
1

Rab’bin Misyonerlere 
İhtiyacı Var

Geçen ekim ayındaki genel konferansta daha çok 
misyonerlerin olması için istekte bulundum. Layık 
olan, gücü olan her genç erkek kendini misyon 

hizmeti için hazırlamalıdır. Bu tür hizmet bir rahiplik 
görevidir—bize o kadar çok nimet veren Rab’bin bizden 
beklediği bir yükümlülüktür. Delikanlılar, size vereceğim 
öğüt, bir misyoner olarak hizmet etmeye hazırlanmanız-
dır. Kendinizi temiz ve pak tutun ve Rab’bi temsil etmeye 
layık olun. Sağlığınızı koruyun ve güçlü olun. Kutsal yazı-
ları çalışın. Bulunduğunuz yerlerde varsa, seminerlere ve 
enstitülere katılın. Kendinizi Preach My Gospel [Sevindirici 
Haberimi Vaaz Edin] misyoner el kitabına alıştırın 

Kız kardeşler, tam zamanlı misyoner hizmeti veren 
genç erkekler gibi aynı rahiplik sorumluluklarınız olma-
masına rağmen, siz de bir misyoner olarak bu işe büyük 
katkıda bulunuyorsunuz ki biz sizin bu hizmetinizi içten-
likle karşılıyoruz.

Yetişkin erkek ve kız kardeşlerimize sesleniyorum, 
sizlere hatırlatmak isterim ki Rab’bin sizin gibi tam za-
manlı misyonerlik hizmetinde bulunacak daha pek çok 
insana ihtiyacı var. Eğer hayatınız çiftlerin gittiği misyon 
hizmetini yapmaya henüz müsait değilse, sizi şimdiden o 
güne, koşulların imkan tanıdığı, eşinizle birlikte misyona 
gidebileceğiniz zamana kendinizi hazırlamanızı teşvik 
ediyorum. Hayatınız boyunca Büyük Ustamız’ın işinde 
bir arada tam zamanlı bir hizmet vermekten gelen tatlı 

ruhu ve memnuniyeti hissedeceğiniz zamanlar azdır.
Şimdi, bazılarınız doğuştan çekingen olabilir ya da bu 

hizmet çağrısına olumlu yanıt vermekte yeterli olmadığı-
nızı düşünebilirsiniz. Hatırlayın ki bu iş Rab’bin işidir ve 
biz Rab’bin işini yapmak için gönderildiğimizde, O’nun 
yardımını alma hakkına sahip oluruz. Rab sırtımıza ko-
nulan yükleri taşımamız için bize güç verecektir. 

Başkaları ise hizmet etmeye layık olmalarına rağmen, 
daha önemli öncelikleri olduğunu düşünebilirler. Rab’bin 
şu sözünü çok iyi hatırlıyorum: “Beni onurlandıranı ben 
de onurlandırırım.” (1 Samuel 2:30). İçimizden hiç kimse 
Cennetteki Babamızı ve Kurtarıcımızı, görevine bağlı, se-
vecen bir misyoner olarak hizmette bulunanlardan daha 
çok onurlandıramaz.

Bu tür hizmetin bir örneği Polonya’ya misyona çağrı-
lan Juliusz and Dorothy Fussek’in yaşadığı misyonerlik 
tecrübeleriydi. Kardeş Fussek Polanya’da doğmuştu. Bu 
dili biliyordu. Bu insanları seviyordu. Kız kardeş Fussek 
İngiltere’de doğmuştu ve Polonya hakkında çok az şey 
biliyordu; Polonyalılar hakkında ise hiçbir şey bilmiyordu. 
Rab’be güvenerek, görevlerine başladılar. Bu işte yalnızdı-
lar ve işleri çoktu. Polonya’da henüz bir misyon kurulma-
mıştı. Fussekler’e verilen görev bir misyonun kurulabilmesi 
için gereken yolu hazırlamalarıydı.

Görevleri çok büyük olduğu için Yaşlı ve Kızkardeş 
Fussek ümitsizliğe kapıldılar mı? Bir an bile değil. Onlar 
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göreve çağrılışlarının Tanrı’dan olduğunu biliyorlardı. 
Tanrı’nın ilahi yardımı için dua ettiler ve kendilerini canı 
gönülden bu işe adadılar. 

Bir süre sonra Oniki Havariler Kurulu’ndan Yaşlı  
Russell M. Nelson, o zaman Yetmişler Kurulu’nda olan 
Yaşlı Hans B. Ringger ve ben, Yaşlı Fussek ie birlikte  
Polonya Hükümeti’nden Diyanet İşleri Bakanı, Adam 
Wopatka ile buluştuk. Bize, “Kiliseniz’in başımızın üs-
tünde yeri var. Binalarınızı inşa edebilirsiniz; misyonerle-
rinizi gönderebilirsiniz” dediğini kulaklarımızla duyduk. 
“Bu adam,” Juliusz Fussek’i işaret ederek, “kiliseniz adına 
iyi hizmetlerde bulunan bir kişi. Onun sergilediği örnek 
ve emekleri için minnettar olabilirsiniz” dedi.

