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Çekingen Görevliler
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İ

sa Mesih’in öğrencileri her zaman O’nun sevindirici
haberini bütün dünyaya iletme sorumluluğu altında
olmuştur (bkz. Markos 16:15–16). Bununla beraber
bazen ağzımızı açıp etrafımızdakilere inancımız hakkında konuşmak zor gelir. Bazı Kilise üyeleri, başkalarına inançları hakkında konuşma konusunda doğal bir
yeteneğe sahipken, diğerleri ise bunu yaparken biraz
çekingen davranabilirler ya da kendilerini garip, utangaç
ve hatta korkmuş hissedebilirler.
Bundan dolayı, herkesin Kurtarıcı’nın sevindirici haberi
“bütün yaratılışa” (Ö&A 58:64) vaaz etmesi için verdiği görevi yerine getirebileceği şu dört şeyi önermek istiyorum.

sevgisini hissedebilirler. Sebebini öğrenmek isterler.
Sırrımızı, bunu nasıl başardığımızı öğrenmek isterler.
Bu onları “Neden bu kadar mutlusun?” ya da “Her
zaman neden bu kadar çok pozitif bir insansın?” gibi sorular sormaya yönlendirir. Elbette bu soruların cevapları,
İsa Mesih’in iade edilmiş sevindirici haberi hakkında
konuşmak için mükemmel bir ortam sağlar.
Güzel Konuşun
Özellikle arkadaşlarımız ve sevdiklerimize karşı din
konusunu açmak göz korkutucu ve zor olabilir. Öyle
olmak zorunda değildir. Günlük konuşmalarda ruhsal
tecrübelerden ya da Kilise aktivitelerinden veya olaylarından bahsetmek, eğer birazcık cesaret ve sağduyu
gösterirsek kolay ve zevkli olabilir.
Eşim Harriet bunun için mükemmel bir örnektir. Biz
Almanya’da yaşarken, o arkadaşları ve tanıdıkları ile
olan sohbetlerinde her zaman Kilise bağlantılı konulara
girmenin bir yolunu bulurdu. Örneğin birisi ona hafta
sonu ne yaptığımızı sorduğunda o şöyle derdi: “Bu Pazar kilisemizde çok etkileyici bir şey yaşadık! 16 yaşındaki bir genç, 200 kişiden oluşan cemaatimizin önünde
temiz bir hayat hakkında çok güzel bir konuşma yaptı.”
Ya da, “90 yaşında bir kadının 500’den fazla battaniye
dokuduğunu ve bunları dünyanın dört bir tarafında ihtiyacı olanlara dağıtılmak üzere Kilise’nin insani yardım
programına verdiğini duydum” derdi.

Bir Işık Olun
Çoğu zaman Assisli Francesko’ya atfedilen çok sevdiğim bir söyleyiş şöyle der, “Sevindirici haberi her zaman
vaaz edin ve gerektiği zaman sözcükler kullanın.” 1 Burada söylenmek istenilen şey en güçlü vaazların konuşulmadan verilmiş olduğunu anlamaktır.
Dürüst olduğumuzda ve yaşamımızda bu standartların sürekliliğini sağladığımızda insanlar bunu fark
edeceklerdir. Biz neşe ve mutluluk yaydığımızda ise
insanlar bunu daha da çok fark edeceklerdir.
Herkes mutlu olmak ister. Biz Kilise üyeleri sevindirici haberin ışığını yaydığımızda insanlar bizim mutluluğumuzu görebilirler ve hayatımızı doldurup taşan Tanrı

1

Bunu duyanlar genellikle daha fazla bilgi edinmek
istediler. Sorular sordular. Ve bu tecrübeler sevindirici
haber hakkında doğal, güvenli ve ısrarcı olmayan bir şekilde konuşma fırsatlarının ortaya çıkmasına sebep oldu.
İnternetin ve sosyal medyanın icat edilmesiyle de
günümüzde bu konular hakkında konuşmak eskiye nazaran daha kolaydır. İhtiyacımız olan şey tek kelimeyle
bunu yapacak cesarete sahip olmaktır.

