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Öncü mirasımızla ilgili düşündüğümde aklıma 
gelen en duygulandırıcı şeylerden birisi 
“Gelin gelin Ey Azizler” (İlahiler, no. 30) 

ilahisidir. Salt Lake Vadisi’ne doğru uzun yolculuğu 
yapanlar yürüyüşleri esnasında sık sık bu ilahiyi 
söylediler.

Bu Azizler için her şeyin iyi gitmediğini çok iyi biliyo-
rum. Onlar hastalık, sıcak, bitkinlik, soğuk, korku, açlık, 
acı, şüphe ve hatta ölümle uğraşmışlardı.

“Hiç bir şey iyi değil” diye bağırmak için her türlü 
sebepleri olmasına rağmen, bugün bizim hayran olmamız 
gereken bir tavır geliştirdiler. Onlar sıkıntılarından öteye 
bakarak gelecekteki sonsuz kutsamaları gördüler. Bu-
lundukları durumlar için minnettarlık duydular. Kanıtlar 
tersini gösterse de, onlar ruhlarının tüm inancıyla “Her 
şey iyi!” diyerek şarkı söylediler.

Eğer öncülere olan övgümüz, kendi içimizde bunların 
bir yansımasını düşünmemize sebep olmuyorsa, boşu-
nadır. Onların fedakarlıklarını ve bağlılıklarını dikkatle 
düşündüğümde bana ilham veren niteliklerinden birka-
çını dile getirmek istiyorum.

Şefkat
Öncüler birbirleriyle sosyal, ekonomik ya da siyasi 

altyapılarına bakmaksızın ilgilendiler. Ve hatta ilerleyişle-
rini yavaşlatmasına, işleri zorlaştırmasına sebep olmasına 
ya da kişisel fedakarlık ve zahmet gerektirmesine rağmen 
birbirlerine yardımcı oldular. 

Bizim amaç odaklı ve partici dünyamızda, bireysel 
hedefler ya da parti hedefleri, diğer insanlarla ilgilenmenin 
ya da Tanrı’nın krallığını güçlendirmenin önüne geçebil-
mektedir. Günümüz toplumunda belli ideolojik hedeflere 
ulaşmak, bizim kendi değerimizin ölçüsü gibi görünebilir. 

Hedefler belirlemek ve bunları başarmak mükemmel bir 
şey olabilir. Fakat bu hedeflere ulaşma başarısı başkalarını 
hiçe saymak, dikkate almamak ya da incitmek pahasına 
geliyorsa, bu başarının bedeli çok ağır olabilir. 

Öncüler beraberindekilerle ilgilendiler ama aynı za-
manda arkalarından gelen kişileri de düşünüp el arabaları 
veya at arabaları kafileleri için ekin ektiler. 

Aile ve arkadaşların kuvvetini biliyorlardı. Ve birbirlerine 
bağlı oldukları için güçlendiler. Arkadaşlar aile oldular.

Öncüler, kendimizi yalnızlaştırma tuzağından kurtul-
mamız ve bunun yerine insanlara yardım etmek amacıyla 
elimizi uzatıp birbirimize şefkat ve sevgi göstermemiz için 
iyi bir hatırlatma görevi görür. 

Çalışmak
“Gelin, gelin, ey Azizler, çalışıp emek sarfetmekten 

korkmayın.”
Bu ifade yorgun yolcular için bir marş haline gelmiştir. 

Bu muhteşem canların ne kadar çok çalıştıklarını ha-
yal etmek zordur. Yürümek onların yaptıkları en kolay 
şeylerden biriydi. Yiyecek sağlamak, yük arabalarını tamir 
etmek, hayvanlarla ilgilenmek, eli ayağı tutmayanlara ve 
hastalara bakmak, su bulup getirmek ve vahşi hayattaki 
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tehlike yaratan unsurlardan ve çeşitli risklerden korunmak 
için hepsi birlik içinde çalışmak zorundaydı. 

