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Yine bir başka Noel zamanındayız ve aynı zamanda 
yeni bir yıl başlamak üzere. Sanki daha dünmüş 
gibi biz Kurtarıcı’nın doğumunu kutluyor ve he-

defler belirliyorduk.
Bu yılki hedeflerimiz arasında, Kurtarıcı için hayatımızda 

zaman ayırmak ve yüreğimizde yer açmak için karar ver-
dik mi? Bugüne kadar vermiş olduğumuz böyle bir kararda 
ne kadar başarılı olursak olalım, hepimizin daha iyisini 
yapmak istediğinden eminim. Bu Noel zamanı çabalarımızı 
sorgulamak ve yenilemek için mükemmel bir zamandır.

Dikkatimizi çekmek için yarışan pek çok başka şey-
lerin olduğu yoğun hayatlarımızda, Mesih’i hayatımızın 
ve evimizin içine getirmemiz için bilinçli ve kararlı bir 
çaba sarfetmemiz önemlidir. Ve şu çok önemli ki biz, aynı 
Doğu’dan gelen Bilge Adamlar gibi, O’nun yıldızı üzerine 
sabit kalıp “ona tapınmaya geliriz.” 1

Nesiller boyunca, İsa’dan gelen mesaj hep aynı olmuş-
tur. Celile kıyılarında Petrus ve Andreas’a O, “Ardımdan 
gelin” dedi.2 Filipus’u “Ardımdan gel” diyerek hizmete 
çağırdı.3 Vergi toplama yerinde oturan Levili’ye “Ardımdan 
gel” diyerek talimat verdi.4 Ve size ve bana, eğer kulak 
verirsek, aynı çağrı daveti gelecek: “Ardımdan gelin.” 5

Bugün O’nun izinden gidersek ve O’nun örneğine öze-
nirsek, başkalarının hayatlarını kutsamak için fırsatlarımız 
olacaktır. İsa kendimizi adamamız için bizi davet eder ki 
Rab bizden kalbimizi ve istekli olmanızı ister.6

Bu Noel’de hizmet sunabileceğiniz birisi var mı? Ziyare-
tinizi bekleyen birisi var mı?

Yıllar önce Noel zamanında yaşlı bir dulu evinde ziyaret 
ettim. Ben oradayken kapı zili çaldı. Kapıda çok yoğun, 
meşhur bir doktor duruyordu. O davet edilmemişti; daha 
doğrusu, o sadece yalnız bir hastaya ziyarette bulunması 
gerektiğini hissetmişti.

Noel zamanı boyunca, evlerinden çıkamayanların yü-
rekleri bir Noel ziyaretçisi için bekler ve özlem duyar. Bir 
Noel zamanı, bir bakım evini ziyaret ederken en yaşlısı 101 
yaşında olan beş yaşlı hanımefendi ile oturdum ve konuş-
tum. Birisinin gözleri görmüyordu fakat sesimi tanıdı.

Bana, “Gözetmen, bu yıl biraz geç kaldın!” dedi. “Ben 
senin asla gelmeyeceğini düşünüyordum.”

Birlikte harika zaman geçirdik. Bir hasta, her nasılsa, 
özlemle pencereden dışarıya bakarak, defalarca şu sözleri 
tekrar ediyordu, “Biliyorum, oğlum bugün beni görmeye 
gelecek.” Oğlu gelecek mi diye merak ettim çünkü oğlunun 
onu hiç arayıp sormadığı başka Noel zamanları da olmuştu.

Bu yıl sevgi dolu bir kalbi, can atan bir ruhu ve yardım 
edecek bir eli uzatmak için hâlâ zamanımız var; başka bir 
deyişle Kurtarıcımız tarafından sergilenen örneği takip et-
mek ve O’nun bizden hizmet etmemizi istediği gibi hizmet 
edebilmek için. O’na hizmet ettiğimiz zaman, eski hancının 
yaptığı gibi,7 O’na hayatımızda zaman ayırma ve kalpleri-
mizde yer açma fırsatını kaçırmayacağız.

