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İşi Hızlandırmak

İ

ade edilmiş Kilise’nin 100 çadır kazığına sahip olmadan
önce 98 yaşında olduğunun farkında mısınız? Fakat
bundan 30 yıldan daha kısa bir süre sonra Kilise ikinci
kez 100 çadır kazığını daha kurmuştur. Ve bundan sadece
sekiz yıl sonra Kilise 300’den fazla çadır kazığına daha
sahip olmuştur. Bugün 3000’den fazla çadır kazığımız
bulunmaktadır.
Bu büyüme neden hızlandırılmış bir oranla gerçekleşmektedir? İnsanlar bizi daha iyi tanıdığı için mi? Güzel
ibadet yerlerimiz olduğu için mi?
Bunlar önemli ama Kilise’nin bugün büyümesinin sebebi, Rab’bin bunun olacağını önceden bildirmiş olmasıdır.
Öğreti ve Antlaşmalar kitabında, Rab kendi işini zamanı
geldiğinde hızlandıracağını söylemiştir.1
Biz, Cennetteki Babamız’ın ruh çocukları olarak dünyaya bu zamanda bu büyük işi hızlandırmada görev alabilmek için gönderildik.
Bildiğim kadarıyla, Rab kendi işinin asla ölümlü hayatla
sınırlı olduğunu belirtmemiştir. Daha doğrusu, O’nun işi
sonsuzluğu kucaklar. İnanıyorum ki O kendi işini ruhlar aleminde hızlandırmaktadır. Yine inanıyorum ki Rab oradaki
hizmetkarları aracılığı ile pek çok ruhu sevindirici haberi
kabul etmeye hazırlamaktadır. Bizim görevimiz atalarımızın
kim olduğunu araştırmak ve sonra tapınağa giderek sahip
olduğumuz imkanların aynılarını perdenin diğer tarafındakilere götürecek kutsal törenleri yerine getirmektir.
Başkan Brigham Young (1801–77) ruhlar alemindeki
her iyi Son Zaman Azizi’nin meşgul olduğunu söylemiştir.

“Onlar orada ne yapıyorlar? Onlar sevindirici haberi vaaz
ediyorlar, her zaman öğretiyorlar ve burada ve başka
yerlerde tapınakların inşasında işimizi hızlandırmamız için
yolu hazırlıyorlar.” 2
Bugünlerde aile tarihi işi kolay bir iş değildir. İskandinavya’dan gelenler, sizin yaşadığınız hayal kırıklığını
paylaşıyorum. Örneğin benim İsveç’ten gelen dedemin adı
Nels Monson’dı; onun babasının adı Monson soyadını taşımıyordu, Mons Okeson’du. Mons’ın babasının adı ise Oke
Pederson’du ve onun babasının ismi ise Peter Monson’du;
tekrar Monson soyadı.
Rab sizden ve benden aile tarihi işimizi özenle yapmamızı bekler. Sanırım işimizi güzel bir şekilde yürütmek
için ilk yapmamız gereken şey Cennetteki Babamız’ın
Ruhu’nun bizimle birlikte olmasıdır. Nasıl yaşamamız
gerektiğini bildiğimiz ölçüde doğru bir yaşam sürdüğümüzde, Cennetteki Babamız çok ısrarla ve özenle peşinde koştuğumuz nimetlerin hayatımızda gerçekleşmesi
için bir yol açacaktır.
Hatalar yapacağız ama hiçbirimiz aile tarihi konusunda
önce acemi olmadan uzman olamayız. Bundan dolayı bu
işe özenle girişmeliyiz ve zorluklarla karşılaşmaya hazır
olmalıyız. Bu kolay bir görev değildir fakat Rab bu görevi
sizlere ve bana vermiştir.
Aile tarihi işini yaparken kendinizi bariyerlere çarpmış
bir halde bulacaksınız ve kendi kendinize diyeceksiniz ki
“Yapabileceğim başka bir şey kalmadı.” Bu noktaya geldiğinizde dizlerinizin üzerine çökün ve Rab’be yolunuzu
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açması için dua edin ve O sizin için yolu açacaktır. Bunun
doğru olduğuna tanıklık ederim.
Cennetteki Baba, ruhlar alemindeki çocuklarını sizin
ve benim kadar sever. Ölülerimizi kurtarma işi konusunda
Peygamber Joseph Smith şunu söylemiştir: “Ve şimdi Tanrı’nın büyük amaçları hızla başarıya ulaştığı ve Peygamberler tarafından söylenilen sözler gerçekleştiği için, Tanrı’nın
krallığı yeryüzünde kurulduğu ve eski düzen iade edildiği
için, Rab bu vazifeyi ve ayrıcalığı bize bildirmiştir.” 3
Sevindirici haber hakkında bilgisi olmadan vefat etmiş olan atalarımızla ilgili olarak Başkan Joseph F. Smith
(1838–1918) şunu beyan etmiştir: “Onlar adına sarf ettiğimiz
çabalar sayesinde, esirlik zincirleri üzerlerinden düşecektir
ve onları saran karanlık dağılacaktır ki ışık onların üzerinde
parlayacaktır ve onlar ruhlar aleminde çocukları tarafından
burada yapılmış bu iş hakkında duyacaklar ve bu vazifeleri
yerine getirdiğiniz için sizlerle beraber sevineceklerdir.” 4
Cennetteki Babamız’ın, Mesih’in adını hiç bir şekilde
duymadan ölen ve ruhlar alemine giden milyonlarca ruh
çocuğu vardır. Fakat şimdi onlara sevindirici haber öğretilmektedir ve onlar sizin ve benim onların önünü açmak
için gerekli olan araştırmayı yapacağımız günü beklemektedirler ki Rab’bin evine gidip onların kendileri için
yapamayacakları bu işi yapabiliriz.
Kardeşlerim, tanıklık ederim ki bu sorumluluğu kabul
ettiğimizde ve yerine getirdiğimizde Rab bizi kutsayacaktır.

