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Kurtuluş Planı nedir?
 Kurtuluş planı * Tanrı’nın çocuklarının mutluluğu için olan 
planıdır. İsa Mesih’in Kefareti, bu planın merkezidir. İsa 
Mesih’in öğretilerini takip ederseniz, bu hayatta kalıcı bir iç 
huzuru ve ölümden sonra da sonsuz sevinci bulacaksınız.

Kurtuluş planını hakkında öğrendikçe şu sorulara yanıt bulacak-
sınız. “Ben nereden geldim?” “Hayatımın amacı nedir?” “Bu 
hayattan sonra nereye gideceğim?”

Ben nereden Geldim?
Hayatınız doğumunuz ile başlamadığı gibi, ölümünüz ile de 
bitmeyecektir. Siz ruhsal bir beden (bazen can denir) ve fiziksel 
bedenden oluşursunuz. Cennetteki Baba sizin ruhunuzu yarattı 

ve bu dünyaya gelmeden önce bir ruh 
olarak O’nunla birlikte yaşadınız. Onu 
tanıyor ve seviyordunuz. O da sizi 
tanıyor ve seviyordu. Bu döneme 
dünya öncesi hayat denir.

Dünya öncesi hayatınızda size mutlu-
luğa götürecek ilkeler ve emirler 
öğretildi. Bilginiz arttı ve hakikati 
sevmeyi öğrendiniz. Size kurtuluş planı 

hakkında öğretildi. Bu dünya öncesi hayatta, İsa Mesih Kurta-
rıcı olarak seçildi; O’nun aracılığıyla yanlış seçimlerinizin 
sonuçlarının üstesinden gelebileceğinizi öğrendiniz. 

Aile, Cennetteki Baba’nın planının merkezidir.

“[Kurtuluş] planı. . . 
dünyanın kuruluşundan 

beri O’nun adına inanacak 
herkes için Mesih 

tarafından hazırlanmıştır.” 

Alma 22:13

* Kırmızıyla yazılan sözler 18’inci ve 19’uncu sayfalarda açıklanmıştır.
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Tanrı’nın planının önemli bir parçası sizin bu dünyaya gelerek 
fiziksel bir bedene kavuşmanız ve doğru tercihler yapmayı 
öğrenmenizdi. Cennetteki Baba’nın huzurunda yaşadığınızı 
hatırlamayacaktınız, ama O size doğruyu yanlıştan ayırt edebilme 
gücünü verecekti. O’nun sevgisinin ve 
hakikatinin farkına varabilecektiniz. 
Yaşadığınız tecrübeler ve imtihanlar 
sayesinde sürekli doğru seçimler 
yapabilmeyi öğrenebilecektiniz. 
Yeryüzündeki hayatınız sona erdiğinde, 
İsa Mesih’in yardımı sayesinde Cennet-
teki Baba ile beraber yaşamak üzere 
O’nun huzuruna geri dönebilecektiniz.

Dünya öncesi hayatınızda, bu dünyada 
ve sonsuzlukta sadece Tanrı’nın 
planını takip etmeyi seçerek sürekli bir 
huzura ve memnuniyete kavuşabilece-
ğinizi öğrendiniz. Cennetteki Baba sizi 
sevdiği için size irade ya da seçim yapabilme gücü verdi. O’nun 
planını ve Rab İsa Mesih’i takip etme seçimini size bıraktı.

Tanrı’nın ruh çocuklarından biri olan Şeytan, Cennetteki 
Baba’ya başkaldırdı ve O’nun planını kabul etmedi. Hepimizi 
kendi isteklerine boyun eğmeye zorlamak istedi. Ne yazık ki, 
Cennetteki Baba’nın çocuklarından birçoğu Şeytan’ın peşinden 
gitmeyi tercih ettiler. Şeytan ve onun takipçileri Tanrı’nın 
huzurundan kovuldular ve bu dünyada doğmalarına izin 
verilmedi. Onlar ruhlar olarak varlıklarını sürdürmektedirler. 
Onlar perişandırlar ve sizin perişan olmanızı isterler. Onlar sizi 
ve Tanrı’nın bütün çocuklarını mutsuzluğa sürükleyen ve 
Tanrı’yı memnun etmeyen şeyleri yapmanız için baştan çıkart-
maya çalışırlar.

