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Ahlaki Cesaret

Ölümlü hayatın amaçlarından biri zor zamanlar-
da bile Tanrı’nın emirlerini tutacağımızı O’na 
kanıtlamaktır. Ruhlar dünyasında bu imtihanı 

geçtik. Ancak cennetteki topluluğun üçte biri bunu ba-
şaramama riski olduğu için ölümlü bir hayatta imtihan 
edilme önerisine karşı çıktı.

Doğmadan önce, biz Tanrı Baba’yı ve Oğlu İsa Me-
sih’i şahsen tanıyorduk. Bizi eğittikleri ve teşvik ettikleri 
zaman Onları görüp dinledik. Şimdi akıllarımızın ve anı-
larımızın üzerine bir perde çekildi. Bedenlerimizden do-
layı bedensel ayartmalara ve fiziksel zayıflıklara maruz 
kalırken, gerçek kimliğimizi imanımız sayesinde görmek 
zorunda kaldığımızdan yalanların babası Şeytan’ın bize 
göre bir avantajı vardır. 

Bu hayatta bize cesaret veren büyük yardımlara sahi-
biz. Bunların en büyüğü İsa Mesih’in Kefareti’dir. O’nun 
sayesinde insanların günahları vaftiz sularında temizle-
nebilir. Bu bereketi Rab’bin Sofrası’na imanla ve tövbe-
kar bir yürekle iştirak ettiğimizde yenileyebiliriz.

Ruhsal armağanlar da bize yardımcı olur. Dünyaya 
geldiğimiz zaman Mesih’in Ruhu bize verilir. Bu arma-
ğan sayesinde önümüze çıkan seçimlerin bizi sonsuz 
yaşama yönlendirip yönlendirmeyeceğini bilebiliriz. 
Kutsal yazıları Kutsal Ruh’un rehberliği ile okursak, on-
lar bize güvenilir doğru yolu gösterecektir. 

Kutsal Ruh minnettar olduğumuzu ifade etmemize 
ve geçmişteki yaptığımız gibi ve gelecekte Cennetteki 
Babamızın yanına döndüğümüzde yapacağımız gibi 
açık bir şekilde ve güvenle dua ederek yardım isteme-
mize müsaade eder. Tanrı ile kurduğumuz bu iletişim, 
Cennetteki Babamıza ve İsa Mesih’e iman edip onları 
sevmemizi sağlarken, yüreklerimizdeki korkuların sili-
nip atılmasına yardımcı olur.

Kutsal rahiplik, hizmetimiz sırasında bize cesaret 
verir. Kutsal rahipliğin törenleri sayesinde, Tanrı’nın ço-
cuklarına hizmet etmek ve kötü etkilere karşı direnmek 
üzere güç kazanırız. O bizi göreve çağırdığında, bize şu 
söz verilmiştir: “Ve sizi kim kabul ederse, ben de orada 
olacağım, çünkü ben önünüzden gideceğim. Ben sizin 
sağınızda ve solunuzda olacağım ve Ruhum yürekleri-
nizde olacak ve meleklerim sizi yukarı kaldırmak için 
etrafınızda olacak” (Ö&A 84:88). 

Hizmeti sırasında Peygamber Efendimiz Joseph 
Smith’in korkmasını gerektiren nedenler oldu. Ancak 
Tanrı ona Büyük Ustamız’ın sergilediği örneği hatırlata-
rak şu güvence ile cesaret verdi:

“Eğer sen bir çukura atılsan ya da katil insanların 
eline düşüp ölüm cezasına çarptırılsan; seni derinlere 
atsalar; yükselen dalgalar sana karşı birlik olsa; kor-
kunç rüzgarlar senin düşmanın olsa; gökler kararsa 
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ve doğadaki bütün maddeler senin yolunu kesmek 
için birleşse; daha da kötüsü, cehennemin çenesi seni 
parçalamak için ağzını sonuna kadar açsa, oğlum şunu 
bilmeni isterim, bütün bunlar sana tecrübe kazandıracak 
ve senin iyiliğin için olacak.

“İnsan Oğlu bunların daha kötüsünü gördü. Sen on-
dan daha büyük müsün?” ( Ö&A 122:7–8).

Bu hayatta ne yaşarsak yaşayalım, Tanrı korkumuzu 
gidermek ve bize cesaret vermek için yeterinden fazla 
yardım göndermiştir. O’nun yardımını almak için elimizi 
uzattığımızda, O bizi aradığımız sonsuz hayata doğru 
çekebilir.

Bu MEsajı ÖğrEtMEk İçİn FİkİrlEr

Büyük Öğretmen isa Mesih, öğrettiği ilkeleri derin-
lemesine düşünüp uygulamalarını teşvik etmek 

için insanlara sık sık sorular sorardı. . . . Onun sorduğu 
sorular insanları düşünmeye, iç değerlendirme yapma-
ya, tanrı’ya bağlanmaya yöneltirdi” (Teaching, No Greater 
Call  [1999], 68). Başkalarının bu mesajda öğretilen ger-
çekleri anlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olmak 
için birkaç soru hazırlamayı ve sormayı düşünebilirsiniz. 
Örneğin, şunları sorabilirsiniz, “tanrı korkularınızı uzak-
laştırmak ve size cesaret vermek için hangi yardımları 
gönderdi?” ya da “tanrı korkularınızı yenebilmeniz için 
size nasıl yardım etti?” sorularınızı yanıtlamadan önce 
onları cevaplarını iyice düşünmeye teşvik edin. 