Endeksleme yapmaktan keyif
alabilir miyim?
Emma Abril Toledo Cisneros

Ç

adır kazığımızdaki 50.000 ismi endeksleme hedefi
için görev aldım. Başlangıçta bu zordu. Birçok kez

indirdiğim bölümlerde okunması zor el yazıları vardı ve
bazen geri dönüp başka bir bölümü indirmek istedim.
Fakat daha sonra farkına vardım ki endeksleme yapan
herkes böyle düşünürse, bu bölümler en sona kalacaktı.
Ruhlar aleminde sırada bekleyen insanları hayal edebiliyordum ve bu isimleri okumak ve hata yapmadan
kaydetmek için gayret göstermeye ve devam etmeye
karar verdim.
İsimlerini endekslediğim bu insanları sevmeyi öğrendim. Anladım ki onların gerçekten bizim yardımımıza
ve bizim de onların yardımına ihtiyacımız vardı. Cennetteki Baba’nın kusursuz planının herkesi dikkate aldığını
daha iyi anladım. O’nun seçilmiş liderlerinin ilhamını ve
talimatlarını takip ettiğimizde O’nun merhametine ve
sonsuz sevgisine tanık olacağız.
Endeksleme benim için şahane bir tecrübe oldu. Aile
tarihi ile ilgili pek çok şeye değer vermeyi ve bunları
sevmeyi öğrendim. Aynı zamanda endeksleme gibi basit
bir işin parçası olarak itaat ettiğim için Rab’den çok
değerli armağanlar edindim.
Makale yazarı Meksika-Veracruz’da yaşamaktadır.

BU MESAJI ÖĞRETMEK İÇIN FIKIRLER
Aile tarihinizdeki en çok sevilen hikayelerden birini
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düşünün ve bunu ziyaret ettiğiniz kişilerle paylaşın. Ziyaret ettiğiniz kişileri kendi hikayelerini paylaşmalarını

Aile Hikayelerinizi Öğrenin

teşvik etmek için, Birinci Başkanlık Mesajının çocuklar

A

nne babalarınızın ve büyükanne ve büyükbaba-

bölümündeki (sayfa 6) soruları kullanmak isteyebilirsi-

larınızın sizin hiç haberiniz bile olmayan pek çok

niz. Öğreti ve Antlaşmalar 128:15’i okumayı ve atala-

maceraları olmuştur! Onların bazı hikayeleri sizi güldü-

rımız için tapınak kutsal törenlerini yerine getirmenin

recektir, bazıları da Cennetteki Baba’ya iman etmenize

önemini müzakere etmeyi göz önünde bulundurun.

yardımcı olacaktır. Fakat bazen yetişkinler bile çekingen

KAYNAKLAR

olabilir. Onlara en iyi hikayelerinden bazılarını hatırla-

1. Öğreti ve Antlaşmalar 88:73.
2. Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young (1997), 280.
3. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), 409.
4. Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith (1998), 247.

