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İyiyi Bulmaya 
Çalışmak

Son Zaman Azizi genç bir aile yeni bir ev ararken, 
muhtemel komşuları ile mahalle hakkında ve 
çevredeki okullar hakkında konuşuyorlardı.

Konuştukları bir kadın çocuklarının gittiği okul 
hakkında şöyle dedi: “Bu okul bildiğim en harika okul! 
Okulun müdürü harika birisi, çok iyi bir insan; öğret
menler çok vasıflı, kibar ve cana yakın. Çocuklarım bu 
harika okula gidebildikleri için çok mutluyum. Siz de  
bu okulu çok seveceksiniz!”

Başka bir kadın ise okul hakkında şöyle dedi: “Berbat 
bir okul. Okulun müdürü çok bencil; öğretmenler vasıf
sız, kaba ve soğuk. Maddi gücüm olsa, bu mahalleden 
hemen taşınırdım!”

İlginç olan kadınların ikisi de aynı müdürden, aynı 
öğretmenlerden ve aynı okuldan söz ediyorlardı.

İnsanların genelde aradıkları her türlü şeyi bula
bildiklerini hiç fark ettiniz mi? Yeterince bakarsanız, 
hemen hemen herkeste ve her şeyde hem iyi hem kötü 
şeyleri keşfedebilirsiniz. İsa Mesih’in Son Zaman Azizler 
Kilisesi’nin başlangıcından itibaren insanlar Kilise’ye 
karşı aynı tutumu sergilemişlerdir. İyi şeyleri arayanlar 
nazik ve merhametli insanları—Rab’bi seven ve O’na 
hizmet etmeyi ve insan kardeşlerinin hayatını bereketle
meyi isteyen insanları—bulacaklardır. Ancak şu da 
doğrudur ki kötü şeyleri arayanlar da kesinlikle öyle 
uygun olmayan şeyleri bulacaklardır.

Maalesef, bunu zaman zaman Kilise’de yaşıyoruz. 

Eleştirmek için sebep arayanların sergilediği yaratıcılığın, 
becerikliliğin ve azimliliğin bir sonu yoktur. Kin 
püskürmek için pençeleriyle sarılmış bu insanlar sanki 
pençelerini gevşetemezler. Dedikodu yapıp başkalarının 
hatalarını bulurlar. Yaraları yıllarca deşip dururlar, başka
larını parçalayıp küçük düşürmek için her fırsatı değer
lendirirler. Bu Rab’bi memnun etmez, “çünkü nerede 
kıskançlık, bencillik varsa, orada karışıklık ve her tür 
kötülük vardır” (Yakup [Kutsal Kitap] 3:16).

Başkan George Q. Cannon (1827–1901) Başkan 
Brigham Young’ı (1801–1877) iyi tanıyordu, yıllarca 
hem Oniki Havariler Kurulu’nun bir üyesi hem de 
Birinci Başkanlık’ta danışmanı olarak onunla yakın
dan çalışmıştı. Başkan Young öldükten sonra, Başkan 
Cannon günlüğüne şöyle yazdı: “Hiçbir zaman [Brigham 
Young’ın] davranışlarını, öğütlerini ya da öğrettiklerini 
sözlerimle veya hareketlerimle eleştirmek şöyle dursun, 
yüreğimden bir kere olsun geçirmedim. Bu beni şu 
an mutlu ediyor. Aklımdan hiç çıkmayan bir düşünce 
şuydu: Eğer onu eleştirirsem ya da kusurunu bulursam 
veya Kardeş Brigham’ı yargılarsam, bunu ne kadar 
yaparım; eğer başlarsam, nerede dururum? Böyle 
bir yolda kendime güvenmeye cesaret edemezdim. 
Biliyordum ki sapkınlık [doğru yoldan çıkmak] daha çok 
başkalarını eleştirme ve hatalarını bulma ruhuna bağım
lılığın bir sonucuydu. Benden daha güçlü, akıllı ve 
tecrübeli olan diğer insanlar pek çok şey yapıp benim 

B İ R İ N C İ  B a ş k a N l ı k  M e s a j ı ,  M a R t  2 0 1 1

Başkan  
Dieter F. Uchtdorf

Birinci Başkanlık  
İkinci Danışmanı



2

yapmaya cesaret edemediğim şeylerin kötü sonuçların
dan kaçıp kurtulabilirler.” 1

Kilise’nin üyeleri olan bizler Başkan Cannon’ın bu 
güçlü öğüdünü büyük bir özenle değerlendirmeliyiz. 
Tanrı’nın sözü İsa’nın taraftarlarına “pak,. . . barışçıl, 
yumuşak, uysal olmayı, merhamet ve iyi meyvelerle 
dolu olmayı, kayırıcı, ikiyüzlü olmamayı” nasihat eder. 
Barış içinde eken barış yapıcıları, “doğruluk ürününü 
biçerler” (Yakup [Kutsal Kitap] 3:17, 18).

