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Her Zaman Ortada

Dünyadaki birçok takvime göre, Temmuz 
sene ortasını gösterir. Her şeyin başlangıcı 
ve sonu kutlanıp hatırlanırken, ortası çoğu 

zaman fark edilmez.
Başlangıçlar karar vermek için, plan yapmak için, 

enerji patlaması için olan zamanlardır. Sonlar, dinlenme 
zamanıdır ve bitirme veya kaybetme hislerini içerebilir. 
Ancak uygun bir bakış açısı ile kendimizi bazı şeylerin 
ortasında farzetmek bize sadece hayatı daha iyi anla
mada değil, onu biraz daha anlamlı bir şekilde yaşama
mıza da yardım edebilir.

Görevli İşinin Ortası
Genç görevlilerimize konuştuğum zamanlarda, çoğu 

kez onlara görevlerinin ortasında olduklarını söylerim. 
Daha bir gün önce göreve başlamış veya bir gün sonra 
eve dönecek olsalar da, kendilerinden her zaman işleri
nin ortasında olduklarını düşünmelerini isterim.

Yeni görevliler etkin olmak için çok tecrübesiz olduk
larını düşünebilir ve bu yüzden kendilerine güvenip 
cesaretle konuşmakta ya da davranmakta gecikebilirler. 
Görevlerini bitirmek üzere olan tecrübeli görevliler, 
görevleri yakında biteceği için üzgün hissedebilir veya 
görevlerinden sonra ne yapacaklarını düşündükleri için 
yavaş çalışabilirler.

Durumları ne olursa olsun ve nerede hizmet eder
lerse etsinler, Rab’bin görevlilerinin her gün sayısız iyi 

haber tohumlarını ektikleri bir gerçektir. Her zaman 
görevlerinin ortasında olduklarını düşünmek Rab’bin bu 
sadık temsilcilerine cesaret ve enerji verecektir. Tam za
manlı görevliler için böyle olursa, bizim için de böyledir.

Her Zaman Ortadayız
Bakış açısındaki bu değişiklik basit bir akıl oyunun

dan daha önemlidir. Her zaman ortada olduğumuz 
fikrinin arkasında yüce bir gerçek vardır. Eğer haritada 
bulunduğumuz yere bakarsak, bir başlangıç noktasında 
olduğumuzu söylemeye özeniriz. Fakat daha yakından 
bakarsak, nerede olursak olalım, adeta daha büyük bir 
yerin ortasındayızdır.

Uzayda böyle olduğundan, zamanla da böyledir. Ha
yatımızın başında ya da sonunda olduğumuzu hissede
biliriz, ama sonsuzluğun perde arkasına bakarak nerede  
olduğumuzu anlamaya çalıştığımızda ruhumuzun  
ölçebileceğimizden daha uzun bir süre varolduğunu ve 
İsa Mesih’in kusursuz kurban oluşu ve Kefareti saye
sinde canımızın sonsuza dek varolacağını fark ettiği
mizde gerçekten ortada olduğumuzu anlayabiliriz.

Geçenlerde anne ve babamın mezar taşlarını tekrar 
yaptırmam gerektiğini hissettim. Yıllar onların mezarla
rına karşı nazik davranmamıştı ve yeni mezar taşlarının 
onların ibret verici hayatlarına daha iyi uyacağını düşün
düm. Mezar taşlarındaki alıştığımız önemsiz kısa çizgi
lerle birbirlerine bağlanan doğum ve ölüm tarihlerine 
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baktığımda, bu kısa hayat süresinin sembolü aniden ak
lımı ve kalbimi zengin hatıraların bereketi ile doldurdu. 
Bu değerli hatıraların her biri anne ve babamın hayatla
rının ve benim hayatımın ortasındaki anları yansıtır.

Yaşımız ne olursa olsun, bulunduğumuz yer neresi 
olursa olsun, ne zaman hayatımızda bir olay olsa, her 
zaman ortadayızdır. Dahası, her zaman ortada olacağız.

Ortada Olmanın Umudu
Evet, hayatımız boyunca başlangıç ve son anları 

olacaktır, fakat bunlar sadece sonsuz yaşamımızın 
muhteşem ortasındaki yol boyunca olan işaretlerdir. 
Başlangıçta ya da sonda olalım, genç ya da yaşlı olalım, 
eğer hizmet etme kabiliyetimizi kısıtlayan düşünceleri 
basit bir şekilde bir kenara bırakır ve O’nun isteğinin 
hayatımızı şekillendirmesine izin verirsek, Rab bizi 
kendi amaçları için kullanabilir.

