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Tanrı’nın yeryüzündeki peygamberi Başkan 
Thomas S. Monson şöyle açıkladı: “Bugün, 
gözlerimizin önünde toplanmış en büyük günah, 

ahlaksızlık ve kötülük düzeninin karşısında bir ordugah 
kurmuş durumdayız.” 1

Başkan Monson’ın bu sözleri 50 yıl önce söylediğini 
öğrenseniz şaşırır mıydınız? Eğer o zaman benzeri görülme-
miş bir kötülük düzenine karşı bir ordugah kurmuş olsay-
dık, şeytan bugün bizi nasıl daha çok tehdit edebilir? İyi bir 
sebepten dolayı, Rab düzenleme dönemimiz hakkında şunu 
bildirmiştir, “İşte, düşman birleşmiştir” (Ö&A 38:12).

“Hepimizin gönüllü asker olduğu” 2 bu savaş biz dünya-
ya gelmeden önce başladı. Hatta dünya yaratılmadan önce 
başlamıştı. Binlerce yıl önce, şeytanın başkaldırıp “insanla-
rın irade gücünü yok etmeye çalıştığı” (Musa 4:3) ölümlü-
lük öncesi hayatta başladı.

Şeytan o savaşı kaybetti ve “yeryüzüne atıldı” (Vahiy 12:9) 
ki burada savaşına bugün de devam etmektedir. Burada 
yeryüzünde yalanlarla, hilelerle ve ayartmalarla “Tanrı’nın 
azizleri ile savaşır ve onların etrafını sarar” (Ö&A 76:29).

O, peygamberlere ve havarilere karşı savaşır. O, iffet 
yasasına ve evliliğin kutsallığına karşı savaşır. O, aileye  
ve tapınağa karşı savaşır. O iyi, kutsal ve adanmış olana 
karşı savaşır.

Böyle bir düşman ile nasıl mücadele ederiz? Dünyamızı 
kuşatıyormuş gibi görünen şeytana karşı nasıl savaşırız? 
Zırhımız nedir? Müttefiklerimiz kimlerdir?

Kuzu’nun Gücü
Peygamber Joseph Smith öğretmiştir ki şeytanın bizim 

üzerimizde sadece ona izin verdiğimiz ölçüde bir gücü 
vardır. 3

Yaşadığımız günleri görerek, Nefi, “Tanrı Kuzusu’nun 
kudretinin yeryüzünün her tarafına dağılmış olan Kuzu’-
nun Kilisesi’ndeki azizlerin ve Rab’bin antlaşmalı halkının 
üzerine indiğini [gördü]; ve onlar büyük bir yücelik içinde, 
doğrulukla ve Tanrı’nın kudretiyle silahlanmışlardı” 
(1. Nefi 14:14; vurgu eklenmiştir).

Kendimizi doğrulukla ve kudretle nasıl silahlandırırız? 
Biz Şabat gününü kutsal tutarız ve rahipliği onurlandırırız. 
Biz kutsal antlaşmalar yapar ve yerine getiririz, aile tarihi-
miz üzerinde çalışırız ve tapınağı ziyaret ederiz. Biz sürekli 
tövbe etmeye ve Rab’be şu şekilde yalvarmaya gayret ede-
riz: “Mesih’in kefaret kanını bize uygula ki günahlarımız 
bağışlansın” (Mosiya 4:2). Biz dua ederiz, hizmet ederiz, 
tanıklık ederiz ve İsa Mesih’e iman ederiz.

“Hayatın sözlerini [zihinlerimizde] sürekli [biriktirdiği-
mizde]” (Ö&A 84:85) kendimizi ayrıca doğruluk ve kud-
retle silahlandırırız. Biz o sözleri, kendimizi kutsal yazılara 
ve O’nun isteğini, düşüncesini ve sesini önümüzdeki ay 
yapılacak olan genel konferansta paylaşacak olan Rab’bin 
seçilmiş hizmetkarlarının sözlerine vererek biriktireceğiz 
(bkz. Ö&A 68:4). 

