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Antik Yunanistan’da koşucular lampodedromia 
olarak adlandırılan bir yarışta mücadele ederlerdi.1 
Yarışta, koşucular ellerinde bir meşale taşırlardı 

ve takımın en son koşucusu bitiş çizgisine ulaşana kadar 
bunu bir sonraki koşucuya iletirdi. 

Ödül en hızlı koşan takıma değil, bitiş çizgisine meşalesi 
halen yanarak ulaşan ilk takıma verilirdi. 

Burada, eski ve modern peygamberler tarafından öğre-
tilen çok önemli bir ders vardır: Yarışa başlamak önemli 
olduğu kadar, yarışı meşaleniz halen yanarken bitirmemiz 
daha önemlidir. 

Süleyman Güçlü Bir Şekilde Başladı
Büyük Kral Süleyman güçlü başlayan birisi için bir 

örnektir. O gençken, “babası Davut’un kurallarına uyarak 
Rab’be olan sevgisini gösterdi” (1. Krallar 3:3). Tanrı ondan 
memnundu ve “Sana ne vermemi istersin?” diye sordu 
(1. Krallar 3:5).

Süleyman zenginlik ve uzun bir hayat yerine, iyi ile kö-
tüyü ayırt edip [Tanrı’nın] halkını yönetebilmek için sezgi 
dolu bir yürek istedi (Bkz. 1. Krallar 3:9).

Bu Rab’bi çok memnun etti ve O Süleyman’ı sadece 
bilgelik ile değil aynı zamanda büyük zenginlikler ve uzun 
bir hayatla bereketledi. 

Süleyman gerçekten bilge olmasına ve muhteşem şeyler 
yapmasına rağmen güçlü bir şekilde bitirmedi. Ne yazık ki 
hayatının ilerleyen zamanlarında, “Rab’bin gözünde kötü 
olanı yaptı,” [bütün yüreğiyle] Rab’bin yolundan gitmedi 
(Bkz. 1. Krallar 11:6).

Kendi Yarışımızı Bitirmek
Kaç defa bir şeye başladık ve bitirmedik? Diyetler? 

Egzersiz programları? Kutsal yazıları her gün okumak 

için verilen sözler? İsa Mesih’in daha iyi öğrencileri olmak 
için verilen kararlar?

Acaba kaç defa ocak ayında kararlar alırız ve bir kaç 
gün, bir kaç hafta ve hatta bir kaç ay çok ateşli bir kararlı-
lıkla bunları gerçekleştirmeye çalışırız, ne var ki ekim ayına 
gelmeden verdiğimiz sözleri gerçekleştirmek için olan 
kararlılığımızın zayıflayıp boşa çıktığını görürüz? 

Bir gün parçalamış olduğu bir kağıt parçasının yanında 
yatan komik bir köpek resmi gördüm. Kağıdın üzerinde, 
“Köpek-İtaat Eğitim Sertifikası” yazıyordu.

Biz bazen böyleyiz.
İyi niyetliyizdir, güçlü başlarız; kendimizin en iyisi 

olmak isteriz. Fakat sonunda kararlarımızı parçalanmış, 
bir kenara atılmış ve unutulmuş bir halde bırakırız.

Tökezlemek, başarısız olmak ve bazen de yarıştan 
ayrılmayı istemek insanın doğasında vardır. Fakat biz İsa 
Mesih’in öğrencileri olarak kendimizi sadece yarışa başla-
maya değil aynı zamanda bitirmeye de adadık; yarışı hâlâ 
ışıl ışıl yanan meşalemizle bitirmeye adadık. Kurtarıcı öğ-
rencilerine şunu vaat etmiştir, “Ama sonuna kadar dayanan 
kurtulacaktır” (Matta 24:13).

