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Bu, tek oðlunun ölümüyle kedere boðulan bir
kadýnýn hikayesidir. Üzüntüsü karþý konulamaz hale
gelir ve kadýn hiçbir þeyle teselli bulamaz. Sonunda
kadýn yaþlý bir bilgeden tavsiye almaya gider. Bilge
ona “Bana hardal tohumu getirirsen sana oðlunu
geri vereceðim” der. “Ancak bu tohumlar daha önce
içinde hiç üzüntü yaþanmamýþ bir evden gelmeli.”
Kadýn þevkle araþtýrmaya baþlar. Her seferinde,
gittiði evde bir üzüntünün yaþanmýþ olduðunu
öðrenir - sevilen birinin ölümü veya bir baþka büyük
talihsizlik. “Kederim ne kadar bencilceymiþ” der
kadýn, “herkes üzüntü yaþar.”
Bugünlerde haber seyrederken ya da gazete
okurken, dünyada olup biten deprem, yangýn,
sel, savaþ, yaygýn hastalýk, uçak ve tren kazalarý
ve bunlar gibi daha birçok dehþet verici acýlarla ve
zorluklarla karþýlaþmamak çok zor. Teselli edilme
ihtiyacý hiç bu kadar çok olmamýþtý.
Herkes zaman zaman rahatlatýlmaya ihtiyaç
duyar. Gelecek ne denli kasvetli görünürse
görünsün, herkesin daha iyi yarýnlar için umut
olduðuna dair temin edilmeye ihtiyacý vardýr.
Sabreder ve bizi düþünen birileri olduðuna inanýrsak,
huzur buluruz.
Dileriz Motivated’in bu sayýsý size teselli verir
ve çevrenizde ihtiyacý olan insanlara ulaþmanýza
yardýmcý olur. En önemlisi, Tanrý’nýn sizi
önemsediðinin teminatý olmasýný dileriz.
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H

ep bir çay fincanı değildim.
Hayatımın bir döneminde sadece
bir kil parçasıydım. Sonra ustam
beni alıp hafifçe vurmaya, kalıplayıp
şekillendirmeye başladı. Bu çok
ıstırap vericiydi. Durması için ustama
yalvardım, ama o sadece gülümsedi ve
“Daha değil!” dedi.
Sonra beni bir çıkrığın üstüne koyup
döndürdü. Midem o kadar bulanmıştı
ki dayanamayacağımı sandım, ama
nihayet beni oradan indirdi. Tam daha
iyi olacağımı düşünürken ustam beni
bir fırına soktu. Beni neden yakmak
istediğini bir türlü anlayamadım;
ona bağırdım ve beni çıkarması

Daha Deðil!
için yalvardım. Fırının kapağındaki
camdan bulanık görüyordum, o sadece
gülümsedi, başını iki yana salladı ve
“Daha değil!” dedi.
Nihayet geldi ve beni dışarı çıkardı.
Kendi kendime “Bu kesinlikle daha iyi”
dedim. Sonra birden ustam beni alıp
zımparalamaya ve fırçalamaya başladı.
Sonra da bir boya fırçasıyla beni baştan
aşağıya boyadı. Koku öyle güçlüydü ki
bayılacağımı sandım. Ona durması için
yalvardım ama o gülümsemeye devam
etti ve “Daha değil!” dedi.
Sonra beni bir başka fırına
yerleştirdi. Bu seferki öncekinin iki katı
kadar sıcaktı. Boğulacağımı biliyordum.
Yalvardım, rica ettim, ağladım, ama o
hala gülümsüyordu ve “Daha değil!”
dedi.
Hiç umut kalmadığını hissetmeye
başlamıştım. Hayatta kalamayacaktım.

