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Rab’bin Sesi
Ö

ğreti ve Antlaşmalar, her yerdeki tüm insanları
Rab İsa Mesih’in sesini duymaya davet eder
(bkz.Ö&A 1:2, 4, 11, 34; 25:16). Öğreti ve Antlaşmalar, seçilmiş peygamberlere vahiy yoluyla verilen
Rab’bin mesajları, uyarıları ve cesaret verici öğütleriyle
doludur. Bu vahiylerde Tanrı’nın imanla edilen dualarımıza nasıl bilgi, huzur ve uyarı mesajlarıyla cevap
verdiğini görebiliriz.
Dualarımızda, Tanrı’nın ne yapmamızı istediğini, bu
hayatta ve gelecek hayatta huzur ve mutluluğu bulmak için ne yapmamız gerektiğini ve başımıza nelerin
geleceğini bilmeyi isteriz. Öğreti ve Antlaşmalar, sıradan
insanların ve peygamberlerin alçakgönüllü dualarında
sordukları bu tür soruların cevapları ile doludur. Bu kitap
bize dünyevi saadetimiz ve ebedi kurtuluşumuz hakkındaki sorulara nasıl cevap alacağımızı öğreten değerli bir
rehber olabilir.
Rab İsa Mesih’te alçakgönüllülük ve inanç, kapıları
açan bir anahtardır. Oliver Cowdery, Mormon Kitabı’nın
tercümesine yardım etmek için duyduğu arzu ile ilgili
olarak Rab’den bir cevap aldı: “İmanın olmazsa hiçbir
şey yapamayacağını hatırla; bunun için imanla iste. Bu
şeyleri hafife alma; istememen gereken şeyleri isteme.”
(Ö&A 8:10).
Öğreti ve Antlaşmalar kitabında bize yardım etmeden
önce Rab’bin bizden inançlı ve alçakgönüllü olmamızı
istediğini tekrar tekrar görürüz. Bunun sebeplerinden
biri de O’nun cevaplarının beklediğimiz bir şekilde

gelmeyeceğidir. Bu cevapları kabul etmek de her zaman
kolay olmayacaktır.
Kilise tarihi ve atalarımızın tecrübeleri bu gerçeği
tanımlar. Büyük dedem Henry Eyring iade edilmiş sevindirici haberin 1855 yılında öğretildiğini duyduğunda
ne yapması gerektiğini bilmek için içtenlikle dua etti.
Cevap bir rüyada geldi.
Rüyasında bir masaya Oniki Havariler Kurulu’ndan
Yaşlı Erastus Snow ve William Brown ismindeki bir yaşlı
ile oturduğunu gördü. Yaşlı Snow tahminen bir saat
boyunca sevindirici haberin ilkelerini öğretti. Sonra Yaşlı
Snow dedi ki, “İsa Mesih’in adıyla sana vaftiz olmanı
emrediyorum ve bu adam [Yaşlı Brown] . . . seni vaftiz
edecek.” 1 Ailem, sabahın 7:30’unda St. Louis-MissouriABD’de yağmur suları ile dolu bir havuzda Yaşlı Brown
tarafından vaftiz olmak için inanç ve alçakgönüllülük
gösteren Henry Eyring’e minnettardır.
Duasına cevap Rab tarafından sesli bir ifadeyle gelmedi. Lehi’nin gördüğü gibi, bu cevap bir görüm sayesinde, o gece gördüğü bir rüyada geldi (bkz. 1. Nefi 8:2).
Rab cevapların bize duygular olarak gelebileceğini
öğretmiştir. Öğreti ve Antlaşmalar’da, Oliver Cowdery’e,
“Evet, işte, üzerine gelip yüreğinde barınacak olan Kutsal
Ruh’un aracılığıyla, sana aklında ve yüreğinde konuşacağım” (Ö&A 8:2) diye öğretti.
Ve Rab, Oliver’i bu şekilde cesaretlendirdi: “Bu konuda zihnine huzurlu sözler söylemedim mi? Hangi kanıt
Tanrı’dan gelen kanıttan daha büyüktür?” (Ö&A 6:23).
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Öğreti ve Antlaşmalar, Kilise tarihi ve Henry Eyring
tarafından vaftizinden hemen sonra misyonundayken
yazılan tarihçe bana cevapların huzur ile olduğu gibi,
uyarıyla da hissedilebileceğini öğretti.
Nisan 1857’de, Oniki Havariler Kurulu’ndan Yaşlı
Parley P. Pratt şu anki Oklahoma, ABD’de bir konferansa katıldı. Henry Eyring, Yaşlı Pratt’in “zihninin, ne
olacağını ya da olacaklardan herhangi bir kaçış yolunun olmadığını sezerek . . . hüzünlü önsezilerle dolu
olduğunu” yazdı.2 Henry, Havari’nin şehit olmasından
hemen sonra bu acı haberi kaydetti. Yaşlı Pratt tehlikeyi
hissetmiş olsa da, Peygamber Joseph’in Carthage’a giderken yaptığı gibi aynen yolculuğuna devam etmişti.
Rab’bin alçakgönüllülükle ve imanla edilen dualara
her zaman cevap verdiğine tanıklık ederim. Öğreti ve
Antlaşmalar ve kişisel tecrübelerimiz talimat, gerçeklerin
teyidi veya bir uyarı olan bu cevapları nasıl tanıyacağımızı ve inançla kabul edeceğimizi öğretir. Dilerim
Rab’bin sevecen sesini her zaman dinleriz ve tanırız.

