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Sağlam Atılmış
Bir Gemi Demiri

K

ısa bir süre önce büyük bir gemi ile ABD’nin
Alaska eyaletinin harika kıyısı boyunca deniz
yolculuğu yapma fırsatına sahip oldum. Kaptan
geminin ücra ve el değmemiş bir koyda gecelemesine
hazırlanırken geminin konumu ve akıntıların sıklığı,
suyun derinliği ve tehlikeli engellere olan mesafe gibi
koşulları dikkatlice değerlendirdi. Her şeyden emin
olduktan sonra, yolculara Tanrı’nın yarattığı muhteşem
güzelliklere hayret etme fırsatı sağlayarak geminin güvende olması ve sağlam bir şekilde demirlenmiş olması
için demir attı.
Kıyı şeridine bakarken geminin en ufak miktardaki
rüzgar ve alttaki akıntı ile neredeyse belli belirsiz bir
şekilde sürüklendiğini fark etmeye başladım. Buna rağmen gemi, demire bağlı zincirin uzunluğu ve demirin
kuvveti ile belirlenen tespit edilmiş bir çember içerisinde devamlı olarak sabit bir şekilde duruyordu.
Kaptan gemi demirini gemide saklı ve sadece bir fırtına yaklaştığında indirilmeye hazır şekilde tutmamıştı.
Hayır, yolcular ve mürettebat kendilerini güvende
hissederlerken koruyucu bir önlem olarak gemiyi
demirlemişti ve gemiyi güvenli olmayan sulara doğru
hareket etmekten ya da etrafta yavaşça sürüklenmekten korumuştu.
Ben bu manzarayı dikkatle düşünürken, bu ibret
alınacak bir hikaye fırsatı değilse, ben de hayatım

boyu hiç uçak kullanmamış bir pilotum diye aklımdan
geçirdim.
Neden Gemi Demirlerine İhtiyacımız Var?
Bir gemi demirinin amacı bir gemiyi arzu edilen bir
konumda güvenli ve emniyette tutmak veya kötü hava
koşullarında gemiyi kontrol etmeye yardım etmektir.
Bununla birlikte, bu hayati amaçları gerçekleştirmek için
sadece bir gemi demirine sahip olmak yeterli değildir.
Gemi demirinin sağlam, güvenilir olması ve doğru zamanda ve yerde uygun bir şekilde kullanılması gerekir.
Bireyler ve aileler de gemi demirlerine ihtiyaç
duyarlar.
Hayatın zorlukları bizi rotamızın dışına savuran ve
kayalara doğru fırlatmakla tehdit eden büyük bir fırtına
olarak gelebilir. Ama bazen rüzgarlar yumuşak ve sular
durgun olduğunda, her şey güvendeymiş gibi göründüğü zamanlarda da tehlikedeyizdir. Aslına bakılırsa,
sürüklendiğimizde ve hareket ettiğimiz fark edilemeyecek kadar az olduğunda büyük bir tehlike içinde
olabiliriz.
Sevindirici Haber Bizim Gemi Demirimizdir
Gemi demirlerinin onlara ihtiyaç duyulduğu zaman
hazır olmaları için sağlam, güçlü ve iyi korunmuş olmaları gerekir. Ayrıca bu demirlerin karşı güçlerin ağırlığına
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dayanma kapasitesine sahip bir temele bağlı olmaları
gerekmektedir.
Kuşkusuz ki İsa Mesih’in sevindirici haberi böyle bir
gemi demiridir. Evrenin Yaratıcısı tarafından ilahi bir
amaç için hazırlanmıştır ve O’nun çocukları için güvenlik ve rehberlik sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Sonuç olarak, Tanrı’nın, Kendi çocuklarını fidye ile
kurtarma ve onları Kendi huzuruna geri getirme planının dışında sevindirici haber nedir?
Sürüklenmenin her şeyin doğasında olduğunu bilerek gemi demirlerimizi, sevindirici haber hakikatinin
ana kayasının üstüne sağlam bir şekilde bırakmalıyız.
Bunlar gururun kumları üzerine hafifçe indirilmiş veya
kendi kanaatlerimizin yüzeyine hafifçe dokunuyor
olmamalıdır.
Bu ay Tanrı’nın hizmetkarlarını Kilise’nin bir genel
konferansında dinleme fırsatına sahibiz. Onların sözleri,
kutsal yazılar ve Ruh’un teşviklerinin eşliğinde, gemi
demirlerimizi bağlayabileceğimiz sonsuz değerlerin ve
ilkelerin güvenli ve sağlam bir ana kaya temelini oluştururlar ve böylece yaşamın mücadeleleri ve imtihanları
arasında sarsılmaz kalır ve güvende olabiliriz.
Eski peygamberlerden Helaman şöyle öğretmiştir:
“Temelinizi Tanrı’nın Oğlu olan Fidye ile Kurtarıcımız
Mesih’in kayası üzerine kurmalısınız; öyle ki şeytan
kendi güçlü rüzgarlarını gönderdiğinde, evet, kasırga
çıktığı sırada oklarını attığında, evet, yağdırdığı dolu ve
güçlü fırtınası size çarptığında, üzerinizde hiçbir gücü
olmayacak, sizi sefalet uçurumuna ve sonsuz felakete
sürükleyemeyecek; bu kaya üzerine evinizi kurduğunuzdan dolayı, ki bu sağlam bir temeldir, eğer insanlar bu temel üzerine evlerini kurarlarsa yıkılamazlar”
(Helaman 5:12).