Artık dayanamıyordum. Benim için
her şey sona ermişti. Pes etmeye karar
verdim. Bu sırada kapak açıldı ve ustam
“şimdi!” dedi.
Beni eline alıp dinlenmem için
bir rafa bıraktı. Daha sonra elinde
bir aynayla gelip aynaya bakmamı
söyledi. Kendime baktığımda gözlerime
inanamadım. “Aman Tanrım, ne kadar
güzel bir fincan bu böyle” dedim.
Ustam açıklamaya koyuldu:
“Bilmeni isterim ki sana vururken
ve kalıplarken canının acıdığının
farkındaydım. Çıkrığın başını
döndürüp mideni bulandırdığının da
farkındaydım. Ama eğer seni kendi
haline bırakmış olsaydım kuruyup
sonsuza kadar bir kil yumrusu olarak
kalacaktın. Kişiliğin olmayacaktı.
“Seni ilk soktuğum fırın çok sıcaktı,
biliyorum, ama sokmamış olsaydım
ufalanırdın.
“Biliyorum fırçalanıp boyanmaktan
çok rahatsız oldun, ama bunları
yapmamış olsaydım renksiz kalırdın.
“Ve elbette ikinci fırının senin için
ne denli zor olduğunu da biliyorum.
Ama seni oraya sokmasaydım basınca
dayanıklı olmazdın. Kuvvetin hemen
biterdi ve fazla hayatta kalmazdın.
“Yani gördüğün gibi, sen bütün
bunların çok zor olduğunu düşünürken
ben seni kolluyordum. Senin neye
dönüşeceğini de başından beri
biliyordum. Sana ilk dokunduğum
günden itibaren aklımda tamamlanmış
bir eser vardı.
—Anonim

Bir

Çay Fincanının

Başından geçenler
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Omzumdaki
El

By Jerry Bond uyarlaması

Ve sonra omzumda
bir elin beni
pencereye doðru
çeken emin ve
sýký kavrayýþýný
hissettim.