Kötülüğe karşı olan savaşımızda, her zaman hatırla-
malıyız ki perdenin her iki tarafından da yardım alırız. 
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Müttefiklerimiz Ebedi Baba Tanrı’yı, Rab İsa Mesih’i ve 
Kutsal Ruh’u kapsar.

Müttefiklerimiz ayrıca cennetin görünmeyen ordularını 
da kapsar. Elişa, kötülüğün bir ordusu ile karşı karşıya 
kaldıklarında korkak bir genç adama, “Korkma, çünkü 
bizimle olanlar, onlarla olanlardan daha çoktur” dedi  
(bkz. 2. Krallar 6:15–16).

Korkmamamız gerekir. Tanrı Kendi Azizlerini sever.  
O bizi asla yüzüstü bırakmayacaktır.

Şunu biliyorum ki Tanrı dualarıma cevap olarak, beni 
kötülükten kurtarma dileklerimi yerine getirdi. Tanıklık 
ederim ki Tanrı Baba’nın, dünyanın Kurtarıcısı’nın ve Kut-
sal Ruh’un yardımıyla, yüz yüze geldiğimiz herhangi kötü 
bir güce karşı durabilmek için bize yeterince güç verilece-
ğinden emin olabiliriz.

Her zaman doğruluk ile silahlanmamızı diliyorum,  
böylece en son zafere güvenimiz olacaktır.
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BU MESAJI ÖĞRETMEK İÇİN FİKİRLER

Başkan Eyring bize kötülüğe karşı savaştığımızı hatır-
latır. Öğrettiğiniz kişilerle beraber “Hepimiz Gönüllü 
Askerleriz” (İlahiler no. 250) ilahisini söyleyerek başlaya-
bilirsiniz. Sonra onları doğruluk sayesinde nasıl korun-
duklarını paylaşmaya ve faydalı medyaları seçmek, aile 
meclis toplantıları yapmak ve haftalık aile ev akşamları 
düzenlemek gibi ailelerini şeytana karşı korumanın yol-
ları üzerinde düşünmeye davet edebilirsiniz. Onları aile-
lerinin koruyucu duvarlarını nasıl sağlamlaştıracaklarını 
dua ederek derinlemesine düşünmeye davet edebilir ve 
onları fikirlerini hayata geçirmek için bir plan yaratma 
konusunda cesaretlendirebilirsiniz .

GENÇLİK
Kararımı Çoktan Vermiştim
Madison Thompson

Bir keresinde Genç Hanımlar sınıfında cinsel paklık 
üzerine çok değerli bir ders aldım. Gençlerin çoğunu 

oturdukları yerde kıvrandıran bir konuydu bu. O gün 
öğretilen her şeyi hatırlamıyorum ancak liderimin kendi 
kişisel standartlarından biri hakkında konuştuğunu 
hatırlıyorum ki bu her zaman cinsel olarak pak kalmak-
tı. Onun sözleri hep aklımda kaldı ve sonrasında ben 
bilinçli bir seçim yapıp bunu kendi kişisel değerlerimden 
biri olarak benimsedim.

Bir gün bir spor faaliyetinden eve otobüsle giderken, 
otobüste birisi gerçek mi cesaret mi oyununu başlat-
tı. Sıkıldığımız için diğer çocuklardan bazıları ve ben 
onlara katıldık. Sıra bana geldiğinde doğru olmadığını 
bildiğim bir şeyi yapmak üzere cesaretlendirildim. Bu 
benim için vermesi zor bir karar olabilirdi ama Genç 
Hanımlar liderimin sözleri aklıma geldi ve seçimim 
kolaydı. Hemen reddettim. Ben böyle bir durumda ne 
yapacağım konusunda kararımı çoktan vermiştim.

Biliyorum ki biz kiliseye gittiğimizde ve orada bize 
öğretilenleri öğrenmeye çalıştığımızda, dünyadaki 
ayartmalara karşı daha büyük bir ruhsal güç ve koruma 
ile kutsanmış olacağız.
Makale yazarı Utah, ABD’de yaşamaktadır.

