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Noel’i düşündüğümüzde genelde hediyeler verip 
almayı düşünürüz. Hediyeler sevgiyle anılan bir 
geleneğin parçası olabilir, ama bunlar bizleri aynı 

zamanda Noel zamanının sade değerlerinden uzaklaştıra-
bilir ve bizi Kurtarıcımız’ın doğumunu anlamlı bir şekilde 
kutlamaktan alıkoyabilir.

Kişisel tecrübelerimden biliyorum ki en unutulmaz 
Noeller, en mütevazı olanlar olabilir. Çocukluğumdaki he-
diyeler bugünkü standartlara göre kesinlikle gösterişsizdi. 
Bazen bana hediye olarak onarılmış bir gömlek ya da 
eldiven veya çorap verilirdi. Bir keresinde ağabeyimin tah-
tadan yaptığı bir bıçağı bana verdiği o özel Noel gününü 
hatırlıyorum. 

Noel’i anlamlı hale getirmek için pahalı hediyelerin ol-
masına gerek yoktur. 1872’den 1992’ye kadar Yetmişler Ku-
rulu’nun bir üyesi olarak hizmet eden Yaşlı Glen L. Rudd 
tarafından anlatılan şu hikaye aklıma geldi. Yıllar önce, 
Noel’den önce, bir adam gözetmen ambarını işletirken, 
dini bir liderden şehre yeni taşınmış muhtaç bir ailenin ol-
duğunu öğrendi. Onların küçük apartman dairesini ziyaret 
etmeye gittiğinde, 10 yaşının altında dört çocuğu olan genç 
bekar bir anneyle karşılaştı.

Ailenin ihtiyaçları o kadar çoktu ki anne bu Noel za-
manı çocuklarına ikram edecek bir şeyler ya da hediyeler 
alamazdı; bir Noel ağacı bile alacak paraları yoktu. Kardeş 

Rudd bu aileyle konuştu ve üç küçük kızın, oyuncak 
bebekler ya da dolgu oyuncak hayvanlar istediklerini 
öğrendi. Altı yaşındaki oğlana ne istediğini sorduğunda, aç 
olan küçük çocuk “bir kase dolusu yulaf ezmesi isterim” 
diye yanıt verdi.

Kardeş Rudd küçük çocuğa yulaf ezmesi ve belki başka 
şeyler getirebileceği sözünü verdi. Ondan sonra gözetmen 
ambarına gitti ve ailenin acil ihtiyaçlarını karşılamak için 
yiyecek ve diğer malzemeleri topladı. 

O gün sabahleyin, cömert bir Son Zaman Azizi ona 
“ihtiyacı olan birisi için” 50 dolar vermişti. Bu bağışlanan 
parayı cebine koyarak, Kardeş Rudd kendi üç çocuğunu 
sarıp sarmaladı ve Noel alışverişine gitti. Çocukları, muhtaç 
çocuklar için oyuncaklar seçtiler. 

Arabalarına yiyecek, giyecek, hediyeler, Noel ağacı ve 
birkaç ağaç süsü yükledikten sonra Rudd’lar o ailenin 
dairesine gittiler. Orada anneye ve çocuklarına ağacı kurup 
süslemelerinde yardımcı oldular. Ondan sonra hediyeleri 
ağacın altına koydular ve küçük çocuğa büyük bir kutu 
yulaf ezmesi hediye ettiler.

Anne ağladı, çocuklar sevindi ve hep beraber bir Noel 
şarkısı söylediler. O akşam Rudd ailesi akşam yemeği için 
toplandıklarında başka bir aileye Noel sevincini azıcıkta olsa 
yaşatabildikleri ve bir çocuğa bir kase dolusu yulaf ezmesi 
yemesi için yardımcı olabildikleri için Tanrı’ya şükrettiler.1
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Mesih ve Verme Ruhu
Cennetteki Babamız’ın Oğlu’nun doğuşunu onurlan-

dırmak için seçtiği basit ama saygın yolu bir düşünün. O 
kutsal gecede, melekler zenginlere değil aksine çobanlara 
göründü. Mesih olan çocuk bir köşkte değil aksine bir 
ahırdaki yemlikte doğdu. İpeklere değil aksine kundak 
bezlerine sarıldı. 