1

974 yýlýnýn Mart ayýnda, bir gece geç saatlerde uzaklardan gelen baðrýþma ve feryatlarla
uyandým. Önce ev içi bir tartýþma olduðunu düþündüm, ama seslerdeki çaresizlikten daha
ciddi bir þeyler olabileceðini anladým. Kalkýp pencereyi açtým. Aðýr ve keskin duman kokusu
girdi içeri. Panik içinde tiz bir ses gecenin serin havasýný delerek baðýrdý: “Yardým edin! Yardým
edin! Küçük kýzým içerde!”
Dehþet içinde giyindim, bir el feneri aldým ve birkaç bina ötedeki Medlin Caddesi’nden gelen
feryatlara doðru koþtum. Green ailesinin evi alevler içindeydi. Tek katlý tuðla evin camlarýndan
simsiyah duman çýkýyordu. Komþulardan ve polisten oluþan küçük bir kalabalýk toplanmýþtý.
Ýtfaiye ise henüz gelmemiþti.
Yanýp sönen turuncu-siyah pýrýltýlar içinde, birkaç adamýn Bay Green’i evin arkasýndaki
küçük pencereden çekip çýkarmaya çalýþmalarýný dehþetle izledim. Sonra da öndeki çimenlikte
Bayan Green ve ona sarýlmýþ üç çocuðunu gördüm. Bayan Green panik içindeydi.
“Theresa!” diye baðýrdý. “Theresa’m hala içerde!”
Bir þeyler yapmalýyým, diye düþündüm. Yardým etmeliyim! Hareket etmeye çalýþtým,
yapamadým. Etrafýmý saran karmaþa, panik ve korkudan donup kalmýþtým. Büyük bir kývýlcým
yaðmuru karanlýk gökyüzünü aydýnlatýrken evin bir bölümü çöktü. Bayan Green’in tekrar
baðýrdýðýný duydum.
“Tanrým,” diye yakardým, bana yardým et!”
Eve doðru koþtum ve en yakýn pencereden içeri daldým. Ýçeriye girdiðim anda göz gözü
görmez oldu. Kalbim hýzla çarpýyordu. Her þey simsiyahtý ve her yerden duman çýkýyordu.
Yolumu el yordamý ile bularak odanýn ortasýna kadar geldim. Sonra, birdenbire, durdum.
Ýçimden bir ses - güçlü ve tuhaf bir his- bana yanlýþ odada olduðumu söylüyordu. “Burasý deðil”
der gibiydi. “Kýzý burada bulamazsýn.” His öyle kuvvetliydi ki silkinip atamadým. Ve sonra
omzumda bir elin beni pencereye doðru çeken emin ve sýký kavrayýþýný hissettim.
Bu kiþinin güvenliði için “Çabuk çýk buradan!” diye baðýrdým. Onu takip etmek için arkamý
döndüm ama orada kimseler yoktu. Odada sadece ben vardým, yalnýzdým ve titriyordum.
Soluk soluða pencereye yöneldim ve içinden geçerek yere indim. Baþýmý kaldýrdýðýmda
Bayan Green’in çýldýrmýþ gibi bakan gözlerini gördüm. Biraz cesaret alabilmek için benim
gözlerimi arýyordu çaresizce. Heyecanla bir baþka pencereyi iþaret etti.
“Orada,” diye fýsýldadý kýsýk sesiyle. “Oraya gir.”
Pencere yerden birkaç metre yüksekteydi. Birileri bana omuz verdi. Kendimi içeriye doðru
çektim ve içeriye yere düþtüm. Bu oda da karanlýk ve duman doluydu. Gözlerim yanýyordu. Bir
adým ötesini bile göremiyordum.
“Tanrým,” diye yakardým tekrar, bana yardým et!”
Daha sonra olan þey beni bir an hayrete düþürdü. Ýlk olarak, sanki duama verilen bir cevap
gibi kendime ve buranýn gerçekten doðru yer olduðuna ve Theresa’yý bulacaðýma dair güvenim
arttý. Sonra hayretler içinde beni diðer odadan dýþarý çýkaran gücü omzumda tekrar hissettim.
Ancak bu sefer daha kuvvetliydi ve sanki beni yere doðru itiyordu. Neler olduðunu anlayamasam
da direnmedim. Ýçgüdüsel olarak onun kontrolü almasýna izin verdim. Varlýðý rahatlatýcý ve
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güven vericiydi. Ýyi bir þey olduðunu biliyordum.
Kendimi serbest býraktým ve gücün beni yere itmesine izin verdim. Duvarý takip ederek,
kollarýmý iyice açýp tutunarak emeklemeye baþladým. Bir yataða vardým ve üzerindeki
daðýnýklýðýn içini araþtýrmaya koyuldum.
“Hayýr!” der gibiydi bir ses. “Aþaðýda kal!” Emekleme pozisyonuma geri döndüm. Yatakta
hiçbir þey bulamamýþtým. “Merak etme,” diye fýsýldadý ses. “Neredeyse geldin. Endiþelenme.”
Yataðýn ayakucunda, yere panik içinde biri tarafýndan atýlmýþ izlenimi veren sandalyeler,
döþek ve yorganlar vardý. Bu karmakarýþýk labirentin içine uzanarak aradýðým þeyi buldum
- bir kol, bir bacak, anlatmasý zor- ama Theresa’yý bulduðumu biliyordum. Kýz, küçük zayýf,
kahverengi saçlý bir bohça gibi ortaya çýkana kadar çekmeye devam ettim.
“Theresa?” diye fýsýldadým.
Güçlükle duyabildiðim titrek bir nefes alma sesi hayatta olduðunu teyit ediyordu. Onu
omzuma alýp pencereye doðru koþtum.
Dýþarýdaki kalabalýk ben Theresa’yý yavaþça yere býrakýp suni teneffüs yaparken sessizce
bakakaldý. Kýzýn kurumdan siyahlaþmýþ küçücük yüzü ifadesizdi. Polis arabalarýnýn mavi ýþýklarý
karanlýkta yanýp sönüyordu. Minik aðzýna nefesimi verirken hayatta kalabilmesi için dua ettim.
Siren sesleri ve kýrmýzý flaþörler itfaiye arabalarýnýn geliþini haber veriyordu. Suni teneffüse ve
dua etmeye devam ettim. Ýtfaiyeci þefinin megafondan emirler yaðdýran sesini dinledim ve sonra
ön kapýnýn kýrýldýðýný duydum. Oksijenle temas edip harlanan yangýn, her yaný kavurarak infilak
etti.
Theresa gözlerini kýrpýþtýrdý. Artýk kendi kendine nefes alýyordu. Ambulans gelene kadar onu
kucaðýmda tuttum.
“Onu tam zamanýnda dýþarý çýkarmýþsýnýz,” dedi hemþire çocuðu kollarýmdan alýrken.
“Yanýklarý var ama iyileþecek.”
Ambulans uzaklaşana kadar bekledim sonra da eve döndüm.
Yaþadýklarým beni öyle çok sarsmýþ, korkulu çýðlýklarýn yankýlarý canýmý öyle çok sýkmýþtý
ki uyuyamadým. Her þeyden çok beni küçük kýza götüren esrarengiz varlýk sinirimi bozuyordu.
Tanrýya her zaman inanmýþ, duanýn gücüne her zaman güvenmiştim, ama bu tip bir müdahale
korku vericiydi. Bu fikri kavramak çok zordu, ama kafamdan da atamýyordum. Bütün gece bunu
düþünerek uyuyamadým.
Sabah saat 7’de ceketimi ve ayakkabýlarýmý giyip yangýn mahalline tekrar gittim. Siyah,
kömürleþmiþ bir tuðla yýðýnýna dönen evden hala duman çýkýyordu. Yanmýþ mobilyalarýn
iskeletleri ön bahçeye saçýlmýþtý. Polis müfettiþi ve birkaç polis memuru oradaydýlar. Müfettiþ
bana orada ne yaptýðýmý sordu, söyledim. Oturma odasýndaki kanepenin üstünde yanarken
býrakýlan bir sigaranýn yangýna sebep olmuþ olabileceðini anlattý.
Theresa’yý bulduðum odaya gittim. Burasý da evin geri kalaný gibi kömürleþmiþ ve dumandan
kararmýþtý. Duvarlar yoðun ýsýdan kabarmýþtý. Köþede erimiþ bir tenis raketinden geriye kalanlar
vardý.
Yanmýþ odanýn içine yavaþça göz gezdirdim. Derken duvarda bir þey dikkatimi çekti.
Theresa’yý bulduðum noktanýn hemen üstünde güzel yazýlarla yazýlmýþ, düzgünce asýlmýþ, ve
tuhaftýr, yangýndan hiç zarar görmemiþ bir tabela vardý. Çerçeve kurumdan kararmýþtý, ama
üzerindeki deðiþmez, dinginlik ve güven veren sözler - Tanrý sizi hiçbir zaman terk etmeyecek
ve hiçbir zaman býrakmayacaktýr - okunur durumda ve tertemizdi.
Orada ne kadar durdum, bu sözlere gözlerime inanamayarak ne kadar zaman baktým hiç hatýrlamýyorum. Ama oradan ayrýlýrken O’na yeni bulduðum bir anlayýþ ve inançla derin þükranlarýmý
sunduðumu iyi anýmsýyorum. ●
Motivated
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Fýrtýnanýn Ýçin
“O benimle!”

