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Hakikate ilişkin bir tanıklık elde etmek ve gerçekten 
Rab’be dönmek arasında bir fark vardır. Örneğin, 
büyük Havari Petrus tanıklığını Kurtarıcı ile paylaş-

mış, İsa’nın Tanrı’nın Oğlu olduğunu bildiğini söylemiştir.
“[İsa] onlara, ’Sizce ben kimim?’ dedi.
“Simun Petrus, ‘Sen, yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin’ 

yanıtını verdi.
“İsa ona, ‘Ne mutlu sana, Yunus oğlu Simun!’ dedi. ‘Bu 

sırrı sana açan insan değil, göklerdeki Babam’dır’” (Matta 
16:15–17).

Ama daha sonra, Petrus’a verdiği emirle, Rab ona ve 
bize yol göstererek gerçekten nasıl Rab’be döneceğimizi 
[değişeceğimizi] ve bu değişimi hayatımız boyunca nasıl 
sürdürebileceğimizi öğretti. İsa şöyle demiştir: “Geri dön-
düğün [Rab’be döndüğün] zaman kardeşlerini güçlendir” 
(Luka 22:32).

İsa, Petrus’a İsa Mesih’in gerçekten Rab’be dönmüş öğ-
rencileri olarak düşünebilmek, hissedebilmek ve hareket 
edebilmek için bir tanıklık elde etmenin ötesinde olması 
gereken daha büyük bir değişikliğin olduğunu öğretti. 
Hepimiz bu güçlü değişikliği ararız. Bu değişikliği elde 
ettikten sonra, ölümlü denenme süremizin sonuna kadar 
devam edebilmek için bu değişikliğe ihtiyacımız olacaktır 
(bkz. Alma 5:13–14).

Kendi tecrübelerimizden ve başkalarının gözlemlediği-
miz hayatlarından biliyoruz ki ruhsal gücü birkaç kez güçlü 
şekilde hissetmek yeterli olmayacaktır. Petrus, Ruh aracılı-
ğıyla İsa’nın Mesih olduğuna dair bir tanıklık elde ettikten 
sonra bile Kurtarıcı’yı tanıdığını inkâr etmiştir. Mormon 
Kitabı’nın Üç Şahidine, Mormon Kitabı’nın Tanrı’nın sözü 

olduğuna dair doğrudan bir tanıklık verilmesine  
rağmen, onlar daha sonra Joseph Smith’i Rab’bin  
Kilisesi’nin Peygamberi olarak destekleme konusunda  
bocaladılar.

Alma kitabında tasvir edildiği gibi yüreğimizde bir deği-
şikliğe ihtiyacımız vardır: “Ve onların hepsi tıpatıp aynı şeyi, 
yüreklerinin değişmiş olduğunu ve bir daha kötülük yap-
mayı istemediklerini halka bildirdiler” (Alma 19:33; ayrıca 
bkz. Mosiya 5:2).

Rab bize öğretmiştir ki O’nun sevindirici haberine 
gerçekten döndüğümüzde, kalplerimiz bencil kaygılardan 
uzaklaşacak ve ebedi hayata doğru ilerlerken insanları 
yüceltmek için hizmet etmeye yönelecektir. Bu değişimi 
elde edebilmek için dua edebilir ve İsa Mesih’in Kefareti 
sayesinde mümkün kılınan yeni bir varlık olmak için 
inançla çalışabiliriz.

Bencillikten tövbe edebilme inancı ve kendimizden 
daha çok başkaları ile ilgilenme armağanı için dua ederek 
başlayabiliriz. Gurur ve kıskançlıktan vazgeçme gücü için 
dua edebiliriz.

Dua, bunun ve ayrıca Tanrı’nın sözü ve Mesih’in sevgisi 
için olan sevgi armağanını alabilmenin anahtarı olacaktır 
(bkz. Moroni 7:47–48). İkisi de ortak bir noktada buluşur. 
Tanrı’nın sözünü okuduğumuzda, derinlemesine düşün-
düğümüzde ve bu sözler hakkında dua ettiğimizde, onları 
sevmeye başlayacağız. Rab bunu kalbimizin içine yerleş-
tirecektir. Bu sevgiyi hissettikçe, Rab’bi giderek daha çok 
sevmeye başlayacağız. Bu sevgi sayesinde, Tanrı’nın yolu-
muza çıkardığı insanları güçlendirmek için bize gereken 
başkalarını sevme gücü gelecektir.
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Örneğin, Rab’bin kendi görevlilerinden öğretmelerini 
istediği insanları fark etmek için dua edebiliriz. Tam-zamanlı 
görevliler Ruh aracılığıyla ne öğretmeleri gerektiğini ve nasıl 
tanıklıkta bulunmaları gerektiğini bilmek için inançla dua 
edebilirler. Rab’bin kendilerine karşılaştıkları herkese karşı 
O’nun sevgisini hissetmelerine izin vermesi için inançla dua 
edebilirler. Görevliler karşılaştıkları herkesi vaftiz sularına 
ve Kutsal Ruh armağanına getiremeyeceklerdir. Ama Kutsal 
Ruh’u bir yoldaş olarak alabilirler. Hizmetleri vasıtasıyla ve 
Kutsal Ruh’un yardımı sayesinde, görevlilerin yüreği çok 
geçmeden zamanla değişecektir.

