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Noel Ruhu’nu
Yeniden Keşfetmek

Y

ıllar önce, genç bir görevliyken, hasta çocuklara kutsama vermek için Salt Lake City’deki bir
hastaneye başkalarıyla beraber çağrıldım. Girer
girmez, parlak ve sıcak ışıklarla dolu bir Noel ağacını
fark ettik ve sere serpe uzanmış dallarının altında özenle
sarılmış paketleri gördük. Daha sonra, küçük oğlan ve
kızların -kiminin kolu ya da bacağı alçıdaydı, kimi ise
iyileşmesi güç hastalıklarla boğuşuyordu- bizi gülümseyen yüzlerle selamladıkları koridorlardan geçtik.
Küçük, son derece hasta olan ufak tefek bir oğlan
bana “Senin adın ne?” diye seslendi.
Ona adımı söyledim ve çocuk “Bana kutsama verecek misin?” diye sordu.
Kutsama verildi ve yatağının başından ayrılmak üzereyken çocuk, “Çok teşekkür ederim” dedi.
Bir kaç adım attık ve daha sonra bana, “Kardeş
Monson, mutlu Noeller” diye seslendiğini duydum.
Sonra çocuğun yüzünde büyük bir tebessüm oluştu.
Bu çocukta Noel Ruhu vardı. Noel Ruhu, sadece bu
özel mevsimde değil, aynı zamanda tüm yıl boyunca,
hepimizin yüreklerinde ve hayatında olmasını umduğum bir şeydir.
Noel Ruhuna sahip olduğumuzda, yılın bu mevsiminde doğumunu andığımız Mesih’i hatırlarız. “Bugün
size, Davut’un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab
olan Mesih’tir” (Luka 2:11).

Günümüzde, hediyeler verme ruhu, Noel mevsimini
kutlamakta büyük bir rol oynar. Kendi kendimize şu
soruyu sormak bize fayda getirebilir mi diye merak ediyorum: “Yılın bu önemli mevsiminde Rab benden, O’na
ve başkalarına hangi hediyeleri vermemi isteyebilir?”
Cennetteki Babamız’ın, her birimizden, O’na ve
O’nun Oğlu’na itaat hediyesini sunmamızı istediğini
söyleyebilirim. Ayrıca O’nun, değerli Oğlu’nun Mormon
Kitabı’nda önerdiği gibi, fedakar olmamızı ve bencil
veya açgözlü ya da kavgacı olmamamızı istediğini de
düşünüyorum:
“Doğrusu, doğrusu size derim ki içinde çekişme ruhu
olan kişi benden değildir, ancak . . . şeytandandır; ve
şeytan insanların yüreklerini birbirlerine karşı öfkeyle
çekişmeleri için kışkırtır.
“İşte insanların yüreklerini birbirlerine karşı öfkelenmeleri için kışkırtmak benim öğretim değildir; benim
öğretim bunların bırakılmasıdır.” (3. Nefi 11:29–30).
Zamanların dolduğu bu son muhteşem düzenleme
döneminde, sevme ve fedakarlıkta bulunma olanaklarımız gerçekten sınırsızdır, ama bu olanaklar kolayca
yok da olabilir. Bugün sevindirilecek kalpler, söylenecek nazik sözler, yapılacak işler ve kurtarılacak canlar
vardır.
Noel ruhuna dair çok hassas anlayışı olan bir şahıs şu
şözleri yazdı:
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Ben Noel Ruhu’yum:
Yoksulların evine girerim, yüzü solmuş çocukların keyifli bir şaşkınlıkla gözlerini iyice açmalarına sebep
olurum.
Cimrinin sıkı elinin gevşemesine sebep olurum ve böylece onun ruhunda bir nur bırakırım.
Yaşlıların gençliklerini tazelemelerine ve gençliklerindeki gibi mutlu bir şekilde gülmelerine sebep olurum.
Çocukların yüreğindeki düşleri canlı tutarım ve uykuyu
sihirle dokunmuş rüyalarla aydınlatırım.
Hevesli insanların karanlıktaki merdivenleri ellerinde
dolu sepetlerle çıkmalarına sebep olurum ve arkalarında dünyanın iyiliklerine hayran kalmış kalpler
bırakmalarını sağlarım.
Müsrifin, vahşi ve savurganlık yolunda bir anlığına duraklamasına ve onun, sevdiği endişeli kişiye talihsiz
acıları alıp götüren, sevinç gözyaşları döktürtecek bir
şeyler göndermesine sebep olurum.
Karanlık hapishane hücrelerine girerim ve yarası olan
insana, olma ihtimali olan şeyleri hatırlatırım ve
önlerindeki güzel günleri gösteririm.
Acıyla dolu, orada konuşamayacak kadar güçsüz dudakların olduğu, ses çıkarmadan Tanrı’ya gönülden
şükreden ve titreyen insanların olduğu sessiz beyaz
eve yavaşça girerim.
Bin bir farklı şekilde, yorgun dünyanın Tanrı’nın yüzüne bakmasına ve bir anlığına önemsiz ve sefil olan
şeyleri unutmasına sebep olurum.
Ben Noel Ruhu’yum.1

