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Son zamanlarda, okçuluk sanatı ile uğraşan bir grup 
insanı izledim. Sadece izlemekle gördüm ki, ger-
çekten ok ve yay kullanmada uzmanlaşmak istedi-

ğinizde, bunun zaman alacağı ve antrenman gerektireceği 
benim için anlaşılır olmuştu.

Boş bir duvara oklar atıp sonra okların etrafında hedef-
ler çizerek başarılı bir okçu unvanına erişebileceğinizi 
sanmıyorum. Hedefi bulma ve tam isabet ettirme sanatını 
öğrenmek zorundasınız.

Hedefleri Boyama
İlk önce ok atıp sonra hedef çizmek biraz saçma görü-

nebilir, ama bazen hayatın bazı durumlarında bu davranı-
şın aynısını kendimiz yansıtırız.

Kilise üyeleri olarak, sevindirici haber programlarına, 
konularına ve hatta ilginç, önemli ve bize hoş gelen öğre-
tilere kendimizi bağlama eğilimimiz vardır. Bu konuların 
etrafında hedefler çizmeye ayartılırız ki, bu bizim sevin-
dirici haberin merkezine hedeflendiğimize inanmamıza 
neden olur. 

Bunu yapmak kolaydır. 
Çağlar boyunca Tanrı’nın peygamberlerinden mükem-

mel öğütler ve ilhamlar aldık. Ayrıca çeşitli yayınlar, el 
kitapları ve Kilise’nin kılavuz kitapları da bizi yönlendi-
rir ve gerekli açıklamalar yaparlar. Muhtemelen en çok 
sevdiğimiz bir sevindirici haber konusunu seçebilir, onun 

etrafına nişan tahtası çizebilir ve sevindirici haberin merke-
zini belirlediğimizi kendi mantığımıza göre açıklayabiliriz. 

Kurtarıcı Açık Bir Şekilde Anlatır
Bu günümüze özgü bir sorun değildir. Eskiden dini 

liderler, yüzlerce emirden hangisinin en önemli olduğunu 
bulmak için liste yapmaya, sıralama yapmaya ve bunları 
tartışmaya çok büyük bir zaman harcadılar. 

Bir gün din alimlerinden bir grup, Kurtarıcı’yı bir 
fikir ayrılığına çekmeye çalıştı. Çok az kişinin aynı fikir-
de olabileceği bir konuda O’nun görüşünü almak için 
soru sordular. 

O’na, “Efendim, yasadaki en büyük buyruk hangisidir?” 
diyerek sordular.

Hepimiz İsa’nın nasıl cevap verdiğini biliyoruz: “Tanrın 
Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla 
seveceksin.

“İşte ilk ve en önemli buyruk budur.
“İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur, Komşunu 

kendin gibi seveceksin.
“Kutsal Yasa’nın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki 

buyruğa dayanır.” 1

Lütfen son cümleye dikkat edin: “Kutsal Yasa’nın tümü 
ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır.”

Kurtarıcı bize sadece hedefi göstermedi, aynı zamanda 
hedefin ortasını da tanımladı.
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Hedefi Vurmak
Kilise üyeleri olarak, İsa Mesih’in adını üzerimize almak 

için antlaşma yaparız. Dolaylı olarak ifade etmek gerekirse, 
bu antlaşma Tanrı hakkında öğrenmeye, O’nu sevmeye, 
O’na olan imanımızı arttırmaya, O’nun yolunda yürümeye, 
O’nun tanıkları olarak kararlılıkla ayakta durmaya gayret 
edeceğimizi anlamaktır. 

Tanrı hakkında daha fazla öğrendikçe ve O’nun bizim 
için olan sevgisini hissettikçe, İsa Mesih’in sonsuz kur-
banlığının Tanrı’nın ilahi bir armağanı olduğunu daha iyi 
anlarız. Ve Tanrı’nın sevgisi, bizi bağışlama mucizesine 
yönlendirecek olan gerçek tövbe yolunu kullanmamız 
için bize ilham verir. Bu süreç çevremizde olanlar için 
daha fazla sevgi ve merhamet duymamızı sağlar. İnsan-
lara yapıştırılan etiketlerin ötesini görmeyi öğreneceğiz. 
Başkalarını günahlarına, eksikliklerine, kusurlarına, siyasi 
eğilimlerine, dini inançlarına, milliyetlerine ya da deri 
rengine göre suçlama veya yargılama ayartmasına karşı 
koyacağız. 

Karşılaştığımız herkesi Cennetteki Babamız’ın bir  
çocuğu, erkek kardeşimiz veya kız kardeşimiz gibi 
göreceğiz. 

