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Haham ve Sabuncu
Tanrı’ya inanmayan bir sabuncu hakkında eski bir 

Yahudi masalı vardır. Sabuncu bir gün hahamla yürürken 
şöyle der: “Anlayamadığım bir şey var. Binlerce yıldır bizim 
dinimiz var. Ancak baktığınız her yerde kötülük, yolsuzluk, 
sahtekarlık, adaletsizlik, acı, açlık ve şiddet var. Görünen 
şu ki, din dünyayı hiç geliştirmedi. Bu yüzden size sormak 
istiyorum, dinin ne yararı var?”

Haham bir süre cevap vermez, ancak sabuncu ile 
yürümeye devam eder. Sonunda tozun toprağın içinde 
oynayan, üstü başı tozla kaplı çocukların olduğu bir oyun 
parkına yaklaşırlar.

Haham, “Anlamadığım bir şey var” der. “Şu çocuklara bir 
bakın. Binlerce yıldır sabunumuz var ama şu çocuklar hâlâ 
pis. Sabunun ne yararı var?”

Sabuncu şöyle yanıt verir, “Ama Haham efendi, bu 
kirli çocuklar yüzünden sabunu suçlamak hiç adil değil. 
Amacına ulaşabilmesi için sabunun ilk önce kullanılması 
gerekmektedir.”

Haham gülümser ve “kesinlikle” der.

Nasıl Yaşayacağız?
Havari Pavlus, bir Eski Antlaşma peygamberinden alıntı 

yaparak, imanlı olmanın ne anlama geldiğini yazarken 
şöyle özetlemiştir, “Doğrular imanla yaşayacaktır” 
(Romalılar 1:17).

Belki de bu basit ifadede, zayıf ve etkisiz bir din ile 
hayatları değiştirme gücüne sahip olan bir din arasındaki 
farkı anlarız.

Fakat imanla yaşamanın ne anlama geldiğini anlamak 
için, imanın ne olduğunu anlamalıyız.

İman, inancın ötesinde bir şeydir. Eylemle beraber 
Tanrı’ya tam güvendir. 

Dilekte bulunmaktan çok daha fazlasıdır. 
Sadece arkamıza yaslanıp başlarımızı sallamaktan 

ve katılıyoruz demekten çok daha fazlasıdır. “Doğrular 
imanla yaşayacaktır ” dediğimizde, inancımız tarafından 
yönlendirildiğimizi ve yönetildiğimizi demek istiyoruz. Biz 
inancımıza uygun bir şekilde hareket ederiz ; düşüncesiz 
bir itaat duygusundan dolayı değil, aksine Tanrımız için 
olan emin ve samimi bir sevgiden dolayı ve O’nun çocuk-
larına vahiyle bildirdiği paha biçilmez bilgelikten dolayı 
harekete geçeriz.

Eylem imana eşlik etmelidir; yoksa iman ölüdür 
(bkz. Yakup 2:17). Eylemsiz iman hiçbir şekilde iman 
olamaz. Dünyadaki insanları bırakın, böyle imanın tek bir 
kişiyi bile değiştirme gücü yoktur.

İmanlı erkekler ve kadınlar; tamamen göremedikleri 
veya açıkça anlayamadıkları belirsiz zamanlarda, hatta 
şüpheli ve sıkıntılı zamanlarda merhametli Cennetteki 
Babaları’na güvenirler.

İmanlı erkekler ve kadınlar, öğrencilik yolunda ciddi-
yetle yürürler ve sevgili Kurtarıcıları İsa Mesih’in örneğini 
takip etmeye çalışırlar. İman motive eder, aslında, kalple-
rimizi cennete yönlendirmek için ve insan kardeşlerimize 
etkin bir şekilde elimizi uzatmak, onları ayağa kaldırmak 
ve onları bereketlemek için bize ilham verir.

Eylemsiz bir din kutuda kalan bir sabun gibidir. 
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Muhteşem bir potansiyele sahip olabilir fakat gerçek 
hayatta istenilen amacını yerine getirene kadar fark 
yaratmak için çok az bir güce sahiptir. İsa Mesih’in iade 
edilmiş sevindirici haberi, eylemin sevindirici haberidir. 
İsa Mesih’in Kilisesi, maddi ve manevi şekilde başkaları-
na yardım etmek dahil olmak üzere, umut, inanç ve ilahi 
sevginin mesajı olarak gerçek dini öğretir.