Bu hayatta öğreneceğimiz ve tecrübe edeceğimiz pek çok şey vardır.

Bununla ilgili hatıralarınız 
silinmiş olsa da, bu dünyaya 

gelmeden önce Sonsuz 
Babanız olan Tanrı’nın 
ve Oğlu İsa Mesih’in 

huzurunda yaşadınız. Size 
bu dünyaya gelip bir beden 
sahibi olabilme ve Tanrı’nın 

sizin mutluluğunuz için 
olan planını takip edebilme 

ayrıcalığı verildiğinde, 
sevinçle haykırdınız.

* Kırmızıyla yazılan sözler 18’inci ve 19’uncu sayfalarda açıklanmıştır.
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Dünya öncesi hayatta İsa Mesih’e iman etmeyi ve Tanrı’nın 
planını takip etmeyi seçtiniz. Bu seçiminizin sonucu olarak 
dünyaya geldiniz. Sadece aynı seçimleri yaparak bu hayatta 
huzur bulabilirsiniz ve bu hayat sona erdiğinde Cennetteki Baba 
ile beraber yaşayabilmek için O’nun huzuruna geri 
dönebilirsiniz. 

Bu HayattaKi amacım nedir?
yaratılış ve insanın düşüşü
Dünya, Cennetteki Baba’nın çocuklarının yaşamaları ve 
tecrübe edinebilmeleri için yaratılmış olan bir yerdir. Tanrı’nın 
dünyaya gelen ilk çocukları Adem ile Havva’dır. Onlar, Aden 
Bahçesi denilen bir yerde yaşadılar ve orada hala Tanrı’nın 
huzurundaydılar.

Cennetteki Baba, Adem ve Havva’ya irade gücü, başka bir 
deyişle seçme özgürlüğü verdi. Onlara iyi ve kötüyü bilme 
ağacının meyvesinden yememelerini emretti. Bu emre uymak 
demek bahçede kalabilmek demekti, ancak tecrübe ve zorluk-
lardan öğrenilerek elde edilen bir gelişme gösteremeyeceklerdi. 
Şeytan, Adem ve Havva’yı yasak meyveden yemeleri için 
ayarttı ve onlar da bunu yapmayı seçtiler. Bu, Tanrı’nın planı-
nın bir parçasıydı. Bu kararları yüzünden Tanrı’nın huzurundan 
fiziksel ve ruhsal olarak ayrıldılar . Ölümlü oldular ki bu onların 
günaha ve ölüme maruz kalmaları demekti. Tanrı’nın yardımı 
olmadan tekrar O’na dönebilmeleri mümkün değildi. Onların 
Tanrı’dan fiziksel ve ruhsal olarak ayrılmalarına Düşüş denir.

Cennetteki Baba, Adem ve Havva’ya kurtuluş planını öğretme-
leri için melekler ve Kutsal Ruh’u gönderdi. İsa Mesih’in 
Kefareti bu planın merkezidir ki, bu kefaret Tanrı’nın çocukla-
rına Düşüş’ün etkilerinin üstesinden gelebilmelerini ve bu 
hayatta ve sonsuza dek sevinebilmelerini sağlar.

* Kırmızıyla yazılan sözler 18’inci ve 19’uncu sayfalarda açıklanmıştır.
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“Ve şimdi işte, Adem yasayı 
çiğnemeseydi, düşmez, Aden 

bahçesinde kalırdı. . . .

