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Tanrı Sizin CenneTTeki Sevgi  
Dolu BaBanız’Dır
Tanrı sizin Cennetteki Babanız’dır. Sizi şahsen tanıyor ve sizi 
tahmin edebileceğinizden daha çok seviyor. O sizin bu hayatta ve 
sonsuza dek mutlu olmanızı istiyor.

Bu amacı yerine getirmek için, 
Cennetteki Baba, İsa Mesih’in 
sevindirici haberi* denilen bir 
plan hazırladı. İsa Mesih, Tan-
rı’nın oğludur; O’nun hayatı ve 
öğretileri bu hayattaki huzurun ve 
sonsuzluktaki sevincin rehberidir.

SevinDiriCi HaBer 
aileleri ve Bireyleri kuTSar
İsa Mesih’in sevindirici haberi onu kabul eden ve yaşayan herkesi 
kutsar. Sevindirici haberi öğretmek ve uygulamak için olan en iyi 
yerlerden biri aile içindedir. Tanrı, Kendi çocuklarına mutluluk 
vermek, sevgi dolu bir ortamda doğru ilkeleri öğrenmemizi sağ-
lamak ve öldükten sonra O’na geri dönmeye hazırlanmamız için 
aileleri kurdu. Aile ilişkileri bazen zor olsa da, Cennetteki Baba, 
İsa Mesih’in öğretilerini takip etmeye gayret ettiğimizde bizi kut-
sar. Bu öğretiler bize ailelerimizi güçlendirmekte yardım eder.

CenneTTeki BaBa SevinDiriCi  
HaBerini vaHiy eDer
Planının bir parçası olarak Tanrı, Adem, Nuh, İbrahim ve Musa 
gibi peygamberler seçer. Peygamberler:

• Tanrı hakkında öğretirler ve O’nun Oğlu İsa Mesih’in özel 
tanıklarıdırlar.

• Rab’den vahiyler ya da talimatlar alırlar.

İsa Mesih’in sevindirici haberi ailenizi güçlendirebilir.

* Kırmızı işaretli kelimeler 18’inci ve 19’uncu sayfalarda tanımlanmıştır.

Cennetteki Babamız, 
sizin öğrenebileceğiniz ve 

yaşayabileceğiniz ilahi gerçekleri 
geri getirdi—iade etti.  

Bu gerçekler başlangıçtan beri 
peygamberlere vahiy edilmiştir.
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• Sevindirici haberi bütün dünyaya öğretirler ve Tanrı’nın 
sözlerini yorumlarlar. 

Peygamberlere rahiplik ya da Tanrı’nın çocuklarına yol göster-
mek için O’nun adına konuşma ve hareket etme yetkisi verilir. 
Peygamberleri takip eden insanlara Tanrı’nın vaat ettiği nimetler 
verilir. Sevindirici haberi ve Tanrı’nın peygamberlerini reddeden-
ler bu nimetleri kaybeder ve kendilerini Tanrı’dan uzaklaştırırlar. 
Peygamberleri reddeden ve Tanrı’ya itaat etme sorumluluğundan 
vazgeçenler inançtan sapma denilen bir durumdadırlar.

Cennetteki Baba’nın çocukları O’nu 
ve peygamberlerini tekrar tekrar red-
detseler bile, Cennetteki Baba çocuk-
larını sevmeye devam eder. O, şu anda 
mutlu olmak için ihtiyacımız olan ve 
öldükten sonra O’na geri dönmemiz 

için gereken her şeyi bize vermek ister. Kutsal yazılar, biz genelde 
söz dinlemesek de, Tanrı’nın çocuklarına elini tekrar tekrar nasıl 
uzattığını gösteren bir düzeni açıklar:

• Tanrı bir peygamber seçer.

• Bu peygamber sevindirici haberi öğretir ve insanlara yol 
gösterir.

• Tanrı insanları kutsar.