Kurtarıcının günümüz için neyi vaat ettiğini açıklamama 
müsaade edin: O’nun verdiği emirlere uyar ve yarışı hâlâ 
yanan meşalemizle bitirirsek, Tanrı’nın armağanlarından en 
büyüğü olan sonsuz hayata sahip olacağız (bkz. Ö&A 14:7; 
bkz. 2. Nefi 31:20).

Hiç Sönmeyen Işık 
Bazen tökezlemenin, başarısız olmanın ve hatta vaz-

geçmenin ardından hevesimiz kırılır ve ışığımızın tüke-
nip bittiğine ve yarışı kaybettiğimize inanırız. Fakat size 
tanıklığımı bildiririm ki Mesih’in Işığı söndürülemez. En 
azından yüreklerimizi O’na yönlendirirsek, O’nun Işığı en 
karanlık gecede bile parlayacak ve yüreklerimize tekrar 
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ışık verecektir (bkz. 1. Krallar 8:58).
Ne kadar çok ya da ne kadar büyük bir hata yapmış 

olursak olalım Mesih’in Işığı her zaman ışıl ışıl yanacak-
tır. Ve kötü günde bile eğer biz O’na doğru adım atarsak, 
O’nun ışığı gölgeleri yok edecek ve ruhlarımızı yeniden 
canlandıracaktır. 

Bu öğrencilik yarışı bir sürat koşusu değildir; bir ma-
ratondur. Ne kadar hızlı gittiğimiz çok az bir fark yaratır. 
Aslında yarışı kaybedebilmemizin tek yolu tamamen pes 
etmek ya da vazgeçmektir.

Ayağa kalkmaya devam ettiğimiz ve Kurtarıcımız’a 
doğru ilerlediğimiz takdirde yarışımızı ışıl ışıl yanan meşa-
lelerimizle kazanırız. 

Çünkü bu meşale bizimle ya da ne yaptığımızla ilgili 
değildir.

Bu dünyanın Kurtarıcısı ile ilgilidir.
Ve o Işık hiç bir zaman karartılamaz. Bu Işık karanlığı 

yok eden, yaralarımızı iyileştiren ve hatta en derin üzüntü-
nün ve dipsiz karanlığın tam ortasında bile alev alev yanan 
bir ışıktır. 

Bu ışık ki kavrayışı aşar.
Dilerim ki hepimiz başladığımız bu yolu bitiririz. Kurta-

rıcımız ve Fidye ile Kurtaranımız İsa Mesih’in yardımıyla, 
sevinçle ve hâlâ yanan meşalelerimizle bitireceğiz.

KAYNAK
1. Harpers Dictionary of Classical Antiquities (1898), “Lampadedromia,” 

www.perseus.tufts.edu/hopper. Pausanias, muhtemelen her kabile-
den bir kişinin olduğu ve meşale tutanların meşalelerini başkasına 
devretmediği değişik bir meşale yarışını tanımlar. Fakat lampadedro-
mia’da olduğu gibi kazanan her zaman yarışın sonunda meşalesi halen 
yanarken ilk bitirendi.

BU MESAJI ÖĞRETMEK İÇİN FİKİRLER
Öğrettiğiniz kişilere onları hayatlarındaki kendi 

“yarışlarında” nerede olduklarını düşünmeye teşvik et-
meyi göz önünde bulundurun. Onların meşaleleri ışıl ışıl 
yanıyor mu? Onlara Isa Mesih’in Işığı’nın “karanlığı yok 
eden, yaralarımızı iyileştiren ve hatta en derin üzüntü-
nün ve dipsiz karanlığın tam ortasında bile alev alev ya-
nan bir Işık” olduğunu söyleyen ifadeyi okuyabilirsiniz. 
Öğrettiğiniz kişilerle, Mesih’in Işığı’nın, onların hayatla-
rını geçmişte nasıl etkilediğini ve şimdi nasıl etkilediğini 
müzakere etmeyi göz önünde bulundurun. 

