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Sevgili peygamberimiz, Başkan Thomas S. Monson 
“sevgi, sevindirici haberin özüdür” diye öğretti.1

Sevgi o kadar önemlidir ki İsa sevgiyi “ilk ve en 
önemli buyruk” diye adlandırmıştır ve kutsal yasanın her 
diğer parçasının ve peygamberlerin sözlerinin bu iki buy-
ruğa dayalı olduğunu söylemiştir.2

Sevgi, Kilise’de yaptığımız her şeyin ana nedenidir. İsa 
Mesih’in öğrencileri olarak parçası olduğumuz her prog-
ram, her toplantı, her eylem bu özellikten yola çıkmalıdır; 
çünkü ilahi sevgi, “Mesih’in saf sevgisi” olmadan, biz 
hiçbir şeyiz.3

Bunu aklımız ve kalbimiz ile anladıktan sonra, Tanrı’ya 
ve insan kardeşlerimize olan sevgimizi bildirdikten sonra 
ne gelir?

Diğerleri için şefkat ve sevgi hissetmek yeterli midir? 
Tanrı’ya ve komşumuza sevgimizi bildirmek, Tanrı’ya olan 
yükümlülüğümüzü tatmin eder mi?

İki Oğul Benzetmesi
Yeruşalim’deki tapınakta, Yahudi başkahinler ve onların 

ileri gelenleri İsa’yı kendi sözlerinde tuzağa düşürmek için 
yaklaştılar. Kurtarıcı, buna rağmen, bir hikaye anlatarak 
durumu onların aleyhine çevirdi.

“Bir adamın iki oğlu vardı,” diye başladı. Baba birincisi-
ne gitti ve ondan bağa gidip çalışmasını istedi. Ama oğul 
reddetti. Sonra o oğul “pişman oldu ve gitti.” 

Baba sonra ikinci oğluna gitti ve ondan bağa gidip 

çalışmasını istedi. İkinci oğul onu gideceğine inandırdı 
ama hiç gitmedi.

Sonra Kurtarıcı kahinlere ve ileri gelenlere döndü ve 
sordu “Bu iki oğuldan hangisi babasının isteğini yerine 
getirdi?” 

İlk oğul olduğunu kabul etmek zorunda kaldılar; gitme-
yeceğini söyleyen ama sonra tövbe edip bağa çalışmaya 
giden.4

Kurtarıcı bu hikayeyi önemli bir ilkeyi vurgulamak için kul-
lanmıştır; Tanrı’yı gerçekten sevenler, emirlere itaat edenlerdir.

Belki bu yüzden İsa insanlardan, Ferisiler’in ve din 
bilginlerinin sözlerini dinlemelerini ve takip etmelerini, 
ama onların sergilediği örneği takip etmemelerini istedi.5 
Bu din öğretmenleri sözlerinin arkasında durmadılar. Din 
hakkında konuşmayı sevdiler ama ne yazık ki dinin özünü 
kavrayamadılar.

Eylemler ve Kurtuluşumuz
Kurtarıcı’nın öğrencilerine olan son derslerinden birin-

de, onlara son Yargı hakkında konuştu. Kötüler ve doğru-
lar birbirlerinden ayrılacaklardır. İyiler sonsuz hayatı miras 
alacaktır; kötüler ebedi cezaya teslim edileceklerdir.

İki grup arasındaki fark neydi?
Sevgilerini eylem yoluyla gösterenler kurtarıldılar. 

Göstermeyenler cezalandırıldılar.6 İsa Mesih’in sevindirici 
haberine, onun değerlerine ve ilkelerine gerçek dönüşüm 
günlük hayatlarımızdaki eylemlerimiz ile görülecektir. 
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Sonuçta, Tanrı’ya ve insan kardeşlerimize sadece sevgi 
beyan etmek, yücelmek için yeterli olmayacaktır. Çün-
kü İsa’nın öğrettiği üzere, “Bana, ‘Ya Rab, ya Rab!’ diye 
seslenen herkes göklerin egemenliğine girmeyecek. Ancak 
göklerdeki Babam’ın isteğini yerine getiren girecektir.” 7 

