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Kurtarıcı’nın Hizmet 
Etmeye Çağrısı

Matematik okumuş olan herkes ortak payda-
nın ne olduğunu bilir. Son Zaman Azizleri’ni 
birbirine bağlayan bir ortak payda vardır. 

Bu ortak payda, her birimizin Tanrı’nın yeryüzün-
deki krallığında yerine getirmek üzere aldığı bireysel 
çağrılardır. 

Size bir çağrı geldiğinde söylendiğiniz için kendinizi 
hiç suçlu hissettiniz mi? Ya da erkek ve kız kardeşleri-
nize hizmet edebilme fırsatlarını, Cennetteki Baba’nın 
çağrıda bulunduğu kişileri kutsayacağını bilerek şük-
ranla mı kabul ediyorsunuz?

Umut ediyorum ki esas amacımız olan bu çok de-
ğerli hizmet etme imkanlarını elimizden kaçırmayız. 
Bu amaç, bu edebi hedef, Rab tarafından bahsedilen 
ve Çok Değerli İnci kitabında bulunan aynı amaçtır: 
“Çünkü işte, benim işim ve görkemim insanın ölümsüz-
lüğünü ve sonsuz hayatını sağlamaktır.” 1

Şunu hatırlamalıyız ki, İsa Mesih’in Son Zaman Aziz-
ler Kilisesi’nin üyelik cübbesi bir rahatlık pelerini değil, 
daha çok bir sorumluluk kaftanıdır. Kendimizi kurtar-
maya ek olarak bizim görevimiz başkalarına da Tanrı’-
nın göksel krallığına doğru yol göstermektir. 

Tanrı’ya hizmet yolunda istekle ilerlerken, Shake-
speare’ in romanındaki Kardinal Wolsey’nin düştüğü 

duruma asla düşmek istemeyiz. Bir ömür boyu kralına 
hizmet ettikten sonra elindeki yetkiler alındığı zaman 
üzüntüyle şöyle hayıflandı:

Keşke kralıma hizmet ederken gösterdiğim  
gayretin yarısını

Tanrım’a hizmet ederken gösterseydim,  
O da beni bu yaşta

Düşmanlarıma karşı çaresiz bırakmazdı.2

Cennet hangi çeşit hizmetleri gerektirir? “Rab insanın 
yüreğini ve bir şeyi yapmaya hevesli olmasını ister; ve 
istekli olanlarla itaat edenler bu son günlerde Siyon 
topraklarının iyi ürünlerini yiyecektir.” 3

Başkan John Taylor’ın sözlerini hatırladığımda biraz 
duraklarım (1808–87): “Eğer çağrılarınızı yüceltmezse-
niz, Tanrı görevinizi yaptığınızda kurtarmış olabileceği-
niz canlardan sizi sorumlu tutacaktır.” 4

İsa insanların arasında hizmet ederken, O’nun hayatı 
iyiliğin parlak bir ışıldağı gibiydi. İsa sakatların kolla-
rına ve bacaklarına güç verdiğinde, körlerin görmesini 
sağladığında, sağırların kulaklarını açtığında ve ölüleri 
dirilttiğinde şunu bildirdi: “Ben sizin aranızda hizmet 
eden biri gibiyim.” 5 
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İyi Samiriyeli’nin hikayesi ile Büyük Usta bize kom-
şumuzu kendimiz gibi sevmemizi öğretti.6 Genç zengin 
bir yöneticiye verdiği cevap ile bize bencilliğimizden 
kurtulmamız gerektiğini öğretti.7 5000 kişiyi besleyerek, 
bize başkalarının ihtiyaçlarını görmemizi öğretti.8 Dağ-
daki Vaaz ile bize ilkönce Tanrı’nın krallığını aramamız 
gerektiğini öğretti.9

Yeni Dünya’da [Eski Amerika Kıtası’nda] dirilmiş 
Rab şöyle beyan etti, “Siz benim kilisemde ne yap-
manız gerektiğini biliyorsunuz; çünkü benim yaptı-
ğımı gördüğünüz işleri siz de yapacaksınız; çünkü 
benim yaptığımı gördüğünüz işlerin aynısını siz de 
yapacaksınız.” 10