Ezgi okuyucu şöyle söylüyor, “Bugün Rab’bin yarattığı 
gündür, onun için sevinip coşalım!” (Mezmurlar 118:24). 
Amulek bize hatırlatır ki, “Bu hayat insanların Tanrı ile 
karşılaşmaya hazırlandıkları zamandır; evet, işte bu haya-
tın günü insanların işlerini yapacakları gündür” (Alma 
34:32; vurgu eklenmiştir). Ve bir şair derin düşüncelere 
dalarak, “Sonsuzluk, Şimdiler’den oluşur” demiştir.1

Her zaman ortada olmak, oyunun asla bitmediği, 
umudun asla yitirilmediği, yenilginin asla son olmadığı 
anlamına gelir. Nerede olursak olalım veya ne durumda 
olursak olalım, başlangıçların ve sonların sonsuzluğu 
halen önümüzde uzanmaktadır.

Biz her zaman ortadayız. 

KAYNAK
1. Emily Dickinson, “Forever—is composed of Nows,” in The Complete 

Poems of Emily Dickinson, ed. Thomas H. Johnson (1960), 624.

BU MESAJI ÖĞRETMEK İÇİN FİKİRLER

Aile ile birlikte bir şeyin başında ya da sonunda da 
olsalar, “her zaman nasıl ortada” olduklarını konuşmayı 
düşünün. Geçmişe saplanıp kalmadan veya bir sonraki 
aktivite veya projeyi beklemeden şu anki aktivitelere 
odaklanıp ellerinden geleni yapmaları için onları cesa-
retlendirin. Aile olarak bu öğüdü uygulayabilecekleri ve 
hedeflerini başarabilecekleri bir tarihi belirlemeleri için 
onlara bir şey seçmelerini tavsiye etmek isteyebilirsiniz.

GENÇLER
Görev Hazırlıklarınızın Ortasında

Başkan Uchtdorf görevlilere kendilerini görevlerinin 
ortasında olduklarını düşünmelerini söylüyor. Siz de 

bu fikri göreviniz için hazırlanırken uygulayabilirsiniz: 
Ister 12 yaşında, ister 18 yaşında olun, göreve gitmek 
için hazırlanabilirsiniz.

Görev hazırlıklarınızın ortasında ne gibi şeyler 
yapabilirsiniz?

•  Her zaman layık olun ve tapınağa gidin.
•  Kutsal Ruh’tan gelen teşvikleri yazarak ve uygulaya-

rak bunları ayırt etmeyi öğrenin.
•  Görevliler için dua edin.
•  Bölgenizdeki görevlilere, misyon görevine hazırlanır-

ken size neler yapmanızı tavsiye ettiklerini sorun.
•  Zamanınızı, hizmet etmek, kutsal yazıları araştırmak 

ve anı defteri yazmak gibi önemli aktiviteleri kapsaya-
cak şekilde etkili olarak idare etmeyi öğrenin.

•  Bir aile üyesiyle konuşurken, size son zamanlarda 
ilham veren bir kutsal yazıyı paylaşın. Kutsal yazı  
hakkında ne düşündüğünüzü açıklayın.

•  Arkadaşlarınıza dinleri hakkında ve neye inandıkları 
hakkında sorun. Inançlarınızı paylaşmaya istekli olun. 
Onları kiliseye veya aktivitelere davet edin.

Görev hazırlıklarınızın ortasında olduğunuzu anla-
dıkça, hayatınızı Rab’bin güvenine ve Ruh’un arkadaşlı-
ğına daha layık olacak bir şekilde yaşayabilirsiniz.

ÇOCUKLAR
Herkes Şimdi Bir Şey Yapabilir
1. Başkan Uchtdorf yaşınız ne olursa olsun, başkalarına 

yardım etmek için bir şeyler yapabileceğinizi öğreti-
yor. Hatıra defterinize veya bir kağıt parçasına arma-
ğanlarınızın ve yeteneklerinizin listesini yapın. Anne 
ve babanıza armağanlarınızın neler olduğunu sorun.

