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O Burada Yok,
Dirildi
B

ugün, Kurtarıcı’nın Celileler’e verdiği hizmetin
can damarı olan Celile gölünün kıyısında bulunan Kefarnahum şehrinden geriye kalan harabeleri hala görebilirsiniz. Kurtarıcı burada sinagogda
vaaz vermiş, sahilde öğretmiş ve insanları evlerinde
iyileştirmişti.
İsa hizmetinin başında Yeşaya’dan bir metni okudu:
“Egemen Rab’bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni
yoksullara müjde iletmek için meshetti. Yüreği ezik
olanların yaralarını sarmak için, tutsaklara serbest bırakılacaklarını, zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını
ilan etmek için Rab beni gönderdi” (Yeşeya 61:1; ayrıca
bkz. Luka 4:18)—bu, Tanrı’nın oğullarını ve kızlarını
kurtarmak için olan ilahi planın açık bir beyanıydı.
Ancak İsa’nın Celile’deki vaazı sadece bir başlangıçtı.
İnsanoğlu’nu Golgota tepesinde önceden beri bekleyen
ürkütücü bir randevu vardı.
Son akşam yemeğinden sonra Getsemani bahçesinde
tutuklanan, öğrencileri tarafından terk edilen, suratına
tükürülen, mahkemede yargılanıp küçük düşürülen İsa,
ağır çarmıhının altında sendeleyerek Kafatası denilen
yere vardı. Adım adım zaferden ihanete, işkenceye ve
çarmıhta ölüme ilerledi.
“The Holy City” [Kutsal Şehir] adlı şarkının sözleri
şöyle diyor:

Sahne değişti . . .
Sabah buz gibi soğuktu,
Çarmıhın gölgesi
Kimsesiz bir tepenin üzerine düştü.1
Cennetteki Baba bizim için Oğlu’nu feda etti. Ağabeyimiz bizim için hayatını feda etti.
Büyük Ustamız son anda vazgeçip geri dönebilirdi.
Ama bunu yapmadı. O her şeyi kurtarmak için her
şeyin yükünü taşıdı: İnsanlığı, dünyayı ve dünyada
yaşamış olan bütün hayatı kurtarmak için.
Benim için Mesihçilik inancında hiçbir sözün anlamı melek tarafından Efendilerinin naaşını hazırlamak
üzere mezara yaklaşan gözleri yaşlı Mecdelli Meryem
ve diğer Meryem’e söylenilen sözlerden daha anlamlı
olamaz: “Diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz?
O burada yok, dirildi” (Luka 24:5–6).
Bu açıklama ile o güne kadar yaşamış ve ölmüş
olanlar, şu an yaşayıp bir gün ölecek olanlar ve henüz
doğmamış ve ölümü tatmamış olanlar şimdi kurtarılmış
oldu.
Mesih’in mezara karşı zafer kazanmasının sonucunda,
hepimiz dirileceğiz. Bu canların fidye ile kurtulmasıdır.
Pavlus şöyle yazdı:
“Göksel bedenler vardır, dünyasal bedenler vardır.
1

Göksel olanların görkemi başka, dünyasal olanlarınki
başkadır.
“Güneşin görkemi başka, ayın görkemi başka, yıldızların görkemi başkadır. Görkem bakımından yıldız
yıldızdan farklıdır.
“Ölülerin dirilişi de böyledir” (1. Korintliler 15:40–42).
Biz göksel görkemi istiyoruz. Biz Tanrı’nın huzurunda yaşamak istiyoruz. Ebedi bir ailenin üyesi olmak
istiyoruz.
Her birimizi sonsuz ölümden kurtaran O’nun
hakkında tanıklığımı veririm ki O hakikatin bir
öğretmenidir—ama bir öğretmenden daha büyüktür.
O mükemmel hayatın örneğidir—ama bir örnekten
daha büyüktür. O büyük hekimdir—ama bir hekimden
daha büyüktür. O dünyanın gerçek Kurtarıcısı, Tanrı’nın
Oğlu, Barış Prensi, İsrail’in Kutsalı, hatta dirilmiş Rab’dir;
O şöyle beyanda bulunmuştur, “Ben birinci ve sonuncuyum; yaşayan benim, öldürülen benim; Baba’nın huzurunda sizi savunan benim” (Ö&A 110:4).
“Ah, şu sözler bana tatlı bir sevinç yaşatıyor: ‘Biliyorum ki Kurtarıcım yaşıyor!’” 2
Buna tanıklık ederim.