“Ve [Adem ve Havva’nın] çocukları 
olamazdı; bu yüzden acıyı bilmedikleri 

için sevinç duymadan, günahı 
tanımadıkları için de iyilik yapmadan 

masum bir durumda kalırlardı.

“Fakat işte her şey, her şeyi 
Bilen’in hikmetiyle oldu.

“Adem, insanların var olabilmesi 
için düştü ve insanlar da 

sevinebilmek için var oldular.”

2. Nefi 2:22–25
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dünyadaki Hayatınız
Düşüş nedeniyle Tanrı’dan fiziksel ve ruhsal olarak ayrıldınız. 
Bu ayrılış Tanrı’nın, çocukları için olan planının bir parçasıdır. 
O’nun huzurundan ayrılışınızın amacı bir beden sahibi olabil-
mek, tecrübe sahibi olabilmek ve 
doğru seçimler yapabilmeyi 
öğrenmektir.

Hayatın pek çok yönü mutluluk, bazı 
yönleri ise hüzün getirir. Bu dene-
yimler, sizin iyi ve kötüyü ayırt 
edebilmenize ve doğru seçimler 
yapabilmeyi öğrenmenize yardım 
eder. Şeytan sizi Tanrı’yı ihmal 
etmeniz ve günah işlemeniz için 
ayartmaya çalışırken, Tanrı sizi iyilik 
yapmaya ve O’nun yolundan gitme-
niz için etkiler. (Günah, bilerek hata 
yapmayı seçmek ya da doğruyu 
yapmamaktır.) Tanrı’nın yolundan 
gitmeyi ve O’nun emirlerini tutmayı 
seçtiğinizde daha akıllı olursunuz ve 
karakteriniz güçlenir. Zor zamanlarda 
bile hayattan zevk alırsınız ve 
hayatın zorluklarına manevi bir huzurla karşı koyabilirsiniz.

Hayatınızda birçok iyi seçimler yaptınız, ancak bazı yanlış 
seçimler de yaptınız. Yanlış seçimler yaptığınızda ve günah 
işlediğinizde, kendinizi bir derece Tanrı’dan ayırmış olursunuz. 
Kutsal yazılarda bu ayrılışa ruhsal ölüm denir. Günah işlemek 
sizi Tanrı’dan ayırmakla birlikte, suçluluk ve utanç duygularına 
da sebep olur. Günahın ve onun etkilerinin üstesinden tek 
başınıza gelemezsiniz.

Seçimlerimizi dikkatlice düşünmeliyiz. 

“Ben Tanrı’nın 
bir çocuğuyum,

Ve O beni buraya gönderdi,
Bana bu dünyada 

bir yuva ile
Sevgi dolu bir anne 

ve baba verdi.
Bana yol göster, rehber-

lik et, yanımda yürü,
Doğru yolu bul-
mama yardım et.

Yapmam gereken her 
şeyi öğret bana.

Bir gün O’nunla bera-
ber yaşamak için.”

İlahiler, no. 301

* Kırmızıyla yazılan sözler 18’inci ve 19’uncu sayfalarda açıklanmıştır.
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isa mesih’in Kefareti
Cennetteki Baba sizi sevdiği için günahlarınızın bedelini 
ödemek üzere Oğlu İsa Mesih’i gönderdi. Bu ödeme İsa Me-
sih’in Kefareti’nin bir parçasıdır. İsa Mesih gönüllü olarak sizin 

günahlarınız, acılarınız, hastalıklarınız 
ve üzüntüleriniz için acı çekti. Lütfu 
ve merhameti sayesinde, Mesih size 
yaşadığınız sıkıntılarda yardım edebilir 
ve günahlarınızın sonuçları olan 
suçluluk ve utanç duygularından 
kurtarabilir.

Günahlarınızın bedelini ödeyen İsa, 
sizin irade gücünüzü ya da kişisel 
sorumluluklarınızı ortadan kaldırmadı. 

