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1995 yılında, Birinci Baflkanlık ve Oniki Havariler Kurulu “Aile: Bütün Dünyaya
Bir Duyuru” konulu bir duyuru yayınladılar. Bu duyuru, peygamberlerin Kilise
tarihi boyunca defalarca tekrar ettikleri ö¤reti ve uygulamaların bir beyanı ve
teyidi niteli¤indedir. Her ailenin mutlulu¤u ve huzuru için gerekli olan ilkeleri
içermektedir. Aile üyeleri bu duyuruyu incelemeli ve kaidelerine uygun bir
yaflam sürmelidir.

“Aile: Bütün Dünyaya Bir Duyuru”

“Bizler, ‹sa Mesih’in Son Zaman
Azizler Kilisesi’nin Birinci Baflkanlı¤ı
ve Oniki Havariler Kurulu olarak,
erkek ile kadın arasındaki evlili¤in
Tanrı tarafından takdir edildi¤ini ve
bu nedenle ailenin, Yaratıcının çocuk-
larının sonsuz kaderi ile ilgili planının
temeli oldu¤unu ciddi bir flekilde ilan
ederiz.

“Bütün insano¤lu—erkek ve kadın—
Tanrı’nın suretinde yaratılmıfltır. Her
biri, cennetteki anne ve babanın sev-
gili bir ruh o¤lu veya kızı olup, bu
sebeple her birinin ilahi bir özelli¤i
ve kaderi vardır. Cinsiyet, kiflinin
ölümlülük öncesi, ölümlü ve ebedi
hayattaki kimli¤inin ve amacının
temel bir özelli¤idir.

“Ölümlülük öncesi hayatta, ruh o¤ullar
ve kızlar Tanrı’ya inanıp O’na Ebedi
Babaları olarak ibadet etmifller ve
O’nun, çocuklarının fiziksel bir vücuda
sahibi olabilmelerini, mükemmelli¤e
do¤ru ilerlemek üzere dünyevi tecrü-
beler edinebilmelerini ve en sonunda
ebedi hayatın birer mirasçıları olarak
ilahi kaderlerini gerçeklefltirebilmelerini
sa¤layacak planını kabul etmifllerdir.
‹lahi mutluluk planı, aile iliflkilerinin
ölümden sonra devam etmesini sa¤lar.

iv

Kutsal tapınaklardaki mukaddes tören-
ler ve anlaflmalar, bireylerin Tanrı’nın
huzuruna geri dönmelerini ve ailelerin
sonsuza dek bir arada olmalarını müm-
kün kılar.

“Tanrı’nın Adem ile Havva’ya verdi¤i
ilk emir, onların karı koca olup ileride
anne ve baba olma görevleri ile ilgi-
liydi. Tanrı’nın, çocuklarına ço¤alma-
ları ve dünyayı doldurmaları ile ilgili
vermifl oldu¤u emrin hala geçerli oldu-
¤unu beyan ederiz. Ayrıca Tanrı’nın
dünyaya çocuk getirme ile ilgili kutsal
gücün, sadece yasal olarak karı koca
olan, kadın ve erkek tarafından kul-
lanılması gerekti¤ine dair emir verdi-
¤ini beyan ederiz.

“Ölümlü hayatın yaratılıfl fleklinin ilahi
olarak kararlafltırıldı¤ını beyan ederiz.
Yaflamın kutsallı¤ını ve Tanrı’nın son-
suz planındaki önemini do¤rularız.

“Karı kocanın birbirlerini ve çocuk-
larını sevip korumak gibi ciddi bir
sorumlulukları vardır. ‘Çocuklar
Rab’den birer mirastır’ (Mezmurlar
127:3). Anne babaların, çocuklarını
sevgi ve do¤rulukla yetifltirmek, onların
fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını temin
etmek, onlara birbirlerini sevmelerini
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ve hizmet etmelerini, Tanrı’nın emir-
lerine itaat etmelerini ve nerede
yaflarlarsa yaflasınlar, kanunlara uyan
vatandafllar olmalarını ö¤retmek gibi
kutsal bir görevleri vardır. Karı koca-
lar—anne ve babalar—bu yükümlü-
lükleri yerine getirmezlerse Tanrı’nın
önünde bunun hesabını vereceklerdir.

“Aile, Tanrı tarafından kurulmufltur.
Kadın ve erkek arasındaki evlilik
O’nun ebedi planının temelidir.
Çocuklar, evlilik ba¤ı altında do¤ma
hakkına ve evlilik yeminine tereddüt-
süz bir sadakatle saygı gösteren bir
anne ve baba tarafından yetifltirilme
hakkına sahiptir. Aile hayatındaki
mutluluk, en uygun flekilde, Rab ‹sa
Mesih’in ö¤retilerinin temeline üze-
rine kuruldu¤u zaman elde edilebilir.
Baflarılı evlilikler ve aileler, iman, dua,
tövbe, affetme, saygı, sevgi, merha-
met, çalıflma ilkeleri ve sa¤lıklı e¤len-
dirici faaliyetler üzerine kurulur ve
korunur. ‹lahi plan do¤rultusunda,
babalar, sevgi ve do¤rulukla ailelerine
baflkanlık ederler ve ailelerinin yaflam-
ları ve korunmaları için gerekli olan
fleyleri sa¤lamakla sorumludurlar.
Anneler öncelikle çocuklarının

bakımından ve e¤itiminden sorumlu-
durlar. Bu kutsal sorumlulukların
yerine getirilmesi sırasında, babalar
ve anneler eflit ortaklar olarak birbirle-
rine yardım etmekle yükümlüdürler.
Sakatlık, ölüm veya di¤er koflullar,
kiflisel rollerin de¤iflimini gerektirebi-
lir. ‹htiyaç duyuldu¤unda akrabalar
birbirlerine destek olmalıdırlar.

“‹ffet antlaflmalarını ihlal edenlerin,
efline veya çocuklarına kötü muamele
edenlerin veya aile sorumluluklarını
yerine getirmeyenlerin bir gün
Tanrı’nın önünde hesap verecekleri
konusunda uyarıda bulunuyoruz.
Bunun ötesinde, ailenin parçalan-
masının bireylerin, toplumların ve
milletlerin baflına, eski ve yeni pey-
gamberlerin önceden bildirdikleri
felaketleri getirece¤i konusunda
uyarıda bulunuyoruz.

“Bütün sorumlu vatandaflları ve dev-
let görevlilerini, her yerde toplumun
temel birimi olan aileyi korumak ve
güçlendirmek için düzenlenen gerekli
önlemleri almaya ça¤ırıyoruz”
(Ensign, Kasım 1995, 102).





Organizasyon
Aile, ‹sa Mesih’in Son Zaman
Azizler Kilisesi’nde kutsal sayılır ve
bu yaflamda ve sonsuzluk boyunca
en önemli toplumsal birimdir. Tanrı
aileyi, Kendi çocuklarına mutluluk
getirmesi, onlara sevgi dolu bir atmos-
ferde do¤ru ilkeleri ö¤renmeleri ve

Aile Organizasyonu ve Amacı
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onları ebedi hayata hazırlamaları için
oluflturmufltur.

Ev, sevindirici haber ilkelerini ö¤ret-
mek, ö¤renmek ve uygulamak için en
iyi yerdir. Burası, bireylerin, yiyece¤i,
giyece¤i, barınmayı ve di¤er ihtiyaç
duydukları fleyleri nasıl sa¤layacak-
larını ö¤rendikleri yerdir. Baba ve
anne eflit ortaklar olarak, aile üyeleri-
nin her birine afla¤ıdaki ilkeleri ö¤ren-
meleri için yardımcı olmalıdırlar:

• Do¤ruyu aramak ve Tanrı’ya olan
imanımızı gelifltirmek.

• Günahlardan tövbe etmek, günah-
ların ba¤ıfllanması için vaftiz olmak,
‹sa Mesih’in Son Zaman Azizler
Kilisesi’nin bir üyesi olmak ve
Kutsal Ruh’u almak.
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• Tanrı’nın emirlerine uymak, kutsal
yazıları gayretle çalıflmak, her gün
kiflisel dualar etmek ve di¤er insan-
lara hizmet etmek.

• Sevindirici haberi baflkalarıyla pay-
laflmak.

• Ba¤ıflımızı [Tapınak töreni] almak
ve layık bir eflle tapınakta sonsuza
dek evlenmek, ailemiz için mutlu
bir yuva kurmak ve ailemizi sev-
giyle ve fedakarlıkla desteklemek.

• Rahmetli atalarımızla ilgili bilgileri
arafltırmak ve onlar için tapınak
kutsal törenleri düzenlemek.

• Ruhsal, sosyal, fiziksel ve duygusal
sa¤lık için gerekli olan beslenmeyi
sa¤lamak.

Baba, aileye baflkanlık eder ve çocuk-
larına ö¤retmek ve onların yaflamlarını
sürdürmeleri için gerekli olan ihtiyaç-
larını karflılamakla yükümlüdür.
Gerekli flartlara uygun layık bir
babanın Kilise’de, Tanrı’nın adıyla
hareket etme gücü ve yetkisi olan
rahipli¤e sahip olma fırsatı vardır. Bu
güç ve yetki ile baba ailesinin rahiplik
lideri olur. Cennetteki Babamızın
huzuruna dönmelerini sa¤lamak için
ailesine önderlik eder. Efli, en önemli
yoldaflı, orta¤ı ve danıflmanıdır. Karı
koca, aileyi ve yuvayı etkileyen bütün
konularda birbirlerine danıflmalıdırlar.

