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Yüreklerin Dönmesi Vaadi

Annem, Mildred Bennion Eyring, ABD’nin Utah 
eyaletindeki Granger şehrinde tarımla uğraşan bir 
toplumda yetişti. Erkek kardeşlerinden biri olan 

Roy, ailenin koyun yetiştirme işine devam etti. Delikanlı 
çağlarında pek çok haftasını evden uzak geçirdi. Zaman 
geçtikçe Kilise’ye ilgisi azaldı. En sonunda ABD’nin Idaho 
eyaletine taşındı, evlendi ve üç çocuğu oldu. Roy 34 ya-
şında öldüğünde, eşi 28 yaşında ve çocukları küçüktü.

Roy’un küçük ailesi Idaho’da olmasına rağmen ve 
annem 4.000 km uzağa ABD’nin New Jersey eyaletine 
taşınmış olmasına rağmen, annem onlara sık sık sevgi dolu 
ve cesaret verici mektuplar yazdı. Dayımın ailesi annemi 
çok seviyor, ona “Mid Yenge” diyorlardı.

Yıllar geçti ve bir gün kuzenlerimden biri beni aradı. 
Roy’un dul eşinin vefat ettiğini söyledi. Kuzenim şöyle 
dedi: “Mid Yenge bunu bilmeni isterdi.” Mid Yenge yıllar 
önce vefat etmişti ama bu aile hâlâ onun sevgisini hissedi-
yordu ve bana bunu söylemek için ulaştılar.

Annemin, Nefili peygamberlerin İsa Mesih’in sevindirici 
haberini paylaşmak istedikleri akrabalarına yakın kalarak 
ailelerindeki doldurdukları role benzer şekilde kendi aile-
sindeki rolü ne kadar iyi bir şekilde doldurduğunu görmek 
beni çok etkiledi. Nefi, kendi kardeşlerinin çocuklarının 
ataları Lehi’nin inancına dönmelerine yardım edeceğini 
umduğu kayıtları yazıyordu. Mosiya’nın oğulları Lehi’nin 
torunlarına sevindirici haberi vaaz ettiklerinde aynı sevgiyi 
gösterdiler.

Rab, ailelerde sonsuza dek devam edebilecek sevgiyi 
hissedebilmemiz için yollar sağlamıştır. Kilise’deki gençler 
bugün yüreklerinin ailelerine döndüğünü hissetmektedir-
ler. Onlar bu hayatta kurtuluşun kutsal törenlerini yerine 
getirme fırsatı olmamış aile bireylerinin isimlerini araştır-
maktadırlar. Bu isimleri tapınağa götürürler. Vaftiz sularına 
girdiklerinde hem Rab’bin hem de kutsal törenleri vekale-
ten gerçekleştirdikleri aile bireylerinin sevgisini hissetme 
olanağına sahip olurlar.

Kuzenimin beni arayıp “Annemiz vefat etti ve Mid Yenge 
bunu bilmeni isterdi” dediği zaman onun sesindeki sevgiyi 
hala hatırlayabiliyorum.

Aile bireyleri için kutsal törenleri gerçekleştiren sizler 
Mosiya’nın oğullarının ve peygamber Nefi’nin yaptığı gibi 
onlara sevgi elinizi uzatıyorsunuz. Onlar gibi, siz de teklifi-
nizi kabul edenler için sevinç duyacaksınız. Uzak akrabaları 
arasındaki görevli hizmeti ile ilgili şunu söyleyen Ammon 
gibi siz de aynı memnuniyeti hissetmeyi umut edebilirsiniz:

“Bu yüzden övünelim; evet, Rab ile övüneceğiz; evet, 
sevineceğiz; çünkü sevincimiz tamdır; evet, biz Tanrımızı 
sonsuza dek öveceğiz. İşte, Rab ile kim gereğinden fazla 
övünebilir? Evet, kim O’nun yüce kudretinden ve mer-
hametinden ve insançocuklarına gösterdiği sabrından 
fazlasıyla söz edebilir? İşte, size derim, ifade ettiklerim 
hissettiklerimin yanında hiç kalır” (Alma 26:16).

