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Ruhen Hazır
Olmak

Peygamberimizden Öğütler
İmanın Temeli
“Eğer imanımızın temeli derin değilse ve hakikate ilişkin sağlam bir tanıklığımız yoksa, kaçınılmaz sert fırtınalar çıktığında ve buz gibi rüzgarlar esmeye başladığında
bunlara karşı dayanmamız zorlaşabilir.
“Bu ölümlü hayat bir imtihan zamanıdır, Cennetteki
Babamızın huzuruna dönmeye layık olduğumuzu kanıtlama zamanıdır. İmtihan edilebilmemiz için, mücadele
etmeliyiz ve zorluklara göğüs germeliyiz. Zorluklar bizi
yıldırabilir ve ruhlarımızı parçalayıp harap edebilir—eğer
imanımızın temeli, hakikate ilişkin tanıklığımız içimizde
derin bir şekilde kök salmamışsa.” 1

Kişisel Liyahona’nız
“Ataerkil kutsamanız sizin kutsamanızdır, sadece
sizindir. Kısa ya da uzun olabilir, basit ya da kapsamlı
olabilir. Ataerkil kutsamaların uzun oluşu ya da ifade
biçimi önemli değildir. Onların gerçek anlamını ileten
Kutsal Ruh’tur. Kutsamalarınız güzelce katlanıp bir kenarda unutulmamalıdır. Çerçeveye konulmamalı ya da
basılıp dağıtılmamalıdır. Daha doğrusu, bunlar okunmalıdır. Sevilmelidir. Öğütlerine uyulmalıdır. Ataerkil
kutsamanız en karanlık günlerden çıkmanızı sağlayacaktır. Hayatın tehlikelerinden uzak durmanızı sağlayacaktır. . . . Ataerkil kutsamanız sizin için gideceğiniz
yolun haritasını çıkarıp size rehberlik edecek kişisel
Liyahona’nızdır. . . .
“Söz verilmiş bir kutsamanın yerine gelmesi için bakınırken, beklerken ve çalışırken sabır gerekir.” 3

Geçmişteki Derslerden Öğrenelim
“İçimizdeki iyi şeyleri bulmaya çalışırken, birkaç soru
düşüncelerimize ışık tutacaktırr: Olmayı istediğim bir kişi
miyim? Bugün Kurtarıcımıza dünden daha yakın mıyım?
Yarın O’na daha yakın olacak mıyım? Daha iyi olabilmek
için değişmeye cesaretim var mı? . . .
“Yıllar gelip geçiyor, ama sevindirici haberin tanıklığına duyulan büyük ihtiyaç devam ediyor. Geleceğe doğru
hareket ederken, geçmişten öğrendiğimiz dersleri ihmal
etmemeliyiz.” 2

O’na Gelin
“Tek başınıza yürümediğinizi hatırlayın. . . . Hayatın
yolundan yürürken, her zaman ışığa doğru yürüyün ve
hayatın gölgeleri arkanıza düşecektir. . . .
“İlham almak için kutsal yazılara döndüğümde, özellikle bir kelime sık sık gözüme çarptı. Bu ‘gel’ kelimesidir.
1

Rab, ‘Bana gelin’ demiştir. ‘Benden öğrenin’ demiştir.
Ayrıca, ‘Gel, beni izle’ demiştir. Bu gel kelimesini seviyorum. Benim isteğim hepimizin Rab’be gelmesidir.” 4

Kutsamamı almak için kaç yaşında olmalıyım?
Bir yaş sınırı yoktur, ama bu kutsamanın kutsal içeriğini anlayacak bir yaşta olmanız gerekir. Üyelerin çoğu
kutsamalarını gençlik dönemlerinin başında almayı

Notlar

düşünür.
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Kutsamayı nasıl alabilirim?
İlkönce gözetmeninizle ve dal başkanınızla konuşun.
Hazırsanız ve layıksanız, size bir tavsiye mektubu verilecektir. Bunu aldıktan sonra, bölgenizdeki atadan bir

Bu Mesajdan Öğretiler

T

randevu alabilirsiniz.

eaching, No Greater Call kitabı şöyle bildirir:

Ataerkil Kutsamam ile ne yapabilirim?

“Tecrübeli bir öğretmen, . . . ‘Bugün ne öğrete-

Onu güvenli bir yerde koruyun ve sık sık okuyun.

ceğim?’ diye düşünmez, bunun yerine, ‘Öğrencileri-

Kutsamanızın kutsal ve özel olduğunu hatırlayın. Onu

me öğrenmeleri gereken şeyleri keşfetmelerine nasıl

kendi yakın aileniz ile paylaşabilirsiniz, ama başkaları ile

yardımcı olabilirim’” diye düşünür ([1999], 61). Bireylere

paylaşmamalısınız. Ataerkil kutsamanızda bahsedilen

bu makaleden öğrenmelerine yardımcı olmak amacıyla,

bütün kutsamaların gösterdiğiniz sadakate ve Rab’bin

onlara kalem kağıt vermeyi, Başkan Monson’un söz-

zamanlamasına bağlı olduğu da unutulmamalıdır.

lerini okumaları için zaman tanımayı düşünebilirsiniz
ve ruhen hazır olma konusunda keşfettikleri doğruları

Çocuklar

yazmalarını teşvik edebilirsiniz. Küçük çocuklar öğrendikleri konular hakkında resim çizebilirler. Yazdıkları ya

Sağlam Bir Temel

da çizdikleri şeyleri paylaşmaları için onları teşvik etmeyi
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bir tanıklığımızın” olması gerektiğini söylemiştir.