Başkalarını, “her yanı dolaşarak iyilik yapan Nasıralı 
İsa’nın” 11 gölgesinde hizmet ederek kutsayabiliriz.  
Tanrı yeryüzündeki çocuklarına hizmet ederken bizi 
Cennetteki Babamız’ın hizmetinde mutluluk bulmamız 
için bereketlesin. 
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BU MESAJI ÖĞRETMEK İÇİN FİKİRLER

“Rab, biz üstümüze düşeni yaptığımızda başarısızlığa 
uğramamıza izin vermeyecektir. Bizi sahip olduğumuz 
yeteneklerimizin ve becerilerimizin ötesinde yüceltecek-
tir. . . .Bu, bir insanın başına gelebilecek en tatlı tecrübe-
lerden biridir” (Ezra Taft Benson, Teaching, No Greater 
Call [1999], 20). Sizin ya da tanıdığınız birisinin yete-
neklerinin ve becerilerinin Rab tarafından yüceltildiğini 
hissettiğiniz bir tecrübeyi paylaşmayı düşünebilirsiniz. 
Aileyi, “Kurtarıcı’nın Hizmet Etmeye Çağrısı”na cevap 
verirken yaşadıkları olumlu tecrübelerini paylaşmaya 
davet edin. 

GENÇLİK
Tapınakta Hizmet Etme
Benjamin A.

17 yaşıma girdiğimde geleceğim hakkında ciddi 
bir şekilde düşünmeye başladım ve Cennetteki 

Baba’ya misyona gitmeye ve Melkizedek Rahipliği’ni 
almaya hazırlanmam için ne yapmam ggerektiğini 
sorup dua ettim. Tapınağa daha sık gitmem gerektiğini 
hissettim, çünkü orası Rab’bin evi idi ve orası Cennetteki 
Babam’a kendimi en yakın hissedebileceğim yerdi.

Bundan dolayı bir yılda 1000 vaftiz yapmayı hedef-
ledim. Gerçekten bu hedefi koyma ihtiyacını hissettim; 
yapmam gereken şeyin bu olup olmadığını bilmek için 
oruç tuttum. Cennetteki Babamız bana cevap verdi ve 
her Cumartesi günü Tampico Mexico Tapınağı’na git-
meye başladım. 

500 vaftizi tamamladıktan sonra, atalarımla ilgili bir 
aile tarihi araştırma hedefi belirledim ve bunu yapmayı 
o kadar çok sevdim ki geceleri uyuyamıyordum çünkü 
durmadan isim arıyordum. Kendi aileme ait 50 isim ve 
8 nesil hakkında bilgi buldum; hepsinin tapınak işinin 
yapılmasına yardım ettim.

Sonunda 1300 kişi için vaftiz oldum ve sevindirici 
haber okulundan mezun oldum, Melkizedek Rahipliğini 
aldım ve şu anda tam zamanlı bir görevli olarak hizmet 
veriyorum ki bu hayattaki en büyük hedeflerimden 
biriydi. 

ÇOCUKLAR
Başkaları İçin Bir Şeyler Yapabilirim

Her birimiz başkalarına yardım etmek için bir şey-
ler yapabiliriz. Başkan Monson herkesi sevmemiz 

gerektiğini ve başkalarına nasıl yardım edebileceğimizi 
öğrenmemiz gerektiğini öğretti. 

Ailenizle akşam yemeği yerken, her aile üyesine o 
gün başkalarına hizmet etmek için yaptıkları bir şeyi 
paylaşmaları önerisinde bulunun. Kendi hizmet tecrübe-
lerinizi her gün anı defterinize yazın.
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Ihtiyaç Zamanında Harekete Geçmek
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. Armağanlarımı ve yetenek-
lerimi başkalarını kutsamak için 
kullanıyor muyum?

2. Göz kulak olduğum kız kar-
deşler, ihtiyaçları olduğu zaman-
larda onlara yardım etmek için 
istekli olduğumu biliyorlar mı? 

