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Tanrı Tarafından 
Çağrılanlar ve İnsanlar 

Tarafından Desteklenenler

Kilise üyeleri olarak bizler çoğu zaman insanları 
çağrılarında desteklemeye davet ediliriz. Yıllar 
önce 18 yaşındaki bir öğrenci bana Rab’bin  

hizmetkârlarını desteklemenin ne anlama geldiğini  
gösterdi. Onun sergilediği mütevazı örnek sayesinde 
halen kutsanırım. 

O yüksekokuldaki ilk yılına daha yeni başlamıştı. Yak-
laşık bir yıl sonra, büyük bir üniversitede okumaya başla-
mak için evinden ayrılmadan hemen önce vaftiz olmuştu. 
Ben orada onun gözetmeni olarak hizmet ediyordum.

Ders yılı başladığında, onunla gözetmen ofisinde  
kısa bir görüşme yaptım. Bu ilk konuşmamızın, yeni  
bir yerde yaşadığı zorluklar ile ilgili bahsettiği şeyler  
dışında, pek azını hatırlıyorum, fakat ikinci konuşma-
mızı hiç unutmayacağım.

O benimle ofisimde görüşmek istedi. Bana, “Beraber 
dua edebilir miyiz ve duayı ben edebilir miyim?” dedi-
ğinde çok şaşırmıştım. Ona önceden dua etmiş oldu-
ğumu ve ondan da dua etmiş olmasını beklediğimi tam 
söyleyecektim. Bunu söyleyeceğime, onun bu ricasını 
kabul ettim.

Duasına, gözetmenin Tanrı tarafından çağrıldığını 

bildiğine dair tanıklığı ile başladı. Çok önemli ruhsal 
bir konuda ne yapması gerektiğini bana söylemesi için 
Tanrı’dan yardım istedi. Genç adam Tanrı’ya gözetmenin 
onun ihtiyaçlarını önceden bildiğini ve duyması gereken 
öğüdün kendisine verileceğinden emin olduğunu söyledi.

O konuşurken onun karşılaşabileceği belli tehlikeler 
aklıma geldi. Öğüt basitti, fakat oldukça açık bir şekilde 
verilmişti: Her zaman dua et, emirlere itaat et ve korkma.

Bu genç adam, Kilise’de geçirdiği bir yıl içinde, 
yönetmesi için çağrıldığı insanların imanı ve duaları ile 
desteklenen bir liderin sayesinde Tanrı’nın neler yapa-
bileceğini örnek davranışları ile öğretti. Bu genç adam 
bana Kilise’deki ortak rıza yasasının gücünü ispatladı. 
(bkz. Ö&A 26:2). Her ne kadar Rab, hizmetkârlarını 
vahiy yoluyla çağırsa da, onlar ancak hizmet etmek  
için çağrıldıkları insanlar tarafından destekledikten 
sonra görevlerini yapabilirler. 

Destekleyici oyumuzu verdiğimizde, ciddi sözler 
veririz. Rab’bin hizmetkârları için dua edeceğimize söz 
veririz ki Rab onları yönlendirecek ve güçlendirecek-
tir. (bkz. Ö&A 93:51). Verdikleri öğütlerde ve çağrıları 
doğrultusunda hareket ettikleri zamanlarda, onların 
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aracılığıyla Tanrı’dan ilham bekleyeceğimize ve umut 
edeceğimize ant içeriz (bkz. Ö&A 1:38).

Bu sözün kalplerimizde sık sık yenilenmesi gerek-
mektedir. Pazar Okulu öğretmeniniz Ruh aracılığı ile 
öğretmeye çalışacaktır, ama sizin de yapabileceğiniz  
gibi öğretmeniniz de sınıfın önünde hatalar yapabilir. 
Siz buna rağmen dinlemeye ve ilhamı hissedeceğiniz 
anları kollamaya karar verebilirsiniz. Zamanla daha az 
hata yapıldığını fark edeceksiniz ve Tanrı’nın bu öğret-
meni desteklediğine dair daha çok kanıt göreceksiniz.

