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Kutsal Ruh, Baba ve Oğul’la beraber Tanrı Birliğinin 

üçüncü üyesidir, O her şeyi bilir. 

 
 

Genç bir misyoner olarak bir seneden beri misyon alanındaydım ve kutsal yazıları ve son 

zaman Havarilerinin vahiy ve Kutsal Ruh hakkındaki sözlerini okurken, gözlerim 

açılıverdi: kendime ait bir tanıklığım yoktu, özellikle Baba ve Oğul hakkında. Harika 

anne ve babamın tanıklıklarına güvenerek misyonuma gittim. Asla onların sözlerinden 

şüphe duymadığımdan, kendime ait ruhsal bir tanıklığımı kazanmayı düşünmemiştim. Bir 

Şubat gecesi, San Antonio, Texas’ta, 1962 yılında, kendi başıma bunları bilmem 

gerektiğinin farkına vardım. Tek odalı apartman dairemizde “Cennetteki Baba orda 

mısın? Kendim bilmeliyim!” diye sessizce dua edebileceğim ve yalvarabileceğim bir yer 

buldum.   

 

O gece bir süre sonra, hayatımda ilk kez Tanrı’nın ve İsa Mesih’in gerçek olduğunun 

kanısına kendim vardım. Yüksek bir ses duymadım ya da ilahi bir varlık görmedim. Sizin 

bunu bildiğiniz gibi ben de aynı şekilde bunu bildim – bu aklıma huzurla (Ö&A 6:23) ve 

kalbime güvenle konuşan (Alma 58:11) “Kutsal Ruh’un ifade edilemez hediyesi”(Ö&A 

121:26) ve vahiy ruhu (Ö&A 8:1–2) sayesinde oldu. 

 

Bu tecrübe sayesinde, Alma’nın “uyanıp içimdeki cevheri O’nun söylediği sözleri 

tecrübe edebilecek derecede harekete geçirme” (Alma 32:27) öğüdüne tanık oldum. Bu 

sözler ya da bu tohumlar ağaçlara, hatta kocaman tanıklık ağaçlarına dönüşür.  Bu süreç, 

ilave tanıklık ağaçlarıyla, artık Kutsal Ruh tarafından ve onun sayesinde gelen vahiye 

dayalı gerçek bir orman ile sonuçlanan sözün üzerindeki daha pek çok tecrübelerle 

devam eder.   
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Kutsal Ruh Arzulanan Bir Hediyedir 
 

Kurtarıcı Amerika kıtasını ziyaret ettiğinde oniki öğrencileri çağırdı. Onlara ve halka 

sunduğu mesajlarından birisi Kutsal Ruh hakkındaydı. Onlara öğrettikten sonra, Kurtarıcı 

onlardan ayrıldı ve ertesi gün döneceğine dair söz verdi. Halk O’nu dinlemeleri için 

mümkün olduğunca çok insanı bütün gece boyunca topladılar.    

 

Öğrencileri Kurtarıcı’nın onlara öğrettiklerini öğretmek için halkı on iki gruba ayırdılar. 

Öğrettikleri arasındaki en önemlisi Kutsal Ruh’un önemiydi. (Bkz. 3.Nefi 11-18.) Ondan 

sonra halk diz çöktü ve dua etti. En çok istedikleri şey Kutsal Ruh’un onlara verilmesiydi 

(bkz. 3.Nefi 19:8-9). 

 

Kurtarıcı onlara göründü ve Baba’ya dua ederken Kutsal Ruh’un önemini şöyle 

vurguladı: 

 

“Baba, Kutsal Ruh’u bu seçtiğim kimselere verdiğin için sana şükürler olsun; ... 

 

“Baba, onların sözlerin inanacak herkese Kutsal Ruh’u vermen için sana dua ediyorum” 

(3.Nefi 19:20–21). 

 

Bu Mormon Kitabı hadisesine dayanarak, Başkan Wilford Woodruff’un şunu neden 

söylediğini daha iyi anlıyorum: “Kutsal Ruh’un hediyesi insana verilebilecek en büyük 

hediyedir... 