Bu değişiklik, onlar ve bizler bütün hayatımız boyunca 
fedakarca başkalarını İsa Mesih’in sevindirici haberi ile 
güçlendirmek için inançla hareket etmeye devam etti-
ğimizde, tekrar tekrar yenilenecektir. Rab’be dönmek 
tek bir olayla olmaz ya da hayatın sadece bir dönemi 
boyunca devam etmez ama durmadan devam eden bir 
süreç olacaktır. Hayat, o mükemmel güne kadar, Kurtarı-
cı’yı göreceğimiz ve O’nun gibi olduğumuzu göreceğimiz 
zamana kadar daha parlak hale gelebilir. Kurtarıcı bu yol-
culuğu şu şekilde açıklamıştır: “Tanrı’dan gelen şey ışıktır; 
ve ışığı alan ve Tanrı’da devam eden daha çok ışık alır; 
ve bu ışık artarak o mükemmel güne kadar daha parlak 
olur.” (Ö&A 50:24).

Bunun her birimiz için mümkün olduğuna dair söz 
veririm.

BU MESAJI ÖĞRETMEK İÇİN FİKİRLER
Oniki Havariler Kurulu’ndan Yaşlı David A. Bednar, 

Rab’be dönmenin bir kere olan bir olaydan ziyade 
devam eden bir süreç olduğunu öğretmek için “turşu 
benzetmesini” kullanmıştır: “Satır üzerine satır ve emir 
üzerine emir, adım adım ve neredeyse sezilemez bir 
şekilde, motiflerimiz, düşüncelerimiz, sözlerimiz ve 
eylemlerimiz Tanrı’nın isteği ile aynı hizaya gelir” (“Ye 
Must Be Born Again,” Liyahona, Mayıs 2007, 19). Öğ-
rettiğiniz kişilerle beraber turşu benzetmesini gözden 
geçirmeyi düşünün. Hem Başkan Eyring hem de Yaşlı 
Bednar’ın müzakere ettiği derece derece olan Rab’be 
dönme sürecinde istikrarlı bir şekilde ilerlemek için her 
birimiz neler yapabiliriz?

GENÇLİK
Kalbimin Değişmesi
Dante Bairado

Isa Mesih’in iade edilmiş sevindirici haberi hakkında 
ilk kez öğrendiğimde, Ruh’un bunun doğru olduğuna 

dair tanıklık ettiğini hissettim. Dua sayesinde, tanıklığım 
daha da kesin oldu ve vaftiz olmaya karar verdim.

Vaftizimden kısa bir süre sonra, mahallemdeki in-
sanlar bir görev hizmetinde bulunmam konusunda ne 
hissettiğimi sormaya başladılar. Dürüst olmak gerekirse, 
tam ne söyleyeceğimi bilemedim. Görev hizmetinde 
olmak için ailemi ve okulumu terk etmek bana anlamsız 
görünüyordu.

Bir gün Rab’be nasıl döndüğümü düşünmeye baş-
ladım. Bana ders veren, sabırlı bir şekilde sorularıma 
cevap veren ve sevindirici haberi anlamama yardımcı 
olan görevlileri hatırladım. Onların yardımı olmadan, 
doğru Kilise’yi asla keşfedememiş olacağımı anladım. 
Bunu anlar anlamaz, hizmet etme isteği kalbimde 
canlanmaya başladı. Ruh’un bana tam-zamanlı bir 
misyon hizmetinde bulunmam gerektiğini söylediğini 
hissettim.

Biliyorum ki görevli işi Cennetteki Babamız’ın işidir 
ve bizler iade edilmiş sevindirici haberin harika bilgisi-
nin canlara getirilmesine yardımcı olabiliriz.
Makalenin yazarı Fortaleza, Brezilya’da yaşıyor.

ÇOCUKLAR
Tanıklığınızın Işığı Yanarak Parlasın

Bir tanıklık elde etmek bir ateş yakmak gibidir. Bir 
ateşin devamlı yanmasını sağlayabilmek için nasıl 

odun eklememiz gerekiyorsa, bizim de tanıklıklarımızın 
parlak olmasına yardımcı olabilmek için dua etmemiz, 
tövbe etmemiz, başkalarına hizmet etmemiz, kutsal 
yazıları çalışmamız ve emirleri tutmamız gerekir.

Tanıklığınızı nasıl geliştirebileceğiniz hakkında daha 
çok öğrenebilmek için aşağıda listelenmiş kutsal yazıla-
rın her birini okuyun. Beş büyük alevden oluşan bir ateş 
resmi çizin. Okuduğunuz her kutsal yazı için alevlerden 
birini boyayın. Ne kadar çok kutsal yazıları okursanız, 
ateşiniz ve tanıklığınız o kadar çok parlak olacaktır!
Mosiya 2:17
Alma 5:46
Alma 32:27
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3. Nefi 15:10
Yuhanna 5:39
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Bu mesaj, Kurtarıcı’nın niteliklerini 
içeren Ziyaretçi Öğretmenlik Mesajları 
dizisinin bir bölümüdür.

