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Sevindirici Haberi 
Yürekten Yüreğe Paylaşma

Tanrı, hazır olan insanları sevindirici haberi 
paylaşmak isteyen hazır hizmetkarlarının 
önüne koyacaktır. Bunu daha önce hayatınızda 

tecrübe ettiniz. Bunun ne sıklıkta olacağı zihninizin ve 
yüreğinizin ne kadar hazır olduğuna bağlıdır.

Sevindirici haberi kabul etmeye hazır olan birisiyle 
karşılaşmak için her gün dua eden bir arkadaşım var. 
Mormon Kitabı’nın bir kopyasını yanında taşır. Kısa bir 
yolculuğa çıkmadan bir önceki gece Mormon Kitabı’nı 
yanına almamaya ama onun yerine pass-along [pay-
laşma] kartları taşımaya karar verdi. Fakat çıkmaya hazır-
lanırken ona şu ruhsal ilham geldi: “Mormon Kitabı’nı 
yanına al.” Kitabı çantasına koydu.

Tanıdığı bir kadın yolculuğu sırasında yanına otur-
duğunda, “O bu kişi mi?” diye merak ediyordu. Dönüşte 
tekrar bu kişi ile birlikte yolculuk etti. “Sevindirici hab-
erden nasıl bahsetmeliyim?” diye düşündü.

Onun yerine, bu kadın ona, “Kilisene ondalık ödü-
yorsun, değil mi?” diye sordu. Ödediğini söyledi. Kadın 
kilisesine ondalık ödemesi gerektiğini fakat ödemediğini 
söyledi. Ondan sonra “Mormon Kitabı hakkında bana 
ne anlatabilirsin?” diye sordu.

Kitabın kutsal kitap olduğunu, İsa Mesih hakkında 
başka bir tanıklık olduğunu ve Peygamber Joseph Smith 
tarafından tercüme edildiğini açıkladı. Kadın ilgilenir gibi 
gözüktüğü için çantasına uzandı ve “Bu kitabı yanımda 
taşıma hissi duydum. Sanırım bu kitap senin için!” dedi.

Kadın okumaya başladı. Birbirlerinden ayrılırken, 
kadın, “Sen ve ben bu konu hakkında daha çok sohbet 
edeceğiz” dedi.

Arkadaşımın bilemediği -ama Tanrı’nın bildiği şey- bu 
kadının bir kilise aramasıydı. Tanrı, bu kadının arka-
daşımı seyrettiğini ve arkadaşımın kilisesinin neden onu 
bu kadar mutlu yaptığını merak ettiğini biliyordu. Tanrı, 
bu kadının Mormon Kitabı hakkında soru soracağını ve 
görevliler tarafından öğretilmek isteyeceğini biliyordu. 
Kadın hazırlanmıştı. Arkadaşım da hazırlanmıştı. Sen ve 
ben de hazırlanabiliriz.

İhtiyacımız olan hazırlık zihnimizde ve 
yüreğimizdedir. Kadın, Mormon Kitabı, Rab’bin iade 
edilmiş Kilisesi ve Tanrı’ya ondalıkları ödeme emri ile 
ilgili sözleri duyup hatırlamıştı. Ve yüreğinde hakikate 
ilişkin bir tanıklığın başladığını hissetmişti.

Rab, Kutsal Ruh aracılığıyla hakikati zihnimize ve 
yüreğimize vahiy edeceğini söyledi (bkz. Ö&A 8:2). 
Karşılaşacağınız çoğu insan bu hazırlığa başlamıştır. 
Tanrı ve O’nun sözü hakkında haberleri olmuştur 
ya da okumuşlardır. Yürekleri yeterince yumuşaksa, 
az miktarda bile olsa, hakikatin teyit edildiğini 
hissetmişlerdir.

Kadın hazırlanmıştı. Mormon Kitabı’nı araştırmış Son 
Zaman Azizi olan arkadaşım da hazırlanmıştı. Mormon 
Kitabı’nın doğru olduğuna ilişkin bir tanıklığı hissetmişti 
ve yanında Mormon Kitabı’nı götürmesine dair Ruh’tan 
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aldığı talimatın farkına varmıştı. Arkadaşım aklı ve 
yüreği ile hazırlanmıştı.

Tanrı, insanları iade edilmiş hakikate ilişkin 
tanıklığınızı duymaları için hazırlıyor. Tanrı, imanınızı 
ve sonrasında korkmadan sizin ve sevdikleriniz için çok 
değerli olan şeyleri paylaşma eyleminizi istiyor.

Her gün aklınızı sevindirici haberin hakikatleriyle dol-
durarak paylaşmaya hazırlanın. Emirleri tuttuğunuzda ve 
antlaşmalarınıza sadık kaldığınızda, Ruh’un tanıklığını 
ve daha fazla bir şekilde Kurtarıcı’nın sizin ve kar-
şılaştığınız kişiler için olan sevgisini hissedeceksiniz.

Eğer üzerinize düşeni yaparsanız, kendi yüreğinizden 
onların yüreğine aktarılan hakikate ilişkin tanıklığınızı 
duymaya hazırlanmış insanlarla karşılaşmanın tatlı 
tecrübesine daha çok sahip olacaksınız.

BU MESAJI ÖĞRETMEK İÇİN FİKİRLER

Mesajı aileyle okumayı ve Başkan Eyring’in birisinin 
tanıklığını güçlendirme yollarını gösterdiği sondan bir 
önceki paragrafı paylaşmayı göz önünde bulundurun. 
Sevindirici haberi paylaşırken tanıklığı paylaşmanın öne
mini aileyle paylaşın. Ailedeki çocuklar arkadaşlarıyla 
tanıklıklarını nasıl paylaşacaklarına dair rol oynamayı 
yararlı bulabilirler.

