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Hepimiz sevdiklerimiz için mutluluk isteriz ve onla-
rın mümkün olduğunca az acı çekmesini isteriz. 
Mutluluk ve acı ile ilgili Mormon Kitabı’ndaki 

hikayeleri okurken, sevdiklerimizi düşündüğümüzde yü-
reklerimiz duygulanır. Bir mutluluk zamanı ile ilgili gerçek 
bir hikayeyi sizinle paylaşayım:

“Ve öyle oldu ki halkın yüreğinde yaşayan Tanrı sevgi-
sinden dolayı ülkede hiçbir çekişme olmadı.

“Ne bir kıskançlık, ne bir kavga, ne bir gürültü, ne bir 
cinsel ahlaksızlık, ne bir yalan, ne bir cinayet, ne de şeh-
vetin hiçbir türlüsü görülmedi; ve şüphesiz Tanrı’nın eliyle 
yaratılmış bütün insanların arasında onlardan daha mutlu 
bir halk olamazdı.”

Sonrasında şöyle diyor:
“Ne kadar da mutluydular! Çünkü Rab onları bütün işle-

rinde nimetlendirmişti; evet, hatta yüz on yıl geçinceye dek 
nimetlendirilip refaha kavuşturuldular; ve Mesih’ten son-
raki ilk kuşak gelip geçti ve bütün ülkede hiçbir çekişme 
olmadı.” (4. Nefi 1:15–16, 18).

Mesih’in sevgi dolu öğrencileri başkaları ve kendileri 
adına böyle bir nimet için dua edip çalışırlar. Mormon 
Kitabı’ndaki kayıtlardan ve çoğumuz için kendi dene-
yimlerimizden mutluluk armağanının elde edilebilir bir 
armağan olduğunu biliyoruz. Mutluluğa giden yolun çok 
belirgin olduğunu biliyoruz. Ayrıca Nefililer’in Kurtarı-
cı’nın ziyaretinden sonra hissettikleri gibi yüreklerimize 

“Tanrı sevgisini” yerleştirmedikçe mutluluğu korumanın 
kolay olmayacağını biliyoruz. 

Bu sevgi, Nefililer’in yüreklerindeydi çünkü onlar bunu 
mümkün kılan yasayı tuttular. Bu yasanın bir özeti Rab’bin 
sofrası dualarında bulunur ki bu dualar sevgi dolu Cen-
netteki Babamız’a candan bir rica ile başlar. Biz O’na dua 
ederken, kişisel Kurtarıcımız’a tüm kalbimizle iman ederek 
ve derin bir sevgi duyarak dua ederiz. O’nun adını üzeri-
mize alacağımıza, O’nu hatırlayacağımıza ve O’nun tüm 
emirlerini tutacağımıza gerçek bir amaçla taahhüt ederiz. 
En sonunda, Tanrı Birliği’nin üçüncü üyesi, Kutsal Ruh’un, 
her zaman yanımızda bulunabilmesi, Baba ve O’nun Sev-
gili Oğlu hakkında kalplerimize tanıklık etmesi için iman 
ederiz. (Bkz. Ö&A 20:77, 79)

Kutsal Ruh’un yoldaşlığı sayesinde kalplerimiz değişe-
bilir ki böylece Cennetteki Babamız ve Rab İsa Mesih’in 
sevgisini arzu eder ve kabul ederiz. Tanrı sevgisini yü-
reklerimize koyma yolu kolaydır, fakat bu sevgi hissini 
yüreklerimizde kaybetme yolu da kolaydır. Örneğin, birisi 
Cennetteki Baba’ya daha az dua etmeyi ya da ondalığını 
tam ödememeyi ya da Tanrı’nın sözleriyle kendine ziyafet 
çekmeyi bırakmayı ya da fakirleri ve muhtaçları önemse-
memeyi seçebilir. 

Rab’bin emirlerini tutmama tercihlerinden herhangi 
biri Ruh’un yüreklerimizden uzaklaşmasına sebep olabilir. 
Ruhu kaybettiğimizde, mutluluk azalır.
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Sevdiklerimiz için istediğimiz mutluluk onların tercihine 
bağlıdır. Bir çocuğu, bir araştırmacıyı ya da arkadaşları-
mızı ne kadar seversek sevelim, Kutsal Ruh’un yüreklerine 
dokunup değiştirmesini hak etmeleri için onları emirleri 
tutmaya zorlayamayız.