GENÇLİK
Meşalenize Yakıt Koyun:  
30 Günlük Test

Yoğun hayatları olan Kilise’deki gençler için özellikle 
manevi şeylerle ilgili olarak bir rutine sıkışıp kalmak 

kolay olabilir. Kutsal yazılarımızı okuruz, dua ederiz 
ve her gün aynı şekilde ibadet eder ve sonra da neden 
manevi bir durgunluğa girdiğimizi merak ederiz.

Manevi meşalenizi ışıl ışıl parlak tutmanın en iyi 
yollarından biri anlamlı manevi deneyimlere sahip 
olduğunuzdan emin olmaktır. Fakat bunu söylemesi 
kolay yapması zordur; onun için manevi gelişiminize 
devam etmeniz için size bir tavsiye önereyim: Daha önce 
sevindirici haber ile ilgili hiç yapmadığınız bir aktivite 
düşünün (ya da hemen hemen hiç yapmadığınız) ve 
bunu bir ay her gün yapmaya söz verin. Yavaş yavaş 
başlayabilirsiniz çünkü küçük değişiklikleri kalıcı deği-
şikliklere dönüştürmenin daha kolay olduğunu görecek-
siniz. Yapmaya alışkın olmadığımız manevi şeyler bizim 
için daha fazla iman ve çaba gerektirebilir fakat bunları 
yaptığımızda Kutsal Ruh’u bizimle olmaya davet etmiş 
oluruz ve Cennetteki Baba’ya daha çok iman göstermiş 
oluruz ve O’na daha yakın olmayı arzu ederiz. Işte bunu 
yapmak için bazı fikirler:
• Sabah ve akşam dua etmek için bir hedef belirleyin. 

Yüksek sesle dua etmeyi deneyin.
• 15 dakika erken uyanın ve okuldan önce kutsal yazıları-

nızı okuyun.
• Geçmiş genel konferans konuşmalarını okuyun.
• Mormon Kitabı’ndan bir kutsal yazıyı sosyal medyada 

paylaşın.
• Normalde dinlediğiniz müzik yerine ilahiler ya da Kilise 

müziği dinleyin.

ÇOCUKLAR
Meşalenizin Işıl Işıl Parlamasını 
sağlayın

Çok uzun zaman önce Yunanistan’da ellerinde yanan 
meşalelerle koşan yarışmacıların olduğu bir yarış 

vardı. Bütün yarış boyunca meşalesi yanarak koşan kişi 
kazanan olurdu. Başkan Uchtdorf hayatın bu yarış gibi 
olduğunu söylüyor. Tuttuğumuz meşale Mesih’in Işığı’-
dır. Isa Mesih gibi olmaya çalıştığımızda, meşalemizin 
daha parlak bir şekilde yanmasını sağlarız.

Isa gibi olmak ve meşalenizin daha çok parlak olması 
için neler yapabilirsiniz? Aşağıdaki listeden seçiniz:

Yalnız görünen birine gülümseyin ya da merhaba deyin
Birine kızmaya devam edin
Vücudunuza iyi bakın
Kardeşlerinizle alay edin
Peygambere itaat edin
Bir hata yaptığınızda pes edin
Birine yardımcı olun
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Bu mesaj, Kurtarıcı’nın ilahi niteliklerini 
içeren Ziyaretçi Öğretmenlik Mesajları 
dizisinin bir bölümüdür.

Guide to the Scriptures [Kutsal 
Yazılar Rehberi] ilahi sevgiyi 

“en yüksek, en asil, en güçlü sevgi” 
olarak tanımlar (“Charity” — ilahi 
sevgi). Bu İsa Mesih’in Saf sevgi-
sidir. İsa Mesih hakkında öğrenip 
onun gibi olmaya çabaladığımızda, 
hayatlarımızda O’nun saf sevgisini 
hissetmeye başlarız ve tüm insan-
ları aynen O’nun yaptığı gibi sevip 
onlara hizmet etmeye teşvik ediliriz. 
Başkan Thomas S. Monson “İlahi 
sevgi bizi hayal kırıklığına uğratan 
birisine karşı sabırlı olmak demek-
tir” demiştir. “Bu sevgi, kolaylıkla 
gücenme tepkisine karşı koyar. Bu 
sevgi, zayıflıkları ve hataları kabul 
eder. Bu sevgi, insanları olduğu gibi 
kabul eder. Bu sevgi, dış görünü-
şün ötesindeki niteliklere bakar ve 
zaman geçtikçe azalmaz. Bu sevgi, 
insanları kategorize etme tepkisine 
karşı koyar.” 1