• İnsanlar peygamberin öğretilerini yavaş yavaş önemsemezler 
ya da bu öğretilere itaat etmezler. Onlar sonunda bu peygam-
beri ve onun öğretilerini reddederler ve inançtan saparlar.

• İnançtan saptıkları için insanlar sevindirici habere ilişkin bil-
gilerini kaybederler. Rahiplik yetkisi onların arasından alınır.

• Uygun olan bir zamanda ve insanlar tekrar Tanrı’ya itaat 
etmeye hazır olduklarında, Tanrı başka bir peygamber seçer, 
rahipliği ve Kilise’yi geri getirir ve peygamberine sevindirici 
haberi öğretme talimatı verir.

Eski Antlaşma peygamberleri Tanrı’nın sözlerini kaydettiler.

Kırmızı işaretli kelimeler 18’inci ve 19’uncu sayfalarda tanımlanmıştır.

İnsanlar peygamberleri 
reddettikleri için vahiy 

edilmiş gerçekler kaybolur.
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iSa MeSiH kenDi kiliSeSini kurDu
Yaratılış zamanından beri, Tanrı’nın çocukları Kurtarıcı İsa 
Mesih’in gelişini dört gözle beklediler. Cennetteki Baba daha 
önce söz verdiği gibi, Oğlu İsa Mesih’i 2.000 yıl önce dünyaya 
gönderdi.

İsa Mesih mükemmel, günahsız bir hayat sürdü. Kendi Kilisesini 
kurdu, Kendi sevindirici haberini öğretti ve birçok mucizeler 
gerçekleştirdi. O, Petrus, Yakup ve Yuhanna dahil oniki adamı 
Havarileri olarak seçti. Onlara öğretti ve O’nun adıyla öğretme-
leri ve vaftiz gibi kutsal törenleri yapmaları için onlara rahiplik 
yetkisini verdi.

İsa Kendi Kilisesini kurdu-
ğunda, Cennetteki Baba’dan 
talimatlar aldı. Ardından 
bu talimatları havarilerine 
öğretti. İsa, takipçilerine 
Tanrı’dan gelen vahiyin Kilise-
sini üzerinde kuracağı kaya 
olduğunu öğretti.

Hayatının sonunda, İsa Mesih 
bu dünyada yaşamış ve yaşa-
yacak olan herkesin günahları 
için acı çekti ve öldü.  
Bu kurban oluşa Kefaret denir. Çektiği acılar, ölümü ve Dirilişi 
sayesinde, Kurtarıcı bizim bağışlanmamızı mümkün kıldı. O’na 
inananlar, tövbe edenler ve O’nun emirlerini tutanlar günahla-
rından bağışlanır ve huzur ve sevinçle dolarlar.

Dirilişinden sonra, İsa Mesih Havarilerine vahiy yoluyla reh-
berlik etti. Kutsal Kitap’ta, İsa Mesih’in Kendi Kilisesini nasıl 
yönetmeye devam ettiğini gösteren birçok kayıt bulunmaktadır 
(bkz. Elçilerin İşleri 10; Vahiy 1:1). Böylece İsa Mesih’in Kilisesi 
insanlar tarafından değil, Tanrı tarafından yönetildi.

İsa, Havarilerine rahipliği bahşetti.

Kırmızı işaretli kelimeler 18’inci ve 19’uncu sayfalarda tanımlanmıştır.

İsa Mesih Kendi Kilisesini kurdu:

•	O,	Havarileri	çağırdı	ve	atadı.

•	İsa	havarilere	öğretmeleri	ve	vaftiz	
etmeleri için Kendi yetkisini verdi. 
Bu yetkiye rahiplik denir.