Bir kişiyi desteklemek için elimizi kaldırdığımızda, 
Rab’bin bu kişiyi başarıyla tamamlaması için çağırdığı 
amaç ne olursa olsun, bu amaca ulaşmak için elimizden 
geleni yapacağımıza söz veririz. Çocuklarımız küçük-
ken, eşim mahallemizdeki küçük çocuklara öğretmenlik 
yapmak için çağrıldı. Elimi sadece onu desteklemek 
için kaldırmadım, onun için dua da ettim ve ona aynı 
zamanda yardım edebilmek için izin istedim. Kadınların 
yaptıklarından ve Rab’bin çocuklara olan sevgisinden 
ötürü duyduğum minnettarlık sayesinde öğrendiğim 
dersler ailemi ve beni halen kutsamaktadır.

Geçenlerde yıllar önce gözetmenini destekleyen o 
genç adamla konuştum. Rab’bin ve insanların onu bir 
görevli, bir kazık başkanı ve bir baba olarak çağrıldığı 
görevlerde desteklediklerini öğrendim. Sohbetimiz bitti-
ğinde, bana “Sizin için hala her gün dua ediyorum” dedi.

Tanrı tarafından bize hizmet etmek amacıyla çağrılmış 
olan kişiler için her gün dua etmeye karar verebiliriz. 
Bize verdikleri hizmetlerle bizi kutsayan bu insanlara te-
şekkür edebiliriz. Desteklediğimiz bu liderler gönüllü in-
sanlar aradıkları zaman gönüllü olmaya karar verebiliriz.1

Rab’bin krallığında O’nun hizmetkârlarını destekle-
yenler, O’nun eşsiz gücü tarafından destekleneceklerdir. 
Hepimiz bu nimete muhtacız.
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BU MESAJI ÖĞRETMEK İÇİN FİKİRLER

Bu mesajı paylaştıktan sonra, şu alıntıyı okumayı 
düşünün: “Eğer alçakgönüllü, imanlı ve gayretli olursa-
nız, Rab sizi elinde bir araç yapacaktır. . . . Siz topluluk 

tarafından desteklendiğinizde ve Rahiplik yetkilileri 
tarafından tayininiz yapıldığında daha çok güç alacaksı-
nız.” (Teaching, No Greater Call [1999], 20). Bütün aileyi 
ağır bir eşyanın etrafında toplayın ve ailenizdeki bir 
kişiden onu kaldırmaya çalışmasını isteyin. Her seferinde 
bir kişiyi daha çağırarak diğer aile üyelerinden bu eşyayı 
kaldırmaları için yardımcı olmalarını isteyin. Herkes  
yardımcı olduğunda, ne olduğunu konuşun. Başkan  
Eyring’in başkalarını çağrılarında destekleyebilmemiz 
için önerdiği pratik yollarla ilgili öğütlerini önemle  
belirtmeyi düşünün.

GENÇLER
Pazar Okulu Öğretmenime 
Teşekkürler
İsim verilmemiştir

Benim Pazar Okulu sınıfım her zaman saygılı değildir. 
Her hafta dersi dinlemeyi çok seviyorum, fakat ba-

zen sınıfımdaki diğer kişilerin dersi sevmediğini sanıyo-
rum. Öğretmenimiz bize ders vermeye çalışırken, onlar 
sık sık kendi aralarında konuşuyor ya da elektronik 
oyunlar oynuyorlar. Ne yazık ki, ben de zaman zaman 
bu problemin bir parçasıyım.

Bir hafta her zamankinden daha kötüydük ve dersin 
sonunda öğretmenimiz kimse onun dersini dinlemediği 
için ağlamaya başladı. Sınıftan ayrılırken, öğretmenime 
acıdım.

Bir sonraki pazar günü öğretmenimiz rehberlik ala-
bilmek için o hafta oldukça çok dua ettiğini ve bize bir 
Kilise filmi göstermesi gerektiğini açıkladı. Isa Mesih’in 
hayatı ve gerçekleştirdiği mucizelerle ilgili filmi göster-
meye başladı. 

O akşam film hakkında düşündüğümde farklı bir 
şey hissettim. Aniden Ruh’u daha önce hissettiğim-
den çok daha fazla hissettiğimin farkına vardım. Ve 
birden hayatımda Kurtarıcı’ya daha çok benzemek 
için değişiklikler yapmaya karar verdim ve o gün Pazar 
Okulu’ndaki tecrübemin tanıklığımı daha da güçlen-
dirdiğinin farkına vardım. Pazar Okulu öğretmenim 
ve onun her hafta sınıfımızda yaptığı her şey için 
minnettarım.
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Ziyaretçi Öğretmenlik—Kutsal Bir 
Vazife
Bu materyali dua ederek 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. 