Baba, ailesinin ruhsal ihtiyaçlarını
karflılamalıdır. Onların ‹sa Mesih’in
sevindirici haberini ö¤rendiklerinden
emin olmalı ve Rab’bin emirlerine
uymalarına yardımcı olup onları
teflvik etmek amacıyla elinden gelen
her fleyi yapmalıdır.

Rahipli¤e sahip bir baba, ailesini kut-
sayabilir ve onların ruhsal ihtiyaç-
larını karflılayabilir. Uygun rahiplik
yetkisiyle ve rahiplik liderinin verdi¤i
izinle, baba:

1. Çocuklarına isim verip onları
kutsayabilir.

2. Çocuklarını (ve baflkalarını) vaftiz
edebilir.

3. Çocuklarının (ve di¤erlerinin)
Kilise’ye kabul törenlerini yapar
ve onlara Kutsal Ruhu verebilir.

4. O¤ullarına (ve di¤erlerine) rahipli¤i
verir ve onları rahiplik makamlarına
atayabilir.



5. Rab’bin sofrasını kutsayabilir ve
da¤ıtabilir.

6. Mezarları vakfedebilir.

Rahiplik liderinin izni olmadan, Melkise-
dek Rahipli¤i sahibi bir baba ya¤ı kut-
sayabilir ve hasta olduklarında aile
üyelerine ve di¤erlerine kutsama
verebilir ve ihtiyaç duydukları di¤er
zamanlarda onlara özel kutsamalar
verebilir. (Rahiplik kutsal törenlerinin
ve kutsamalarının uygulanması ile
ilgili olarak, bu rehberin 20–27
sayfalarına bakınız.)

Baba, ailesinin üç temel konuda aktif
olarak sorumluluklarını yerine getir-
melerinden emin olmalıdır:

1. Bireysel ve aile olarak, maddi ve
manevi yönden hazırlıklı olunması.

2. Sevindirici haberin paylaflılması.

3. Yaflayanlar ve ölüler için aile tarihi-
nin arafltırılması ve tapınak kutsal
törenlerinin yapılması.

Anne, eflinin eflit bir orta¤ı ve
danıflmanıdır. O, Tanrı’nın yasalarının
çocuklara ö¤retilmesi konusunda
efline yardımcı olur. E¤er evin babası
yoksa, anne aileye baflkanlık eder.

Babanın ve annenin amacı tek
olmalıdır. Hedefleri, ailenin bütün üye-
lerini Cennetteki Babamıza dönmeleri
için hazırlamak olmalıdır. Bu hedefe
ulaflmak için emek verirken uyum
içinde olmalıdırlar. Rab Kilise’yi, baba-
ların ve annelerin kendi ailelerini e¤it-
melerine ve onlara bakmalarına
yardımcı olmak üzere kurmufltur.

Çocuklar do¤du¤unda, anne babalar
onları sevmeli, onlara sevindirici
haber ile ilgili gerçekleri ö¤retmeli ve
do¤ru ve düzgün yaflayarak iyi bir
örnek olmalıdır. Çocuklar, Tanrı’nın
emirlerini ö¤renmeli ve tutmalıdır.
Annelerine ve babalarına saygı gös-
termeli ve onlara itaat etmelidir.

Kilise’nin gücü, ‹sa Mesih’in sevin-
dirici haberine göre yaflayan ailelere ve
bireylere ba¤lıdır. Bir ailenin sevindi-
rici haberin kutsamalarından faydalan-
masının oranı, büyük ölçüde babanın
ve annenin, anne baba olarak, temel
görevlerini ne kadar anladıklarına ve
uyguladıklarına ba¤lıdır. Kilise asla,
anne ve babaları ezecek veya cesaretle-
rini kıracak ya da onların en temel
görevlerini ihmal etmelerine sebep
olacak programlar veya sorumluluklar
vermek amacında de¤ildir.

Amaç
Cennetteki Babamız bizleri sevdi¤i
için, bizim de kendisi gibi yücelme-
mizi ister. Bize yardımcı olmak üzere,
gerçe¤in ilahi yasalarına dayalı bir
planı bize izlememiz için vermifltir.
Bu planı ö¤renip imanla izleyenler,
bir gün Cennetteki Babamız gibi ola-
bilirler ve O’nun yafladı¤ı türde bir
hayata sahip olabilirler.

Cenneti terk edip yeryüzüne gelmek,
bizim için hazırlanan bu planın bir
parçasıydı. Burada, fiziksel bir bedene
sahip olup tecrübeler aracılı¤ıyla
ö¤renir ve tekrar Tanrı’nın huzurunda
yaflamak üzere layık oldu¤umuzu

3



ispatlarız. O’nun yasalarına uymayı
özgürce seçerek, kendimizin layık
oldu¤unu ispatlarız. (Bkz. ‹brahim:
3:23–25; 2. Nefi 2:27.)

Onunla birlikte yaflamak üzere kendi-
mizi hazırlamamız için, Cennetteki
Babamız bizleri aile olarak organize
etmifltir. Kutsal törenler ve antlaflma-
lar sayesinde ailelerimiz sonsuza dek
birlikte olabilir.
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Çocuklarımıza sevgiyle ve
nezaketle ö¤retmek
Rab, anne babalara sevindirici haberi
çocuklarına ö¤retmelerini emretmifltir.
fiöyle söylemifltir:

“E¤er anne babaların Sion’da veya
Sion’un kurulmufl desteklerinde
çocukları varsa ve sekiz yaflına geldik-
lerinde onlara tövbe ö¤retisini, yafla-
yan Tanrı’nın O¤lu Mesih’e imanı,
vaftizi ve elleri bafl üzerine koymak
suretiyle verilen Kutsal Ruh arma-
¤anını anlatıp ö¤retmezlerse, onların
günahları anne ve babalarının baflı
üzerinde olacaktır.

“Bu, Sion’da veya Sion’un kurulmufl
her hangi bir deste¤inde yaflayanlar
için yasa olacaktır.

“Çocukları sekiz yaflına geldiklerinde,
günahlarının affedilmesi için vaftiz
olacak ve bafllarının üzerine eller
konulacaktır.

“Ve anne babalar çocuklarına ayrıca
dua etmeyi ve Rab’bin önünde do¤ru
bir flekilde yürümeyi ö¤reteceklerdir”
(Ö¤reti ve Antlaflmalar 68:25–28).

Anne ve babalar Havari Pavlus’un
“çocuklarınızı Rab’bin terbiye ve ö¤ü-
düyle büyütün” (Efeslilere 6:4) ö¤ü-
dünü hatırlayıp çocuklarına flefkatle
ve sevgiyle ö¤retmelidir

Aile Kutsal Yazı Çalıflması
Sadece kutsamaların dayandı¤ı yasa-
lara uymak kofluluyla, Cennetteki
Babamız gibi olabilir ve O’nun sahip

Sevindirici Haberi Evde Ö¤retmek
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oldu¤u bir yaflam flekline sahip olabi-
liriz (bkz. ÖA 130:20–21). Bu yasalara
uygun olarak yaflamadan önce, bun-
ların ne olduklarını bilmeliyiz. “Cahil
bir insanın kurtulması imkansızdır”
(ÖA 131:6).

‹sa Mesih bizim liderimiz ve yasaları
çıkarandır. O bizim gitmemiz gereken
yolları ve uymamız gereken yasaları
bilir ve O, her birimizi kendisini izle-
meye davet etmifltir. O, “Yol, gerçek
ve yaflam Ben’im: benim aracılı¤ım
olmadan Baba’ya kimse gelemez”
demifltir (Yuhanna 14:6). Cennetteki
Babamıza benzemek ve O’na dönmek
için, ‹sa’nın ö¤retilerini ö¤renmemiz
ve onlara uymamız gerekmektedir.
‹sa Mesih’in hayatı, ö¤retileri ve emir-
leri hakkında ö¤renmemize yardımcı
olacak kutsal yazılar mevcuttur.

Kilise’nin kutsal yazı olarak kabul
etti¤i dört kitap, Kutsal Kitap, Mormon
Kitabı, Ö¤reti ve Antlaflmalar ve Çok
De¤erli ‹nci’dir. Bunlar, bütün düflün-
celeri, davranıflları ve ö¤retileri, ölçüp
karflılafltıraca¤ımız standartları ve
sevindirici haberin yasalarını açıklar.
Bizim, ‹sa Mesih’in hayatını ve ö¤reti-
lerini ö¤renmemize yardımcı olur ve
Tanrı’ya inanan ve O’nun emirlerine
uyan insanlarla ilgili örnekler verir.

‹sa bize kutsal yazıları arafltırıp
onları incelememizi ö¤retmifltir
(bkz. Yuhanna 5:39; 3. Nefi 23:1;
ÖA 88:118).