Bu ilk Noel’in sadeliği Kurtarıcı’nın hayatının habercisi 
olmuştur. Bu dünyayı yaratmasına, heybetli ve görkemli 
bir krallıkta yaşamasına ve Baba’nın sağında durmasına 
rağmen, yardıma muhtaç bir çocuk olarak bu dünyaya 
geldi. O’nun hayatı mütevazi soyluluğun bir örneğiydi ve 
O, fakirlerin, hastaların, kederli insanların ve yükü ağır 
olanların arasında yürüdü.

Kral olmasına rağmen, ne insanların övgüsünde ne de 
zenginliklerinde gözü vardı. O’nun hayatı, O’nun sözleri ve 
O’nun günlük etkinlikleri sade ama çok itibarlı eserlerdir.

Nasıl verileceğini mükemmel şekilde bilen İsa Mesih 
bize verme yöntemini göstermiştir. İsa Mesih, yürekleri 
yalnızlık ve üzüntüyle dolu olanlara merhamet ve huzur 
getirir. Vücutları ve akılları, hastalıklar ve acılarla sarılmış 
olanlara sevgiyi ve şifayı getirir. Ruhları günahlarla ezilen-
lere, umudu, bağışlamayı ve kurtuluşu sunar.

Bugün Kurtarıcı bizim aramızda olsaydı, O’nu her 
zaman olduğu yerde bulurduk; yumuşak başlılara, keder-
lilere, alçakgönüllülere, dertlilere ve ruhta yoksul olanlara 
hizmet ederdi. Bu Noel zamanında ve her zaman O’nun 
sevdiği gibi biz de başkalarını severek Mesih’e hediyeler 
verelim. O’nun doğuşunun, armağanlarının ve hayatının 
mütevazi saygınlığını hatırlayalım. Ve nazik, sevgi dolu ve 
merhametli davranışlarla, bu dünyayı O’nun sevgisinin 
ışığıyla ve O’nun iyileştirici gücü ile dolduralım.

KAYNAK
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1930 (1995), 352–53; bkz. ayrıca Glen L. Rudd, “A Bowl of Oatmeal,” 
Church News, 2 Aralık 2006, 16.

BU MESAJI ÖĞRETMEK İÇİN FİKİRLER

Başkan Uchtdorf, Kurtarıcı’nın sergilediği verme 
örneğini izlememiz gerektiğini öğretir. Ziyaret ettiği-
niz kişilerden Kurtarıcı’nın onlara vermiş olduğu bir 
hediyeyi sırayla söylemelerini istemeyi göz önünde 

bulundurun ve bu hediyeyi başkalarına hizmet etmek 
için nasıl kullanabileceklerini müzakere edin. Örneğin 
bir üye müziksel bir yetenekle kutsanmışsa, komşuların-
dan bazılarına Noel şarkıları söyleyebilir. Hangi hedi-
yeleri paylaşacağınıza, bunları nasıl paylaşacağınıza ve 
kimlerle paylaşacağınıza dair ilham almak için ziyaret 
ettiğiniz kişilerle birlikte diz çöküp dua etmeyi teklif 
edebilirsiniz. Aldığınız her ilhamın peşinden gidin.

GENÇLİK
Başkalarının Tecrübelerinden Öğrenin

Başkan Uchtdorf, “en unutulmaz Noeller, en müte-
vazi olanlar olabilir” diye öğretirken kendi kişisel 

tecrübelerini paylaşmıştır. Eski nesillerden çok şey 
öğrenebiliriz; onlar savaştan, işsizlikten, hastalık za-
manlarından ya da diğer sıkıntılı günlerden sağ salim 
çıkmışlardır. Mahallenizdeki ya da dalınızdaki yaşlı 
üyelere akıllarında kalan en anlamlı Noellerini size 
anlatmalarını isteyin. Onların hikayelerini yazabilirsiniz. 
Bu Noel’de içtenlikle hizmet vermeye ve Kurtarıcı’yı 
hatırlamaya daha fazla odaklanarak onların sergilediği 
örnek davranışlardan öğrenmeye çalışın. 