ÇOCUKLAR
Zırhınızı Giyin

Bugün dünyada bir sürü kötü şey var. Sevindirici haber 
sanki bizi koruyan bir kalkan gibidir. Başkan Eyring’in 

kendimizi korumak için yapmamız gerektiğini söylediği 
10 şeyi okuyun. Sonra kendi kalkanınızı çizin ve boyayın!

 1. Şabat gününü kutsal tutun
 2. Rahipliği onurlandırın
 3. Antlaşmalar yapın ve onları yerine getirin
 4. Aile tarihi üzerinde çalışın
 5. Tapınağı ziyaret edin
 6. Tövbe edin
 7. Dua edin
 8. Insanlara hizmet edin
 9. Tanıklığınızı paylaşın
 10. Kutsal yazıları okuyun
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“Beni güçlendirenin aracılığıyla 
her şeyi yapabilirim” (Filipililer 

4:13). Birinci Başkanlık İkinci Danış-
manı, Başkan Dieter F. Uchtdorf: 
“Hepimizin zayıflıkları olmasına rağ-
men, onların üstesinden gelebiliriz” 
demiştir. “Gerçekten Tanrı’nın lütfu 
sayesinde, eğer kendimizi alçaltırsak 
ve inanırsak zayıf olan şeyler güçlü 
olabilir.” 1

Kurtarıcımız Öğreti ve Antlaşma-
lar’da şöyle der: “Sizin önünüzden 
gideceğim. Sizin sağınızda ve solu-
nuzda olacağım ve Ruhum kalpleri-
nizde olacak ve benim meleklerim 
sizi yukarı taşımak için etrafınızda 
olacak” (Ö&A 84:88).

Oniki Havariler Kurulu’ndan Yaşlı 
David A. Bednar şöyle demiştir: 
“Nefi, Kurtarıcı’nın imkan veren 
gücünü bilen, anlayan ve buna 
güvenen bir kişinin örneğidir.” 
“Nefi’nin kardeşleri onu iplerle 
bağladılar ve onun yok oluşunu 

Isa Mesih’in ve O’nun Kefaretinin 
Imkan Veren Gücü

planladılar. Lütfen Nefi’nin duasına 
dikkat edin: ‘Ya Rab, sana olan ima-
nıma göre beni kardeşlerimin elin-
den kurtarır mısın; evet, hatta bağlı 
olduğum bu bağları koparabilmem 
için bana güç verir misin’ (1. Nefi 
7:17; vurgu eklenmiştir).

“. . . Nefi durumu değişsin diye 
dua etmemiştir. Aksine, kendi duru-
munu değiştirecek bir kuvvet için 
dua etmiştir. Ve inanıyorum ki o 
özellikle bu şekilde dua etti çünkü 
o Kefaretin imkan veren gücünü 
biliyordu, anlıyordu ve tecrübe 
etmişti. 

“Nefi’yi bağlayan bu bağların 
sadece sihirli bir şekilde ellerinden 
ve bileklerinden düştüğüne inanmı-
yorum. Aksine, onun hem dayanık-
lılık hem de kapasitesinin ötesinde 
kişisel bir güç ile kutsanmış olduğu-
nu zannediyorum, öyle ki sonrasın-
da ‘Rab’bin gücüyle’ (Mosiya 9:17) 
ipleri çözmeye çalıştı, büktü ve 

çekti ve en sonunda gerçekten de 
bağları koparabilmesi mümkün 
kılındı.” 2

Ek Kutsal Yazılar ve Bilgiler
Yeşaya 41:10; Eter 12:27;  
reliefsociety. lds. org
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Bu materyali dua ederek çalışın ve neyi paylaşacağınızı bilmek için ilham almaya 
çalışın. Yardımlaşma Cemiyeti’nin amacını anlamak, Tanrı’nın kızlarını sonsuz 
hayatın nimetlerine nasıl hazırlar?

İman, Aile, Yardım

Şunu Dikkate Alınız
Isa Mesih’in imkan veren gücü ve 
onun kefaret amacıyla kurban 
oluşu bizim zayıflıklarımızın 
güçlenmesine nasıl yardımcı 
olabilir?