•	İsa	ölümünden	ve	Dirilişinden	
sonra,	vahiy	aracılığıyla	Havarile-
rine rehberlik etmeye devam etti.
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Büyük inançTan SapMa
İsa Mesih’in ölümünün ardından, kötü insanlar birçok Kilise 
üyesine zulmettiler ve onları öldürdüler. Diğer Kilise üyeleri İsa 
Mesih ve Havarileri tarafından öğretilen ilkelerden saptılar. 
Havariler öldürüldüler ve rahiplik yetkisi -Kiliseyi yönetme ve 
Kilise için vahiy alma anahtarları dahil- yeryüzünden alındı. 
Artık kilise rahiplik yetkisi ile yönetilmediğinden, hatalar 
Kilise öğretilerine sızdı. İyi insanların ve hakikatin çoğu olduğu 
gibi kalsa da, İsa Mesih tarafından kurulan sevindirici haber 

kayboldu. Bu döneme Büyük 
İnançtan Sapma denir.

Bu inançtan sapma, çelişkili 
öğretileri olan birçok kilisenin ku-
rulmasıyla sonuçlandı. Bu zaman 
sürecinde, birçok erkek ve kadın 
hakikati aradı, ama bulamadı. Bir-

çok iyi insan Tanrı’ya ve İsa Mesih’e inandı ve hakikati anla-
maya ve öğretmeye çalıştı, ancak sevindirici haberin tamamına 
ya da rahiplik yetkisine sahip değildiler. Bunun sonucunda, 
her nesil, insanların bir önceki neslin devam ettirdiklerinden 
etkilenerek, Mesih’in sevindirici haberinin değişmesini de 
kapsayan bir inançtan sapma durumunu miras aldı.

Martin Luther ve John Calvin gibi bazı ilham alan insanlar 
uygulamaların ve öğretilerin değiştiğinin ya da kaybolduğu-
nun farkına vardılar. Bağlı oldukları kiliseleri reform yaparak 
geliştirmeye çalıştılar. Buna rağmen rahiplik yetkisi olmadan, 
Mesih’in sevindirici haberi orijinal haline geri getirilemezdi. 
Bir iade edilişe ihtiyaç vardı.

Kırmızı işaretli kelimeler 18’inci ve 19’uncu sayfalarda tanımlanmıştır.

İsa	Mesih’in	Havarilerinin	
ölümüyle,	hakikat	bir	
kez daha kayboldu.
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Tanrı bir inançtan sapmanın 

olacağını biliyordu. Bir Eski Antlaşma 

peygamberi	aracılığıyla,	O	şöyle	dedi:

“İşte	günler	geliyor,	ülkeye	kıtlık	

göndereceğim . . . ekmek ya da su 

kıtlığı değil, Rab’bin sözlerine susamışlık 

göndereceğim:

“Rab’bin	sözünü	bulmak	için	insanlar	

denizden denize, kuzeyden doğuya dek 

dolaşacak, oraya buraya koşacak, ama 

bulamayacaklar.”

Amos 8:11–12
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SevinDiriCi HaBer’in iaDe eDilişi
Tarih boyunca yaptığı gibi, Cennetteki Baba, 1820 yılında 
sevindirici haberi ve rahipliği dünyaya geri getirmek için yeni-
den bir peygamber seçti. O peygamberin adı Joseph Smith’ti. 
Genç delikanlıyken, Joseph’ın kafası yaşadığı bölgede bulunan 
birçok kilisedeki farklılıklar yüzünden 
karışmıştı ve hangi kilisenin doğru 
olduğunu bilmek istiyordu. Bilgelikte 
eksikleri olduğunu bildiği için, Kutsal 
Kitap’ta bulunan şu öğüdü dinledi, 
“İçinizden birinin bilgelikte eksiği 
varsa, herkese cömertçe, azarlamadan 
veren Tanrı’dan istesin; kendisine 
verilecektir” (Yakup 1:5).

Joseph Smith ne yapması gerektiğini 
bilmek için Tanrı’ya sormaya karar 
verdi. Joseph hakikati bilmek için 
dua ettiğinde Cennetteki Baba ve İsa 
Mesih ona göründüler. İsa, Joseph’a 
hiçbir kiliseye katılmamasını, çünkü 
“hepsinin yanlış” olduğunu ve “onlar 
dudaklarıyla bana yaklaşırlar, ama 
yürekleri benden uzaktır, insanların 
emirleriyle ilgili öğretileri öğretirler ve 
bir dindarlık tarzına sahiptirler, ancak 
Tanrı’nın gücünü inkar ederler” dedi 
(Joseph Smith—Tarihi 1:19).