Her sabah herkesin anladığı çok net olarak belirlenmiş 
amaçlar ve hedeflerle uyandılar: Tanrı’ya ve kardeşlerine 
hizmet etmek ve Salt Lake Vadisi’ne ulaşmak için. Bu 
amaçlar ve hedefler her gün onlar için gayet netti; yap-
maları gereken şeyi biliyorlardı ve öyle ki her gün elde 
edilecek gelişme önem teşkil ediyordu.

Zamanımızda -arzu ettiğimiz pek çok şeye ulaşmanın 
kolay olduğu bu zamanlarda- önümüzdeki yol biraz en-
gebeli gibi göründüğünde veya önümüzdeki yokuş daha 
fazla dikleşmeye başladığında yoldan geri dönmek ya da 
vazgeçmek bize cazip gelebilir. Bu gibi zamanlarda; hasta-
lığın, zorlukların, acının ve hatta ölümün, onları seçtikleri 
yoldan alıkoymasına izin vermeyen adamları, kadınları ve 
çocukları derinlemesine düşünmek bize ilham verecektir.

Öncüler, zor şeyleri yapmanın bedenlerine, zihinlerine 
ve ruhlarına derinden bir güç verdiğini, ilahi tabiatlarını 
kavrama güçlerini arttırdığını ve insanlara karşı duyduk-
ları şefkati çoğalttığını öğrendiler. Bu alışkanlık onların 
ruhlarını sağlamlaştırdı ve ovalardan ve dağlardan geçerek 
yaptıkları yürüyüşleri bittikten çok sonra da onlar için 
büyük bir nimet oldu.

İyimserlik
Öncüler şarkı söylediklerinde sesleri üçüncü bir 

ders konusunu dile getirdi: “Ancak sevinçle yolunuza 
devam edin.” 

Bu bizim zamanımızın büyük tezatlarından birisidir ki 
o kadar çok şeyle bereketlenmemize rağmen yine de çok 
mutsuz olabiliyoruz. Bolluğun ve teknolojinin harikaları 
bizi şaşkına çevirir ve güvenlik, eğlence, anlık zevk ve 
rahatlık yağmuruna tutabilir. Ama yine de etrafımızda pek 
çok mutsuzluk görürüz.

Öncüler pek çok şey için fedakarlıkta bulunmuşlardır 
ve hatta hayatta kalmak için gerekli olan en temel ihtiyaç-
lardan yoksun kalmışlar ve bu şeyleri özlemişlerdir. Onlar 
mutluluğun şans ya da tesadüf sonucu gelen bir şey olma-
dığını anlamışlardır. Bu kesin surette bütün dileklerimizin 
gerçekleşmesiyle olmaz. Mutluluk dış şartlardan kaynak-
lanmaz. Bu, etrafımızda olan her şeye rağmen içten gelir. 

Öncüler bunu biliyorlardı ve yaşadıkları zorluklar ruhla-
rını çok derinden etkileyip canlarını sıksa da, bu ruhla her 
türlü şartlarda ve sıkıntılarda mutluluğu buldular.

Zorluklar
Bizler bazen geriye bakıp öncülerin nelere katlandık-

larını gördüğümüzde rahatlayarak “Şükürler olsun, iyi ki 
o zamanlarda yaşamadım” deriz. Bu yürekli öncüler bizi 
bugün görebilselerdi, aynı endişeleri dile getirmezler miydi 
diye merak ediyorum.

Zamanın ve şartların değişmesine rağmen, Tanrı’nın 
yönetimi altında birbiriyle ilgilenen ve refaha kavuşan bir 
toplum olarak sıkıntılarla yüzleşme ve başarılı bir şekilde 
beraber yaşama ilkeleri değişmemiştir. 

Öncülerden Tanrı’ya imanı ve güvenmeyi öğrenebiliriz. 
Başkalarına şefkat göstermeyi öğrenebiliriz. Çalışmanın 
ve çalışkanlığın bizi sadece dünyevi olarak değil aynı 
zamanda manevi olarak da kutsayacağını öğrenebiliriz. 
Mutluluğun, şartlarımız ne olursa olsun bizim için elde 
edilebilir olduğunu öğrenebiliriz.

