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İsa Mesih’in iade edilmiş sevindirici haberinin mesajı şudur ki yaşadığımız sürece daha 
iyi olmayı ümit edebiliriz ve ümit etmeliyiz. 
 
Bu Sebt gününde sizlere konuşabilme fırsatım olduğu için kendimi kutsanmış 
hissediyorum. Durumlarımız ve deneyimlerimiz her ne kadar farklı olsa da, hepimiz 
olduğumuzdan daha iyi olma arzusunu paylaşıyoruz. Bir hata yapıp yeterince iyi 
olduğunu sanan ve daha iyi olmak için çabalamaktan vazgeçen bazı insanlar olabilir. 
Ama, hepimiz için, İsa Mesih’in iade edilmiş sevindirici haberinin mesajı şudur ki 
yaşadığımız sürece daha iyi olmayı ümit edebiliriz ve ümit etmeliyiz. 
 
Bu ümidin bir parçası Tanrı tarafından Peygamber Joseph Smith’e verilmiş bir vahiyde 
bizim için pekiştirilmiştir. Bu vahiy hepimizin göreceği, Kurtarıcımız’la buluşacağımız 
günü tarif eder. Hazırlanmak için ne yapmamız gerektiğini ve bizi nelerin beklediğini 
anlatır.  
 
Bu vahiy Moroni kitabındadır: “Bu nedenle sevgili kardeşlerim, yüreğinizdeki bütün 
güçle Baba’ya dua edin ki, Oğlu İsa Mesih’in sadık taraftarlarına bağışladığı bu sevgiyle 
dolup, siz de Tanrı’nın oğulları olabilirsiniz; öyle ki O göründüğü zaman biz de O’nun 
gibi olacağız; çünkü biz O’nu olduğu gibi göreceğiz; öyle ki bu umudumuz olsun; öyle ki 
O’nun pak olduğu gibi bizde pak olalım. Amin.”1 
 
Bu vahiy, içinde bulunduğumuz zaman ne kadar zor gözükse de, her inançlı Son Zaman 
Azizinin gelecekte başına geleceklere neden iyimser bir gözle baktığını anlamanıza 
yardımcı olacaktır. İsa Mesih’in sevindirici haberini yaşayarak, mükemmel olan 
Kurtarıcımız gibi olabileceğimize inanırız.  İsa Mesih’in niteliklerini göz önünde tutmak, 
gelişmeye ihtiyacı olmadığını düşünen, halinden memnun insanların gururunu kıracaktır. 
En mütevazı bir insan bile Kurtarıcı gibi olma çağrısındaki umut ışığını görebilir. 
 
Bana göre, çocuklar için yazılmış bir şarkıda bu harika değişimin nasıl olacağını 
açıklanmıştır. Bir pazar günü bu şarkıyı söyleyen bir oda dolusu çocuğun yüz ifadelerini 
seyrettiğimi hatırlıyorum. Çocukların her biri sandalyelerinin ucunda oturuyor, başları 
önde duruyordu. Zevkle şarkı söylerken, gözlerindeki ışığı ve yüzlerindeki kararlılığı 
görebiliyordum. Bu şarkıyı duymuş olabilirsiniz. Umuyorum ki bu şarkı hatıralarımızdan 
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hiçbir zaman silinmez. Umut ediyorum ki o çocukların şarkı söylerken yaşadığı 
duyguları burada sizde hissedersiniz. 
 
İsa gibi olmaya çalışıyorum; O’nun yolunu takip ediyorum.  
Onun sevdiği gibi ben de, yaptığım ve söylediğim her şeyde sevgi göstermeye 
çalışıyorum.   
Bazen yanlış tercihler yapmak üzere ayartılıyorum, 
Ama o sakin yumuşak sesin fısıldayışını dinlemek için çaba gösteriyorum,  
“İsa’nın sevdiği gibi sizde insanları sevin.  
Yaptığınız her şeyde nazik olmaya çalışın.  
Yaptığınız işlerde, düşüncelerinizde kibar olun, sevgi gösterin,  
Çünkü bunlar İsa’nın öğrettiği şeylerdir.”2  
 
Sadece şarkı söylemediklerinin farkına vardım; kararlılıklarını bildiriyorlardı. İsa Mesih 
onların örneğiydi. O’nun gibi olmak onların kesin amacıydı. Ve hevesli bakışları ve 
parlayan gözleri beni hiç şüpheleri olmadığına ikna etmişti. Başarılı olacaklarına 
inanıyorlardı. Kurtarıcı’nın mükemmel olmamız için verdiği talimatın bir beklenti 
olmadığına, ama bunun bir emir olduğuna inandılar. Ve onlar O’nun yolu hazırladığından 
emindiler. 
 