malarına yardımcı olmak için şu soruları sorun ve verdikleri cevapları yazın ya da cevaplara göre resimler çizin.
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1. Bana en mutlu üç hatıranızı anlatın.
2. Hayatınızda kendinizi en çok mahcup hissettiğiniz an
hangisiydi?
3. Bana doğduğum günü anlatın.
4. Çocukken ne yapmayı severdiniz?
5. Sevindirici haber hakkında tanıklığınızı nasıl elde
ettiniz?
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İsa Mesih’in İlahi Görevi: Hizmet
Etmek

İman, Aile, Yardım

Bu materyali dua ederek çalışın ve neyi paylaşacağınızı anlamak için çaba gösterin.
Kurtarıcı’nın hayatını ve görevini anlamak O’na olan imanınızı nasıl güçlendirir ve
ziyaretçi öğretmenlik aracılığı ile göz kulak olduğunuz kişileri nasıl kutsar? Daha fazla
bilgi için, reliefsociety.lds.org’a gidin.
Bu mesaj, Kurtarıcı’nın görevinin çeşitli
yönlerini içeren Ziyaretçi Öğretmenlik
Mesajları dizisinin bir bölümüdür.

B

aşkalarına hizmet ettiğimizde
bize örnek oluşturan İsa Mesih’in gerçek takipçileri oluruz.
Başkan Thomas S. Monson demiştir
ki: “Etrafımız ihtiyacı olan insanlarla
çevrilmiştir. . .Biz Rab’bin yeryüzündeki elleriyiz ve bize O’nun çocuklarına hizmet etmemiz ve onları
ayağa kaldırmamız emredilmiştir.” 1
Yardımlaşma Cemiyeti genel
başkanı Linda K. Burton şunu öğretti: “Bildiklerimizi hayata geçirerek Tanrı’nın çocuklarına hizmet
ettiğimizde, her birimiz Kurtarıcı’ya
daha çok benzeyebiliriz. Birbirimize
daha iyi hizmet etmemize yardımcı
olması için ve bunu hatırlamamız
için dört kelime önermek istiyorum:
‘Önce gözlemde bulunun, sonra
hizmet edin.’ . . .Bunu yaptığımızda
antlaşmalarımıza sadık kalırız ve
bizim hizmetimiz, Başkan Monson’ınki gibi, öğrenciliğimizin bir kanıtı
olacaktır.” 2
Başkalarına hizmet etme fırsatlarının farkına varmak için her sabah
dua edebiliriz. Genç Beyler genel
başkanı David L. Beck, “Cennetteki

Baba size rehberlik edecektir ve
melekler size yardımcı olacaktır”
demiştir. “Hayatları kutsamak ve
canları kurtarmak için size güç
verilecektir.” 3

Kutsal Yazılar
Matta 20:25–28; 1. Nefi 11:27–28;
3. Nefi 28:18

Kendi Tarihimizden
Ekim 1856 genel konferansında
Başkan Brigham Young, (1801–1877)
el arabalı öncülerin hala ovalardan geçtiklerini ve herkesin onlar
için acilen malzeme toplanmasına
yardımcı olmaları gerektiğini duyurdu. Lucy Meserve Smith, kadınlar
“hemen orada Tabernacle [Çardak]
binasının içinde iç eteklerini, uzun
çoraplarını çıkarttılar ve verebilecekleri her şeyi verdiler ve [onları] yük
arabalarına yığdılar” diye yazmıştır.
Kurtarılmış olan öncüler Salt Lake
City’e varmaya başladıklarında Lucy
şöyle yazdı: “Hayatımda yaptığım
hiçbir işten bu kadar zevk almamıştım çünkü burada insanların
arasında öylesine güzel bir birlik
duygusu vardı ki. . . Kurtarılmış
olan öncülere yardım için sadece

bir dükkana girip ihtiyacımız olan
şeyleri söylüyordum; eğer bu
bir kumaşsa, kumaş ölçülüyor,
kesiliyor ve bana ücretsiz olarak
veriliyordu.” 4
Başkan George Albert Smith
(1870–1951) başkalarına hizmet
etmek hakkında şunu demiştir:
“Bizim sonsuz mutluluğumuz
kendimizi başkalarına yardım
etmeye adayışımızla orantılı
olacaktır.” 5
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Şunu Göz Önünde
Bulundurun
1. Rab’bin elinde bir araç olmak

için dua bizi nasıl yönlendirebilir?

2. Başkalarına hizmet etmek antlaşmalarımızı tutmamızda bize
nasıl yardımcı olabilir?
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