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Başkan Monson Cesaret
İçin Çağrıda Bulunuyor
B

Cesaret ile Karşı Koyun

aşkan Thomas S. Monson’ın gözlemlediği gibi,
hepimiz neredeyse her zaman, herhangi bir
şekilde seçimler yapmaya davet ediliyoruz.
Akıllı seçimler yapmamız için Başkan Monson bize
cesaretli olmamız gerektiğine dair öğüt verdi: “Cesaretle
hayır deyin, cesaretle evet deyin. Kararlar kaderimizi
değiştirir.” 1
Aşağıdaki pasajlarda, Başkan Monson, Son Zaman
Azizleri’ne hakikatin ve doğruluğun savunucusu olmayı,
inandıkları şeyleri savunmak ve ebedi değerleri ve ilkeleri
reddeden bir dünyaya karşı durmak için cesarete ihtiyaçları olduğunu hatırlatmak tadır.
O şöyle dedi: “Cesaret çağrısı sürekli olarak herbirimize geliyor.” “Her zaman böyleydi ve her zaman böyle
olacak.” 2

“Dayanmak ne demektir? Ben şu tanımı çok seviyorum: Cesaret ile karşı koymaktır. İnanmanız için cesaret
gerekebilir; itaat ederken zaman zaman cesaretli olmanız
gerekebilir. Siz bu fani dünyadan ayrılacağınız güne kadar
dayanırken kesin surette gerekli olacaktır.” 4
Hakikatin Savunucusu Olmak İçin Cesaretli Olun

“Dilerim hakikat ve doğruluğun savunucusu olabilmek
için cesaretli olursunuz. Bugünkü toplumun eğilimi Rab’bin
bize verdiği değerler ve ilkelerden uzak olduğundan dolayı,
büyük bir olasılıkla inandığınız şeyleri savunmaya çağrılacaksınız. Sizin tanıklığınızın kökleri sağlam değilse, inancınızı
sorgulayanların alaylarına karşı durmak zor olacaktır. Sağlam
olduğu zaman, sizin sevindirici haber hakkında, Kurtarıcı
hakkında ve Cennetteki Babamız hakkında olan tanıklığınız
bütün hayatınız boyunca yaptığınız her şeyi etkileyecektir.” 5

Cesaret Tanrı’nın Onayını Getirir

“Hepimiz korkuyla karşı karşıya kalacağız, alay edileceğiz ve aksilikler yaşayacağız. Fikir ittifaklarına karşı
dayanma, inandığımız ilkeleri savunma cesaretine sahip
olalım. Tanrı’nın takdirini kazanan, yüzünü güldüren taviz
vermek değil, cesarettir. Cesaret yalnızca mertçe ölmeyi
istemek olarak değil, aynı zamanda doğru dürüst bir şekilde yaşama kararlılığı olarak kabul edildiği zaman güçlü
ve arzu edilen bir erdem olur. Yaşamamız gerektiği gibi
yaşamaya çabalayıp ilerledikçe, elbette Rab’den yardım
alacağız ve O’nun sözlerinde huzur bulacağız.” 3

Bizim Ruhsal ve Ahlaki Cesarete İhtiyacımız Var

“[Bugünlerde] televizyonda, filmlerde ve diğer basın yayın
organlarında sergilenen mesajlar çoğu zaman çocuklarımızın
kucaklamalarını ve değer vermelerini istediğimiz şeylerin tam
zıttıdır. Onlara sadece imanda ve öğretide sağlam olmalarını
öğretmek değil, aynı zamanda karşılaşabilecekleri dış kuvvetler ne olursa olsun, bu şekilde sağlam kalmalarına yardım
etmek de bizim sorumluluğumuzdur. Bu, çok zaman ve çaba
sarf etmemizi gerektirecektir. Başkalarına yardım edebilmek
1

düşünürken, tam olarak neden korktuğumu anlamıyo-

için, her yerde gördüğümüz kötülüklere karşı durabilmek
için ruhsal ve ahlaki cesarete ihtiyacımız vardır.” 6

rum. Ama ne zaman bahanelerin arkasında saklanmayı
bıraktığımı hatırlıyorum.