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

Telif Hakkı © 2012 Intellectual Reserve, Inc. Her hakkı saklıdır. Almanya’da basılmıştır. İngilizce onayı: 6/11. Tercüme onayı: 6/11. Visiting Teaching Message, 
August 2012 sayısının tercümesidir. Turkish. 10368 186

İman, Aile, Yardım

Ziyaretçi öğretmenler olarak bizim 
amaçlarımızdan biri ailelerin ve 

yuvaların güçlenmesine yardımcı 
olmaktır. Ziyaret ettiğimiz kız kardeş-
ler şunu söyleyebilmelidir, “Eğer bir 
problemim olursa, biliyorum ki ziya-
retçi öğretmenlerim onlara sorulma-
sını beklemeden yardım edeceklerdir. 
Hizmet etmek için ziyaret ettiğimiz 
kız kardeşlerin ihtiyaçlarının bilin-
cinde olma sorumluluğumuz vardır. 
İlham aradığımızda, ziyaret etmek 
için atandığımız kız kardeşlerimizin 
manevi ve maddi ihtiyaçlarına nasıl 
karşılık vereceğimizi bileceğiz. Daha 
sonra, zamanımızı, yeteneklerimizi, 
becerilerimizi, inançlı dualarımızı, 
ruhsal ve duygusal desteğimizi kulla-
narak, hastalık zamanlarında, ölümde 
ve diğer özel durumlarda şefkatli hiz-
metimizi sunarak yardımcı olabiliriz.1

Ziyaretçi öğretmenlerden ge-
len raporların yardımı sayesinde, 
Yardımlaşma Cemiyeti başkanlığı 
fiziksel ya da duygusal rahatsızlıkları 
olanları, acil durumları, doğumları, 
ölümleri, engellileri, yalnız olanları 
ve diğer zorlukları tanımlayarak 
özel ihtiyaçları olanları belirler. 
Daha sonra Yardımlaşma Cemiyeti 
başkanı tespitlerini gözetmene rapor 
eder. Onun talimatları doğrultu-
sunda, yardımı koordine eder.2

Ziyaretçi öğretmenler olarak “se-
vinmemiz için çok önemli nedenleri-
miz …” olabilir, çünkü “bize verilen 
nimet budur ki bu büyük görevi 
başarmak üzere Tanrı’nın elinde 
araçlar olduk” (Alma 26:1, 3).

Kutsal Yazılar: 
Matta 22:37–40; Luka 10:29–37; 

Alma 26:1–4; Öğreti ve Antlaşmalar 
82:18–19

Kendi Tarihimizden
Kilisenin ilk yıllarında üyeler 

çok azdı ve merkezde toplanmıştı. 
Üyelerden birisinin bir ihtiyacı oldu-
ğunda çok çabuk bir şekilde karşı-
lanabiliyordu. Bugün üyelerimizin 
sayısı 14 milyonun üzerindedir ve 
onlar dünyanın her yerine yayılmış 
durumdadır. Ziyaretçi öğretmenlik 
programı Tanrı’nın planının bir par-
çası olup O’nun bütün çocuklarına 
yardım sağlamak için hazırlanmıştır. 

Birinci Başkanlık’taki Birinci  
Danışman Başkan Henry B. Eyring  
şöyle söylemiştir: “Dünyada çok 
büyük ve farklı bir kilise gene-
linde bu kadar çok yardım ve 
refah sağlayabilen tek sistem bunu 
muhtaçların yanında olan ve onlara 
hizmet eden bireylerin aracılığı ile 
gerçekleştirebilir.” 

“… Her gözetmenin ve her dal 
başkanının güvendiği bir Yardım-
laşma Cemiyeti başkanı vardır” 
diyerek Başkan Eyring sözlerine de-
vam ediyor. “Yardımlaşma Cemiyeti 
Başkanı’nın, bütün kız kardeşlerin 
sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını bilen 
ziyaretçi öğretmenleri vardır. Onlar 
aracılığı ile bireylerin ve ailelerin 
yüreklerini bilebilir. Onların ihtiyaç-
larını karşılayabilir ve gözetmene bi-
reylerle ve ailelerle ilgilenmek üzere 
çağrıldığı görevi yerine getirmesine 
yardımcı olabilir.” 3
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