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K ısa bir süre önce eşim Harriet ve ben bir havaala-
nında muhteşem uçakların yere inişlerini izliyor-
duk. Rüzgarlı bir gündü ve yaklaşan uçaklara karşı 

şiddetle esen rüzgarlar inişe kalkan her uçağın başka bir 
tarafa yönelmesine ve sarsılmasına neden oluyordu.

Doğa ve makine arasındaki bu mücadeleyi gözlem-
lerken aklım uçuş eğitimleri günlerime ve orada öğrenip 
daha sonra başka pilotlara da öğrettiğim prensiplere gitti.

“Türbülans sırasında uçak kontrol sistemlerini zorlama-
yın,” diye onlara anlatırdım. “Sakin olun; aşırı tepki verme-
yin. Gözlerinizi pistin ortasındaki çizginin üzerine odaklayın. 
Eğer istediğiniz yanaşma rotasından saparsanız, çabuk ama 
ölçülü düzeltmeler yapın. Uçağınızın potansiyeline güvenin. 
Türbülanstan çıkana kadar uçmaya devam edin.”

Deneyimli pilotlar her zaman etraflarında meydana ge-
len şeyleri kontrol edemeyeceklerini anlarlar. Onlar gidip 
de türbülansı durduramazlar. Onlar yağmur veya karı yok 
edemezler. Onlar rüzgarın esmesini durduramazlar veya 
onun yönünü değiştiremezler.

Ama onlar aynı zamanda türbülanstan ya da kuvvetli 
rüzgarlardan korkmanın, özellikle de bu şeyler yüzünden 
felce uğramış gibi davranmanın bir hata olduğunu bilir-
ler. Koşullar uygun olmadığında, güvenli bir şekilde yere 
inmenin tek yolu mümkün olduğunca kusursuz bir şekilde 
doğru rotada ve süzülüş yolunda kalmaktır.

Uçakların birbiri ardına iniş yapışını izlerken ve pi-
lotluğum zamanında öğrendiğim prensipleri hatırlarken 

bundan günlük hayatımız için bir ders çıkaramaz mıyım 
diye merak ediyordum.

Her zaman hayatın yolumuza koyduğu fırtınaları kont-
rol edemeyiz. Bazen işler bizim istediğimiz gibi yolunda 
gitmez. Kendimizi hayal kırıklığı, kuşku, korku, üzüntü 
ya da stres türbülansları yüzünden sarsılmış ve soluğumuz 
kesilmiş gibi hissedebiliriz.

Bu zamanlarda her şeyin yanlış gittiği düşüncesine 
yakalanmak ve sıkıntılarımızı düşüncelerimizin merkezi 
yapmak kolaydır. Kurtarıcı’ya ve hakikate olan tanıklığı-
mıza odaklanmak yerine sıkıntılarımıza odaklanmak bu 
ayartmadır.

Ne var ki bu seçim hayatımızdaki zorluklardan geçme-
nin en iyi yolu değildir.

Aynı deneyimli pilotun, fırtınaya değil de pistin ortasına 
ve doğru iniş noktasına odaklanması gibi biz de cennet-
teki varış noktamıza güvenle ulaşmak için Kurtarıcımız’a, 
O’nun sevindirici haberine, Cennetteki Babamız’ın planına 
olan imanımızın merkezine ve nihai hedefimize odaklan-
malıyız. Tanrı’ya güvenmeliyiz ve çabalarımızı öğrenciliğin 
yolunda kalmaya odaklamalıyız. Gözlerimizi, kalbimizi ve 
zihnimizi nasıl olması gerektiğini bildiğimiz şekilde yaşa-
maya odaklamaya devam etmeliyiz.

Sevinçle O’nun emirlerini tutarak Cennetteki Baba’ya 
olan imanımızı ve güvenimizi göstermek bize mutluluk 
ve görkem getirecektir. Ve eğer bu yolda kalmaya de-
vam edersek, ne kadar şiddetli görünürse görünsün her 
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türbülansın üstesinden gelip cennetteki evimize güvenle 
geri döneceğiz.