GENÇLER
Ne Denileceğini Bilmek

Başkalarıyla sevindirici haberi paylaşmak için 
sevindirici haber hakkında yeterince bilmediğinizi 

hissediyorsanız, kutsal yazılardaki şu vaatlerde teselli 
bulabilirsiniz:

“Bu halka seslenin; yüreklerinize koyacağım 
düşünceleri konuşun ve insanların önünde küçük 
düşürülmeyeceksiniz;

“Çünkü size ne söyleyeceğiniz tam o saatte, evet, 
tam o anda verilecektir” (Ö&A 100:5–6).

“Baba’nın benim adımla göndereceği Yardımcı, 
Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi 
size hatırlatacak” (Yuhanna 14:26).

Bunlar büyük vaatlerdir ama bunlara sahip olmak 
için üzerimize düşeni yapmalıyız. Bu mesajda Başkan 
Eyring bunu nasıl yapacağımızı öğretti: “Her gün 
aklınızı sevindirici haberin hakikatleriyle doldurarak 
[sevindirici haberi] paylaşmaya hazırlanın.” Aklınızı 
sevindirici haberin hakikatleriyle doldurmak için ne 
yapabilirsiniz?

ÇOCUKLAR
Paylaşmaya Hazırlanın

Başkan Eyring sevindirici haberi paylaşmaya hazır
lanmanın önemli bir yolunun akıllarımızı sevindirici 

haberin hakikatleriyle doldurmak olduğunu söylüyor. 
Paylaşmaya hazırlanmak için yapabileceğiniz bazı şeyler 
nelerdir?
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Özel İhtiyaçlar ve Verilen Hizmet
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. Korumak üzere görevlendiril
diğim her kız kardeşin maddi ve 
manevi ihtiyaçlarını nasıl karşıla
yacağımı bilmek için kişisel ilham 
almaya çalışıyor muyum?

2. Göz kulak olduğum kız 
kardeşler benim onlarla ve 
aileleriyle ilgilendiğimi nasıl 
biliyor?

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

Başkan Thomas S. Monson, 
“İnsanların her zaman bir 

şeye ihtiyacı vardır” dedi, “onun 
için her birimiz bir şeyler yaparak 
başkalarına yardım edebiliriz . . . 
Kendimizi başkalarının hizmetinde 
unutmadığımız sürece hayatımızın 
fazla bir anlamı olmaz.” 1

Ziyaretçi öğretmenler olarak 
ziyaret ettiğimiz her kız kardeşi 
içtenlikle tanıyabilir ve sevebiliriz. 
Ziyaret ettiğimiz kişiler için hizmet 
doğal olarak onlara olan sevgimiz 
sayesinde kendiliğinden gelir (bkz. 
Yuhanna 13:34–35).

Kız kardeşlerimizin maddi ve 
manevi ihtiyaçlarını nasıl bilebiliriz 
ki ihtiyaçları olduğunda onlara hiz-
met edebilelim? Ziyaretçi öğretmen-
ler olarak, ziyaret ettiğimiz kişiler 
için dua ettiğimizde ilham almaya 
hakkımız vardır.

Kız kardeşlerimizle düzenli 
şekilde iletişim kurmaya devam 
etmek de önemlidir. Kişisel 
ziyaretler, telefon açmak, cesare-
tlendirici bir not, e-postalar, onunla 
beraber oturmak, içten bir iltifat, 
kilisede ona yardım eli uzatmak, 
hastalıkta ya da ihtiyacı olduğunda 
ona yardım etmek ve diğer her 
türlü hizmetler birbirimize göz 
kulak olmamıza ve birbirimizi 

güçlendirmemize yardım eder.2

Ziyaretçi öğretmenlerden kız 
kardeşlerin mutlu olup olmadığını, 
her hangi özel bir ihtiyacı olup 
olmadığını ve onlar için yapılan 
hizmetleri rapor etmeleri istenir. Bu 
tür raporlar ve kız kardeşlerimize 
olan hizmetlerimiz, öğrenciliğimizi 
göstermemize yardım eder.3

Kutsal Yazılardan 
Yuhanna 10:14–16; 3. Nefi 17:7, 9;  

Moroni 6:3–4

Kendi Tarihimizden
Birbirine hizmet etmek her 

zaman ziyaretçi öğretmenliğin teme-
lini oluşturmuştur. Sürekli hizmet 
ederek aylık ziyaretlerimizin ötesine 
giderek bu kardeşlerimize neza-
ketimizi ve arkadaşlığımızı sunarız. 
Önemli olan ilgi göstermemizdir.

13. Yardımlaşma Cemiyeti genel 
başkanı olan Mary Ellen Smoot 
şunu dedi: “Arzum kız kardeşlerden 
telefon açmak ya da üç ayda bir 
ya da aylık ziyaret gibi şeyler için 
kaygılanmayı bırakmalarını rica 
etmektir”. O, bizden “nazik can-
ların beslenmesine odaklanmamızı” 
istedi.4

Başkan Spencer W. Kimball 
(1895–1985) şunu öğretti: 

“Krallıkta birbirimize hizmet etmek 
çok önemlidir.” Ama kendisi her 
hizmetin kahramanca olmasına 
gerek olmadığını kabul eder. 
“Genelde yaptığımız hizmetler 
basit şekilde cesaretlendirmeyi ya 
da bir şey vermeyi . . . genel konu-
larda yardımcı olmayı içerir, oysa 
küçük ama maksatlı hareketlerden 
çok görkemli sonuçlar çıkabilir” 
dedi. 5
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