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Ondalığın Nimetleri
T

anrı’nın bize emirler vermesinin amacı bizi kutsamaktır. O bize armağanlarının en güzeli olan
sonsuz hayatı vermek istiyor (bkz. Ö&A 14:7).
Göksel krallıkta O’nunla birlikte sonsuza kadar yaşama
armağanına kavuşabilmek için, o krallığa ait yasaları
tutacak gücümüz olmalıdır (bkz. Ö&A 88:22).
O bize bu hayatta emirler vererek o kapasiteyi geliştirmemize yardımcı olur. Ondalık yasası bu hazırlayıcı
emirlerden biridir. Yasa bize tüm gelirimizin onda birini
Rab’be vermemizi öğretir. Bu yasa bir çocuğun bile anlayabileceği kadar basittir. Kazandıkları bozuk paraların
onda birini ondalık zarfına koyup gözetmenlerine veren
çocuklar gördüm.
Tam ondalık ödediğimizde bize verilecek olan
nimetlerden biri daha yüksek bir yasayı tutmak üzere
inanç geliştirmektir. Göksel krallıkta yaşamak için her
şeyi adama yasasını uygulamalıyız. Orada hepimizin bir
bütün olduğunu ve sahip olduğumuz her şeyin Tanrı’ya
ait olduğunu hissedebilmeliyiz.
Bu hayatta tam ondalık ödemek bizi en azından üç
yoldan sonsuz hayat armağanına kavuşabilmek için hissetmemiz gereken duyguları hissetmeye hazırlar.
İlk olarak, ondalıklarımızı Kilise’ye ödediğimizde,
Cennetteki Babamız bizim üzerimize nimetlerini yağdırır.
Sürekli ondalık ödeyen herkes bunun doğru olduğunu
bilir. Bu nimetler bazen manevi, bazen de maddi nimetlerdir. Bunlar Rab’be uygun bir zamanda ve Rab’bin
bizim için bildiği en iyi şeyler doğrultusunda verilir.

Bu nimetler geldiğinde, Tanrı’nın hayatımızdaki her iyi
şeyin kaynağı olduğuna dair inancımız artar. Kendimizi
Tanrı’ya adadığımızda, Tanrı’nın yarattığı her şeyin O’na
ait olduğu gerçeğini daha kolay görebiliriz. Tanrı’nın bizden sadece verdiği şeylerin yüzde 10’unu istemesi bizim
minnet duymamızı sağlar. Böylece gelecekte her şeyi
adama yasasını tutmaya daha iyi hazırlanmış oluruz.
İkinci olarak, sürekli tam ondalık ödersek, Tanrı’dan
kendimizin ve ailemizin ihtiyaç duyduğu şeyleri isterken kendimize daha çok güven duyarız. Tanrı, ondalıklarımızı ödemek için yaptığımız antlaşmamıza sadık
kaldığımızda, bize sahip olabileceğimizden daha büyük
nimetler vereceğini vaat etmiştir (bkz. Malaki 3:10). Bu
yüzden ondalık vermenin nimetlerinden biri geleceğe
güvenle bakmaktır. Hangi durumda olursak olalım, her
şey en hayırlı bir şekilde sonuçlanacaktır. Verdiğimiz
sözleri tutarsak, Tanrı vaatlerini yerine getirecektir. Tam
ondalık ödemenin nimetlerinden biri huzur hissetmektir. Ondalık emrini tutanlar huzur nimetinin gerçek ve
kıymetli olduğuna tanıklık edebilirler.
Üçüncü olarak, ondalık ödeyenler Tanrı’ya ve O’nun
çocuklarının hepsine daha çok sevgi duyarlar. Baba’nın
ödediğimiz [sunduğumuz] ondalıkları bu dünyada ve
sonsuza dek insanları bereketlemek için nasıl kullandığını
gördüğümüz zaman böyle bir sevgi artışını hissederiz.
Tanrı, yetkili hizmetkarlarının vasıtasıyla, bu ondalıkları çok dikkatli bir şekilde kullanır. Ondalık
ödeyenler Rab’bin ailelerin birbirlerine sonsuza dek
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mühürlenebileceği tapınaklar inşa etmesine yardımcı
olur. Ondalık ödeyen kişi Tanrı’nın sevindirici haberi
her yerde bulunan insanlara göndermesine yardımcı
olur. Ondalık ödeyen kişi Tanrı’nın açlığı ve acıları
Kendi yöntemi ile hizmetkarları sayesinde dindirmesine yardımcı olur. Bu hizmetkarlardan herhangi birisi
insanları kutsamak için kullanılan ondalıklardan dolayı size sevgi bağlarının nasıl güçlendiğini anlatabilir.
Aynı şekilde tam ondalık ödeyen insanlar da bunu size
anlatabilir.
Ondalık uzlaşma toplantısına aylar var. Dua ediyorum ki siz ve aileniz şimdiden Tanrı’nın tam ondalık
ödediklerini Kendisine beyan edenlerin üzerine yağdırdığı nimetlere hak kazanabilmek için planlar yapar ve
hazırlanırsınız.

bana dersleri öğrettiklerinde, her zaman aradığım şeyin

BU MESAJI ÖĞRETMEK IÇIN FIKIRLER

para geliyordu. Bu kadar az para ile geçinmek zordu.

