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Tapınak adanmaları ile bir arada yapılan birçok kül-
türel kutlamalara katılma ayrıcalığım oldu. En son 
olarak Phoenix, Arizona ,ABD’de katıldığım geçen 

kasım ayındaki kutlama da dahil olmak üzere hepsini 
çok sevdim.

Kültürel kutlamalarda görev alan Son Zaman Azizi 
gençler unutulmayacak, harika programlar sahnelediler. 
Geçen yıl Phoenix’te, katılımcılara kutlamalardan hemen 
önce “Siz ışık çocuklarısınız” dedim.

Kilisenin bütün gençlerinin ışık çocukları olduklarını 
bilmelerini isterim. Öyle ki onların “dünyadaki nurlar 
gibi olma” sorumlulukları vardır. (Filipililer 2:15). Onların 
Sevindirici Haberin doğrularını paylaşma sorumlulukları 
vardır. Onların gittikçe kararan bir dünyada sevindirici 
haberin ışığını yayarak bir tapınak feneri gibi ışık saçma 
çağrıları vardır. Onların ışıklarını durmadan yanık tutmaları 
ve ışıl ışıl parlama görevleri vardır.

“İmanlılara örnek olmak” için, bizim iman etmemiz ge-
rekmektedir (1 Timoteos 4:12). Ruhen hayatta kalabilmek 
ve insanlara ışık sağlayabilmek için gereken imanı geliştir-
meliyiz. Tanıklığımızı hayatımızın dayanak noktası olana 
kadar geliştirmeliyiz.

İman etmek ve imanımızı korumak için olan en etkili 
yollar arasında bugün ihtiyacımız olan sık sık ve sürekli bir 
şekilde kutsal yazıları okumak, çalışmak ve dua etmektir. 
Kilise gençlerine derim ki eğer her gün kutsal yazıları ça-
lışma ve dua etme alışkanlığınız yoksa, bu alışkanlığı şimdi 

geliştirin. Bu iki önemli uygulama olmadan, dış etkenler 
ve bazen hayatın sert gerçekleri ışığınızı zayıflatabilir, hatta 
söndürebilir.

Ergenlik yılları kolay değildir. Bunlar şeytanın sizi cen-
netteki evinize yönelten yoldan çıkarmak için ayartmaya 
çalışacağı ve olanca gücüyle baştan çıkaracağı en önemli 
yıllardır. Fakat kutsal yazıları okuduğunuzda ve dua etti-
ğinizde, hizmet ettiğinizde ve itaat ettiğinizde, “karanlıkta 
parlayan ışığı” (Ö&A 6:21) bizim Örneğimiz ve bizim gücü-
müz olan Rab İsa Mesih’i daha iyi anlayacaksınız. O, biri-
ken karanlığı dağıtmak için bizim havaya kaldıracağımız 
Işık’tır (bkz. 3.Nefi 18:24).)

Kurtarıcı’ya ve O’nun iade edilmiş sevindirici haberine 
olan güçlü bir tanıklık ile ışıldamanın sınırsız imkanlarına 
sahip olursunuz. Hangi durumda kendinizi bulursanız bu-
lun, bu imkanlar her gün sizin etrafınızda olacaktır. Kurtarı-
cı’nın örneğini takip ettiğinizde, bir şekilde çevrenizdeki 
insanların hayatında ışık olma imkanına sahip olacaksınız 
ki bu insanlar kendi aile üyeleriniz, sınıf arkadaşlarınız, iş 
arkadaşlarınız, sadece tanıdığınız ya da tamamen yabancı 
insanlar olabilir.

Dünyaya ışık olduğunuzda çevrenizdeki insanlar, özel 
bir ruh hissedecekler ve bundan dolayı sizinle beraber 
olmak isteyecekler ve sizi örnek alacaklardır.

