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John Linford, eşi Maria ve oğullarından üçü ile bir-
likte, Büyük Salt Lake vadisindeki Azizlere katılmak 
için binlerce kilometre yolculuğa çıkmak üzere 

Gravely, İngiltere’deki evlerini terk etme kararını aldıkların-
da 43 yaşındaydı. Misyon hizmetinde bulunan dördüncü 
çocuklarını geride bıraktılar, eşyalarını sattılar ve bilet alıp 
Liverpool’da Thornton adlı gemiye bindiler.

New York City’ye olan deniz yolculuğu ve oradan Iowa’-
ya olan kara yolculuğu hadisesiz geçti. Fakat Thornton 
gemisiyle deniz yolculuğu yapmış olan Linford’lar ve diğer 
Son Zaman Azizleri, talihsiz James G. Willie el arabası gru-
bunun bir parçası olarak, Iowa City’yi 15 Temmuz 1856’da 
terk ettikten kısa bir süre sonra sıkıntılar yaşamaya başladı.

Kötü hava koşulları ve çetin yolculuk, John dahil olmak 
üzere, gruptaki birçok insanı çok kötü bir şekilde etkiledi. 
John en sonunda o kadar çok hastalanıp zayıf düştü ki bir 
el arabasıyla taşınması gerekti. Grup, Wyoming’e vardığı 
zaman onun durumu önemli ölçüde kötüleşmişti. Salt Lake 
City’den bir kurtarma ekibi 21 Ekim’de, John’ın fani dün-
yadaki yolculuğu sona erdikten birkaç saat sonra onlara 
ulaştı. John, Sweetwater Irmağı’nın kıyısının yakınlarında 
sabahleyin erken saatlerde ölmüştü. 

John rahat ve kolay bir yaşamı, ailesini Siyon’a götürme-
nin bedeli olan mücadeleler, yokluklar ve zorluklarla takas 
ettiği için üzgün müydü? 

Ölmeden hemen önce hanımına şöyle dedi: “Hayır, 
üzgün değilim, Maria.” “Geldiğimiz için mutluyum. “Salt 
Lake’e varmaya ömrüm yetmeyecek ama sen ve oğlanlar 

oraya varacaksınız; başımıza gelen hiçbir şeyden pişmanlık 
duymuyorum, eğer oğullarımız Siyon’da büyüyüp ailelerini 
orada yetiştirebilirlerse.” 1

Maria ve oğulları yolculuklarını tamamladılar. Maria 
bundan yaklaşık 30 yıl sonra vefat ettiğinde, o ve John; 
imanın, hizmetin, kendini adamanın ve fedakarlığın bir 
mirasını geride bıraktılar.

Bir Son Zaman Azizi olmak bir öncü olmaktır, çün-
kü öncünün tanımı “başkalarının takip etmesi amacıyla 
bir yol hazırlamak ya da yol açmak için önceden giden 
biridir.” 2 Ve bir öncü olmak, fedakarlıkların ne olduğunu 
bilmek demektir. Kilise üyelerinden artık evlerini terk edip 
Siyon’a yolculuk etmeleri istenmemesine rağmen, üyeler 
eski alışkanlıklarını, eski adetleri ve sevdikleri arkadaşları-
nı terk etmek zorunda kalır. Bazı kişiler, Kilise üyeliklerine 
karşı çıkan aile bireylerini geride bırakmak üzere üzücü 
kararlar alırlar. Son Zaman Azizleri yollarına devam eder-
ler, buna rağmen, değer verdikleri kişilerin bir gün onları 
anlayıp kabul etmeleri için dua ederler.

Bir öncünün izlediği yol kolay değildir fakat biz en 
büyük Öncü’nün, hatta Kurtarıcı’nın izinden gideriz ki  
O önden gidip bize takip edeceğimiz yolu gösterdi.

O, “Gel, beni takip et” 3 diye davet etti.
O, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” 4 diye bildirdi. 
O, “Bana gelin” 5 diye seslendi.
Bu yol zor olabilir. Bazıları iffeti, dürüstlüğü ve Tanrı’nın 

emirlerine itaat etmeyi alay konusu yapan akılsız insanla-
rın alaycı ve tatsız sözlerine karşı koymanın zor olduğunu 
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düşünebilir. Dünya her zaman ilkelere bağlılığı küçümse-
miştir. Nuh’a bir gemi inşa etmesi için talimat verildiğin-
de, akılsız halk bulutsuz gökyüzüne baktı ve arkasından 
gülerek alay etti … ta ki yağmur yağana kadar. 