Şu an sevindirici haberin [gemi] demirinin ve Fidye
ile Kurtarıcımız’ın kayasının bizi sarsılmaz yapacağını ve
güvende tutacağını bilmek içimi rahatlatıyor.
Böyle bir gemi demiri bizi tehlikeye ve talihsizliğe
doğru sürüklenmekten kurtarır. Hayatın durmadan değişen yüce manzarasının benzersiz güzelliklerinin tadını
çıkarmak için bizlere harikulade bir fırsat sağlayacaktır.
Yaşam güzeldir ve yaşamaya değerdir. Rüzgar, fırtına
ve güçlü akıntılar bizi görünen veya görünmeyen tehlikelere doğru sürüklenmeye ayartabilir ama sevindirici
haber mesajı ve onun ilahi gücü bizi Cennetteki Babamız’ın güvenli limanına doğru giden dönüş yolumuzda
tutacaktır.
Bu nedenle, Nisan genel konferansının konuşmalarını
sadece dinlemeyelim ama ayrıca konferans mesajlarını
sağlam atılmış bir gemi demiri olarak günlük yaşamlarımızda uygulayalım.
Tanrı bizi bu dikkate değer ve önemli çabada kutsasın ve yönlendirsin!

BU MESAJI ÖĞRETMEK İÇIN FIKIRLER
Lehi’nin ailesinin vaadedilen diyara gemi ile gittiği
koşullarda gemi demirinin önemini tartışmayı düşünün
(bkz. 1. Nefi 18). Nefi’nin ellerinin bağlı olduğu, Liyahona’nın artık çalışmadığı ve geminin şiddetli fırtınalarla
sürüklendiği bir zamanı anlatan 1. Nefi 18:11–15’e dikkat çekebilirsiniz. Güvenli bir şekilde sevindirici habere
demirli olmadığımız zaman hangi sonuçlarla yüz yüze
geliriz? Ayrıca 1. Nefi 18:21–22’ye de dikkat çekebilir ve
Kurtarıcı’ya dönerek nasıl emniyete kavuşabileceğimizi
tartışabilirsiniz.

GENÇLIK

Sağlam Atılan Gemi Demirlerinin Değeri
Yaşam bir şekilde [gemi] demirlerimizi test eder ve
bizi sürüklenmeye ayartır. Buna rağmen, eğer [gemi]
demirlerimiz Fidye ile Kurtarıcımız’ın kayasına doğru
bir şekilde yerleştirilmişse, rüzgarın gücüne, akıntının kuvvetine veya dalgaların yüksekliğine rağmen
dayanacaktır.
Kuşkusuz ki gemiler bir limanda hareketsiz şekilde
durmak için değil, aksine demir almak ve yaşamın denizlerine açılmak için tasarlanmıştır. Bu konu ile ilgili bir
hikayeyi başka bir zaman anlatacağım.

Konferans ve Ben
Sarah Deeks

G

enel konferansın yapıldığı hafta sonunun uzun ve
sıkıcı olduğunu düşünürdüm ama zaman geçtikçe

bunu sevmeye ve iple çekmeye başladım. Genel konferansın yapıldığı hafta sonu bizi ruhsal olarak yeniden
şarj edebilir ama pazartesi günü normal yaşam devam
ettiğinde bu hislerin zayıflamasına izin vermek kolaydır.
Aşağıdaki fikirlerin bazıları konferanstan olabildiğince
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çok yarar sağlamama ve bunu sürdürmeme yardımcı

Genel konferans mesajlarını çalışarak ihtiyaç duyduğum

olmuştur.

anlarda o kadar çok kuvvet ve rehberlik edinirim ki ben

Kendimi konferans için sorular yazarak hazırlarım ve

bu mesajların ilhamla verildiklerini biliyorum.

daha sonra sorularıma yanıt verildikçe onları not ede-

Makale yazarı, Kanada’nın Toronto şehrinde yaşıyor.

rim. Sonra da günlük işlerimle ilgilenirken bir konuşma
ya da ilahiyi dinleyebilmek için konferans konuşmalarını

ÇOCUKLAR

ve müziğini LDS.org’den indirmeyi ve onları bir MP3

[Gemi] Demirinizi Sağlam Atın

çalara yüklemeyi severim. Ayrıca Liyahona’nın konfe-

S

rans sayısını incelemeyi severim. Kendi kişisel dergimde

izi sevindirici habere bağlayacak olan şey nedir? Bir

okuduklarımın altını çizer ve sayfa kenarlarına notlar

geminin ve bir gemi demirinin resmini çizmek isteye-

düşerim. Bir sonraki konferans zamanı gelinceye kadar

bilirsiniz. Daha sonra gemi demirinizin yanına geminizin

dergim çok kullanılmış hale gelir. Bazen aile ev akşa-

güvende kalmasına yardım edebilecek insanların ya da

mında mesajları ailemle birlikte çalışırız.