daha güçlü bir birlik oluştururlar (bkz. Teaching, No
Greater Call [1999], 63). Siz ve sınıftakiler saygılı bir şekilde İsa Mesih’in Kefareti ve O’nun Dirilişi hakkında tanıklığınızı sunduğunuzda, öğrettiğiniz kişilerin arasında
birlik olacaktır. Bu birlik ailelerin Başkan Monson’un
“ebedi bir aile” olmaları için verdiği öğüde uymalarına
yardımcı olur.

Gençler
Bize Eve Döneceğimiz Yolu Gösterdi

K

“

urtarıcı cennette hazırlanan planı nasıl uygulayacağımızı göstermek için dünyaya geldi—bu planı ya-

şamak bizi mutlu edecekti. Onun sergilediği örnek bize
Cennetteki Babamızın evine döneceğimiz yolu gösterdi.
Bugüne kadar yaşayan hiç kimse O’nun kadar ‘kararlı
ve sarsılmaz’ olmadı. (Mosiya 5:15). O’nun dikkati hiçbir
zaman dağılmadı. Babasının isteğini yerine getirmeye
odaklanmıştı ve ilahi misyonuna sadık kaldı . . .
“Siz ölümlülük öncesi dünyalarda sunulan o harikulade
planın bir parçasısınız. Sizin bu zamanda dünyaya gelmeniz plan kabul edildiğinden beri bekleniyordu. Sizin içinde
bulunduğunuz zamandaki ve yerinizdeki konumunuz bir

Notlar

1. Frederick E. Weatherly, “The Holy City” (1892).
2. “I Know That My Redeemer Lives,” İlahiler, no. 36.

kaza değildir. O zaman gösterdiğiniz ‘çok büyük inancınız
ve iyi işleriniz’ (Alma 13:3) şu an başarabileceğiniz şeylerin
temelini hazırladı, eğer sadık kalır ve itaat ederseniz . . .

Bu Mesajı Öğretmek için Fikirler

Yapacağınız büyük bir iş var. İlahi misyonunuzu başarabil-

İyi öğretmenler öğrettikleri kişilerin arasında birlik-

mek ve mutluluk planını yaşayabilmek için, siz de kararlı

beraberliği teşvik ederler. Sınıftakiler bilgilerini paylaşıp

ve sarsılmaz olmalısınız.”

birbirlerini saygıyla dinledikleri zaman, sadece pozitif bir

Elaine S. Dalton, Genç Bayanlar genel başkanı, “At All Times, in All
Things, and in All Places,” Liyahona, Mayıs 2008, 116.

öğrenme atmosferinden keyif almazlar, aynı zamanda
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Yardımlaşma Cemiyeti’nin Amacı
Bu materyali dua ederek inceleyin ve uygun olduğu takdirde ziyaret ettiğiniz kız kardeşler ile
paylaşın. Kız kardeşlerinizi güçlendirmenize ve Yardımlaşma Cemiyeti’ni hayatınızın aktif bir
parçası yapmasına yardımcı olması için aşağıdaki soruları kullanın.