Geceyi kırlarda geçiren çobanlara, meleğin verdiği 
mesajda yer alan muhteşem sözü kavrayabilir miyiz: “Size, 
bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum. . . . 
Bugün size, bir Kurtarıcı doğdu. . . Bu, Rab olan Mesih’tir.”? 8
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Noel’de hediye değiş tokuşu yaparken, dilerim sonsuz 
hayata sahip olabilmemiz için, umarım bütün hediyelerin 
en büyüğünü - Kurtarıcımız ve Fidye ile Kurtaranımız’ın 
hediyesini-  hatırlarız, bunun değerini biliriz ve bu arma-
ğanı kabul ederiz.

Bir kişiye bir hediye verilir ve o bu hediyeyi kabul 
etmezse, bu hediyenin ona ne yararı olur? İşte, kendisine 
verilen hediye için sevinmez ve bu hediyeyi verenden de 
hoşnut olmaz.9

Umarım O’nu takip edebilir, O’na hizmet edebilir, 
O’nu onurlandırabilir ve O’nun hayatımızda bize verdiği 
hediyeleri kabul edebiliriz ki Lehi Baba’nın sözlerindeki 
gibi, “O’nun sevgi dolu kolları . . . [bizi] sonsuza dek 
[sarabilir].” 10

KAYNAKLAR
 1. Matta 2:2.
 2. Matta 4:19.
 3. Yuhanna 1:43.
 4. Matta 9:9.
 5. Bkz. Öğreti ve Antlaşmalar 38:22.
 6. Bkz. Öğreti ve Antlaşmalar 64:34.
 7. Bkz. Luka 2:7.
 8. Luka 2:10- 11.
 9. Bkz. Öğreti ve Antlaşmalar 88:33.
 10. 2. Nefi 1:15.

BU MESAJI ÖĞRETMEK İÇİN FİKİRLER

Başkan Monson bize “Mesih’i hayatımızın ve evimizin 
içine getirmemiz için bilinçli ve kararlı bir çaba sarfet-
meye” davet ediyor. Öğrettiğiniz kişilerle bireysel olarak 
ve ailece bu bilinçli çabayı nasıl gösterebileceklerini 
konuşmayı göz önünde bulundurun. Onlardan Noel’de 
ziyaret edebilecekleri ya da hizmet edebilecekleri belli 
bir kişiyi veya aileyi düşünmelerini istemeyi göz önünde 
bulundurabilirsiniz. “Bu yıl sevgi dolu kalbimizi, can 
atan ruhumuzu ve yardım elimizi uzatmak için hâlâ 
zamanımız var.”

GENÇLİK
Noel Zamanında Hizmet  
Etmenin Yolları

Başkan Monson özellikle Noel zamanında, yaşlıları ve 
bakım evlerindeki insanları ziyaret etmek için zaman 

ayırır. O, hiç gelmeyecek ziyaretçileri ek umutları olarak 
diye bekleyenler olduğunu, kendilerini ziyaret edenler 
olduğu için mutlu olan insanların olduğunu belirtti. 
Birilerini bekleyen insanlar vardır; belki bu Noel, sen  
bu birisi olabilirsin.

Aşağıda, bu Noel hiç kimsenin kendisini yalnız hisset-
mediğinden emin olabilmek için yardımcı olabileceğiniz 
birkaç yolu gösteren bir liste var. Bu zamanda kendi 
toplumunuzdaki insanlara ulaşabilmek için daha fazla 
yollar düşünmekten çekinmeyin. “Ziyaretinizi bekleyen 
birisi var mı?”

• Mahalle veya dalınızdaki görevlilere, bekar ve yaşlı 
üyelere göndermek için Noel kartları hazırlayın.

• Bir yerel kamu organizasyonunda gönüllü  
olarak çalışın.

• Arkadaşlarınıza ve komşularınıza Noel hediyesi olarak 
Mormon Kitabı’nın bir kopyasını verin.

• Mahallenizdeki ya da ailenizdeki yaşlıları ziyaret edin.
• Komşulara dağıtmak için ikramlar hazırlayın.

ÇOCUKLAR
Işığı Takip Et

Isa doğduktan sonra, Bilge Adamlar O’na hediyeler 
getirdi. Onlar O’nu bulmak için gökyüzünde yeni ve 

parlak bir yıldızı izlediler. Isa’ya bu Noel’de hangi hedi-
yeleri verebilirsiniz?
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Bu mesaj, Kurtarıcı’nın ilahi niteliklerini 
içeren Ziyaretçi Öğretmenlik Mesajları 
dizisinin bir bölümüdür.