“Noel ruhunu, hatta Mesih’in Ruhu’nu, nasıl yeniden
keşfedecekleriyle” ilgili düşüncelerini ve fikirlerini yazmaya (ya da küçük çocukları bu konuyla ilgili bir resim
çizmeye) teşvik edin.

GENÇLIK
Mükemmel Noel Arifesi
Jerie S. Jacobs

Ç

ocukluk günlerimde, benim için her yılın en önemli
olaylarından birisi Noel Arifesi’ydi. Ailem ve ben

pizza pişirirdik, Noel şarkıları söylemeye giderdik ve
sonra Noel ibadeti için toplanırdık. Titrek dörtlü armoniyle ilahiler söylerdik ve sıra dışı müzik aletlerimizle
Noel şarkılarını eğlenerek çalardık. Babam daima Noel
Arifesi’ni bizi mutlu gözyaşlarıyla bırakan Noel ile ilgili
düşüncelerini paylaşarak sonlandırırdı. Noel Arifesi hayatımın en güzel anıydı.
Ben biraz daha büyüyünce, annem genç komşumuzun Kelly adındaki çocuğuna bakıcılık yapmaya başladı.
Annesi Patty işteyken, Kelly, her gün okuldan sonra
bizim eve gelirdi. Kelly gürültü yapan, muhtaç bir köpek
yavrusu gibi peşimden ayrılmazdı. Patty’nin, kızını gelip
alması ve evimin ve ailemin tekrar huzura kavuşması her
zaman rahatlık vericiydi.
Bir Aralık ayında, annemin Patty ve Kelly’yi Noel Arifesi’nde bize katılmaları için davet ettiğini duyduğumda
içimi bir korku sardı. Benim Noel Arifem! Annem
gülümsedi ve “hiçbir şeyin değişmeyeceğine” dair bana
garanti verdi Ama ben olacakları biliyordum. Onlar tüm

Umuyorum ki her birimiz Noel ruhunu, hatta
Mesih’in Ruhu’nu, yeniden keşfedebiliriz.

pizzalarımızı yiyeceklerdi. Kelly, şarkı söylerken bizimle
dalga geçecekti. Gelmiş geçmiş en kötü Noel Arifesi’ni
geçireceğimden emindim.

KAYNAK

1. E. C. Baird, “Christmas Spirit,” in James S. Hewitt, ed., Illustrations
Unlimited (1988), 81.

Akşam olduğunda Patty ve Kelly bize katıldılar;
konuştuk, güldük ve şarkılar söyledik. Annem haklıydı.
Noel Arifesi mükemmel geçmişti. Gece yarısında bize

BU MESAJI ÖĞRETMEK İÇIN FIKIRLER

teşekkür ettiler ve istemeyerek ayrıldılar. Yüreğim dolu

Başkan Monson’un mesajını aileyle paylaşırken, baş-

bir şekilde yatmaya gittim. Noel’in gerçekten değerli

kanımızın Rab’bin bu mevsimde hangi hediyeleri O’na

hediyelerinin, paylaşıldığı zaman eksilmediklerini

ya da başkalarına vermemizle ilgili sorduğu sorunun

keşfettim. Aksine bu hediyeler dağıtıldığında daha da

üzerinde durmayı düşünebilirsiniz. Aile bireylerini,

tatlanıp çoğalıyordu.
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Ziyaretçi Öğretmenlik,
Bir Kurtuluş İşi

İman, Aile, Yardım

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.

