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aşkan Thomas S. Monson, “Mesihçiler için
çalınan kalk borusu, Nasıralı İsa’nın ölüler
arasından dirilmesidir” diye açıklamada bu
lunmuştur. “Dirilişin gerçekliği bir insana ve herkese,
kavrayışı aşan bir huzuru sağlar” (bkz. Filipililer 4:7).1
Aşağıdaki kısımlarda, Başkan Monson, Kurtarıcı’nın
Dirilişi için olan tanıklığını ve minnettarlığını paylaşır
ve Oğul ölümü yendiği için Baba’nın dünyaya gelen
çocuklarının hepsinin tekrar yaşayacağını bildirir.

mutluluğunun bir düşmanı gibi düşünürüz.
“Ölümün karanlığı, vahiy yoluyla gelen gerçeğin
ışığı sayesinde her zaman dağıtılabilir. ‘Diriliş ve
yaşam Ben’im,’ dedi Öğretmenimiz. ‘Bana iman eden
kişi ölse de yaşayacaktır: Yaşayan ve bana iman eden
asla ölmeyecek.’
“Mezarın ötesi için olan bu teminat—evet, hatta
bu kutsal teyit—Mesih’in öğrencilerini temin ederken
vaat ettiği huzuru tamamen sağlayabilir: ‘Size esenlik
bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben
size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz
sıkılmasın ve korkmasın.’” 3

Ölümden Sonraki Yaşam
“İnanıyorum ki hiçbirimiz Mesih’in Getsemani’de
bizim için yaptıklarının önemini tam olarak anlaya
mayız, ancak ben hayatımın her gününde bizim için
kefaret amacıyla kurban olan Mesih’e minnettarım.
“Son anda, vazgeçip geri dönebilirdi. Ama bunu yap
madı. O her şeyi kurtarmak için her yükün altından geçti.
Böyle yaparak, O bize bu ölümlü varoluşun ötesinde bir
hayat verdi. O bizi Adem’in Düşüşünden kurtardı.
“Ruhumun derinliklerinden, O’na şükrediyorum.
Bize nasıl yaşayacağımızı öğretti. Bize nasıl öleceği
mizi öğretti. Bizim kurtuluşumuzu güvenceye aldı.” 2

O Burada Değil
“Kurtarıcımız tekrar hayata döndü. İnsanlık tari
hinde gerçekleşen olayların en şanlısı, iç rahatlatıcısı
ve temin edicisi budur—ölüme karşı zafer kazanıl
mıştır. Getsemani ve Kafatası’nda çekilen acılar ve
ıstıraplar silinmiştir. İnsanlığın kurtuluşu güvence
altına alınmıştır. Adem’in düşüşü geri alınmıştır.
“İlk Paskalya sabahı boş kalan mezar, Eyüp’ün ‘İnsan
ölür de dirilir mi?’ sorusuna verilen cevaptı. Sesimi duya
bilen herkese bildiriyorum ki, insan ölürse, tekrar yaşaya
caktır. Bunu biliyoruz, çünkü vahiy edilmiş olan hakikatin
ışığını görüyoruz. . . .
“Aziz erkek ve kız kardeşlerim, en kederli saatimizde,
engin huzuru o meleğin ilk Paskalya [Diriliş Bayramı]

Ölümün Karanlığını Dağıtmak
“Çok büyük acıların çekildiği ve kötü hastalıkla
rın yaşanıldığı belli durumlarda, ölüm bir merhamet
meleği gibi gelir. Fakat genelde, ölümü insanlığın
1

sabahında söylediği sözlerde bulabiliriz: ‘O burada değil:
çünkü dirildi.’” 4

GENÇLER
Onu Tekrar Göreceğim

Hepimiz Tekrar Yaşayacağız
“Güleriz, ağlarız, çalışırız, oynarız, severiz, yaşarız. Ve
sonra ölürüz. . . .
“Ve bir Adam ve O’nun misyonu olmasaydı, hatta
Nasıralı İsa olmasaydı, biz ölü kalacaktık. . . .
“Tüm kalbimle ve ruhumun tüm coşkusuyla, özel bir
şahit olarak sesimi, tanıklığımı vererek yükseltiyorum ve
bildiriyorum ki Tanrı yaşıyor. İsa O’nun oğludur, Baba’nın
bedendeki Biricik Oğlu’dur. O bizim Fidye ile Kurtarıcı
mızdır; O Baba’nın yanındaki bizim Aracı’mızdır. O çar
mıhta bizim günahlarımızın kefareti için ölendi. O dirilişin
ilk meyvesi oldu. O öldüğü için herkes tekrar yaşayacak.” 5