Sevgiden Sonra Ne Gelir?
“Sevgiden sonra ne gelir?” sorusunun cevabı basit ve 

apaçık olabilir. Eğer Kurtarıcı’yı gerçekten seviyorsak, 
kalplerimizi O’na yöneltiriz ve sonra da öğrencilik yolun-
da yürürüz. Tanrı’yı sevdiğimiz zaman, O’nun emirlerini 
yerine getirmek için çaba gösteririz.8

İnsan kardeşlerimizi gerçekten seversek, elimizi, “fakir 
ve muhtaçlara, hasta ve sıkıntılı olanlara” yardım etmek 
için uzatırız.9 Çünkü bu şefkat ve hizmet işlerini başkalarını 
düşünerek yapanlar 10 İsa Mesih’in öğrencileridir.

Sevgiden sonra gelenler bunlardır.
İsa Mesih’in sevindirici haberinin özü budur.
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BU MESAJI ÖĞRETMEK İÇİN FİKİRLER

Başkan Uchtdorf, Isa Mesih’in gerçek öğrencilerini, 
O’na ve insanlara sevgilerini eylemleriyle gösterenler 
olarak tanımlar. O bize şöyle öğretir ki “eğer Kurtarı-
cı’yı gerçekten seversek, kalplerimizi O’na yöneltiriz ve 
ondan sonra öğrencilik yolunda yürürüz.” Öğrettiğiniz 
kişilere öğrencilik yolunda yürümek için sevginin onları 
hangi şekillerde motive ettiğini sormayı düşünün. Tec-
rübelerinizi onlarla da paylaşabilirsiniz. Onları daha çok 
ilahi sevgi ve sevgiyle hareket edebilme gücü için dua 
etmeye davet etmeyi düşünebilirsiniz. 

GENÇLİK
Emirleri Yerine Getirmek ve 
Başkalarını Sevmek

Sevgiyi düşününce, genellikle aklımıza ilk gelen şeyler 
romantik filmler, çikolata ve çiçeklerdir. Ancak sevgi 

- gerçek sevgi-  daha derindir ve çok daha özverilidir. Isa 
Mesih bize olan sevgisinden dolayı, bizim için yaşadı ve 
bizim için öldü. Aslında, iki büyük emir Tanrı’yı sevmek 
ve diğer herkesi sevmektir (bkz. Matta 22:36- 40). Ama 
başkalarına onları sevdiğimizi nasıl gösterebiliriz ?

Başkan Uchtdorf, Mesih’in anlattığı iki oğul benzet-
mesini paylaşır; birisi babası için çalışır ve diğeri çalış-
maz. Kurtarıcı, sadece babasına gerçekten itaat edenin 
onu gerçekten sevdiğinin üzerinde durur. Benzer 
şekilde, Tanrı’nın emirlerini yerine getirdiğimizde, O’nu 
sevdiğimizi ve O’na dönmek istediğimizi gösteririz.

Ama herkesi sevdiğimizi nasıl gösterebiliriz ki? Baş-
kan Uchtdorf bunu da açıklar: “Insan kardeşlerimizi ger-
çekten seversek, elimizi, ‘fakir ve muhtaçlara, hasta ve 
sıkıntıda olanlara’ yardım etmek için uzatırız. Çünkü bu 
şefkat ve hizmet işlerini özveriyle yapanlar Isa Mesih’in 
gerçek öğrencileridir.”

Bu yüzden gelecek sefer anne ve babanızı, bir kar-
deşinizi veya bir arkadaşınızı gördüğünüzde, onlara 
hizmet ederek ilgi göstermeyi düşünün. Bu sadece onla-
rı ve sizi mutlu etmeyecek, aynı zamanda Cennetteki 
Babanız’ı da mutlu edecektir.

ÇOCUKLAR
Sevgi Göstermek

Isa bir babanın ve onun iki oğlunun hikayesini paylaştı. 
Baba bir bağda çalışıyordu ve iki oğlundan yardım etme-

lerini istedi. Birinci oğul önce hayır dedi ama sonra bağda 
yardım etmeye geldi. Ikinci oğul yardım edeceğini söyledi, 
ama hiç yardım etmedi. Isa ilk oğlun babasına itaat ede-
rek daha fazla sevgi göstermiş olduğunu öğretmiştir.