Tanrı, Adem, Nuh, İbrahim, Musa 
ve diğer peygamberlerle yaptığı gibi, 
Joseph Smith’in aracılığıyla sevindirici 
haberin tamamının geri getirilmesi 
için onu bir peygamber olarak çağırdı.

Joseph Smith Cennetteki 
Baba’yı ve İsa Mesih’i 
gördü.	Bu	tecrübe	

hakkında şöyle dedi:

“Başımın	tam	üzerinde	 
yukarıda,	güneşin	 

parlaklığından daha  
parlak	ve	üzerime	 

düşünceye	kadar	alçalan	 
bir	ışık	sütunu	gördüm. . . .

“Işık	benim	üzerimde	
durunca,	tarif	edilemeyecek	

parlaklığı ve görkemi ile 
iki	Yüce	Kişinin	önümde,	

havada durduklarını  
gördüm.	İçlerinden	 

birisi adımı söyleyerek  
benimle konuştu ve  
diğerini göstererek,

“Bu benim Biricik  
Oğlum. O’nu Dinle!” dedi. 
Joseph Smith—Tarihi 1:16–17).

Cennetteki Baba ve İsa Mesih, İade Ediliş filminde anlatıldığı gibi Joseph Smith’e göründüler.
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rahipliğin iade edilişi
1829’da, Joseph Smith, İsa Mesih’in Kendi Havarilerine verdiği aynı 
rahiplik yetkisini aldı. İsa’yı vaftiz eden Vaftizci Yahya Joseph Smith’e 
göründü ve ona Harun Rahipliğini ya da alt rahiplik yetkisini bahşetti. 
Petrus, Yakup ve Yuhanna (İsa Mesih’in asıl Havarilerinden üçü) daha 
sonra Joseph Smith’e göründüler ve ona Melkizedek Rahipliğini ya da 
üst rahipliği bahşettiler.

Rahiplik yetkisini aldıktan sonra, Joseph Smith İsa Mesih’in 
Kilisesini yeryüzünde tekrar kurmak üzere yönlendirildi. Onun 
aracılığıyla, İsa Mesih tekrar Oniki Havariyi çağırdı.

İsa Mesih Dirilişinden sonra vahiy 
yoluyla Havarilerine yol gösterdiği 
gibi, aynen bugün de Kilise’yi yaşayan 
peygamberler ve havariler aracılığıyla 
yönetmeye devam ediyor. İsa Me-
sih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’nin 
Başkanı, Tanrı’nın bugünkü seçilmiş 
peygamberidir. O, danışmanları ve 
Oniki Havariler, geçmiş zamanlardaki 

bütün peygamberlerin ve havarilerin sahip olduğu rahiplik 
yetkisine sahiptirler. Bu adamlar peygamber, gören ve vahiy 
bildirenlerdir.

Petrus, Yakup ve Yuhanna -İsa Mesih’in Havarileri- Melkizedek Rahipliği’ni Joseph Smith’e 
bahşettiler.

İsa	Mesih,	Vaftizci	
Yahya’yı ve sonra da 

Kendi	Havarilerini	Joseph	
Smith’e rahiplik yetkisini 
vermeleri için gönderdi.

Kırmızı işaretli kelimeler 18’inci ve 19’uncu sayfalarda tanımlanmıştır.

01132_186_Restoration.indd   12 6/28/12   3:32 PM



01132_186_Restoration.indd   13 6/28/12   3:32 PM



01132_186_Restoration.indd   14 6/28/12   3:32 PM



15
İsa Mesih’in Eski Amerika kıtasına yaptığı ziyaret Mormon Kitabı’nda kayıtlıdır.

