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Her Mevsimde  
Azizler Olmak 

Değişen mevsimleri sanki bir kartpostaldaki 
gibi güzel bir şekilde görebileceğiniz bir 
yerde çocukluk anılarım geçti. Geçen her ay 

harikulade ve muhteşemdi. Mükemmel bir kış gü-
nünde taze kar, dağları ve şehir sokaklarını örterdi. 
İlkbahar, temizleyici yağmurları ve yeşile bürünmüş 
hayatın canlanışını getirirdi. Yaz mevsimindeki açık 
gökyüzü parlak bir güneşin parıltısı için hoş bir mavi 
tual görevi görürdü. Ve olağanüstü sonbahar doğayı 
turuncu, sarı ve kırmızı renklerin ışıl ışıl tonlarına 
dönüştürürdü. Çocukken her mevsimi severdim ve 
bugüne kadar her mevsimin karakterine ve eşsizliğine 
bayılmışımdır.

Yaşamlarımızda da mevsimler vardır. Bazıları sıcak 
ve keyif vericidir. Diğerleri böyle değildir. Yaşamımız-
daki bazı günler bir takvimdeki resimler gibi güzeldir. 
Ve yine de acı veren ve yaşamlarımıza çaresizlik, dar-
gınlık ve öfkenin derin duygularını getirebilecek günler 
ve durumlar vardır.

Sadece mükemmel mevsimlerin günleriyle dolu bir 
yerde yaşamanın ve aradaki tatsız zamanlardan uzak 
durmanın ne kadar güzel olacağını hepimizin zaman 
zaman düşündüğümüzden eminim.

Fakat bu mümkün değildir. Ne de arzu edilir.
Kendi hayatıma şöyle bir baktığımda, en büyük 

gelişme kaydettiğim zamanların çoğunu fırtınalı mev-
simlerden geçerken yaşadığım apaçık bellidir.

Her şeyi bilen Cennetteki Babamız, çocuklarının ta-
sarlandıkları varlıklar haline gelmeleri için ölümlü ha-
yattaki geçici süreçlerinde sıkıntılı mevsimleri tecrübe 
etmeleri gerektiğini biliyordu. Mormon Kitabı peygam-
beri Lehi zıtlık olmadan “doğruluk var olamazdı” dedi. 
(2. Nefi 2:11). Gerçekten yaşamın tatlılığını farkına 
varmamızı, onu karşılaştırmamızı ve takdir etmemizi 
sağlayan şey yaşamın acı anlarıdır (bkz. Ö&A 29:39; 
Musa 6:55).

Başkan Brigham Young bunu şöyle açıklamıştır: 
“Görkemin, ölümsüzlüğün ve sonsuz yaşamın taçla-
rıyla taçlandırılmış tüm akıllı varlıklar, görkemlerini ve 
yüceliklerini elde etmek için onların katlanmaları için 
belirlenmiş olan her sıkıntıyı tecrübe etmelidir. Ölümlü 
varlıkların başına gelebilecek her felaket onları Rab’bin 
huzurunun keyfini çıkarmaya hazırlamak için katlanı-
lacaktır … Başınızdan geçmiş her sınama ve deneyim 
kurtuluşunuz için gereklidir.” 1

Soru, sıkıntı mevsimleri yaşayıp yaşamayacağımız 
değil, aksine fırtınalara karşı nasıl dayanacağımız-
dır. Yaşamın sürekli değişen mevsimlerindeki büyük 
fırsatımız Tanrı’nın sadık sözlerine sıkıca tutunmaktır, 
çünkü O’nun öğüdü sadece yaşamın fırtınalarına karşı 
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dayanmamıza yardım etmek için değil, aynı zamanda 
bunları geçmemize rehberlik etmek için tasarlanmıştır. 
Cennetteki Babamız peygamberleri sayesinde Kendi  
sözünü vermiştir ki bu söz sonsuz yaşamın ifade edile-
mez sevincine ve parlak ışığına doğru zorlu mevsimlerin 
zorluklarının arasından bizi yönlendirmek için tasarlan-
mış değerli bilgidir. Bu, tecrübe edebileceğimiz darbelere 
rağmen, hakikate ve doğruluğa sıkıca tutunma gücünü, 
cesaretini ve dürüstlüğü geliştirmek için gerekli yaşam 
tecrübemizin önemli bir parçasıdır.