Mormon Kitabı’nda şu büyük 
gerçeği öğreniriz: “Yüreği[m]izdeki 
bütün güçle Baba’ya dua ed[elim] ki, 
Oğlu İsa Mesih’in sadık taraftarlarına 

Isa Mesih’in Ilahi Nitelikleri: Ilahi 
Sevgiyle Dolu Olmak ve Sevgi 

bağışladığı bu sevgiyle dolup, [biz] 
de Tanrı’nın oğulları [ve kızları] ola-
biliriz; öyle ki O göründüğü zaman 
biz de O’nun gibi olacağız; çünkü 
biz O’nu olduğu gibi göreceğiz; 
öyle ki bu umudumuz olsun; öyle  
ki O’nun pak olduğu gibi biz de 
pak olalım” (Moroni 7:48).

Ek Kutsal Yazılar
Yuhanna 13:34-35; 1.Korintliler  
13:1-13; 1. Nefi 11:21-23;  
Eter 12:33-34

Kendi Tarihimizden
“Eşini geçenlerde kaybetmiş olan 

bir kız kardeş, onunla beraber yas 
tutan ve onu teselli eden ziyaretçi 
öğretmenleri için minnettar oldu. 
Şunu yazdı: ‘Çaresiz bir şekilde 
bana elini uzatacak, beni dinleyecek 
birisine ihtiyacım vardı. . . . Ve onlar 
beni dinlediler. Beni teselli ettiler. 
Benimle beraber gözyaşı döktüler. 
Ve bana sarıldılar. . . ve bana yardım 
ederek beni o ilk ayların yalnızlığı-
nın derin çaresizliğinden ve depres-
yonundan kurtardılar.’

“Başka bir kadın ziyaretçi öğret-
menlerinden ilahi sevgiyi hissettiği 

zamanki duygularını açıkladı: 
’Biliyordum ki ben onun kayıt 
defterindeki ziyaret etmesi gere-
ken bir rakamdan daha fazlasıy-
dım. Biliyordum ki o bana önem 
veriyordu.’” 2

Bu kızkardeşler gibi dünya-
nın çevresindeki pek çok Son 
Zaman Azizleri, Oniki Havariler 
Kurulu Başkanı, Başkan Boyd K. 
Packer’ın (1924-2015) şu ifadesi-
nin doğru olduğuna tanıklık eder: 
“Şunu bilmek o kadar iç rahat-
latıcı ki bir aile nereye giderse 
gitsin bir Kilise ailesi onları orada 
bekler. Geldikleri o günden itiba-
ren, birinin rahipler kurulunda ve 
birinin Yardımlaşma Cemiyetinde 
yeri olacaktır.” 3

KAYNAKLAR
1. Thomas S. Monson, “Charity Never 

Faileth,” Liyahona, Kasım 2010, 124.
2. Daughters in My Kingdom: The History 

and Work of Relief Society (2011), 119-120.
3. Daughters in My Kingdom, 87.
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Bunu Dikkate Alınız

Mesih bizim sevgi ve ilahi 
sevgide ne şekilde mükemmel bir 
örneğimizdir? 

Bu materyali dua ederek çalışın ve neyi paylaşacağınızı bilmek için çaba gösterin. 
Kurtarıcı’nın ilahi niteliklerini 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 ’a gidin.

İman, Aile, Yardım