Başkalarına - hatta bilhassa kolayca sevilemeyen 
insanlara-  anlayışla ve sevgiyle elimizi uzatacağız. Yas 
tutanlarla yas tutacak, teselliye ihtiyacı olanları teselli 
edeceğiz.2

Ayrıca doğru sevindirici haber hedefinin ne olduğu  
hakkında ıstırap çekmemize gerek olmadığını  
anlayacağız. 

Hedef iki büyük emirdir. Kutsal Yasa’nın tümü ve 
peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır.3 Biz bunu 
kabul ettikçe, diğer bütün iyi şeyler anlamlı gelmeye 
başlayacaktır. 

Eğer ana odak noktamız, düşüncelerimiz ve çabaları-
mız Her şeye Gücü Yeten Tanrı’ya sevgimizi arttırmaya ve 
kalbimizi başkalarına açmayı amaçlarsa, doğru hedefi bul-
duğumuzu ve nişan tahtasının ortasına hedeflendiğimizi, 
yani İsa Mesih’in gerçek öğrencileri olmaya başladığımızı 
bilebiliriz. 

KAYNAKLAR
1. Matta 22:36–40.
2. Bkz. Mosiya18:9.
3. Bkz. Matta 22:40.

BU MESAJI ÖĞRETMEK İÇİN FİKİRLER

Bu mesajı paylaşmadan önce “Kurtarıcımız’ın 
Sevgisi” ilahisini söyleyebilirsiniz. (İlahiler, no. 113). 
Daha sonra ziyaret ettiğiniz kişileri kendi hayatların-
daki “hedefler” üzerinde düşünmeye teşvik etmeyi 
göz önünde bulundurun. Iki büyük emir olan “Tanrın 
Rab’bi sev” ve “komşunu kendin gibi sev” (bkz. Matta 
22:37, 39) emirlerinin, her zaman onların eylemlerini 
yönlendirdiğine dair emin olmanın yolları hakkında 
konuşabilirsiniz. Ayrıca kendi hayatınızı hangi özel yol-
larla Mesih’e odakladığınızı ve bunun sizi nasıl kutsadı-
ğına dair tanıklığınızı paylaşabilirsiniz.

GENÇLİK
Bir Gülümseme Fark Yaratabilir

Başkan Uchtdorf eylemlerimizde sahip olmamız 
gereken iki hedefi tanımlar: Tanrı’yı sevin ve insan- 

kardeşlerimizi sevin. Fakat bazen, başkalarını sevmek 
o kadar da kolay değildir. Hayatınız boyunca, başkaları 
ile etkileşimde bulunmanın zor olduğunu hissettiğiniz 
zamanlar olabilir; belki birisi sizi kırmış olabilir veya 
birisiyle iletişim kurmakta veya birbirinizle geçinmekte 
zor zamanlar yaşamış olabilirsiniz. Böyle zamanlarda, 
arkadaşlarınızdan, ailenizden, Cennetteki Baba’dan ve 
Isa Mesih’ten gelen, hissettiğiniz sevgiyi hatırlamaya 
çalışın. Bu durumlarda hissettiğiniz sevinci hatırlayın ve 
herkesin bu tür bir sevgiyi hissetmek için bir fırsatı olup 
olmadığını hayal etmeye çalışın. Herkesin Tanrı’nın kızı 
veya oğlu olduğunu ve hem O’nun hem de sizin sevgini-
zi hak ettiğini hatırlayın.

Hayatınızda geçinmekte zorluk yaşadığınız belli bir 
kişiyi düşünün. Dualarınıza bu kişileri dahil edin ve Cen-
netteki Baba’dan kalbinizi onlara açmasını dileyin. Sevgiyi 
hak eden O’nun çocuklarından biri olarak, O’nun çocukla-
rını nasıl sevdiğini yakında görmeye başlayacaksınız.

Dua ettikten sonra onlar için güzel bir şeyler yapın! 
Belki onları Ortak Paylaşım programına ya da arkadaş-
larınızla gezmeye davet edebilirsiniz. Ev ödevleri için 
yardım etmeyi teklif edin. Hatta sadece “merhaba” 
deyin ve onlara gülümseyin. Küçük şeyler büyük bir 
fark yaratabilir. . .her ikinizin hayatında!
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ÇOCUKLAR
Tam isabet!

Başkan Uchtdorf, sevindirici haberin hedef talimi gibi 
olduğunu söylüyor. En önemli şeylere hedeflenme-

miz gerekir. En önemli emirler, Tanrı’yı ve başkalarını 
sevmektir. Eğer bu iki şeye odaklanırsak, her seferinde 
tam isabet yapabiliriz!

