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Rab’be Sevgiyle  
Hizmet Edin

R ab İsa Mesih şöyle öğretmiştir: “Canını kurtar-
mak isteyen onu yitirecek, canını benim uğ-
ruma yitiren ise onu kurtaracaktır” (Luka 9:24).

Başkan Thomas S. Monson “Kurtarıcı’nın bize ken-
dimizi başkalarına hizmete adamadığımız sürece 
yaşamlarımızda fazla bir mana olmadığını söylediğine 
inanıyorum. Sadece kendileri için yaşayanlar eninde 
sonunda ruhsal olarak yıpranıp yaşamlarını mecazi an-
lamda yitirirken kendilerini başkalarına hizmet etmeye 
adayanlar olgunlaşıp gelişirler ve gerçekten de yaşamla-
rını kurtarırlar” demiştir.1

Aşağıda Başkan Monson’ın hizmetiyle ilgili aktarılan 
parçada, o bize Son Zaman Azizleri’nin Rab’bin elleri 
olduklarını ve sonsuzluğun nimetlerinin başkalarına 
inançla hizmet edenleri beklediğini hatırlatır. 

Tapınaktaki Hizmet 
“Perdenin ötesine geçmiş kişiler için vekaleten 

kutsal törenler gerçekleştirdiğimizde büyük bir hiz-
mette bulunmuş oluruz. Birçok durumda adlarına bu 
işi gerçekleştirdiğimiz kişileri tanımayız. Ne bize teşek-
kür edilmesini bekleriz ne de sunduğumuz şeyi kabul 
ettiklerinden emin oluruz. Buna karşın, hizmet ederiz 
ve bu süreçte başka hiçbir çabanın getiremeyeceği bir 
şey elde ederiz: Gerçekten de Siyon Dağı’ndaki kurtarı-
cılar oluruz. Kurtarıcımız bize vekaleten bir fedakarlıkta 

bulunarak Kendi yaşamını verdiği için biz de, küçük bir 
ölçüde, biz dünyadaki insanlar tarafından onlar için bir 
şey yapılmadığı sürece ilerleme imkanı olmayanlar için 
tapınakta vekalet işini gerçekleştirdiğimizde aynı şeyi 
yaparız.” 2 

Rab’bin Elleriyiz
“Kardeşlerim; etrafımız ailemizin üyeleri, arkadaşları-

mız, tanıdıklarımız veya yabancılar olsun ilgimize, cesa-
retlendirmemize, desteğimize, tesellimize, nazikliğimize 
ihtiyacı olanlarla çevrilidir. Biz Rab’bin bu yeryüzündeki 
elleriyiz ve bize O’nun çocuklarına hizmet etmemiz ve 
onlara destek olmamız emredilmiştir. Rab bu konuda 
her birimize güvenir. . .

“Hepimizin çağrıldığı o hizmet Rab İsa Mesih’in 
hizmetidir.”  3

Rab’bin Gölgesinde Hizmet Etmek
“Dirilmiş Rab Yeni Dünya’da şöyle beyan etti, ‘Siz 

benim kilisemde ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz; 
çünkü benim yaptığımı gördüğünüz işleri siz de yapa-
caksınız; çünkü benim yaptığımı gördüğünüz işlerin 
aynısını siz de yapacaksınız.’ [3. Nefi 27:21].

“‘Her yanı dolaşarak iyilik yapan [Elçilerin İşleri 
10:38] Nasıralı İsa’nın’ gölgesinde hizmet ettikçe diğer 
insanları bereketleriz. Tanrı, Cennetteki Babamız’ın 
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dünyadaki çocuklarına hizmet ederken O’na hizmet 
etmekte sevinç bulmamız için bizi bereketler.” 4

Hizmet Etme İhtiyacı 
“Bize hizmet etme imkanı verilmesi gerekir. Dua 

ederek, faaliyetten kopan veya çekinen ve sorumluluk 
almak istemeyen üyelere ulaşmanın yolunu arayabiliriz. 
Onlardan belli bir görevde hizmet etmelerini istemek 
tam faaliyete geri dönmeleri için ihtiyaç duydukları 
teşvik olabilir. Ama bu konuda yardım edebilecek 
liderler bazen bunu yapmaya isteksizdirler. İnsanların 
değişebileceklerini aklımızda tutmalıyız. Kötü alışkanlık-
ları geride bırakabilirler. Günahlardan tövbe edebilirler. 
Rahipliği layık bir şekilde taşıyabilirler. Ve Rab’be canla 
başla hizmet edebilirler.” 5

