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Sizleri “imanda [ve] paklıkta…inananların 

örneği…olmaya” davet etmek istiyorum. 
 

 

 

Kısa bir süre önce, minik Ruby dünyaya gelip ailemize katıldı. Onun tatlı yüzüne baktığımda, 

dünyaya gelmeden önce Cennetteki Babamız’ın huzurunda yaşadığını bilmek beni düşündürdü. 

Cennetteki Babamız’ın yüce mutluluk planını kabul edip O’nu ve Kurtarıcımız İsa Mesih’i takip 

etmeyi seçmişti. 1 Bu kararından dolayı ölümlü hayatın tecrübelerini yaşamaya ve sonsuz yaşama 

doğru ilerlemek için dünyaya gelmesine izin verildi. Ruhunun bedeniyle birleşmesiyle, Ruby 

kendisini kanıtlaması, Mesih’i takip etmeyi seçmesi ve sonsuz hayata layık olmaya hazırlanması 

için bir öğrenme sürecine girdi.  

 

Ruby bu dünyaya kusursuz geldi, ama planın bir parçası olarak o da zorluklar ve ayartmalar ile 

karşılaşacak ve hatalar yapacaktır. Kurtarıcımız’ın Kefareti sayesinde, her şeye rağmen Ruby 

affedilebilir, sevincin tamamına ulaşabilir ve—Cennetteki Babamız’ın huzurunda sonsuza dek 

yaşamaya hazır olmak üzere—tekrar kusursuz olabilir. 

 

Doğumundan birkaç saat sonra, bu değerli çocuğu tutma ayrıcalığım oldu. Annesine, “Ruby’e 

adının anlamı gibi erdemli, temiz ve paha biçilmez bir kadın olmayı öğretmeliyiz” dedim. 2 

 

Annesi cevap verdi, “Bugün başlıyorum.” 

 

Ruby’nin annesi “bugün başlamak” için ne yapacak? Anne-babalar, dede-nineler ve liderler 

olarak nasıl başlayıp çocuklarımızı—gençleri—sonsuz hayata giden yolda tutabiliriz? Bizler 

“inananların örneği…olmalıyız.” 3 
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Peygamber Brigham Young şöyle dedi, “Çocuklarımızın yapmalarını istemediğimiz hiçbir şeyi 

kendimiz asla yapmamalıyız. Benzemelerini istediğimiz bir örnek olmalıyız.” 4 Her birimiz iyi 

bir örnek olarak “bugün başlayabiliriz.” 

 

Bugün sizleri kurtuluş için gereken iki ilkeye, “imanda ve paklıkta inananların 

örneği…olmaya”5 davet etmek istiyorum. 

 

İmanda inananların örneği olun. İnancınızı ve İsa Mesih’e olan tanıklığınızı aktif şekilde 

güçlendirin ki böylece çocuklarınıza sözlerinizle ve örnek olarak tanıklık etmeye hazırlanın. 

 

Hayatı iman etmenin bir örneği olan harika bir anneyi size anlatmama izin verin. Peygamber 

Joseph Smith çok gençken, Tanrı’ya imanı annesi Lucy Mack Smith’i izleyerek öğrendi. Lucy 

kutsal yazıları araştırarak6 cevaplar arayan bir kadındı; Joseph da aynen bunu örnek aldı ve 

annesi gibi aydınlanmak için Kutsal Kitap’a yöneldi. 7 

 

Lucy ayrıca aile sorunlarını gizli olarak dua yoluyla Rab’bin yardımını isteyerek çözdü. Bir gün, 

din konusunda ailesi ile bir anlaşmazlık yaşanırken, Lucy “evden çok uzakta olmayan güzel 

yabani kiraz ağaçlarının olduğu bir koruluğa çekilerek Rab’be dua etti...” 8 

 

Lucy sağlık sorunları yaşadığında, oğlu Joseph ayağını kemik iltihabından kaybetmek üzereyken 

ve Joseph’ın kardeşi Sophronia neredeyse tifo ateşinden ölürken büyük bir inançla dua etti. 

Sophronia’nın hastalığı ile ilgili olarak Lucy şöyle yazdı, “Çocuğuma uzun uzun baktım…Eşim 

ve ben el ele tutuşup yatağın yanında dizlerimizin üzerine çöktük ve kederimizi ve 

yalvarışlarımızı Tanrı’nın kulağına fısıldadık.”9 Sophrania yaşadı. Lucy’nin çocuklarının, onun 

sık sık inançla dua ettiğini ve o dualara cevap aldığını gördüklerine dair kuşkum yok. 

 

Lucy kendine yol gösterilmesi için inançla dua etti; Joseph da ağaçlıklara gidip inançla dua etti 

ve annesi gibi Rab’den bir cevap istedi. 

