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Birkaç yıl önce Louis adında bir arkadaşım nazik ve 
yumuşak sesli annesi hakkında dokunaklı bir hika-
yeyi bana anlattı. Annesi vefat ettiği zaman oğulları 

ve kızlarına mali değeri olan hiçbir servet bırakmadı fakat 
onun yerine fedakarlık ve itaat etme örneğinin zengin bir 
mirasını bıraktı. 

Cenaze methiyeleri söylendikten ve mezarlığa olan 
hüzünlü yolculuktan sonra, bu büyük aile annelerinin 
bıraktığı az sayıdaki eşyalarını sırasıyla gözden geçirdi. 
Bunların arasında, Louis bir not ve anahtar keşfetti. Notta 
şöyle yazıyordu: “Yatak odasının köşesinde, şifonyerimin 
alt çekmecesinde küçük bir kutu var. Bu benim kalbimin 
hazinesini içerir. Bu anahtar kutuyu açacaktır.”

Herkes, annelerinin kilitli olan bir kutuda yeterince 
değerli neyi olabileceğini merak ediyordu. 

Kutu bulunduğu yerden çıkarıldı ve anahtarın yardımıyla 
dikkatlice açıldı. Louis ve diğerleri kutunun içindekilerini 
incelerken, adları ve doğum tarihleri ile birlikte her çocu-
ğun birer fotoğrafını buldular. Daha sonra Louis, evde 
yapılmış bir sevgililer günü kartını çıkardı. Kendisine ait 
olduğunu fark ettiği derme çatma çocuksu el yazıyı, 60 yıl 
önce yazmış olduğu şu sözleri okudu: “Anneciğim, seni 
seviyorum.”

Kalpler hassastı, sesler yumuşaktı ve gözler yaşlıydı. 
Annenin hazinesi, onun ebedi ailesiydi. Hazinenin gücü, 
“Seni seviyorum” sözünün sağlam temeline dayanıyordu. 

Günümüz dünyasında, sevginin sağlam temelinin, 
evden daha fazla ihtiyaç duyulduğu başka bir yer yok-
tur. Ve dünyada kimse, sevgiyi aile hayatlarının merkezi 

yapmış olan Son Zaman Azizleri’nin evlerinden başka 
hiçbir yerde bu temelin daha iyi bir örneğini bulamaz. 

Kurtarıcı İsa Mesih’in öğrencileri olduğunu söyleyen 
bizlere, O şu geniş kapsamlı talimatı verdi:

“Size yeni bir buyruk veriyorum: Birbirinizi sevin. 
Sizi sevdiğim gibi, siz de birbirinizi sevin.

“Birbirinize sevginiz olursa, herkes bununla benim 
öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır.” 1

Birbirimizi sevme emrini yerine getirmek istiyorsak, 
günlük etkileşimlerde sevgimizi göstererek birbirimize 
şefkat ve saygı ile davranmamız gerekir. Sevgi nazik bir 
kelime, sabırlı bir yanıt, özverili bir hareket, anlayışlı bir 
kulak ve bağışlayıcı bir kalp sunar. Bütün ilişkilerimizde, 
bu ve buna benzer hareketler kalplerimizdeki sevginin 
açığa çıkmasına yardımcı olur. 

Başkan Gordon B. Hinckley (1910–2008) şöyle gözlem-
ledi: “Sevgi . . . gök kuşağının sonundaki altın dolu küptür. 
Yine de sevgi, gök kuşağının sonundan daha fazladır. Sevgi 
ayrıca başlangıçtadır ve başlangıçtan beri fırtınalı bir günde 
gökyüzünün bir ucundan diğer ucuna kemer gibi uzanan 
güzelliği ortaya çıkarır. Sevgi ağlayan çocuklara bir güven-
lik, gençliğin özlemi, evliliği bağlayan bir yapıştırıcı ve evde 
yıkıcı sürtünmeyi önleyen bir kayganlaştırıcı maddedir. 
O, yaşlılığın huzuru ve ölümün içinden parlayan umudun 
güneş ışığıdır. Ailesi, arkadaşları, kilisesi ve komşuları ile 
olan ilişkilerinde buna sahip olanlar ne kadar zengindir.” 2

Sevgi sevindirici haberin tam özü, insan ruhunun en 
asil özelliğidir. Sevgi dertli aileler, sorunlu topluluklar ve 
hasta milletler için bir çaredir. Sevgi bir gülümseme, bir el 
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sallama, nazik bir yorum ve bir iltifattır. Sevgi fedakarlık, 
hizmet etmek ve bencil olmamaktır. 