S

6

avaþ, felaketler ve karmaþa sarýnca
etrafýmýzý, her yanda yýkým varsa eðer,
çekilen acý dayanýlmaz gelebilir. Gelecek
kaygýsý boðucu olabilir, ümitsizlik bizi ele
geçirmekle tehdit edebilir. Dünya üzerimize
yýkýlýyor gibi göründüðünde, herþey kayýpken
ve gelecekten emin deðilken bile huzur bulmak
mümkündür bir fýrtýnanýn ortasýnda. Phyllis
Martin diyor ki:

F

ýrtýna bulutlarý ve þiddetli rüzgarlar
aniden ilkokulun üzerinde belirmiþti.
Radyoda hortum ikazý yapýlýyordu. Çocuklarý
evlerine yollamak çok tehlikeli olacaktý. Bunun
yerine bodrum katýna götürüldüler ve orada
korkuyla birbirlerine sarýldýlar.
Biz öðretmenler de endiþeliydik. Gerginliði
azaltmak için müdür hep beraber þarký
söylemeyi önerdi. Ama sesler zayýf ve isteksiz
çýkýyordu. Çocuklar birbiri ardýna aðlamaya
baþladý. Onlarý sakinleþtirmek imkansýzdý.
Derken zor durumlarda bile çok inançlý
görünen bir öðretmen, kendine en yakýn oturan
çocuða fýsýldadý, “Birþey unutmuyor musun
Lara? Fýrtýnadan daha büyük bir güç bizi ondan
koruyacak. Kendine ‘Tanrý þimdi benimle’ de.
Sonra da bu sözleri yanýndaki arkadaþýna
söyle.”
Bu düþünce bir çocuktan diðerine
aktarýldýkça gruba huzur geldi. Dýþarýdaki
rüzgarýn biraz önceki þiddetiyle estiðini
duyabiliyordum, ama bu artýk önemli deðildi.
Ýçerde korku azalmýþ, gözyaþlarý kaybolmuþtu.
Biraz sonra radyodan durum normale
döndü sinyali gelince öðrenciler ve personel
herzamankinin tersine itiþip kakýþmadan
sessizce sýnýflarýna döndüler.
Yýllar boyu beni sakinleþtiren bu sözleri
hatýrladým. Stresli ve sorunlu zamanlarýmda,
korku ve gerilimimden kurtulmak için bu sözleri
tekrarladým, “O þimdi benimle.”
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Yýllar boyu beni sakinleþtiren bu sözleri hatýrladým.
Stresli ve sorunlu zamanlarýmda, korku ve gerilimimden
kurtulmak için bu sözleri tekrarladým, “O þimdi benimle.”

