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Hizmet ve
Sonsuz Hayat

urtarıcı kendini düşünmeyen bir hizmet için
bizim örneğimizdir. O’nun mükemmel hayatı,
Cennetteki Baba’ya ve O’nun Babası’nın tüm
çocuklarına hizmet etmeye adanmıştır. Baba ile Oğul’un
birleşik amacı hepimize ölümsüzlük armağanını ve sonsuz hayatın kutsamalarını vermektir (bkz. Musa 1:39).
Sonsuz hayatı hak etmek için İsa Mesih’in Kefareti yoluyla değişmiş olmamız -yeniden doğmamız ve günahlardan arınmış olmamız- gerekir. Sekiz yaşının altındaki
çocuklar her halükarda günahsızdırlar ve Kefaret aracılığı ile kurtarılmışlardır. (bkz. Mosiya 3:16, 21; Moroni
8:10–12).
Sorumluluk yaşına gelen hepimiz için, bizi günahlarımızdan arındıracak ve sonsuz hayata hazırlayacak
harika bir plan vardır. Bu hazırlık rahiplik yetkisi olan
bir kişi tarafından vaftiz olarak ve Kutsal Ruh’u alarak
başlar. Ardından her zaman Kurtarıcı’yı hatırlamamız ve
O’nun bize verdiği emirleri tutmamız gerekmektedir.
Kral Benyamin Mormon Kitabı’nda halkına, İsa
Mesih’in Kefareti sayesinde günahlardan affedildikten
sonra gelen mutluluğu anlatmıştır. Ve ardından onlara,
günahlarının her zaman affedilmesinin devamı için
çocuklarına birbirlerine hizmet etmeyi öğretmelerini
ve etraflarındaki kişilerin maddi ve manevi ihtiyaçlarını
karşılamada ellerinden geldiği kadar cömert olmalarını
öğütlemiştir. (bkz. Mosiya 4:11–16.)

Aynı zamanda şunu da öğretmiştir: “Ve işte bu sözleri
akıl öğrenebilmeniz ve insanlara hizmet ettiğiniz zaman
yalnızca Tanrınıza hizmet edeceğinizi öğrenebilmeniz
için söylüyorum” (Mosiya 2:17).
İsa, sevindirici haberini öğretmek ve iyilik yapmak
için dolaştı (bkz. Elçilerin İşleri 10:38). Hastaları iyileştirdi. Ölüleri diriltti. Sahip olduğu güçle aç ve yiyeceği
olmayan binlerce insanı doyurdu (bkz. Matta 14:14–21;
Yuhanna 6:2–13). Dirilişi’nden sonra birkaç Havarisine,
Celile Denizi kıyısına geldiklerinde yiyecek verdi
(bkz. Yuhanna 21:12–13). Amerika kıtasında hastaları
iyileştirdi ve çocukları birer birer kutsadı (bkz. 3. Nefi
17:7–9, 21).
Havari Yakup, Rab’bin bizim için yaptıklarından
duyduğumuz minnettarlıkla başkalarına hizmet etme
arzumuzun nasıl ortaya çıkacağını öğretir:
“Oysa mükemmel yasaya, özgürlük yasasına
yakından bakıp ona bağlı kalan, unutkan dinleyici
değil de etkin uygulayıcı olan kişi, yaptıklarıyla mutlu
olacaktır. . . .
“Baba Tanrı’nın gözünde temiz ve kusursuz dindarlık,
kişinin sıkıntı çeken öksüzler ve dullarla ilgilenmesi ve
kendini dünyanın lekelemesinden korumasıdır” (Yakup
1:25, 27).
Kurtarıcı için başkalarına hizmet etme isteğinin
artması, arınmış olmanın teminatlarından biridir. Ev
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teşvik etmiştir: “Her yeni bir günde sabah duanızda,