Bir kağıda büyük bir hedef çizin. Anne veya baba-
nızdan aşağıdaki listeyi size okumasını isteyin. Eğer 

listedeki bir şey Tanrı’ya ve başkalarına olan sevgimizi 
göstermeye yardımcı oluyorsa, o zaman hedefin ortası-
na bunu yazın veya çizin. 

Oyuncaklarınızı paylaşmak
Şeker çalmak
Kilise’ye gitmek
Birisine kötü bir isim takmak
Dua etmek
Birisine sarılmak
Kardeşinizle kavga etmek
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Yardımlaşma Cemiyeti genel 
başkanı Linda K. Burton, Yar-

dımlaşma Cemiyeti’nin amacının 
“kadınları sonsuz hayatın kutsama-
larına hazırlamak” olduğunu söyle-
miştir.1 “Bu işteki hayati rolümüzde” 
iman, aile ve yardımlaşma sayesin-
de etkinliklerde bulunabiliriz.2

Yardımlaşma Cemiyeti Genel  
Başkanlığı Birinci Danışmanı, 
Carole M. Stephens, Yardımlaşma 
Cemiyeti’nin “maddi ve manevi 
bir iş” olduğunu söylemiştir. “Bu 
iş, Kurtarıcı’nın zamanında yaşayan 
kadınların yaptığı, bugün bizim de 
yapmaya devam ettiğimiz iştir.” 3

Su kabını bırakıp başkalarına 
İsa’nın peygamber olduğunu  
söylemek için koşan kuyudaki 
Samiriyeli kadına (bkz. Yuhan-
na 4:6- 42) ya da hayatı boyunca 
başkalarına sevinçle hizmet eden 
Fibi’ye (bkz. Romalılar 16:1–2) 
baktığımız zaman Mesih’e gelmede 
aktif rol alan Kurtarıcı’nın zamanın-
da yaşamış olan kadınların örne-
ğini görürüz. Sonsuz yaşam için 

Yardımlaşma Cemiyeti’nin Amacı

yolumuzu açan O’dur (bkz. Yuhan-
na 3:16). 

Kendi organizasyonlarını kurmak 
için 1842’de Sarah Kimballs’ın evin-
de toplanan Illinois- Nauvoo’daki 
öncü kız kardeşlerimize baktığımız 
zaman, Yardımlaşma Cemiyeti’nin 
rahiplikle birlikte ve aynı doğrultu-
da kurulmasının Tanrı’nın bir planı 
olduğunu görürüz. Daha sonra 
Eliza R. Snow bir tüzük yazdı ve 
Peygamber Joseph Smith bunu 
inceledi. Peygamber, kadınlar orga-
nize olmadan Kilise’nin tamamen 
organize olamayacağını fark etti. 
O, Rab’bin onların sunusunu kabul 
ettiğini fakat daha iyi bir şeyin onla-
rın beklediğini söyledi. Peygamber, 
“Rahiplik örneğine benzer olarak, 
kadınları rahipliğin himayesinde 
organize edeceğim” dedi.  4

“Yardımlaşma Cemiyeti, dün-
yada iyilik yapmaya çalışan başka 
bir grup kadın gibi değildi. Bu 
grup farklıydı. Bu grup “daha iyi 
bir şeydi”, çünkü rahiplik yetkisine 
bağlı olarak düzenlenmişti. Bunun 

organizasyonu, yeryüzünde 
Tanrı’nın işinin ortaya çıkması için 
gerekli bir adımdı.” 5

Ek Kutsal Yazılar ve Bilgiler
Öğreti ve Antlaşmalar 25:2–3, 10; 
88:73; reliefsociety. lds. org
KAYNAKLAR
1. Linda K. Burton, Sarah Jane Weaver’ın 

Kitabında, “Relief Society Celebrates  
Birthday and More March 17,” Church 
News, 13 Mart 2015, news. lds. org.

2. Linda K. Burton, Weaver’ın Kitabında 
“Relief Society Celebrates Birthday.”

3. Carole M. Stephens, Weaver’ın Kitabında, 
“Relief Society Celebrates Birthday.”

4. Joseph Smith, Daughters in My Kingdom: 
The History and Work of Relief Society 
(2011), 11–12.

5. Daughters in My Kingdom, 16.
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Bu materyali dua ederek çalışın ve neyi paylaşacağınızı bilmek için  
ilham almaya çalışın.

İman, Aile, Yardım

Bunu Dikkate Alınız
Yardımlaşma Cemiyeti, kadınların 
Cennetteki Baba’nın onlar 
için olan ilahi rolünü yerine 
getirmelerinde ve onları sonsuz 
yaşama doğru yönlendirmede 
nasıl yardım eder?