S

anatçýlardan huzuru konu etmeleri
istenen bir resim yarýþmasýyla ilgili
baþka bir hikaye vardýr. Yarýþmacýlarýn çoðu
sessiz sakin dað manzaralarý - mutlak sükunet
- resmederek katýldýlar.
Elbette bu da bir çeþit huzur. Ama en zor
duyulabilecek huzuru gösteren resim ödülü
kazanmýþtý. Bu resim kükreyen, çaðlayan,
köpüren bir þelaleyi gösteriyordu, akýntýnýn
üzerine doðru uzanmýþ bir aðaç dalýndaki
yuvada da, gürültülü nehre aldýrmaksýzýn huzur
içinde þarký söyleyen küçük bir kuþ oturuyordu.

Y

“O günleri hatýrlýyorum da, hiç þüphem yok
ki Tanrý bizi yönlendirdi... Güney Georgia’nýn
isimsiz daðlarý ve buzullarý üstündeki otuz altý
saatlik uzun ve harap edici yürüyüþ sýrasýnda
sýk sýk sanki üç deðil dört kiþiymiþiz hissine
kapýldým. Yanýmdaki arkadaþlarýma bu konuda
hiçbir þey söylemedim, ama daha sonradan
Worsley bana ‘Patron, yürürken yanýmýzda
baþka biri varmýþ gibi tuhaf bir his duydum’
dedi. Crean da ayný þeyi düþündüðünü
itiraf etti. Ýnsan gözle görülür elle tutulur
olmayan þeyleri tarif etmeye çalýþýrken
‘kelimelerin eksikliðini, konuþmanýn sertliðini ve
iþlenmemiþliðini’ daha iyi anlýyor. Bizim seyahat
kayýtlarýmýz, kalplerimize bu kadar yakýn bir
öznenin adýný anmadan tamam sayýlmazdý.”

ýllar önce, deniz ulaþýmý hava
ulaþýmýndan daha yaygýnken bir
transatlantik yolcu gemisi fýrtýnaya yakalandý.
Ýki gün boyunca rüzgar hiddetle esti. Yolcular
çok korkuyorlardý. En sonunda endiþeli bir
ünyada iþler kötüye gittikçe göksel
yolcu pilotu görebileceði bir yere týrmandý. Diðer
varlýklarýn yardýmýna daha da çok
yolcularýn yanýna döndüðünde iyi haberler
ihtiyaç duyacaðýz - Tanrý da bize onlarý daha sýk
getirmiþti. “Ýyi durumdayýz!” dedi. “Gemi limana gönderecek. Tanrý, sizi sevdiðini ve kolladýðýný
varacak. Pilotu gördüm, gülümsüyordu.”
bilmenizi ister. Bize melekleriyle yol göstermesi
bunu sergileme yollarýndan sadece biridir. O
anrý yaþamlarýmýzý yönlendirir ve her
her zaman sizinledir ve fýrtýna ortasýnda bile
fýrtýnada bizi kollar. Bizi kollamakla
size huzur vermek ister. ●
kalmaz, ihtiyacýmýz olduðunda yardým etmeleri
için meleklerini yollar.