Dilerim Her Zaman Cesaretli Oluruz

Bir gün lisedeki İngilizce sınıfımda, öğretmen izlememem gerektiğini bildiğim bir diziden bir bölüm

“Günlük hayatımıza devam ederken, inancımıza karşı
çıkılması neredeyse kaçınılmazdır. Bazen etrafımızın insanlarla çevrilmiş olduğunu, yine de neyin kabul edilebilir ve
neyin kabul edilemez olduğu konusunda azınlıkta olduğumuzu ve hatta yalnız başımıza olduğumuzu görürüz. . . .
Umarım her zaman cesaretli oluruz ve inandığımız
şeylerin savunucusu olmak için hazırlıklı oluruz. Eğer bu
süreçte yalnız başımıza kalırsak, Cennetteki Babamız’ın
yanında durduğumuz sürece gerçek hayatta hiçbir zaman
yalnız olmayacağımızın bilgisinden güç alarak bunu cesaretli bir şekilde yapabiliriz. 7

seyredeceğimizi duyurdu. Diğer öğrenciler heyecanla sevinirken, sınıf arkadaşım Sarah elini kaldırdı ve “Sınıftan
çıkabilir miyim?” diye sordu.
Öğretmen neden diye sorduğunda, Sarah açık bir
şekilde “Çünkü ben bir Mormon’um ve küfürlü programları seyretmiyorum” dedi.
Sınıftaki herkesin önünde inandığı şeyleri savunmak
için olan cesareti şaşırtıcıydı. Sarah’nın sayesinde, ben
de ayağa kalktım ve dışarıda vicdan rahatlığıyla dizinin
bitmesini bekledim.
Sonsuza dek değişmiştim. Konuyu değiştirmek yerine
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dime olan güvenim arttı ve kilise ve okul etkinliklerine
daha çok katıldım.
Sarah’ya hiçbir zaman onun sergilediği örneğin
benim için ne kadar önemli olduğunu söylemedim
ama kendimize güven konusunda onu örnek almaya
çalışıyorum. Şimdi Tanrı’nın harika ve kutsal Kilisesi’nin
bir üyesi olmanın utanılacak bir şey olmadığını anlıyorum. Umarım örnek bir insan olarak, ben de başkasının

BU MESAJI ÖĞRETMEK İÇIN FIKIRLER

Sarah’sı olabilirim.

Öğrettiğiniz kişilerden gelecek hafta onların cesa-

Makalenin yazarı Utah, A.B.D.’de yaşıyor.

retle hareket etmelerini gerektiren bir durumu –evde,
işte, okulda ya da kilisede- düşünmelerini isteyebilirsi-

ÇOCUKLAR

niz. Onlar belki korku dolu anlar yaşayabilir, zor şeylere

Kutsal Yazılarda Cesaret

katlanabilir, inançlarını savunabilir ya da sevindirici

B

haberin bir ilkesine daha iyi bir şekilde uymaya karar

aşkan Monson bize cesaretli olmamızı ve inandığı-

verebilirler. Onları düşüncelerini paylaşmaya ya da

mız şeyleri savunmamızı öğretir. Kutsal yazılarda, ce-

yazmaya davet edin.

saret gösteren birçok kişinin örnekleri vardır. Her ismin
yanındaki kutsal yazıyı okuyun. Bu kişiler nasıl cesaret

GENÇLIK

gösterdiler ve doğru olduğunu bildikleri şeyleri nasıl
savundular? Cevaplarınızı yazabilirsiniz ya da resmini

Başkasının Sarah’sı

çizebilirsiniz.