Etrafımızdaki gökyüzü açık olsa ya da tehdit bulutları ile 
dolu olsa da, biz İsa Mesih’in öğrencileri ihtiyacımız olan 
her şeyin eninde sonunda sağlanacağını bilerek, öncelikle 
Tanrı’nın krallığının ve doğruluğunun ardından gideriz 
(bkz. Matta 6:33).

Ne önemli bir hayat dersi!
Sorunlarımızı, mücadelelerimizi, şüphelerimizi ve korkula-

rımızı ne kadar kafamıza takarsak, her şey daha zor olabilir. 
Ama biz cennetteki varış noktamıza ve öğrenci yolunu izle-
menin getirdiği mutluluklara –Tanrı’yı severek ve komşuları-
mıza hizmet ederek– ne kadar çok odaklanırsak sıkıntılı ve 
türbülanslı zamanları o kadar çok başarıyla geçeriz.

Sevgili dostlar, çevremizde ölümlü varlığımızın feryat 
rüzgarları ne kadar şiddetli olursa olsun, İsa Mesih’in se-
vindirici haberi her zaman Cennetteki Babamız’ın krallı-
ğına güvenle varabilmemiz için en iyi yolu sunacaktır.

BU MESAJI ÖĞRETMEK İÇİN FİKİRLER

Başkan Uchtdorf bize “Tanrı’ya güvenmemizi ve ça-
balarımızı öğrenciliğin yolunda kalmaya odaklamamızı” 
öğütlüyor. Öğrettiğiniz kişilere, sıkıntılarla karşı karşıya 
kaldıkları zaman “cennetteki varış noktamıza ve öğrenci 
yolunu izlemenin getirdiği mutluluklara” nasıl odaklan-
mış kaldıklarını sormayı göz önünde bulundurun. Onları, 
zor zamanlarda tanıklıklarına ve Mesih’e odaklanmala-
rının yollarını düşünmeye ve bu düşüncelerin bir veya 
daha fazlasını kendi hayatlarında nasıl uygulayacakla-
rına dair dua ederek karar vermeye davet edebilirsiniz.

GENÇLİK
Tanıklığım İçin Bir Temel
Jennifer Weaver 

Ben 16 yaşımdayken, bir arkadaşım görevlilerle 
evimize geldi. Ilk görüştüğümüz günden sonra bir 

ay içinde, bütün sorularıma netlikle cevap verilmişti. 
Iade Ediliş ile ilgili mesajların doğruluğuna ilişkin Kutsal 
Ruh’un tanıklık ettiğini hissettim. Bu şimdiye kadar 
hissettiğim hiçbir şeye benzemiyordu ve tüm bunların 
doğru olduğunu biliyordum.

Ancak, her zamankinden daha fazla geri çevrildim 
ve zıtlık yaşadım. Kendimi yalnız, yorgun ve şaşkın 
hissettim. Eğer doğru şeyi yapıyorsam, neden bu kadar 
güçlüklerle karşılaşıyordum? Yaşadığım zorlukların nasıl 
benim iyiliğim için olduğunu anlayamadım. Görevli-
ler bana oruç tutmayı ve dua etmeyi öğrettiler, okul 
gününün ortasında bile. Bazı şeyler dayanılmaz hale 
geldiğinde dua ederek içimi döktüm ve hemen Ruh’un 
rahatlığını hissettim.

Vaftiz haftam sıkıntılarla doluydu. Patronum, eğer 
başkasının yerine çalışmak için vaftizimi iptal etmezsem 
beni işten kovmakla tehdit etti, böbrek taşı düşürdü-
ğüm için hastaneye kaldırıldım ve annem babam evi 
terk etmemi istedi. Benim kontrolüm dışında pek çok 
şey varken benim yapabileceğim tek şey Rab’be dön-
mek oldu.