Morgan Webecke

B

abam çocukken hepimizin özel bir insan olduğumuzu hissetmemizi sağladı. Bizi sever, hatalarımızı

hemen affederdi. Bizim mutlu olduğumuzdan emin
olabilmek için yapabileceğinin en iyisini yapıyordu ve
bizim için her şeyin iyisini istediğini görebiliyorduk.
Onu çok seviyordum.
6. sınıfa giderken babam bir araba kazasında öldü.
Ailem ve ben tamamen mahvolmuştuk. Ailemizde
büyük bir boşluk oluşmuştu. Babam tek dayanağımdı, problemlerim olduğunda hep ona giderdim.
Yardım isteyeceğime, öfkemden ve üzüntülerimden
vazgeçmedim. Sonunda bunun Tanrı’nın hatası oldu-

Kişisel Bir Tanıklık
“Ölümün yenildiğine, mezara karşı zafer kazanıldığına
dair kendi kişisel tanıklığımı bildiririm. Dilerim, O’nun
tarafından yerine getirildiği için kutsal olan bu sözler her
kes için gerçek bir bilgi olur. Bu sözleri hatırlayın. Onları
bağrınıza basın. Onlara saygı gösterin. O, dirildi.” 6

ğuna karar verdim. Kutsal yazıları okumayı ve dua
etmeyi bıraktım. Sadece annem istediği için kiliseye
gidiyordum. Cennetteki Baba’mdan uzak durmaya
çalışıyordum.
Daha sonra, ilk kez Genç Bayanlar kampına gittim.
Yeni arkadaşlarla tanışmak hoşuma gitmişti, ama hala
kutsal yazıları okumuyordum. Son gece, tanıklık top-
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hissettim: Ruhu. Kalkıp tanıklık eden kızlara hayran
oldum, ancak benim paylaşacak bir tanıklığım olmadığı için yerimden kalkmadım. Sonra birden kalkmam
gerektiğini hissettim. Ne diyeceğimi merak ediyorken,
ağzımı açtım. Böylece Genç Kızlar kampına geldiğim
için mutlu olduğumu söyledim. Sonra kendimi İsa

BU MESAJI ÖĞRETMEK İÇIN FIKIRLER

Mesih’in benim için öldüğünü ve Cennetteki Baba’mın
beni sevdiğini ve bu Kilisenin doğru olduğunu bildiğimi

Başkan Monson’ın mesajından alıntılar paylaştıktan

söylerken buldum.

sonra, onun Paskalya’nın gerçek anlamı ile ilgili tanıklı-

Olağanüstü bir huzurla doldum. Şükürler olsun

ğına dikkat çekin. Aile üyelerine şu soruları sorabilirsiniz:
“Yaşayan bir peygamberin bu gerçeklere tanıklık etmesi

ki bu tecrübe sayesinde, Kurtarıcımın Kefareti ve

sizce ne anlama geliyor? Bunları yaşantınızda nasıl uygu-

Dirilişi sebebiyle babamı tekrar göreceğimi bildiğimi

layabilirsiniz?” Kendi şahitliğinizi eklemeyi düşünün.

söyleyebilirim.
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Sev, Göz Kulak Ol ve Güçlendir
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.