Hepimizin bir seçeneği var. Başkalarının kötü yönlerini 
bulmaya çalışabiliriz. Ya da onlarla barışabilir ve kendimiz 
için son derece arzuladığımız anlayış, adil yargılamak 
ve bağışlamak armağanlarını başkalarına sunabiliriz. Bu 
bizim seçimimizdir; ne ararsak arayalım, kesin buluruz.

KaynaK
1. George Q. Cannon, Journal, Ocak 17, 1878; günümüzün yazım  

kurallarına göre düzeltilmiştir.

BU Mesajı ÖğretMek İÇİN FİkİrLer

Teaching, No Greater Call [Öğretmek En Kutsal 
Vazifedir] (1999, 19) kitabı “öğretmek için hazırlık 
yaptığımız bir ilkeyi tam anlamayabileceğimizi,” belirtir. 
“ancak bu ilke hakkında dua ederek okur, öğren-
diklerinizi uygulamak için gayret gösterir, öğretmek için 
hazırlık yapar ve arkasından başkaları ile paylaşırsanız, 
sizin kendi tanıklığınız güçlenecek ve derinleşecektir.”

Bu ay yaşadığınız şeylerde ve başkalarının hayatında 
iyi şeyleri görmeye çalıştığınızda, bu mesajı öğretmek ve 
mesajın doğruluğu hakkında tanıklıkta bulunmak için 
daha hazırlıklı olacaksınız.

GeNÇLer
Bir köpek ısırmasının İyi Yönü
tara stringham

2009 yazında, arkadaşımın köpeği beni yüzümden ısırdı. 
Maalesef, dudağım yarıldı ve dikiş atılması gerekti.

Bu olaydan sonra moralim çok bozulmuştu.  
sıkıntılarımın düşüncelerimi kontrol etmesine izin  
verdim ve sanki hayatımın tamamen paramparça 
olduğunu hissettim. Dudağımdaki yara yüzünden çok 
utangaçtım ve bu yüzden hiç dışarı çıkmak istemiyordum. 
Piyano, voleybol, kilise, yüzme ve okul için kurduğum 
planlar geçirdiğim kaza yüzünden alt üst olmuştu.

Buna rağmen dua ettiğim, rahiplik kutsamaları 
aldığım, anne ve babamla konuştuğum ya da ailemin 
ve arkadaşlarımın beni ziyaret ettiği zamanlar moralim 
düzeldi ve bu üzgün zamanlarda kendimi mutlu hisset-
tim. kısa bir sürede anladım ki eğer insanlar benim 
geçirdiğim kazayı düşünüyorlarsa, benim için merhamet 
duyuyorlardı.

Bu tecrübe kendi karakterimi oluşturmamda bana 
yardımcı oldu ve ben başkalarının benim hakkında ne 
düşündükleri konusunda o kadar endişeli olmamayı 
öğrendim. aynı zamanda yüzümdeki yara kendimi daha 
az düşünüp başkaları ile ilgilenmeye başlamam gerek-
tiğini anlamama yardımcı olduğu için bereketlendim.  
Bu süre içinde ruhum çok güçlendi.

Zorlukların Cennetteki Babamız’ın bizim için olan 
planının bir parçası olduğunu öğrendim. eğer kötü 
şeyler yerine iyi şeyleri bulmaya çalışırsak, zorlukları 
aşabilir, daha iyi bir insan olabilir ve bu tecrübelerin 
tanıklığımızı güçlendirmesine izin veririz.

ÇocUkLar
etrafınızdaki İyi Şeyleri  
Bulmaya Çalışın

eğer bakmasını öğrenebilirseniz, etrafınızın iyi şeylerle 
dolu olduğunu görebilirsiniz. Nimetlerinizin farkına 

varmayı öğrenebilmenin bir yolu her akşam alışkanlık 
haline getirip o gün gördüğünüz iyi şeyleri saymaktır.

Bu akşam, kendi hayatınızda bugün gördüğünüz iyi 
şeylerden bazılarını aile üyelerinizden birine anlatmak 
için zaman ayırın.
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sevgili kız kardeşlerim, ne mutlu 
bize! Biz sadece Kilise’nin üyeleri 

değil, aynı zamanda Yardımlaşma 
Cemiyeti’nin—“Rab’bin kadınlar için 
olan organizasyonunun” üyeleriyiz.1 
Yardımlaşma Cemiyeti Tanrı’nın 
kızları için duyduğu sevginin bir 
kanıtıdır.

