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Mormon Kitabı’ndaki
Değerli Vaatler

Y

ıllar önce yaşam ile ölüm arasında gidip gelen
genç bir babanın yatağının başucunda duruyordum. Perişan karısı ve iki çocuğu yanında duruyordu. Genç baba elimi tuttu ve yalvaran bir bakışla,
“Gözetmenim, ölmek üzere olduğumu biliyorum. Öldüğümde ruhuma ne olacağını bana anlatır mısın” dedi.
Tanrı’dan bana yardımcı olması için içimden dua
ettikten sonra yatağının yanındaki masada üçlü kutsal
kitabın olduğunu fark ettim. Kitaba uzandım ve sayfalarını karıştırdım. Ansızın sayfaların kendiliğinden açılıp
Mormon Kitabı’ndaki Alma 40’ıncı bölümde durduğunu
fark ettim. Ona şu sözleri okudum:
“İşte, bir melek tarafından bana bütün insanların
ruhlarının bu ölümlü bedenden ayrılır ayrılmaz, . . . eve,
onlara hayat vermiş olan Tanrı’nın yanına götürüleceği
bildirilmiştir.
“Ve . . . doğruların ruhları Dinlenme Yeri denilen
büyük bir mutluluk durumuna, çektikleri tüm sıkıntılardan, kaygı ve üzüntülerden dinlenecekleri bir dinlenme
durumuna, bir huzur durumuna kabul edilecektir”
(Alma 40:11–12).
Diriliş hakkında okumaya devam ederken, bu genç
adamın yüzü parlamaya başladı ve dudaklarında bir
gülümseme belirdi. Ziyaretim sona erdiğinde, bu güzel
aileye veda ettim.

Anne ve çocukları daha sonra cenaze töreninde
gördüm. Genç adamın hakikati öğrenmek için ricada
bulunduğu o geceyi tekrar düşündüğümde, onun sorduğu sorunun cevabını Mormon Kitabı’ndan işittiğini
hatırlıyorum.
Mormon Kitabı’nda, “ülkenin Tanrısı İsa Mesih’e hizmet ettiğimizde,” bize huzur, özgürlük, ve nimet vaatleri
dahil, daha başka değerli vaatler de verilmiştir (Eter 2:12).
Kitabın sayfalarında Tanrı’nın emirlerini tutanlar için
“hiç bitmeyen bir mutluluk” sözü verilmiştir. Çünkü işte,
onlar gerek dünyasal, gerekse ruhsal her şeyde kutsanmışlardır” (Mosiya 2:41).
Kitabın sayfalarında Tanrı’nın kıymetli oğullarını ve
kızlarını kurtarmak amacıyla “O’nun elinde araç[lar]”
olanlar için “akıl almaz bir sevinç” sözü verilmiştir
(Alma 28:8; 29:9).
Kitabın sayfalarında dağılmış İsrail’in toplanacağı
sözü verilmiştir—dünya genelinde büyük misyonerlik
emeği vererek yaptığımız bir iş (bkz. 3 Nefi 16; 21–22).
Kitabın sayfalarında, Baba’ya İsa Mesih’in kutsal
adıyla dua ettiğimizde, ailelerimizin kutsanacağı sözü
verilmiştir (bkz. 3 Nefi 18:21).
Kitabın sayfalarını incelediğimizde, şu peygamberlik
sözünün yerine geldiğini görürüz: “Rab’bin Ruhu hayatınızda ve evlerinizde daha büyük ölçüde olacak, O’nun
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emirlerine itaat ederken daha kararlı yürüyeceksiniz ve
Tanrı’nın Oğlu’nun yaşadığının gerçek olduğuna dair
daha güçlü bir tanıklığınız olacak.” 1
Ve Mormon Kitabı’nın sayfalarında dua ederek,
doğru bir amaçla ve Mesih’e inanarak sorduğumuzda,
bu vaatlerin gerçek olduğunu “Kutsal Ruh’un gücüyle”
bileceğimizi bildiren Moroni’nin vaadi verilmiştir (bkz.
Moroni 10:4–5).
Diğer son zaman peygamberleri ile birlikte, “yeryüzündeki kitapların en doğrusu olan” bu kitabın, İsa Mesih hakkında başka bir ahit olan bu Mormon Kitabı’nın
doğru olduğuna tanıklık ederim,” 2. Kitabın mesajı bütün
dünyaya ulaşmaktadır ve okuyucularına hakikate ilişkin
bilgileri öğretir. Mormon Kitabı’nın insanların hayatını
değiştirdiğine tanık oldum. Dilerim her birimiz bu kitabı
okuruz ve yeniden okuruz. Umarım hepimiz kitabın

içindeki değerli vaatlere ilişkin tanıklıklarımızı sevinçle
Tanrı’nın bütün çocuklarıyla paylaşırız.
NOTLAR

1. Gordon B. Hinckley, “A Testimony Vibrant and True,” Liyahona,
Ağustos 2005, 6.
2. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), 64.

BU MESAJI ÖĞRETMEK IÇIN FIKIRLER
“İnsanlık ailesinin karşılaşacağı her karışıklığı, her
problemi ve her ikilemi çözecek gerçeklere ait ilkeleri kutsal yazılarda buluruz” (Teaching, No Greater
Call [1999], 51). Başkan Monson’un mesajını aile ile
paylaşırken, onları Başkanımızın Mormon Kitabı’nda
tanımladığı “değerli vaatleri” dinlemeye davet edin.
Mormon Kitabı’nda anlamlı bulduğunuz bir vaadi aile
ile paylaşabilirsiniz.
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Eğer Kuşku Duymazsak
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.