Ruh’un teşviklerini dinlemeye çalıştım. Ama hiçbir şey

KAYNAKLAR

Tanrı’nın ellerinde birçok insana iyilik yapmak için araç

işitmediğim için kendimi çaresiz hissetmeye başladım ve
Ruh’un beni teşvik etmediğini düşündüm.
Onu aramak için daha uzaklara gitmek istesem de,
kuzenimin evinin yakınında kalmam gerektiğini hissettim. Bu yüzden bu civarda bir kez daha arabamla dolaşmaya karar verdim. Bir kavşakta durduğumda, yürüyen
genç bir kızın gölgesini gördüm. Kuzenimi bulmuştum!
Arabamdan dışarı çıkıp ona koşarken, Ruh’un beni
aynı bölgede kalmam gerektiğini hissetmeme yardımcı
olarak beni sürekli desteklediğini fark ettim. Yumuşak
bir sesi duymak için kulaklarımı açmıştım, ama Ruh’un
teşviklerini neredeyse kulak ardı etmiştim. Daha sonraları, çoğu zaman bir ses duymayacağımızı, ama kalbimizde etkiler hissedeceğimizi anladım.
Ruh’un rehberliği için çok minnettardım. Gerçekten O
her zaman orada! Kutsal yazıların söylediği gibi, “Kutsal
Ruh senin sadık yoldaşın olacak” (Ö&A 121:46).
Ruhun rehberliğine layıksak ve dikkat edersek,

1. “Henry Eyring’in Anı Defteri: 1835 –1902” (yazara ait basılmamış el
kitabı).
2. “Henry Eyring’in Anı Defteri: 1835–1902.”

olabiliriz. Ruh’un sürekli bize eşlik etmesiyle, gitmemiz
gereken yolu bileceğiz.

ÇOCUKLAR

BU MESAJI ÖĞRETMEK İÇIN FIKIRLER
1. Bu mesajdaki dua hakkındaki paragrafları beraber

Bir Dua Macerası

okumayı düşünün. Okuduğunuzda, aile üyelerinden

B

aşkan Eyring duaların birçok farklı yollardan cevap-

Tanrı’nın dualara nasıl cevap verdiğini dikkatlice dinle-

landırılabileceğini öğretiyor. Bu yollardan bazılarını

melerini isteyin. Duanın önemine ilişkin tanıklık etmeyi

bulmak için kutsal yazıları araştırarak güzel bir macera

düşünün.

yaşayabilirsiniz.

2. Öğreti ve Antlaşmalar kitabı insanların dualarında

Aşağıdaki her kutsal yazıya bakın. Anı defterinize bu

sordukları sorulara olan cevaplarla doludur. Soruların

kutsal yazıların dualara cevap verilmesi ile ilgili söylediği

cevapları (bu vahiyler) hiç kaydedilmeseydi, ne olurdu?

şeyleri açıklamak için birkaç kelime yazın.

Aileyi Ruh’un teşviklerini anlamaya ve bunlara uymaya

Anı defterinize duaların cevaplandırılmasıyla ilgili

teşvik edin. Belki dua ile ilgili düşüncelerini kendi anı

kendi tecrübelerinizi de yazabilirsiniz.

defterlerinde kaydetmeyi isteyebilirler.

