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Mormon Kitabı Kişisel 
Bir Rehberdir

Hepimiz, manevi konuları düşündüğümüzde, 
yurdumuza, Tanrı’nın yanına dönme isteğini 
yaşarız. Tanrı bize bu yolu sağlamak ve yolun 

nasıl izleneceğini öğretmek için Kurtarıcımız olarak bize 
Sevgili Oğlu’nun armağanını verdi. Yolu göstermeleri için 
bize peygamberler gönderdi. Peygamber Joseph Smith’e 
peygamberlerin kayıtlarını içeren Mormon Kitabı’nı ter
cüme etmesi için ilham verildi. Bu kitap Tanrı’nın evine 
götüren yolda bizim güvenilir rehberimizdir.

Peygamber Joseph Smith bu değerli kitap hakkında, 
“Kardeşlere, Mormon Kitabı’nın yeryüzündeki bütün ki
tapların en doğrusu ve bizim dinimizin kilit taşı olduğunu 
ve insanların herhangi başka bir kitaptan daha çok, bu 
kitabın ilkelerine uyarak Tanrı’ya daha çok yaklaşabile
ceklerini söyledim” demiştir. 1

Mormon Kitabı’nda olan ilkeler Tanrı’nın emirleridir. 
Bazı emirler ne yapmamız ve ne olmamız konusunda 
Kurtarıcı’dan peygamberleri vasıtasıyla doğrudan gelen 
emirlerdir. Mormon Kitabı, Kurtarıcı’nın O’nu izlememiz 
için verdiği emre itaat edip imanımızı ve kararlılığımızı 
arttırmak için Kurtarıcı ile ilgili örnekleri bize gösterir. 
Bu kitap bize rehberlik etmek için Mesih’in öğretisi ile 
doludur. 2 Nefi’den bir örnek aşağıdadır:

“[İsa] insançocuklarına: ‘Beni izleyin!’ dedi. Bunun 
için sevgili kardeşlerim, Baba’nın emirlerini seve 

seve yerine getirmeden, İsa’yı izleyebilir miyiz?
“Ve Baba şöyle dedi: ‘Tövbe edin, tövbe edin ve 

Sevgili Oğlum’un adıyla vaftiz olun’” (2 Nefi 31:10–11).
Kitap dar ve ince yolda kalmamıza yardımcı olması için 

ateşle vaftiz olarak sembolize edilen Kutsal Ruhu almamız 
gerektiğini açıkça anlatır. Her zaman Mesih’in adıyla hiç 
yorulmadan dua etmemiz bize öğretilmiştir; eğer öyle 
yaparsak, bize şu söz verilir: “Bu nedenle parlak kusursuz 
bir umutla Tanrı’yı ve tüm insanları sevmeli ve Mesih’e 
sımsıkı bağlanarak ileri doğru atılmalısınız. Bu nedenle 
Mesih’in sözleriyle kendinize ziyafet çekip ileriye doğru 
atılırsanız ve sonuna kadar dayanırsanız, işte Baba şöyle 
diyor: ‘Sonsuz yaşama kavuşacaksınız!’” (2 Nefi 31:20).

Mormon Kitabı, Kral Benyamin’in verdiği harika vaazda 
Tanrı’yı ve tüm insanları sevmenin ne anlama geldiğini 
açıkça anlatır. Bizim tabiatımız Kefaret’in gücüyle ve emir
lere gösterdiğimiz gerçek itaatle değiştiği zaman, içimiz 
Tanrı sevgisi ile dolacaktır (bkz. Mosiya 4:1–12).

Mormon Kitabı bize bu hayatta günahlarımızdan 
arınabileceğimize dair öyle bir güven de verir ki içimizde 
kötülük yapma isteği kalmaz (bkz. Mosiya 5:2). Yolda 
giderken Şeytan bizi ayartmaya ve moralimizi bozmaya 
çalışırken, bu umut bize cesaret verir ve bizi rahatlatır.

Her seferinde Mormon Kitabı’ndan bir iki mısra bile 
okusam, tanıklığımın güçlendiğini hissederim, öyle ki bu 
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kitap doğrudur, İsa Mesih’tir, biz O’nun izinden giderek 
evimize dönebilir ve sevdiklerimizi de yanımızda yuvaya 
götürebiliriz. Mormon Kitabı benim için kitapların kitabıdır. 
Tanrı’nın sözüdür.

Dilerim ki biz ve sevdiklerimiz bu kitaptan her gün 
kana kana içeceğiz. Kitabın doğru bir rehber olduğuna 
İsa Mesih’in adıyla tanıklık ederim.

Not
 1. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), 64. 