Fussekler gibi, biz de Rab’bin işinde yapmamız gere-
kenleri yapalım. O zaman, Juliusz and Dorothy Fussek 
ile beraber şu Mezmur’u yankılatabiliriz:

“Yeri göğü yaratan RAB’den gelir benim yardımım.
“... Seni koruyan uyuklamaz.
“İsrail’in koruyucusu ne uyur ne uyuklar” (Mezmurlar 

121:2–4). 

Bu MeSajı ÖğreTMek için Fikirler

Teaching, No Greater Call [Öğretmek En Kutsal Gö-
revdir] kitabı şöyle beyan eder: “sevindirici haber ilkele-
rinden birini yaşamanın hayatınızı nasıl bereketlediğini, 
bununla ilgili kişisel bir tecrübenizi paylaşın. Öğrettiğiniz 
kişileri kendi tecrübelerini kısaca paylaşmaya davet edin” 
([1999], 159). Bu mesajı okuyun ve ardından aile üyelerine 
Başkan Monson’un kimlerin misyon hizmetinde bulunma-
ları gerektiğini söylediğini sorun. Tam zamanlı misyoner 
hizmetinde bulunurken sizin başınızdan ya da başkala-
rının başından geçen kişisel tecrübeleri paylaşın. Ya da 
gelecekle ilgili misyonerlik hizmetinde bulunma planları-
nızı paylaşın. aile üyelerinden kendi planlarını ve pozitif 
tecrübelerini paylaşmalarını isteyin.

Gençler
Bisikletle Geleceğe Yolculuk
Peter evans ve richard M. romney

Genç erkeklerin çoğu kendilerini finansal olarak 
misyon hizmetlerine hazırlarlar. afrika’da bu ha-

zırlığın bir kısmı pasaport çıkarabilmek için yeterli para 
kazanmakla geçer. sedrick Tshiambine girişimci bir fikirle 

kendisi için gerekli olan parayı kazandı: Bisikletinin arka-
sındaki sepetten muz satarak. 

sedrick, Demokratik kongo cumhuriyeti’nde luputa’da 
yaşıyor. luputa bölgesinde misyona gitmek için pasaport 
parası biriktirmeye çalışan 45 genç erkekten biridir. kon-
go’da bir pasaport çıkartması 250 dolar tutmaktadır; bu 
da bir ev yaptırmak için gereken paranın üçte ikisidir. 

sedrick yine de ümitsizliğe kapılmadı. Her gün luputa’-
dan küçük köylere bisikletiyle 15–30 kilometre yol giderek 
misyonu için para kazandı. Bu köylerden muz aldıktan 
sonra, şehirde satmak için çok meyve yüklediği bisikleti 
ile sıcak afrika savanalarından geçerek geri dönüyordu. 
Her hafta tozlu yollarda yaklaşık 180 kilometre bisiklet 
sürüyordu; sadece bir kez yükü dengesiz olduğu için bisik-
letinden düşmüştü. 

emeğinin karşılığında, sedrick her hafta 1.25 dolar, 
yani yılda 65 dolar kazandı. Yeterince para biriktirip pa-
saportunu çıkartabilmesi tam dört yılını aldı, ama kendisi 
şimdiden gelecekte tam zamanlı bir misyona gidebilece-
ğini biliyor, çünkü bu hizmet çağrısını finansal bakımdan 
karşılamaya hazırdır.

çocuklar
kendimi Genç Yaşta Hazırlayacağım

Çocuklarınızın Başkan Monson’un çağrısını hatırlayıp 
kendilerini misyon hizmetine hazırlamaları için im-

zalayıp hatıra olarak saklayacakları, belki de duvarlarına 
asacakları ya da anı defterlerine koyacakları bir sertifikayı 
aşağıdaki tekstle birlikte hazırlamayı düşünebilirsiniz.

HazırlanacağıM
Başkan Thomas s. Monson beni misyon hizmetine 

hazırlanmaya çağırdı. Bunu başaracağım:

•	 Kendimi	temiz	ve	pak	tutacağım	ve	Rab’bi	tem-
sil etmeye layık olacağım.

•	 Sağlığımı	koruyacak	ve	güçlü	olacağım.
•	 Dua	edip	kutsal	yazıları	çalışacağım.

Misyon hizmeti için kendimi hazırlayacağım.