Vaftiz sularına girmiş ve Kutsal Ruh armağanını almış 
kişiler öğrencilik yoluna adım atmışlardır ve Kurtarıcı-
mız’ın adımlarını durmadan ve inançla takip etmek için 
vazifelendirilmişlerdir.

Kurtarıcı, güneşin “hem kötülerin hem iyilerin üze-
rine” doğduğunu ve yağmurun “hem doğruların hem 
eğrilerin üzerine” yağdığını öğretti (Matta 5:45). Bazen 
niçin hayatta zor hatta haksız şeylerin olduğunu anlaya-
mayız. Fakat Mesih’in takipçileri olarak, şuna güveniriz 
ki eğer biz özenle araştırırsak, her zaman dua edersek 
ve inançlı olursak, … her şey bizim iyiliğimiz için bir-
likte iş görecektir, eğer biz dimdik yürürsek (bkz.Ö&A 
90:24; vurgu eklenmiştir).

O’nun Kilisesi’nin üyeleri olarak, Azizler olarak her 
türlü hava koşulunda ve her mevsimde sevinçle ve iste-
yerek hizmet ederiz. Ve bunu yaptığımızda, yürekleri-
miz kutsal inançla, iyileştirici umutla ve cennetteki ilahi 
sevgiyle dolar.

Yine de hem keyifli hem acı veren mevsimlerden 
geçmek zorunda kalacağız. Hangi mevsim olursa olsun, 
İsa Mesih’in takipçileri olarak, O’nun ışığına doğru yü-
rürken umudumuzu O’na bağlayacağız.

Kısacası, biz Tanrı’nın Azizleriyiz, O’nun hakkında 
öğrenmeye, O’nu sevmeye ve insan kardeşlerimizi sev-
meye kararlıyız. Öğrenciliğin kutsal yolunda yolcularız 
ve göksel amacımıza doğru kararlılıkla yürüyeceğiz.

Bu yüzden ilkbaharda, yazın, sonbaharda ve kışın 
Azizler olalım. Her mevsimde Azizler olalım.

KAYNAK
1. Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young (1997), 261–62.

BU MESAJI ÖĞRETMEK İÇİN FİKİRLER

Birinci Başkanlık, “en büyük vaazların bazılarının ilahi-
ler söyleyerek vaaz edildiğini” öğretmiştir (İlahiler, ix).  

Bu mesajı müzakere ederken öğrettiğiniz kişilerle sıkın-
tılara karşı dayanmayla ilgili şu ilahilerden birisini ya  
da başka bir ilahiyi söylemeyi düşünebilirsiniz: “Güçlü  
bir Temel” (no. 85); “Rab Çobanımdır” (no. 108) ya da 
“Hep Beraber Ilerleyelim” (no. 243). Ilham alırsanız, ha-
yatınızdaki fırtınalı bir zamanın sizin için nasıl berekete 
dönüştüğünü anlatın.

GENÇLİK
Üzüntülerimi Bırakabildim
Anlatan Juan Zhu

Arkadaşlarım Kardeş Chen ve hanımı mahallemizde 
vaftiz olduğunda çok sevinmiştim. Vaftizlerinden  

bir sene sonra tapınakta mühürlendiler ve Kilise’ye katıl-
madan önce vefat etmiş olan oğulları onlara mühürlendi. 
Chen’lerin sevindirici haberde gelişmelerini görmek 
harikaydı.