Bu MEsajı ÖğrEtMEk İÇİN FİkİrLEr

 “kutsal yazıları ve son zaman peygamberlerinin 
sözlerini, öğrettiğimiz her şeyin kaynağı olarak kul

landığımızda, ruhu tanıklık etmesi için davet ederiz. Bu 
da ‘insanları ikna etmek için’ öğrettiklerimize ‘Tanrı’nın 
gücünü’ katar (Ö&a 11:21)” (Teaching, No Greater Call 
[1999], 51). joseph smith’in Mormon kitabı ile ilgili açıkla
ması dahil, Başkan eyring’in mesajından önemli kısımları 
okumak isteyebilirsiniz. aile üyelerini Mormon kitabı’nda 
bulunan öğretileri uygulamanın kendilerini Tanrı’ya nasıl 
yaklaştırdığını paylaşmaya davet edin.

“Öğrenciler kutsal yazılardaki ilkeleri tartıştıkları 
zaman, kendi kişisel kutsal yazı çalışmaları için gereken 
yetenekleri geliştirirler” (Teaching, No Greater Call, 
54). Bu mesajda bahsedilen kutsal yazıları okumayı ve 
öğretilen ilkeleri bulup tartışmayı düşünebilirsiniz.

GENÇLEr
kendi Mormon kitabım
Hillary Holbrook

2005 yılının ağustos ayında, Başkan Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) kilise üyelerini yıl sonu gelmeden Mormon 

kitabı’nı okumaya davet ettiğinde, kendi kendime 
bütün kitabı okumaya söz verdim. Mormon kitabı’ndaki 
hikayeleri biliyordum, ama kitabı başından sonuna kadar 
hiç okumamıştım. şimdi verdiğim sözü tutmak istiyordum.

kutsal yazıları kendi hayatıma nasıl uygulayacağım ve 
onlara nasıl sahip çıkacağım bana öğretilmişti. Bundan 
dolayı kutsal yazıları okurken, okuduğum bölümlerin ana 

fikrini sayfa kenarına yazdım. aynı zamanda nerede  
vurgu yapıldığını göstermek için tekrar edilen sözlerin  
ve deyimlerin altını çizdim.

Başkaları için söylenilen Tanrı sözünün bana da 
söylenmiş olacağını hatırlamama yardımcı olması için 
kendi adımı kutsal yazılarda geçen isimlerin yanına 
yazdım. Örneğin, 2 nefi 2:28 ayetine kendi adımı 
yazdım: “Ve şimdi, [Hillary], yüce aracı’ya bakmanı, 
O’nun yüce emirlerine kulak vermeni diliyorum.” 
Mormon kitabı’nı kendi kişisel kitabım yaptıkça, 
kitabı her gün daha çok heyecanla okudum.

kitabı her gün okuduğumda, dualarım daha samimi 
ve daha kişisel olmaya başladı. Derslerime daha iyi odak
lanabiliyor, başkaları ile olan arkadaşlıklarımda kutsal 
ruhun verdiği ilhamlara kulak verebiliyordum. yılın son 
gecesinde, Mormon kitabı’nı bitirdim.

O zaman diğer kutsal yazılarla birlikte, Mormon 
kitabı’nın tamamını okumanın önemini anladım  
ve hayatımın sonuna kadar bu kitabı birçok kez  
okumayı istiyorum.

ÇocukLar
Eve Dönmemize Yardımcı olacak  
Bir rehber

kaybolduğunuzu ve evinizin yolunu bilmediğiniz için 
ailenizin yanına dönemediğinizi düşünün, kendi

nizi nasıl hissederdiniz? size yolu gösterebilecek birinin 
peşinden gittiğinizi düşünün, kendinizi mutlu hisse
der miydiniz? Başkan eyring, Mormon kitabı’nın bizi 
cennetteki Baba’nın evine geri dönmemize yardımcı 
olacak bir rehber olduğunu söylüyor.

eve geri dönebilmek için Mormon kitabı’nın bize 
yapmamızı söylediği bazı şeyler şunlardır: 2 nephi 31:10, 
11, 20 ayetlerini okuyun. aşağıdaki her ifadenin altına 
Mormon kitabı’ndan uygun ayetleri yazın. ayetlerden 
bir tanesini iki kez kullanmanız gerekecektir.

Tövbe edin ve vaftiz olun.
Parlak bir umudunuz olsun.
Tanrı’yı ve tüm insanları sevin.
İsa’yı izleyin.
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Büyüyen kuşağı yetiştirmek  
İçin Olan sorumluluğumuz
Bu materyali inceleyin ve uygun olduğu taktirde ziyaret ettiğiniz kız kardeşler ile paylaşın. 
Kız kardeşlerinizi güçlendirmenize ve Yardımlaşma Cemiyeti’ni hayatınızın aktif bir 
parçası yapmasına yardımcı olması için aşağıdaki soruları kullanabilirsiniz. 