Aileler, Rab’bin ö¤retilerini ö¤renip
bunları uygulamak için düzenli olarak
kutsal yazıları birlikte çalıflmalıdırlar.
Anne babalar, kutsal yazıları okuyup

müzakere etmek üzere, her gün belli
bir saatte ailelerini bir araya topla-
malıdırlar. Okumayı bilen her aile
üyesinin kutsal yazıları okuma fırsatı
olmalıdır.

Kutsal yazıları okumadan önce, aile
üyelerinden bir tanesi dua edebilir ve
Cennetteki Baba’dan okunan fleyleri
anlayıp bununla ilgili bir tanıklık
kazanmak üzere, kendilerini kutsa-
masını isteyebilir. Aileler, kutsal
yazıları okuduktan sonra aile dua-
larını etmek isteyebilirler.

Aileler kutsal yazıları okuyup bunlar
hakkında derinlemesine düflündükle-
rinde, Kurtarıcı’ya daha fazla benze-
mek isteyecekler ve yaflamlarında
daha fazla mutlulu¤a ve huzura sahip
olacaklardır.

Kiflisel Dualar ve Aile Duaları
Her birimiz, dualar vasıtasıyla Cennet-
teki Babamızla konuflmayı ö¤renmeli-
yiz. O bizi sever ve bizim kendisiyle
konuflmamızı ister. Verdi¤i nimetler
için kendisine flükretmemizi ve O’n-
dan yardım dilememizi, yol gösterme-
sini istememizi ister. O, istedi¤imiz
zaman bize yardım edecektir. Dua
ederken genelde, diz çökerek, oturarak



veya ayakta, baflımızı öne e¤erek ve
gözlerimizi kapatarak dua ederiz.

Dua ederken dört önemli ilkeyi
hatırlamamız gerekmektedir:

1. Duamıza Cennetteki Babamıza
hitap ederek bafllarız: “Cennetteki
Babamız . . .”

2. Bize verdi¤i fleyler için Cennetteki
Babamıza flükrederiz: “. . . için Sana
teflekkür ediyoruz.”

3. ‹htiyacımız olan fleyler için O’ndan
bize yardım etmesini dileriz:
“Senden . . . diliyoruz.”

4. Duamızı Kurtarıcı’nın adıyla bitiri-
riz: “‹sa Mesih’in adıyla, amin.”

Dualarımızda her zaman bu dört afla-
manın dördünü izlemek zorunda de¤i-
liz, ancak bunları aklımızda tutmamız
dua etmeyi ö¤renmemize yardımcı
olacaktır. Dualarımıza daima birinci
aflama ile bafllamamız ve dördüncü
aflama ile son vermemiz gerekmekte-
dir, ancak ortada söylediklerimiz,

önemli oldu¤unu hissetti¤imiz fleylere
ba¤lıdır. Bazen duamızın büyük bir
bölümünü Cennetteki Babamıza flükre-
derek geçirmek isteyebiliriz. Di¤er
zamanlar duamızın büyük bir bölü-
münü O’ndan yardım dileyerek
geçirmek isteyebiliriz.

Kiflisel Dualar

Herkes, en azından sabah ve akflam
bir kez dua etmelidir. Anne babalar,
konuflmaya bafllar bafllamaz, çocuk-
larına kendi bafllarına nasıl dua
edeceklerini ö¤retmelidirler. Anne
babalar, onlarla birlikte diz çökerek
ve her seferinde bir cümleyi tekrar
ederek, çocuklarına nasıl dua edebile-
ceklerini ö¤retebilirler. Kısa sürede,
çocuklar kendi dualarını kendileri
etmeyi ö¤reneceklerdir.

Aile Duaları

Her aile günlük olarak aile duası
etmelidir. Bütün aile, hep beraber diz
çöker ve aile reisi dua eder veya aile
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üyelerinden bir tanesinin dua etme-
sini ister. Herkesin düzenli olarak dua
etme fırsatı olmalıdır. Küçük çocuklar,
kendilerine sıra geldi¤i zaman bu
görevi anne babalarının yardımıyla
yerine getirirler. Aile duası zamanları,
çocuklara nasıl dua edeceklerini ve
Tanrı’ya iman, alçakgönüllülük ve
sevgi gibi ilkeleri ö¤retmek için
mükemmel zamanlardır.

Özel Dualar

Aileler çocuklarına, Tanrı’nın daima
onların dualarını duymaya hazır
oldu¤unu ö¤retmelidirler. Kendi
kiflisel ve aile dualarına ek olarak,
özel bir ihtiyaçları oldu¤u zaman
veya teflekkürlerini ifade etmek
istedikleri zaman dua edebilirler.

Yiyece¤in Kutsanması

Anne babalar, aile üyelerine yiyecek-
leri için Tanrı’ya flükretmelerini ve
yeme¤e bafllamadan önce yiyece¤i
kutsamalarını ö¤retmelidirler. Küçük
çocuklar da dahil olmak üzere herkes
sırayla yeme¤i kutsama duasını yap-
malıdır. Yiyece¤in kutsanması ile ilgili
olarak dua edilmesi, anne babalara ve
çocuklara Cennetteki Babamız için
minnettar olmayı ö¤retir.

Aile Ev Akflamı
Aile ev akflamı herkes içindir, yeni
evlenmifl çiftler, çocukları olan anne
ve babalar, çocukları olan bekar
anneler veya babalar, evde çocukları
olmayan anne babalar, aile ev akflam
gruplarındaki bekar yetiflkinler ve
yalnız baflına veya oda arkadaflları
ile beraber yaflayanlar dahil herkesi
kapsar. Herkes, flartları ne olursa
olsun, aile ev akflamları düzenledikleri
zaman Tanrı tarafından kutsanacaktır.
Kilise, pazartesi akflamları hiçbir faali-
yet düzenlemez, böylece aileler, aile
ev akflamı için birlikte olabilirler.

Birinci Baflkanlık flöyle söylemifltir:
“E¤er Rab’bin ö¤ütlerini dinler ve
düzenli olarak aile ev akflamları
düzenlerseniz, size büyük nimetlerin
verilece¤ini vaat ediyoruz. Kilise’deki
ailelerin çocuklarına sevindirici haberin
ilkelerini ö¤retmek ve onlara örnek
olmak üzere sorumluluklarını kabul
etmeleri için sürekli dua ediyoruz.
Tanrı, bu en önemli sorumlulu¤u
canla baflla yerine getirmeniz için
sizi kutsasın” (“Message from the
First Presidency,” Family Home Evening
Resource Book [1983], iv).



Ailenin atası olarak baba, aile ev
akflamlarına baflkanlık eder. Babanın
yoklu¤unda anne baflkanlık eder. Anne
veya baba aile akflamını yönetir veya
bir aile üyesini yönetmek üzere görev-
lendirir. Dersi ö¤retirler ya da ö¤retme
görevini üstlenecek kadar büyük olan
çocuklarına devrederler. Yeterince
büyük olan herkesin ifltirak etme fırsatı
olmalıdır. Küçük çocuklar, müzi¤in
idare edilmesi, kutsal yazılardan alıntı
yapılması, soruların cevaplandırılması,
resimlerin tutulması, yiyeceklerin
da¤ıtılması ve dua edilmesi gibi
konularda yardımcı olabilirler.

Aile ev akflamı için tavsiye edilen bir
program afla¤ıda sunulmufltur:

• Açılıfl flarkısı (ailece)

• Açılıfl duası (bir aile üyesi
tarafından)

• fiiir veya kutsal yazı okunması
(bir aile üyesi tarafından)

• Ders (baba, anne veya büyük
çocuklardan birisi tarafından)

• Faaliyet (bir aile üyesinin yöneti-
minde ve bütün aile üyelerinin
katılımıyla)

• Kapanıfl flarkısı (ailece)

• Kapanıfl duası (bir aile üyesi
tarafından)

• Yiyecekler ve içecekler

Bir aile, aile ev akflamını baflka birçok
flekilde gerçeklefltirebilir. Aileyi bir
araya getiren, onların birbirlerine
olan sevgilerini kuvvetlendiren,
Cennetteki Baba’ya yaklaflmalarına
yardımcı olan ve onları do¤ru bir

yaflam sürmeye teflvik eden herhangi
bir faaliyet, aile ev akflamını olufltura-
bilir. Bu tür faaliyetler, kutsal yazıları
okumak, sevindirici haberi müzakere
etmek, tanıklıkları paylaflmak, bir
hizmet projesi yapmak, beraber flarkı
söylemek, pikni¤e gitmek, ailece
oyun oynamak ve gezintiye çıkmak
gibi örnekleri içermektedir. Her aile
ev akflamında dua edilmesi gerekir.

Aile ev akflamlarının dersleri kutsal
yazılara, son zaman peygamberlerinin
sözlerine, özellikle genel konferans
konuflmalarına ve kiflisel tecrübeler ile
tanıklıklara dayalı olabilir. Derslerin
birço¤u, Kurtarıcı’nın do¤umu, hayatı,
ö¤retileri ve Kefareti üzerinde yo¤un-
laflmalıdır. Sevindirici Haber ‹lkeleri,
Sevindirici Haber Esasları, ‹mana
Ba¤lılık, Gençlerimizin Güçlenmesi ‹çin
kitaplarında ve Kilise dergilerinde,
aile ev akflamları derslerinin parçası
olabilecek birçok konuyla ilgili maka-
leler ve di¤er bilgiler yer almaktadır.