D

T
Ý

rlandalý kaþif Sir Ernest Henry Shackleton
(1874-1922) kendisi ve yanýndaki Worsley
ve Crean adlý iki adamýn, sýfýrýn oldukça
altýndaki sýcaklýklarda korkunç þanssýzlýklara
karþý savaþýný, Güney Georgia adasýnýn
aþýlmasý neredeyse imkansýz daðlarýný ve
buzullarýný aþarak Güney Kutbu keþif seferinde
kaybolan diðer arkadaþlarýna nasýl yardým
aradýklarýný anlatýyor.
Þöyle yazýyor Shackleton:
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Başarının Sırları

John Templeton’dan

Daha Mutlu Bir Yaşamın Anahtarları

H

ayatta gerçek baþarý, ancak
hayatýnýzý manevi yönden
zenginleþtirirseniz mümkündür. Geçtiðimiz
84 yýl içinde hayatýmý daha dolu dolu,
daha derin ve daha mutlu yaþamama
yardýmcý olan þu basit manevi prensipleri
saptayýp benimsedim:
Baþarýsýzlýk, ancak onu kabullenirsen acýdýr. Yapmaya yeltendiðiniz bir
þeyi baþaramadýðýnýzý kabul etmek ile
kendinizi tamamen baþarýsýz addetmek
arasýnda büyük fark vardýr. Yenilgiyi
baþarý yolunda bir basamak olarak kullanýn.
Hayatta hata yapmak kaçýnýlmazdýr. 1879’da ampulü icat ederken,
Thomas Edison, 1000 defadan fazla
deneyip yanýldý. Bir defasýnda biri ona
cesaretinin kýrýlýp kýrýlmadýðýný ve pes
etmeyi düþünüp düþünmediðini sordu.
Edison þöyle cevap verdi: “Bunlar yolumun üstündeki basamaklardý. Her denemede nasýl bir ampul yapýlamayacaðýný
anlamakta baþarýlý oldum. Öðrenmeye
her zaman hazýrdým, hatalarýmdan bile.”
Eðitimci Booker T. Washington (18561915), özgürlüðüne kavuþmuþ bir
köleydi. Yoksulluk içinde hayata
baþladý ve dokuz yaþýndan itibaren
ailesine destek olabilmek için çalýþtý.
Ancak Washington içinde bulunduðu
zor duruma içerleyip kendini kurban
olarak görmek yerine durumunu
düzeltmek için çabaladý. Ýlk önce
eðitim alabilmek için okulda hademe
oldu. Daha sonra ABD’deki ilk AfrikalýAmerikan üniversitelerinden biri olan
Hampton Enstitüsü’nde öðretmenliðe
baþladý. Bunu Alabama’daki Tuskegee
Enstitüsü’nü kurmasý ve oraya müdür
olmasý izledi. Washington hayat boyu þu

prensibi benimsedi: “Hiç kimsenin beni
kendinden nefret ettirerek ruhumu küçük
düþürmesine izin vermeyeceðim.”
Baþarý ve baþarýsýzlýk arasýndaki
fark azmetmektir. Tarihteki önemli
insanlarýn her biri ayakta kalacak
güce ve cesarete sahipti. Azmetmek,
engellerin veya cesaret kýrýcý olaylarýn
karþýsýnda inançlý kalabilmektir. Amaçlarýna ve hayallerine ulaþmanýn en iyi
yolu inatla vazgeçmemektir ve bunun
yerini hiçbir þey tutamaz.
Duygusal yaralarý en iyi ve en
çabuk gülmek iyileþtirir. Gülmenin
fizyolojik yararlarý vardýr: kaslar gevþer,
nefes almanýz derinleþir ve kandaki
oksijen miktarý artar. Elbette gülmenin
çok zor olduðu ciddi durumlar vardýr,
ama genellikle gülmek gerginliði azaltýr
ve rahatlatýr. Gülmek bedene de, ruha
da iyi gelir. Editör ve yazar Norman
Cousins hastanedeki odasýnda komedi
videolarý seyredip gülerek kanseri yenmiþti.
Sahip olduðunuz her ne varsa,
kullanmazsanýz kaybedersiniz. Bu
vecizeyi genelde fiziksel kuvvet ve
esneklikten bahsederken kullanýrýz, ama
akýl ve ruh için de eþit derecede geçerlidir. Yaþýnýz kaç olursa olsun düþünmeye ve yaratmaya devam etmelisiniz.
Güneþ ýþýðýnýn fazlasý çölleþme
sebebidir. Hayatýmýzda çeþitlilik ve
birbirine zýt duygular olmasaydý, hayatlarýmýzý ve kendimizi geliþtiremezdik.
Sorunlar hep var olacaktýr. Anahtar, her
sorunun bir çözümü olduðunun farkýna
varmaktýr.