K

urtarıcı gibi, ziyaretçi öğret
menler herkese tek tek
hizmet eder (bkz. 3. Nefi 11:15).
Ziyaretçi öğretmen olarak hizmet
ederken kız kardeşlerimiz şöyle
dedikleri zaman, hizmetimizde
başarılı olduğumuzu bilebiliriz:
(1) Ziyaretçi öğretmenim ruhsal
olarak gelişmeme yardım ediyor;
(2) ziyaretçi öğretmenimin bana
ve aileme derinden ilgi gösterdiğini
biliyorum; ve (3) eğer problemle
rim olursa, ziyaretçi öğretmenimin
benim sormamı beklemeden hare
kete geçeceğini biliyorum.1
Ziyaretçi öğretmenler olarak
bir kız kardeşimizi nasıl sevebilir,
ona nasıl göz kulak olabilir ve
onu nasıl güçlendirebiliriz? Aşağı
daki dokuz tavsiyeyi Daughters
in My Kingdom: The History and
Work of Relief Society kitabının 7.
bölümünde bulabilirsiniz. Bu
tavsiyelerin amacı ziyaretçi öğret
menlere kardeşlerine hizmet
etmeleri konusunda yardımcı
olmaktır.
• Onun ve ailesi için her gün
dua edin.
• Onu ve ailesini tanımak için
ilham almaya çalışın.
• Onun nasıl olduğunu öğren
mek, onu teselli etmek ve onu
güçlendirmek için kendisini
düzenli olarak ziyaret edin.

• Ziyaret ederek, telefon ederek,
mektuplaşarak, e-mail yazarak,
SMS göndererek ve basit nazik
davranışlar göstererek onlarla
sık sık iletişim kurun.
• Kilise toplantılarında onu
selamlayın.
• Olağanüstü durumlarda, hasta
lıklarda ve diğer acil ihtiyaçların
olduğu durumlarda ona yardım
edin.
• Ona sevindirici haberi kutsal
yazılardan ve Ziyaretçi Öğret
menlik Mesajları’ndan öğretin.
• İyi bir örnek sergileyerek ona
ilham verin.
• Yardımlaşma cemiyeti liderine
kız kardeşlerin verdiği hizmetler
hakkında ve bu kız kardeşin
maddi ve manevi huzuru hak
kında bilgi verin.

Kendi Tarihimizden
“Ziyaretçi öğretmenlik, Son
Zaman Azizi olan kadınlar için
dünya genelinde—Joseph Smith’in
öğrettiği gibi, ‘Tanrı’nın bağrımıza
ektiği sempatilere göre hareket
etme’—sevme, bakma ve hizmet
edebilme aracı olmuştur.”2
Daha yeni dul kalmış bir kız
kardeş ziyaretçi öğretmenleri
hakkında şöyle dedi: “Beni
dinlediler. Beni rahatlattılar.
Benimle ağladılar. Ve bana
sarıldılar. . . . O ilk aylarda
1

İman, Aile, Yardım

yaşadığım yalnızlığın derin
çaresizliği ve depresyonundan
çıkmama yardımcı oldular.” 3
Dünyevi işlerde yardımcı
olmak da bir hizmet şeklidir.
Ekim 1856 genel konferansında,
Başkan Brigham Young el arabası
ile gelen öncülerin 270–370 mil
(435–595 km) uzakta olduğunu,
derin karlar içinde mahsur kaldık
larını duyurdu. Başkan, Salt Lake
şehrindeki Son Zaman Azizlerini
onları kurtarmaya çağırdı ve
bizim dünyevi dediğimiz bu
şeylere tam anlamıyla dikkatimizi
vermemizi istedi.” 4
Lucy Meserve Smith, bayanların
sıcak tutan iç eteklerini ve çorap
larını orada çadırlarda çıkartıp
yük arabalarına istifleyerek, so
ğuktan donmak üzere olan öncü
lere gönderdiklerini kaydetmiştir.
Arkasından er ya da geç çok az
eşya ile gelecek bu insanlar için
yatak ve elbise toplamışlardır. El
arabası grupları vardığında, şehir
deki bir binanın içi “öncüler için
biriktirilen erzaklarla doluydu.”5
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Kutsal Yazılar
Luka 10:38–39;
3. Nefi 11:23–26; 27:21

Ben Ne Yapabilirim?
1. Kız kardeşlerimin bir şeye

ihtiyacı olup olmadığını nasıl
bilebilirim?

2. Kız kardeşlerim kendileri

ile derinden ilgilendiğimi nasıl
bilebilirler?
Daha çok bilgi almak için,
reliefsociety.lds.org’a gidin.
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