öğretmenliği ve ziyaretçi öğretmenlik bir angaryadan
çok bir eğlence haline gelir. Kendinizi daha sık bir mahalle okulunda gönüllü olarak çalışırken ya da yakınınızdaki bir fakire yardım ederken bulursunuz. Sizden
daha talihsiz olanlara vermek için az paranız olmasına
rağmen, daha çok verebilmeyi dileyerek keşke daha
varlıklı olsaydım dersiniz (bkz. Mosiya 4:24). Çocuklarınıza hizmet etmek ve onlara başkalarına nasıl hizmet
edileceğini göstermek için gayret edersiniz.
Karakteriniz değiştikçe farkında olmadan daha fazla
hizmet etme isteği duyacaksınız. Kararlılıkla büyük para
armağanları ve hizmetler veren Kurtarıcı’nın öğrencilerini tanıyorum ama bu iyiliklerini sadece Tanrı ve bu
öğrencilerin çocukları biliyordu. Tanrı onların hizmetini
takdir ederek onları bu hayatta bereketledi ve onları gelecek sonsuz hayatta da kutsayacaktır. (bkz. Matta 6:1–4;
3. Nefi 13:1–4).
Başkalarına hizmet etme emrine uyduğunuzda (bkz.
Matta 22:39) kibir duygularınızda bir değişiklik hissedersiniz. Kurtarıcı, kendi aralarında kimin en büyük
olabileceği konusunda çekişirken Havarilerini düzeltti.
Şöyle dedi:
“Kimse sizi ‘Önder’ diye çağırmasın: çünkü tek önderiniz var, O da Mesih’tir.
“Aranızda en üstün olan, ötekilerinin hizmetkarı olsun “ (Matta 23:10–11).
Kurtarıcı bize başkalarına hizmet etmeyi nasıl öğrenebileceğimizi öğretir. O mükemmel bir şekilde hizmet etmiştir ve bizim de hizmet etmeyi aynen O’nun öğrendiği
gibi bir bir (bkz. Ö&A 93:12–13) öğrenmemiz gerekir.
Verdiğimiz hizmet sayesinde O’na daha çok benzeyebiliriz. O’nun sevdiği gibi düşmanımızı sevebilmek için
yüreğimizdeki bütün enerji ile dua edeceğiz (bkz. Matta
5:43–44; Moroni 7:48). Ve biz en sonunda Kurtarıcımız
ve Cennetteki Babamız’ın huzurunda sonsuz hayata
kavuşmak için layık olabiliriz.
Size söz veririm ki Kurtarıcı’nın öğretilerini ve örneğini
takip ettiğimizde daha mükemmel bir hizmet sunabiliriz.

Cennetteki Baba’dan O’nun değerli çocuklarından birine hizmet etme fırsatının farkına varabilmeniz için size
rehberlik etmesini isteyin. Ve bütün gün boyunca. . .
yardım edecek birilerini arayın” (“Be Anxiously Engaged,” Ensign veya Liyahona, Kasım 2012, 31). Öğrettiğiniz kişilerin her sabah dua ederken hizmet etme
fırsatları ve ardından bu fırsatları gün boyunca bulmaya
çalışmaları için onları hedefler belirlemeye davet etmeyi
düşünün.

GENÇLIK
Onun Dualarına Bir Cevap
Siphilile Khumalo

B

ir gece başka bir inançtan bir arkadaşım beni ziyaret
etti. Ben kutsal yazıları genellikle yalnız başıma çalı-

şırım ve o gece onları çalışmak için çıkartmıştım. Kutsal
Ruh, arkadaşımı kutsal yazıları beraber okumaya davet
etmem için beni teşvik etti ama ben bunu yapmaya
korktum ve onun yerine kendi başıma okumaya başladım. Ruh’un bana verdiği bir teşviki göz ardı ettiğimi
biliyordum. Birkaç dakika sonra ona temkinli bir şekilde,
“Kutsal yazıları benimle beraber okumak ister misin?”
diye sordum. Arkadaşım hiç tereddüt etmeden, “Evet”
diye cevap verdi.
O zaman Mormon Kitabı’nı okuduk. Arkadaşım bana
bazı sorular sordu ve ben cevap verirken Ruh’un bana
rehberlik ettiğini hissedebiliyordum. Mormon Kitabı’nın doğruluğuna dair tanıklığımı paylaştım. Ben bunu
yaptıktan sonra bana, “Bütün gün boyunca ağladım ve
endişeliydim” dedi. “Seninle beraber kutsal yazıları okumak isteyip istemediğimi bana sormadan önce Tanrı’ya
bana yardım etmesi için dua etmiştim. Şu an kendimi
çok daha iyi hissediyorum. Teşekkür ederim.”
Rab bir duaya cevap verilmesi ve O’nun çocuklarından yardıma ihtiyacı olan birine hizmet edilmesi için
beni bir araç olarak kullandı. Ben bu teşviklerin bilge,
yüce Baba’dan gelen ilahi talimatlar olduğunu biliyorum. Korkularımızı yendiğimizde, itaat ederek O’nun

BU MESAJI ÖĞRETMEK İÇIN FIKIRLER

gücünü göstermesine imkan vermiş oluruz.