 

“Bu erkeklerle ya da havarilerle veya peygamberlerle sınırlı değildir; bu her inançlı erkek 

ve kadına ve Mesih’in sevindirici haberini anlayacak yaştaki her çocuğa aittir” 

(Teachings of Presidents of the Church: Wilford Woodruff (2004), 49). 

 

Vahiyler İhtiyacınız Olduğu Anlarda Cevaplar Sağlar  

 
Kutsal Ruh, Baba ve Oğul’la beraber Tanrı Birliğinin üçüncü üyesidir, O her şeyi bilir 

(bkz. Ö&A 35:19; 42:17). Kutsal Ruh’un birçok önemli görevi vardır, en önemlisi Baba 

ve Oğul’u öğretir ve onlara tanıklık eder (bkz. 3 Nefi 28:11). Diğer görevleri, Kutsal Ruh 

her şeyin doğrusunu bildirir (Moroni 10:5) ve iyilik yapmaya yönlendirir (bkz Ö&A 

11:12). 

 

Başkan Thomas S. Monson bu iyilik yapmaya yönlendirme görevi için iyi bir örnektir. 

“Her yanı dolaşarak iyilik yapan” Kurtarıcı’nın örneğini takip eder (Elçilerin İşleri 

10:38). Kutsal Ruh’tan gelen ruhsal ilhamı önemsemenin önemini, birisini ziyaret etmeyi 

ve o kişiye hizmet etmeyi ve onun imdadına yetişmeyi öğretmektedir. 
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Ama bazen ihtiyacımız olduğu bir anda Başkan Monson gibi, bir ev öğretmeni gibi, bir 

yardımsever kız kardeş gibi hizmet edecek birisi orada olmayabilir. Bu durumlarda, 

Kutsal Ruh tarafından teselli edildim ve gideceğim yolu buldum, bu Kutsal Ruh’un diğer 

bir görevidir (bkz. Ö&A 36:2). 

 

Torunumuz Quinton doğuştan özürlüydü ve üç hafta kadar kısa bir zaman yaşadı, bu 

zaman içinde durmadan hastaneye götürüldü. Kızkardeş Jensen ve ben o zamanlar 

Arjantin’de yaşıyorduk. Çocuklarımızı teselli etmek ve onlar tarafından teselli edilmek 

için onlarla beraber olmayı çok istiyorduk. Bu sevdiğimiz ve onun yanında olmak 

istediğimiz torunumuzdu. Biz sadece dua edebildik ve bunu içtenlikle yaptık!     

 

Kızkardeş Jensen ve ben bir misyon gezisindeyken Quinton’un öldüğü haberini aldık. 

Toplantı evinin koridorunda durduk, birbirimize sarıldık ve birbirimizi teselli ettik. Her 

kavrayışı aşan ve bugüne dek süren esenliğin, o güvencenin Kutsal Ruh tarafından 

geldiğine dair sizlere tanıklık ederim (bkz. Filipililer 4:7). Ayrıca bugüne dek o anı 

inançla, esenlikle ve rahatlıkla konuşan oğlumuzun, gelinimizin ve onların çocuklarının 

hayatındaki Kutsal Ruh’un dile gelmeyecek hediyesine tanık olduk. 

 

Vahiy ve Mormon Kitabı 
 

Bu aynı vahiy armağanı Mormon Kitabı’na olan tanıklığımı etkiledi. Bu kitabı tekrar 

tekrar okudum, çalıştım, araştırdım ve derin derin düşündüm. Kutsal Ruh bunun 

doğruluğunu ve kutsallığını bana gösterdi.  

 

Başkan Gordon B. Hinckley, Mormon Kitabı’nın Kilisenin dört esas köşe taşlarından 

birisi olduğunu söylemiştir, diğerleri ise Joseph Smith’in İlk Görümü, rahipliğin geri 

getirilişi ve elbette ki, başköşe taşı İsa Mesih’e olan tanıklığımızdır (bkz. Efesliler 2:19–

21). Gordon B. Hinckley, “Bu Tanrı’dan gelen dört büyük hediyenin, İsa Mesih’in Son 

Zaman Azizler Kilisesi’ni, ayrıca kişisel tanıklıkları ve kilise üyelerinin inançlarını 

birbirlerine bağlayan sarsılmaz köşe taşları” olduğunu açıklamıştır (Four Cornerstones of 

Faith,” Liyahona  ve Ensign, Şubat 2004, 7). 