“Kutsal yazılarda, şefkat sözcük 
olarak ‘birisiyle birlikte acı 

çekmek’ anlamına gelmektedir.  
Aynı zamanda başka birisine sem-
pati, acıma ve merhamet göstermek 
anlamına gelir.” 1

Başkan Thomas S. Monson, “İsa 
bize şefkatli ilginin pek çok örneğini 
gösterdi” dedi. “Beytesta havuzun-
daki eli ayağı tutmayan adam; zina 
ederken yakalanan kadın; Yakup’un 
kuyusundaki kadın; Yairus’un kızı; 
Meryem ve Marta’nın erkek kardeşi 
Lazar . . . her biri Eriha yolundaki 
yaralıyı temsil eder. Her birinin yar-
dıma ihtiyacı vardı.

“Beytesta’daki eli ayağı tutmayan 
adama İsa, “Kalk, şilteni topla ve 
yürü” dedi. Günahkar kadına, “Git, 
bundan sonra artık günah işleme” 
diye öğüt verdi. Su çekmeye gelen 
kadına yardım etmek için, O “sonsuz 
yaşam için fışkıran” bir pınar sundu. 
Yairus’un ölü kızına, “Kızım, sana söy-
lüyorum, kalk” diye emretti. Mezara 
konulmuş Lazar’a “Dışarı çık” dedi.

Isa Mesih’in Ilahi Nitelikleri:  
Şefkatli ve Nazik

“Kurtarıcı her zaman şefka-
tin sınırsız gücünü göstermiş-
tir. . . . Kalbimizin kapısını açalım, 
ki O - gerçek şefkatin yaşayan 
örneği-  girebilsin.” 2

Ek Kutsal Yazılar
Mezmurlar 145:8 Zekeriya 7:9  
1. Petrus 3:8 Mosiya 15:1, 9  
3. Nefi 17:5–7

Kutsal Yazılardan
Yardımlaşma Cemiyeti genel 

başkanlığı ikinci danışmanı Linda S. 
Reeves şöyle dedi, “Kocam ve ben 
17 yaşındaki kızımızın yanında diz 
çöktük ve onun hayatı için yalvar-
dık.” “Cevap hayırdı, ancak. . . .biz 
öğrendik. . . ki. . . [Kurtarıcı] bizim 
kederlerimiz için acı hisseder.” 3

“Kurtarıcı’nın hayatındaki en 
sevdiğim hikayelerden biri Lazar’ın 
öyküsüdür. Kutsal yazılar bize şöyle 
anlatıyor: ‘İsa, Marta’yı, . . . onun 
kızkardeşini [Meryem] ve [onların 
erkek kardeşi] Lazar’ı severdi.” 4 La-
zar hasta olunca, İsa’ya haber edildi, 
fakat O geldiğinde Lazar çoktan öl-
müştü. Meryem İsa’ya koştu, O’nun 

ayaklarına kapandı ve ağladı. İsa, 
Meryem’in ağladığını görünce, 
“ruhunu hüzün kapladı, ve. . . 
ağladı” (Yuhanna 11:33, 35).

“Bu bizim vazifemiz. Biz, ken-
dimiz için hissetmeliyiz ve bilme-
liyiz, sonra Cennetteki Baba’nın 
tüm çocuklarının hissetmesine, 
görmesine ve bilmesine yardımcı 
olmalıyız ki Kurtarıcımız sadece 
tüm günahlarımızı değil, aynı 
zamanda ıstıraplarımızı, acıları-
mızı ve sıkıntılarımızı da üzerine 
almıştır; böylece O bizim ne 
hissettiğimizi ve bizi nasıl teselli 
edebileceğini bilir.” 5

KAYNAKLAR
 1. Guide to the Scriptures, “Compassion.”
 2. Thomas S. Monson, “The Gift of Com-

passion,” Liyahona, Mart 2007, 4–5, 8.
 3. Linda S. Reeves, “The Lord Has Not For-

gotten You,” Liyahona, Kasım 2012, 120.
 4. Linda S. Reeves, “The Lord Has Not 

Forgotten You,” 118.
 5. Linda S. Reeves, “The Lord Has Not 

Forgotten You,” 120.
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Şunu Dikkate Alınız

Şefkatiniz sayesinde kim 
kutsanabilir?

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


