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Tanrı’nınBüyük
Bir İşi
6 Nisan 1830
Yüz seksen yıl önce, Joseph Smith, Oliver Cowdery
ve bir avuç insan İsa Mesih’in Son Zaman Azizler
Kilisesi’ni kurmak için bir araya geldi. Herkesin dedi
ğine göre sade, ama ruhsal bir toplantıydı. Joseph,
Rab’bin Sofrasını takiben kayıtlara şunları yazmıştır,
“Kutsal Ruh üzerimize öyle çok dökülmüştü ki—
hepimiz Rab’bi överken ve çok büyük bir sevinç
yaşarken, aramızdan bazıları peygamberlik ettiler.” 1
Bugünkü olaylar dünya tarafından fark edilmemişti;
manşetlerde çıkmamıştı ya da haberciler tarafından
duyurulmamıştı. Bütün bunlara rağmen, gökler sevindi
ve Tanrı’yı yüceltti—çünkü o gün, İsa Mesih’in Kilisesi
yeryüzüne geri döndü!

Mesih’in Kilisesi’nin kurulacağı günü göreceğine dair bir
söz verildi.
Yıllar sonra Solomon bir gemiyle Kanada’ya doğru
yolculuk ederken, gemi New York eyaletinde Palmyra
denilen küçük bir kasabada durdu. Orada bir gücün
kendisini ısrarla gemiden inmeye zorladığını hissetti.
Neden orada bulunduğunu bilmiyordu; kasaba halkı ile
sohbet etmeye başladı. Çok geçmeden, bir “Altın Kutsal
Kitap” hakkında konuşulduğunu duydu. Solomon bu
sözler “sanki elektriğe benzeyen bir gücü başımdan
ayak parmaklarımın ucuna kadar gönderdi” dedi.
Sorup soruşturup Smith’in evini buldu, orada bulu
nanlardan iade edilen müjde ile ilgili harika haberleri
aldı. Palmyra’da iki gün geçirdikten ve hakikate ilişkin
bir tanıklık elde ettikten sonra, Solomon 64 tane yeni
basılmış, henüz ciltlenmemiş Mormon Kitabı’nın say
falarını yanına alarak tekrar Kanada’ya doğru yola çıktı.
Gittiği her yerde “soylu soysuz, zengin fakir herkese
kendilerini henüz başlamak üzere olan Tanrı’nın büyük
işi için hazırlamalarını” öğretti. 2

Solomon Chamberlain
O günden bu yana, Cennetteki Baba’nın iman dolu
oğulları ve kızları Kutsal Ruh’tan aldıkları teşviklere
uyarak vaftizin kutsal sularına girdiler. Bu insanlardan
birisi Solomon Chamberlain’di.
Solomon ruhsal bir kişiydi ve saatlerce dua ederek
günahlarından affedilmesi için Tanrıya yalvarmış ve
O’ndan kendisine doğru yolu göstermesini istemişti.
Yaklaşık 1816 yılında, Solomon’a gördüğü bir görümde,
havariler düzeni yeryüzünde tekrar başladıktan sonra

Tanrı’nın Büyük Bir İşi
Nisan 1830’dan beri, milyonlarca insan iade edilmiş
sevindirici haberin gerçek olduğunu keşfetti ve
vaftiz sularına girdi. Ben “Tanrı’nın bu büyük işinin”
1

yeryüzünde olduğuna dair tanıklıkta bulunurum.
Rab’bin, Kendi Kilisesi’ne göz kulak olduğuna ve
Kilisesini peygamberi Başkan President Thomas S.
Monson’ın aracılığı ile yönettiğine dair tanıklığımı
sunarım. Bu son günlerde yaşamak sıradan bir nimet
değildir. Bu zamanlar eski peygamberler tarafından
önceden görülmüştür ve melek ordularının gözetimi
altındadır. Rab Kilisesini unutmaz. Rab, Solomon
Chamberlain gibi, Kutsal Ruh’un teşviklerine uyan ve
bütün dünyadaki kardeşlerine katılıp bu büyük işin iler
lemesine yardımcı olmak isteyen insanları da unutmaz.