Kocalar, eşlerinizi sevin. Onlara, asalet ve takdirle davra-
nın. Kız kardeşler, kocalarınızı sevin. Onlara, onur ve teş-
vikle davranın.

Anne ve babalar, çocuklarınızı sevin. Onlar için dua edin, 
onlara öğretin ve onlara tanıklık edin. Çocuklar, anne ve 
babanızı sevin. Onlara, saygı, minnet ve itaatkarlık gösterin. 

Mormon’un öğüt verdiği gibi, Mesih’in saf sevgisi olma-
dan , “[biz] bir hiçiz.” 3 Dua ederim ki, Mormon’un şu öğü-
düne uyabiliriz: “Yüreğinizdeki bütün güçle Baba’ya dua 
edin ki, Oğlu İsa Mesih’in sadık taraftarlarına bağışladığı 
bu sevgiyle dolup, [biz] de Tanrı’nın [çocukları olabiliriz]; 
öyle ki O göründüğü zaman biz de O’nun gibi olacağız.” 4

KAYNAKLAR
1. Yuhanna 13:34- 35.
2. Gordon B. Hinckley, “And the Greatest of These Is Love,”  

Ensign, Mart 1984, 3.
3. Moroni 7:46; ayrıca bkz. ayet 44.
4. Moroni 7:48.

BU MESAJI ÖĞRETMEK İÇİN FİKİRLER

Başkan Monson bizlere, özellikle evlerde Mesih benze-
ri gerçek sevgiyi göstermenin önemini öğretiyor. Ziyaret 
ettiklerinizden, aile olarak toplanmalarını ve birbirleri-
ne daha fazla sevgi gösterebilmenin yollarını aramayı 
düşünmelerini istemeyi göz önünde bulundurun. Onları, 
bu fikirlerden birisini seçmeye ve aile olarak bunu başar-
mak için planlar yapmaya teşvik edebilirsiniz. Örneğin, 
aile üyeleri her hafta başka bir aile üyesine gizli şekilde 
hizmet etmeye çabalayabilir. Daha sonra onlardan hedef-
lerine ulaşmak için gösterdikleri çabanın evlerindeki 
sevgiyi nasıl arttırdığını düşünmelerini rica edebilirsiniz.

GENÇLİK
Huzur İçin Dua Etmek
Sarah T.

Annem ve babam genelde kiliseden sonra toplantı-
lara katılırdı ve ben genellikle asabi ve aç olmaları-

na rağmen üç küçük erkek kardeşime bakar ve onların 

öğle yemeğini hazırlamalarına yardım ederdim. Genel-
likle kavga etmeye başladıklarında, küçük bir problemi 
hızlı bir şekilde çözebiliyordum. Fakat bazen telaşa 
kapıldığım için kavga başladıktan sonra huzuru sağla-
mak kolay olmuyordu. 

Bir gün öğleden sonra, erkek kardeşlerim birbirle-
riyle geçinmekte çok zorlanıyorlardı. Huzuru sağlamak 
için gösterdiğim çabaların, işleri daha kötü yaptığını 
fark ettim çünkü sinirliydim. Bu yüzden sadece kendi 
öğle yemeğimi hazırladım ve konuşmayı kestim. En 
sonunda herkese, “Dua edeceğim” dedim. “Lütfen bir 
dakika sessiz olabilir miyiz?” Onlar sakinleşir sakin-
leşmez yemek duası ettim. Duamı bitirmeden önce, 
şunu ekledim: “Ve lütfen bize barıştırıcı olmamız için 
yardım et.”

Ilk başta, onlar duymamış gibiydi ve yeniden kavga 
etmeye başladılar. Rahatsız olmuştum ama sevgi dolu 
olmam gerektiğini ve olabildiğim kadar sakin olmam 
gerektiğini biliyordum çünkü biraz önce barışmamız için 
dua etmiştim. Bir dakika sonra kendimi çok sakin hisset-
tim. Hiçbir şey söylemeden yemeğimi yedim ve çocuklar 
sonunda kavga etmeyi bıraktı. Hissettiğim huzurun, 
basit bir duanın yanıtı olduğunu fark ettim. Ben, bir 
barıştırıcı insan olmak için dua etmiştim ve bağırmak 
çok cazip geldiğinde, Cennetteki Babam bana sakin 
olmam için yardım etmişti. O’nun bize gerçekten huzur 
verebileceğini biliyorum. 
Makale yazarı Arizona, ABD’de yaşamaktadır.