GEnçlEr
kimse Mükemmel Değildir
shauna skoubye

Ben her zaman nefi gibi olmayı çok istedim: tam 
itaatkar, son derece sadık ve oldukça ruhsal. Benim 

gözümde nefi iyiliğin en mükemmel örneğiydi. Büyü-
yüp aynen nefi gibi olmayı düşünüyordum ya da en 
azından onun üstün karakterinin bir parçasının içimde 
yer almasını istiyordum; benim için bu düşünceden daha 
cazip başka bir şey neredeyse yoktu.

Bir gün yetersiz olduğumu hissettiğim duygula-
rım yüzünden küçük bir kriz yaşadım. Öylesine güzel 
emellerim, o kadar çok hedeflerim vardı. ama hiçbir 
yere ulaşamıyordum. Ümitsizlik gözyaşları dökerek, bu 

duygularımı babamla paylaştım. Babam hemen ayağa 
kalktı, kitaplığın olduğu yere gitti ve Mormon kitabı’nın 
nüshalarından bir tanesini çıkardı. Hiçbir şey demeden, 
2. nephi 4’üncübölümü açtı ve 17’inci ayeti okumaya 
başladı.

şu güçlü sözleri dinlerken sanki vücudumdan elektrik 
geçmiş gibi tüylerim diken diken oldu: “ah, ne zavallı 
bir insanım!” aklım karma karışık oldu. Benim kahra-
man gördüğüm, örnek saydığım nefi nasıl olur da ken-
disi için “zavallıyım” diyebilirdi? O zavallının birisi ise, o 
zaman benim halim ne olacaktı?

Babam 28’inci ayeti okurken, kendimi yeniden 
elektrik çarpmış gibi hissettim: “Uyan, ey ruhum! artık 
günaha boyun bükme.” sanki kafamdaki karanlık bulut-
lar dağılmış, böylece ortaya çıkan masmavi gökyüzünün 
ve parlak güneşin sıcaklığını ve ihtişamını hissetmeye 
başlamıştım. Bu ayetin ruhumu nasıl aydınlattığını 
açıklamak mümkün değildir. kutsal yazılarda bana bu 
ayet gibi umut, ilham ve sevinç veren sadece bir iki ayet 
bulunmaktadır.

30’uncu ayette, nefi benim düşündüklerimin aynısını 
söylemiştir, ama daha güzel kelimelerle ifade etmiştir: 
“ruhum seninle sevinç duyacak, tanrım, kurtuluşumun 
kayası.” Bu ayet bana büyük bir huzur verdi ve rab’-
bin şefkatli merhameti ve sevgisi için minnet duymamı 
sağladı.

Babam kitabı kapadı ve bu ayetlere bazen neden 
nefi’nin mezmuru denildiğini açıkladı. ardından bana 
nazikçe dünyadaki en büyük insanların bile mükemmel 
olmadıklarını ve bu insanların kendi kusurlarını kabul 
etmek zorunda olduklarını öğretti, yoksa kibirli olurlar, 
böylece büyük bir insan olamazlardı. 

anlamıştım. Zayıflıklarımın olması demek, nefi gibi 
olamayacağım anlamına gelmiyordu. Zayıflıklarımı 
kabul etmek beni nefi’nin seviyesine daha da yakın-
laştırmıştı. nefi büyük birisiydi, çünkü itaatkar ve sadık 
olduğu kadar, alçakgönüllü bir kişiydi ve hatalarının 
olduğunu kabul ediyordu. 

Yaşadığım bu tecrübeden dolayı, nefi’nin bu sözle-
rine daha çok değer vermeye başladım. Bu sözleri ne 
zaman okusam, bunları ilk okuduğum zamandaki aynı 
heyecanı duyuyor, aynı ilhamı hissediyorum. Bu ayetler 
bana tanrı’nın bir kızı olduğumu ve hayal edemeyece-
ğim kadar kabiliyetli olduğumu söylüyor. eğer inan-
cımıza bağlı kalırsam ve ilerlemeye devam edersem, 
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biliyorum ki tahmin edilemeyecek kadar güzel nimetler 
beni bekliyor.

çocuklar
Bize cesaret Veren armağanlar

Başkan eyring bize cesaret veren birkaç armağan-
dan bahsetti. aşağıdaki kutsal yazıların her birini 

okuyun ve boş yerlere bu armağanların isimlerini yazın. 
Bu armağanların size nasıl cesaret verdiğini ailenizle 
konuşun.