gözlerimin içine bakarak, “Sizi her gün Mormon
Kitabı’nı okumaya davet ediyorum!” dedi. İçimden
kendi kendime, “Ben sana göstereceğim. Bunu başara
cağım!” dedim.
O akşam 1. Nefi’nin birinci bölümünden başladım ve
her gün okumaya devam ettim. Okumaya başladığımda
uygun bir tavırla başladığımı sanmıyorum, ama zamanla
Mormon Kitabını okudukça hisettiklerimden dolayı
hoşlanmaya başladım. Her akşam okumak eğlenceli bir
alışkanlığa dönüştü.
Aylar sonra, Alma 32’inci bölüme geldim; imanı
deneme fikrinden etkilenmiştim. Okulda daha yeni nasıl

Notlar

bilimsel deneyler yapılacağını öğrenmiştik, bu yüzden

1. Joseph Smith, History of the Church, 1:78.
2. “A Short Sketch of the Life of Solomon Chamberlain,” daktilo
metni, Church History Library (www.boap.org/LDS/Early-Saints/
SChamberlain.html); ayrıca bkz. William G. Hartley, “Every Member
Was a Missionary,” Ensign, Eylül 1978, 23. Kilise kurulduktan bir iki
gün sonra, Solomon Chamberlain, Joseph Smith tarafından New York
eyaletindeki Seneca Gölü’nde vaftiz edildi.

diz çöküp Cennetteki Baba’ya deneyime başladığımı
söyledim. Mormon Kitabı’nın doğru olup olmadığını
öğrenmek istiyordum.
Bu geçmişte kalan tecrübeyi düşündüğümde, biliyo
rum ki Cennetteki Baba dualarıma birçok kez cevap
verdi. Mormon Kitabı’ndan her gün okumak bana

Bu Mesajı Öğretmek İçİn Fİkİrler

İ

kötülükleri yenme kapasitesini verdi. Cennetteki

yi bir örnek sergilemek sahip olduğumuz en kuvvetli

Babama daha yakın olduğumu hissettim. Zorlukları

eğitim aletidir” (Teaching, No Greater Call [1999], 18).

aşmak için Kutsal Ruh tarafından güçlendirildiğimi

Solomon Chamberlain’in hikayesini paylaşırken, aileyi

hissettim. Alma’nın Tanrı’nın sözünü denemeyle ilgili

Ruh’un teşviklerine uydukları zamanları düşünmeye

söyledikleri doğruydu: “Ruhumu açmaya başlıyor, evet,

davet edin. Onun sergilediği örneğin başkalarına nasıl

anlayışımı aydınlatmaya başlıyor, evet, bana lezzetli

yardım etmiş olabileceğini konuşun. Aile üyelerinden,

gelmeye başlıyor.” (Alma 32:28).

başkalarının sergilediği iyi bir örneğin kendilerine nasıl
yardımcı olduğunu paylaşmalarını isteyin.

Çocuklar

Gençler

Sıra Dışı Bir Kutsama

K

ilise 180 yıl önce bu ay kuruldu. Başkan Dieter F.

İman Tecrübem

Uchtdorf Kilise’nin iade edildiği bir zamanda

Jason Young

yaşamanın “sıra dışı bir nimet” olduğunu söyledi.

13 yaşındayken, Mormon Kitabı’nı her gün
okumaya başladım ve o günden itibaren her
gün kutsandım.

Cennetteki Baba’nın Kilise aracılığıyla insanlara verdiği
bazı büyük nimetleri görmek için, aşağıdaki kutsal
yazıları açıp okuyun.

13

yaş Pazar Okulu sınıfımız pek saygılı bir sınıf değildi.

Habercilerin İşleri 22:16

Yine de her dersi en güzel şekilde, Kutsal Ruh’un

2. Nefi 32:5

yardımıyla öğretmeye çalışan harika bir öğretmenimiz vardı.

Yakup 5:14–15

Bir gün kutsal yazıları okuma konusunda bir ders işledik.