B

izim başkanlığımız ilk göreve
çağrıldığında, Yardımlaşma
Cemiyeti’nin tarihi ile ilgili bazı
kaynaklar bize verildi. Biz de onları
dua ederek inceledik, Yardımlaşma
Cemiyeti’nin amacını ve Rab’bin
bizden ne yapmamızı istediğini
bilmek istiyorduk. Rab tarafından
kurulan Yardımlaşma Cemiyeti’nin
amacının O’nun kız evlatlarını sonsuz hayatın kutsamalarına hazırlamak için onları organize etmek,
eğitmek ve onlara ilham vermek
olduğunu öğrendik.
Yardımlaşma Cemiyeti’nin bu
amacını yerine getirmek için, Rab
her kız kardeşe ve bu organizasyona
bir bütün olarak şu görevleri verdi:
1. İmanı ve kişisel doğruluğu
arttırmak.
2. Aileleri ve Evleri Güçlendirmek
3. Rab’be ve O’nun çocuklarına hizmet ederek yardım sağlamak.
Bu işi Rab’bin istediği bir şekilde
sadece kişisel vahiy arayarak, alarak
ve bu vahiylere göre hareket ederek
yapabiliriz. Kişisel vahiy olmadan
bunu başaramayız. Kişisel vahiylere
uyarsak, başarısızlığa uğramamız
mümkün değildir. Peygamber Nefi,
Kutsal Ruh’un “yapmamız gereken
her şeyi” bize göstereceğini öğretmiştir (2. Nefi 32:5). Ruhun sesini
dinleyebilmek için yeterince sakin
ve sessiz olmamız gerekir.
Kız kardeşlerim, Tanrı’nın

krallığını kurmaya ve Rab’bin gelişine hazırlanmaya yardımcı olmak
için önemli bir role sahibiz. Doğrusu,
Rab’bin işi O’nun kızlarının yardımı
olmadan başarılamaz. Bu yüzden,
Rab bizim adaklarımızı arttırmamızı
bekler. O, Yardımlaşma Cemiyeti’nin
amacını daha önce hiç görülmemiş
bir şekilde gerçekleştirmemizi bekler.
Yardımlaşma Cemiyeti genel başkanı
Julie B. Beck.

Kutsal Yazılar
Yasanın Tekrarı 6:5–7; Luka
10:30–37; Yakup 1:27; 2. Nefi 25:26;
Mosiya 3:12–13

Kendi Tarihimizden
9 Haziran 1842’de Yardımlaşma
Cemiyeti’nin bir toplantısında,
Peygamber Joseph Smith kız kardeşlere cemiyetlerinin “sadece fakirlerin yükünü hafifletmeyeceğini,
canları kurtaracağını” öğretmiştir 1
Hem maddi hem de manevi değeri
olan bu açıklama tarih boyunca
Yardımlaşma Cemiyeti’ni karakterize etmiştir. 1906 yılında Başkan
Joseph F. Smith (1838–1918) şöyle
öğretti: “[Yardımlaşma Cemiyeti]
sadece fakirlerin, hastaların ve
muhtaçların ihtiyaçlarını gidermek
değil, görevlerinin bir kısmı—hatta
büyük bir kısmı—Sion’daki annelerin ve kızların ruhsal huzuru ve
kurtuluşu ile ilgilenmektir; kimsenin ihmal edilmediğine, herkesin
1

İman • Aile • Yardım

talihsizliklere, felaketlere, kötülüğün güçlerine ve onları dünyada
tehdit eden kötülüklere karşı korunduğundan emin olmaktır.” 2 2001’de
Oniki Havariler Kurulu’ndan Yaşlı
M. Russell Ballard şunu tekrarladı,
“Bu Kilise’de Rab ile antlaşmalar
yapan her kız kardeşin yardım edip
can kurtarmak, dünyadaki kadınlara yol göstermek, Sion’daki evleri
güçlendirmek ve Tanrı’nın krallığını
kurmak üzere bir ilahi sorumluluğu
vardır.” 3
Notlar

1. Joseph Smith, History of the Church, 5:25.
2. Teachings of Presidents of the Church:
Joseph F. Smith (1998), 185.
3. M. Russell Ballard, “Women of Righteousness,” Liyahona, Aralık 2002, 39.

Ben Ne Yapabilirim?
1. Kız kardeşlerimin imanını ve

kişisel doğruluklarını arttırmalarına ve onların ailelerini ve evlerini güçlendirmelerine yardımcı
olabilmek için hangi ilhamları
aldım? Nasıl yardım edebilirim?

2. Bu mesajı imanımı güçlendirmek ve kişisel doğruluğa olan
kendi bağlılığımı arttırmak için
nasıl kullanırım?
Daha çok bilgi almak için,
www.reliefsociety.lds.org’a gidin.
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