Ev akflamı için önerilen konular
afla¤ıda belirtilmifltir:

• Kurtulufl planı

• ‹sa’nın yaflamı ve ö¤retileri

• Tövbe

• Dua

• Oruç

• Hikmet Sözü

• Rab’bin ahlak ölçüsü

• Rab’bin sofrasının anlamı

• Ondalık

• Minnettarlık

9
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• Dürüstlük

• Tanrı’ya hürmet ve O’nun
yarattıklarına saygı

• Vaftiz olmaya, rahiplik kutsal tören-
lerine veya evlili¤e hazırlanmak

• Tapına¤a girmeye hazırlanmak

• Kutsal yazıları okumak

• Sebt gününü kutsal tutmak

• Baflkalarını affetmek

• Tanıklık elde etmek ve paylaflmak

• Sevindirici haberi baflkalarıyla
paylaflmak

• Aile tarihini bir kitap halinde
toplamak

• Ölümü anlayıp kabul etmek

• Aile problemlerini çözmek

• Aile parasını idare etmek

• Ailenin ev ifllerini paylaflmak

• Müzi¤e de¤er vermek ve dinlemek

Tatiller ve Özel Zamanlar
Noel [Do¤ufl Bayramı]; Paskalya
[Dirilifl Bayramı]; rahipli¤in iade edili-
flinin yıldönümü; konferanslar; aile
üyelerinden birisinin misyona gitmek
üzere ayrılması; veya bir aile üyesinin
do¤umu, vaftizi ya da bir makama
atanması gibi tatiller ve özel zamanlar,
sevindirici haberin gerçeklerini ö¤ret-
mek için mükemmel bir fırsat olabilir.

Ondalık ve Ba¤ıfllar
Rab halkına, ondalık yasasına uyma-
larını ve vaat edilen nimetlere layık

olmalarını emretmifltir (bkz. Malaki
3:8–11).

Anne babalar için ondalık ve ba¤ıfl
yasasını ö¤retmenin en iyi yolu kendi
ba¤ıfllarını yaptıkları zamandır.
Çocuklar, anne ve babalarının
yaptıklarını gördükleri fleylerden
etkilenirler. Harçlık alan çocuklar,
bunun ondalı¤ını ödemelidirler. Her
çocu¤un parasını saklamak için üç
tane kutusu veya kumbarası olabilir:
bir tanesi ondalık için, bir tanesi mis-
yon için ve bir tanesi de harçlık için.
Çocuklar para aldıkları zaman, ilk
önce bunun yüzde onunu ondalık
hesabına koymayı, sonra bir mik-
tarını misyon hesabına ayırmayı ve
kalanını da harçlık hesabına koymayı
ö¤renmelidir.

Çocuklar ondalıklarını ödedikleri
zaman, anne babalar onlara bir
ondalık makbuzu doldurmayı, para
ile birlikte bu makbuzu bir zarfa koy-
mayı ve zarfı kendi gözetmen birlikle-
rinin veya dal baflkanlıklarının bir
üyesine vermeyi veya göndermeyi
ö¤retmeleri gerekmektedir. Uzak
bölgelerde yalnız yaflayan aileler



ondalıklarını tayin edilen rahiplik
liderlerine vermelidirler.

Yemek Saati Müzakereleri
Yemek saatleri, sevindirici haber
hakkında konuflmak için iyi bir zaman
olabilir. Küçük çocuklar sevindirici
haberle ilgili soru sormayı ve cevaplar
vermeyi severler. Çocuklar soruların
karflılı¤ını bilmedikleri zaman, baba
veya anne kısa cevaplar verip sevindi-
rici haberi ö¤retebilirler. Her yemek
saatinde bir sevindirici haber müzake-
resi yapmak gerekmemekle birlikte,
haftada iki veya üç kere, bu tür müza-
kereleri yapmak ailenin sevindirici
haberi ö¤renmesine yardımcı olabilir.

Uyku Saati Hikayeleri
Çocukların ço¤u uyku saati hikayele-
rini sevdikleri için, bunlar, kutsal
yazılardan, Kilise yayınlarından veya
kiflisel tecrübelerden hikayeler anlat-
mak veya okumak suretiyle, sevindi-
rici haberi ö¤retmek için mükemmel
fırsatlardır. Dürüstlük, paylaflma
ve nezaketle ilgili hikayeler önemli
sevindirici haber ilkelerini ö¤retir.

Beraber Çalıflmak

Aile ev iflleri yaparken, sevindirici
haberi ö¤retmek için birçok fırsat
çıkar. Örne¤in, evi temizlerken veya
avluda ya da bahçede çalıflırken, anne
babalar sevindirici haber hakkında
konuflulacak fırsatları yakalamak
üzere uyanık olmalıdırlar. Bir çocuk
sürekli sorular soracaktır. Anne baba-
lar daima, basit cevaplar vermek için
zaman ayırmalıdırlar. “‹yi çalıflıyor-
sun. Eminim Cennetteki Baba seninle
gurur duyuyordur” veya “Cennetteki
Baba’nın yaptı¤ı flu güzel bulutlara
bak” gibi yorumlar çocu¤un Cennet-
teki Babamıza minnettarlık duymasını
ve O’nun gerçek oldu¤undan emin
olmasını sa¤layabilir.

Aile Meclisi

Anne babalar, aile üyelerini bir aile
meclisinde toplayabilirler. Aileler bu
meclisleri, aile hedeflerini belirlemek,
aile sorunlarını çözmek, mali durum-
ları müzakere etmek, planlar yapmak,
birbirlerini destekleyip güçlendirmek,
tanıklık sunmak ve birbirleri için dua
etmek üzere kullanabilirler. Ne zaman
ihtiyaç duyulursa bir meclis toplana-
bilir. Anne babalar aile meclisini her
pazar günü veya aile ev toplantısıyla
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ba¤lantılı olarak toplamak isteyebilir-
ler. Baflkalarının fikirlerine ve duygu-
larına saygı göstermek, aile meclisinin
baflarılı olması için gereklidir.

Özel Görüflmeler

Anne babaların ço¤u, çocukların her
biriyle düzenli ve özel olarak yapılan
görüflmelerin, çocuklarına daha da
yakınlaflmalarına, onları teflvik etme-
lerine ve onlara sevindirici haberi
ö¤retmelerine yardımcı oldu¤unu
düflünmektedirler. Bu tür görüflmeler,
resmi veya gayri resmi olabilir ve sık
sık düzenlenebilir.

Anne babalar çocuklarına duydu¤u
sevgiyi ve güveni ifade etmeli ve
çocuklarının da herhangi bir konu,
sorun veya tecrübe ile ilgili olarak
kendi duygularını ifade etmek için bir
fırsatı olmalıdır. Anne babalar çocuk-
larını dikkatle dinlemeli ve onların
sorunlarını ya da özel problemlerini
ciddiye almalıdır. Anne babalar

çocuklarıyla birlikte dua etmek isteye-
bilir. Görüflme sırasında di¤er aile
üyelerini de ilgilendiren sorunlar
ortaya çıktı¤ı zaman, bunlar bir son-
raki aile ev akflamında ele alınabilir.

Aile Faaliyetleri
Anne babalar sık sık bütün ailenin bir-
likte yapaca¤ı fleyler planlamalıdır.
Piknikler, kamp, aile projeleri, ev ve
bahçe iflleri, yüzme, yürüyüfl ve yararlı
filmler ve di¤er e¤lenceler ailelerin
beraberce yapmaktan hofllanacakları
birçok faaliyetten bazılarıdır.

Birlikte faaliyet yapmaktan hofllanan
bir aile, daha büyük sevgi ve uyum
hissedecektir. Birbirlerine yakın-
lafltıkça, çocuklar, anne babalarını din-
lemek ve onların ö¤ütlerine uymak
için daha hevesli olacaklardır. Anne
babalar sevindirici haberi daha etkili
bir biçimde ö¤retebileceklerdir.

12
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Rab’bin Kilise’sinin misyonu, bütün
insanların Mesih’e gelmelerine
yardımcı olmaktır. Aileler, afla¤ıda
belirtilen görevleri yaparak, bu mis-
yonun yerine getirilmesine yardımcı
olabilirler:

1. Kendilerinin ruhsal ve fiziksel ihti-
yaçlarını karflılayıp, baflkalarının
ihtiyaçlarının karflılanmasına da
yardım ederek.

2. Sevindirici haberi baflkalarıyla
paylaflarak.

3. Aile üyelerinin tapınak kutsal tören-
lerini almalarına ve bu kutsamaların
ölen ataları için de yapılmasına
yardımcı olarak.