•

Kilise olduğunun farkına vardım. Ne var ki arkadaşlarım beni etkileyerek Pazar günleri kiliseye gitmemi
engellediler.
Bir kez hafta içinde Kilise aktivitelerinden birine
gittim. Oradaki tüm gençlerin birlikte gülmeleri ve
oyun oynamaları beni çok mutlu etti. Misyonerler,
oradaki gençlerle beraber bana sevindirici haber derslerini öğretme fırsatına sahip oldular; kendimi o kadar
iyi hissettim ki vaftiz olmaya karar verdim.
Kilise’ye katıldıktan sonra da zorluklar yaşadım.
Şehrin o bölgesinde bulunan tek üye bendim ve kiliseden çok uzakta oturuyordum. Kilise üyesi olmayan
arkadaşlarım benimle hiçbir şey yapmak istemiyorlardı.
Kendimi yalnız hissettiğimde, dua ettim ve Rab’bin
sevgisini hissettim.
Her ay, annemin bıraktığı bir fondan az miktar bir
Yine de itaat etmeye karar verdim. Ondalığımı öde-

Bazen belli bir ilkeyi öğretmenin en güzel yolu gös-

dim ve aynı zamanda seminer ve Pazar toplantılarına

tererek tanıtmaktır (bkz. Teaching, No Greater Call

gitmek için yol parası ödemek zorundaydım. Nasıl

[1999], 164). Bir aile üyesine onda birin neyi temsil

olduğunu bilmiyorum, ama her ayın sonunda yapmam

ettiğini sorabilirsiniz. Bu kişi 10 parçadan oluşan bir

gereken her şeyi yapacak kadar param olduğunu

grup nesneden bir tanesini ayırarak bunu yapabilir.

fark ettim.

Görüşmenizin bitiminde, aile üyelerinden birini on-

Ondalık ödediğim için bereketlendiğimi biliyorum.

dalık kağıdının nasıl doldurulacağını göstermesi için

Bu emre itaat etmek daha güçlü bir tanıklığımın olma-

davet edebilirsiniz.
•

sına, misyon hizmetinde bulunmama ve nimetlerimi

“Öğrettiğiniz kişiler iştirak ettikleri zaman birbirle-

görmeme yardımcı oldu ki böylece zor günler yaşayan

rine daha faydalı olurlar” (Teaching, No Greater Call,

yeni üyeleri güçlendirmemi sağladı.

63). Aile üyelerini Başkan Eyring’in yaptığı “sonsuz
hayat armağanına kavuşabilmek için hissetmemiz ge-

ÇOCUKLAR

reken duyguları hissetmek” açıklaması ile ne demek
istediği konusunda düşüncelerini paylaşmaya davet

Ondalık Ödeyebilirim

edin. Ondalık ödediğimizde Tanrı’nın nimetlerine

O

kavuşabilmek için hissetmemiz gereken duyguları hissetmemize yardımcı olan üç yöntemi tartışabilirsiniz.

ndalık ödemek demek kazandığımızın yüzde
10’unu Rab’be vermek demektir. Üç çocuğun

farklı işlerde çalıştığını farz edin. Birisinin 1 dolar,
diğerinin 2 dolar ve üçüncü çocuğun 3 dolar kazandı-

GENÇLER

ğını varsayın. Her çocuğun ne kadar ondalık ödeyece-

Yeterli Para

Bonus [ikramiye] sorusu:  Bu ondalık ödeyenlerden

ğini yazın.
hangisi en çok nimet kazanacaktır? (İpucu: Başkan

Fabiano dos Santos da Silva

M

Eyring’in mesajındaki son paragrafa bakınız).

isyonerlerle 17 yaşındayken karşılaştım. O zaman
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ağabeyim ve ben beraber oturuyorduk. Annemiz

bir yıl önce vefat etmişti ve hayat zordu. Misyonerler
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Aileleri Maddi Özgüven Sayesinde
Güçlendirmek
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 kullanın.

