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Evdeki Sevgi

PEYGAMBERIMIZDEN ÖĞÜTLER
Kutsal Aile Hayatı
Bu hayatta o kadar çok tecrübe yaşadıktan ve o
kadar çok gezip dolaştıktan sonra, dünya hayatının
çoğunun ne kadar çabuk geçtiğini, bazen ne kadar
yüzeysel olduğunu görürüz ki, güvendiğimiz bazı
şeylerin—evimizin, ailemizin ve sevdiğimiz insanların
bağlılığının—bir parçası olma ayrıcalığına sahip olduğumuz için minnet duygumuz artar. Vazife sebebiyle,
saygıdan ötürü ve ait olduğumuz bağlar yüzünden
birbirimize bağlı olmanın ne anlama geldiğini görürüz.
Hiçbir şeyin kutsal bir aile hayatı ilişkisinin yerini tam
olarak alamayacağını öğreniriz.” 1

arkadaşlarımızdır. Kız kardeşlerim, kocalarınızı sayın.
Onların güzel sözler duymaya ihtiyacı vardır. Onların
cana yakın gülücüklere ihtiyacı vardır. Gerçek sevginin
sıcak ifadesine ihtiyaçları vardır . . .
“Siz anne babalara diyorum ki çocuklarınıza sevgi
gösterin. Onları sevdiğinizi biliyorsunuz, ancak onların
da bunu bildiğinden emin olun. Onlar çok kıymetlidir.
Bunu onlara bildirin. Her gün onların ihtiyaçları ile
ilgilenirken, ayrıca bir anne ve baba olmanın hayatınıza
getirdiği kaçınılmaz zorlukları yaşarken, Cennetteki
Babamız’a size yardım etmesi için yakarın. Onları yetiştirirken Tanrı’nın hikmetine ihtiyacınız olacaktır.” 3

Sevgimizi Paylaşmak
“Çocuğunuza iltifatta bulunun ve ona sarılıp daha
çok, ‘Seni seviyorum’ deyin; her zaman şükranlarınızı
sunun. Hiçbir zaman çözülebilecek bir problemin sevdiğiniz bir kişiden daha önemli olmasına izin vermeyin.
Arkadaşlarımız uzaklara taşınabilir, çocuklarımız büyüyebilir, sevdiklerimiz vefat edebilir. Bazı insanların değerini ancak onları kaybettiğimizde anlarız, sonrasında da
‘keşke böyle ya da şöyle yapsaydım’ diye düşünürüz . . .
“Hayatı yaşarken sevelim, hayat yolunda sevinç bulalım ve sevgimizi arkadaşlarımızla ve ailemizle paylaşalım. Bir gün kimsenin yarını kalmayacak. En önemli
olan şeyleri ertelemeyelim.” 2

Sevgimizi Belli Etmek
“Siz anne babalara sesleniyorum, çocuklarınıza sevginizi belli edin. Onlar için dua edin ki onların bu dünyadaki kötülüklere karşı koyabilecek güçleri olsun. Dua
edin ki onların imanları ve tanıklıkları artsın. Dua edin
ki hayırlı bir hayatın peşinden gitsinler ve başkalarına
hizmet etmeyi öğrensinler.
“Çocuklar, anne ve babanız sizlerin onları sevdiğinizi
bilsinler. Sizin için yaptıkları ve yapmaya devam ettikleri
her şeyi takdir ettiğinizi bilsinler.” 4
En Önemli Şey Nedir
“En önemli şeyler hemen hemen her zaman etrafımızdaki insanlarla ilgilidir. Çoğu zaman onları ne kadar
çok sevdiğimizi bilmeleri gerekir diye düşünürüz. Ancak
hiçbir zaman bunu farzetmemeli, onların bunu bilmelerini sağlamalıyız. William Shakespeare şöyle yazmıştır,

Sevgimizi Göstermek
“Erkek kardeşlerim, eşlerimize karşı onurlu ve
saygılı davranışlar sergileyelim. Onlar bizim ebedi
1

‘Sevgisini göstermeyenler gerçek sevgiyi bilemezler.’ Konuştuğumuz nazik sözlerden ve gösterdiğimiz sevgiden
dolayı asla pişmanlık duymayız. Aksine böyle şeyleri en
çok değer verdiğimiz kişiler ile kurduğumuz ilişkilerde
unutursak pişmanlık duyarız.” 5

GENÇLER
Annem Bizi Kurtardı
Patricia Auxier

B

en altı yaşındayken, küçük kız kardeşim ve ben,
ablamızın basketbol maçını seyrediyorduk. Babam

Cenneti Daha Yakına Getirmek
“Dilerim ailelerimiz sevgi dolu günler görür ve evlerimizin içi şu sevgilerle dolar: Birbirimiz için duyduğumuz sevgi, sevindirici haberin sevgisi, insanlığın sevgisi
ve Kurtarıcımız’ın sevgisi ile. Sonuç olarak, cennet
buradaki dünyamıza biraz daha yakın olacaktır.
“Dilerim evlerimiz kutsal bir sığınak olur ki aile üyelerimiz her zaman buraya geri dönmek isterler.” 6

eve gitmek için ayrıldı; hemen ardından biz de onunla
eve dönmeye karar verdik; bu yüzden yağmurda onun
peşinden koştuk. Onu bulamadığımız için, geri spor
salonuna annemizin yanına dönmek istedik, ama biz
spor salonuna geri dönünceye kadar, herkes oradan
ayrılmıştı.
Yağmurda ıslanmamak için küçük kız kardeşimin
ve kendimin bir kapı eşiğinde bir araya sıkıştığımızı
ve birilerinin gelmesi için dua ettiğimizi hatırlıyorum.