Başkan Brigham Young (1801–1877) “etkili konuşma
gücü ya da halka hitap etme yeteneği olmayan, sadece
‘Kutsal Ruh’un gücüyle Mormon Kitabı’nın doğru olduğunu, Joseph Smith’in Rab’bin bir Peygamberi olduğunu
biliyorum’” sözlerini söyleyebilen bir adamı gördüğünde
sevindirici haberin doğru olduğunu bildiğini söyledi. Başkan Young bu alçakgönüllü tanıklığı duyduğunda dedi
ki, “Bu kişiden gelen Kutsal Ruh benim anlayışımı açtı;
ışık, yücelik ve ölümsüzlük gözlerimin önüne serildi.” 2
Kardeşlerim, inançlı olun. Rab söylediğiniz sözleri büyütebilir ve onları güçlü yapabilir. Tanrı sizden insanları
doğru inanca döndürmekten ziyade ağzınızı açmanızı
istiyor. Doğru inanca döndürmek sizin göreviniz değildir—bu görev sözü duyan kişi ile Kutsal Ruh’a aittir.

Lütufla dolu olun
Ne yazık ki aksi bir kişi olmak çok kolaydır. Tartıştığımız, eleştirdiğimiz ve kınadığımız durumlar çok sık
olur. İnsanlara karşı sinirli, kaba ve kırıcı olduğumuzda,
onların yapmak istedikleri en son şey bizim hakkımızda
daha çok şey öğrenmektir. Kendilerine incitici sözler
söylenildiği veya gücendirildikleri için Kilise’den ayrılan
ya da hiç Kiliseye katılmayan kişilerin sayısını bilmek
imkansızdır.
Bugün dünyada çok kaba davranan insanlar vardır. İnternette kimin yazdığı bilinmeden pek çok şey
yazılabildiği için, zararlı veya çirkin şeyleri online olarak
yayınlamak her zamankinden daha kolaydır. Kibar
Mesih’imizin umut dolu öğrencileri olarak daha yüksek,
daha hayırsever standartlarımız olması gerekmez mi?
Kutsal yazılar şöyle öğretiyor ki, “Sözünüz tuzla terbiye
edilmiş gibi her zaman lütufla dolu olsun. Böylece
herkese nasıl karşılık vermek gerektiğini bileceksiniz”
(Koloseliler 4:6).
Sözlerimizin güneşli açık bir hava gibi berrak ve lütuf
dolu olması fikri hoşuma gidiyor. Bu temel prensibi
hayata geçirebilseydik, ailelerimizin, mahallelerimizin,
uluslarımızın ve hatta dünyanın nasıl olacağını hayal
edebiliyor musunuz?

Her Bir Üye Görevli
Sevgili arkadaşlarım, ağzımızı açıp İsa Mesih’in sevinç
dolu haberini başkaları ile paylaşmak için her zamankinden çok daha fazla yollar bulunmaktadır. Herkes
için -hatta çekingen görevliler için bile- bu büyük işe
katılmanın bir yolu vardır. Her birimiz kendi özel yeteneklerimizi ve ilgi alanlarımızı kullanarak, bu büyük işi
desteklemek ve bütün dünyayı ışık ve gerçekle doldurmak için bir yol bulabiliriz. Bunu yaptığımızda, “Her
zaman Tanrı’nın şahidi olarak durmak” (Mosiya 18:9)
için yeterince imanlı ve cesaretli olabilen kişilere gelen
sevinci bulacağız.
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BU MESAJI ÖĞRETMEK İÇIN FIKIRLER
Öğretmenin etkili yollarından biri “öğrettiğiniz kişi-

İmanla Dolu Olun
Başkalarının sevindirici haberi kabul etmesi söz konusu
olduğunda bazen kendimize fazla pay biçeriz ya da kendimizi fazla suçlarız. Şunu hatırlamak önemlidir ki, Rab
bizim insanları doğru inanca döndürmemizi beklemez.
Doğru inancı bulma bizim sözlerimizin aracılığı ile
değil, Kutsal Ruh’un ilahi hizmetinin aracılığı ile olur.
Bazen bütün gereken, tanıklığımızdaki basit küçük bir
cümlecik ya da bir kalbi yumuşatmaya sebep olacak bir
deneyim veya açılan bir kapıyla başkalarının, Ruh’un
teşvikiyle yüce gerçekleri tecrübe etmesidir.