MorMon kiTaBı
Sevindirici haberin İade Ediliş’inin bir parçası olarak Tanrı, İsa 
Mesih Hakkında Başka Bir Tanıklık olan Mormon Kitabı’nı gün 
ışığına çıkardı. Joseph Smith bu kitabı 
Tanrı’nın gücüyle altın levhalar üzerine 
yazılmış olan eski kayıtlardan tercüme 
etti. Mormon Kitabı, “Tanrı’nın eskiden 
Amerika kıtasında yaşamış olan insan-
larla kurduğu ilişkilerin bir kaydıdır ve 
sonsuz Sevindirici Haber’in bütününü 
içerir” (Mormon Kitabı - Giriş).

Mormon Kitabı, İsa Mesih’in güçlü  
bir tanığıdır. Kutsal Kitap’takiler dahil, 
O’nun öğretilerini anlamamıza  
yardım eder.

Mormon Kitabı Sevindirici Haber’in 
Joseph Smith aracılığıyla iade edilişi-
nin ikna edici bir kanıtıdır. Mormon 
Kitabı’nın doğru olduğunu kendinizce 
bilebilirsiniz. Bu bilgiyi elde etmek 
için kitabı okumalı, mesajını derin-
den düşünmeli ve onun doğru olup 
olmadığını bilme arzunuz olmalıdır. 
Cennetteki Baba’dan bu kitabın Kendi 
sözü olduğunu teyit etmesini istemelisiniz. Böyle yaptığınızda 
O, Kutsal Ruh ’un aracılığıyla kitabın doğru olduğunu size vahiy 
edecektir.

Mormon Kitabı’nın doğru olduğunu öğrendiğinizde, Kutsal 
Ruh’un sayesinde Joseph Smith’in Tanrı’nın bir peygamberi 
olduğunu, İsa Mesih’in sevindirici haberinin onun aracılığıyla 
iade edildiğini ve İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’nin 
günümüzde bir peygamber ve havariler tarafından yönetildiğini 
de bileceksiniz.

Eğer Mormon Kitabı’nı 
okur ve hakkında dua 
ederseniz görevlilerin 
öğrettiklerinin doğru 

olduğunu bilebilirsiniz:

“Eğer	samimi	bir	yürekle,	
doğru bir amaçla  
Mesih’e inanarak  
sorarsanız, Tanrı  

onların doğruluğunu size 
Kutsal Ruh’un  

gücüyle	gösterecektir.

“Ve Kutsal Ruh’un  
gücüyle	her	şeyin	 

doğrusunu bilebilirsiniz.”
Moroni 10:4–5

Kırmızı işaretli kelimeler 18’inci ve 19’uncu sayfalarda tanımlanmıştır.
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naSıl BileBiliriM?
Bu mesajın doğru olduğunu bilebilirsiniz. Eğer Cennetteki 
Babanız’a dua ederek sorarsanız, Kutsal Ruh aracılığıyla O’ndan 

bir cevap alabilirsiniz. Kutsal Ruh’a 
aynı zamanda Tanrı’nın Ruh’u da 
denir ve O’nun görevlerinden birisi 
hakikat hakkında şahitlik etmek ya  
da tanıklık etmektir.

Bu bilgi mucizevi ve hayat değiştirici 
olabilir, ancak bu bilgi genellikle Tan-
rı’nın gücü olağanüstü bir şekilde ser-
gilenmeden sessiz bir güvence olarak 
gelir. Kutsal Ruh, hakikati duygular, 
düşünceler ve izlenimler aracılığıyla 
teyit eder. Kutsal Kitap’ta öğretildiği 
gibi, “Ruh’un ürünü sevgi, sevinç, 
esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, 
yumuşak huyluluk ve özdenetimdir.” 
(Galatalılar 5:22–23). Kutsal Ruh’tan 
gelen bu duygular Joseph Smith’in ara-
cılığıyla iade edilmiş olan İsa Mesih’in 
sevindirici haberinin doğru olduğuna 

dair size verilen kişisel bir vahiydir. Bundan sonra aldığınız bu 
bilgi ile uyum içinde yaşayıp yaşamayacağınıza dair bir seçim 
yapmanız gerekmektedir.