Amerikan kıtasında yüzyıllarca önce, insanlar kuşkulan-
dılar, çekiştiler ve itaatsizlik ettiler, ta ki ateş Zarahemla’yı 
yakıp kül edene kadar, toprak Moroniha’nın üzerini örtene 
kadar ve su Moroni’yi yutana kadar. Alay etme, dalga geç-
me, terbiyesizlik ve günah artık yoktu. Bunlarının yerini 
kasvetli bir sessizlik ve koyu bir karanlık almıştı. Tanrı’nın 
sabrı tükenmişti, O’nun zaman çizelgesi tamamlanmıştı.

Maria Linford, İngiltere’deki zulme, “Tanrı’nın hazırladığı 
yere” 6 doğru yolculuk ederken yoldaki zorluklara, ailesi 
ve Kilise adına katlandığı daha sonraki sıkıntılara rağmen 
inancını asla yitirmedi. 

1937’deki Maria’nın anısına yapılan cenaze töreninde, 
Yaşlı George Albert Smith (1870–1951) onun soyundan 
gelenlere şunu sordu: “Atalarınızın inancına sadık kalarak 
yaşayacak mısınız? … [Onların] sizin için yapmış olduğu 
tüm fedakarlıklara layık olmaya çalışın.” 7

Yüreklerimizde, evlerimizde, toplumlarımızda ve ülke-
lerimizde Siyon’u kurmaya çaba gösterirken, İsa Mesih’in 
Kefareti sayesinde gelen umut ve vaatle beraber iade edil-
miş olan sevindirici haberin nimetlerinin tadını çıkarmamız 
için her şeyini feda eden bu kişilerin kararlı cesaretini ve 
sonsuz inançlarını hatırlayalım. 

KAYNAKLAR
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2. The Compact Edition of the Oxford English Dictionary (1971),  

“pioneer.”
3. Luka 18:22.
4. Yuhanna 14:6.
5. Yuhanna 7:37; bkz. ayrıca 3. Nefi 9:22.
6. “Come, Come, Ye Saints,” İlahiler, no: 30.
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BU MESAJI ÖĞRETMEK İÇİN FİKİRLER
Öğrettiğiniz kişilerden, hayata gözlerini yummuş 

olan ve bu hayatta kendileri için öncü olmuş olan 
insanları düşünmelerini istemeyi göz önünde bulundu-
run. Ondan sonra, onlara başkaları için öncü olup, onlar 
için yol hazırlamak zorunda kaldıkları zamanları sorun. 
Onları fedakarlık etmek zorunda kaldıkları anları ve bu 
zamanların neden zahmete değer olduğunu derin derin 
düşünmeye davet edin. Ondan sonra onları, “en büyük 
Öncü,” Kurtarıcı’ya olan tanıklıklarını bir yere kaydet-
meye davet edebilirsiniz. 

GENÇLİK
Onların İnancına Sadık Kalmak

Başkan Monson bir öncü aile hakkında bir hikaye 
anlatır ve sonra Başkan George Albert Smith’ten 

alıntı yapar: “Atalarınızın inancına sadık kalarak yaşa-
yacak mısınız? … [Onların] sizin için yapmış olduğu tüm 
fedakarlıklara layık olmaya çalışın.” Gerek bir öncü atanız 
olsun, gerek Kilise’nin ilk kuşak üyeleri olun, rehberlik 
ve güç için iman hakkında sergilenen örnekleri dikkate 
alıyor musunuz? Buna başlamanın iyi bir yolu şudur: 

1. Hayran kaldığınız kişilerin bir listesini yapın. 
Onlar kendi ailenizdeki (geçmiş ya da şimdiki) bireyler, 
arkadaşlarınız, Kilise liderleri ya da kutsal yazılardaki 
insanlar olabilir.

2. Onların sahip olduğu, hoşunuza giden nitelikleri 
bir kağıda yazın. Anneniz gerçekten sabırlı mıdır? Belki 
arkadaşınız başkalarına karşı naziktir. Belki Komutan 
Moroni’nin cesaretini seviyorsunuz.

3. Listenizdeki bir niteliği seçin ve kendinize şunu 
sorun: “Bu niteliği nasıl elde edebilirim? Bunu kendi 
hayatımda geliştirmek için ne yapmam gerekir?”

4. Bu niteliği geliştirme planlarınızı bir kağıda yazın 
ve size hedefinizi hatırlatması için bunu sık sık görebile-
ceğiniz bir yere koyun. Cennetteki Baba’nın yardımı için 
dua edin ve düzenli şekilde ilerlemenizi kontrol edin. 
Bu niteliği yeterince geliştirdiğinizi düşündüğünüzde, 
üzerinde çalışmak için yeni bir nitelik seçebilirsiniz. 