Bütün insanlık için kefareti öde-
yebilecek tek kişi Kurtarıcımız 

İsa Mesih’ti. “İsa Mesih, kusursuz 
Kuzu’nun Kendisi, seve seve kurban 
sunağının üzerine  yattı ve günahla-
rımızın bedelini ödedi” dedi Birinci 
Başkanlık İkinci Danışmanı, Dieter F. 
Uchtdorf.1 İsa Mesih’in günahsız 
olduğunu anlamak, O’na olan ima-
nımızın artmasına ve O’nun emirle-
rini tutmak için çaba göstermemize, 
tövbe etmemize ve pak olmamıza 
yardım eder.

“İsa . . . bedenden ve ruhtan 
oluşan bir varlıktı ama ayartmalara 
boyun eğmedi (bkz. Mosiya 15:5),” 
dedi Oniki Havariler Kurulu’ndan 
Yaşlı D. Todd Christofferson. “Ona 
dönebiliriz . . . çünkü O anlar. O 
nasıl mücadele verildiğini anlar ve 
mücadelelerin nasıl kazanılacağını 
da anlar. . . . 

“. . . O’nun Kefaretinin gücü 
bizdeki günahın etkilerini silebi-
lir. Tövbe ettiğimiz zaman O’nun 
kefaret edici lütfu bizi aklayacak 

Isa Mesih’in Nitelikleri: Günahsız

ve günahlardan arındıracaktır (bkz. 
3. Nefi 27:16–20). Bu sanki hiç 
yenik düşmedik, sanki ayartmalara 
boyun eğmedik demektir.

“Her geçen gün, her hafta, 
Mesih’in yolunu izlemek için çaba 
gösterdikçe, ruhlarımız üstün oldu-
ğunu gösterecektir, içimizdeki savaş 
bitmeye yüz tutacaktır ve ayartmala-
rın sıkıntı vermesi sona erecektir.”  2

Ek Kutsal Yazılar
Matta 5:48; Yuhanna 8:7;  
İbraniler 4:15; 2. Nefi 2:5–6

Kutsal Yazılar
Kurtarıcı günahlarımızın bedelini 

ilahi Oğulluk gücünün aracılığıyla, 
günahsız hayatıyla, çektiği acılarla, 
Getsemani Bahçesi’nde döktüğü 
kanıyla, çarmıhtaki ölümüyle ve me-
zardan Dirilişiyle ödedi. İsa Mesih’in 
Kefareti aracılığıyla, günahlarımız-
dan tövbe ettiğimiz zaman yeniden 
temiz olabiliriz.

Kral Benyamin halkına İsa 
Mesih’in Kefareti hakkında öğretti 
ve arkasından onlara onun sözle-
rine inanıp inanmadıklarını sordu. 

“Hepsi bir ağızdan haykırarak şöyle 
dediler: . . . Ruh . . . bizim içimizde 
ya da yüreklerimizde öylesine 
büyük bir değişiklik yaptı ki artık 
içimizde kötülük yapmak için hiçbir 
istek kalmadı, ancak sürekli olarak 
iyilik yapmak istiyoruz. . . .

“Ve biz O’nun isteğini yerine ge-
tirmek için Tanrımız’la seve seve bir 
antlaşma yapmak ve O’nun bize em-
redeceği her konuda emirlerine itaat 
etmek istiyoruz” (Mosiya 5:1–2, 5).

Biz de “artık içinde kötülük 
yapmak için hiçbir istek kalmayan, 
ancak sürekli olarak iyilik yapmak 
isteyen” Kral Benyamin’in halkı gibi 
“büyük bir değişiklik” yaşayabiliriz. 
(Mosiya 5:2).
KAYNAKLAR
1. Dieter F. Uchtdorf, “You Can Do It Now!” 
Liyahona, Kasım 2013, 56.

2. D. Todd Christofferson, “That They May Be 
One in Us,” Liyahona, Kasım 2002, 71.

© 2015 Intellectual Reserve, Inc. Her hakkı saklıdır. Almanya’da basılmıştır. İngilizce onayı: 6/14. Tercüme onayı: 6/14. Visiting Teaching Message,  
February 2015 sayısının tercümesidir. Turkish. 12582 186

Bunu Dikkate Alınız

Pak olmak mükemmel olmaktan 
nasıl farklıdır?

Bu materyali dua ederek çalışın ve neyi paylaşacağınızı bilmek için çaba gösterin. 
Kurtarıcı’nın hayatını ve görevlerini anlamak, O’na olan imanınızı nasıl güçlendirir 
ve ziyaretçi öğretmenlik aracılığı ile göz kulak olduğunuz kişileri nasıl kutsar? Daha 
çok bilgi almak için reliefsociety.lds.org’a gidin.
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