Nasıl Dua Ederim?

•	Cennetteki	Babanız’a	
hitap edin.

•	Kalbinizdeki	duygu-
ları (minnettarlığınızı, 
sorularınızı, Mormon 
Kitabı’nın ve görevlilerin 
öğrettiklerinin doğru  
olduğunu teyit edilmesi 
için olan isteklerinizi) 
ifade	edin.

•	Duanızı	(“İsa	Mesih’in	
adıyla, amin”) diyerek 
bitirin.

İçten dua ederek hakikati bilebilirsiniz.
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 TeriMler liSTeSi

Harun Rahipliği: Alt rahiplik. Bu rahiplik vaftiz etme yetkisini 
kapsar ve buna Kutsal Kitap’ta, Eski Antlaşma’da bahsedilen 
Harun’un ismi verilmiştir.
İnançtan Sapma: Kişiler, Kilise üyeleri ya da bütün uluslar İsa 
Mesih’in sevindirici haberini bıraktıkları ya da ondan vazgeç-
tikleri zaman olur. İnançtan sapma, bölünme, karışıklık ve 
rahiplik yetkisinin ya da Tanrı adına hareket etme hakkının 
kaybolmasıyla sonuçlanır.
Havari: İsa Mesih’in yeryüzündeki hizmeti sırasındaki en yakın 
yandaşları olan seçtiği oniki adama verdiği unvan ve Kendi 
adıyla hareket etme yetkisi verdiği kişiler. Modern zamanlarda, 
İsa Mesih başka adamları Havarileri olarak hizmet etmeye 
çağırdı. Eski zamanlardaki gibi, bir Havari İsa Mesih’in özel bir 
tanığıdır ve O’nun yetkisine sahiptir.
Kefaret: Tanrı ile barışmamızı sağlayan olay. Kefaret etmek, 
günahın cezasını çekerek tövbe eden günahkardan günahın 
etkilerini kaldırmaktır. Bütün insanlık için kusursuz bir Kefareti 
ödeyebilecek tek kişi İsa Mesih’ti. O’nun Kefareti, günahlarımız 
için acı çekmesini, kanını dökmesini ve ölümünü ve Dirilişini 
içerir. Kefaret’ten dolayı yaşamış olan herkes dirilecektir. Kefa-
ret aynı zamanda bize günahlarımızdan bağışlanma ve Tanrı ile 
birlikte sonsuza kadar yaşama yolunu temin eder.
Vaftiz: Günahlardan bağışlanmak için gerekli bir adım. Vaftiz 
ve rahiplik yetkisi tarafından onaylanma sayesinde, İsa Mesih’in 
Son Zaman Azizler Kilisesi’nin üyesi oluruz. Suya daldırıla-
rak yapılan vaftiz, vaftiz olan kişinin kısa bir süre suyun içine 
batırılması demektir. Vaftiz, Mesih’in örneğini izleyip Tanrı ile 
antlaşmalar yapmaya istekli olduğumuzu gösterir.
Sevindirici Haber: Cennetteki Babamız’ın planı, bu hayatta hu-
zur bulup sonsuza dek sevinmemize yardım etmektir. Sevindirici 
haber İsa Mesih’in Kefaretine odaklıdır ve O’na iman etmemizi, 
tövbe etmemizi, vaftiz olmamızı ve Kutsal Ruh’u almamızı ve 
sonuna kadar dayanmamızı gerektirir.
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Kutsal Ruh: Kutsal Ruh’a aynı zamanda Tanrı’nın Ruhu ve Te-
selli Eden [Ferahlatıcı] denir. Kutsal Ruh, Cennetteki Baba ve 
İsa Mesih hakkında şahitlik eder ya da tanıklık eder ve doğruyu 
vahiyle bildirir ve öğretir.
Melkizedek Rahipliği: Üst ya da büyük rahiplik. Kutsal Kitap’ın 
Eski Antlaşma kitabındaki yüksek rahip ve kral olan Melkize-
dek’in ismi verilmiştir.
Kutsal Tören: Rahiplik yetkisi tarafından yapılan bir kutsal, 
resmi eylem. Vaftiz, buna bir örnektir.
Rahiplik: Tanrı’nın yetkisi ve gücü. Tanrı bu gücü insana O’nun 
adına hareket etmesi için verir. Harun Rahipliği İsa’yı vaftiz 
eden Vaftizci Yahya tarafından Joseph Smith’e iade edildi. 
Melkizedek Rahipliği İsa’nın Oniki Havarilerinden üçü Petrus, 
Yakup ve Yuhanna tarafından iade edildi.
İade Ediliş: Bir şeyi eski haline getirmek; yeniden kurmak; yeni-
den geri getirmek. Hakikat ve yetki yeryüzünden kaybolduktan 
sonra, sevindirici haber Peygamber Joseph Smith’in aracılığıyla 
iade edildi. İade ediliş [Restorasyon] reformasyondan şu şekilde 
farklıdır ki reform	yapmak var olan bir organizasyonu ya da 
uygulamayı değiştirerek eski haline geri getirmek için bir gayret 
sarf etmektir, oysa iade etmek [restore etmek] orijinal organizas-
yonun ya da uygulamanın tamamıyla yeniden kurulması ya da 
yenilenmesidir.
Diriliş: Fiziksel ölümden sonra, ruhun et ve kemikten oluşan 
mükemmel bir fiziksel bedenle tekrar birleşmesi. İsa Mesih 
ölümden ilk dirilendi.
Vahiy: Tanrı ve çocukları arasındaki iletişim, bu genellikle 
Kutsal Ruh’un aracılığıyla olur. Şahıslar kendi hayatlarını yön-
lendirmek için vahiy alabilirler, ama sadece Tanrı’nın seçilmiş 
bir peygamberi bütün dünya için vahiy alabilir. Vahiy birçok 
şekilde gelir, ancak çoğu zaman düşünceler, duygular ve izlenim-
ler olarak gelir.
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ek çalışMa
Aşağıdaki sorular ve kutsal yazılar bu broşürdeki ilkeler hak-
kında daha fazla öğrenmenizi ve bunlar üzerinde derinlemesine 
düşünmenize yardım edecektir. Bu liste geniş kapsamlı değildir; 
kutsal yazılardaki dipnotlar ve çapraz-referanslar sizi ek pasajlara 
ve kaynaklara yönlendirecektir.