Ö&A 20:8–12

Dersin sonunda öğretmenimiz bizi bir yarışa davet

Amos 3:7

etti. Yarış hepimiz içindi, ama her nedense benim

Ö&A 110:7–10
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Kişisel Vahiy İstemek
ve Almak
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.
Nasıl Kişisel Vahiy
İsteyebilirim?
“Peygamberlerin aldığı gibi
kişisel vahiy alabilmek için buna
kendimizi oruç tutarak, dua ederek
ve imanımızı güçlendirerek hazır
lanırız. İman önemlidir. Joseph’ın
İlk Görüm için kendini nasıl hazır
ladığını hatırlayın:
“‘İçinizden birinin bilgelikte
eksiği varsa, Tanrı’dan istesin. ...
“‘Yalnız hiç kuşku duymadan,
imanla istesin.’” 1
Oniki Havariler Kurulu’ndan Yaşlı Elder
Robert D. Hales.

“Dua cennetin kapısını açmak
için size verilen özel bir anahtardır.
Kilidi ise perdenin üzerinde sizin
tarafınızdadır.
“Ama dahası var. Vahiylerin hiç
çaba göstermeden gökten yağa
cağını düşünenler için Rab şöyle
demiştir:
“‘İşte sen bunu anlamadın; sana
bu ayrıcalığı vereceğimi zanne
dip bu konuda bana sormayı hiç
düşünmedin.

“‘Fakat işte, sana derim ki bunu
zihninde düşünmeli, ardından
bana bunun doğru olup olmadı
ğını sormalısın ve eğer doğruysa
bağrının yanmasına sebep olacağım;
bu nedenle bunun doğru olduğunu
hissedeceksin.’” 2
Oniki Havariler Kurulu Başkanı, Başkan
Boyd K. Packer.

Nasıl Kişisel Vahiy Alabilirim?
“Vahiyler ve ilhamlar, daha çok
sözler vasıtasıyla ya da düşünceler
aracılıyla insanların zihinlerine gön
derilir (bkz. Enos 1:10; Ö&A 8:2–3),
insan sanki birden aydınlanır (bkz.
Ö&A 6:14–15), ne yapması gerek
tiği konusunda pozitif ya da negatif
duygular hisseder ya da sahnede
esinlenmiş bir gösteriyi seyrediyor
muş gibi etkilenir. Başkan Boyd K.
Packer, ... Oniki Havariler Kurulu
Başkanı şöyle beyan etmiştir, ‘İlham
bir sesten ziyade bir his olarak
gelir.’” 3
Oniki Havariler Kurulu’ndan Yaşlı
Dallin H. Oaks.

“Tapınak bir öğrenme evidir.
Tapınakta öğretilenlerin çoğu sem
boliktir ve Ruh tarafından öğrenilir.
Bu demektir ki bize yukarıdan
öğretilir. ... Tapınağa öğrenme isteği
ile sık sık gelir ve orada öğretilen
ebedi gerçekleri düşünürsek kutsal
törenlerin ve antlaşmaların manasını
daha iyi anlayabiliriz. ... Tapınağa
düzenli bir şekilde giderek oradaki
1

Zİyaretçİ Öğretmenler
İçİn Yardımlar
Bir ziyaretçi öğretmen olarak,
Kutsal Ruh’tan sorumlu
olduğunuz kız kardeşlerini
zin ihtiyaçları ile ilgili ve bu
ihtiyaçları nasıl karşılayabi
leceğinize dair izlenimler
hissedebilirsiniz. Bu mesajı
öğretirken, uygun olduğunda,
ziyaretinizle ilgili aldığınız
ilhamları ya da yardımları
paylaşabilirsiniz.
Kişisel Hazırlık
1. Samuel 3:10.
1. Krallar 19:11–12
Alma 5:46; 26:22
3. Nefi 19:19–23
Ö&A 8:2–3; 9:8–9; 88:63–64

ruhsal güçten ve alabileceğimiz
vahiylerden yararlanalım.” 4
Yardımlaşma Cemiyeti genel başkanlık
birinci danışmanı, Silvia H. Allred:
Notlar

1. “Personal Revelation: The Teachings and
Examples of the Prophets,” Liyahona, Kasım
2007, 88.
2. “Personal Revelation: The Gift, the Test, and
the Promise,” Ensign, Kasım 1994, 59–60.
3. “Eight Reasons for Revelation,” Liyahona,
Eylül 2004, 8.
4. “Holy Temples, Sacred Covenants,”
Liyahona, Kasım 2008, 113, 114.
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