Öncüleri onurlandırabilmenin ve minnettarlığımızı 
gösterebilmenin en iyi yolu; Tanrı’nın emirlerine olan 
sadakatimizi, insanlara olan sevgimizi ve şefkatimizi ve 
öncülerin kendi hayatlarında çok iyi bir şekilde gösterdik-
leri çalışkanlığı, iyimserliği ve mutluluğu kendi hayatımıza 
dahil etmektir. 

Bunu yaptığımızda, eski günlere uzanıp bu asil öncü-
lerin ellerini kendi ellerimizle tutabilir ve kendi seslerimizi 
onlarınkine ekleyip onlarla beraber “Her şey iyi!” şarkısını 
söyleyebiliriz. Her şey iyi!”

BU MESAJI ÖĞRETMEK İÇİN FİKİRLER

Ziyaret ettiğiniz kişilerle beraber “Gelin Gelin Ey 
Azizler” (İlahiler no.30) ilahisini söyleyerek başlamak 
isteyebilirsiniz. Sizin ya da bir tanıdığınızın; şefkat, ça-
lışma ya da iyimserlik ilkelerini uyguladığı bir tecrübeyi 
paylaşabilirsiniz. Eğer Kutsal Tuh teşvik ederse, ziyaret 
ettiğiniz kişilere, bu ilkelere uyulduğunda gelen nimet-
lere tanıklık edebilirsiniz ve aynı tür nimetlerin kendile-
rine verilebileceğine dair onlara söz verebilirsiniz. 

GENÇLİK
Kayıt Tutmak

Başkan Uchtdorf bizim günümüzü öncülerin za-
manı ile karşılaştırır. Büyük Ovalar’dan geçmemiş 

olmanıza rağmen, öncülere düşündüğünüzden daha 
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çok benziyorsunuzdur! Siz de şefkat gösterebilir, çok 
çalışabilir ve iyimser olabilirsiniz. Ve tuttukları kayıtlar 
sayesinde öncülerin bu nitelikleri gösterdiklerini bildiği-
miz gibi, sizin soyunuz da hatıra defterleriniz [günlükle-
riniz] sayesinde sizi tanıyabilecektir. 

Hatıra defterlerinize kendinizle ilgili bir şeyler yaz-
mak için biraz zaman ayırın. Manevi şeyler hakkında, 
örneğin tanıklığınızı nasıl kazandığınızı ya da Cennet-
teki Baba’nın yardımı ile zorlukları nasıl yendiğinizi 
yazabilirsiniz. Aynı zamanda (belki bir gün sizin hatıra 
defterlerinizi okuyacak) torunlarınızın torunlarına 
günlük hayatınızın nasıl olduğunu bilmesine yardımcı 
olabilirsiniz. Okulda ne gibi projeler yapıyorsunuz? 
Odanız nasıl görünüyor? Ailenizle ilgili en güzel hatı-
ranız nedir?

Azar azar yazmaya başladığınızda, Cennetteki Baba’-
nın aynı öncülere kılavuzluk ettiği gibi, sadece size de 
günlük hayatınızda nasıl yardım ettiğini daha açık bir 
şekilde görmenin ötesinde, aynı zamanda gelecekteki 
soyunuza da bir miras bırakmış olacaksınız. 
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ÇOCUKLAR
Öncülerin Örneğini Takip Etmek

Başkan Uchtdorf öncülerin Cennetteki Baba’ya  
sevgilerini nasıl gösterdiklerine dair bir kaç örnek 

paylaşmıştır. Onların sergilediği örneği takip edebilirsi-
niz. Işte bunu yapmak için bazı fikirler:

ŞEFKAT
 □ Üzgün olan birisi için nazik bir not yazın ya da bir  
ikramda bulunun.
 □ Bir sınıf arkadaşınıza onun ödevini yapmasında  
yardımcı olun.

ÇALIŞMAK
 □ Bir amaç belirleyin. Bu ay her gün, amacınıza ulaşmak 
için bir şey yapın.
 □ Anne ve babanıza yemeği hazırlamada yardımcı olun.

İYİMSERLİK
 □ Hayatınızdaki 10 mutlu şeyin listesini yapın. 
 □ Gördüğünüz herkese gülümseyin.
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Bu mesaj, Kurtarıcı’nın ilahi niteliklerini 
içeren Ziyaretçi Öğretmenlik Mesajları 
dizisinin bir bölümüdür.