Yapmamız Gereken Her Şeyi Yapıyor Muyuz?
“Dünya’da yardımımız için ihtiyaç vardır. Yapmamız 

gereken her şeyi yapıyor muyuz? Başkan John Taylor’ın 
sözlerini hatırlıyor muyuz: ‘Eğer hizmet çağrılarınızı 
yüceltmezseniz, Tanrı görevinizi yaptığınızda kurtarmış 
olabileceğiniz canlardan sizi sorumlu tutacaktır.’  
Teachings of Presidents of the Church: John Taylor (2001), 
164. Sağlamlaştırılacak ayaklar, tutulacak eller, cesaret-
lendirilecek zihinler, ilham verilecek yürekler ve kurtarı-
lacak canlar vardır. Sonsuzluğun nimetleri sizi bekliyor. 
Sizinkisi hizmet sahnesinin izleyicileri değil aktörleri 
olma ayrıcalığıdır.” 6 

KAYNAKLAR 
1. “What Have I Done for Someone Today?” Liyahona, Kasım 2009, 85.
2. “Until We Meet Again,” Liyahona, Mayıs 2009, 113–14.
3. “What Have I Done for Someone Today?” 86, 87.
4. “The Savior’s Call to Serve,” Liyahona, Ağustos 2012, 5.
5. “See Others as They May Become,” Liyahona, Kasım 2012, 68.
6. “Willing and Worthy to Serve,” Liyahona, Mayıs 2012, 69.
7. Teaching, No Greater Call: A Resource Guide for Gospel Teaching 

(1999), 12

BU MESAJI ÖĞRETMEK İÇİN FİKİRLER

“Mesih’inkine benzer bir sevginiz varsa, sevindirici 
haberi öğretmek için daha iyi hazırlanmış olacaksınız. 
Diğer insanların Kurtarıcı’yı tanımalarına ve O’nu takip 
etmelerine yardım edebilmek için ilham alacaksınız.” 7 
Ziyaret ettiğiniz kişilere karşı daha fazla ilahi sevgi his-
setmek için dua etmeyi düşünün. Onlara karşı Mesih’in-
kine benzer bir sevgi geliştirdiğinizde hem Rab’be hem 

de öğrettiğiniz kişilere anlamlı şekillerde hizmet etmek 
için daha güçlü olacaksınız. 

GENÇLİK
Hizmet Dolu Bir Yaz
Elizabeth Blight

Bir yaz yabancı bir ülkede özel ihtiyaçları olan ço-
cuklarla çalışarak zaman geçirdim. Çocuklarla ilk 

karşılaştığımda inanılmaz derecede gergindim. Dillerini 
bilmiyordum ama onlarla iletişim kurmakta Rab’bin 
bana rehberlik edeceğine güveniyordum. Her çocuğu 
tanıdıkça dillerini bilmemenin sevgiye bir engel olmadı-
ğını fark ettim. Çocuklarla oynadım, güldüm ve el işleri 
yaptım ve ister istemez onlara karşı eksiksiz bir sevgi 
hissettim. Cennetteki Baba’nın çocuklarına olan sevgi-
sini bir an için gördüm ve yüreğimi dolduran sevinç tarif 
edilemezdi. 

Ne zaman başkalarına hizmet etsem, sadece hiz-
met ettiğim kişilere değil, Cennetteki Baba’ya karşı da 
sevgi hissediyorum. “Insanlara hizmet ettiğimiz zaman 
yalnızca Tanrımıza hizmet ettiğimizi” (Mosiya 2:17) ger-
çekten öğrendim. Büyük hizmet projelerinde olsun veya 
küçük iyilikler yoluyla olsun hizmetimin amacı Tanrı’yı 
yüceltmek olmuştur (bkz. Matta 5:16). Ben başkalarına 
hizmet ettikçe, insanların Cennetteki Baba’ya olan sev-
gimin ve içimde yanan Mesih’in ışığının farkına varacak-
larını umuyorum. 
Yazar ABD’nin Virginia eyaletinde yaşıyor. 

ÇOCUKLAR
Sevgi Halkaları

Bir yetişkinin size her biri yaklaşık 2.5 cm genişliğinde 
ve yaklaşık 20 cm uzunluğunda 28 adet ince ka-

ğıt şeridi kesmekte yardım etmesini isteyin. Bu ay her 
gün birisine sevginizi göstermek için bir hizmet eylemi 
gerçekleştirin. Ebeveynlerinize evinizi temizlemekte 
yardım edebilirsiniz veya bir komşuya kibar bir not 
yazabilirsiniz. 