başka şeylerin herhangi bir resmini yapıştırabilir veya

Konferans esnasında hissettiğimiz ruhu bizimle bir-

bantlayabilirsiniz. Hatırlayın, Başkan Uchtdorf İsa Me-

likte tutmak ve mesajlardan öğrenmek çaba gerektirir

sih’in, çağdaş peygamberlerin ve kutsal yazıların yaşam-

ama bunu yapmak benim için büyük bir nimet olmuştur.

larımız için en iyi gemi demirleri olduğunu söylemiştir.
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İsa Mesih’in İlahi Görevi:
Kurtarıcı ve Fidye ile Kurtaran

İman, Aile, Yardım

Bu materyali dua ederek çalışın ve neyi paylaşacağınızı anlamak için çabalayın.
Kurtarıcı’nın hayatını ve görevini anlamak O’na olan imanınızı nasıl artırır ve
ziyaretçi öğretmenlik aracılığı ile göz kulak olduğunuz kişileri nasıl kutsar? Daha fazla
bilgi için, reliefsociety.lds.org’a gidin.
Bu mesaj, Kurtarıcı’nın görevinin çeşitli
yönlerini içeren Ziyaretçi Öğretmenlik
Mesajları dizisinin bir bölümüdür.

O

niki Havariler Kurulundan
Elder D. Todd Christofferson;
“Fidye ile Kurtarıcı, İsa Mesih’in unvanlarından en betimleyici olanıdır”
demiştir. “Fidye ile kurtarmak bir
yükümlülüğü veya bir borcu tamamen ödemek anlamına gelir. Fidye
ile kurtarmak bir fidye ödeyerek
kurtarmak veya özgürlüğe kavuşturmak anlamına da gelir. . . Bu anlamlardan her biri İsa Mesih tarafından,
sözlükteki tabirle, ‘günahkar için sunulan kurban sayesinde olduğu gibi
günahtan ve günahın cezalarından
kurtarmayı’ içeren O’nun Kefareti
sayesinde başarıyla tamamlanmış
büyük Fidye ile Kurtuluş hakkında
farklı özellikleri belirtir.” 1
Yardımlaşma Cemiyeti genel
başkanı Linda K. Burton şöyle demiştir: “Cennetteki Baba . . . Biricik
Doğmuş ve mükemmel Oğlu’nu
günahlarımız, ıstıraplarımız ve kendi
kişisel yaşamlarımızda adaletsiz
görünen her şey için acı çekmesi
amacıyla yollamıştır.

“. . . Sıkıntı ve kederle dolu yıllar
geçirmiş bir kadın gözyaşları içinde
şöyle dedi: ‘Eski bir 20 dolarlık
banknot gibi olduğumun farkına
varmaya başladım; buruşuk, yırtık,
kirli, hırpalanmış ve berelenmiş.
Ama . . . hala tam olarak 20 dolar
değerindeyim.’ Bu kadın, Tanrı’nın,
Oğlu’nu şahsen kendisinin kefaretini ödemesi için yollayacak kadar
değerli olduğunu biliyor. Kilise’deki
her kız kardeş bu kadının bildiği
şeyi bilmelidir.” 2

Kutsal Yazılar
2. Nefi 2:6; Helaman 5:11–12;
Musa 1:39

Kendi Tarihimizden
Yeni Antlaşma İsa Mesih’e
inanç göstermiş, O’nun öğretilerini öğrenmiş ve onlara uymuş ve
O’nun hizmetine, mucizelerine ve
ihtişamına tanıklık etmiş kadınların
hikayelerini içermektedir.
İsa kuyu başındaki kadına şöyle
dedi:
“Benim vereceğim sudan içen
sonsuza dek susamaz. Benim

vereceğim su, içende sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak.
“Kadın, ‘Efendim’ dedi,
‘Bu suyu bana ver. Böylece
susamayayım’. . . .
“Mesih denilen meshedilmiş
Olan’ın geleceğini biliyorum, . . . :
O gelince bize her şeyi bildirecek.
“İsa, ‘Seninle konuşan ben,
O’yum’ dedi.
Kadın “sonra su testisini bıraktı”
ve kentte O’nun hakkındaki
tanıklığını paylaştı. (Bkz. Yuhanna
4:6–30.)
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Ben Ne Yapabilirim?
1. Kurtarıcı ve Fidye ile Kurtaran
İsa Mesih’e olan minnettarlığımızı nasıl gösterebiliriz?

2. Kurtarıcımız’ın kefaret ama-

cıyla kurban oluşunun nimetlerini hayatımızda nasıl görebiliriz?
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