-- Sir John Templeton, hayýrsever ve John Templeton Vakfý kurucusu
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Motivated

Özel Sayı

Dokumacý
Hayatýn görüntüsü kasvetli mi?
Sen bozma neşeni,
Çünkü bütün þýk desenlerde
Koyu iplikler olmasý gerekli.
Onlardýr parlak renkleri daha parlak,
Kýrmýzýyý ve sarýyý daha berrak gösteren,
Bizim bakýþ açýmýzdýr
Baktýðýmýz þeyi güzelleþtiren.
Öyle yakýnýndayýz ki desenin
Zorlaþýyor görebilmek
Kalanýný her gün dokumanýn
Bitmesi için gereken.
Ve ne zaman sorunlar
Gri iplikleri çýkarsa
Senin ve benim hayat çizelgemize
Tanrý’ya güvenelim
Çünkü O bir dokumacý gibi
Yaratýcýsýdýr bütün desenin.
-- Anonim
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Üzüntüyle Teselli Bulmak

Þ

unu hiçbir zaman
unutmamalýyýz
ki sorunlarýn en
iyi yaný, onlar
sayesinde sýnanýp
Tanrý’dan teselli
bulurken, baþkalarýna
teselli vermeyi
öðrenmemizdir.
Aþaðýdaki hikayelerin de
ispatladýðý gibi, aslýnda
bizim baþkalarýna
ulaþýp onlarý teselliye
çalýþmamýz, Tanrý’nýn
bizi zor zamanlarda
teselli etmek için
kullandýðý yoldur.
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Evlenmek
üzere olan
kimsesiz bir
kýz vardý. Çok
güzeldi ve
yetimhanedeki
en becerikli
kýzlardan
biriydi. Bir
gün ellerinde
yaralar
çýkmaya
baþladý ve
kýzýn cüzam
olduðu
anlaþýldý.
Yetimhaneden
alýnýp cüzam
hastanesine
yollandý.
Erkek
kardeþinin
eþliðinde o korkunç
yere girerken beyaz
uzun elbiseler içindeydi.
Ýçerideki kadýnlar
kirli görünü-yorlardý,
yüzlerinde keder ve
umutsuzluk vardý. Genç
kýz onlarý görür görmez
baþýný erkek kardeþinin
omzuna gömüp aðlamaya
baþladý. “Tanrým, ben de
onlar gibi mi olacaðým?”
Öyle ýstýrap çekiyordu
ki etrafýndakiler kendine
zarar vereceðinden
korktular.

Tanrý bizi rahat
olmamýz için deðil,
biz de baþkalarýný
teselli edelim diye
teselli eder..

Cüzam hastanesi
yetkilileri kýza acýyarak,
bu zavallý kadýnlara
yardým etmesini teklif
ettiler. Genç kýz için bir
umut ýþýðý göründü ve
kýz neler yapabileceðini
fark etti. Bir okul
kurdu, kadýnlara þarký
söylemeyi ve okuma
yazmayý öðretti. Org
çalýyordu genç kýz, bir
org alýndý ona. Yavaþ
yavaþ deðiþim baþladý.
Evler temiz ve derli
topluydu, kadýnlar
elbiselerini yýkayýp
saçlarýný tarar oldular,
ve bir zamanlar iðrenç
bir halde olan bu yer
deðiþti.

Kendi problemlerinizi
unutun. Bir anlık da
olsa, size yakın olan
hüzünle teselli bulun.
İşte o anda, kendi
benliğinizden sıyrılıp,
cennet kuşlarının
söylediği şarkılarla,
kalbiniz neşeyle
dolacaktır.
Motivated
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“Yüküm çok aðýr Tanrým,”
dedim titreyerek
“Taþýyamayacaðým daha
fazla,” diye ekledim gözyaþý
dökerek
Sonra birden yaralý birinin
feryadýný duydum.
Onu aradým, seve seve
yardýma koyuldum.
Sonra aðýr yükümü
düþündüm, artýk yoktu!
Kasvet ve þüpheler yoktu,
sevginin ýþýðý parlýyordu.