 1.  Habercilerin işleri 22:16  _______________________

 2.  2. nefi 4:15  __________________________________

 3.  Ö&a 59:8–9   _________________________________

 4.  2. nefi 32:5; Yuhanna 14:26–27  ________________

 5.  1. selanikliler 5:17  ____________________________
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kutsal Yazıları inceleyerek tanrı 
Baba’ya ve isa Mesih’e Olan 
imanımızı Güçlendirmek

Bu kutsal yazıları ve 
alıntıları öğretin ya 
da, gerekirse, ziyaret 
ettiğiniz kız kardeşleri 

kutsayacak başka bir ilkeyi öğretin. 
Öğretiye ilişkin tanıklığınızı 
sunun. Ziyaret ettiğiniz kişileri 
ne hissettiklerini ve öğrendiklerini 
paylaşmaya davet edin.

“Daha yeni evlenmiştim, . . . 
mahallemde Mormon Kitabı’nı ya 
da Kilise tarihi ile ilgili kısa bir kitabı 
okuyan Yardımlaşma Cemiyeti 
kızkardeşlerinin adına verilecek bir 
öğle yemeğine davet edilmiştim. 
Kutsal yazıları düzenli bir şekilde 
okumuyordum, bu yüzden kısa bir 
kitabı okuyarak öğle yemeğine gel-
me hakkını kazandım, çünkü kısa 
bir kitabı okumak zor değildi ve 
çok zamanımı almamıştı. Yemeğimi 
yerken, her ne kadar tarih kitabı iyi 
bir kitap olsa da, Mormon Kitabı’nı 
okumuş olmam gerektiğini güçlü bir 
şekilde hissettim. Kutsal Ruh, kutsal 
yazıları okuma alışkanlıklarımı 
değiştirmem konusunda beni teşvik 
ediyordu. O gün Mormon Kitabı’-
nı okumaya başladım ve bir daha 
bunu hiç aksatmadım. . . . Her gün 
kutsal yazıları okumaya başladığım 
için, Cennetteki Babam ve Oğlu İsa 
Mesih hakkında ve Onlar gibi olabil-
mek için neler yapmam gerektiğini 

öğreniyorum. . . . 
“. . . Her kadın kendi evinde 

sevindirici haber öğretisinin bir 
öğretmeni olabilir ve Kilise’deki her 
kız kardeşin bir lider ve öğretmen 
olarak sevindirici haberi iyi bilmesi 
gerekir. Eğer kutsal yazıları her gün 
okuma alışkanlığını henüz kazan-
madıysanız, şimdi başlayın ve bu 
hayattaki ve sonsuzluk boyunca 
sahip olacağınız sorumluluklara 
karşı hazır olabilmek için okumaya 
devam edin.” 1

Yardımlaşma Cemiyeti genel başkanı Julie 
B. Beck.

“Kutsal yazıları çalışmak bizim 
tanıklıklarımızı ve aile üyelerimi-
zin tanıklıklarını güçlendirecektir. 
Çocuklarımızın etrafı bugünlerde 
doğru olan şeylerden vazgeçmele-
rini söyleyen, doğru şeylerin yerine 
dünya zevklerinin peşinden koşma-
larını teşvik eden seslerle sarılıdır, 
onlar böyle büyümektedir. Onların 
İsa Mesih’in sevindirici haberinde 
güçlü bir temeli olmazsa, hakikate 
ilişkin tanıklıkları ve doğru yaşa-
maya dair kararlılıkları olmazsa, bu 
baskılardan kolayca etkilenecekler-
dir. Onları güçlendirmek ve koru-
mak bizim sorumluluğumuzdur.” 2

Başkan Thomas S. Monson

“Kız kardeşlerimizin kutsal yazı-
ların bir alimi olmalarını istiyoruz. 

. . . Kendi saadetiniz için ve kendi 
çocuklarınıza ve etki alanınız altında 
olan herkese öğretmek için Tan-
rı’nın sonsuz gerçekleri ile aşina 
olmalısınız.” 3

“Evlerimizin kutsal yazıları bilen 
evli ya da bekar, yaşlı ya da genç, 
dul ya da ailesi ile birlikte yaşayan 
kız kardeşlerimiz tarafından kutsan-
masını istiyoruz. . . . Kutsal yazıların 
bir alimi olun—insanları aşağılamak 
için değil, tersine onları yüceltmek 
için!” 4

Başkan Spencer W. Kimball (1895–1985).

Notlar
 1.  Julie B. Beck, “My Soul Delighteth 
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Ziyaretçi Öğretmenler 
için yardımlar
Ziyaretiniz sırasında, kutsal 
yazıları kullanarak sorulan so-
ruları cevaplandırın ve görüş-
lerinizi paylaşın. kutsal yazı-
ları okumanın inancınızı nasıl 
güçlendirdiğine dair tanıklıkta 
bulunun. Ziyaret ettiğiniz kız 
kardeşten kutsal yazıları oku-
manın evini ve ailesini nasıl 
güçlendirdiğini sizlerle paylaş-
masını isteyin.  
kişisel Hazırlık
Yuhanna 5:39
2. timoteos 3:14–17
2 nefi 9:50–51; 31:20; 32:3–5