Ben Ne Yapabilirim?
1. Bir ziyaretçi öğretmen ola-
rak bu önemli sorumluluğumu 
yerine getirme becerimi nasıl 
geliştirebilirim?

2. Bir ziyaretçi öğretmen olarak, 
diğer kız kardeşlerin ziyaretçi 
öğretmen olma sorumluluklarını 
yerine getirmelerine nasıl yar-
dımcı olabilirim?

Daha çok bilgi almak için,  
reliefsociety.lds.org’a gidin.
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İman, Aile, Yardım

Ziyaretçi öğretmenler olarak biz-
lerin yerine getirmemiz gereken 

önemli bir ruhsal görevi vardır. 
“Mahallenin atanmış çobanı olan 
gözetmen Rab’bin bütün koyunla-
rına aynı anda göz kulak olamaz. 
Ona yardım edecek ilham dolu ziya-
retçi öğretmenlere bağlıdır.” 1 Her kız 
kardeşe göz kulak olması için kime 
görev verileceği konusunda vahiy 
istemek ve almak birinci derecede 
önemlidir.

Yardımlaşma Cemiyeti başkan-
lığı üyelerinin, kişilerin ve ailelerin 
ihtiyaçları hakkında dua ederek gö-
rüşmeleri sonucunda ilham gelmeye 
başlar. Ondan sonra Yardımlaşma 
Cemiyeti başkanlığı, gözetmenin 
onayını alarak, kız kardeşlere ziya-
retçi öğretmenliğin önemli manevi 
bir sorumluluk olduğunu anlamala-
rına yardımcı olacak şekilde görev-
ler verir.2

Ziyaretçi öğretmenler her kız kar-
deşi samimi olarak tanıyıp sevmeyi 
öğrenirler, ona imanını güçlendir-
mede yardımcı olurlar ve ihtiyaç 
olduğunda hizmet ederler. Ziyaret 
ettikleri her kız kardeşin maddi ve 
manevi ihtiyaçlarını karşılayabilmek 
için kişisel ilham almaya çabalarlar.3

“Yüzde oranlardan daha çok in-
sanlara odaklandığımızda, ziyaretçi 
öğretmenlik işi Rab’bin işi olur. Ger-
çek hayatta, ziyaretçi öğretmenlik 
asla bitmez. Bu bir görevden ziyade 
bir yaşam tarzıdır.” 4

Kutsal Yazılardan 
Matta 22:36–40; Yuhanna 13:34–

35; Alma 37:6–7

Kendi Tarihimizden
Yardımlaşma Cemiyeti ikinci 

genel başkanı Eliza R. Snow şöyle 
öğretti, “Öğretmenlik makamının 
yüksek ve kutsal bir makam ol-
duğunu düşünüyorum.” Ziyaretçi 
öğretmenlere maddi ihtiyaçlar kadar 
manevi ihtiyaçları da anlayıp bu 
ihtiyaçları karşılayabilmeleri için ev-
leri ziyaret etmeden önce “Tanrı’nın 
Ruhu, bilgeliği, alçak gönüllüğü ve 
sevgisi ile dolu olmalarını” öğütle-
miştir. Eliza R. Snow, “Huzur veren, 
teselli eden sözleri söylemeyi his-
sedebilirsiniz; eğer bir kız kardeşin 
üşüdüğünü anlarsanız, bir çocuğu 
bağrınıza basıp ısıttığınız gibi, [onu] 
yüreğinize basın” demiştir. 5

Eski Yardımlaşma Cemiyeti kız 
kardeşlerinin yaptığı gibi imanla 

ilerlediğimizde, Kutsal Ruh yanı-
mızda olacak ve ziyaret ettiğimiz kız 
kardeşlerimize nasıl yardım edece-
ğimize dair ilham alabileceğiz. “Güç 
yerine, bilgelik arayalım,” dedi Kız 
Kardeş Snow, “çünkü bilgeliğimizi 
kullanarak gereken tüm güce sahip 
olacağız.” 6
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