ÇOCUKLAR
Gerçek Hazine

Başkan Monson, özel bir hazine kutusu olan bir 
annenin hikayesini anlatıyor. Bu annenin çocukları 

kutuyu açtıkları zaman, kendi fotoğraflarını buldular. 
Annenin hazinesi ailesiydi!

Gerçek hazine altın ve mücevherler değil, sevdiğiniz 
insanlardır. Kimi seviyorsunuz? Onların bir resminin 
olduğu bir hazine kutusu çizin veya kutunun içine 
isimlerini yazın.
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Cennetteki Babamız’ın ölümsüz-
lüğe ve sonsuz yaşam potan-

siyeline sahip olabilmemiz için 
Biricik Doğmuş Oğlu’nu verdiğini 
anlamak, Tanrı’nın bizim için olan 
sonsuz ve tarif edilemez sevgisini 
hissetmemize yardımcı olur. Kurtarı-
cımız da bizi sever.

“Mesih’in sevgisinden bizi kim 
ayırabilir? . . .

“Eminim ki ne ölüm, ne yaşam, 
ne melekler, ne yönetimler, ne şim-
diki ne gelecek zaman, ne güçler, 

“Ne yükseklik, ne derinlik, ne de 
yaratılmış başka bir şey bizi Rabbi-
miz Mesih İsa’da olan Tanrı sevgisin-
den ayırmaya yetecektir” (Romalılar 
8:35, 38–39).

Oniki Havariler Kurulu’ndan Yaşlı 
D. Todd Christofferson, İsa Mesih’-
in Kefareti hakkında şöyle dedi: 
“Kurtarıcı’nın Getsemani’de çektiği 
acı ve O’nun çarmıhtaki ızdırabı, 

Mesih’in Kefareti,  
Tanrı’nın Sevgisinin Kanıtıdır

adaletin üzerimizde olan taleplerini 
karşılayarak bizi günahtan kurtarır. 
O, tövbe edenlere merhametini ve 
affını sunar. İsa Mesih’in Kefareti 
ayrıca masumca tahammül ettiğimiz 
acılarımızı iyileştirerek ve bunları  
telafi ederek adaletin bize olan 
borcunu karşılar. ‘Çünkü işte bütün 
insanların acılarını, evet, Adem’in 
ailesinden gelen erkek, kadın ve 
çocuk, her canlı yaratılışın acılarını 
O çeker’ (2. Nefi 9:21; ayrıca bkz. 
Alma 7:11–12).” 1

Mesih “[adımızı avuçlarına  
kazıdı]” (Yeşaya 49:16). Linda K. 
Burton, Yardımlaşma Cemiyeti 
Genel Başkanı şöyle dedi: “Bu 
yüce sevgi eylemi, Biricik Doğmuş 
ve mükemmel Oğlu’nu günahları-
mız, ıstıraplarımız ve kendi kişisel 
yaşamlarımızda haksız görünen her 
şey adına acı çekmek üzere yollaya-
cak derecede bizi seven Cennetteki 

Babamız’a teşekkür etmek için 
bizim alçakgönüllülükle dua 
etmememizi ve dizlerimizin 
üzerine çökmemizi sağlamalıdır. 

Ek Kutsal Yazılar ve Bilgiler
Yuhanna 3:16; 2. Nefi 2:6–7, 9; 
reliefsociety. lds. org
KAYNAKLAR
1. D.Todd Christofferson, “Redemption,” 

Ensign veya Liyahona, Mayıs 2013, 110.
2. Linda K. Burton, “İsa Mesih’in Kefaretine 

Olan İman Kalplerimizde Yazılı mı?”  
Liyahona, Kasım 2012, 114.
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Bu materyali dua ederek çalışın ve neyi paylaşacağınızı bilmek için ilham arayın. İman, Aile, Yardım

Bunu Dikkate Alınız
Kurtarıcımız’ın Kefaret hediyesi 
için Tanrı’ya ve Isa Mesih’e 
şükranlarımızı ve sevgimizi  
nasıl sunabiliriz?