Aileler İçin Bir Dua
“Bugünkü dünyamızda aile birimi saldırı altında olduğu ve kutsal saydığımız birçok değerlerle alay edildiği
için, Sevgili Babamız, senden bize yüz yüze geldiğimiz
zorluklara karşı koyabilecek gücü vermeni diliyoruz ki
hakikat ve doğruluk adına dimdik durabilelim. Evlerimiz
huzurun, sevginin ve maneviyatın bir sığınağı olsun.” 7

Bir süre sonra bizim kırmızı minibüsümüzün kapısının kapandığını duyduğumuzu ve sesin geldiği yöne
koştuğumuzu hatırlıyorum. Ardından hiçbir zaman
unutamadığım bir çocukluk anımı sizle paylaşmak
istiyorum. “Bir tavuğun civcivlerini kanatları altına
topladığı gibi” annem de sarılıp bizi kucakladı”
(3. Nefi 10:4). Annem bizi kurtarmıştı; öyle ki ben hiçbir zaman kendimi bu an hissettiğim kadar güvende

NOTLAR

1. “A Sanctuary from the World,” Worldwide Leadership Training Meeting,
Şubat 9, 2008, 29.
2. “Joy in the Journey” (Brigham Young University Women’s Conference,
Mayıs 2, 2008), http://ce.byu.edu/cw/womensconference/archive/
transcripts.cfm.
3. “Abundantly Blessed,” Liyahona, Mayıs 2008, 112.
4. “Until We Meet Again,” Liyahona, Mayıs 2009, 113.
5. “Finding Joy in the Journey,” Liyahona, Kasım 2008, 86.
6. “A Sanctuary from the World,” 30–31.
7. Dedicatory prayer for The Gila Valley Arizona Temple, Mayıs 23, 2010;
in “The Gila Valley Arizona Temple: ‘Wilt Thou Hallow This House,’”
Church News, Mayıs 29, 2010, 5.

hissetmemiştim.
Annemin benim üzerimdeki etkisini düşündüğüm
zamanlar, onun hayatının beni Kurtarıcı’ya nasıl yönlendirdiğini ve “sarkık elleri kaldırmanın ve bükük dizleri
kuvvetlendirmenin” (Ö&A 81:5) ne anlama geldiğini görebiliyorum. Annem kendisine kendi gücünün ötesinde
güç veren İsa Mesih’e güveniyordu” (“Lord, I Would
Follow Thee,” İlahiler, no. 220).

BU MESAJI ÖĞRETMEK IÇIN FIKIRLER

ÇOCUKLAR

“Bir fikir fırtınası etkinliğinde, öğretmen sorular
sorar ya da farklı durumlar anlatır ve öğrencilerinden

Mutlu Bir Yuva Kurmak

kısa bir süre içinde çözümler ya da fikirler önermelerini

B

aşkan Monson mutlu bir yuva kurabilmemiz için

ister” (Teaching, No Greater Call [1999], 160). Bu maka-

bize bazı yollar önerir. Bu makaleyi gözden geçi-

leyi aile ile birlikte okurken, onlardan kendilerini etki-

rerek sizin ve ailenizin mutlu bir yuva kurabilmek için

leyen öğütlere ya da fikirlere kulak vermelerini isteyin.

yapabileceği şeyleri bulmaya çalışın.

Arkasından aile üyeleri evde sevginin nasıl artabileceği

Bulduğunuz önerileri kaydedin. Mutlu bir yuva kura-

konusunda bir fikir fırtınası yapabilirler. Aileyi ilerleyen
günlerde düzenleyecekleri bir aile ev akşamında bu fi-

bilmenin anahtarı olan en az beş öneri bulun ve aileni-

kirleri gözden geçirmeye davet etmeyi düşünebilirsiniz.

zin içinde olduğu bir evin resmini çizin.
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Kutsal Kadınların Cemiyeti
Bu materyali inceleyin ve uygun olduğu takdirde ziyaret ettiğiniz kız kardeşler ile paylaşın.
Kız kardeşlerinizi güçlendirmenize ve Yardımlaşma Cemiyeti’ni hayatınızın aktif bir
parçası yapmasına yardımcı olması için aşağıdaki soruları kullanın.