Ailevi Sorumlukları Yerine Getirmek

Ruhsal ve Fiziksel ‹htiyaçlar

Ruhsal ‹htiyaçlar

Bu rehberin “Sevindirici Haberi
Evde Ö¤retmek” isimli bir önceki
bölümünde, ailelerin kendi ruhsal
ihtiyaçlarını nasıl karflılayacakları
ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Fiziksel ‹htiyaçlar

Aileler kendi geçimlerini sa¤layabil-
melidirler ve böylece kendi fiziksel
ihtiyaçlarını karflılayıp baflkalarına da
yardım edebilirler. Kendi geçimlerini
sa¤layabilmeleri için aile üyeleri
çalıflmaya istekli olmalıdırlar.
Çalıflmak, fiziksel, zihinsel veya ruh-
sal bir çabadır. Bu, baflarının, mutlu-
lu¤un, kendine güvenin ve refahın
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kayna¤ıdır. Anne babalar, kendi
geçimlerimi sa¤lamaya çalıflmalı ve
çocuklarına da böyle yapmayı ö¤ret-
melidirler. ‹nsanın kendi ayakları
üzerinde durabilmesi, onun ihtiyacı
olan baflkalarına da yardım edebilme-
sini sa¤layacaktır.

Babalar ailelerinin yaflamları için
gerekli olan fleyleri sa¤lamakla ve
ailelerini korumakla sorumludurlar.
Annelerin öncelikli sorumlulu¤u,
çocuklarının e¤itimi ve bakımıdır.
Anne babalar, ailelerinin temiz bir
eve, sa¤lıklı gıdaya, giysiye, tıbbi ilgi
ve difl bakımına, e¤itim imkanlarına,
mali kaynakların nasıl idare edilece¤i
ile ilgili bilgiye ve e¤er mümkünse,
bazı yiyecekleri kendi kendilerine
nasıl yetifltireceklerine dair tecrübeye
sahip olmaları için ellerinden geleni
yapmalıdırlar. Anne babalar çocuk-
larına yiyeceklerini nasıl hazırlama-
ları gerekti¤ini ve daha sonra kullan-
mak için nasıl muhafaza edeceklerini
ö¤retmelidirler.

Anne babalar, bu fiziksel ihtiyaçları
karflılamak için çok emek vermeye
istekli olmalıdırlar. “Ve çocuklarınızı
aç ya da çıplak bırakmayacaksınız”
(Mosiya 4:14). Anne babalar, hastalık,
felaket, iflsizlik ve di¤er zor zamanlar
için, ailenin ihtiyaçlarını nasıl
karflılayacaklarına dair planlar yap-
malı ve hazırlıklı olmalıdırlar. E¤er
bir baba ailenin fiziksel ihtiyaçlarını
karflılama konusunda güçlük çeki-
yorsa ve ailenin di¤er üyeleri de
yardım edemeyecek durumdaysa,
rahiplik liderleri aracılı¤ı ile yardım
talebinde bulunabilir.

Çocuklar, anne babalarına ifllerinde
yardımcı olarak, derslerini iyi
çalıflarak, kıyafetlerinin ve di¤er eflya-
larının de¤erini bilerek, kendilerine
çeki düzen vererek, evlerini derli
toplu tutarak ve sa¤lıklı bir yaflam
sürerek ailenin fiziksel ihtiyaçlarının
karflılanmasına yardımcı olabilirler.

Aile üyeleri okuma, yazma ve temel
matematik ifllemlerini yapma gibi
kabiliyetlerini gelifltirmeli ve bilgi
edinmek ve becerilerini gelifltirmek
için ellerine geçen her imkanı de¤er-
lendirmelidir. Hikmet sözüne itaat
etmeli ve sa¤lıklı beslenmelidirler.
E¤er mümkünse, aileler, hayatlarını
sürdürebilmek için gerekli olan temel
maddelerden, bir yıllık ihtiyaçlarını
veya hazırlayabildikleri kadarını
depolamalıdırlar. Aile üyeleri gereksiz
borçlanmadan kaçınmalı, gelecek için
birikim yapmalı, bütün yükümlülük-
lerini yerine getirmeli ve sahip olduk-
ları kaynakları israftan kaçınarak,
akıllıca kullanmalıdırlar.

Anne babalar çocuklarına baflkalarıyla
paylaflmayı ö¤retmelidirler. Hemen
hemen herkes, ne kadar az fleyleri
olursa olsun bir fleyler verebilir. ‹hti-
yacı olanlara yardım etmenin yolla-
rından birisi, her ay oruç tutarak,
açları doyurmak, evsizleri barındır-
mak, çıplakları giydirmek ve sıkıntı
çekenlerin acısını dindirmek için kul-
lanılmak üzere oruç ba¤ıflı yapmaktır.
Baflkalarına yardım ederek, Rab’be
olan sevgimizi gösteririz. O, “Bu
en basit kardefllerimden biri için
yaptı¤ınızı benim için yaptınız”
demifltir (Matta 25:40).



Sevindirici Haberi Paylaflmak

Rab, son zaman peygamberleri
vasıtasıyla, Kilise üyelerinin her biri-
nin sevindirici haberi baflkalarıyla
paylaflma sorumlulu¤u oldu¤unu
ö¤retmifltir. “Uyarılan her insanın
görevi komflusunu uyarmaktır. (Bkz.
ÖA 88:81.)” Mormon Kitabı peygam-
berlerinden birisi olan Alma, vaftiz
oldu¤umuz zaman “her zaman, her
fleyde ve her yerde Tanrı’nın tanıkları
olmaya” hevesli olmamız gerekti¤ini
açıklamıfltır. (Mosiya 18:9).

Aile üyeleri, akrabalarının, arkadafl-
larının ve komflularının ‹sa Mesih’in
sevindirici haberini ve bunun onların
hayatına katabilece¤i nimetleri ö¤ren-
melerine yardımcı olabilmek için elle-
rinden geleni yapmalıdırlar. Anne
babalar ve çocuklar, sevindirici haberi
paylaflmak suretiyle tanıklıklarını
kuvvetlendirebilirler ve sevindirici
haberin nimetlerini baflkalarına
taflıyabilirler. Aileler:

• Emirlerin tümüne itaat etmek
suretiyle iyi örnek olabilirler
(bkz. Matta 5:16).

• Kilise’deki üyelikleri için minnettar
olabilirler (bkz. Romalılar 1:16) ve
baflkalarına üye olduklarını bildire-
bilirler.

• Tanıdıklarına Kilise hakkında daha
fazla fley ö¤renmek isteyip isteme-
diklerini sorabilirler.

• Rab’den sevindirici haberi duy-
maya hazır olan bir aileyi veya
bireyi seçmeleri için yardımcı
olmasını isteyebilirler.

• Bir aile ev akflamına veya Kilise
toplantısına ya da faaliyetine davet
ederek, okumaları için Kilise kitap-
ları veya broflürleri vererek veya
onlarla sevindirici haberin nimetleri
hakkında konuflarak, bir flekilde
aileyi veya bireyi Kilise ile tanıfl-
tırabilirler.

• Misyonerler tarafından ö¤retilmesi
için aileyi veya bireyi evlerine
davet edebilirler.

Anne babaların, kendilerini ve çocuk-
larını misyona gitmek üzere hazırlama
sorumlulukları vardır. Çocuklarını,
özellikle erkek çocukları hazırlamak
için anne babalar evde sevindirici
haberi ö¤retmeli, kendi bafllarına ve
ailece kutsal yazıları incelemeli, dua
etmeli ve sık sık sevindirici haberi
paylaflmanın sorumlulu¤undan ve
bunun nimetlerinden bahsetmelidirler.
Çocuklarına, misyonları için para
biriktirmeyi, çok çalıflmayı, baflkalarına
yük olmamayı, di¤er insanları sevip
onlara hizmet etmeyi ö¤retebilirler.
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Yaflayanlar ve Ölüler için
Tapınak Kutsal Törenleri

Layık olan Kilise üyeleri, tapınaklarda
mukaddes kutsal törenlerini alırlar ve
Tanrı ile antlaflma yaparlar. Ayrıca,
ölmüfl ataları için düzenlenen kutsal
törenlere katılırlar. Mümkün olan yer-
lerde, baba ve annenin her biri kendi
rahiplik liderlerinden bir tapınak tav-
siyenamesi almalı ve kendi tapınak
kutsal törenlerini almak için tapına¤a
gitmelidirler. E¤er tapına¤a gitme
imkanları yoksa, tapınak tavsiyena-
mesine layık bir flekilde yaflamalı-
dırlar.

Ailelerin, tapınak kutsal törenlerini
almadan ölen ataları için tapınak kut-
sal törenlerinin yapıldı¤ından emin
olmak gibi kutsal bir sorumlulukları
vardır. Kendi kutsal törenlerini alan
Kilise üyeleri, durumuna ve tapına¤ın
uzaklı¤ına göre ellerinden geldi¤i
kadar sıklıkta tapına¤a gitmeli ve
ataları için kutsal törenleri yerine
getirmelidir.

Babalar ve anneler, kendilerinin ve
çocuklarının hayatındaki, kutsamalar,
vaftizler, atamalar, evlilik ve ölüm ser-
tifikaları gibi önemli olayları; önemli
mektupları; resimleri; gazete kupürle-
rini ve benzeri belgeleri yazılı kayıtlar
halinde bir araya toplamalıdırlar.
Kendi kiflisel geçmifllerini derlemeli ve
ailenin her üyesini kiflisel geçmifllerini
yazmaları için teflvik etmelidirler.
Küçük çocuklara kendi geçmifllerini
yazmaları için yardımcı olmalıdırlar.