Tanrı’nın Cennetteki Babanız olması sizin için ne anlama geliyor?
Malaki 2:10 (Kutsal Kitap, Eski Antlaşma)
İbraniler 12:9–10 (Kutsal Kitap, Yeni Antlaşma)
  
  
 

Bir peygamberin rolü nedir? Tanrı’nın peygamberlerle konuştu-
ğunu bilmek neden önemlidir?
Amos 3:7 (Kutsal Kitap, Eski Antlaşma)
Yakup 4:4–6 (Mormon Kitabı, sayfa 118)
  
  
 

rahiplik yetkisine sahip olmak ne demektir? Bu yetkiyi bir kişi 
nasıl alabilir?
Matta 10:1 (Kutsal Kitap, Yeni Antlaşma)
Yuhanna 15:16 (Kutsal Kitap, Yeni Antlaşma)
  
  
 

Bu yetki kaybolduğunda ne olur?
Amos 8:11–12 (Kutsal Kitap, Eski Antlaşma)
1. Nefi 13:24–29 (Mormon Kitabı, sayfa 25)
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isa’nın Havarileri bir inançtan sapmanın olacağını biliyorlar mıydı?
Elçilerin İşleri 20:28–31 (Kutsal Kitap, Yeni Antlaşma)
2. Selanikliler 2:2–3 (Kutsal Kitap, Yeni Antlaşma)
2. Timoteus 4:3–4 (Kutsal Kitap, Yeni Antlaşma)
  
