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Aile ve Arkadaşlar

N

erede yaşıyor olursanız olun, İsa Mesih’in iade
edilmiş sevindirici haberini yaşayarak bulduğunuz büyük mutluluğu aramakta olan arkadaşlarınız vardır. Bu mutluluğu kelimelerle tarif edemiyor
olabilirler ama bunu sizin yaşamınızda gördüklerinde
onun farkına varabilirler. Özellikle aynı kendileri gibi
sıkıntılarla karşılaştığınızı gördükleri zaman, bu mutluluğun kaynağını öğrenmeye can atacaklardır.
Tanrı’nın emirlerini yerine getirdiğinizde mutluluk
hissetmişsinizdir. Bu sevindirici haberi yaşamanın vaat
edilen meyvesidir (bkz. Mosiya 2:41). Rab’bin emirlerini sadık bir şekilde yerine getirmenizin amacı bunun
diğer insanlar tarafından görülmesi değildir ama sizin
mutluluğunuzu gözlemleyen kişiler sevindirici haberin
İade Edilişi’nin müjdesini duymak için Rab tarafından
hazırlanmaktadırlar.
Size verilmiş olan nimetler sizin için yükümlülükler
ve harika fırsatlar yaratmıştır. İsa Mesih’in antlaşmalı bir
öğrencisi olarak, başkalarına, özellikle arkadaşlarınıza
ve aile fertlerinize, bu artan mutluluğu bulma fırsatını
sunma yükümlülüğü altındasınız.
Rab sizin bu fırsatlarınızı gördü ve sizin yükümlülüğünüzü şu emirle açıkladı: “Uyarılmış her insanın komşusunu uyarması gerekir” (Ö&A 88:81).
Rab bu emre itaat etmeyi, siz İsa Mesih’in sevindirici
haberini kabul edip yaşayınca yüreğinizde meydana
gelen değişiklik yoluyla daha kolay hale getirir. Sonuç

olarak, başkaları için duyduğunuz bu sevgi ve mutluluğun aynısına onların da sahip olması yönündeki arzunuz çoğalır.
Bu değişikliğin bir örneği Rab’bin görevli işine yardım
etme şansını severek kabul etmenizdir. Tam zamanlı
görevliler, gerçekten Rab’be dönen birinin bir referans talebine olumlu bir cevap vereceğini umabileceklerini kısa
zamanda öğrenirler. Rab’be dönmüş bir kişi arkadaşları
ve aile üyeleriyle mutluluğunu paylaşmak için can atar.
Mahalle görev lideriniz ya da görevliler sizden ders
verebilecekleri kişilerin isimlerini istediğinde bu size
yapılan büyük bir iltifattır. Arkadaşlarınızın sizin mutluluğunuzu gördüğünü ve bu sayede o arkadaşlarınızın
sevindirici haberi duymak ve bu haberi kabul etmeyi
seçmek için hazırlanmış olduklarını bilirler. Ve arkadaşlarınızın krallığa katıldıklarında ihtiyaç duyacakları bir
arkadaş olacağınıza dair size güvenirler.
Görevlileri arkadaşlarınızla buluşmaya davet ettiğiniz takdirde arkadaşlarınızla ilişkinizin bozulacağından
korkmanıza gerek yoktur. Görevlileri reddetmiş olan
ama aradan yıllar geçtikten sonra kendilerine benim
için çok değerli olduğunu bildikleri bir şeyi sunduğum
için bana teşekkür eden arkadaşlarım var. Size mutluluk
getirdiğini gördükleri sevindirici haberi sunarak arkadaşlığınızı daimi kılabilirsiniz. Bir arkadaşınızı ve özellikle ailenizin bir üyesini mutluluk planını takip etmeyi
seçmeye davet etme fırsatını asla kaçırmayın.
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kesmeniz için yardım etmesini isteyin.
2. Bir resminizi -ya bir çizimi ya da bir fotoğrafı- sayfanın üst kısmına ekleyin.
3. Resminizin altına tanıklığınızı yazın.

Bu davet için Kilise’nin tapınaklarından daha büyük
bir fırsat yoktur. Rab orada kurtuluşun kutsal törenlerini,
hayattayken alamamış atalarımıza sunabilir. Onlar size
yukarıdan sevgi ve umutla bakmaktadırlar. Rab onların
O’nun krallığına girebilme fırsatına sahip olacaklarını
vaat etmiştir (bkz. Ö&A 137:7–8) ve yüreğinize onlara
duyduğunuz sevgiyi aşılamıştır.
Birçoğunuz, tıpkı görevlilere buluşabilecekleri kişilerin adlarını verdiğinizde hissettiğiniz sevinç gibi tapınağın kutsal törenlerini başkalarına sunmaktaki sevinci
hissetmiştir. Kutsal törenleri atalarınız için gerçekleştirerek daha da büyük sevinç hissettiniz. Peygamber Joseph
Smith’e, sonsuz mutluluğumuzun ancak vekaleten
yapılan tapınak kutsal törenler vasıtasıyla atalarımıza
bu nimete giden yolu sunduğumuz takdirde mümkün
olduğu vahyedilmiştir (bkz. Ö&A 128:18).
Noel zamanı yüreklerimizi Kurtarıcı’ya ve O’nun
sevindirici haberinin bize getirmiş olduğu sevince
döndürür. O’na olan minnettarlığımızı en iyi şekilde bu
mutluluğu başkalarına sunarak gösteririz. Arkadaşlarımızın adlarını görevlilere verdiğimizde ve atalarımızın
adlarını tapınağa götürdüğümüzde minnettarlık sevince
dönüşür. Minnettarlığımızın bu göstergesi arkadaş ve
aile ilişkilerimizin sonsuza dek sürmelerini sağlayabilir.