Bu yüzden sunabileceğimiz en iyi yardım sevdiklerimize 
kendi tercihlerine özen göstermeleri için onlara yol gös-
termektir. Alma, bunu sunabileceğiniz bir davet şeklinde 
gösterdi:

“Rab’bin önünde kendinizi [alçaltın] ve O’nun kutsal 
adını [çağırın] ve gücünüzü aşan biçimde denenmemek 
için uyanık durup devamlı [dua edin]; ve böylece Kutsal 
Ruh tarafından size yol gösterilir ve siz de alçakgönüllü, 
yumuşak huylu, uysal, sabırlı, sevgi dolu olursunuz ve her 
şeye tahammül edersiniz;

“Rab’be inanıp sonsuz yaşama kavuşacağınızı ümit 
ederek, Tanrı sevgisi daima yüreklerinizde bulunsun ki son 
günde yukarı kaldırılarak O’nun rahatına kavuşabilirsiniz” 
(Alma 13:28–29). 

Dua ederim ki sevdiğiniz insanlar sonsuz mutluluğa 
giden yolu seçmek için ilham dolu bir daveti kabul ederler.

BU MESAJI ÖĞRETMEK İÇİN FİKİRLER

Başkan Eyring, bu hayatta hissettiğimiz sevginin 
yaptığımız tercihlere bağlı olduğunu öğretir. Bu mesajı 
müzakere ederken, Başkan Eyring’in bahsettiği şeylere 
odaklanmayı göz önüne alın. Bu şeyler, mutluluğa gi-
den bu yola bizi yönlendirecek dua etme, çalışma, iman 
etme ve gerçek amaçla kendimizi adama gibi şeyleri 
yapmayı seçmek olabilir. Öğrettiğiniz kişileri “sonsuz 
mutluluğa giden yola” daha iyi bir şekilde yönlendir-
mek için yapmak istedikleri iki ya da üç eylemi yazmaya 
davet edebilirsiniz.

GENÇLİK
Mutluluğa Yönlendiren Eylemler

Başkan Eyring “sevdiklerimiz için istediğimiz mutlulu-
ğun onların tercihlerine bağlı olduğunu” öğretir.

Nefi, Laman ve Lemuel’in örneklerinden tercihlerin 
insanların üzerinde bırakacağı etkiler hakkında okuya-
bilirsiniz. Laman ve Lemuel söylenip durdular ve emirleri 
tutmak istemediler (bkz. 1. Nefi 2:12). Bunun sonu-
cunda, onlar ve onların soyları lanetlendi ve Rab’bin 
huzurundan kovuldular (bkz. 2. Nefi 5:20- 24). Nefi emir-
lere uymayı seçti (bkz. 1. Nefi 3:7) ve bunun yüzünden o 
ve onun halkı “mutlu bir şekilde [yaşadı]” (2. Nefi 5:27).

Doğru ve mutlu olmayı seçebilirsiniz. Yine de etrafı-
nızdaki insanlar muhtemel olarak sefalet ve huzursuz-
luğa yönlendirecek kötü seçimler yapmaya hâlâ devam 
edeceklerdir. Bu kararları onlar alacak ama sizin örne-
ğiniz onların tercihlerini iyi yönden etkileyebilir. Sizin 
tercihleriniz başkalarına nasıl mutluluk getirebilir? Aile-
nizle, etrafınızdaki insanları olumlu şekilde etkileyebile-
ceğiniz ve onların mutluluğu hissetmelerinde yardımcı 
olabileceğiniz farklı yolları konuşun.

ÇOCUKLAR
Nazik Olma Daveti

Isa, Amerika kıtasındaki halkı ziyaret ettiğinde onlara 
birbirlerini sevmelerini ve birbirlerine nazik olmalarını 

öğretti. Isa’nın dediğini yapıp başkalarını sevmek için 
ne yapabilirsiniz? Aşağıda bazı fikirleri bulabilirsiniz. 
Yaptığınız şeyleri işaretleyin. 