Şuna tanıklık ederim ki -nerede olursa olsunlar- aile 
bireyleriniz için olan sevgi hissi İlya’nın geleceğine dair 
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olan vaadin gerçekleşmesidir. O geldi. Çocukların yürek-
leri atalarına dönmektedir ve ataların kalpleri çocuklarına 
dönmektedir (bkz. Malaki 4:5–6; Joseph Smith—Tarihi 
1:38–39). Atalarınızın isimlerini bulma ve bu isimleri tapı-
nağa götürme arzusu hissettiğinizde bu peygamberliğin 
gerçekleştiğini tecrübe edeceksiniz. 

Yüreklerin dönmesi vaadinin gerçekleştiği bu zamanda 
yaşamak büyük bir nimettir. Mildred Bennion Eyring bu 
arzuyu kalbinde hissetti. Erkek kardeşinin ailesini sevdi 
ve onlara elini uzattı. Yüreklerinin Mid Yenge’ye sevgiyle 
döndüğünü hissettiler çünkü onlar yengelerinin onları 
sevdiğini biliyordu.

BU MESAJI ÖĞRETMEK İÇİN FİKİRLER

Ziyaret ettiğiniz kişilerle Ilya’nın ruhu hakkındaki 
peygamberlikleri okumak isteyebilirsiniz (bkz. Malaki 
4:5–6; Joseph Smith—Tarihi 1:38–39). Indeksleme, fo-
toğraf ve web günlüğü gibi araçları içeren aile tarihi ile 
ilgilenmenin yollarını konuşun. Ziyaret ettiğiniz kişiler 
FamilySearch.org’u bilmiyorlarsa, bunu onlara göster-
mek için biraz zaman ayırmayı düşünün. 

GENÇLİK
Büyükannemi Tanımak
Jewelene Carter

Genç Hanımlar projelerimden biri için büyükanneme, 
ABD’nin Arizona eyaletinde, Mesa şehrinde bulu-

nan aile tarihi merkezinde mikrofilm sayfalarını gözden 
geçirerek atalarını bulmasına yardım etmek için gönüllü 
oldum. Yan yana oturup ailemizi araştırırken kendi ken-
dime şunu düşünmeye başladım: “Yanı başımdaki büyü-
kannem hakkında gerçekten çok şey biliyor muyum?”

Pek çok aile bireylerini bulduk, onların bilgilerini ha-
zırladık ve Mesa Arizona tapınağına gidip vaftizlerini ve 
üye olarak onaylanmalarını gerçekleştirdik. Bundan kısa 
bir süre sonra, büyükannem bana kendi aile tarihinin 
ciltli bir koleksiyonunu verdi.

Romatizması olduğundan daktiloda yazı yazması 
büyükanneme çok acı veriyor. Ona bilgisayarda yardım 
etmeyi seviyorum. Ikimiz beraber onun hayat hikayele-
rini manevi yönden ailemize hayırlı olması için yazıyo-
ruz. Onun yaşamının bir parçası olmayı ve bu projeleri 
beraber yaparak Kilise tarihi hakkında pek çok şey 
öğrenmeyi seviyorum.
Makalenin yazarı ABD’nin Virginia eyaletinde yaşamaktadır. 

ÇOCUKLAR
Evdeki Sevgi

Cennet yukarıdan şefkatle gülümser
Evde sevgi olduğunda;
Bütün dünya sevgiyle dolar
Evde sevgi olduğunda.

(“Evdeki Sevgi,” İlahiler, no: 294)

Cennetteki Baba mutlu olabilmemiz için bizden 
ailelerimizi sevmemizi ister. Ailelerimize ne kadar çok 
hizmet edersek, Cennetteki Baba’yı ve ailemizi o kadar 
çok severiz.