Aileler kendi ataları hakkında bilgi
toplamalı ve bunları kendi tarihlerine
eklemelidirler. Kendilerinden önceki
son dört nesille ilgili bilgi toplamaya
bafllamaları gerekir.
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Liderlik E¤itimi

Destek, misyon veya bölge liderleri-
nin talimatı do¤rultusunda, rahiplik
ve yardımcı kurulufl liderleri anne
babaların her birine üç temel ailevi
sorumlulu¤u anlayıp uygulamayı
ö¤retmelidir (bkz. sayfa 13–16). 
Liderler, babaların ve annelerin kendi
ailelerini nasıl yöneteceklerini ö¤ret-
melidirler. E¤er aile uzak bir yerde
yalnız yaflıyorsa, destek, misyon ve
bölge liderleri anne babaların sorum-
luluklarını ö¤renip uyguladıklarından
emin olmalıdır.



Bazı aileler uzak bölgelerde yalnız
baflına yaflarlar ve düzenli olarak
mahalle veya dal toplantılarına
katılamazlar. Destek, misyon veya bölge
baflkanından yetki almak suretiyle, bu
tür aileler Pazar ibadeti toplantılarını
evlerinde gerçeklefltirmelidirler. Kilise
birimlerinin kurulu olmadı¤ı bölge-
lerde, ailelerin Alan Baflkanından
izin alması gerekir.

E¤er layıksa ve Harun Rahipli¤i’nde
bir rahipse veya Melkisedek Rahipli-
¤i’ne sahipse ve rahiplik liderlerinden
izin almıflsa, baba veya baflka rahiplik
sahibi bir kifli Rab’bin sofrasını
hazırlayıp kutsayabilir. Rahiplik
sahiplerinden birisi Rab’bin sofrasını
da¤ıtabilir. Rab’bin sofrasının yöne-
timi ile ilgili talimatlar, bu rehberin
23–25 sayfalarında verilmifltir.

Evde ‹badet Toplantıları Düzenlemek
(Uzak Bölgelerde Yalnız Yaflayan Aileler ‹çin)
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Bir pazar ibadeti toplantısı, basit,
saygılı ve itibarlı olmalıdır.
Afla¤ıdakileri içerebilir:

1. Açılıfl ilahisi

2. Açılıfl duası

3. Rab’bin sofrasının kutsanıp
da¤ıtılması

4. Afla¤ıdaki faaliyetlerden bir veya
birkaç tanesi:

• Bir veya iki kısa konuflma ya da
tanıklık

• Kutsal yazı okuması ve ailece
müzakeresi

• Bir aile üyesi tarafından ders
verilmesi

5. Kapanıfl ilahisi

6. Kapanıfl duası



Pazar ibadeti toplantısını planlarken
baba, Rab’bin Ruh’unun rehberli¤ini
aramalı ve izlemelidir. Mormon
Kitabı’ndaki insanlar bu tür hizmetin
bir örne¤ini vermifllerdir: “Ve onların
toplantıları Kilise tarafından Ruh’un
iflleyifl tarzına göre ve Kutsal Ruh’un
gücüyle yönetiliyordu; çünkü Kutsal
Ruh’un gücü onları vaaz vermeye ya
da teflvik etmeye ya da dua etmeye
ya da dilekte bulunmaya ya da flarkı
söylemeye yönlendirdi¤i zaman hep
öyle yapılırdı” (Bkz. Moroni 6:9).

Aile, temel rehberleri olarak kutsal
yazıları kullanmalıdır. Ayrıca, genel
konferans konuflmalarını, Sevindirici
Haber Esaslarını, Sevindirici Haber ‹lke-
lerini, ‹mana Ba¤lılık kitabını, Genç-
lerin Güçlendirilmesi ‹çin kitapçı¤ını
misyoner kitapçıklarını, Kilise dergile-
rini ve di¤er Kilise yayınları ile görsel-
iflitsel malzemeleri kullanabilir.

E¤er ailede kimse uygun rahipli¤e
sahip de¤ilse, baba veya anne, ilahiler

söylemek, kutsal yazıları çalıflmak,
dua etmek ve birbirleriyle ve Cennet-
teki Babamızla yakınlaflmak için aile
üyelerini bir araya toplayabilir. Bu
aile için tayin edilen rahiplik lideri,
ailenin devamlı olarak Rab’bin sof-
rasına ifltirak etmesi için bu toplan-
tıları düzenlemelidir.

Anne babalar, yürüyüfller, piknikler,
yararlı filmler, akraba ziyaretleri, spor,
müzikaller ve yüzme gibi, hafta içi
faaliyetler düzenlemelidirler.

Aileler, ondalıkları ile oruç ba¤ıfllarını
ve di¤er ba¤ıfllarını ba¤lı bulunduk-
ları rahiplik liderine vermelidirler.

Aileler Kilise’ye yazılı rapor vermez-
ler, ancak ba¤lı bulundukları rahiplik
lideri baba ile düzenli olarak görüflüp
ondan ailesi hakkında rapor verme-
sini ister. Gerekti¤i zaman, liderler
bu görüflmeleri telefonda yapabilirler.
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Rahiplik kutsal törenleri, Rab tara-
fından verilen ve rahiplik yetkisi
aracılı¤ıyla yerine getirilen mukaddes
eylemlerdir. Rahiplik kutsamaları,
rahiplik yetkisi aracılı¤ıyla iyilefltir-
mek, teselli etmek ve cesaretlendirmek
üzere verilir. Bu kutsal törenler ile kut-
samaları gerçeklefltiren erkek kardefl-
ler, sevindirici haber ilkelerine uygun
olarak yaflamak ve Kutsal Ruh’un reh-
berli¤i için çabalamak suretiyle, kendi-
lerini hazırlamalıdırlar. Her kutsal
töreni ve kutsamayı a¤ırbafllılıkla ve
afla¤ıdaki koflullara uymak suretiyle
yerine getirmelidirler. Kutsal törenler:

1. ‹sa Mesih’in adıyla
gerçeklefltirilmelidir.

2. Rahiplik yetkisiyle
gerçeklefltirilmelidir.
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3. Belli sözlerin söylenilmesi ya da
kutsanmıfl ya¤ın kullanılması gibi,
gerekli prosedürden biri uygulana-
rak gerçeklefltirilmelidir.

4. E¤er gerekirse, uygun anahtarları
elinde bulunduran ve ba¤lı bulunu-
lan rahiplik liderinden izin
alınmalıdır. 

Rahiplik liderinin iznini gerektiren kutsal
törenler, çocukların isimlendirilmesi ve
kutsanılması, vaftiz ve kiliseye kabul töre-
ninin yapılması, rahipli¤in verilmesi ve
bir rahiplik makamına atama yapılması,
Rab’bin sofrasının kutsanması ve da¤ıtıl-
ması ve mezarların vakfedilmesidir. 

Birkaç erkek kardefl bir kutsal töreni
gerçeklefltirdiklerinde veya kutsama
verdiklerinde, her biri sol elini hafifçe

Rahiplik Kutsal Törenleri ve Kutsamaları



solundaki erkek kardeflin omzuna
koyar. Çok sayıda rahiplik sahibi kifli-
lerin davet edilmesi tavsiye edilmez.

Bu bölümde açıklanan kutsal törenler
ve kutsamalar, babaların aile içinde
ata olarak hizmet vermelerine
yardımcı olacaktır.

Çocukların ‹simlendirilmesi
ve Kutsanması

“‹sa’nın kilisesinde çocuk sahibi
olan her üye, ‹sa Mesih’in adıyla
ellerini çocukların üzerine koyup
onları kilise üyelerinin huzurunda,
Kurtarıcı’nın adıyla kutsayacak olan
yafllılara götürmelidir” (ÖA 20:70).
Bu vahiye uygun olarak, sadece Mel-
kisedek Rahipli¤i’ne sahip olan layık
erkekler, çocukların isimlendirilmesi
ve kutsanmasında görev alabilirler.
Çocukların isimlendirilmesi ve kutsan-
ması kutsal töreni için bafl yetkiliden
müsaade alınması gerekmektedir.

Bir bebe¤i kutsarken, Melkisedek
Rahipli¤i’ne sahip olan erkekler bir
daire oluflturlar ve bebe¤i elleriyle
tutarlar. Daha büyük bir çocu¤u

kutsarken, ellerini hafifçe çocu¤un
baflının üzerine koyarlar. Kutsamayı
veren kifli:

1. Cennetteki Baba’ya hitap eder.

2. Kutsamanın, Melkisedek Rahipli¤i’-
nin yetkisi ile verildi¤ini belirtir.

3. Çocu¤a bir isim verir.

4. Ruh’un yönlendirdi¤i flekilde bir
rahiplik kutsaması verir.

5. ‹sa Mesih’in adıyla bitirir.

Vaftiz

Bafl yetkilinin gözetimi altında, layık bir
rahip veya Melkisedek Rahipli¤ine
sahip layık bir erkek vaftiz edebilir.
Bunu yapmak için:

1. Vaftiz olacak kifli ile birlikte suyun
içinde durur.

2. Uygunluk ve emniyet açısından,
kiflinin sa¤ bile¤ini kendi sol eliyle
tutar; vaftiz olan kifli ise, vaftiz
eden kiflinin sol bile¤ini kendi
sol eliyle tutar.