Birkaç ay önce eşim Harriet, ben ve bazı çocuklarımızla 
Akdeniz bölgesinde bir aile gezisindeydik. Bazı mülteci 
kamplarını ziyaret ettik ve savaştan zarar görmüş ülkelerden 
gelen ailelerle bir araya geldik. Bu insanlar bizim inancımız-
dan değildi, fakat onlar bizim kardeşlerimizdi ve acilen yar-
dıma ihtiyaçları vardı. Kilise üyelerimizin işleyen imanının, 
ihtiyacı olan kardeşlerimize dinleri, uyrukları veya eğitimleri 
ne olursa olsun nasıl yardım, teselli ve umut getirdiğini ilk 
elden tecrübe ettiğimizde yüreklerimiz çok duygulandı.

İstikrarlı eylemlerle aynı boyunduruğa koşulan iman; 
kalbi iyilikle, zihni bilgelik ve anlayışla, ruhu ise huzur ve 
sevgi ile doldurur.

İmanımız, hem çevremizdekileri hem de bizi kutsayıp 
doğru bir şekilde etkileyebilir.

İmanımız, dünyayı iyilik ve huzur ile doldurabilir.
İmanımız, nefreti sevgiye ve düşmanları arkadaşa 

dönüştürebilir.
O zaman, doğru insanlar imanla hareket ederek yaşar-

lar; onlar Tanrı’ya güvenerek ve O’nun yolunda yürüyerek 
yaşarlar. 

Bireyleri, aileleri, ulusları ve dünyayı değiştirebilecek 
bir iman işte budur. 

BU MESAJI ÖĞRETMEK İÇİN FİKİRLER

Başkan Uchtdorf, imanın sadece bir inanç ifadesin-
den çok daha öte bir şey olduğunu açıklamaktadır. 
Cennetteki Baba’ya ve Isa Mesih’e olan gerçek iman 
eylemi gerektirir ve imanla yaşamak hayatları ve yuvala-
rı değiştirme gücüne sahiptir. Öğrettiğiniz kişileri, kişisel 
örnekleri veya başkalarının gözlemlerini kullanarak, 
imanla yaşamanın nimetlerini ve gücünü gördükleri 
zamanları paylaşmaya davet edebilirsiniz. Sevindirici 
haberi daha iyi nasıl yaşayacaklarını bilmelerinde reh-
berlik almaları için onları dua etmeye teşvik edin.

GENÇLİK
Başkalarına İmanla Hizmet Etmek

Başkan Uchtdorf bize Tanrı’ya imanımızın “eylem-
le beraber” olması gerektiğini söylüyor. Imanımız 

“istikrarlı bir eylemle aynı boyunduruğa koşulduğu” 
zaman, o bunun “ruhu, huzur ve sevgi ile doldurduğu-
nu” açıklıyor. Bu kutsamanın vaadiyle bir fark yara-
tabiliriz ve iman dolu hizmette bulunmak için zaman 
ayırırsak bunu hayatlarımızda görebiliriz. Başkalarına 
hizmet ederken Rab’den size yardım etmesini istemek 
için her sabah dua edebilirsiniz. Örneğin, kardeşleriniz-
den birinin günlük ev işlerinde yardıma ihtiyacı olduğu 
zamanı veya bir arkadaşınızın bir iltifat duymasına ihti-
yacı olduğu zamanı size göstermesini Rab’den isteyin. 
Ardından, bir telkin aldığınızda harekete geçin! Eğer 
bu duaları ve bu hizmeti bir alışkanlık haline getirirse-
niz, sonrasında sizin sadık, istikrarlı eylemleriniz haya-
tınızı ve başkalarının hayatlarını kutsayacaktır. Başkan 
Uchtdorf size “bireyleri, aileleri, ulusları ve dünyayı 
değiştirebileceğinize” dair söz veriyor. 