Ö

zgüven geliştirmek—kendimize ve ailelerimize bakabilme gücü—her kız kardeşin bir
sorumluluğudur. Çalışmayı sevmeyi
öğrenerek, kendi geçimimizi en iyi
yollardan sağlama konusunda ilham
almaya çalışarak ve temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için aile fertleri ile
beraber çalışarak özgüvenli oluruz.
Özgüvenli olduğumuzda, sahip
olduğumuz nimetlerimizi ve kaynaklarımızı geleceğe hazırlanmak ve
gelecekteki problemlerden kaçınmak için kullanırız. Özgüvenimiz
ancak önümüze çıkacak zorluklara
inançla göğüs gerdiğimizde ve
cesaretli olmak için dua ettiğimizde artar. Özgüven duygusu aynı
zamanda başkalarına bakmak için
yaptığımız antlaşmaları tutmamıza
olanak sağlar.
Yardımlaşma Cemiyeti’nde özgüven ilkeleri ve becerileri öğreniriz.
Kız kardeşler burada özgüvenli
olmamıza yardımcı olacak bütçe
hazırlama, borçtan kurtulma, iş
bulmak için vasıflar geliştirme,
kutsal yazılar ve sevindirici haber,
başkalarına okumayı ve öğrenmeyi
öğretme, teknoloji, fiziksel sağlık, zinde olma, bağımlılıklardan
korunma ve kurtulma, sosyal ve
duygusal sağlık, hastalıkları önleme,
bahçe işleri, gıda üretimi ve depolaması, acil durumlar için hazırlıklı
olma ve bunun gibi başka birçok
konu hakkında öğrenebilirler. 1

Yardımlaşma Cemiyeti genel başkanı Julie B. Beck, “kendimizin ve
başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak
Rab İsa Mesih’in öğrencileri olduğumuzun kanıtıdır diye açıklamada
bulunmuştur. . . . Kayınvalidem
aniden vefat ettiğinde, arkasında
özgüvenli hayatının kanıtlarını
bırakıp gitti. Onun güncel tapınak
tavsiye kartı, çok kullanılmış kutsal
yazıları ve çalışma kitapçıkları
vardı. O’nun binlerce kez yemek
hazırladığı tencereleri, tavaları ve
kap kacakları hayranlıkla kendi
aramızda paylaştık. Eski giysilerden
diktiği yorganlar bırakmıştı. Şu eski
atasözüne inanıyordu ‘Kullanıp bitir,
iyice eskit, elde olanla idare et ya
da olmadan idare et.’ Onun bahçeden topladığı sebze ve meyveleri,
hazırlayıp sakladığı konserveleri
ve reçelleri gördük. Bizi özellikle
duygulandıran onun yıllarca yaptığı
harcamalarını tam olarak kaydettiği küçük muhasebe defterleriydi.
Tutumlu olarak yaşadığından, acil
durumlar için biriktirdiği bir miktar
parası hala duruyordu; hiçbir borç
bırakmamıştı! En önemlisi, hayatı
boyunca elde ettiği bu becerileri
birçok insana öğretmiş ve onlara
ilham kaynağı olmuştu.” 2

Kutsal Yazılar
Yuhanna 13:34–35; Yakup [Kutsal
Kitap] 1:27; Mosiya 4:26; Öğreti ve
Antlaşmalar 29:34–35; 38:30; 44:6
1
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Kendi Tarihimizden
Yardımlaşma Cemiyeti kız
kardeşleri her zaman maddi ve
manevi yönden can kurtarma
işlerine katılmışlardır. Nauvoo’daki
Kadın Yardımlaşma Cemiyeti her
hafta toplandığında, kız kardeşler
muhtaç olanlar hakkında raporlar
hazırladı. Para ve mal bağışı yaptılar, insanlar kabiliyetlerini ve zamanlarını muhtaç olanların yükünü
hafifletmek için feda ettiler. Bu
acıları dindirme işinin özü kuşaklar
boyunca Yardımlaşma Cemiyeti’nin
görevi olmaya devam etti.
Azizler Salt Lake Vadisi’ne vardıklarında, Başkan Brigham Young
(1801–77) kız kardeşlere muhtaç
olanlara yardım etmelerini ve kendilerine bakabilmelerini sağlayacak
beceriler kazanmalarını öğütledi.
O şöyle dedi, “Kendi geçiminizi
sağlamayı öğrenin; buğday ve un
depolayın ve sıkıntılı günler için
biriktirin.” 3 Rahipliğin yönetimi
altında, Yardımlaşma Cemiyeti
bize özgüven öğretmeye, aileyi
korumaya ve kişisel doğruluğu,
hayırseverlik işlerini ve Mesih’in
saf sevgisini teşvik etmeye devam
etmektedir.
NOTLAR
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1. Kız kardeşlerime ve onların

ailelerine kendi maddi özgüvenlerini arttırabilmeleri için nasıl
yardımcı olabilirim?

2. Kendi maddi özgüvenimi nasıl
arttırabilirim?

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