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Sevinciniz Ne Kadar
Büyük Olacak

H

ayattaki mutluluklardan sadece birkaçı restore
edilmiş sevindirici haberi yüreklerinde kabul
edenlere yardımcı olduğumuzu bilmekten daha
tatlı ve kalıcıdır. Bu sevinci yaşamak Kilise’nin her üyesi
için mümkündür. Vaftiz olduğumuzda, “her zaman ve her
şeyde ve olabileceğimiz her yerde, hatta ölünceye kadar
Tanrı’nın tanıkları olarak duracağımıza” dair söz verdik
ki, “böylece Tanrı tarafından fidye ile kurtarılabilir ve ilk
dirilişte dirilecek olanların arasında sayılabiliriz; böylece
sonsuz yaşama kavuşabiliriz” (Mosiya 18:9).
Kilise üyelerinin hepsi, nerede olurlarsa olsunlar, hayatlarının sonuna kadar İsa Mesih’in sevindirici haberini
dünyaya götürmek için Kilise’ye verilen emrin sorumluluğunu kabul ederler. Rab açık bir şekilde şöyle dedi: “İşte,
sizi tanıklık etmeniz için ve halkı uyarmanız için gönderdim ve uyarılan her insanın kendi komşusunu uyarması
gerekir” ( Ö&A 88:81). Tam zamanlı misyonerler henüz
Kilise’nin üyesi olmayanları öğretmek üzere yetkilidirler.
Kilise’nin üyeleri ise Rab’bin misyonerlere öğretmeleri
için hazırladığı insanları bulma gücüne sahiptirler.
Rab’bin sevindirici haberi öğrenmeleri için çevremizde
insanlar hazırladığına inanmamız gerekir. Rab onların kim
olduğunu biliyor ve onlar hazır olur olmaz, bizi Kutsal
Ruh’un gücü ile onlara doğru yönlendirebilir ve onları
öğretilmeye davet etmek için bize sözler söyletebilir. Rab’bin 1832 yılında bir misyonere verdiği söz aynı zamanda
misyonerler tarafından öğretilmeye hazır olan insanları

bulmamız için bize verdiği sorumluluk sözüdür: “Tesellici’yi onun üzerine göndereceğim, ona hakikati ve gideceği yolu öğretecek; ve sadık olduğu ölçüde, ona yeniden
demetlerlerden bir taç giydireceğim” (Ö&A 79:2–3).
Bu sadık misyoner için verilen büyük sevinç vaadi
aynı zamanda misyonerlik işine gönül veren biz sadık
üyeler için verilen bir vaattir:
“Ve şimdi, bana Babamın krallığına getirdiğin bir
candan dolayı sevincin büyük olursa, bana birçok can
getirirsen, sevincin ne kadar büyük olacaktır!
“İşte, sevindirici haberim, kayam ve kurtuluşum gözlerinin önünde duruyor.
“Babadan benim adımla, alacağına inanarak imanla
isteyin ve insançocukları için uygun olan her şeyi gösteren Kutsal Ruh’a sahip olacaksın” (Ö&A 18:16–18).
Kutsal Ruh öğretilmeye hazır kişileri fark etmemize
ve onları davet etmemize yardımcı olur, buna ilaveten
Rab bize rehberlik etmek üzere liderleri göreve çağırır ve
eğitir. 28 Şubat 2002 tarihinde gönderilen bir mektupla
Birinci Başkanlık misyonerlik işi ile ilgili sorumlulukları
daha çok gözetmenlere ve mahalle üyelerine vermiştir.1
Mahalle ve dal meclislerinin yardımı ile, rahiplik yönetim komitesi kendi birimleri için bir misyonerlik planı
geliştirir. Bu planda üyeler için misyonerler tarafından
öğretilmeye hazır olanları nasıl bulacaklarına dair tavsiyeler bulunmaktadır. Mahalle ya da dal misyon lideri adı verilen bir kişi göreve çağrılır. Bu misyon lideri tam zamanlı
1

misyonerler ve araştırıcılarla yakın bir ilişki içindedir.
Misyonerlerin öğreteceği insanları bulmalarına yardımcı
olmakla ilgili kişisel yükümlülüğünüzü daha iyi yerine getirebilmek için birçok yol vardır. En basit yol en güzelidir.
Kutsal Ruh tarafından yol gösterilmek için dua edin.
Yerel liderlerinizle ve misyonerlerle konuşun, onların
tavsiyelerini sorun ve onlara yardım edeceğinize dair söz
verin. Bu işte sizinle birlikte çalışanları teşvik edin. Ve her
zaman söylediğiniz her sözde ve yaptığınız her işte İsa’nın
Mesih olduğuna ve Tanrı’nın dualarımıza cevap verdiğine
dair bir tanık olun.
Dua edip Kutsal Ruh’un rehberliğini almak için çalıştığınızda, Kutsal Ruh’un sizi hakikati arayanlara doğru
yönlendireceğine tanıklık ederim. Ve kendi tecrübelerimden biliyorum ki sevinciniz sevindirici haberi yürekten kabul etmeyi seçenler ve ardından inançla sonuna
kadar dayananlarla birlikte kalıcı olacaktır.