M

ormon Kitabı’nda çok cesur,
yiğit ve güçlü olan örnek
gençlerle ilgili bir hikaye okuruz.
“Evet, onlar doğru ve ağırbaşlı
insanlardı; çünkü onlara Tanrı’nın
emirlerini yerine getirmeleri ve
O’nun önünde doğrulukla yürümeleri öğretilmişti.” (Alma 53:21). Bu
sadık genç delikanlılar annelerine
saygı gösterdiler—anneleri örnekleri
ve öğretmenleri oldu.
Helaman’ın savaşçılarının anneleri bizim zamanımızdan çok daha
değişik bir zamanda yaşıyorlardı.
İçinde bulundukları koşullar zor ve
tehlikeliydi; gençler maddi ve manevi özgürlüklerini savunmak için
hizmete çağrılmıştı. Bugün “savaşımızın insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık
dünyanın güçlerine, kötülüğün
göksel yerlerdeki ruhsal ordularına
karşı” olduğu bir dünyada yaşıyoruz
(Efesliler 6:12).
Zor zamanlarda Helaman’ın savaşçılarının bildiği gerçekleri öğretecek güçlü anne babalara ve örnek
insanlara büyük ihtiyaç duyulur:
“Eğer şüphe etmezlerse, Tanrı onları
kurtaracaktı” (Alma 56:47). Bu gerçekleri öğretmek ve örnek olmak her
zaman tetikte olmamızı gerektirir. Ne
olursa olsun, korkmamamız gerekir.
Kim olduğumuzu ve Tanrı’nın kim
olduğunu bildiğimizde ve O’nunla
antlaşmalar yaptığımızda,—savaşçıların anneleri gibi—bizim de sonsuza
dek büyük bir etkimiz olacaktır.

Büyük bir olasılıkla, Helaman’ın
2060 savaşçısının her biri annesi
tarafından etkilenmişti. Ancak bu
anneler kendi başlarına hareket
etmediler. Bu anneler, başka doğru
erkek ve kadınlarla birlikte, inançlarını ve sergiledikleri örnekleri
antlaşmaların gücünü öğretmek
için birleştirmiş olmalılar. O günün
gençleri anne ve babalarının bir
daha ellerine silah almayacağız diye
Tanrı ile yapmış oldukları antlaşmanın önemini anladılar. Her şeyin
imkansız gözüktüğü bir durumda,
sevgi dolu Cennetteki Babamız
bu anne babaların antlaşmalarına
sadık kalabilmeleri ve özgürlüklerini
koruyabilmeleri için bir yol hazırladı
(bkz. Alma 56:5–9). Biz de aynı şekilde antlaşmalarımıza uymalıyız ki
çocuklar ve gençler—kendi çocuklarımız, kilise mahallelerimizdeki ve
dallarımızdaki çocuklar, çevremizdeki ve toplumlarımızdaki çocuklar—antlaşmaları yerine getirmenin
önemini anlayıp destekleyeceklerdir.
Antlaşmalarımıza saygı gösterirsek, Cennetteki Baba bizim
gideceğimiz yolu hazırlayabilir.
Antlaşmalarımıza kesin bir şekilde
uymamız gerekmektedir. Örneğin,
dua etmede, kutsal yazıları araştırmada, geçerli bir tapınak tavsiye
kartına sahip olmada, iffetli şekilde
giyinmede, Sebt gününe saygı göstermede kusursuz olabiliriz. Böyle
yaptığımızda, çocuklarımız bunu
görecek ve “Annelerimizin bunu
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bildiğinden şüphemiz yoktur” diyebilecekler (Alma 56:48).
Kendi güçlerinin Rab’bin Kefaretinden geldiğinin farkında olan
Son Zaman Azizi kadınlar zor
zamanlarda ve hayal kırıklığına
uğradıkları günlerde pes etmezler.
Antlaşmalarını tutan bizler, çocuklarımızı ve gençlerimizi destekleme,
yetiştirme ve koruma konusunda
olağanüstü başarılı oluruz ki bir gün
bu büyüyen kuşak hakkında “Ben
böyle büyük bir cesareti asla, hayır,
insanların arasında hiç görmedim”
diyebiliriz (Alma 56:45).
Yardımlaşma Cemiyeti genel başkanı
Julie B. Beck.

Kutsal Yazılar
Alma 53:56–58.

Ben Ne Yapabilirim?
1. Kız kardeşlerime sahip olduk-

ları gücün farkında olmalarına ve
bu gücü büyüyen kuşağı etkilemek üzere kullanmalarına nasıl
yardımcı olabilirim?

2. Bugün karşılaştığım zorlukları
aşabilmek için Mormon Kitabı’ndan nasıl ilham alabilirim?
Daha çok bilgi almak için,
www.reliefsociety.lds.org’a gidin.

Telif Hakkı © 2011 Intellectual Reserve, Inc.
Her hakkı saklıdır. Almanya’da basılmıştır.
İngilizce onayı: 6/10. Tercüme onayı: 6/10.
Visiting Teaching Message, October 2011
sayısının tercümesidir. Turkish. 09770 186

