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Gerçek Arkadaş

Kurtarıcının bize verebileceği en büyük övgü
lerden biri bizi “arkadaşlarım” diye çağırması
dır. O’nun Cennetteki Babasının çocuklarının 

hepsini mükemmel bir sevgi ile sevdiğini biliyoruz. 
Buna rağmen O, kendisi ile birlikte hizmet eden ve 
sadık olanlar için özel bir unvanı saklamıştır. Öğreti 
ve Antlaşmalar’ın 84’üncü bölümündeki sözleri hatırlı
yorsunuzdur: “Ve tekrar siz arkadaşlarıma söylüyorum, 
çünkü bu zamandan itibaren sizlere arkadaşlarım diye 
hitap edeceğim, size şu emri vermem uygundur ki eski 
günlerde sevindirici haberi kudretimle vaaz etmek için 
yolculuk ederken beraber olduğum arkadaşlarım gibi 
olun” (Ö&A 84:77). 

Onun adına başkalarına hizmet verirken onun arka
daşları oluruz. Olmak istediğimiz arkadaşlık örneğinin 
mükemmel örneği O’dur. O’nun tek istediği şey Cennet
teki Babasının çocuklarının iyiliğidir. Onların mutluluğu 
Kendi mutluluğudur. Onların üzüntüsü kendi üzüntüsü
dür, çünkü onların bütün günahlarının bedelini öde
miştir, bütün kusurlarını kendi üzerine almıştır, bütün 
dertlerini üstlenmiştir ve bütün özlemlerini hissetmiştir. 
O’nu motive eden gerekçeler paktır. O bunu kendisi
ni tanıtmak için değil, her şeyde Cennetteki Babası’nı 
yüceltmek için yapar. Mükemmel arkadaş, İsa Mesih, 
başkalarına mutluluk sunarken tamamen özverilidir. 

Vaftiz antlaşmaları yapan her birimiz başkalarının 

yükünü taşıyan Kurtarıcımız gibi O’nun sergilediği örne
ği izlemeye söz vermiştir (bkz. Mosiya 18:8).

Önümüzdeki birkaç gün içinde O’nun adına arka
daş olmak için birçok fırsatınız olacaktır. Bu fırsat tozlu 
bir yolda yürürken gelebilir. Trende otururken olabilir. 
Kilise toplantılarında oturacak bir yer bulmaya çalışırken 
olabilir. Dikkat ederseniz, birisinin ağır bir yük taşıdığı
nı göreceksiniz. Bu üzüntülerin veya yalnızlığın ya da 
dargınlığın bir yükü olabilir. Bunu ancak Kutsal Ruh’un 
size insanların yüreklerini görecek gözler vermesi için 
Tanrı’ya dua ettiğinizde ve aşağı sarkan elleri kaldırma
ya söz verdiğinizde görebilirsiniz.

Dualarınızın cevabı yıllardır yüzünü görmediğiniz eski 
bir arkadaşınız olabilir; bir anda onun ihtiyaçları aklınıza 
gelip yüreğinize takılır ve onun ihtiyaçlarını kendi ihti
yaçlarınız gibi görürsünüz. Bu benim başıma geldi. Eski 
arkadaşlarım yıllardır, çok uzaklardan yükümün ağırlığını 
kendilerine sadece Tanrı’nın bildirebileceği zamanlarda 
ellerini uzatıp bana cesaret verdiler.

Tanrı’nın yaşayan peygamberleri bizden Kilise’ye yeni 
katılanların sadık arkadaşları olmamızı ve yanlış yöne sü
rüklenenleri kurtarmamızı istemiştir. Bunu yapabiliriz ve 
bunu her zaman Kurtarıcımızı hatırlarsak yaparız. Yardım 
elimizi uzattığımızda ve birisinin yükünü kaldırdığımızda, 
O da bizimle birlikte elini uzatır. O bizi ihtiyacı olanlara 
yönlendirecektir. Bizi onların hissettiklerini hissetmemiz 
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için kutsayacaktır. Onlara hizmet etmek için emeklerimizi 
sürdürürsek, O’nun onlar için duyduğu sevgi armağanı 
bize giderek daha çok verilecektir. Bu da bize bağlılıkla 
elimizi yeniden ve yeniden uzatmak için güç ve cesaret 
verecektir.

Ve zamanı geldiğinde, sonsuzlukta, O’nun sadık arka
daşlarının yanına buyur edilmenin sevincini yaşayacağız. 
Hepimizin ve hizmet edeceğimiz herkesin bu nimete 
kavuşmasını diliyorum. 