Kardeş Chen ertesi yıl bir araba kazasında öldü. Kaza-
dan sonra onun ölümü sanki her zaman aklımdaydı ve sık 
sık rüyalarıma girdi. Ağlayarak uyandım ve tekrar tekrar 
“Neden?” diye sordum. Neden Rab böyle bir trajedinin 
olmasına izin veriyordu? Neden böyle bir şey bu güzel 
ailenin başına gelmek zorundaydı?” Bir gün bu sorularla 
boğuşurken, bir ders kitabını elime aldım ve Başkan 
Spencer W. Kimball (1895–1985) ’ın şu sözlerini okudum:

“Eğer ölümlü hayata varoluşun tamamı şeklinde ba-
karsak, o zaman acı, keder, başarısızlık ve kısa hayat bir 
felaket olurdu. Ama hayata ölümlülük öncesi geçmişe ve 
ölüm sonrası sonsuz geleceğe doğru uzanan sonsuz bir 
şey gibi baktığımızda, o zaman tüm olaylar gerçek bir 
bakış açısı içine sokulabilir …

“Gücümüzü sınayan ayartmalara, sabretmeyi öğre-
nebileceğimiz hastalıklara, ölümsüzleştirilip yüceltilmek 
için ölüme maruz bırakılmadık mı?” 1

O anda, üzüntülerimi bırakmaya ve dikkatimi vaat 
edilen ve mümkün olan geleceğe yöneltmeye karar 
verdim. Kardeş Chen’in ailesiyle mutlu bir şekilde yeni-
den birleştiğini hayal ettim. Bu görme gücü bana huzur 
verdi. Cennetteki Baba’nın bize sıkıntılarla yüzleşmemiz 
için gerekli akıl ve cesareti vereceğini biliyorum. 
Yazar Tayvanlı’dır.

KAYNAK
 1. Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball  (2006), 15.
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ÇOCUKLAR
Her Mevsimde Hizmet Etmek

Başkan Uchtdorf “her türlü hava koşulunda ve her 
mevsimde sevinçle ve isteyerek hizmet etmemiz 

gerektiğini” öğretir. Kışın başkalarına hangi şekillerde 
hizmet edebilirsiniz? Ilkbahar boyunca hangi şekillerde 
hizmet edebilirsiniz? Yaz ve sonbaharda neler yapabilir-
siniz? Her mevsim için fikirlerinizi yazın. Fikirlerinizden 
birini bu ay denemek isteyebilirsiniz!
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Insanın Kendi Ayaklarının  
Üzerinde Durması 
Bu materyali dua ederek inceleyin ve uygun olduğu takdirde ziyaret ettiğiniz kız 
kardeşler ile paylaşın. Kız kardeşlerinizi güçlendirmenize ve Yardımlaşma Cemiyeti’nin 
hayatınızın aktif bir parçası olmasına yardımcı olması için aşağıdaki soruları kullanın. 
Daha fazla bilgi için, reliefsociety.lds.org’a gidin.

İman, Aile, Yardım

Kendi ayaklarımızın üzerinde dur-
mak, kendimizin ve ailelerimizin 

maddi ve manevi refahını sağlamak 
için gerekli yetenek, sorumluluk ve 
gayrettir.1

Kendi ayaklarımız üzerinde 
durmanın ilkelerini evlerimizde ve 
topluluklarımızda öğrenip uygula-
dığımızda, fakirlerle ve yoksullarla 
ilgilenmek ve başkalarının kendi 
ayakları üzerinde durmalarına 
yardım etmek için önümüze fırsatlar 
çıkar, böylece o insanlara sıkıntılı 
zamanlara dayanabilecek gücü bul-
malarına yardımcı olabiliriz.

