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İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’nde hepimiz 
öğretmeniz ve hepimiz öğrenciyiz. Rabbimiz’den her-
kese şu nazik davet gelir: “Benden öğrenin. . . Böylece 

canlarınız rahata kavuşur.” 1

Tüm Son Zaman Azizlerini Rab’den öğrenirken, öğret-
mek, öğrenmek ve Kurtarıcı’ya Rehberimiz olarak bakmak 
için gayret ederek düşünmeye davet ediyorum. Bu “Tan-
rı’dan gelen öğretmenin” 2 normal bir öğretmenden daha 
büyük olduğunu biliyoruz. Bize bütün yüreğimizle, bütün 
canımızla, bütün gücümüzle ve bütün aklımızla Tanrımız 
Rab’bi sevmemizi ve komşularımızı kendimiz gibi sevme-
mizi öğreten O, Büyük Öğretmen’dir ve kusursuz hayatın 
Örneği’dir. 

Şöyle açıklayan O’dur: “Gel, beni izle.” 3 “Ben size örnek 
oldum.” 4

Rab’be Dönmedikçe
İsa, Matta’da kayıt edildiği gibi basit ama önemli bir 

gerçeği öğretti. O ve öğrencileri Başkalaşım Dağı’ndan 
indikten sonra Celile’de durdular ve sonra Kefarnahum’a 
gittiler. Orada öğrenciler İsa’ya geldiler ve şunu sordular: 

“Göklerin Egemenliği’nde en büyük kimdir?
“İsa, yanına küçük bir çocuk çağırdı, onu orta yere 

dikip şöyle dedi:
“Size doğrusunu söyleyeyim, [Rab’be] dönüp küçük 

çocuklar gibi olmazsanız, Göklerin Egemenliği’ne asla 
giremezsiniz.” 5

Kilise’de, sevindirici haberi öğretmenin amacı, evde 
olsun, sınıfta olsun ya da misyon sahasında olsun, Tanrı’-
nın çocuklarının akıllarına bilgi doldurmak değildir. Anne 
babanın, öğretmenin ya da görevlinin ne kadar bildiğini 
göstermek değildir. Ya da amaç sadece Kurtarıcı ve O’nun 
Kilisesi ile ilgili bilgiyi artırmak değildir.

Öğretmenin temel amacı Cennetteki Baba’nın oğulla-
rına ve kızlarına O’nun huzuruna geri dönmelerinde ve 
O’nunla birlikte olacakları ebedi hayata sahip olmalarına 
yardımcı olmaktır. Bunu yapmak için, sevindirici haber öğ-
retisi günlük öğrencilik ve kutsal antlaşmalar yolu boyunca 
onları teşvik etmelidir. Amaç, kişilere yaşayan sevindirici 
haber ilkeleri hakkında düşünmeleri, hissetmeleri ve ardın-
dan da bunlarla ilgili bir şey yapmaları için ilham vermek-
tir. Amaç, Rab İsa Mesih’e olan imanı geliştirmek ve O’nun 
sevindirici haberine dönmektir. 

Bereketleyen, Rab’be döndüren ve kurtaran bir öğreti 
Kurtarıcı’nın örneğinin benzerini yapmaya özendiren bir 
öğretidir. Kurtarıcı’nın örneğinin benzerini yapmaya çalışan 
öğretmenler öğrettikleri kişileri severler ve onlara hizmet 
ederler. Dinleyenlerine ilahi hakikatin ebedi dersleriyle 
ilham verirler. Benzemeye değer bir hayat yaşarlar.

Sevmek ve Hizmet Etmek
Kurtarıcı’nın tüm hizmeti komşu sevgisinin örneğini 

göstermiştir. Aslında O’nun sevgisi ve hizmeti genel-
likle O’nun dersiydi. Aynı şekilde, en iyi hatırladığım 
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öğretmenler öğrencilerini tanıyan, seven ve onlarla ilgile-
nen öğretmenlerdir. Onlar kaybolmuş koyunu ararlardı. 
Hep hatırlayacağım hayat derslerini öğrettiler.

Lucy Gertsch böyle bir öğretmendi. O her öğrencisini 
bilirdi. Bir pazar günü Kilise’yi kaçıranları ya da gelmeyen-
leri muhakkak arardı. Onun bizimle ilgilendiğini biliyorduk. 
Hiçbirimiz onu ya da onun öğrettiği dersleri asla unutmadık. 

Uzun yıllar sonra Lucy hayatının sonuna yaklaşırken 
onu ziyaret ettim. Öğretmenimiz olmadan önceki geçmiş 
yılları hatırladık. Sınıfımızdaki her birey hakkında konuş-
tuk ve her birinin şimdi ne yaptığından söz ettik. Onun 
sevgisi ve şefkati hayatı boyunca sürdü.

Öğreti ve Antlaşmalar’da bulunan Rab’bin şu ihtarını 
seviyorum: 

“Birbirinize krallığın öğretisini öğretmenize dair size bir 
emir veriyorum.” 