Her gün kağıt şeritlerinizden birinin üzerine nasıl hiz-
met ettiğinizi yazın ve daha sonra bir çember yapmak 
için şeridin uçlarını birbirine bantlayın veya yapıştırın. 
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Yeni şeridin uçlarını birbirine bantlamadan veya yapış-
tırmadan önce yeni bir kağıt şeridinin bir ucunu bir ön-
ceki günün çemberinin içinden geçirerek çemberlerinizi 
birbirine bağlayabilirsiniz. Sevgi halkalarınızın çoğalışını 
izleyin! Hizmet zincirinize ekleme yapmaya şubat ayı 
sona erdikten sonra bile devam edebilirsiniz. 
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İman, Aile, Yardım

Bu mesaj, Kurtarıcı’nın görevinin çeşitli 
yönlerini içeren Ziyaretçi Öğretmenlik 
Mesajları dizisinin bir bölümüdür. 

Iyi Çoban İsa Mesih şöyle 
öğretmiştir:
“Sizlerden birinin yüz koyunu 

olsa ve bunlardan bir tanesini 
kaybetse, doksan dokuzu bozkırda 
bırakarak kaybolanı bulana dek 
onun ardına düşmez mi? . . .

“Size şunu söyleyeyim, aynı 
şekilde gökte, tövbe eden tek bir 
günahkar için. . . sevinç duyulacak-
tır.” (Luka 15:4, 7).

İsa Mesih’in İyi Çoban olduğunu 
anlayabildiğimizde, O’nun örneğini 
takip etme ve ihtiyacı olanlara hiz-
met etme arzumuz artar. İsa şöyle 
demiştir: “Ben iyi çobanım. Benim-
kileri tanırım. . . . Ben koyunlarımın 
uğruna canımı veririm” (Yuhanna 
10:14–15). Mesih’in Kefareti saye-
sinde, hiçbirimiz asla eve dönüş 
yolumuzu bulamayacak derecede 
kaybolmayacağız (bkz. Luka 15).

Başkan Thomas S. Monson şöyle 
demiştir: “Bizimkisi sürüye bakma 
sorumluluğudur. . . . Hepimiz hiz-
met etmeye hazır olalım.” 1

Isa Mesih’in Ilahi Görevi: Iyi Çoban
Bu materyali dua ederek çalışın ve neyi paylaşacağınızı anlamak için çabalayın. 
Kurtarıcı’nın hayatını ve görevini anlamak O’na olan imanınızı nasıl artırır ve 
ziyaretçi öğretmenlik aracılığı ile göz kulak olduğunuz kişileri nasıl kutsar? Daha  
fazla bilgi için, reliefsociety.lds.org’a gidin.

Kutsal Yazılar 
Mezmurlar 23; Yeşaya 40:11;  
Mosiya 26:21

Kendi Tarihimizden

Ilk Yardımlaşma Cemiyeti toplantı-
sına katılan Elizabeth Ann Whitney 

1830 yılında doğru inancı buluşunu 
şöyle anlatmıştır: “Yaşlıların vaaz et-
tiği Sevindirici Haberi duyar duymaz 
onun İyi Çoban’ın sesi olduğunu 
anladım.” 2 Elizabeth, İyi Çoban’ın 
sesini takip etti ve vaftiz olup bir 
üye olarak onaylandı. 

Biz de İyi Çoban’ın sesini duyabi-
lir ve O’nun öğretilerini başkalarıyla 
paylaşabiliriz. Başkan Monson şöyle 
söylemiştir: “Biz Rab’bin bu yeryü-
zündeki elleriyiz ve bize O’nun ço-
cuklarına hizmet etmemiz ve onlara 
destek olmamız emredilmiştir.”  3

Tıpkı bir çobanın kayıp bir 
koyunu aradığı gibi ebeveynler de 
yolunu şaşırmış bir çocuğu ara-
yabilirler. Birinci Başkanlık İkinci 
Danışmanı Başkan James E. Faust 
(1920–2007) şöyle demiştir: “İtaat-
siz çocuklarına doğru bir şekilde, 
canla başla ve dua ederek öğretmiş 

o kalbi kırık ebeveynlere şunu 
söylüyoruz, ‘İyi Çoban onlara 
göz kulak olmaktadır.’ Tanrı sizin 
derin kederinizi biliyor ve anlıyor. 
Hala umut var.” 4
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Ben Ne Yapabilirim?
1. Kurtarıcı’nın Iyi Çoban oldu-
ğunu bilmek yaşamlarımıza nasıl 
huzur getirir? 

2. Kilise faaliyetinden uzaklaşıp 
“kaybolmuş” olanlara veya bizim 
inancımızdan olmayanlara hangi 
yollarla hizmet edebiliriz?

3. Çocukları sevindirici haberi 
yaşamaktan uzaklaşmış olan ebe-
veynlere nasıl destek olabilirim?