lere . . . öğrettiğiniz ilkeleri yaşayabilmelerine yardımcı
olacak hedefler belirlemektir” (Teaching, No Greater
Call [1999], 159). Öğrettiğiniz kişilerin dua ederek, bu
ay içinde sevindirici haberi bir ya da daha fazla kişiyle
paylaşmaları için onları bir hedef koymaya davet etmeyi
düşünün. Ebeveynler çocukların nasıl yardım edeceğini
konuşabilirler. Ayrıca aile üyelerine beyin fırtınası ya
da rol oynama yollarıyla normal konuşmalar içerisinde
sevindirici haberden söz açmak ve yapılacak olan Kilise
aktivitelerine davet edebilecekleri bir arkadaşla ilgili
neler yapılabileceği konusunda yardım edebilirsiniz.
2

çalıştığında neler öğrendiğini söyledi. Bir kaç hafta

GENÇLIK

sonra onu görevlilerle tanıştırdım. Neredeyse aniden

Bir Arkadaşla Paylaşmak

Kutsal Ruh’tan, öğrendiği şeylerin doğru olduğuna dair
bir onay aldı. O bize duygularını anlattığında ben ve

Anlatan: Adriana Vásquez

B

görevliler ağladık. Arkadaşım kısa bir süre sonra vaftiz

ir gün sevindirici haber okulu derslerim için çalışı-

oldu ve ebeveynleri onda meydana gelen değişiklikleri

yorken çok güzel ve değişik bir fikre kapıldım. Bir

görünce hayrete düştüler.

sonraki günün dersini okurken, okuldan bir arkadaşımın

Korkularımı aşıp onun hayatına sevindirici haberin

yüzünü gördüm ve içimde çok kuvvetli bir şekilde tanık-

gelmesine yardımcı olabildiğim için çok mutluyum.

lığımı onunla paylaşmam gerektiğini hissettim.
Bu fikrin netliğine rağmen korkmuştum. Arkadaşımın

KAYNAK

beni reddedebileceğinden, özellikle onun Kilise’ye ka-

1. Bkz. Mary N. Cook, “Never, Never, Never Give Up!” Liyahona,
Mayıs 2010, 117–19.

tılmayla ilgilenecek türden bir kız gibi görünmeyişinden
dolayı endişe duymuştum.

ÇOCUKLAR

Genç Hanımlar genel başkanlığında kız kardeş
Mary N. Cook tarafından yapılmış bir konuşma ak-

Diğerlerine Bir Işık Olabilirim

lıma geldi ki o bizi çok sıkı ve cesurca çalışmaya davet

B

aşkan Uchtdorf başkalarına ışık olmak için sözleri-

ediyordu. Öyle olmak istiyordum, dolayısıyla bu kıza
1

mizin “güneşli bir gökyüzü kadar parlak ve lütufla

Kilise’nin doğruluğuna olan tanıklığımdan ve Mormon

dolu olması gerektiğini” söylemiştir. Sözlerimiz mutlu,

Kitabı’na olan sevgimden bahsettiğim bir mektup yazdım. Bir sonraki gün Mormon Kitabı ile beraber mektu-

dürüst ve nazik olmalıdır. Diğerlerine ışık olmak için ne

bumu onun çantasına koydum.

söyleyebiliriz veya ne yapabiliriz? Aile üyelerinize ya da
arkadaşlarınıza söylemeyi planladığınız beş güzel şeyi

Meğerse arkadaşım sevindirici haber için çok açık-

günlüğünüze yazabilirsiniz.

mış. O günden başlayarak o bana Mormon Kitabı’nı
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Rab’be Dönmek