ÇOCUKLAR
Güven

Bu aktiviteyi bir arkadaşınızla deneyin. Onların ver-
diği talimatlara güvenip bunları dikkatli bir şekilde 

takip etmeniz gerekecektir.
Boş bir kağıt parçası alın ve üzerine bir yüzü tem-

sil eden bir daire çizin. Elinizde bir kurşun kalem 
veya tükenmez kalem varken gözlerinizi kapatın. 
Arkadaşınızın size, bu yüzde gözleri, burnu, ağzı ve 
saçı nereye çizeceğinizi söylemesine izin verin. Sonra 
bir göz atın. Ortaya ne çıktı? Yüzü boyayabilir ve tekrar 
oynamak için başka bir daire çizebilirsiniz!

Bazen talimatları takip etmek zordur. Fakat Kutsal 
Ruh’u dinleyerek Cennetteki Baba’yı takip etmeye 
çalıştığımızda, O bize yardım edecektir. O’na her zaman 
güvenebiliriz.
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Biz kızkardeşler olarak, rahiplik 
yemini ve antlaşmasının kişisel 

olarak bizim için de geçerli olduğu-
nu anladıkça, rahipliğin kutsama-
larına ve vaatlerine daha çok sahip 
olacağız. 

Oniki Havariler Kurulu’ndan Yaşlı 
M. Russell Ballard şöyle demiştir, 
“Rab ile kutsal antlaşmalar yapan ve 
bu antlaşmaları sayıp uygulayanlar 
kişisel vahiy almaya, meleklerin 
hizmeti ile kutsanmaya, Tanrı ile 
konuşmaya, sevindirici haberin 
tamamını almaya ve nihayetinde İsa 
Mesih ile yan yana Baba’nın sahip 
olduğu her şeyin mirasçısı olmaya 
hak kazanmışlardır.” 1

Rahiplik yemini ve antlaşma-
sının kutsamaları ve vaatleri hem 
erkeklere hem de kadınlara aittir. 
Yardımlaşma Cemiyeti Başkanlığı 
eski danışmanlarından Kızkardeş 
Sheri L. Dew şöyle demiştir, “Rab’bin 
evindeki en yüce kutsal törenlerde 
yer alan rahipliğin tamamı sadece 

Rahiplik Yemini ve Antlaşması

bir erkek ve kadın beraber olduğun-
da alınabilir.” 2

Yardımlaşma Cemiyeti Genel 
Başkanı Kızkardeş Linda K. Burton 
şu çağrıda bulundu, “Sizi, Öğreti ve 
Antlaşmalar 84:33- 44’de bulabilece-
ğiniz rahiplik yemini ve antlaşmasını 
ezberlemeye davet ediyorum. Size 
söz veriyorum ki bunu yaparak 
Kutsal Ruh, rahiplik anlayışınızı 
genişletecek ve size harika yollarla 
ilham verip sizi yüceltecektir.” 3

Joseph Smith’in Yardımlaşma 
Cemiyetine verdiği talimatlar, 
kadınları “rahiplik ayrıcalıklarına, 
kutsamalarına ve hediyelerine sahip 
olmaya” hazırlamak için amaçlan-
mıştır. Bu, kutsal tapınak törenleri 
ile başarılabilir.

“Kutsal tapınak törenleri rahiplik 
kutsal törenleridir, fakat bunlar erkek-
lere veya kadınlara dini bir makam 
bahşetmez. [Bu törenler] Rab’bin hal-
kına - kadınlara ve erkeklere-  verdiği, 
‘yücelerden gelen ilahi güç armağanı 

ile kuşanacaksınız”’sözünü yerine 
getirir. [Ö&A 38:32].” 4

Ek Kutsal Yazılar ve Bilgiler
Öğreti ve Antlaşmalar 84:19- 40; 
121:45- 46; reliefsociety .lds .org
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Bu materyali dua ederek çalışın ve neyi paylaşacağınızı bilmek için ilham almaya 
çalışın. Yardımlaşma Cemiyeti’nin amacını anlamak, Tanrı’nın kızlarını sonsuz 
hayatın kutsamalarına nasıl hazırlar?

Bunu Dikkate Alınız
Rahiplik yemini ve antlaşmasının 
vaat edilen kutsamalarını daha 
iyi anlamak ve bunlara kavuşmak 
için ne yapabilirsiniz?

İman, Aile, Yardım