Yuhanna 14:26
Öğreti ve Antlaşmalar 6:22–23

GENÇLIK

Öğreti ve Antlaşmalar 8:2
Öğreti ve Antlaşmalar 9:8–9

Teşviklerin Dinlenmesi

Özdeyişler 8:10–11

Anlatan Maria Isabel Molina

B

ir gece genç kuzenim evden kaçtı, onu bulmak için
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ması ve bana yardım etmesi için dua ettim. Tanrı’nın bana
cevap vereceğini ve beni yönlendireceğini biliyordum ve
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Görevli İşi
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.

S

on Zaman Azizleri “[Rab’bin]
bağında emek vererek insanların
ruhlarını kurtarmak” (Ö&A 138:56)
için gönderilirler; bu görevlilik
işini de içerir. Bizim sevindirici
haberi paylaşmak için resmi bir
revlilik çağrısına ihtiyacımız yoktur.
Başkalarının hayatı etrafımızı saran
sevindirici haber ile kutsanacaktır
ki biz kendimizi hazırladıkça, Rab
bizi kullanacaktır. Ziyaretçi öğretmenler ruhsal sorumluluklarını yerine getirerek “insanın ölümsüzlüğe
ve sonsuz hayata kavuşmasına”
(Musa 1:39) yardım edebilirler.
Peygamber Joseph Smith,
1842’de Yardımlaşma Cemiyeti’ni
kurduğunda kadınların sadece
yoksullara bakmakla sorumlu
olmadıklarını, aynı zamanda canları
kurtarmakla da sorumlu olduklarını söyledi.1 Bu halen bizim
amacımızdır.
Birinci Başkanlık İkinci Danışmanı Başkan Dieter F. Uchtdorf,
“Rab . . . hakikate ait tanıklığı
başkalarıyla paylaşacağını bildiği
kişilere emanet eder,” dedi. “Hatta
Rab, Kilisesi’nin üyelerinden ‘ağızlarını her zaman açıp sevindirici
haberini sevinç sesleriyle bildirmelerini’ ister. (Ö&A 28:16). . . .

Bazen tanıklığın tek bir sözü bile
başka birisinin hayatını sonsuza
dek etkileyecek olayları harekete
geçirebilir.” 2

İman, Aile, Yardım

Öğreti ve Antlaşmalar 1:20–23;
18:15; 123:12

beri Olga siyasi baskılar ve dinsel
zulümler içinde yaşayan insanlara
sürekli iyi bir örnek oldu. Üyesi olduğu küçük bir dalda Yardımlaşma
Cemiyeti başkanı olarak hizmet
etti ve başkalarını Mesih’e getirerek onların canlarını kurtarmaya
yardımcı oldu.3

Kendi Tarihimizden

KAYNAKLAR

Kutsal Yazılar

Eski Çekoslovakya’dan Olga
Kovářová’nın hikayesi Yardımlaşma
Cemiyeti tarihinden bugüne dek
gelen üye görevli işinin bir örneğidir. 1970’lerde, Olga bir doktora
öğrencisiydi ve daha derin bir
ruhsal hayatın arayışındaydı. 75
yaşındaki bir Son Zaman Azizi olan
Otakar Vojkůvka’nın farkına vardı.
Olga, “Bana yetmişbeş yaşında biri
olarak görünüyordu, ama yüreğinde onsekiz yaşlarında mutlu biriydi” dedi. Bu, o zamanın olumsuz
Çekoslovakya’sında alışılmışın çok
dışındaydı.”
Olga, Otakar’a ve onun ailesine nasıl mutlu olduklarını sordu.
Onlar Olga’yı diğer Kilise üyeleriyle tanıştırıp ona Mormon Kitabı
verdiler. Hevesle bunu okudu ve
kısa bir süre sonra vaftiz olup
üyeliği onaylandı. O zamandan
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Ben Ne Yapabilirim?
1. Ziyaret ettiğim kız kardeşlerle
tanıklığımı paylaşırken Kutsal
Ruh’un teşviklerini takip ediyor
muyum?

2. Göz kulak olduğum kız

kardeşlere sevindirici haberi
öğrenmeleri için nasıl yardım
ediyorum?
Daha çok bilgi almak için
reliefsociety.lds.org’a gidin.
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