2. Başkalarına yardım etmek için armağanlarınızı  
nasıl kullanabilirsiniz?

3. Armağanlarla ilgili listenizin sonuna bu hafta  
başkalarına yardım etmek için bu armağanları nasıl 
kullanacağınızı yazın.
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Sevgi ve Hizmet Yoluyla 
Öğrenciliğimizi Göstermek 
Bu materyali dua ederek inceleyin ve uygun olduğu takdirde ziyaret ettiğiniz kız 
kardeşler ile paylaşın. Kız kardeşlerinizi güçlendirmenize ve Yardımlaşma Cemiyeti’ni 
hayatınızın aktif bir parçası olmasına yardımcı olması için aşağıdaki soruları kullanın. 

Ben Ne Yapabilirim?
1. Başkalarını geliştirmek için 
kapasitemi nasıl arttırabilirim?

2. Göz kulak olduğum kız kar-
deşlerin onları sevdiğimi bilme-
lerinden emin olmak için neler 
yapıyorum?

Daha çok bilgi almak için, 
reliefsociety .lds .org’a gidin.
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İman, Aile, Yardım

Ölümlü hayatı boyunca, İsa 
Mesih başkalarına olan sevgi

sini onlara hizmet ederek gösterdi. 
O şöyle dedi, “Birbirinize sevginiz 
olursa, herkes bununla benim öğ
rencilerim olduğunuzu anlayacaktır.” 
(Yuhanna 13:35). O bize örnek oldu 
ve bizden “yardımımıza muhtaç 
olanlara yardım etmemizi” istiyor 
(Mosiya 4:16). İsa Mesih, öğrencile
rini O’nunla birlikte O’nun hizme
tinde çalışmaya çağırır ve onlara 
başkalarına hizmet etme ve O’na 
daha çok benzeme fırsatı verir.1

Ziyaretçi öğretmen olarak hizme
timiz, aşağıdakileri yaparak öğretme 
ziyaretinde bulunduğumuz insan
lara sevgimizi gösterdiğimiz zaman 
Kurtarıcımız’ın hizmetine yakından 
bir benzerlik gösterecektir: 2

•  Onların isimlerini ve aile üyeleri
nin isimlerini hatırlayın ve onlarla 
tanışın.

•  Onları yargılamadan sevin.
•  Onlarla Kurtarıcı’nın ilgilendiği 

gibi ilgilenip, onlara “birer birer,” 
göz kulak olun ve inançlarını 
güçlendirin (3. Nefi 11:15).

•  Onlarla içten dostluklar kurun 

ve onları evlerinde veya başka 
yerlerde ziyaret edin.

•  Her kız kardeşi önemseyin. Do
ğum günlerini, mezuniyetlerini, 
düğünlerini, vaftiz törenlerini ya 
da onlar için önemli olan diğer 
günleri hatırlayın.

•  Yeni ve daha az aktif olan üye
lere elinizi uzatın.

•  Yalnız olanlara ve teselli olmaya 
ihtiyacı olanlara elinizi uzatın.

Kutsal Yazılardan 
3. Nefi 11; Moroni 6:4; Öğreti ve 

Antlaşmalar 20:47

Kendi Tarihimizden
“Yeni Antlaşma, isimli ve isimsiz, 

İsa Mesih’e inanmış kadınların hika
yelerini içerir. . . . Bu kadınlar örnek 
öğrenciler olmuşlardır. . . . Onlar,  
İsa ve O’nun Oniki Havarisi ile 
yolculuk etmişlerdir. Onlar O’nun 
hizmetini desteklemek için mallarını 
vermişlerdir. O’nun ölümü ve Dirili
şinden sonra, [onlar] sadık öğrenci
ler olmaya devam etmişlerdir.” 3

Pavlus, “kilisenin görevlisi” olan 
Fibi adındaki bir kadın hakkında 
yazmıştır (Romalılar 16:1).  

İnsanlardan şu ricada bulunmuştur:  
“Herhangi bir ihtiyacı olursa,  
kendisine yardım edin: Çünkü o, 
birçoklarına destek sağlamıştır.”  
(Romalılar 16:2). “Yeni Antlaşma’da 
Fibi ve diğer kadınlar tarafından 
verilen bu tür hizmet bugün birçok 
insanın yardımına koşan ya da onla
rın yardımcısı olan Yardımlaşma Ce
miyeti’nin üyeleri liderler, ziyaretçi 
öğretmenler, anneler ve diğerleri ile 
devam ediyor.” 4

KAYNAKLAR
1. Bkz. Daughters in My Kingdom:  

The History and Work of Relief Society 
(2011), 105.

2. Bkz. Handbook 2: Administering the  
Church (2010), 3.2.3.

3.  Daughters in My Kingdom, 3.
4.  Daughters in My Kingdom, 6.