Bu kararlılık ve güven her Son Zaman Azizinin kalbinde olabilir ve de olmalıdır. 
Kurtarıcı, Kefareti ve örnek davranışıyla yolu hazırlamıştır. Bu şarkıyı söyleyen çocuklar 
bile nasıl O’nun gibi olacaklarını biliyorlardı.  
 
Sevgi, kusursuz örneğimiz olan Rab gibi olmaya götüren yol boyunca Rab’bin bize 
gösterdiği motive edici ilkedir. Yaşam tarzımız, her zaman, Tanrı’nın sevgisi ve 
başkalarına karşı sevgi ile dolu olmalıdır. Bunda şaşıracak bir şey yoktur, çünkü Rab 
bunu ilk ve büyük emir olarak bildirmiştir. Tanrı sevgisi bizi O’nun emirlerini tutmaya 
yöneltecektir. Başkalarını duyduğumuz sevgi de O’na itaat etmek üzere olan 
kapasitemizin can damarıdır.     
 
İsa ölümlü hizmeti sırasında, Kendisi gibi ve temiz yürekli olsunlar diye insanlara bir 
çocuğu örnek olarak göstermiş, O’nun sevdiği şekilde sevmeyi ideal bir ortamda 
öğrenelim diye bizlere ailemizi örnek olarak vermiştir. 
 
Bu yüzden yaşadığımız en büyük sevinç ve en büyük ıstırap aile ilişkilerinde olur. 
İlkönce kendi canımızı değil de, başkalarının canını düşünürsek sevinç duymaya başlarız. 
İşte sevgi budur. Ve ıstırap öncelikle sevginin bulunmadığı bencillikten gelir. İdeal 
olarak Tanrı’nın bizim için olan isteği bizi mutluluğa götüren, ıstıraptan uzak tutan bir 
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yolda aile kurmamızdır. Bir erkek ve bir kadın yaşamlarının odak noktasına birbirinin 
refahı ve mutluluğunu koyan kutsal antlaşmalar yapmalıdır. Çocuklar, kendi ihtiyaçlarını 
çocuklarının ihtiyaçlarıyla aynı derecede eş tutan anne babaların olduğu bir ailede 
dünyaya gelmelidir. Çocuklar anne ve babalarını ve birbirlerini sevmelidirler.  
 
Bu sevgi dolu bir ailenin amacıdır. Çoğumuzun evinde şu sözler yazılıdır: “Ailemiz 
Sonsuza dek Beraber Olabilir.” Evimin yakınında hem anne hem de büyükanne olan bir 
kadının mezar taşı var. O kocası ile Tanrı’nın tapınağında birbirlerine ve gelecekteki 
nesillerine ömür boyu ve sonsuza dek mühürlenmişti. Mezar taşında şu yazılmıştır, 
“Lütfen, boş sandalye kalmasın.” Bu yazının konmasını o istemişti, çünkü o biliyordu ki 
ailenin beraber olup olmayacağı her aile ferdinin yapacağı seçeneklere bağlıydı. “Lütfen” 
kelimesi orada yazılıydı, çünkü ne Tanrı ne de o başkasını mutluluğu seçmesi için 
zorlayamazdı. Şeytan, ailelerin bu hayatta ve gelecek hayatta mutlu olmasını istemez, 
onların perişan olmalarını ister. 
 
Bugünkü umudum size bazı seçenekler önermektir ki bunları başarmak zor gözükebilir, 
ama bunlar gelecek hayatta aile üyeleriniz için boş sandalye kalmamasını ve oraya 
gitmeye hak kazanmanızı sağlayacaktır. 
 
İlkönce, karı ve kocalara öğüt vereceğim. Eşinizdeki güzelliği görmenizi sağlayan sevgi 
için dua edin. Zayıflıkları ve hataları küçük gösteren sevgi için dua edin. Eşinizin 
sevincini kendi sevinciniz yapan sevgi için dua edin. Eşinizin yükünü hafifletmek ve 
üzüntülerini yatıştırmak isteyen bir sevgi için dua edin. 
 
Ben bunu kendi anne babamın evliliğinde gördüm. Annem son kez hastalandığında, 
rahatsızlığı arttıkça, annemin rahatı babamın hayatının asıl amacı oldu. Hastaneden 
annemin odasına kendisi için bir yatak konmasını istedi. Orada annemin ihtiyacı olan her 
şeyin bulunduğundan emin olmak istiyordu. Her sabah kilometrelerce yürüyüp işe 
gidiyor ve her akşam annem için bu zor günlerinde yanında olmak için kilometrelerce 
geri yürüyordu. Ben inanıyorum ki bu Tanrı’dan ona verilen bir armağandı ki onun sevgi 
gücü annem için önemli olduğu bir zamanda daha da artmıştı. İsa’nın sevgiden ötürü 
yapacağı şeyleri onun yaptığını düşünüyorum. 
 