Ebeveynlere ve gençlerimizin liderlerine, onların gerçek 
ve doğruluk için sapasağlam durmalarına yardımcı olma-
ları için yalvarıyorum. Öğrenmeleri, anlamaları ve Tanrı’nın 
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Krallığı’nda hizmet etmeleri için onların bakış açılarını ge-
nişletmelerine yardımcı olun. Dünyanın ayartmalarına karşı 
dayanmaları için onları içten güçlendirin. Onlara erdem ve 
iman yollarında yürümeleri, dua etmeleri ve Tanrı’ya her 
zaman güvenmeleri için istek verin.

Gençlerimize derim ki Cennetteki Baba sizi seviyor. 
Dilerim Kilise liderlerinin size olan sevgisini de hissediyor-
sunuz. Dilerim her zaman Cennetteki Babanıza ve O’nun 
Oğlu’na hizmet etmek istersiniz. Ve dilerim her zaman 
gerçeğin izinden yürürsünüz ve Tanrı’nın çocuklarının 
arasında bir ışık gibi durursunuz.

BU MESAJI ÖĞRETMEK İÇİN FİKİRLER

Öğrettiğiniz kişilerle “ışığın bir çocuğu” olmanın ne 
anlama geldiğini müzakere etmeyi düşünün. Bu ne gibi 
sorumluluklar getirmektedir? Onların ışıklarının hangi 
zamanlarda özellikle parladığını ve bunu neyin parlak 
yaptığı konusunu müzakere edin. Onlardan ışığa ihti-
yacı olan bir genç, bir iş arkadaşı ya da aile üyelerinden 
biri gibi özel birini düşünmelerini istemeyi göz önünde 
bulundurun. Ardından beraber dua ederek düşündük-
leri kişiyle ışığı paylaşmanın bir yolunu düşünün.

GENÇLİK
Deniz Feneri

Başkan Monson Kilise gençlerine “onların gittikçe ka-
raran bir dünyada sevindirici haberin ışığını yayarak 

bir tapınak feneri gibi ışık saçma çağrıları vardır” diye 
öğretir. O bunları yapmak için birkaç yol gösterir.

Sevindirici haberi paylaşmak
Inanmak
Iman geliştirmek
Başkalarına ışık olmak
Tanıklığınızı hayatınızın dayanak noktası  

olana kadar geliştirmek
Kutsal yazıları okumak ve çalışmak
Sık sık ve sürekli bir şekilde dua etmek
Hizmet etmek
Itaat etmek

Kendinizi şu alanların her birinde 1’den 5’e kadar 
değerlendirmeyi göz önünde bulundurun. Az puan 
aldığınız kısımların konularını kutsal yazılarda çalışabilir 
ya da LDS.org’ta araştırabilirsiniz. Bu konuları çalıştıktan 
sonra bu alanlarda kendinizi güçlendirmenin yollarını 
düşünebilirsiniz ve yapılacak hedefleri belirleyebilirsiniz.

ÇOCUKLAR
Işığınızı Saçın

Tanrı’nın çocuğu olarak ışığın bir çocuğusunuz. 
Kurtarıcı Isa Mesih’i takip ederek daha çok ışık elde 

edebilirsiniz. Isa Mesih ve Cennetteki Baba sizi sever ve 
insanlara ışık saçmanızı ve onları Mesih’e yönlendirme-
nizi isterler. Dua etmek ve kutsal yazıları okumak gibi 
emirlere uyduğunuzda, sadece kendiniz olarak ışığınızı 
saçabilirsiniz. Bir parça kağıda yıldızlar çizin ve her birini 
Isa Mesih’in örneği olarak başkaları için nasıl ışık saça-
bileceğinize dair fikirlerle etiketleyin (örneğin “kiliseye 
gitmek” ya da “aileme yardımcı olmak”).
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Bu mesaj, Kurtarıcı’nın niteliklerini 
içeren Ziyaretçi Öğretmenlik Mesajları 
dizisinin bir bölümüdür.