Isa Mesih’in bize karşı affedici ve 
merhametli olduğunu anlamak, 

bizim insanlara karşı affedici olma-
mıza ve merhamet göstermemize 
yardımcı olabilir. Başkan Thomas S. 
Monson, “İsa Mesih Bizim Örne-
ğimizdir” demiştir. “O’nun hayatı 
sevginin mirasıydı. Hastaları iyileş-
tirdi; O ezilmiş olan insanları ayağa 
kaldırdı; O günahkarları kurtardı. En 
sonunda öfkeli bir kalabalık O’nun 
hayatına kıydı. Ve Golgota tepesinde 
şu sözler halen yankılanır: ’Baba, 
onları bağışla. Çünkü ne yaptıklarını 
bilmiyorlar.’ Bu şefkat ve sevginin 
fani dünyadaki en son ifadesiydi.” 1

Başkalarının suçlarını bağışlarsak, 
Cennetteki Babamız da bizi bağış-
layacaktır. İsa’nın bizden istediği 
şudur “Babanız merhametli olduğu 
gibi, siz de merhametli olun” (Luka 
6:36). Birinci Başkanlık İkinci Danış-
manı Başkan Dieter F. Uchtdorf ”Bi-
zim günahlarımızın affı bazı şartlarla 
gelir” demiştir. “Tövbe etmeliyiz . . . 

Isa Mesih’in Ilahi Nitelikleri: 
Affedicilik ve Merhamet

Her birimiz zaman zaman, alçakgö-
nüllülükle kefaret örtüsüne yanaşıp 
lütuf dilemedik mi? Ruhumuzun 
tüm enerjisiyle, yaptığımız hata-
lardan ve işlediğimiz günahlardan 
affedilmek için merhamet dilemedik 
mi? . . . Mesih’in Kefareti’nin yüre-
ğinizi değiştirmesine ve iyileştirme-
sine müsaade edin. Birbirinizi sevin. 
Birbirinizi affedin.” 2

Ek Kutsal Yazılar
Matta 6:14-15; Luka 6:36-37;  
Alma 34:14-16

Kutsal Yazılar
Oniki Havariler Kurulu’ndan Yaşlı 

Jeffrey R. Holland, “Aynen affedil-
diğimiz gibi biz de affetmeliyiz” de-
miştir.3 Kayıp Oğul’un hikayesi bize 
affediciliğin iki yönünü gösterir; bir 
oğul affedilir öbür oğul da affetmek 
için sıkıntı çeker. 

Genç oğul mirasını alır ve ça-
bucak harcar ve kıtlık baş göster-
diğinde hayvan besleyerek çalışır. 
Kutsal yazılar der ki genç adam 
“aklı başına gelince” evine döndü 

ve babasına ona layık olmadı-
ğını söyledi. Fakat babası onu 
affetti ve besili bir danayı kesip 
eğlendiler. Büyük oğul tarladan 
eve döndüğünde sinirlendi. O 
babasına yıllarca hizmet ettiğini 
ve asla onun buyruklarından çık-
madığını ne var ki “eğlenmek için 
ona bir oğlak bile vermediğini” 
hatırlattı. Babası ona, “Oğlum, sen 
her zaman yanımdasın, neyim 
varsa senindir’ dedi. Ama sevinip 
eğlenmek gerekiyordu. Çünkü bu 
kardeşin ölmüştü, yaşama döndü; 
kaybolmuştu, bulundu!’” (bkz. 
Luka 15:11–32).
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Bunu Dikkate Alınız

Affedicilik affeden birine ne yarar 
sağlar?

Bu materyali dua ederek çalışın ve neyi paylaşacağınızı bilmek için çaba gösterin. 
Kurtarıcı’nın hayatını ve görevini anlamak, O’na olan imanınızı nasıl güçlendirir ve 
ziyaretçi öğretmenlik vasıtası ile göz kulak olduğunuz kişileri nasıl kutsar? Daha çok 
bilgi almak için, reliefsociety.lds.org’a gidin.

İman, Aile, Yardım