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

K

ilise’deki yeni kız kardeşlerin
-Yardımlaşma Cemiyeti’ne
başlayan Genç Hanımlar da dahil
aktivitelere dönen kız kardeşlerin
ve yeni doğru inanca dönenlerinziyaretçi öğretmenlerin desteklerine ve arkadaşlıklarına ihtiyaçları
vardır. Oniki Havariler Kurulu’ndan
olan Yaşlı M. Russel Ballard, “Üye
katılımları, doğru inanca dönenlerin kalıcılığı ve daha az aktif üyeleri
tam aktif hale getirmesi açısından
hayati bir önem taşımaktadır”
dedi. “Yardımlaşma Cemiyeti’nin
. . . Kilise içinde sahip olduğumuz
en güçlü dostluk kurma kaynağı
olabileceği vizyonunu yakalayın.
Kendisine öğretilenlere ve yeniden
aktif hale getirilenlere elinizi uzatın
ve bağlı olduğunuz organizasyon
aracılığı ile bu insanların Kilise’ye
geri dönmeleri için onlara sevgi
gösterin”.1
Yardımlaşma Cemiyeti üyeleri
olarak, yeni üyelerin temel Kilise
uygulamalarını öğrenmelerine yardımcı olabiliriz, örneğin:
• Konuşma yapmak.
• Tanıklık etmek.
• Oruç yasasını tutmak.
• Ondalık ve diğer adakları
ödemek.
• Aile tarihi çalışmalarına katılmak.

• Rahmetli olmuş ataları için vaftizleri ve Kilise’ye kabul törenlerini
yerine getirmek.
Yaşlı Ballard şöyle demiştir, “Yeni
üyelerin kendilerini rahat hissetmeleri ve kilisede iyi karşılanmaları
dikkatli arkadaşların sayesinde olur” 2
Her birimizin fakat özellikle ziyaretçi
öğretmenlerin yeni üyelerle arkadaşlık kurma konusunda önemli sorumlulukları vardır ki, onlara sarsılmaz
bir şekilde “Rab’be dönmeleri” için
yardımcı olabilirler (Alma 23:6).

Kutsal Yazılar
2. Nefi 31:19–20; Moroni 6:4

Kendi Tarihimizden
“Sayıları sürekli artan yeni Rab’be
dönen kardeşlerimizi düşünerek,” Başkan Gordon B. Hinckley
(1910–2008), “Bizler onlara kendi
yollarını bulmaya çalışırken yardım
elimizi uzatmak için daha çok gayret göstermeliyiz” dedi. “Her birinin
üç şeye ihtiyacı var: bir arkadaş, bir
sorumluluk ve ‘Tanrı’nın iyi sözü’ ile
beslenmeye. (Moroni 6:4).” 3
Ziyaretçi öğretmenler göz kulak
oldukları kişilere yardım etmek
konumundadırlar. Arkadaşlık
genelde daha önemlidir, aynen
genç bir Yardımlaşma Cemiyeti
üyesi kız kardeşin daha yaşlı bir

İman, Aile, Yardım

kız kardeşin ziyaretçi öğretmeni
olduğu durumdaki gibi. İki üye
bir temizlik projesinde yan yana
çalışana kadar arkadaşlık kurma
konusunda yavaş ilerliyorlardı.
Arkadaş oldular ve Ziyaretçi
Öğretmenlik Mesajı’ndan bahsederlerken her ikisi de “Rab’bin iyi
sözü” tarafından beslendiler.
Başkan Joseph Fielding Smith
(1876–1972) Yardımlaşma Cemiyeti’nin, “Tanrı’nın yeryüzündeki
krallığının önemli bir parçası ve . . .
inançlı üyelerine Babamız’ın krallığında sonsuz hayatı kazanmalarına
yardım ettiğini” 4 söylemiştir.
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Ben Ne Yapabilirim?
1. Yoldaşım için dua ediyor

muyum ve Ruh’tan kız kardeşlerimize hizmet ederken bize rehberlik etmesini istiyor muyum?

2. Göz kulak olduğumuz her kız

kardeşimizin kendisini gerçekten
önemsediğimizi anlaması için
ona nasıl hizmet ederiz?
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