Özgür irademizi maddi ve 
manevi olarak kendi ayaklarımız 
üzerinde durur hale gelmek için 
kullanma ayrıcalığımız ve görevi-
miz bulunmaktadır. Oniki Havariler 
Kurulu’ndan Yaşlı Robert D. Hales, 
ruhen kendi ayaklarımız üzerinde 
durmaktan ve Cennetteki Baba’ya 
bağlılığımızdan bahsederken şunu 
öğretti: “Rab’bin sofrasına layık 
şekilde iştirak ederek, bir tapınak 
tavsiye belgesi almaya layık olarak 
ve başkalarına hizmet etmek için 
fedakarlıkta bulunarak antlaşmala-
rımıza duanın gücüyle sadık kal-
dığımızda Rab’be dönmüş oluruz 
ve ruhsal olarak kendi ayaklarımız 
üzerinde dururuz” 2

Yaşlı Hales maddi yönden kendi 
ayaklarımız üzerinde durmamızı 

öğütledi ki “bu yüksek bir öğre-
nim ya da mesleki eğitim görmeyi, 
çalışmayı öğrenmeyi ve gelirimize 
uygun bir şekilde yaşamayı içerir. 
Borçtan kaçınarak ve şu an para 
biriktirerek gelecek yıllarda tam 
zamanlı Kilise hizmeti için hazır 
oluruz. Hem maddi hem de manevi 
yönden kendi ayaklarımız üzerinde 
durmamızın amacı ayakta olmayı 
başararak böylece muhtaç olanları 
ayağa kaldırabilmektir.” 3

Kutsal Yazılar 
Matta 25:1–13; 1. Timoteos 5:8; 

Alma 34:27–28; Öğreti ve Antlaşma-
lar 44:6; 58:26–29; 88:118

Kendi Tarihimizden
Son Zaman Azizleri eskiden  

ıssız bir çöl olan Salt Lake Vadisi’nde 
toplandıktan sonra, Başkan Brigham 
Young onlardan gelişmelerini ve 
oraya temelli yerleşmelerini istemiş-
tir. Bu, Azizlerin kendi kendilerine 
yeterli hale gelmelerini sağlayacak 
becerileri öğrenmeleri gerektiği 
anlamına geliyordu. Bu çaba içinde 
Başkan Young’ın kadınların kapasi-
telerine, yeteneklerine, sadakatine 
ve istekliliklerine güveni tamdı  
ve onlara geçici görevler vererek 
onları cesaretlendirdi. Yardımlaşma 
Cemiyeti kız kardeşlerinin özel 
görevleri günümüzde eskiye göre 

Ben Ne Yapabilirim?
1. Göz kulak olduğum kız kar-
deşlere maddi ve manevi ihtiyaç-
larına çözüm bulmalarında nasıl 
yardımcı oluyorum?

2. Ruhsal özgüvenimi, Rab’bin 
sofrasına hazırlanarak ve hizmet 
etmek için fedakarlıkta buluna-
rak artırıyor muyum?

daha farklı olmasına rağmen, ilkeler 
sabit kalmaktadır:

1. Çalışmayı sevmeyi öğren ve boş 
durmaktan sakın.

2. Özveri ruhunu kazan.

3. Ruhsal güç, sağlık, eğitim, iş, 
mali durum, yiyecek ve diğer hayati 
önem taşıyan ihtiyaçlar için kişisel 
sorumluluğu kabul edin.

4. Zorlukları aşmak için gerekli olan 
inanç ve cesaret için dua edin.

5. Yardıma ihtiyacı olan diğer insan-
ları güçlendirin.4

KAYNAKLAR
1. Bkz. Handbook 2: Administering the Church 

(2010), 6.1.1.
2. Robert D. Hales, “Coming to Ourselves: 

The Sacrament, the Temple, and Sacrifice in 
Service,” Liyahona ve Ensign, Mayıs 2012, 34.

3. Robert D. Hales, “Coming to Ourselves,” 36.
4. Bkz.Daughters in My Kingdom: The History 

and Work of Relief Society (2011), 51.

Telif Hakkı © 2013 Intellectual Reserve, Inc.  
Her hakkı saklıdır. Almanya’da basılmıştır. 
İngilizce onayı: 6/13. Tercüme onayı: 6/13. 
Visiting Teaching Message, September 2013 
sayısının tercümesidir. Turkish. 10669 186