Şimdi, avare çocukları olan anne ve babalara öğüt vereceğim. Kurtarıcı, ısrarlı sevginin 
kusursuz örneğidir. O’nun daha önceden Kendisine gelmeleri için verdiği daveti 
reddeden Nefi halkını teselli etmek üzere söylediği sözleri hatırlarsınız. Çarmıha 
gerilişinden sonra meydana gelen yıkımdan hayatta kalanlara şöyle konuştu: “Ey 
esirgediğim İsrail Evi!  Yürekten tövbe eder ve bana dönersen, civcivlerini kanatları 
altına toplayan bir tavuk gibi seni her seferinde toplayacağım.”3  
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 “Savurgan Oğul’un” hikayesi hepimize umut verir. Savurgan oğul evini nasıl 
hatırladıysa, sizin çocuklarınız da hatırlayacaktır. Onlar kendilerini size doğru geri çeken 
sevginizi hissedeceklerdir. Yaşlı Orson F. Whitney, 1929 yılındaki bir genel konferansta, 
fevkalade bir söz verdi ki ben bunun çocuklarıyla olan tapınak mühürlenmesine bağlı 
olan sadık anne babalar için doğru olduğunu biliyorum: “Bazı koyunlar kaybolabilirler, 
Çoban’ın gözü onların üzerindedir; er ya da geç İlahi Takdir’in elinin onlar için 
uzandığını ve onları ağıla geri çektiğini hissedeceklerdir.” Sonra şöyle devam etti, 
“İlgisiz ve itaatsiz çocuklarınız için dua edin; inancınızla onlara tutunun. Ümit edin, 
güvenin ta ki Tanrı’nın kurtarışını görene kadar.” 4 Çocuklarınız için dua edebilir, onları 
sevebilir, onlara güvenle elinizi uzatabilirsiniz ki İsa da sizinle beraber elini onlara uzatır. 
Çabalamaya devam ettiğiniz sürece İsa’nın yaptığını sizlerde yapıyor olacaksınız. 
 
Şimdi çocuklara da öğüt vereceğim. Rab size şu emri ve vaadi verdi, “Annene ve babana 
saygı göster. Öyle ki, Tanrın Rab’bin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun.”5 Bu 10 
Emir’den vaadi bulunan tek emirdir. Anneniz babanız hayatta olmayabilir. Bazı 
durumlarda, anne babanızın çocuklarının itibarına ve saygısına layık olmadığı hissine 
kapılabilirsiniz. Belki de onları hiç tanımadınız. Ancak onlara hayatı borçlusunuz. Her 
durumda, hayatınız uzamasa da, anne ve babanızı saygıyla hatırladıkça hayatınızın 
kalitesi artacaktır. 
 
Şimdi başka insanların ailelerini kendi ailesi gibi kabul edenlere öğüt vereceğim: bazı 
arkadaşlarım var ki onlar çocuklarımın doğum günlerini benden daha iyi hatırlarlar. Aile 
dostlarımızdan bazıları bayramlarda bizi hep ziyaret ettiler ya da bayramımızı kutlamayı 
hiç unutmadılar. Birisi “Ailen nasıl?” diye sohbete başlayıp, ardından yüzlerinden 
eksilmeyen bir sevgi ifadesiyle söyleyeceğim sözleri duymak için beklediklerinde bu 
beni çok etkiler. Çocuklarımın her birinin hayatını anlatırken beni dikkatle dinlediklerini 
fark ederim. Onların sevgisi, Kurtarıcı’nın çocuklarımız için duyduğu sevgiyi daha çok 
hissetmeme yardımcı olur. Bir şey sorduklarında, onların İsa’nın hissettiği duyguları ve 
O’nun soracağını soruları sorduklarını algılayabiliyorum. 
 