Bunu yapabilmenin en güzel yolu kutsal yazıları oku-

Gençlik

maktır. Aşağıdaki ayetleri açıp okuyunuz. Her ayetten
tanıklığınızın daha güçlü olmasına yardımcı olan bir şeyi

Ataerkil Kutsamanız

kaydedip yazınız.
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kapsar. Kutsamanız muhtemelen vaatleri, öğütleri ve
uyarıları içerecektir.
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Mali Kaynakları Akıllıca İdare
Etmek ve Borçtan Uzak Durmak
Bu kutsal yazıları ve
alıntıları öğretin ya
da, gerekirse, ziyaret
ettiğiniz kız kardeşleri
kutsayacak başka bir ilkeyi öğretin.
Öğretiye ilişkin tanıklığınızı sunun.
Öğrettiğiniz kişileri ne hissettiklerini
ve öğrendiklerini paylaşmaya davet
edin.
Mali Kaynakları İdare Etmek
“‘Tedbirli yaşamak’ . . . demek,
kaynaklarımızı korumak, finansal konularda akıllıca planlar yapmak, kendi
sağlığımıza dikkat etmek, eğitim ve
meslek gelişimi için uygun hazırlıklarda bulunmak, duygusal esneklik konusuna olduğu kadar, evde üretim ve
muhafaza konularına önem vermek
demektir. . . . Eğer akıllı ve tedbirli
yaşarsak, Tanrı’nın elinde güvende
oluruz.” 1
Başkan Spencer W. Kimball (1895–1985).

“Kendi ayaklarımız üzerinde durabilmemiz için hangi yeteneklere
ihtiyaç duyarız? . . . Kilise’nin kurulduğu ilk yıllarda, Brigham Young
kızkardeşlerden aile içinde yaşanan
tıbbi hastalıkları durdurmayı öğrenmelerini, evde üretim yapmalarını,
hesap ve defter tutmalarını ve başka
yararlı becerileri öğrenmelerini
rica etmiştir. Aynı ilkeler bugün de
geçerlidir. Eğitim hayati bir önem
taşımaya devam etmektedir. . . .
“Birkaç gözetmene mahallelerindeki kız kardeşlerin en çok hangi

özgüven becerisine ihtiyaç duyduklarını sorduğumda, bana bütçe tutma
olduğunu söylediler. Kadınların veresiye satın almanın ve bütçe dışında
harcamalar yapmanın ne olduğunu
anlamaları gerekmektedir. Gözetmenlerin listeye yazdıkları ikinci beceri ise
yemek pişirmeydi. Evde hazırlanan
ve yenen yemeklerin maliyeti daha
azdır, daha sağlıklıdır ve daha güçlü
aile ilişkilerine katkıda bulunur.” 2
Yardımlaşma Cemiyeti genel başkanı
Julie B. Beck.

Borçtan Uzak Durmak
“Finansal özgürlük için 5 adım
önerebilir miyim. . . .
”İlkönce, ondalığınızı ödeyin. . . .
”İkincisi, kazandığınızdan daha
azını harcayın. . . .
”Üçüncüsü, tasarruf etmeyi
öğrenin. . . .
”Dördüncüsü, mali yükümlülüklerinizi yerine getirin. . . .
”Beşincisi, çocuklarınıza sizi örnek
almalarını öğretin.” 3
Oniki Havariler Kurulu’ndan Yaşlı Joseph B.
Wirthlin (1917–2008).

“Borca girdiğimizde, değerli ve
paha biçilmez irademizin bir parçasını vermiş oluruz ve kendimizi
zorla köle yapmış oluruz. Aldığımız
borçları geri ödemek için zamanımızı, enerjimizi ve imkanlarımızı
harcamak zorunda kalırız—bu kaynaklar ile kendimize, ailelerimize ve
başkalarına yardım edilebilirdi. . . .
1

Ziyaretçi Öğretmenler
için Yardımlar
Yoldaşınıza danışarak bu mesajı her kız kardeşin durumuna
göre hassas bir şekilde nasıl
uyarlayabileceğinizi konuşun.
Kendi ayaklarımız üzerinde durabilme becerilerinden hangilerini onunla paylaşabilirsiniz?
Kişisel Hazırlık
Malaki 3:10
Matta 6:19–21
Luka 12:15.
Ö&A 38:30; 88:119
Daha fazla bilgi için, bkz. All
Is Safely Gathered In: Family
Finances (madde no. 04007).

“Borçlarımızı şimdi ödemek ve gelecekte borca girmemek için Kurtarıcıya iman etmemiz gerekir—sadece daha iyi şeyleri yapmak yeterli değildir,
daha iyi olmalıyız . Şu basit cümleyi
söylemek büyük inanç ister, ‘Maddi
gücüm buna yetmez.’ Kendi ihtiyaçlarımızı ve başkalarının ihtiyaçlarını
karşılamak için kendi isteklerimizi
feda ettiğimiz zaman hayatın daha
iyi olacağına güvenmek inanç ister.” 4
Oniki Havariler Kurulu’ndan Yaşlı Elder
Robert D. Hales.
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