Z

iyaretçi öğretmenlik kadınlara
birbirlerine göz kulak olmalarına,
birbirlerini güçlendirmelerine ve birbirlerine öğretmelerine olanak sağlar; bu gerçekten bir kurtuluş işidir.
Ziyaretçi öğretmenlik sayesinde kız
kardeşler Kurtarıcı’nın adına hizmet
eder ve sonsuz hayatın kutsamaları
için kadınların hazırlanmalarında
yardımcı olurlar.
Başkan Spencer W. Kimball
(1895–1985) şöyle dedi: “Rab’bin
vahiylerinde dediği gibi, ‘Bizler
uyarmalı, açıklamalı, teşvik etmeli
ve öğretmeli ve herkesi Mesih’e
gelmeleri için davet etmeliyiz.’”
(Ö&A 20:59). O ayrıca, “Tanıklığınız
müthiş bir vasıtadır” dedi.1
Ziyaretçi öğretmenler olarak sevindirici haber hakikatlerine ilişkin
bilgimizi artırdığımız zaman tanıklıklarımız güçlenir ve vaftiz olmaya
ve üye olarak onaylanmaya hazırlanan kız kardeşlere destek olur. Yeni
üyelere sevindirici habere sıkıca
tutunmalarında yardımcı oluruz.
Ziyaretlerimiz ve sevgimiz “yanlış
yola sapanları geri kazanmamızda
[ve] sevindirici haberden soğuyanların kalplerini yumuşatmakta
yardımcı olur.” 2 Ve kız kardeşleri

tapınağa giderek Mesih’e gelmelerine teşvik ederiz.
Başkan Kimball ziyaretçi öğretmenlere şunu dedi: “Canlar kurtaracaksınız; Kilise’deki iyi ve aktif olan
insanların çoğu, siz onların evlerine
gittiğiniz ve onlara yeni bir bakış
açısı ve yeni bir vizyon verdiğiniz
için aktiftir. Gözlerinin önündeki
perdeyi kaldırdınız. Ufuklarını genişlettiniz. . . .
“İşte, sadece bu kız kardeşleri
kurtarmıyorsunuz, belki aynı zamanda onların kocalarını ve evlerini
de kurtarıyorsunuz.” 3

Kutsal Yazılar
Öğreti ve Antlaşmalar 20:59;
84:106; 138:56

Kendi Tarihimizden
Peygamber Joseph Smith, Yardımlaşma Cemiyeti’ni kurduğunda
kadınların sadece yoksullara
bakmakla sorumlu olmadıklarını,
aynı zamanda canları kurtarmakla
da sorumlu olduklarını söyledi.
Kendisi ayrıca Kilise’deki kadınların Cennetteki Babamız’ın kurtuluş
planında önemli roller oynadıklarını
da öğretmiştir. 4 Peygamber Joseph

Smith tarafından öğretilmiş ilkelerin
rehberliğinde, Yardımlaşma Cemiyeti’ndeki biz kız kardeşler, kadınları
ve onların ailelerini Tanrı’nın en
büyük kutsamalarına hazırlamak
için beraber çalışabiliriz.
Başkan Brigham Young (1801–77),
“Birbirimize karşı merhametli olalım
ve güçlü olanlar zayıf olanları şefkatle güçlendirsin ve görebilenler
körlere gittikleri yolu görebilinceye
kadar yol göstersin” dedi.5
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Ben Ne Yapabilirim?
1. Yardımlaşma Cemiyeti beni
sonsuz hayatın kutsamalarına
nasıl hazırlar?

2. Göz kulak olduğum kişilerin imanını artırmak için ne
yapabilirim?
Daha çok bilgi almak için,
reliefsociety.lds.org ’a gidin.
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