Hepimiz için kusursuz örneğimiz olan Kurtarıcımız’a daha çok benzeyip, sevmek için 
durmadan artan bir gücü yaşamlarımızda görmek zor olabilir. Sizi cesaretlendirmek 
istiyorum. Gerçekten, İsa’ya daha çok benzediğinizi gösteren kanıtları kendi hayatınızda 
gördünüz. Sıkıntılı ve çileli günlerde, küçük bir çocuk gibi neler hissettiğinizi 
hatırlamanız buna yardımcı olacaktır. Şarkı söyleyen o çocukları düşünün. O çocukların 
“İsa gibi olmaya çalışıyorum; O’nun yolunu takip ediyorum”’ şarkısını söylerken 
hissettikleri şeyleri, sizin de, belki geçenlerde, hissetmiş olduğunuzu düşünün. İsa’nın 
öğrencilerinden çocukları O’na getirmelerini istediğini hatırlıyorsunuzdur ve O şöyle 
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söylemiştir: “Bırakın, çocuklar bana gelsin,…çünkü Tanrı'nın Egemenliği 
böylelerinindir.”6 İsa gibi olmaya çalıştığınız anlarda kusursuz olan küçük çocukların 
hissettiği huzuru hissetmiş olabilirsiniz. Belki bunu vaftiz olduğunuzda hissettiniz. 
İsa’nın vaftiz olmaya ihtiyacı yoktu, çünkü O kusursuzdu. Ama siz vaftiz olduğunuzda, 
küçük bir çocuk gibi temizlenip yıkandığınızı hissettiniz. İsa vaftiz olduğunda, gökler 
açıldı ve Cennetteki Babası’nın sesini duydu: “Sevgili Oğlum budur, O'ndan 
hoşnudum”7. Siz bir ses duymadınız, ama İsa’nın vaftiz olduğu gibi, siz de vaftiz 
olduğunuz için Cennetteki Baba’nın takdirini hissettiniz. Eşinizin sizi affetmesini 
istediğinizde ya da bir çocuğun yapmış olduğu bir hatayı ya da itaatsizliği affettiğinizde, 
bu duyguyu aileniz içinde hissetmişsinizdir. Bu anlar İsa’nın yapacağını bildiğiniz şeyleri 
yapmaya çabaladığınızda daha sık gelecektir. O’nun sizin için olan Kefareti sayesinde, 
samimi olan itaatiniz, Kurtarıcı’nın sizin için olan sevgisini ve sizin de O’na karşı 
duyduğunuz sevginizi ortaya çıkaracaktır. Sadakatli öğrencilerine söz verdiği 
armağanlardan birisi budur. Bu armağan sadece size verilmez, sevgi dolu aile üyelerinize 
de verilir.  Bu söz 3. Nefi’de verilmiştir: "Ve bütün çocukların Rab tarafından 
öğretilecek; ve çocuklarının huzuru büyük olacak.”8 
 
Umarım bugün dışarı çıktığınızda, O’nun yaptığı şeyleri yapmak ve O’nun sevdiği gibi 
sevmek için fırsatlar ararsınız. Size söz verebilirim ki, çocukken hissettiğiniz huzur sık 
sık size gelecek ve sizinle kalacaktır. O’nun öğrencilerine verdiği söz doğrudur, “Size 
esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi 
vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.” 9 
 
Hiçbirimiz henüz mükemmel değiliz. Ancak bu yolu takip ettiğimize dair sık sık güven 
tazeleyebiliriz. O bize yol gösterir ve O’nu takip etmemiz için bize çağrıda bulunur. 
 
Tanıklık ederim ki, İsa Mesih’e inanmak, vaftiz olmak, Kutsal Ruh’u almak ve O’nun 
emirlerini tutarak sevgiyle sonuna kadar dayanmak tek doğru yoldur. Tanıklık ederim ki 
Babamız yaşıyor ve bizi seviyor. O Sevgili Oğlu’nu, Rab İsa Mesih’i, bizim kusursuz 
örneğimizi seviyor. Joseph Smith İade Edilişin peygamberiydi. O Baba’yı ve Oğul’u 
gördü. Bunun doğru olduğunu biliyorum. İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’ndeki 
rahiplik gücü bizim daha iyi olabilmemize ve daha çok Kurtarıcımız’a ve Cennetteki 
Babamız’a benzeyebilmemize izin veren kutsal törenleri bize sunar. Küçük bir çocukken 
hissettiğiniz güvenceyi ve takdiri hissedebilmeniz için size kutsamamı bırakıyorum. İsa 
Mesih’in adıyla, amin. 
 
NOTLAR 
 
1. Moroni 7:48 
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2. “İsa Gibi Olmaya Çalışıyorum,” Children’s Songbook, 78–79. 
 
3. 3. Nefi 10:6 
 
4. Orson F. Whitnet, Conference Report, Nisan 1929, 110. 
 
5. Mosiya 13:20 
 
6. Markos 10:14. 
 
7. Matta 3:17. 
 
8. 3. Nefi 22:13. 
 
9. Yuhanna 14:27. 
 