 

Lucy gibi çocuklarımıza ve gençlerimize inançlarını ve İsa Mesih’e olan tanıklıklarını nasıl 

güçlendirebileceklerini, kendi inancımızı güçlendirerek göstermeliyiz, bunu hem kendi başımıza 

hem de onlarla birlikte kutsal yazıları çalışarak ve dua ederek yapabiliriz. 

 

Lucy’den farklı olarak, günümüzde Kutsal Kitap’tan daha fazla kutsal yazılarla bereketlendik. 

Bizi sonsuz hayata “götüren güvenli yola,” 10 son zaman kutsal yazılarına ve son zaman 

peygamberlerimizin sözlerine sahibiz. Mormon Kitabı’ndan, yolda yürüyen ve “Tanrının 

sözüne” 11 benzetilen “devamlı demir çubuğa sımsıkı tutunanlar” 12 hakkında öğreniriz. 

Kışkırtmalarla dolu bugünkü dünyada “sımsıkı tutunmak” zor olabilir ki Şeytan gizli oyunlarıyla 
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bizi Tanrı’nın yolundan uzaklaştırmak için çaba gösterir. Eğer bir elimiz çubukta bir elimiz 

dünyada ise, çocuklarımızı ve gençlerimizi kaybolma tehlikesiyle baş başa bırakırız. Eğer 

sergilediğimiz örnek kafaları karıştırıyorsa, o zaman Yakup’un söylediği gibi “kötü bir örnek 

olduğumuz için çocuklarımızın bize olan güvenini…”13 kaybederiz. 

 

Anne babalar, dedeler, nineler ve liderler, sizin mesajınız temiz olmalıdır. Berrak olmak sadece 

son zaman peygamberlerinin sözleri ile kutsal yazılardaki gerçekleri yaşamaktan ve her iki 

elimizin demir çubukta olmasıyla gerçekleşir. Lucy’nin büyüttüğü gibi bir peygamberin annesi 

olamayabilirsiniz, ama kesinlikle yarınların liderlerini yetiştiriyorsunuz ve sizin hareketleriniz 

çocuklarınızın inançlarına somut bir şekilde tesir edecektir. 

 

Sonra da paklıkta inananların örneği olun. Pak olmamızın tek yolu Kurtarıcı’nın Kefareti 

sayesindedir. Her birimiz için, pak olma süreci inanç, tövbe ve ilk vaftiz antlaşmamızla başlar. 

 

Çocuklarımıza vaftiz antlaşmalarını tutmalarına yardım etmek için Yaşlı Robert D. Hales şöyle 

öğütte bulunmuştur: “Sudan çıktıkları anda, dünyadan çıktıklarını ve Tanrı’nın krallığına 

girdiklerini öğretiriz. Antlaşmayla, O’nun emirlerine uymayı kabul ederler.”14 

 

“Antlaşmalar bizi Tanrı’ya olan sözümüzü tutmaya dair güçlü bir yükümlülük altına sokar. 

Antlaşmalarımızı tutmak için, bu antlaşmalara sadık kalmamızı engelleyecek aktivitelerden ve 

ilgi alanlarından vazgeçmeliyiz.” 15 

 

Gençleri Güçlendirmek İçin [kitapçığı], bu kutsal antlaşma yapma sorumluluğunu ve antlaşmaya 

sadık kalmaktan gelen paklığı gençlerimizin anlamasına yardım etmek için harika bir araçtır. 

Onların gelişmelerini geciktirebilecek olan Şeytan’ın tuzaklarından kurtaracak ve onları bu dar 

ve ince yolda yönlendirecek demir çubuk olan son zaman peygamberlerinin sözlerini içerir. Bu 

kitapçıkta, aynı zamanda itaatle ve “erdemli ve güzel olan” 16 şeyleri aramakla gelen birçok 

kutsamayı bulacaksınız. 

 

Anne-babalar, kendiniz için bu kitapçıktan bir tane bulun ve sık sık okuyun. Kitaptaki 

standartlara kendiniz de uyun. Gençlerle anlamlı sevindirici haber muhabbetleriniz olsun ki bu 

da onların kendi kendilerine bu standartların anlamını ve amacını keşfetme ve yaşama isteklerini 

arttırsın. 

 

“Eğlence ve Medya” ve “Kıyafet ve Görünüm” bölümlerindeki standartlar son derece zor 

olabilir, çünkü bunlar gittikçe dünya standartlarına ters düşmektedir. 
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Kişisel medya seçimimizde erdemli ve güzel olan şeyleri seçmeliyiz. Evimize davet ettiğimiz 

medya Ruh’a olan duyarlılığı köreltmemeli, ailemiz ve arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizi 

incitmemeli ya da sevindirici haber ilkelerine ters düşen kişisel önceliklerimizi ortaya 

çıkarmamalıdır.  Bizler örnek olarak, çocuklarımıza uzun zaman internette kalmanın, sosyal 

medya ve cep telefonu kullanmanın, video oyunları oynamanın veya televizyon izlemenin bizi 

nasıl verimli aktivitelerden ve diğerleriyle değerli etkileşimden uzak tuttuğunu anlamalarına 

yardım edebiliriz. 