Kutsal Yazılar: Özdeyişler 22:6; 
Efesliler 6:4; Enos 1:1; Alma 53:20–21; 
56:47; 57:27

Büyüyen kuşağı iyi yetiştirmezsek, 
onlar Mosiya 26’da anlatılan 

gençler gibi olma tehlikesi ile karşı 
karşıya kalabilirler. Bu gençlerin çoğu 
atalarının geleneklerine inanmamış 
ve inançları yüzünden ayrı bir halk 
olarak yaşamış ve öyle kalmışlardı. 
Bugünkü kuşak Cennetteki Baba’nın 
planındaki kendi rollerini anlamaz
larsa, onlar da aynı şekilde doğru 
yoldan çıkabilirler.

O zaman büyüyen kuşağı ne 
koruyacaktır? Kilise’de kurtuluş 
ilkelerini öğretiyoruz ki bu ilkeler 
aile ilkeleridir, bu ilkeler ki büyüyen 
kuşağa aile kurmasına, o aileyi eğit
mesine ve o aileyi kutsal törenlere ve 
antlaşmalara hazırlamasına yardımcı 
olacaktır—ardından bir sonraki 
kuşak gelecek kuşağa öğretecektir 
ve öyle devam edecektir.

Bir anne ve baba olarak, bir 
lider ve kilise üyesi olarak, bizler 
bu kuşağı tapınak için, İbrahim’in 
kutsamalarını almaya hazırlıyoruz. 
Aile Duyurusu’nda bulunan öğreti 
ile ilgili kilit noktaları çok açık bir 
şekilde açıklama sorumluluğu
muz vardır. Annelik ve babalık 
ebedi bir rol ve sorumluluktur. 
Her birimiz plandaki erkek ya da 
kadın rolünün sorumluluğunu 
taşırız. 

Bu öğretiyi her ortamda öğrete
biliriz. Evlilik ve aile hakkında 
konuşurken çok saygılı bir şekilde 
konuşmalıyız. İyi örnek olursak, 
büyüyen kuşak çok umutlu ve 
anlayışlı olabilir—sadece konuştuğu
muz sözlerden değil, aynı zamanda 
hissettiğimiz ve bizden yayılan aile 
ruhundan etkileneceklerdir.
Yardımlaşma Cemiyeti genel başkanı  
Julie B. Beck.

Kendi Tarihimizden
23 Eylül 1995’te, genel Yardımlaşma 

Cemiyeti toplantısında, kız kar
deşlere seslenen Gordon B. 
Hinckley şöyle demiştir: “İçinde 
bulunduğumuz dünya karışıklığın 
dünyasıdır, değerler değişmektedir. 
Cırtlak sesler bizi yılların eskite
mediği davranış tarzlarına ihanet 
etmemiz için tahrik etmektedir.” 1 
Başkan Hinckley bunu söyledik
ten sonra kız kardeşlerimize, tüm 
Kilise’ye ve sonuçta bütün insanlara 
“Aile: Bütün Dünyaya Bir Duyuru” 
adlı bildiriyi sunmuştur.

Daha sonraki yıllarda bu pey
gambere özgü belge birçok dile 
çevrilmiş ve dünya liderlerine 
dağıtılmıştır. Bu belge yurttaşlardan 
ve devlet liderlerinden “toplumun 
temel birimi olan aileyi korumak ve 
güçlendirmek için tasarlanmış olan 
ölçüleri teşvik etmelerini ister.” 2

Bu duyuru Son Zaman Azizleri’nin 

aile ile ilgili inançlarının temeli 
olmuştur; bu bildiriye sımsıkı 
tutunabiliriz ve talimatlarına uyarak 
ailelerimizi ve evlerimizi güçlendir
diğimizi bilebiliriz.

Notlar
 1. Gordon B. Hinckley, “Stand Strong against 

the Wiles of the World,” Ensign, Kasım 
1995, 99.

 2. Bkz. “The Family: A Proclamation to the 
World,” Liyahona, Ekim 2004, 49.

Ne Yapabilirim?
1. kız kardeşlerime büyüyen 
kuşağı güçlendirmeleri için 
“aile: Bütün Dünyaya Bir 
Duyuru” adlı bildiriyi kullan
malarına nasıl yardımcı olabil
irim? Bu bildirinin bir nüshasını 
onlarla paylaşmayı ve kilit 
öğretileri en iyi şekilde öğrete
cek bölümleri bulmalarına ve 
işaretlemelerine yardımcı olmayı 
düşünebilirsiniz.

2. Büyüyen kuşağı nasıl güçlen
direbilirim? [kilise] mahal
lenizde, [kilise] dalınızda ya da 
içinde bulunduğunuz toplumda 
sizin ilgi ve sevginizden fay
dalanabilecek üyelere elinizi 
uzatmayı düşünebilirsiniz.

Daha çok bilgi almak için,  
www.reliefsociety.lds.org’a gidin.

İman • Aile • Yardım
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