“Gayretle öğretin ve benim lütfum sizinle beraber 
olacaktır.” 6

Lucy Gertsch gayretle öğretti çünkü o durmadan sevdi.

Umut ve Hakikat Sunmak
Havari Petrus şöyle nasihat verdi: “İçinizdeki umudun 

nedenini soran herkese uygun bir yanıt vermeye her za-
man hazır olun.” 7

Belki de bir öğretmenin sunabileceği en büyük umut 
İsa Mesih’in sevindirici haberinin gerçeklerinde bulunan 
umuttur.

“Ve umut edeceğiniz şey nedir?” diye sordu Mormon. 
“İşte size derim ki Mesih’in kefareti ve O’nun dirilişinin 
kudreti sayesinde sonsuz yaşama kavuşmak için ölümden 
dirilmeyi umut edeceksiniz ve bu da O’na duyduğunuz 
inançtan dolayı. . .olacaktır.” 8

Öğretmenler, sesinizi yükseltin ve Tanrı Birliği’nin 
gerçek doğası hakkında tanıklık edin. Mormon Kitabı 
hakkında tanıklığınızı beyan edin. Kurtuluş planının 
içerdiği görkemli ve harika gerçekleri iletin. İsa Mesih’in 
iade edilmiş sevindirici haberinin gerçeklerini saflığında ve 
sadeliğinde öğretmek için Kilise’nin onayladığı materyalleri 
ve özellikle kutsal yazıları kullanın. Kurtarıcı’nın şu ihtarını 
hatırlayın: “Kutsal Yazılar’ı [araştırın]. Çünkü bunlar ara-
cılığıyla sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. 
Bana tanıklık eden de bu yazılardır!” 9

Tanrı’nın çocuklarına bu hayatta içten ve önemli olan 
şeyleri anlamalarında yardımcı olun. Onları sonsuz hayata 
giden yolda güvenli bir şekilde yönlendirecek patikaları 
seçmeleri için gereken gücü geliştirmelerinde yardımcı 
olun.

Gerçeği öğretin ve Kutsal Ruh gösterdiğiniz çabalara 
eşlik edecektir.

“Benden Öğrenin”
İsa Mesih, Babası’na karşı kusursuzca sadık ve itaatkar 

olduğundan dolayı, O “bilgelikte ve boyda gelişiyor, Tanrı’-
nın ve insanların beğenisini kazanıyordu.” 10 Bunun aynısını 
yapmaya kararlı mıyız? İsa’nın “lütuf üzerine lütuf aldığı” 11 
gibi sevindirici haberi öğrenme gayretlerimiz için sabırla ve 
ısrarla Tanrı’dan ışık ve bilgi istemeliyiz.

Dinlemek öğrenmenin önemli bir unsurudur. Öğretil-
meye hazırlanırken, Kutsal Ruh’tan ilham ve onay gelme-
sini dua ederek isteriz. Derinlemesine düşünürüz, dua 
ederiz, sevindirici haber derslerini uygularız ve Baba’nın 
bizim için olan isteğini yerine getirmeye çalışırız.12

İsa “. . . benzetmelerle birçok şey öğretiyordu” 13 ki bunu 
anlamak için duyan kulaklara, gören gözlere ve anlayan 
kalplere ihtiyaç vardır. Layık bir şekilde yaşadığımızda, 
Kutsal Ruh’un fısıltılarını daha iyi duyabiliriz ki bu fısıltılar 
“[bize] her şeyi [öğretebilir], bütün her şeyi [bizim] hatırı-
mıza getirebilir.” 14

Rab’bin “benden öğrenin” nazik davetini kabul etti-
ğimizde, O’nun ilahi gücüne ortak oluruz. Bu yüzden 
itaatkarlık ruhuyla ilerleyelim, O’nun bizden öğretmemizi 
istediği şekilde öğreterek ve O’nun bizden istediği şekilde 
öğrenerek Örneğimiz’i takip edelim. 

NOTLAR
1. Matta 11:29.
2. Yuhanna 3:2.
3. Luka 18:22.
4. 3. Nefi 18:16.
5. Matta 18:1–3; vurgu eklenmiştir.
6. Öğreti ve Antlaşmalar 88:77- 78.
7. 1. Petrus 3:15.
8. Moroni 7:41.
9. Yuhanna 5:39.
10. Luka 2:52.
11. Öğreti ve Antlaşmalar 93:12.
12. Bkz. Yuhanna 5:30.
13. Markos 4:2.
14. Yuhanna 14:26.



3

BU MESAJI ÖĞRETMEK IÇIN FIKIRLER

Başkan Monson bizi “Rab’den öğrenirken öğretmek, 
öğrenmek ve Kurtarıcı’ya Rehberimiz olarak bakma-
mız için gayret ederek düşünmeye” davet ediyor. Isa 
Mesih’in öğrettiği ve öğrendiği yolları kavramak için 
ziyaret ettiğiniz kişilerle beraber kutsal yazıları araştır-
mayı göz önünde bulundurabilirsiniz. Başkan Monson’ın 
bahsettiği kutsal yazıların bazılarıyla başlayabilirsiniz, 
örneğin Matta 11:29, Yuhanna 5:30 ve Markos 4:2. 
Mesih hakkında öğrendiğiniz şeylerin size “O’nun ilahi 
gücüne ortak olmanız” konusunda nasıl yardımcı olabi-
leceğini konuşabilirsiniz.