 

Ayrıca kıyafetimiz ve görünümümüzle erdemli ve güzel bir örnek sergileriz. Antlaşmalı bir halk 

olarak, vücutlarımıza iyi bakmaya, korumaya ve uygunca giyinmeye dair bir sorumluluğumuz 

bulunmaktadır. Çocuklarımıza ve gençlerimize vücutlarımızın Tanrı’dan gelen bir hediye 

olduğunu ve onlara bir tapınak gibi saygı duyduğumuzu anlamalarına yardım etmeliyiz.17 Çok 

dar, çok ince ya da herhangi bir şekilde açık saçık kıyafet almayı ve giymeyi reddederek örnek 

oluruz. 

 

Antlaşma altındakiler, Tanrı’yı sevdikleri için ve O’nun söz verdiği kutsamalardan dolayı “her 

zaman…ve her yerde” 18 itaat etmeye çalışırlar. Bir akşam eşimle yürüyüş yaparken, dışarıda 

yapılmakta olan bir düğün gördük. Bu insanları tanımıyorduk, ama hazır erdemli bir görüntü 

vardı. Seçtikleri müzik ve kıyafet güzeldi. Mutluluk saçan gelinin gelinliği kuşkusuz sade idi, 

tıpkı nedimelerin elbiseleri gibi.  Bu aile, o günün kutsallığını dünyanın yolları ile karıştırmayı 

seçmemişti. 

 

Şimdi, Kilisemiz’in harika gençlerine bir şey söylemek istiyorum. Sizlere, arkadaşlarınıza, 

öğretmenlerinize, liderlerinize ve ailelerinize karşı sergilediğiniz erdemli örneğiniz için teşekkür 

etmek istiyorum. Anlıyorum ki birçoğunuz ailenizde olan Kilise’nin tek üyesisiniz. Belki de 

Kilise’ye tek geliyorsunuz. Sadakatiniz ve erdemli örneğiniz için sizlerden gurur duyuyorum. 

Sabırlı olun ve erdemli yaşamaya devam edin. Size yardım edecek birçok kişi var. Başkan 

Thomas S. Monson dedi ki, “Örnek bir aile bile… içten ilgi gösteren insanlardan destek alma 

ihtiyacı duyabilir”. 19 

 

Mahallenizde ve desteğinizdeki “inananların örneği”  olan liderlere ve arkadaşlara bakın ve 

onlardan öğrenin. 

 

Ben bir genç kızken, örnek olan inananları belirledim. Anne ve babama ek olarak, diğer bir 

örnek kişi teyzem Carma Cutler idi. Destek Standartları Gecesi’nde 16 yaşımdayken onun 

yaptığı konuşmayı açık bir şekilde hatırlıyorum. İffetli olmanın ve tapınak evliliğine layık 

olmanın önemini öğretti. Onun tanıklığından çok derinden etkilendim. Genç yaştan itibaren onun 
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erdemli yaşamını izledim ve biliyordum ki hayatı kendi öğrettikleriyle bağdaşıyordu. Teyzemin 

örneğini takip etmeyi istedim. 

 

Genç erkekler ve kadınlar, siz imanda ve paklıkta inananların örneği olarak bugün 

başlayabilirsiniz. Kutsal yazıları çalışarak ve dua ederek her gün inancınızı ve tanıklılığınızı 

güçlendirin. Vaftiz antlaşmanıza sadık kalın ki bu, Kutsal Ruh’un yol göstermesi için sizi temiz 

ve layık tutacaktır. Başkalarının sizi örnek alacağı o örnek kişi olmaya bugün başlayabilirsiniz. 

 

Ve hiç bilemezsiniz, belki de benim küçük Ruby’min bir gün ihtiyacı olan o örnek kişi siz 

olabilirsiniz. Şimdilik, Ruby sonsuz hayata doğru giden yolda harika bir başlangıç yaptı. Anne 

ve babası, her gün inananların örneği olma kararlılığı ile başlayarak evlerinde doğruluk örneği 

oluşturmaktadırlar. Umarım Ruby hür iradesini kullanarak onları örnek alır. 

 

Mutluluk planı için minnettarım ve tanıklık ederim ki bu Ruby’nin—ve her birimizin—tekrar 

pak olabilmesi ve Cennetteki Babamız’ın huzurunda sonsuza kadar yaşayabilmesi için tek 

yoldur. Hepimizin bugün başlaması dileğiyle. İsa Mesih’in adıyla, amin. 
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