Arkadaþýnýn ölümü
üzerine komþusunun evine
giden küçük kýzýn oradan
dönüþteki hikayesi
“Neden gittin oraya?” diye
sordu babasý.
“Annesini teselliye,”
diyerek yanýtladý küçük kýz.
“Ne yapabilirsin ki onu
teselli etmek için?” diye
sürdürdü baba.
“Kucaðýna oturup onunla
aðladým,” dedi küçük kýz
cevap olarak.●

Bana yardým ediyor þimdi - þu anda,
Göremiyor duyamýyor olabilirim.
Belki uzak bir arkadaþ vasýtasýyla,
Belki bir yabancý hemen yanýmda,
Belki söylenmiþ bir söz,
Yazýlý bir kelime belki;
Bildiðim ve bilmediðim birçok biçimde,
Tanrý’nýn yardýmý benimle.

Þu Anda

edemeyecek kadar
soðuktan kaskatý
kesilmiþlerdi. Dik bir
uçurumun kenarýna
geldiler ve kenardan
kayýp düþmüþ bir
adamýn bir kaya
çýkýntýsýnýn üstünde
yarý ölü bir halde
yattýðýný gördüler.
Daðcý, arkadaþýna
yaralýyý daha güvenli
bir yere taþýmalarýný
önerdi. Yol arkadaþý,
önce kendi baþlarýnýn
çaresine bakmalarý
gerektiðini söyleyerek
yardým etmeyi reddetti.
Arkadaþýný ölmek üzere
olan yaralýyla arkada
býrakarak yoluna devam
etti.
Daðcý büyük
zorluklarla yaralýyý
yukarý taþýmayý ve
sýrtýna almayý baþardý.
Bu çok aðýr yükle
yoluna devam etmeye
çalýþtý. Çok geçmeden
yol arkadaþýnýn
bedeniyle karþýlaþtý.
Yol arkadaþý donarak
ölmüþtü. Daðcý yoluna
devam etti. Yaralý yavaþ
yavaþ kendine gelmeye
baþladý. Bedeninin,
kurtarýcýsýnýn bedenine
sürtünmesi onu ýsýtmýþtý.
Ayný zamanda daðcý
da bu þekilde ýsýnmýþtý.
Sonunda iki adam
bir köye vardýlar ve
kurtuldular.

Beni koruyor þimdi - þu anda,
En çok ihtiyacým olduðunda.
Belki tek bir melek,
Belki kudretli bir semavi orduyla,
Belki sýkýntýlarým vasýtasýyla,
Belki yataða düþüren hastalýk;
Bildiðim ve bilmediðim birçok þekilde,
Koruyor beni zarardan ve kederden de.

Güneþ batarken,
Seyrederken solan ýþýklarýný,
Asla þüphe etmeyiz göreceðimizden
Bir günü daha aydýnlattýðýný.
Öyleyse saðlam bir inançla
Bakalým geleceðimize
O ki sözünü geçirir gün doðuþuna ve gün
batýþýna,
Hep kollayýp bakar hem sana hem de
bana.
-- Annie Johnson Flint, uyarlama
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Dikkate Deðer Sözler

Teselli Bulmak Elinizde
Dünyada, Cennetin iyileştirilemeyeceği
hiçbir keder yoktur.
g
En karanlık saat şafaktan hemen
öncekidir.
g
Fırtınanın içinden yürürken
Başını dik tut
Ve korkma karanlıktan.
Fırtınanın sonu altın gibi bir gökyüzü
Ve bir tarla kuşunun gümüş renkli tatlı
türküsü.
g
Tünelin sonunda bir ışık her zaman
vardır - her zaman!
g
Tanrı bizi yönlendiriyorsa, karanlıkta asla
tökezlemeyiz.
g
Büyük ruhların büyük acıları vardır.

g
Sorunlarınızın varlık sebebi size kuvvet
vermek ve sizi başkalarına kuvvet
vermeniz için donatmaktır.
g
Dayanma gücü, fayda sağlayarak
kazanılır; ve her kim ki başkalarının
neşesiyle kendi kalp ağrısını iyileştirirse,
en iyisi odur.
g
Gölgeler içinde yeni ve denenmemiş
bir yol var önümde; Yanımda Yol
Gösterenim, günbegün O’nunla yürür
giderim heryere.
g

Her yer karanlıksa eğer, başını eğme dik
tut! Korkulu değil inançlı ol.
g
Tanrı bize asla taşıyabileceğimizden fazla
yük vermez.