□ Üzgün olan birisini kucaklayabilirim.
□ Birisine gizlilik içinde hizmet edebilirim.
□ Nazik olma ile ilgili bir konferans konuşmasını  

okuyabilirim ya da izleyebilirim.
□ Ailem için bir Ilköğretim şarkısı söyleyebilirim.
□ Yalnız görünen birine gülümseyebilirim.
□ ______________________________________ yapabilirim.
□ ______________________________________ yapabilirim.
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Başkan Gordon B. Hinckley’nin 
(1910– 2008) “Aile: Bütün Dün-

yaya Bir Duyuru”yu ilk kez okuduğu 
1995 yılındaki genel Yardımlaşma 
Cemiyeti toplantısı hakkında Genç 
Hanımlar genel başkanı, Bonnie L. 
Oscarson şunu dedi: “Bu vahiyle 
bildirilen belgenin açıklığı, sadeliği 
ve gerçekliği için minnettarız ve 
buna değer veriyoruz. . . . Aile için 
olan bu duyuru, bizim için dünyanın 
felsefelerini değerlendirmek üzere 
bir kıyaslama olmuştur ve tanıklık 
ederim ki bu duyurudaki ilkeler yak-
laşık 20 yıl önce Tanrı’nın peygam-
beri aracığıyla bize verildiği şekilde 
bugün de aynı şekilde doğrudur.” 1

Yardımlaşma Cemiyeti genel 
başkanlığında birinci danışman, 
Carole M. Stephens şöyle bir ekle-
mede bulundu: “Aile duyurusundan 
öğreniriz ki ‘bu dünyadan önceki 
hayatta ruh oğullar ve kızlar Tanrı’yı 
Ebedi Babaları olarak bildiler ve 
O’na ibadet ettiler’ 2. . .

“. . . Her birimiz Tanrı’nın ailesi-
nin bir üyesiyiz ve bu ailenin bize 
ihtiyacı vardır.” 3

Aile: Bütün Dünyaya Bir Duyuru

Anne babaların evlerini ve 
ailelerini korumaları gerektiği bir 
zamanda yaşıyoruz. “Aile: Bütün 
Dünyaya Bir Duyuru” bize yol 
gösterebilir.

Ek Kutsal Yazılar
Mosiya 8:16- 17;  
Öğreti ve Antlaşmalar 1:38

Yaşanmış Hikayeler
“Tao Yuan Tayvan Çadır  

Kazığı’ndan, Tao Yuan Üçüncü 
Mahallesi’nden Lee Mei Chen Ho, 
bu duyurunun ona aile ilişkilerinin 
iman, sabır ve sevgi gibi ilahi nitelik-
leri geliştirmeye yardımcı olduğunu 
öğrettiğini söyledi. ‘Bu duyuruya 
göre kendimi geliştirmeye çalıştı-
ğımda, gerçek mutluluğu tecrübe 
edebiliyorum’ dedi.” 4

Bu duyuru ilk kez okunduğunda 
izleyiciler arasında olan ve sonra-
dan Yardımlaşma Cemiyeti genel 
başkanlığında bir danışman olarak 
hizmet eden Barbara Thompson 
şunu dedi: “Bir an evli olmadığım 
ve çocuklarım olmadığı için aslında 

[aile duyurusunun] beni fazla ilgi-
lendirmediğini düşündüm. Fakat 
hemen hemen aynı hızla şöyle 
düşündüm, ‘Ama bu beni ilgilen-
diriyor. Ben bir ailenin üyesiyim. 
Ben bir kız evladıyım, bir kız kar-
deşim, bir teyzeyim, bir kuzenim, 
bir yeğenim ve bir torunum. . . . 
Ailemin yaşayan tek bir üyesi bile 
olsam, hâlâ Tanrı’nın ailesinin bir 
üyesiyim.’” 5
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Bu materyali dua ederek çalışın ve neyi paylaşacağınızı bilmek için çaba gösterin.  
Aile öğretisini anlamak, ziyaretçi öğretmenlik aracılığıyla göz kulak olduğunuz kişileri 
nasıl kutsayabilir? Daha çok bilgi almak için, reliefsociety.lds.org’a gidin.

İman, Aile, Yardım

Bunu Dikkate Alınız
“Aile: Bütün Dünyaya Bir 
Duyuru” nasıl günümüz için 
yazılmış bir belgedir?