birini, ilkokul ve lisemdeki okul sekreterlerini, geçmişte

Not

imza atabileceğimizi öğrendim. En önemlisi, misyonerlik

pek kibar davranmadığım bir kızı ve bir zamanlar tutulduğum genç bir adamı orada gördüm.
Bu kişilerin her biri benim hayatımda derin izler bırakan
kişilerdi. En iyi arkadaşım çok dürüst ve ahlaklı genç bir
kızdı ve onun yüzünden Kilise’yi araştırmaya devam ettim.
Beni okulumdan hatırlayan sekreterler bana önemli olduğumu anlamama yardımcı olmuşlardı. Geçmişte kendisine
kaba davranmama rağmen beni sevgiyle kucaklayan genç
bayandan ilahi sevginin ve hayırseverliğin ne olduğunu
öğrenmiştim. Genç kızken tutulduğum çocuk bana karşı iyi
bir örnek olmuş, ondan yansıyan ışığı fark etmiştim; bunun
için onun etrafında olmayı istiyordum.
Bu tecrübeler sayesinde biliyordum ki Cennetteki Baba,
misyonerleri hiç görmeden önce, etrafıma koyduğu kişiler
sayesinde beni sevindirici haberi kabul etmem için hazırlamıştı. Bu insanlardan küçük şeyler yaparak büyük işlere

1. Bkz. “News of the Church: Ward and Branch Missionary Work
Emphasized,” Liyahona, Ağustos. 2002, 4.

işinin kendimle başladığını öğrendim.

Çocuklar

Bu Mesajı Öğretmek için Fikirler

Sevindirici Haber—Paylaşmak İçin Bir
Armağan

• Teaching, No Greater Call [Öğretmek, En Kutsal Çağrıdır] kitabı öğrettiğimiz kişilere öğrendikleri ilkeleri

Sevindirici haber demek İsa Mesih ve O’nun peygam-

uygulamalarına yardımcı olmak üzere hedefler koy-

berleri tarafından bize verilen bütün öğretiler ve kutsal

malarını teşvik etmek için bizi bilgilendirir (bkz. sayfa

törenler demektir. Sevindirici haber sanki Cennetteki Ba-

159). Aile ile birlikte, Başkan Eyring tarafından bah-

banın verdiği armağanlarla dolu bir sepet gibidir. Siz bu

sedilen misyonerlik işinin kutsamalarını tanımlamayı

armağanları başkalarına vermek için yardımcı olabilirsiniz.

düşünebilirsiniz; eğer Kutsal Ruh’un sizi teşvik ettiğini

Sevindirici haber armağanını kimlerle paylaşabilirsiniz?

hissederseniz, aileyi sevindirici haberi paylaşmaları için

Bu kutsal yazı ayetlerinin her birini okuyup sevindi-

hedefler belirlemeye davet edin.

rici haberin içinde bulunan armağanlardan bazılarının

• Başkan Eyring’in “en basit yol en güzelidir” öğüdünü

listesini yapın ya da resimlerini çizin.

hatırlayarak, sevindirici haberi paylaşma konusunda aile

1. Yakup 5:14–15

ile beraber fikirler yürütmeyi düşünebilirsiniz. Fikirler

2. Mosiya 16:6–7.

konusunda,Teaching, No Greater Call [Öğretmek, En

3. 3.Nefi 18:1–10

Kutsal Çağrıdır,] kitabının 160’ıncı sayfasına bakınız.

4. Ö&A 20:72–73
5. Ö&A 33:16

Gençler

6. Ö&A 89:4, 18–21.
7. Ö&A 132:46.

Hayatımdaki Birçok Misyoner

8. Ö&A 137:10

Elizabeth S. Stiles

9. Ö&A 138:32–34

M

isyonerlerle birlikte ilk kez kiliseye geldiğimde,
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beraber büyüdüğüm ve aynı camiadan tanıdığım

insanları gördüm. Okuldaki en iyi arkadaşlarımdan
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Her Şeyin Geri Getirilişi
Bu materyali inceleyin ve uygun olduğu takdirde ziyaret ettiğiniz kız kardeşler ile paylaşın.
Kız kardeşlerinizi güçlendirmenize ve Yardımlaşma Cemiyeti’ni hayatınızın aktif bir parçası
yapmasına yardımcı olması için aşağıdaki soruları kullanabilirsiniz.