ÇOCUKLAR
Isa hakkında öğrenmek

Kutsal Ruh, Isa’nın gerçek olduğunu ve bizi sevdiğini 
bilmemize yardım etmek için bize huzurlu hisler 

verir. Isa hakkında öğrendiğiniz bazı şeyleri yazın ya da 
bunların resmini çizin.
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“Tanrı, ‘insanı kendi sureti-
mizde, kendimize benzer 

yaratalım’ dedi. . . .
“Tanrı insanı kendi suretinde 

yarattı. Böylece insan Tanrı sure-
tinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek 
ve dişi olarak yarattı” (Yaratılış 
1:26–27).

Tanrı Cennetteki Babamız’dır ve 
O bizi kendi suretinde yarattı. Bu 
gerçek hakkında Başkan Thomas 
S. Monson şöyle dedi: “Babamız 
Tanrı’nın dualarımızı işiten kulakları 
vardır. Hareketlerimizi gören gözleri 
vardır. Bize konuşan ağzı vardır. 
Merhameti ve sevgiyi hisseden kalbi 
vardır. O gerçektir. O yaşıyor. Biz 
O’nun suretinde yaratılmış çocukla-
rıyız. Biz O’na benziyoruz ve O bize 
benziyor.” 1

“Son Zaman Azizleri bütün her-
kesi tam ve eksiksiz anlamda Tanrı’-
nın çocuğu olarak görür; her insanı 
kökeni, yaradılışına ve potansiyeline 
göre ilahi olarak değerlendirir.” 2 Her 
biri “cennetteki anne babanın sevgili 
bir ruh oğlu ya da kızıdır.” 3

Tanrı’nın Suretinde Yaratıldık

“[Peygamber] Joseph Smith, Tan-
rı’nın çocukları için kendisinin sahip 
olduğu aynı çeşit yücelmiş yaşam 
biçimine sahip olmalarını istediğini 
de öğrenmiştir.” 4 Tanrı şöyle dedi: 
“İşte, insanları ölümsüzlüğe ve son-
suz hayata kavuşturmak benim işim 
ve görkemimdir” (Musa 1:39).

Ek Kutsal Yazılar
Yaratılış 1:26- 27; 1. Korintliler 3:17; 
Öğreti ve Antlaşmalar 130:1

Kutsal Yazılar
Mormon Kitabı’ndaki Yared’in 

kardeşi, Yaredliler’i vaadedilen diyara 
doğru suları aşarak geçirmek için 
tasarlanmış sekiz mavnayı aydın-
latma yolu aradı. Yared’in kardeşi 
“bir kayadan eriterek on altı küçük 
taş çıkardı” ve bu taşların “karanlıkta 
parlamaları” için Tanrı’ya parmağıyla 
“bu taşlara [dokunması]” için dua etti. 
Ve Tanrı “elini uzatıp. . . taşlara birer 
birer dokundu.” Yared’in kardeşinin 
gözlerindeki perde kaldırılmıştı ve 
o “Rab’bin parmağını gördü ve bu 

tıpkı. . . insan parmağı gibiydi. . . .
“Rab ona şöyle dedi: Söyleye-

ceğim sözlere inanacak mısın?
“Ve o: Evet, Rab” diye cevap 

verdi.
Ve “Rab kendisini [Yared’in 

kardeşine] gösterdi” ve “Benim 
suretimde yaratıldığını görüyor 
musun? diye sordu. Evet, hatta 
tüm insanlar başlangıçta benim 
suretimde yaratılmıştır.” (Bkz. Eter 
3:1- 17)
NOTLAR
1. Thomas S. Monson, “I Know That My 

Redeemer Lives,” in Conference Report, 
Nisan 1966, 63.

2. Gospel Topics, “Becoming Like God,” 
topics.lds.org; bkz. ayrıca Musa 7:31–37.

3. “Aile: Bütün Dünyaya Bir Duyuru,” Liya-
hona, Kasım 2010, 129.

4. Gospel Topics, “Becoming Like God,” 
topics.lds.org; bkz. ayrıca Teachings of 
Presidents of the Church: Joseph Smith 
(2007), 221.
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Bu materyali dua ederek çalışın ve neyi paylaşacağınızı bilmek için çaba gösterin. “Aile: 
Bütün Dünyaya Bir Duyuru”yu anlamak, Tanrı’ya 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.

Bunu Dikkate Alınız
Herkesin Tanrı’nın suretinde 
yaratıldığını bilmek başkalarıyla 
olan ilişkilerimizde bize nasıl 
yardımcı olur?

İman, Aile, Yardım