Bu MEsajı ÖğrEtMEk için FikirlEr

aile üyelerine kutsal yazıları ve peygamberlerin 
sözlerini araştırırken bir şey bulmalarını sorarsa-

nız, onlar büyük bir olasılıkla anlamlı bir şekilde iştirak 
edeceklerdir (see Teaching, No Greater Call [1999], 55). 
Bu makaleyi okurken, aile üyelerinden rab’bin arkadaşı 
olarak çağrılmaya layık olmalarına yardımcı olacak ilke-
leri tanımlamalarını isteyin.

Teaching, No Greater Call kitabı şöyle beyan eder: 
“Mesih’inkine benzer bir sevginiz varsa, sevindirici habe-
ri öğretmek için daha iyi hazırlanmış olacaksınız. Başka-
larına kurtarıcı’yı tanımalarına ve O’nu izlemelerine yar-
dımcı olmak üzere esinleneceksiniz” (12). Bu makaleden 
daha iyi bir ev öğretmeni olmanıza yardımcı olabilecek 
prensipleri belirleyin. Bunları öğretmen arkadaşınızla 
konuşun ve hizmet ettiğiniz insanların nasıl “sadık bir 
arkadaşı” olacağınızı dua ederek düşünün. 

GEnçlEr
Yeni çocuk
Matthew Okabe

uyum sağlamakta zorluk çekiyordum. ailem daha 
yeni ülkenin bir ucundan diğer ucuna taşınmıştı. 

Taşındığımız mahallede büyük bir gençlik grubu vardı; 
burada sadece bir kez “yeni çocuk” olacaktım. en kö-
tüsü ise yeni bir okula gitmek zorundaydım, aniden ak-
lımdan şöyle geçti: “Öğle yemeklerinde kimin yanında 
oturacağım?” Belki kilisemden birileri orada olacaktı, 
yoksa pat diye öğle yemeğinde başka birisinin yanı-
na oturmak istemiyordum, özellikle benim burada 

olmamı isteyip istemediklerini bilmiyordum.
Okulun ilk günü bitmeyecekmiş gibi gözüküyordu. 

en sonunda öğle zili çaldı. Yemek salonuna yavaş yavaş 
girerken, cennetteki Baba’ya tanıdığım birisini bul-
mama yardımcı olması için dua ettim. Tanıdığım birisi 
var mı diye etrafa bir göz gezdirdim. kimse yoktu. Bu 
yüzden yemek salonunun en sonundaki masaya gidip 
yemeğimi orada yedim.

O gün daha sonra matematik dersinde tanıdık bir 
yüzü fark ettim. David’i o sabah seminerde görmüştüm. 
Benim ders programımı görmek istedi ve ikimizin de öğ-
le tatilinin aynı saatte olduğunu fark etti. “Hey, bugün 
öğle yemeği sırasında nerdeydin?” diye sordu.

“salonun öbür ucunda yedim,” diyerek cevap verdim.
“O zaman, yarın gel, öğle yemeğinde beraber otura-

lım,” dedi.
Her birimizin ihtiyaçlarını bilen ve her birimizin du-

alarını cevaplayan sevgi dolu cennetteki Babamız için 
minnettarım. ayrıca arkadaşlık elini uzatmayı isteyenler 
için minnettarım. Basit bir davet insanların hayatını 
tamamen değiştirebilir.

çOcuklar
isa Mesih, Mükemmel arkadaşımız

Başkan eyring isa’nın bizim mükemmel arkadaşımız 
olduğunu söyledi. aşağıdaki yollar isa’nın bizim için 

duyduğu mükemmel arkadaşlığın bazı örnekleridir. 
O bizim için en iyi olan şeyleri ister.
Biz mutlu olduğumuzda, O da mutludur.
Biz üzüldüğümüzde ya da kırıldığımızda O da üzülür. 
O günahlarımız için acı çekmiştir, böylece cennetteki 

Baba’nın yanına dönebiliriz.

isa için arkadaş Olmak
Başkan eyring O’nun adına, başkalarının arkadaşı 

olarak isa’nın arkadaşı olabileceğimizi söyledi. arkadaş 
olabileceğiniz bu dört değişik yolun resimlerini çizin.

Üzgün olan birisine yardım edebilirsiniz.
Yalnız olan birisinin arkadaşı olabilirsiniz.
Birisini kiliseye davet edebilirsiniz.
isa’yı her zaman hatırlayabilirsiniz.
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aileleri ve evleri Güçlendirmek 
Bu materyali inceleyin ve uygun olursa ziyaret ettiğiniz kız kardeşler ile paylaşın. Kız kardeşlerinizi 
güçlendirmenize ve Yardımlaşma Cemiyetinin kendi hayatınızın aktif bir parçası olmasına yardımcı  
olması için aşağıdaki sorulardan faydalanabilirsiniz. 