Bu hikayeyi canlandırın! Sonra Cennetteki Baba’ya 
sevginizi göstermek için yapabileceğiniz üç şeyi yazın 
veya çizin.

© 2016, Intellectual Reserve, Inc. Tüm hakları saklıdır. Almanya’da basılmıştır. İngilizce onayı: 6/16. Tercüme onayı: 6/16. First Presidency Message,  
September 2016 sayısının tercümesidir. Turkish. 12869 186



Z I Y A R E T Ç I  Ö Ğ R E T M E N L I K  M E S A J I ,  E Y L Ü L  2 0 1 6

Cennetteki Babamız bize doğru 
ilkeleri sevgi dolu bir atmos-

ferde öğretmeye yardım etmek için 
aileleri kurdu. Başkan Thomas S. 
Monson “Çocuğunuza iltifatta bulu-
nun ve ona sarılıp daha çok, ‘Seni 
seviyorum’ deyin; her zaman min-
nettar olduğunuzu ifade edin. Hiçbir 
zaman çözülebilecek bir problemin 
sevdiğiniz bir kişiden daha önemli 
olmasına izin vermeyin” dedi.1

Susan W. Tanner, Genç Hanımlar 
eski genel başkanı şöyle öğretti: 
“Cennetteki Babamız takip etme-
miz gereken örneği gösterir. O bizi 
sever, bize öğretir, bize karşı sabır-
lıdır ve bize hür irademizi emanet 
etmiştir. . . . Bazen disiplin, ‘öğret-
mek’ anlamına gelir ki eleştiri ile 
karıştırılır. Çocuklar - aynı zamanda 
her yaştan kişiler-  hata bulmak yeri-
ne sevgi ve cesaret sayesinde davra-
nışlarını daha çabuk geliştirirler.” 2

Oniki Havariler Kurulu’ndan Yaşlı 
Quentin L. Cook şöyle dedi: “Eğer 
sadık bir şekilde aile dualarımızı 
edersek, kutsal yazılarımızı çalışır-
sak, aile ev akşamı düzenlersek, 

Annelik ve Babalık Kutsal Bir 
Vazifedir

rahiplik kutsamaları verirsek ve 
Şabat gününü kutlarsak, çocuk-
larımız . . . cennette ebedi bir ev 
için hazırlanmış olacaklardır, zor 
bir dünyada başlarına ne gelirse 
gelsin.” 3

Ek Kutsal Yazılar
1. Nefi 8:37; 3. Nefi 22:13; Öğreti ve 
Antlaşmalar 93:40; 121:41

Yaşanmış Hikayeler
“Küçük torunlarımdan bir tane-

si yanıma kıvrıldığında gazetemi 
okuyordum,” dedi Oniki Havariler 
Kurulu’ndan Yaşlı Robert D. Hales. 
“Okurken, arka planda onun dur-
madan konuşan tatlı sesini duymak-
tan keyif duymuştum. Kısa bir süre 
sonra, kendisini benimle gazete ara-
sına sıkıştırdığı andaki şaşkınlığımı 
hayal edin. Yüzümü ellerinin arası-
na aldı ve kendi burnunu benimki-
ne bastırdı ve sordu, ‘Büyükbaba! 
Orada mısın?’

“. . . Orada olmak gençlerimi-
zin kalplerini anlamak ve onlarla 
bağlantı kurmak anlamına gelir. Ve 

onlarla bağlantı kurmak demek 
sadece onlarla sohbet etmek 
demek değil, onlarla bir şeyler 
yapmak da demektir. . . .

“Öğrenme zamanları planlamalı 
ve bunlardan yararlanmalıyız. . . .

“. . . Daha fazla yaşadıkça, 
gençliğimdeki öğrenme zamanla-
rının, özellikle annem ve babam 
tarafından sağlanan öğrenme 
zamanlarının, hayatımı şekillen-
dirdiğinin ve beni ben yaptığının 
daha çok farkına varıyorum.” 4
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Bu materyali dua ederek çalışın ve neyi paylaşacağınızı bilmek için ilham arayın. 
“Aile: 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

Bunu Dikkate Alınız
Sevindirici haber neden en iyi 
şekilde sevginin dili ve örneği ile 
öğretilir?