Hatırlayın ki kendimiz için iyi nitelikler geliştirdiğimiz-
de, sadece atalarımızın inancını ve yaptıkları fedakarlık-
lara saygı göstermeyiz, ayrıca etrafımızdaki insanların 
üzerinde iyi bir etki bırakabiliriz. 

ÇOCUKLAR
Siz de Bir Öncüsünüz!

Öncüler, başkalarının takip etmesi için bir yol hazır-
layan kişilerdir.

Atalarınızdan birinin resmini çizin ya da bir fotoğrafı-
nı bulun. Sizin takip etmeniz için nasıl bir yol hazırladık-
larına dair bir hikaye bulabilir misiniz? Bugün bir öncü 
olabilmenizi sağlayacak iki yolu yazın. Bir sonraki aile ev 
akşamınızda fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
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Oniki Havariler Kurulu’ndan 
Yaşlı Dallin H. Oaks, “Tanrı’nın 

ruh çocuklarının ölümlü bir hayatta 
doğmaları ve ebedi hayata doğru 
ilerleme fırsatına sahip olmala-
rı önemliydi” diye öğretti. “Yüce 
mutluluk planının esas amacının 
ışığı altında, ben şuna inanıyorum 
ki yeryüzündeki ve cennetteki esas 
hazineler, bizim çocuklarımız ve 
bizim soyumuzdur.” 1

Oniki Havariler Kurulu’ndan Yaşlı 
Neil L. Andersen şöyle dedi:

“Ailelere inanıyoruz ve çocuklara 
inanıyoruz. …

“‘[Tanrı, Adem ve Havva’ya] … 
verimli olun, çoğalın ve yeryüzünü 
doldurun [dedi]’ [Yaratılış 1:28]. …

“Bu emir, İsa Mesih’in Son Zaman 
Azizler Kilisesi’nde unutulmamıştır 
ya da bir kenara atılmamıştır.” 2

Hepimiz bu hayatta bir anne ya 
da baba olamaz ama her yaştan 
çocukları yetiştirebiliriz. Cennet-
teki Baba’nın ailesinin bir parçası 
olmanın nimetlerinin tadını çıkarır 
ve dünyevi bir ailenin bir parçası 

Annelik Ve Babalık Potansiyelimiz

olmanın sevincini ve zorluklarını 
yaşarız. Ve birçok kişi için, anne-
lik ya da babalık, önümüzdeki 
sonsuzluk döneminde onları 
beklemektedir.

Ek Kutsal Yazılar
Mezmurlar 127:3; Matta 18:3–5; 
1. Nefi 7:1; Musa 5:2–3

Yaşanmış Hikayeler
Yaşlı Andersen, “Bugün dün-

yadaki birçok ses, çocuk sahibi 
olmayı önemsiz bir duruma getirir 
ya da ailede çocuk ertelemeyi ya 
da sınırlamayı tavsiye eder” dedi. 
“Kızlarım geçenlerde beş çocuğu 
olan (bizim inancımızdan olmayan) 
Mesihçi bir annenin yazdığı bir 
blogu bana gösterdi. Bu anne şu 
yorumu yapmıştı: ‘[Yetiştiğimiz] bu 
kültürde, Kutsal Kitap’ın annelik 
üzerine olan perspektifini anlamak 
çok zor. … Çocuklar üniversiteden 
çok daha az önem taşıyor. Kesin-
likle dünyayı gezmekten daha az 
önem taşıyor. Geceleri serbestçe 

dışarı çıkma imkanından daha az 
önem taşıyor. Spor salonlarında  
vücudunuzu geliştirmekten daha  
az önem taşıyor. Sahip olduğunuz 
ya da arzu ettiğiniz herhangi bir 
işten daha az önem taşıyor.’ O son-
ra şunu eklemiş: ‘Annelik bir hobi 
değildir, bir çağrıdır. Çocukları pul-
lardan daha şirin bulduğunuz için 
onların koleksiyonunu yapmazsı-
nız. Bu, meşgul zamanınıza sıkış-
tırabileceğiniz bir etkinlik değildir. 
Tanrı’nın size zaman vermesinin 
sebebi budur.’” 3
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Bu materyali dua ederek çalışın ve neyi paylaşacağınızı bilmek için çaba gösterin. 
“Aile: Bütün Dünyaya Bir Duyuru”yu anlamak, Tanrı’ya 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

Şunu Dikkate Alınız
Dünyadaki ailemiz hangi 
şekillerde cennetteki ailemize 
benzemektedir?