3. Sa¤ kolunu dik açı oluflturacak
flekilde havaya kaldırır.
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4. Kiflinin tam adını söyleyerek flu
sözleri söyler: “‹sa Mesih’in bana
verdi¤i yetkiye dayanarak, seni
Baba'nın ve O¤ul'un ve Kutsal
Ruh’un adıyla vaftiz ediyorum.
Amin” (ÖA 20:73).

5. Vaftiz olan kiflinin sa¤ eliyle bur-
nunu tutmasını sa¤lar; vaftiz eden
kifli, sa¤ elini vaftiz edilen kiflinin
sırtına koyar ve kifliyi elbiseleriyle
birlikte tamamen suya daldırır.

6. Kiflinin sudan çıkmasına yardımcı
olur.

‹ki rahip veya Melkisedek Rahipli-
¤i’ne sahip iki erkek, uygun flekilde
yapıldı¤ından emin olmak için her
vaftize flahitlik ederler. E¤er, Ö¤reti ve
Antlaflmalar 20:73’de yer alan sözler
aynen söylenmemiflse veya kiflinin
vücudu ya da kıyafetleri tamamen
suya batmamıflsa, vaftiz tekrar edil-
melidir. Vaftiz olan kifli ve kutsal
töreni gerçeklefltiren kifli, ıslandı¤ında
içini göstermeyen, beyaz kıyafetler
giymelidir.

Kilise’ye Kabul Töreni
Dokuz yaflında veya daha büyük olan
ya da sekiz yaflında oldukları halde
anne babaları üye olmayan, do¤ru
inancı bulmufl kiflilerin kiliseye kabul-
leri, Rab’bin sofrası toplantısında
gerçeklefltirilir (bkz. ÖA 20:41). E¤er,
anne babalardan biri üyeyse ve onların
her ikisi de vaftiz ve kiliseye kabul
töreni için izin vermifllerse, sekiz
yaflındaki çocukların kiliseye kabul

töreni, vaftizden hemen sonra, vaftizin
yapıldı¤ı yerde gerçeklefltirilebilir.
Gözetmen veya dal baflkanının yönetimi
do¤rultusunda, Melkisedek Rahipli¤i
sahibi bir veya daha fazla erkek, bu
kutsal töreni gerçeklefltirebilir. Ellerini
yavaflça kiflinin baflının üzerine koyar-
lar. Kutsal töreni gerçeklefltiren kifli:

1. Kiflinin tam adını söyler.

2. Kutsal törenin Melkisedek Rahipli-
¤i’nin verdi¤i yetkiye dayanarak
yapıldı¤ını belirtir.

3. Kifliyi ‹sa Mesih’in Son Zaman
Azizler Kilisesi’nin bir üyesi olarak
onaylar.

4. “Kutsal Ruh’u al” diyerek, Kutsal
Ruh arma¤anını hediye eder.

5. Ruh’un yönlendirdi¤i flekilde bir
rahiplik kutsaması verir.

6. ‹sa Mesih’in adıyla bitirir.



Rahipli¤i Vermek ve Rahiplik
Makamlarına Atamak

Harun Rahipli¤i’nin verilmesi ve diyakon,
ö¤retmen ve rahip makamlarına yapılan
atamalar gözetmen veya dal baflkanının
yönetimi altında yapılır Bir kifli, Harun
Rahipli¤i’nde bir makama atanmadan
önce, gözetmen veya dal baflkanı ken-
disiyle mülakat yapmalı ve onu layık
bulmalıdır. Ayrıca, kiflinin Rab’bin sof-
rası toplantısında desteklenme töreni
yapılmalıdır. Gözetmen veya dal bafl-
kanının verdi¤i yetkiye dayanarak,
bir rahip Harun Rahipli¤i’ni baflka
bir kifliye verebilir ve onu bir Harun
Rahipli¤i makamına atayabilir.

Melkisedek Rahipli¤i’nin verilmesi
ve yafllı veya yüksek rahip makamına
yapılan atamalar destek veya misyon
baflkanının yönetimi altında yapılır. 

Bir kifliye rahiplik vermek veya rahip-
lik makamlarından birisine atamak
için, gerekli rahipli¤e sahip ve bafl
yönetici tarafından yetkili kılınan bir
veya daha fazla kifli, ellerini hafifçe
o kiflinin baflı üzerine koyar. Kutsal
töreni gerçeklefltiren kifli:

1. Kiflinin tam adını söyler.

2. Kutsal törenin hangi yetkiye
dayanılarak gerçeklefltirildi¤ini
belirtir (Harun veya Melkisedek
Rahipli¤i).

3. E¤er daha önce verilmemiflse,
Harun veya Melkisedek Rahipli-
¤i’ni bahfleder. 

4. Kifliyi Harun veya Melkisedek
Rahipli¤i’nde bir makama atar ve
bu makamın haklarını, güçlerini
ve yetkisini hediye eder.

5. Ruh’un yönlendirdi¤i flekilde bir
rahiplik kutsaması verir.

6. ‹sa Mesih’in adıyla bitirir.

Rab’bin Sofrası

Rab’bin sofrası, çok kutsal bir tören-
dir. Rab’bin sofrasına ifltirak etmek,
bir insana ‹sa Mesih’in hayatını, ö¤re-
tilerini ve Kefaretini hatırlama fırsatı
verir. Bu, herkesin vaftiz sırasında,
Rab ile yaptı¤ı sözleflmeleri yenileme
zamanıdır (bkz. Mosiya 18:8–10).

Ö¤retmenler ve rahipler Rab’bin sof-
rasını hazırlayabilirler; rahipler bunu
kutsayabilirler ve diyakonlar, ö¤ret-
menler ve rahipler da¤ıtabilirler.
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Melkisedek Rahipli¤i sahibi olan
erkek kardefller, Rab’bin sofrasını
hazırlayabilir, kutsayabilir ve da¤ıtabi-
lirler, fakat normalde bu, sadece çok
az Harun Rahibi erkek kardefl oldu¤u
zaman yapılır. E¤er bir kifli, ciddi bir
günah ifllemiflse, onun tövbe edip bu
sorununu gözetmen veya dal baflkanı
ile beraber çözünceye kadar, Rab’bin
sofrasını hazırlamaması, kutsamaması
ve da¤ıtmaması gerekir.

Rab’bin sofrasını hazırlayan, kutsayan
veya da¤ıtan kifliler, Rab’bin adına bu
kutsal töreni yerine getirirler. Rahiplik
sahibi olan herkes bu göreve, ciddi
ve saygılı bir tutumla yaklaflmalıdır.
Kendine çekidüzen vermifl, temiz ve
sade bir flekilde giyinmifl olmalıdır.
Kiflisel görünümün, bu törenin kut-
sallı¤ını yansıtması gerekmektedir.

Rab’bin sofrasını hazırlayan erkek
kardefller, bunu toplantı bafllamadan
önce yapmalıdır. Bütün ekme¤i temiz
ekmek tepsilerine koyarlar ve içle-
rinde içme suyu bulunan Rab’bin
sofrası kupalarını bir tepsi içerisinde
Rab’bin sofrası masasına yerlefltirirler.
Ekme¤in ve suyun üzerini temiz
beyaz bir örtüyle kapatırlar.

Rab’bin sofrası ilahisi sırasında,
Rab’bin sofrası masasında bulunan
kifliler ekmek tepsilerinin üzerindeki
örtüyü kaldırırlar ve ekme¤i küçük
parçalara bölerler. ‹lahiden sonra,
ekme¤i kutsayan kifli diz çöker ve
ekmek için Rab’bin sofrası duasını
okur. Erkek kardefller daha sonra
ekme¤i, saygılı ve düzenli bir flekilde
orada bulunan kiflilere da¤ıtır.

Rab’bin sofrasından ilk önce, top-
lantıya baflkanlık eden yetkili kifli alır.
Orada bulunan herkes ekmekten alma
fırsatına sahip olduktan sonra,
ekme¤i da¤ıtan kifliler tepsilerini
Rab’bin sofrası masasına geri getirir-
ler. Rab’bin sofrasını kutsayanlar,
ekme¤in da¤ıtılma ifli biter bitmez,
tepsilerin üzerini tekrar örterler.

Rab’bin sofrası masasında bulunanlar,
su tepsilerinin üzerindeki örtüyü
kaldırırlar. Suyu kutsayan kifli diz
çöker ve su için Rab’bin sofrası
duasını eder. Erkek kardefller daha
sonra, suyu orada bulunanlara da¤ıtır.
Tepsiler Rab’bin sofrası masasına geri
getirilir ve üzerleri tekrar kapanır.
Rab’bin sofrasını kutsayan ve da¤ıtan
erkek kardefller daha sonra, cemaatle
birlikte yerlerini alırlar.

Rab’bin sofrası, çocuklar da dahil
olmak üzere, Kilise üyeleri içindir.
Toplantıyı yöneten kiflinin, bunun
sadece üyelere da¤ıtılaca¤ını duyur-
maması gerekir; üye olmayan kiflilerin
buna ifltirak etmelerini engelleyecek
hiçbir fley yapılmamalıdır.