Y

ardımlaşma Cemiyeti ikinci genel başkanı Eliza R. Snow şöyle
öğretti: “Havari Pavlus eski zamanlarda kutsal kadınlar hakkında konuştu. Her birimizin görevi kutsal bir
kadın olmaktır. Eğer kutsal kadınlar
olursak, yüce hedeflerimiz olacaktır. Önemli görevleri yapmak üzere
çağrıldığımızı hissedeceğiz. Kimse bu
görevlerden muaf değildir. Hiçbir kız
kardeş yapayalnız değildir ve çevresi
o kadar dar değildir, oysa Tanrı’nın
Krallığı’nı yeryüzünde kurmak için
büyük işler yapabilir.” 1
Kız kardeşler, bizler yapayalnız
değiliz ve çevremiz dar değildir.
Yardımlaşma Cemiyeti’nde etkinlik armağanını kabul ederek,
Peygamber Joseph’ın tasvir ettiği
“dünyadaki tüm kötülüklerden ayrı
olan—seçkin, erdemli ve kutsal” bir
topluluğun parçası oluruz.2
Bu cemiyet imanımızın güçlenmesine ve bize liderlik, hizmet etme
ve öğretme fırsatları vererek ruhen
gelişmemize yardımcı olur. Verdiğimiz hizmet sayesinde hayatımız yeni
bir boyut kazanır. Ruhsal yönden
gelişir ve ait olma duygumuz, kimliğimiz ve kendimize saygımız artar.
Sevindirici haber planının bütün
amacının en yüksek potansiyelimize
ulaşmak için bize bir fırsat sağlamış
olduğunu anlarız.
Yardımlaşma Cemiyeti tapınak
kutsamalarını almaya hazırlanmamıza, yaptığımız antlaşmalara saygı
göstermemize ve Siyon davası için

çaba göstermemize yardımcı olur.
Yardımlaşma Cemiyeti imanımızı
ve kişisel doğruluğumuzu arttırmamıza, ailelerimizi güçlendirmemize
ve muhtaç olanları bulup onlara
yardım etmemize yardımcı olur.
Yardımlaşma Cemiyeti’nin işi
kutsaldır ve kutsal işler yapmak
içimizde bir kutsallık yaratır.
Silvia H. Allred, Yardımlaşma Cemiyeti
genel başkanlığı birinci danışmanı.

Kutsal Yazılar
Mısır’dan Çıkış 19:5; Mezmurlar 24:3–4; 1 Selanikliler 4:7; Titus
2:3–4; Öğreti ve Antlaşmalar 38:24;
46:33; 82:14; 87:8; Musa 7:18

Kendi Tarihimizden
Joseph Smith, Nauvoo’daki Kadın
Yardımlaşma Cemiyeti’ne konuştuğunda kutsallığın önemini belirterek, kız kardeşler pak ve kutsal
oldukça, onların dünya üzerinde
belirgin bir etkileri olacağını açıkladı. Şu açıklamada bulundu: “Yumuşak başlılık, sevgi, paklık—sizi
büyük yapacak vasıflar bunlardır.
. . . Bu Cemiyet . . . kendi aralarında
kraliçelere emir verecek güce sahip
olacaktır. . . . Yeryüzündeki krallar
ve kraliçeler Siyon’a gelecekler ve
saygılarını sunacaklardır.” Yaptığı
antlaşmalara bağlı olan Yardımlaşma
Cemiyeti kız kardeşleri sadece
soylu insanların saygınlığına hükmetmeyecek, aynı zamanda “eğer
imtiyazlarınıza uygun yaşarsanız,”
1

İman • Aile • Yardım
Joseph kız kardeşlere, “meleklerin
meslektaşınız olması engellenemez”
sözünü vermiştir.3
Kız kardeşler hizmet etme ve
başkalarını kurtarma işine katıldıklarında, kişisel olarak günahlarından
arındılar. Peygamberin annesi Lucy
Mack Smith, Yardımlaşma Cemiyeti’nin hayata geçirebileceği iyi şeyleri paylaşarak: “Birbirimize değer
vermeliyiz, birbirimize göz kulak
olmalıyız, birbirimizi teselli etmeliyiz
ve bilgi öğrenmeliyiz ki hep beraber
cennette oturabilelim” demiştir.4
NOTLAR

1. Eliza R. Snow, “An Address,” Woman’s
Exponent, 15 Eylül 1873, 62.
2. Joseph Smith, History of the Church, 4:570.
3. Joseph Smith, History of the Church, 4:605,
606.
4. Lucy Mack Smith, Relief Society, Tutanak
Defteri Mart 1842–Mart 1844, 24 Mart 1842
defter kaydı, Church History Library, 18–19.

Ben Ne Yapabilirim?
1. Göz kulak olduğum kız

kardeşlerin “yüce hedefler”
belirlemelerine ve bu hedeflere
ulaşabilmelerine nasıl yardımcı
oluyorum?

2. Hayatımı “kaliteli, erdemli
ve kutsal” yapmak için neler
yapıyorum?

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