  
 

isa Mesih’in sevindirici haberinin Joseph Smith’in aracılığıyla 
iade edilişi sizin için ne anlama geliyor?
Peygamber Joseph Smith’in Tanıklığı (broşür)
  
  
 

Mormon kitabı nedir? Bu kitap nasıl Joseph Smith’in bir  
peygamber olarak çağrılışının kanıtıdır?
Mormon Kitabı’nın baş sayfası
Mormon Kitabı’nın girişi
  
  
 

kutsal ruh’un rolü nedir?
Alma 5:45–47 (Mormon Kitabı, sayfa 215)
Moroni 10:3–5 (Mormon Kitabı, sayfa 539)
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 BiziMle iBaDeT eDin

İADE EDİLMİŞ SEVİNDİRİCİ HABERİN HAYATı-
NıZı NASıL KUTSAYACAğıNı GELİN, GöRÜN

Rab’bin Sofrası esas ibadet törenidir. Genellikle bir saatten 
biraz daha uzun sürer ve genel olarak aşağıdakileri içerir:

İlahiler Topluluk tarafından söylenir. (İlahi kitapları bulunur.)
Dualar: Yerel Kilise üyeleri tarafından edilir.
Rab’bin Sofrası: Ekmek ve su, İsa Mesih’in Kefareti’ni anmak 
için kutsanıp topluluğa dağıtılır.
Konuşmacılar: Genellikle topluluğun önceden seçilen bir veya 
iki üyesi sevindirici haber konuları üzerinde konuşur.
Kıyafet: Yetişkin ve genç erkekler takım elbise giyerler ya da 
pantolon üzerine gömlek giyip kravat takarlar. Kadınlar ve genç 
kızlar elbise ya da etek giyerler.
İbadet töreni sırasında bağış istenmez.
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İlgi alanınıza ve yaş grubunuza göre sizi diğer toplantılarımıza  
da davet ediyoruz. Bu toplantıların sırası değişebilir ya da  
toplantılar yapılmayabilir.

Pazar Okulu: Kutsal yazıları ve sevindirici haberin öğretilerini 
çalışmak için sınıflar.
Rahiplik toplantıları: 12 yaş ve üstündeki yetişkin erkekler  
ve genç beyler için sınıflar.
Yardımlaşma Cemiyeti: 18 yaş ve üstündeki bayanlar için  
sınıflar.
Genç Hanımlar: 12–18 yaş arasındaki kızlar için sınıflar.
İlköğretim: 3–11 yaşlarındaki çocuklar için grup servisi  
ve sınıflar. 18 aydan 3 yaşına kadar çocuklar için anaokulu  
genellikle mevcuttur.

Rab’bin sofrası toplantısının zamanı: 
Kilise adresi:  
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Ben Ne Yapmalıyım?
• Mormon	Kitabı’nı	Okuyun.

Önerilen okumalar:  
  
  
 

• Joseph Smith’in bir peygamber olduğunu ve Mormon Kitabı’nın 
Tanrı’nın	sözü	olduğunu	bilmek	için	dua	edin.

• Kiliseye gidin.
• Vaftiz	olarak	Kurtarıcı’yı	takip	edip	etmeyeceğinize	karar	verin.	
Vaftiz	tarihi:
 

• İsa	Mesih’in	iade	edilmiş	sevindirici	haberi	hakkında	daha	fazla	
öğrenmek için www .mormon .org ’u ziyaret edin.

• Tanrı’nın	günümüz	peygamberleri	aracılığıyla	iade	ettiği	hakikatler	
hakkında	daha	çok	öğrenmek	için	görevlilerle	görüşmeye	devam	
edin.
Bir	sonraki	görüşme: 

• Görevlilerin	isimleri	ve	telefon	numaraları: 
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