Bu sıkıntıların her biri benim yararıma dönüştü. On-
lar, tanıklığım için temel edinmemi sağlayan sevindirici 
haberin öğretileri hakkında öğrenmeme yardım etti.
Makale yazarı Idaho, ABD’de yaşamaktadır.
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Peygamberler, havariler ve liderler 
“erkek ile kadın arasındaki evlili-

ğin Tanrı tarafından kurulduğunu ve 
bu nedenle ailenin, Yaratıcı’nın planı-
nın temeli olduğunu ciddi bir şekilde 
ilan [etmeye]” devam ederler. 1

 Oniki Havariler Kurulu’ndan 
Yaşlı D. Todd Christofferson şöyle 
dedi: “Bir erkek ve bir kadının 
evliliği üzerine inşa edilmiş bir aile, 
Tanrı’nın planının gelişmesi için en 
iyi ortamı sağlar. . . .

“. . . Ne biz ne de başka bir 
ölümlü, ilahi bir emir olan bu evlilik 
bağını değiştiremez.” 2

Bonnie L. Oscarson, Genç Hanım-
lar genel başkanı şöyle dedi: “Herkes, 
evlilik durumu ya da çocuk sayısı ne 
olursa olsun, aile duyurusunda açık-
lanan Rab’bin planının savunucula-
rından olabilir. Eğer bu Rab’bin planı 
ise, bu bizim de planımız olmalı!” 3

Yaşlı Christofferson şöyle devam 
etti: “Bazılarınız uygun beklentilerin 
eksikliği, eşcinsel cazibe, fiziksel 
veya ruhsal rahatsızlıklar veya sa-
dece başarısızlık korkusunu içeren 
bazı nedenlerden dolayı evlilik kut-
samalarından yoksun kalmıştır. . . . 

Evlilik, Tanrı Tarafından 
Kurulmuştur

Ya da evlenmiş olup sonradan bu 
evlilik sona ermiştir. . . . Evlen-
miş olan bazılarınız çocuk sahibi 
olamayabilir. . . .

“Öyle olsa bile, . . . herkes, her 
nesilde ilahi planın açılımına kat-
kıda bulunabilir.” 4

Ek Kutsal Yazılar
Yaratılış 2:18–24; 1. Korintliler 11:11; 
Öğreti ve Antlaşmalar 49:15–17

Yaşam Hikayeleri
Genç Beyler genel başkanlığı eski 

birinci danışmanı olan Kardeş Larry 
M. Gibson, şu anki eşi, Shirley’nin 
sözlerini hatırladı:

“‘Seni seviyorum çünkü Rab’bi 
benden daha çok sevdiğini 
biliyorum.’ . . .

 “Bu cevap beni kalbimden 
vurdu. . . .

“. . . [Ve] onun da benim her 
zaman Rab’bi her şeyden daha çok 
sevdiğimi hissetmesini istedim.” 5

Oniki Havariler Kurulu’ndan Yaşlı 
David A. Bednar şöyle öğretti: “Rab 
İsa Mesih, bir antlaşma dahilindeki 
evlilik ilişkisinin odak noktasıdır. . . . 

Kurtarıcı’nın, bir köşesinde ka-
dının, diğer köşesinde erkeğin 
olduğu bir üçgenin tepe nokta-
sına [konumlandırılmış olduğunu 
hayal edin] Şimdi, bireysel ve 
sürekli olarak “Mesih’e gelen” 
ve “O’nda kusursuzlaşmak” için 
gayret gösteren erkek ve kadın 
arasındaki ilişkide neler olduğunu 
düşünün (Moroni 10:32). Fidye ile 
Kurtaran sayesinde ve aracılığı ile 
erkek ve kadın birbirine daha da 
yakınlaşır.” 6
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Bu materyali dua ederek çalışın ve neyi paylaşacağınızı bilmek için çaba gösterin. “Aile: 
Bütün Dünyaya Bir Duyuru”yu anlamak, Tanrı’ya olan imanınızı nasıl güçlendirir 
ve ziyaretçi öğretmenlik vasıtası ile göz kulak olduğunuz kişileri nasıl kutsar? Daha çok 
bilgi almak için, reliefsociety.lds.org’a gidin.

Bunu Dikkate Alınız
Bireysel ve sürekli olarak 
“Mesih’e gelmek” için nasıl 
çalışırım?

İman, Aile, Yardım