 

Tanrı’dan gelen bu dört hediye inancıma ve tanıklığıma güven kaynağı olmuştur, her biri 

Kutsal Ruh’tan gelen vahiyler aracılığı ile bana doğrulanmıştır. Ama birkaç dakika için, 

bu köşe taşları armağanlarından ikisine odaklanmak istiyorum—İlk Görüm ve Mormon 

Kitabı. Bunların her birinin iyi bir anne ve babadan dünyaya gelmiş ve onlar tarafından 

iyi öğretilmiş çocukların olduğu bir aile ortamında başlaması önemlidir (bkz. 1.Nefi 1:1). 

Lehi’nin ve Joseph Smith’in yaşamlarındaki olaylar birbirine paraleldir (bkz. 1.Nefi 1 ve 

Joseph Smith—Tarihi 1): 
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 Her birinin belli bir ihtiyacı vardır. Lehi’ninki kendisini ve ailesini Yeruşalem’in 

yakında olacak yıkımından kurtarmak ve Joseph Smith’inki ise hangi kilisenin 

doğru olduğunu bilmekti. 

 

 Her biri dua eder. 

 

 Her biri Baba’nın ve Oğul’un görümünü görür. 

 

 Her birine bir kitap verilir. 

 

 İkisi de vaaz eder. 

 

 Her biri Kutsal Ruh’tan görümler ve rüyalar vasıtasıyla vahiyler alır. 

 

 Sonunda kötü insanlar onları tehdit eder. Lehi ve ailesi kaçar ve hayatta kalır. 

Joseph şehit edilir. 

 

Misyonerlerin içtenlikle doğruyu arayanları Mormon Kitabı’nı 1.Nefi’den başlayarak 

okumaya davet etmesi şaşkınlık verici midir? Bu kitap Rab’bin Ruhuyla doludur. Bu ilk 

bölümlerde açık bir mesaj vardır ki vahiy ve Kutsal Ruh sadece peygamberlere değil, 

ayrıca babalara, annelere ve çocuklara da verilir.      

 

Vahiy ve Kutsal Ruh hakkındaki mesajlar Mormon Kitabı boyunca devam eder. Bu 

gerçekler peygamber Joseph Smith tarafından şöyle özetlenmiştir “Mormon Kitabını ve 

vahiyleri ortadan kaldırırsak, o zaman bizim dinimiz nerededir?  Hiçbir dinimiz olmaz” 

(Teachings of President of the Church: Joseph Smith [2007], 196). Son Zaman Azizleri 

olarak, vahiy yoluyla bize verilen Mormon Kitabı hakkındaki tanıklıklarımız bizlere bu 

dinin ve onun öğretilerinin gerçek olduğunun güvencesini verir. (bkz. Mormon Kitabı, 

Giriş).  

 

Ruh hakkındaki şeyler kutsal ve anlatılması zordur. Ammon gibi bizde şöyle beyan 

ediyoruz, “İşte, size derim, ifade ettiklerim hissettiklerimin yanında hiç kalır” (Alma 

26:16). 

 

Ama şuna tanıklık ederim ki Kutsal Ruh gerçektir ve O vasiyet eden, vahiy veren, teselli 

eden, rehber ve ilahi öğretmendir.  

 

Alçakgönüllülükle bu doğru ve yaşayan Kilise’nin, bu dinin, bu dört köşe taşına dayalı 

olduğuna tanıklık ederim. İsa Mesih’in gerçekten başköşe taşı olduğuna tanıklık ederim 

(bkz. Efesliler 2:19–21). Başkan Thomas S. Monson, Rab’bin peygamberidir ve arkamda 

oturan 15 adam peygamberler, görenler, havariler ve vahiy bildirenlerdir. Onlar kutsal 
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rahipliğe ve krallığın anahtarlarına sahiplerdir. Onları seviyorum, sayıyorum ve 

destekliyorum.  İsa Mesih’in adıyla, amin.  

 