McKenzie Miller

Daniel (Daniel 6:7, 10–23)

E

skiden “Sen neden kahve içmiyorsun?” gibi basit

Ester (Ester 4:5–14; 5:1–8; 7:1–6)

bir soruya inançlarıma göre cevap vermek bana zor

Lamanlı Samuel (Helaman 13:2–4; 16:1–7)

geliyordu. Geçmişte “Bu çok acı” ya da “Tadını beğen-

Joseph Smith (Joseph Smith—History 1:11–17)

miyorum” gibi bahaneler üretirdim.
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Neden bu kadar utanıyordum? Neden inandıklarımı
savunmak için bu kadar korkuyordum? Şimdi geçmişi
2
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İsa Mesih’in Nitelikleri: Hile
Yapmayan ya da İkiyüzlü Olmayan

İman, Aile, Yardım

Bu materyali dua ederek çalışın ve neyi paylaşacağınızı bilmek için çaba gösterin.
Kurtarıcı’nın hayatını ve görevlerini 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.
Bu mesaj, Kurtarıcı’nın niteliklerini
içeren Ziyaretçi Öğretmenlik Mesajları
dizisinin bir bölümüdür.

İ

sa Mesih’te hile ve ikiyüzlülük
olmadığını anlamak, O’nun sergilemiş olduğu örneği takip etmek için
inançla çaba göstermemize yardımcı
olur. Oniki Havariler Kurulu’ndan
Yaşlı Joseph B. Wirthlin (1917-2008)
şöyle dedi: “Hilekarlık, kandırmak
ya da doğru yoldan saptırmaktır. . . .
Hilesiz olan bir kişi masum, doğru
niyetli ve saf güdüleri olan biridir;
bu kişi günlük davranışlarını doğruluk prensiplerine göre uygulayan bu
basit yöntemi kendi hayatında gösterir. . . . Görünüşte dünyada birçok
kişi bu erdemin önemini anlamadıklarından dolayı, Kilise üyelerinin
hilesiz olmalarının zorunluluğu
başka zamanlara göre şu an daha
acil olabilir.” 1
İkiyüzlülük hakkında Birinci
Başkanlık’ta İkinci Danışman olan
Başkan Dieter F. Uchtdorf şöyle
dedi: “Hiçbirimiz, olmamız gerektiğini bildiğimiz şekilde yeterince
Mesih gibi değiliz. Ama ciddi bir şekilde hatalarımızın ve günah işleme
eğilimimizin üstesinden gelmek

istiyoruz. Bütün yüreğimizle ve
ruhumuzla, İsa Mesih’in Kefaretinin
yardımı sayesinde daha iyi olmayı
arzu ediyoruz.” 2
Biz biliyoruz ki, “yaptığımız işlere,
yüreğimizin arzularına ve nasıl bir
insan olduğumuza göre yargılanacağız.” 3 Ancak tövbe etmek için çaba
gösterdiğimizde daha temiz olacağız
ki, “Ne mutlu yüreği temiz olanlara!
Çünkü onlar Tanrı’yı görecekler”
(Matta 5:8).

Ek Kutsal Yazılar

Mezmurlar 32:2; Yakup 3:17;
1. Petrus 2:1–2, 22

Kutsal Yazılar

Küçük çocuklar hilesizdir. İsa,
“Bırakın, çocuklar bana gelsin, onlara engel olmayın!” dedi. “Çünkü
Tanrı’nın Egemenliği böylelerinindir. . . . Çocukları kucağına aldı,
ellerini üzerlerine koyup onları
kutsadı (Markos 10:14, 16).
Mesih çarmıha gerildikten sonra
eski Amerika kıtasındaki çocuklara
da hizmet etmiştir. Halka küçük
çocuklarını O’na getirmelerini
emretti ve onları “O’nun etrafında

yere oturttular ve İsa da onların
ortasında durdu; . . .
“. . .[Ve] O ağladı ve kalabalık
buna tanık oldu; ve onların küçük
çocuklarını birer birer aldı, onları
kutsadı ve Baba’ya onlar için dua
etti. . . .
“Ve onlar çocuklarını görmek
için baktıkları sırada gözlerini
göğe doğru çevirdiler ve . . . meleklerin gökten sanki bir ateşin
ortasındaymış gibi indiklerini gördüler; ve melekler inip bu küçük
çocukların etrafında toplandılar, . . . ve melekler onlara hizmet
ettiler.” (3. Nefi 17:12, 21, 24).
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Bunu Dikkate Alınız
Küçük çocuklardan hilesiz
olma konusunda ne öğrenebiliriz? (Bkz. Guide to the Scrip
tures, “Guile.”)
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