Oniki Havariler Kurulu’ndan Yaşlı M. Russell Ballard

Makale yazarı, Güney Afrika’nın Gauteng eyaletinde yaşamaktadır.

bizi hizmet etme fırsatları için dua etme konusunda
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ÇOCUKLAR
Hizmet Etmenin Yollarını Arayın

İ

sa Mesih’i takip etmeyi seçebilir ve başkalarına hizmet
edebilirsiniz. Sizi, aileden birine veya bir arkadaşınıza

hizmet ederken gösteren bir resminizi çizin ve bu resmi
size her gün nazik olmanızı hatırlatacak bir yere asın.
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İsa Mesih’in İlahi Görevi:
Dünya’nın Işığı

İman, Aile, Yardım

Bu materyali Tanrı’dan yardım dileyerek çalışın ve neyi paylaşacağınızı anlamak için
çaba gösterin. Kurtarıcı’nın hayatını ve görevini anlamak O’na olan imanınızı nasıl
artıracaktır ve ziyaretçi öğretmenlik aracılığı ile göz kulak olduğunuz kişileri nasıl
kutsayacaktır? Daha çok bilgi almak için, reliefsociety.lds.org’a gidin.

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

İ

sa Mesih’in Dünya’nın Işığı olduğunu anladığımızda O’na olan
imanımızı artıracağız ve başkalarına
bir ışık olacağız. Mesih, bu dünyaya
gelen bütün kadın ve erkekleri aydınlatan gerçek ışık olma görevine
dair tanıklıkta bulunmuştur
(Ö&A 93:2) ve O bizden “dünyayı
aydınlatması için [O’nun] ışığını
havaya kaldırmamızı” istemiştir
(3. Nefi 18:24).
Aynı zamanda bizim peygamberlerimiz de Mesih’in Işığı’na tanıklık
etmişlerdir. Birinci Başkanlık’ın
Birinci Danışmanı, Başkan Henry B.
Eyring şöyle dedi: “Kurtarıcı gibi yaşamayı tercih etmeye çalıştığınız her
zaman tanıklığınız güçlenecektir.
Sonuç olarak kendiniz bileceksiniz
ki, O Dünya’nın Işığı’dır. . . .Yaşamınızdaki Mesih’in Işığı’nı başkalarına
yansıtacaksınız.” 1
Oniki Havariler Kurulu’ndan Yaşlı
Quentin L. Cook dünyaya bir ışık
olmamız hakkında şunu söyledi:
“Ailelerimizi korumalıyız ve bizim

toplumlarımızdaki ışığı, umudu ve
ahlakı korumak için her şeyi yaparken iyi niyetli tüm insanlarla birlikte
ön tarafta olmalıyız.” 2

Kutsal Yazılar
Yuhanna 8:12; Öğreti ve Antlaşmalar 50:24; 115:5

Kendi Tarihimizden

S

on Zaman Azizi kadınları bugün ışıklarını havaya kaldırmaya
devam ederler.
Hong Kong, Çin’de 80 katlı
yüksek bir binada bedensel engelli
bekar bir kız kardeş -ailesindeki
tek Son zaman Azizi kız
kardeşimiz- kendisinin ve misafirlerinin Ruh’un etkisini hissedebilecekleri bir sığınak olan bir yuva yarattı.
Kutsal yazılarını, Yardımlaşma
Cemiyeti kılavuzlarını ve ilahiler
kitabını yanında tuttu. Ataları adına
kutsal törenleri gerçekleştirmek için
tapınağa yolculuk etti.3
Brezilya’da erdemli bir anne
çocuklarını sevindirici haberin
ışığında yetiştirdi. İlköğretim şarkıları onun kırmızı tuğlalı evinin

havasını doldurdu ve Liyahona’daki tapınakların, Tanrı’nın
peygamberlerinin ve Kurtarıcı’nın
resimleri duvarları kaplıyordu. O
ve eşi, çocukları antlaşma dahilinde doğabilsin diye tapınakta
mühürlenmek için fedakarlıklarda
bulundular. O sürekli Rab’bin ona
çocuklarını sevindirici haberin
ışığıyla, gerçeğiyle ve gücüyle
yetiştirmesine yardım etmesi için
dua ederdi.4
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Ben Ne Yapabilirim?
1. Bugün dünyaya bir ışık

olmanın ne anlama geldiği
konusunda konuşun.

2. Sıkıntılarınıza katlanmada

Mesih’in ışığını takip etmenin
size nasıl yardımcı olacağını
derinlemesine düşünün.
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