ÇOCUKLAR
İsa’dan Hediyeler

Bazı insanlar Isa Mesih’in doğuşunu kutlamak için 
Noel ağacı kullanır. Bazen insanlar ağacın altına baş-

kaları için hediyeler koyar. Kurtarıcı size hangi hediye-
leri verdi? Altında beş hediye olan kendi Noel ağacınızı 
çizin. Aşağıdaki kutsal yazıları okuyun ve her kutsal yazı 
için bir hediye resmini boyayın. Başkalarına yardım ede-
bilme yollarını bularak Isa’ya geri hediye verebilirsiniz. 

Mezmurlar 33:6

Yuhanna 14:27

Yuhanna 15:9 

2. Nefi 2:8

3. Nefi 15:9
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İman, Aile, Yardım

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

Oniki Havariler Kurulu’ndan 
Yaşlı Quentin L. Cook, “Kurta-

rıcı gerçek huzurun [barışın] kayna-
ğıdır” demiştir. “Hayatın zorluklarına 
rağmen, Kurtarıcı’nın Kefareti 
ve O’nun lütfu sayesinde doğru 
yaşayanlar kişisel huzurla ödüllen-
dirileceklerdir.” 1 İsa Mesih’in Barış 
Prensi olduğunu anlamak, iç huzuru 
bulmamıza ve O’na olan imanımızı 
artırmamıza yardım edebilir. 

İsa Mesih şöyle demiştir: “Bunları 
size, bende esenliğiniz olsun diye 
söyledim. Dünyada sıkıntınız ola-
cak. Ama cesur olun, ben dünyayı 
yendim!”(Yuhanna 16:33). Yardım-
laşma Cemiyeti genel başkanlığında 
ikinci danışman, Linda S. Reeves, bu 
hakikat hakkında tanıklık ederken 
şunu dedi: “Rab bana merhametli 
davrandı ve yüklerimin hafifleme-
sine yardımcı oldu. O, büyük bir 

Isa Mesih’in Ilahi Görevi:  
Barış Prensi
Bu materyali dua ederek çalışın ve neyi paylaşacağınızı bilmek için çaba gösterin. 
Kurtarıcı’nın hayatını ve görevini anlamak, O’na olan imanınızı nasıl güçlendirir ve 
ziyaretçi öğretmenlik aracılığı ile göz kulak olduğunuz kişileri nasıl kutsar? Daha çok 
bilgi almak için, reliefsociety.lds.org’a gidin.

huzur hissetmeme yardımcı oldu.” 2

Oniki Havariler Kurulu’ndan Yaşlı 
Richard G. Scott şöyle öğretmiştir: 
“Huzurun. . . olabileceği en ideal 
yer kendi evimizin duvarları ara-
sındadır, burada elimizden geldiği 
kadar Rab İsa Mesih’i hayatımızın 
merkezi yapabiliriz”.3

Ek Kutsal Yazılar
Yeşaya 9:6; Luka 2:14; Yuhanna 
14:27; 1. Nefi 13:37; Öğreti ve  
Antlaşmalar 59:23

Kutsal Yazılar
Yeşaya, Barış Prensi İsa Mesih’in 

doğuşu hakkında peygamberlik etti 
(bkz. Yeşaya 9:6). Amerika kıtasında 
Lamanlı Samuel beş yıl sonra Me-
sih’in doğuşuna eşlik edecek olan 
işaretlerden bahsetti (bkz. Helaman 
14:3, 5). Peygamberlik edilen gün 
yaklaştığında, inanmayanlar eğer 
bu işaretler olmazsa Mesih’e inanan 
herkesi idam etmekle tehdit ettiler. 

Peygamber Nefi, “bütün gün var 
gücüyle Rab’be yakardı ve işte, 
Rab’bin sesi ona gelerek şöyle 
dedi: . . .Ben, yarın. . .dünyaya 
geleceğim (3. Nefi 1:12-13). İşaret-
ler göründü ve Mesih’in doğu-
şuyla, “halk ülkede tekrar huzur 
bulmaya başladı” (23. ayet).

Beytlehem’de Meryem “ilk 
oğlunu doğurdu ve O’nu kundağa 
sarıp bir yemliğe yatırdı” (Luka 
2:7)
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Bunu Dikkate Alınız
Kurtarıcı hayatınıza hangi yollarla 
huzur getirir?
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