İsa demiştir ki, “Aranızda en büyük 
olan, en küçük gibi olsun; yöne-

ten, hizmet eden gibi olsun. Hangisi 
daha büyük, sofrada oturan mı, hiz-
met eden mi? Sofrada oturan değil 
mi? Oysa ben aranızda hizmet eden 
biri gibi oldum” (Luka 22:26–27).

“Kurtarıcı, alçakgönüllülüğün 
gücü ve uysallık hakkında bizim 
en yüce örneğimizdir. Sonuç olarak 
O’nun iradesini Baba’ya teslim edişi 
bütün tarih boyunca meydana gel-
miş olan en büyük ve hatta en güçlü 
olaydır. Muhtemelen bütün kutsal 
yazılardaki en kutsal sözlerden ba-
zıları çok basit bir şekilde, ‘Yine de 
benim değil, senin istediğin olsun’ 
demektir ” (Luka 22:42.)” 1

İsa Mesih’in öğrencileri olarak 
her zaman O’nun gibi olmaya çalış-
malıyız. Yetmişler Kurulu’ndan Yaşlı 
Ulisses Soares, “uysallık, Mesih gibi 
olabilmek için hayati önem taşır” 
demiştir. Bu olmadan diğer önemli 
erdemleri geliştiremeyiz. Yumuşak 
huylu olmak zayıflık değildir tersine 
iyilik ve nezaket dolu davranışlarda 

Isa Mesih’in Ilahi Nitelikleri: 
Yumuşak Başlı ve Mütevazı

bulunmak, dayanma gücü, sükunet, 
sağlıklı özsaygı ve irade gücü gös-
terme anlamına gelir.” 2 Bu niteliği 
geliştirmek için çabaladığımızda gö-
receğiz ki, “irademizi alçakgönüllü 
bir şekilde Baba’ya teslim etmek 
bize Tanrı’nın gücünü getirecektir, 
alçakgönüllülüğün gücünü kazandı-
racaktır. Yumuşak huylu olmak, ha-
yatın zorluklarıyla yüz yüze gelme 
gücüdür, huzurun gücüdür, umu-
dun gücüdür, Kurtarıcı İsa Mesih’e 
olan bir sevgi ve tanıklıkla çarpan 
bir kalbin gücüdür ve hatta fidye 
ile kurtuluşun gücüdür.3

Ek Kutsal Yazılar
Matta 26:39; Yuhanna 5:30; 
Mosiya 3:19; Helaman 3:35

Kutsal Yazılar
Mesih’in hizmetinin en güzel ve 

en güçlü anlarından birisi O’nun 
öğrencilerinin ayaklarını yıkadığı za-
mandır. “Yemekten kalktı, üstlüğünü 
bir yana koydu, bir havlu alıp beline 
doladı. Sonra bir leğene su doldurup 
öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve 
beline doladığı havluyla kurulamaya 
başladı” (Yuhanna 13:4–5).

Kurtarıcı bu kutsal törene 
başladığında öğrenciler, Rab ve 
Öğretmen’lerinin onların önünde 
diz çöküp bu alçakgönüllü 
hizmette bulunmasından dolayı 
şaşkına dönmüş olmalılar. İsa daha 
sonra onların ve hepimizin öğren-
memizi istediği dersleri açıkladı.

“Ben Rab ve Öğretmen oldu-
ğum halde ayaklarınızı yıkadım; 
öyleyse, sizler de birbirinizin 
ayaklarını yıkamalısınız.

“Size yaptığımın aynısını yap-
manız için bir örnek gösterdim” 
(Yuhanna 13:14–15).
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Bunu Dikkate Alınız

Alçakgönüllü olmak Kurtarıcının 
sevdiği gibi sevmemiz için bize nasıl 
yardımcı olabilir?

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 vasıtası ile göz kulak olduğunuz kişileri nasıl kutsar? Daha çok 
bilgi almak için, reliefsociety.lds.org’agidin.
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