Bir kağıt parçasına kalpler çizin ve sonra bunları 
kesin. Bunların üzerine mutluluk ifadeleri yazın ya 
da mutluluğu anlatan resimler çizin ve bunları kendi 
ailenizle gizlice paylaşın. Bunların onları ne kadar mutlu 
edeceğini seyredin!
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İman, Aile, Yardım

Bu mesaj, Kurtarıcı’nın görevinin çeşitli 
yönlerini içeren Ziyaretçi Öğretmenlik 
Mesajları dizisinin bir bölümüdür. 

Isa Mesih, Baba’nın önünde Savu-
nucumuz’dur. Savunucu kelimesi 

Latincede “başkasını savunan kişi” 
anlamına gelir.1 Kurtarıcı anlayışı, 
adaleti ve merhameti kullanarak bizi 
savunur. Bunu bilmek bizi O’nun 
Kefareti için olan sevgi ve minnet-
tarlıkla doldurabilir.

“Baba’nın önünde savunucu olan 
[İsa Mesih’i], onun önünde sizin 
davanızı savunanı dinleyin:

“O şöyle diyecek: Baba, işte hiç 
günah işlemeyenin çektiği acıları ve 
onun ölümünü biliyorsun, ondan 
çok hoşnut kaldın; işte Oğlu’nun 
akıtılan kanı, yüceltilmen için onun 
kanının akıtılmasına izin verdin;

“Bu nedenle, Baba, adıma inanan 
bu kardeşlerimi esirge, öyle ki onlar 
bana gelip sonsuz hayata kavuşabil-
sinler” (Ö&A 45:3–5).

Oniki Havariler Kurulu’ndan Yaşlı 
D. Todd Christofferson, Mesih’in Sa-
vunuculuğu hakkında şunu söyledi: 

Isa Mesih’in Ilahi Görevi: Savunucu
Bu materyali dua ederek çalışın ve neyi paylaşacağınızı anlamak için çabalayın. 
Kurtarıcı’nın hayatını ve görevini anlamak O’na olan imanınızı nasıl artırır ve 
ziyaretçi öğretmenlik aracılığı ile göz kulak olduğunuz kişileri nasıl kutsar?  
Daha fazla bilgi için, reliefsociety.lds.org’a gidin.

“Bana göre şu çok önemlidir ki 
herhangi bir anda ve herhangi bir 
durumda lütuf tahtına dua sayesinde 
yaklaşabilirim, öyle ki Cennetteki 
Babam duamı işitecek ve hiç günah 
işlemeyen, kanı akıtılan Savunucum 
benim davamı savunacak.” 2

Kutsal Yazılar 
Mosiya 15:8–9; Moroni 7:28;  
Öğreti ve Antlaşmalar 29:5; 110:4

Kendi Tarihimizden
Rab’bin Kilisesi’nin tarihi boyunca, 

İsa Mesih’in kadın öğrencileri O’nun 
örneğini takip ettiler. Ester sadık ve 
cesaretli bir savunucuydu. Kuzeni 
Mordekay, Yahudiler’in yok edile-
ceğini bildiren kralın fermanının bir 
kopyasını ona gönderdi ve ondan 
“kendi halkı için [krala] yalvarmasını 
istedi”. O şöyle ekledi: “Kim bilir, 
belki de böyle bir gün için kraliçe 
oldun.” ( Ester 4:8, 14.)

Halkı için savunucu olmanın 
tehlikesine rağmen Ester razı oldu: 
“Ardından kurala aykırı olduğu halde 

kralın huzuruna çıkacağım; ölür-
sem ölürüm” dedi (Ester 4:16).

Ester ondan sonra krala alçak-
gönüllülükle konuştu ve “Yahudi-
ler’in yok edilmesini buyuran. . . 
mektupları geçersiz kılması 
için. . . ağlayarak onun ayaklarına 
kapandı.” O şöyle ekledi, “Soy-
daşlarımın öldürülmesine tanık ol-
maya nasıl dayanırım?” (bkz. Ester 
8:3, 5–6). Kralın kalbi yumuşadı 
ve onun dileğini yerine getirdi.3
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Bunu Göz Önüne Alın
İsa Mesih’in savunuculuğu 
başkalarına merhamet göstermemiz 
ve onları affetmemiz için bize nasıl 
ilham verebilir?
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