(imza)
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eliza R. Snow’un anılarında Pey-
gamber Joseph Smith’in “[Yardım-

laşma Cemiyeti] adı günümüze ait bir 
terim olsa da, bu kurumun aslı çok 
eskidir” diye öğrettiğini okuruz. 1

Cennetteki Baba ve Oğlu İsa Me-
sih, Joseph Smith’i ziyaret etmişlerdir 
ve onun aracılığıyla sevindirici habe-
rin tamamını iade etmişlerdir. Yardım-
laşma Cemiyeti bu iade edilişin bir 
parçasıdır. Kilise organizasyonu kız 
kardeşler organize oluncaya kadar 
tamam değildi.2

Önümüzdeki aylardaki Ziyaretçi 
Öğretmenlik Mesajları’nın her biri, 
Yardımlaşma Cemiyeti’nin tarihi ve 
bu cemiyetin iade edilmiş sevindirici 
haber içinde oynadığı rolü hakkında 
bize daha çok öğrenme fırsatı vere-
cektir. Kendi tarihimizi anlamak bir-
çok sebepten dolayı sadece önemli 
değil, aynı zamanda gereklidir. 

Öncelikle tarihimizi anlamak bize 
olmamız gereken Tanrı’nın kadınları 
gibi olabilmemiz için ilham verir. 
Soylu ‘Son Zaman Azizi’ kadınları 
örnek alarak, geçmişten aldığımız 
derslerle geleceğe hazırlanabiliriz.3

İkinci olarak, bizim tarihimiz ilk Ki-
lise’de var olan aynı ilkelerin bugünkü 
inancımızın temel ilkeleri olduğunu 
öğretir. Bu bilgi ve bizim amaçla-
rımız—imanı ve kişisel doğruluğu 
arttırmak, aileleri ve evleri güçlen-
dirmek ve muhtaç olanlara yardımcı 
olmak—geçmişimiz ile bizim zamanı-
mız arasında bir bağlantı kurar.

Yardımlaşma cemiyeti’nin Tarihi ve Mirası
Bu materyali inceleyin ve uygun olduğu takdirde ziyaret ettiğiniz kız kardeşler ile paylaşın. Kız  
kardeşlerinizi güçlendirmenize ve Yardımlaşma Cemiyeti’ni hayatınızın aktif bir parçası olmasına  
yardımcı olması için aşağıdaki soruları kullanın.
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Üçüncü olarak, eğer tarihimize 
değer verirsek, sahip olduğumuz ma-
nevi mirası daha iyi paylaşabiliriz. Bi-
rinci Başkanlık’tan Birinci Danışman, 
Başkan Henry B. Eyring şöyle dedi: 
“Başkalarının ilahi sevgi armağanını 
almasına yardımcı olarak bu mirası 
onlara iletebilirsiniz … Yardımlaşma 
Cemiyeti’nin tarihi yazılan sözlerde 
ve sayılarda kayıtlı olsa da, bu miras 
sadece yürekten yüreğe geçer.” 4

Sonuç olarak, geçmişimizi anlamak 
gelecekteki Yardımlaşma Cemiyeti’nin 
etkin bir parçası olmamıza yardımcı 
olur. Başkan Spencer W. Kimball 
(1895–1985) şu açıklamada bulun-
muştur, “Geçmişin kıymetini bilen 
kadınların kendilerini doğru bir gele-
ceğe hazırlamakla meşgul olduklarını 
biliyoruz.” 5

Yardımlaşma Cemiyeti genel başkanı  
Julie B. Beck.

Kutsal Yazılar
Ester 9:28–29; Romalılar 16:1–2; 

Alma 37:8; Moroni 7:45–47

Kendi Tarihimizden
“Yardımlaşma Cemiyeti, Rab’bin 

kadınlar için olan organizasyonu-
dur.” 6 Joseph Smith, peygamberlik 
yetkisi ile Yardımlaşma Cemiyeti’ni 17 
Mart 1842’de organize etmiştir. O ilk 
toplantıda bulunan küçük ve çeşitli 
gruptaki kız kardeşlerimiz bugünkü 
Yardımlaşma Cemiyeti’nde bulunan 
kız kardeşlerimize benzeyen kendini 

bu işe adamış kadınlardı. “Onların  
arasında üç genç kız vardı, en yaşlıları 
ise 50 yaşlarında bir kadındı. Onlardan 
on bir tanesi evliydi, iki tanesi duldu, 
altı tanesi bekardı ve birinin evlilik du-
rumu ise bilinmiyor. Ekonomik koşul-
ları gibi eğitim durumları ve geçmişleri 
çok farklıydı. Bu organizasyonun üye 
sayısı arttıkça, üyeler arasındaki fark-
lılıkların kat kat artması gerekiyordu, 
ama onlar tek bir yürek oldular ve tek 
bir yürek olmaya devam ettiler.” 7
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Ben Ne Yapabilirim?
1. Ziyaret ettiğim kız kardeşlerin 
ilahi sevgi armağanını alabilme-
lerine yardımcı olabilmek için ne 
yapabilirim?

2. kendimi doğru bir geleceğe 
hazırlamak için bu ay ne yapmaya 
başlayabilirim? kendi ailem için 
ne yapabilirim?
Daha çok bilgi almak için,  
www.reliefsociety.lds.org’a gidin.