Bu cemiyetin başlangıcını hatır
ladığınızda, yüreğiniz heyecan
lanmıyor mu? 17 Mart 1842’de, 
Peygamber Joseph Smith “rahiplik 
yönetiminde rahiplik düzenine göre” 
kız kardeşleri organize etti.2

“Rahiplik yönetiminde” orga
nize olmak, kız kardeşlere bir yetki 
ve yön vermiştir. Eliza R. Snow, 
Yardımlaşma Cemiyeti ikinci genel 
başkanı, Yardımlaşma Cemiyeti’nin 
“Rahiplik olmadan var olamaya
cağını, aslında bu cemiyetin bütün 
yetkisini ve gücünü bu kaynaktan 
elde ettiğini” öğretmiştir.3 Oniki 
Havariler Kurulu’ndan Yaşlı 
Dallin H. Oaks şöyle açıklamıştır, 
“Yardımlaşma Cemiyeti görevlileri ve 
öğretmenleri tarafından kullanılan 
yetki . . . İsa Mesih’in Son Zaman 
Azizler Kilisesi ile olan organizasyon
sal bağlantıları ve kendilerini göreve 
çağıran rahiplik liderlerinin elleri 
altında yapılan kişisel atamaları saye
sinde kendilerine verilen yetkiydi.” 4

“Rahiplik düzenine göre” orga
nize olmak kız kardeşlere kutsal 
sorumluluklar verdi. Yardımlaşma 
Cemiyeti genel başkanı Julie B. Beck 

Rahiplik Yönetiminde ve  
Rahiplik Düzenine Göre
Bu materyali inceleyin ve uygun olduğu takdirde ziyaret ettiğiniz kız kardeşler ile paylaşın. Kız 
kardeşlerinizi güçlendirmenize ve Yardımlaşma Cemiyeti’ni kendi hayatınızın aktif bir parçası  
yapmasına yardımcı olması için aşağıdaki soruları kullanabilirsiniz. 
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şöyle açıkladı: “Biz rahipliğin hareket 
tarzında faaliyet gösteririz—bu 
demektir ki biz araştırıyoruz, buluy
oruz ve vahiylere uygun hareket edi
yoruz; meclislerde kararlar alıyoruz 
ve herkesle teker teker ilgileniyoruz. 
Bizim amacımız rahipliğin amacıdır, 
kendimizi antlaşmalar yaparak ve 
tutarak sonsuz hayatın kutsamalarına 
hazırlamaktır. Bu nedenle, rahipliğe 
sahip kardeşlerimiz gibi, bizim işimiz 
de bir kurtuluş işi, hizmet işi ve kut
sal bir halk olma işidir.” 5

Barbara Thompson, Yardımlaşma Cemiyeti 
genel başkanlığı ikinci danışmanı.

Kutsal Yazılar
1. Korintliler 11:11; Öğreti ve 

Antlaşmalar 25:3; 121:36–46

Kendi Tarihimizden
Nauvoo Tapınağı’nın inşaatı 

sırasında, bir grup kız kardeş binanın 
yapımı için verilen emekleri destekle
mek üzere bir organizasyon kurmayı 
arzu ediyordu. Eliza R. Snow bu 
yeni grubun tüzüğünün müsved
desini yazdı. Eliza bunu Peygamber 
Joseph’e gösterdiğinde, peygamber 
şöyle yanıt verdi: “Kız kardeşlere 
onların fedakarlıklarının Rab tarafın
dan kabul edildiğini ve Rab’bin kız 
kardeşlerimiz için daha iyi bir şey 
vereceğini söyle. . . . Kadınları rahip
liğin yönetiminde rahiplik düzenine 
göre organize edeceğim.” 6 Kısa bir 
süre sonra, Peygamber yeni kurulmuş 

Yardımlaşma Cemiyeti’ne şöyle dedi: 
“Şimdi Tanrı’nın adı ile bu anahtarı 
size veriyorum ve bu Cemiyet 
sevinecek, çünkü bugünden itibaren 
bilgi ve zeka onların üzerinden eksik 
olmayacak.” 7 Kız kardeşlerin yeni 
bir kutsallık seviyesine yükselmeleri 
ve yakında tapınakta uygulanacak 
rahiplik törenlerine hazırlanmaları 
bekleniyordu.

KaynaKlar
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Ben Ne Yapabilirim?
1. Ziyaret ettiğim kız kardeşlerin 
Yardımlaşma Cemiyeti’nin 
kutsal işindeki nimetlerden 
faydalanmalarına nasıl yardımcı 
olabilirim?

2. Bu ay kişisel vahiy alabilme 
gücümü arttırabilmek için ne 
yapacağım?

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