Kutsal Yazılar: Yaratılış 18:19; Mosiya 
4:15; Ö&A 93:40; Musa 6:55–58

Her Fırsatta Güçlendirin
“Her birimizin aile durumu 

farklıdır. Bazı ailelerin evinde anne 
baba ve çocuklar vardır. Bazı çiftlerin 
çocukları evden ayrılmıştır. Kilisenin 
birçok üyesi bekardır ve bazıları 
ise yalnız bir anne ya da babadır. 
Bazıları duldur, yalnız yaşıyorlardır. 

“Ailemiz nasıl olursa olsun, 
her birimiz kendi ailelerimizi 
güçlendirmek ya da başkalarının 
güçlü olmasına yardımcı olmak 
üzere emek verebiliriz.

“[Bir kez] yeğenimin ve ailesi
nin evinde kalmıştım. O akşam 
çocuklar yatmadan önce, kısa bir 
aile ev akşamı toplantısı yaptık ve 
kutsal yazılardan bir hikaye okuduk. 
Babaları, Lehi’nin ailesi hakkında 
konuştu ve Lehi’nin çocuklarına 
Tanrı’nın sözü olan demir çubuğa 
sıkı bir şekilde nasıl sarılmalarını 
öğrettiğini anlattı. Demir çubuğa 
sıkıca sarılmak onların korunma
larını sağlayacak ve onlara sevinç 
ve mutluluğa götüren doğru yolu 
gösterecekti. Eğer demir çubuğu 
bırakırlarsa, ırmağın kirli sularında 

z i Y a r e T Ç i  Ö Ğ r e T M e n l i k  M e s a j ı ,  T e M M u z  2 0 1 0

boğulma tehlikesi vardı. 
“Çocuklara bunu göstermek için, 

anneleri sarılmaları gereken ‘demir 
çubuk’ oldu ve babaları çocukları 
güvenlikten ve mutluluktan uzak
laştırmaya çalışan şeytan rolünü 
oynadı. Çocuklar hikâyeyi çok 
sevdiler ve demir çubuğa sıkıca 
sarılmanın ne kadar çok önemli 
olduğunu öğrendiler. Kutsal yazıları 
okuduktan sonra ailece dua etme 
zamanıydı. . . .

“Kutsal yazılar, aile ev akşamları 
ve aile duları aileleri güçlendirir. 
Aileleri güçlendirmek için her 
fırsatı değerlendirmeli ve doğru 
yoldan çıkmamak için birbirimizi 
desteklemeliyiz.” 1

Barbara Thompson, Yardımlaşma Cemiyeti 
genel başkanlık ikinci danışmanı:

Kendi Tarihimizden
Yardımlaşma Cemiyeti kurul

duğu günden beri aileleri ve evleri 
güçlendirme sorumluluğunu 
üstlenmiştir. Peygamber Joseph, 
Yardımlaşma Cemiyeti’nin ilk günle
rinde kız kardeşlere şöyle öğretmiştir, 
“Evinize döndüğünüzde, koca
larınıza asla öfkeli ya da kaba sözler 
söylemeyiniz, bundan sonra bütün 

işlerinizi kibar bir şekilde, hayırse
verlikle ve sevgiyle yapın.” 2

1914’te Başkan Joseph F. Smith 
Yardımlaşma Cemiyeti kız kardeşle
rine şöyle dedi, “Cahilliğin olduğu 
yerlerde ya da aile konusunda 
ufak bir anlayışsızlık olduğunda, 
. . .bu organizasyon vardır ya da 
yakınımızdadır ve bu organizasyona 
ait olan doğal yeteneklerin ve ilhamın 
sayesinde, onlar bu önemli görevler 
hakkında bilgi vermeye hazırdır.” 3

Notlar
 1. Barbara Thompson, “His Arm Is Sufficient,” 

Liyahona, Mayıs 2009, 84.
 2. Teachings of Presidents of the Church: 

Joseph Smith (2007), 482. 
 3. Teachings of Presidents of the Church: 

Joseph F. Smith (1998), 186.
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Ne Yapabiliriz?
1. kız kardeşlerinizle aileleri ve 
evleri güçlendirme konusunda 
hangi fikirleri paylaşacaksınız? 
Onların kişisel durumunu derin-
lemesine düşündüğünüzde, ruh 
size fikirler verebilir. 

2. Bu ay kendi ailenizi ve evinizi 
daha çok güçlendirmek için hangi 
öncelikleri değiştirebilirsiniz?

Daha çok bilgi almak için,  
www.reliefsociety.lds.org’a gidin.


