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Bir zamanlar yaşadığım ve hizmet verdiğim bir böl-
gede, Kilise bir kümes hayvanları çiftliği işletiyordu 
ve burada çalışanların çoğunluğu yerel mahalleler-

den gelen gönüllülerdi. Burası çoğu zaman etkin şekilde 
çalışan bir çiftlikti ve gözetmenler ambarı için binlerce taze 
yumurta ve kilolarca pişirilmeye hazır kümes hayvanı teda-
rik ediyordu. Bununla birlikte, bazı durumlarda gönüllü bir 
şehir çiftçisi olmak sadece ellerin su toplaması değil aynı 
zamanda yüreklerde ve zihinlerdeki hüsran anlamına da 
gelirdi. 

Örneğin, Harun Rahipliği genç beylerini çiftlikte bahar 
temizliği yapmak için bir araya getirdiğimiz günü daima 
hatırlayacağım. Bizim istekli ve enerjik grubumuz proje 
için çiftlikte toplandılar ve hızlı bir şekilde otları söktüler, 
topladılar ve büyük miktarda ot ve çöpü yaktılar. Açık 
havada yaktığımız hararetli ateşin yanında sosisli sandviç-
lerimizi yedik ve yaptığımız bu iyi işten dolayı birbirimizi 
tebrik ettik.

Ancak feci bir problemle karşılaştık. Gürültü ve ateş, 
5000 yumurta tavuğundan oluşan hassas hayvanları o 
kadar çok rahatsız etti ki tavuklar aniden tüy dökmeye 
başladılar ve yumurtlamayı kestiler. Bizler bu olaydan 
sonra daha çok yumurta üretebilmek için yabani otlara 
katlandık.

İhtiyacı olanlara yardım etmek için burada üretimde 
çalışan üyelerin hiçbiri bu deneyimi asla unutmaz ya da 
bundan pişmanlık duymaz. İşletmecilik, verimlilik, kendi 

ayaklarımız üzerinde durmak ve başkaları ile paylaşım 
bizim yabancı olduğumuz şeyler değildir.

Şunu unutmamalıyız ki en iyi depolama sistemi Kilise’-
deki her ailenin yiyecek, giyecek ve gereken durumlarda 
diğer temel ihtiyaçlar için stokları olmasıdır. Rab’bin am-
barı; zamanı, yetenekleri, becerileri, merhameti, adanmış 
materyalleri ve sadık Kilise üyelerinin mali yardımlarını 
içerir. Bu kaynaklar ihtiyacı olanlara yardım etmek için 
gözetmen tarafından kullanılabilir.

Biz bütün Son Zaman Azizlerini yaptıkları planlarda 
tedbirli olmaya, hayatlarında ölçülü olmaya ve aşırı ya da 
gereksiz borçlardan kaçınmaya teşvik ederiz. Çoğu insan 
yiyecek ve giyecek biriktirip borçsuz yaşasalar, hayatların-
daki mali sıkıntılara dayanabilirler. Günümüzde pek çok 
kişinin bu öğütlerin tersini uyguladığını görmekteyiz: Çok 
borca girmekteler ve yiyecek saklamamaktadırlar.

Birinci Başkanlığın bir kaç yıl önceki beyanını tekrar 
ediyorum:

“Son Zaman Azizlerine yıllardan beri bir kenara biraz 
para koyarak zor zamanlara hazırlanmaları öğüdü verilmiş-
tir. Bunu yapmak güvenliğimize ve refahımıza ölçüsüzce 
katkıda bulunur. Her ailenin mümkün olabildiğince kendi 
ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğu vardır.

“Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun mali duru-
munuzu göz önüne alarak zor zamanlara hazırlanmanızı 
teşvik ediyoruz. Harcamalarınızda makul olmanızı, borçtan 
kaçınmak için alışverişlerinizde disiplinli olmanızı teşvik 
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ediyoruz. Borçlarınızın tamamını mümkün olduğunca 
çabuk ödeyin ve kendinizi bu esaretten kurtarın. Azar azar 
bir mali rezerv oluşturmak için az bir miktar parayı düzenli 
olarak biriktirin.” 1

Hayatımızdaki acil durumlar için hazır mıyız? Becerile-
rimiz mükemmelleştirildi mi? Tutumlu bir şekilde yaşıyor 
muyuz? Elimizde yedek malzemelerimiz var mı? Tanrı’nın 
emirlerine itaat ediyor muyuz? Peygamberlerin öğretile-
rine duyarlı mıyız? Malımızdan ya da zenginliklerimizden 
fakirlere ve muhtaçlara vermeye hazır mıyız? Rab’be olan 
ondalıklarımızı dürüst bir şekilde ödüyor muyuz?

Çok türbülanslı zamanlarda yaşıyoruz. Genelde gelecek 
bilinmez olduğu için bizim bu belirsizliklere karşı hazırlıklı 
olmamız gerekmektedir. Karar verme zamanı geldiğinde 
hazırlık zamanı geçmiştir.

KAYNAK
1. Birinci Başkanlık, All Is Safely Gathered In: Family Finances (broşür, 

2007).

BU MESAJI ÖĞRETMEK İÇİN FİKİRLER

Ziyaret ettiğiniz kişilerin ihtiyaçlarını göz önüne ala-
rak onlara çalışmada, mali konularda, yiyecek depola-
mada ya da acil durum hazırlıklarında daha özgüvenli 
olmaları konusunda nasıl yardımcı olabileceğinizin 
yollarını düşünün. Başkan Monson’ın öğütlerini takip 
etmekte onları güçlendirecek bahçıvanlık ya da para 
idaresi gibi onlarla paylaşılabileceğiniz bir beceriyi 
düşünün. 

GENÇLİK
Tekrar Hizmet Ettim
Jaíne Araújo

Bir gün bir hizmet projesinin bitiminin ardından 
toplantı evimizin önünden geçiyordum ve binayı 

temizleyen iki kız kardeşi gördüm. Ağzımdan şu sözler 

çıkıverdi: “Kız kardeşler yardıma ihtiyacınız var mı?” 
Bir tanesi bana gülümsedi ve tam zamanında geldiğimi 
çünkü temizliği sadece kendilerinin yaptığını ve çok 
yorgun olduklarını söyledi. Dua edip Rab’den onlara 
yardım etmesi için birisini göndermesini istediklerini 
söyledi. Onun ettiği duanın cevabı olduğum için çok 
mutluydum. Başka birisine ve aynı zamanda yorgun 
olan birisine hizmet etmeyi daha yeni bitirmiştim fakat 
yüreğimi dinledim ve daha fazla hizmet etmek için 
teklifte bulundum.

Sevinerek çalışmak bir emirdir (bkz. Ö&A 24:7). Hiz-
met etmek için her zaman arzu duyduğumuzda diğer 
insanların hayatlarında mucizelerin gerçekleşmesine 
yardımcı olabiliriz. Hizmet ettiğimizde hayatımız daha 
anlamlı bir hale gelir. Rab bizi gerçekten sever, her çocu-
ğuna yardımcı olur ve bize hizmet etmemiz için gereken 
gücü verecektir.
Makale yazarı Brezilya-Rio Grande do Norte’da yaşamaktadır.

ÇOCUKLAR
Hazır mısınız?
Cevaplar: Doğru, Doğru, Yanlış, Doğru, Yanlış

Başkan Monson her birimizin zor zamanlar için hazır-
lanmasını ve başkalarına zor zamanlarında yardım 

etmemizi istemiştir. Eğer hazırsanız bu “doğru-yanlış 
testi”ne başlayın!