4. Bir yetişkinden size bu kağıdı Mormon Kitabı’nın kapağının iç tarafına yapıştırmanız için yardım etmesini
isteyin.

GENÇLIK
Mormon Kitabı’nı paylaşabilir miyim?
Josh Arnett

L

isedeki ilk yılımda sevindirici haber okulu öğretmenim sınıfımızı Mormon Kitabı’nın bir kopyasını üye

olmayan arkadaşlarımıza vermeye davet etti. İnanılmaz
derecede çekingen olmama karşın daveti kabul ettim.
Yeterli cesareti toplamam birkaç gün aldı ama en
sonunda arkadaşım Britny’ye kitabı öğle yemeği saati
sırasında verdim ve tanıklığımı kısaca paylaştım. Britny
kitap için bana teşekkür etti.
Aynı okul yılının sonunda Britny taşındı ama birbirimizle iletişim kurmaya devam ettik. Bana yeni okulundan ve arkadaşlarının neredeyse tamamının Kilise’nin
üyesi olduğundan bahsetti ama benimle manevi konular hakkında hiç konuşmadı.

BU MESAJI ÖĞRETMEK İÇIN FIKIRLER

Bu durum ben görevime başlamadan önce değişti.
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Makaleyi yazan genç ABD’nin Washington eyaletinde yaşıyor.

niz. Kitabı hazır hale getirmek için şu adımları izleyin:
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1. Bir kağıt parçası üzerinde, 11½ x 16½ cm’lik bir
dikdörtgen ölçün ve yetişkin birisinden size bunu
2
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İsa Mesih’in İlahi Görevi:
Biricik Doğmuş Oğul

İman, Aile, Yardım

Bu materyali dua ederek çalışın ve ne paylaşacağınızı bilmeye çalışın. Kurtarıcı’nın
yaşamı ve görevini anlamak O’na olan imanınızı nasıl arttırır ve ziyaretçi
öğretmenlik yoluyla 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.

K

urtarıcımız, İsa Mesih, Biricik
Doğmuş Oğul olarak adlandırılmaktadır çünkü O dünyada
ölümlü bir anne ve ölümsüz bir
Baba’dan doğmuş tek kişidir. O ilahi
güçleri Tanrı’dan yani Babası’ndan
miras almıştır. Annesi Meryem’den
ölümlülüğü miras almıştır ve açlık,
susuzluk, yorgunluk, acı ve ölüme
maruz kalmıştır. 1
İsa Mesih, Baba’nın Biricik
Doğmuş Oğlu olduğu için canını
feda etmesi ve tekrar dirilmesi
mümkündü. Kutsal yazılar “Mesih’in kefareti aracılığıyla” “dirilişe
kavuşacağımızı” öğretmektedir
(Yakup 4:11). Ayrıca “iman edersek,”
hepimizin “ölümsüz bir şekilde diriltilerek sonsuz yaşama kavuşabileceğini” öğrenmekteyiz (Ö&A 29:43).
İsa’nın Baba’nın Biricik Doğmuş
Oğlu olmasının ne anlama geldiğini
daha kapsamlı bir şekilde anladığımızda, Mesih’e olan imanımız
artacaktır. Oniki Havariler Kurulu’ndan Yaşlı D. Todd Christofferson,

“Mesih’e iman etmenin, (1) O’nun
Tanrı’nın Biricik Doğmuş Oğlu
olarak konumu, (2) O’nun sonsuz
Kefareti ve (3) O’nun gerçekten
Dirilişine değin ikna ve emin olmadır” demiştir.2 Çağdaş peygamberler
şuna tanıklık etmiştir: “[İsa Mesih]
bedendeki Biricik Doğmuş Oğul,
dünyanın Fidye ile Kurtarıcısı’dır.” 3

Kutsal Yazılardan
Yuhanna 3:16; Öğreti ve Antlaşmalar 20:21–24; Musa 5:6–9

Kendi Tarihimizden
Yeni Antlaşma’da İsa Mesih’e
inanç göstermiş, O’nun öğretilerini
öğrenmiş ve onlara uymuş ve O’nun
hizmetine, mucizelerine ve ihtişamına tanıklık etmiş isimli ve isimsiz
kadınlar olduğunu okuruz. Bu kadınlar kurtuluş işinde örnek öğrenciler ve önemli tanıklar olmuşlardır.
Örneğin, Marta O’na “Senin,
dünyaya gelecek olan Tanrı’nın
Oğlu Mesih olduğuna iman ettim.”
diyerek Kurtarıcı’nın ilahiliği hakkında güçlü tanıklığını paylaşmıştır
(Yuhanna 11:27).

1

Kurtarıcı’nın ilahiliğinin ilk tanıklarından bazıları O’nun annesi Meryem ve kuzeni Elizabet’tir. Melek
Cebrail, Meryem’i ziyaret ettikten
kısa süre sonra Meryem Elizabet’i
ziyaret etti. Elizabet, Meryem’in selamını duyar duymaz, “Kutsal Ruh’la
doldu” (Luka 1:41) ve Meryem’in
Tanrı’nın Oğlu’nun annesi olacağına
dair tanıklığını paylaştı.
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Ben Ne Yapabilirim?
1. İsa Mesih’in hayatımdaki ro-

lünü anlamak benim için neden
önemlidir?

2. Antlaşmalar Kurtarıcı’ya imanımızı nasıl artırır?
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