayan 
peygamberlerin sözlerini biliyordu. 
Bu yüzden sizin bugün hissetmiş ola-
bileceğiniz, Ruh’un samimi fısıltılarını 
fark edebiliyordu. 

Ruh’un yoldaşlığı babamı oldukça 
teselli etmiş ve ona rehberlik etmişti. 
İsa Mesih’in Kefareti sayesinde onu 
değiştirdi. Biz Ruh’un her zaman ya-
nımızda olması vaadini kabul ettiği-
mizde, Kurtarıcı, bütün armağanların 
en büyüğü olan sonsuz yaşam için 
gereken arındırmayı bize bağışlayabi-
lir. (bkz. Ö&A 14:7).

Kurtarıcı’nın şu sözlerini hatırlı-
yorsunuzdur: “Şimdi emir şudur: Ey 
dünyanın dört bir yanında olanlar, 

hepiniz tövbe ederek bana gelin ve 
adımla vaftiz olun ki Kutsal Ruh’u 
alarak kutsallaşın; böylece son günde 
önümde lekesiz bir şekilde durasınız” 
(3. Nefi 27:20).

O emirler Rab’den şu vaatle gelir:
“Ve şimdi, doğrusu doğrusu sana 

derim, iyilik yapmaya yönelten o 
Ruh’a, evet, hak olanı yapmaya, 
alçakgönüllülükle yürümeye, adil bir 
şekilde yargılamaya yönelten o Ruh’a 
güven; ve bu benim Ruhum’dur.

“Doğrusu doğrusu, sana derim, 
senin zihnini aydınlatacak, ruhunu 
sevinçle dolduracak Ruhum’dan sana 
pay vereceğim” (D&C 11:12–13).

Sizlere tanıklık ederim ki Tanrı 
Baba yaşıyor, dirilmiş İsa Mesih Kili-
sesi’ni yönetiyor, Başkan Thomas S. 
Monson rahipliğin tüm anahtarlarına 
sahiptir ve Kutsal Ruh aracılığıyla ge-
len vahiyler İsa Mesih’in Son Zaman 
Azizler Kilisesi’ne ve Kilise’nin alçak-
gönüllü üyelerine yol göstermektedir 
ve onları desteklemektedir. 

Size ayrıca tanıklık ederim ki Rab 
İsa Mesih’in şahitleri olarak, Oniki 
Havariler Kurulu’nun üyeleri olarak 
bugün bize konuşmakta olan bu ha-
rika adamlar Tanrı tarafından hizmete 
çağrıldı. Ruh’un, Başkan Monson’ı 
onları hizmete çağırmak için yönlen-
dirdiğini biliyorum. Ve siz onları ve 
onların tanıklıklarını dinlediğinizde, 
size şu an söylediklerimi Kutsal Ruh 
size teyit etmiştir. Onlar Tanrı tarafın-
dan çağrılmıştır. Ben onları destekli-
yorum ve seviyorum ve Rab’bin onları 
sevdiğini biliyorum ve onları hizmet-
lerinde destekleyeceğim. Ben bunu 
Rab İsa Mesih’in adıyla söylüyorum, 
amin.
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