P

eygamber Joseph Smith Yardımlaşma Cemiyeti’ni Kilise’nin
temel bir parçası olarak organize
etmiştir. Başkanlık olarak, Yardımlaşma Cemiyeti’nin hayatınızda neden önemli olduğunu anlamanıza
yardımcı olabilmeyi umuyoruz.
Yeni Antlaşma kitabındaki kadınların İsa Mesih’e iman edip O’nun
işine katıldıklarını biliyoruz. Luka
10:39 “Rab’bin ayakları dibine oturan, O’nun konuşmasını dinleyen”
Meryem’den bahseder. Yuhanna
11:27 ’de Marta, Mesih hakkında
tanıklıkta bulunur: “Marta ona,
‘Evet, ya Rab’ dedi: Senin, dünyaya
gelecek olan Tanrı’nın Oğlu Mesih
olduğuna iman ettim.” Elçilerin İşleri
9:36, 39 “her zaman iyilik yapan, …
İsa’nın öğrencisi olan Tabita adında
bir kadından” söz eder. “… ve bütün
dul kadınlar Petrus’un çevresinde
toplandılar … ona, Tabita’nın diktiği
entarilerle üstlükleri gösterdiler.”
Romalılar 16:1–2 ’deki Fibi, “kilisenin bir görevlisi idi” ve “birçoklarına
destek olmuştu.”
Bu iman, tanıklık ve hizmet
örnekleri son günlerdeki Kilise’de
devam etmiştir ve Yardımlaşma Cemiyeti’nin organizasyonu ile resmileştirilmiştir. Yardımlaşma Cemiyeti
genel başkanı Julie B. Beck şöyle
öğretti: “Kurtarıcı’nın Yeni Antlaşma

zamanındaki Meryem’i ve Marta’yı
aynen işine katılmaya davet etmesi
gibi, bu devirdeki Rab’bin işine
katılan kadınların resmi bir görevi
vardır … Yardımlaşma Cemiyeti
organizasyonu 1842 yılında kadınların toplu gücünü ve onların
Rab’bin krallığını kurmakla ilgili
kendine özgü görevlerini harekete
geçirmiştir.” 1
Yardımlaşma Cemiyeti’nin amaçlarına odaklanarak işimizi başarırız:
İmanımızı ve kişisel doğruluğumuzu
arttırarak, aileleri ve evleri güçlendirerek ve muhtaç olanları bulup
onlara yardım ederek.
Yardımlaşma Cemiyeti’nin
kurtuluş işinde yardım etmek için
Tanrı’dan esinlenerek kurulduğuna
tanıklık ederim. Her Yardımlaşma
Cemiyeti kız kardeşimiz bu kutsal
işin başarıya ulaşmasında önemli
bir rol oynar.
Silvia H. Allred, Yardımlaşma Cemiyeti
genel başkanlığı birinci danışmanı.

Kutsal Yazılar
Yoel 2:28–29; Luka 10:38–42;
Efesliler 1:10

Kendi Tarihimizden
Kızkardeş Julie B. Beck şöyle
öğretmiştir: “Peygamber Joseph
Smith sayesinde Yardımlaşma

İman • Aile • Yardım

Cemiyeti’nin Geri Getiriliş’in
resmi bir parçası olduğunu biliyoruz.” 2 Geri getiriliş süreci 1820
yılındaki İlk Görüm ile başlamış
“satır üzerine satır, emir üzerine
emir” olarak devam etmiştir (Ö&A
98:12). Yardımlaşma Cemiyeti 17
Mart 1842 yılında resmi olarak
kurulduğunda, Peygamber Efendimiz kadınlara onların restore
edilmiş Kilise’deki önemli bir
yeri olduklarını öğretmiştir. O
şöyle dedi, “Kilise hiçbir zaman
kadınlar böyle organize oluncaya
kadar mükemmel bir şekilde
kurulmamıştır.” 3
Notlar

1. Henry B. Eyring, “The Enduring Legacy of
Relief Society,” Liyahona, Kasım 2008, 108.
2. Julie B. Beck, “Fulfilling the Purpose of Relief
Society,” 108.
3. Teachings of Presidents of the Church:
Joseph Smith (2007), 451.

Ben Ne Yapabilirim?
1. Bu ay kız kardeşlerime İsa

Mesih’in kadın öğrencilerinin
imanını gösteren bir yardımı
nasıl sağlayabilirim?

2. Bu ay tanıklığımı güçlendirmek için restore edilmiş sevindirici haberin hangi öğretisini
çalışmalıyım?

Daha çok bilgi almak için,
www.reliefsociety.lds.org’a gidin.
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