Rab’bin sofrası duaları, açık, kusursuz
ve saygılı bir flekilde söylenmelidir.
E¤er Rab’bin sofrasını kutsayan kifli
kelime hatası yapar ve bunu kendisi
düzeltmezse, gözetmen ya da dal bafl-
kanı kendisinden duayı tekrar etme-
sini ve do¤ru olarak söylemesini ister.

Ekmek için yapılan dua flöyledir:

“Ey Tanrı, Ebedi Baba, senden O¤lun
‹sa Mesih’in adıyla, bu ekme¤i ondan
yiyecek olan herkesin canı için



bereketlemeni ve kutsamanı diliyoruz
ki O¤lu’nun bedeninin hatırası olarak
yesinler ve Ey Tanrı, Ebedi Baba,
O¤lu’nun adını üzerlerine almaya
ve O’nu her zaman hatırlamaya ve
O’nun kendilerine vermifl oldu¤u
emirleri yerine getirmeye istekli
olduklarına dair sana tanıklık etsinler
ki O’nun Ruhu her zaman yanlarında
bulunsun. Amin” (ÖA 20:77 ve
Moroni 4).

Su için yapılan dua flöyledir:

“Ey Tanrı, Ebedi Baba, senden O¤lun
‹sa Mesih’in adıyla, bu [suyu] ondan
içecek olan herkesin canı için bereket-
lemeni ve kutsamanı diliyoruz ki
O¤lu’nun kendileri için dökülmüfl
olan kanının hatırası olarak içsinler;
Ey Tanrı, Ebedi Baba, O’nu her zaman
hatırladıklarına dair sana tanıklık
etsinler ki O’nun Ruhu yanlarında
bulunsun. Amin” (ÖA 20:79 ve
Moroni 5).

Rab’bin sofrası, toplantıdan sonra,
mümkün oldu¤u kadar kısa bir
sürede kaldırılmalıdır. E¤er kalan
ekmek olursa, yiyecek olarak
kullanılabilir.

Rab’bin sofrasını kutsamak ve da¤ıtmak
için toplantıya baflkanlık eden yetkili
kiflinin müsaadesi gerekmektedir.

Ya¤ı Kutsamak
Melkisedek Rahipli¤i sahibi bir (veya
daha fazla) kifli, saf zeytinya¤ını,
hasta veya acılı olan kimseleri mes-
hetmek gibi, mukaddes bir amaç için
kutsar. Ya¤ı kutsayan kifli:

1. ‹çinde zeytinya¤ı olan a¤zı açık bir
kabı elinde tutar.

2. Cennetteki Babamıza hitap eder.

3. Melkisedek Rahipli¤i’nin kendisine
verdi¤i yetkiyle hareket etti¤ini
söyler.

4. (Kabı de¤il) ya¤ı kutsar ve hasta
ve acılı olanları meshetmek üzere
tahsis eder.

5. ‹sa Mesih’in adıyla bitirir.

Hastalara fiifa Kutsaması
Vermek
Sadece Melkisedek Rahipli¤i sahibi
erkekler, hasta veya acılı olanlar için
flifa kutsaması verebilirler. Normal
olarak, flifa kutsaması iki ya da daha
fazla kifli tarafından gerçeklefltirilir,
ancak bir kifli tek baflına da bu ifli
yapabilir. E¤er kutsanmıfl ya¤ yoksa,
Melkisedek Rahipli¤i sahibi olan bir
erkek, rahipli¤in kendisine verdi¤i
yetkiyle kutsama verebilir.

Melkisedek Rahipli¤i’ne sahip olan bir
baba, kendi ailesinin hasta üyelerine

25



26

flifa kutsaması vermelidir. Melkisedek
Rahipli¤ine sahip baflka bir erkek kar-
deflten kendisine yardımcı olmasını
isteyebilir.

Hastaya flifa kutsaması iki bölümden
oluflur: (1) ya¤ ile meshetmek ve
(2) meshi mühürlemek.

Ya¤ ile Meshetmek

Melkisedek Rahipli¤i sahibi bir erkek
hasta olan kifliyi mesheder. Bunu yap-
mak için:

1. Kiflinin baflına bir damla kutsanmıfl
ya¤ sürer.

2. Ellerini hafif bir flekilde kiflinin
baflının üzerine koyar ve kiflinin
tam adını söyler.

3. Kifliyi Melkisedek Rahipli¤i’nin
kendisine verdi¤i yetkiyle meshetti-
¤ini söyler.

4. Hastaların ve acılı olanların meshe-
dilmesi ve kutsanması için kut-
sanmıfl olan ya¤ ile meshetti¤ini
söyler.

5. ‹sa Mesih’in adıyla bitirir.

Meshin Mühürlenmesi

Normal olarak Melkisedek Rahipli¤i
sahibi iki ya da daha fazla erkek, elle-
rini hafif bir flekilde hasta olan kiflinin
baflının üzerine koyarlar. Erkeklerden
birisi meshi mühürler. Bunu yapmak
için:

1. Kiflinin tam adını söyler.

2. Melkisedek Rahipli¤i’nin kendisine
verdi¤i yetkiye dayanarak bu
meshi mühürledi¤ini söyler.

3. Ruh’un yönlendirdi¤i flekilde bir
kutsama verir.

4. ‹sa Mesih’in adıyla bitirir.

Baba Kutsamaları ve Di¤er
Teselli ve Ö¤üt Kutsamaları

Baba kutsamaları ve di¤er rahiplik
kutsamaları, Ruh’un rehberlik etti¤i
flekilde yol göstermek ve teselli ver-
mek için verilir.

Melkisedek Rahipli¤i sahibi bir baba
çocuklarına baba kutsamaları verebilir.
Bu tür kutsamalar, özellikle, çocuklar
okula gitmek üzere veya misyona git-
mek için ya da ifle baflladıklarında,
evlendiklerinde, askerlik hizmetine
baflladıklarında veya alıflılmadık
kiflisel bir sorunla karflı karflıya
kaldıklarında onlara yardımcı olabilir.
Bu kutsamalar, aileye büyük güç
kazandırabilir. Bir aile, babanın verdi¤i
kutsamaları aile kayıtlarına kaydedebi-
lir, ancak bu, Kilise kayıtlarında sak-
lanmaz. Anne babalar, ihtiyaç oldu¤u
zaman baba kutsamaları istemeleri için
çocuklarını teflvik etmelidirler.



Melkisedek Rahipli¤i sahibi olan layık
erkekler ayrıca, efllerine, di¤er aile
üyelerine ve kendilerinden talepte
bulunan di¤er kiflilere de, teselli ve
ö¤üt kutsamaları verebilirler.

Baba kutsaması veya di¤er teselli
ve ö¤üt kutsamaları için, Melkisedek
Rahipli¤i sahibi bir erkek, ister tek
baflına isterse Melkisedek Rahipli¤i
sahibi bir veya daha fazla layık erkekle
beraber ellerini hafifçe kutsamayı
almakta olan kiflinin baflının üzerine
koyar. Böyle bir kutsama için ya¤a
gerek yoktur. Kutsamayı yapan kifli:

1. Kiflinin tam adını söyler.

2. Kutsamayı, Melkisedek Rahipli¤i’-
nin kendisine verdi¤i yetkiye daya-
narak verdi¤ini söyler.

3. Ruh’un yönlendirdi¤i flekilde bir
kutsama verir.

4. ‹sa Mesih’in adıyla bitirir.

Mezarları Vakfetmek
Bir mezarı vakfeden kifli, Melkisedek
Rahipli¤i sahibi olmalı ve töreni yöne-
ten rahiplik yetkilisinden müsaade
almalıdır. 

Bir mezarı vakfetmek için:

1. Cennetteki Baba’ya hitap eder.

2. Melkisedek Rahipli¤i’nin kendisine
vermifl oldu¤u yetkiye dayanarak
mezarı vakfetti¤ini söyler.

3. Defin yerini rahmetli kiflinin din-
lenme yeri olarak vakfeder ve
kutsar.

4. Uygun oldu¤u zaman, mezarın Diri-
lifl gününe kadar kutsal sayılması ve
korunması için dua eder.

5. Rab’den aileyi teselli etmesini ister
ve Ruh’un yönlendirdi¤i flekilde
di¤er düflünceleri dile getirir.

6. ‹sa Mesih’in adıyla bitirir.

Ailenin tercihine göre, mezarı vak-
fetme duasının yerine, birisi (tercihen
Melkisedek Rahipli¤i sahibi bir kifli)
sadece dua edebilir.
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Aile tarihi ile ilgili bilgiler,
www.familysearch.org adresinde
yer alan Kilise’nin aile tarihi internet
sitesinde mevcuttur.

Kilise Materyallerini Sa¤lamak ve
Aile Tarihi ile ilgili Bilgi Toplamak
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Yerel liderler ve üyeler, kutsal yazılar,
kurs kitapları, Kilise dergileri, giysiler
[garments], tapınak kıyafetleri gibi,
Kilise materyallerini Kilise’nin da¤ıtım
merkezlerinden veya hizmet merkezle-
rinden, Salt Lake Da¤ıtım Merkezi’n-
den veya www.lds.org adresinde yer
alan Kilise’nin resmi internet sitesin-
den edinebilirler.
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