Her zaman yardım edecek birini bulabilirim.  
Doğru □ Yanlış □

Şu an sahip olduğum her şey için minnettar olabili-
rim. Doğru □ Yanlış □

Herhangi biriyle paylaşabileceğim bir yeteneğim yok. 
Doğru □ Yanlış □

Ilerisi için para biriktirmek iyi bir fikirdir.  
Doğru □ Yanlış □

Mutlu olmak için yeni oyuncaklara ve giyeceklere 
ihtiyacım var. Doğru □ Yanlış □
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İman, Aile, Yardım

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

Isa Mesih vaat etmiştir ki, “Sizi ök-
süz bırakmayacağım, size geri dö-

neceğim” (Yuhanna 14:18). O bize 
“kül yerine çelenk, yas yerine sevinç 
yağı” verecektir (Yeşaya 61:3). Mesih 
her birimiz için Kefaretin acısını 
çektiği için, O bizi asla unutmaya-
caktır. Linda S. Reeves, Yardımlaşma 
Cemiyeti genel başkanlığı ikinci 
danışmanı, “Kurtarıcımız bizim 
acılarımızı ve dertlerimizi ve hasta-
lıklarımızı Kendi üzerine almıştır ve 
bu şekilde O bizim ne hissettiğimizi 
ve bizi nasıl teselli edeceğini bilir” 
demiştir.1

Mesih’in bizi teselli edeceğini 
bilmek bize huzur verebilir ve 
başkalarına hizmet ederek O’nun 
örneğini takip etmemiz için bize 
ilham verebilir. Başkan Thomas S. 
Monson şunu demiştir: “Sevindirici 
haber hakkındaki bilgimiz ve Cen-
netteki Babamız’a ve Kurtarıcımız’a 

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

olan sevgimiz bizi teselli edecek ve 
destekleyecektir ve dimdik yürüyüp 
emirlere uyduğumuzda kalplerimize 
sevinç getirecektir. Bu dünyada 
bizi yenilgiye uğratacak hiçbir şey 
olmayacaktır.” 2

Kutsal Yazılar 
Yuhanna 14:18, 23; Alma 7:11–13; 
Öğreti ve Antlaşmalar 101:14–16

Kendi Tarihimizden
Elaine L. Jack,12’inci Yardım-

laşma Cemiyeti genel başkanı şunu 
demiştir: “Ziyaretçi öğretmenlik 
sayesinde birbirimize yardım eli 
uzatırız. Sözlerin yapamadığını ge-
nelde el hareketleri yapar. Sıcak bir 
kucaklama çok şey anlatır. Beraber 
gülmek bizi birleştirir. Bir anlık bir 
paylaşım ruhlarımızı canlandırır. 
Biz, sıkıntıda olan birinin yükünü 
her zaman kaldıramayabiliriz fakat 
onu destekleyerek onun daha iyi 
bir şekilde yükünü taşıyabilmesini 
sağlayabiliriz.” 3

Bizim öncü olan Yardımlaşma 
Cemiyeti kız kardeşlerimiz “birbir-
lerinin sevgisinde ve merhame-
tinde ruhsal bir güç buldular. . . . 
Hastalık ve ölüm tecrübeleriyle 
acı çektiklerinde birbirleri için 
imanla dua ettiler ve birbirlerini 
teselli ettiler. Helen Mar Whitney, 
‘Tanrı sevgisi kalpten kalbe geçti’ 
diye yazmıştır, ‘ta zalimin Rab ile 
bizim aramıza girme çabalarında 
güçsüz düşmesine kadar ve bazı 
durumlarda zalimin zalim okları 
bizi artık etkilemiyordu.’” 4

KAYNAKLAR
1. Linda S. Reeves, “The Lord Has Not For-

gotten You,” Ensign veya Liyahona, Kasım 
2012, 120.

2. Thomas S. Monson, “Be of Good Cheer,” 
Ensign veya Liyahona, Mayıs 2009, 92.

3. Elaine L. Jack, Daughters in My Kingdom: 
The History and Work of Relief Society 
(2011), 119.

4. Daughters in My Kingdom, 34.

Şunu Dikkate Alın
Rab’bin sizi hatırladığı bilgisi,  
sizi nasıl teselli ediyor?
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