Siz istemediğiniz takdirde, sizi günahlarınızdan arındıramaz. 
O’nun yardımını ve kuvvetini almak için, O’na iman etmeniz, 
tövbe etmeniz, vaftiz olmanız, Kutsal Ruh’u almanız ve O'nun 
öğretilerine hayatınızın sonuna kadar uymayı seçmeniz gerekir. 
Kefaret’e güvendikçe, Tanrı’nın sevgisini hissedeceksiniz ve O 
size sıkıntılarınıza katlanabilmeniz için yardım edecektir. 
Sevinç, huzur ve teselli duygularını yaşayacaksınız. Hayatta adil 
gözükmeyen her şey, İsa Mesih’in Kefareti ve Tanrı Baba’nın 
merhameti ve sevgisi sayesinde düzeltilebilir. Kefaret, kurtuluş 
planının merkez noktasıdır.

Bu Hayattan Sonra nereye Gideceğim?
Dünya görüşüne göre, fiziksel ölüm bir son gibi gözükebilir, ama 
bu bir başlangıçtır, Cennetteki Baba’nın planında ileri atılan bir 
adımdır. Ölüm sırasında, ruhunuz bedeninizden ayrılır ve bir 
öğrenim ve hazırlık yeri olan ruhlar alemine gider. Ruhlar 
aleminde, bu hayata ilişkin hatıralarınız sizinle beraber 
olacaktır.

Kurtarıcı bizim günahlarımız için Getsemani Bahçesi’nde ıstırap çekti.

“Çünkü Tanrı dünyayı o 
kadar çok sevdi ki, biricik 
Oğlu’nu verdi. Öyle ki, 

O’na iman edenlerin hiçbiri 
mahvolmasın, hepsi sonsuz 

yaşama kavuşsun.”

Yuhanna 3:16

* Kırmızıyla yazılan sözler 18’inci ve 19’uncu sayfalarda açıklanmıştır.
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Ölüm sizin kişiliğinizi ya da iyi veya 
kötü yapma isteğinizi değiştirmeyecek-
tir. Eğer bu dünyadaki hayatınız 
boyunca Mesih’in izinden gitmeyi 
seçerseniz, ruhlar aleminde huzur 
içinde olacaksınız ve çektiğiniz 
kaygılardan dinleneceksiniz. İsa 
Mesih’in izinden gitmeyi tercih 

etmeyenler ve tövbe etmeyenler ise mutsuz olacaklardır.

Cennetteki Baba çocuklarının pek çoğunun bu hayatta hiçbir 
zaman İsa Mesih hakkında öğrenebilme fırsatlarının olmayaca-
ğını ve bazılarının da O’nun izinden gitmemeyi tercih edecekle-
rini biliyordu. Tanrı, çocuklarını sevdiği için ruhlar aleminde 
olanların O’nun planını öğrenmeleri, İsa Mesih’e iman etmeleri 
ve tövbe etmeleri için bir yol hazırladı. İsa Mesih’i kabul 
edenler ve O’nun izinden gidenler huzur bulacaklar ve 
dinleneceklerdir.

diriliş ve yargı
Tanrı’nın bu dünyaya gelen herkese verdiği en büyük armağan-
larından biri diriliştir ; bu İsa Mesih’in Kefareti sayesinde 
mümkün olmuştur. İsa Mesih çarmıhta öldüğünde, O’nun ruhu 
ruhlar alemine gitti. Üç gün sonra, O’nun ruhu bir daha ölmesi 
mümkün olmayan, O’nun yüce ve kusursuz olmuş bedeniyle 
birleşti. Ruhun ve bedenin bu şekilde yeniden birleşmesine 
diriliş denir. Yeryüzünde doğan herkes dirilecektir.

Dirildikten sonra Tanrı’nın huzuruna çıkacak ve yaptığınız 
işlere ve kalbinizden geçen arzularınıza göre yargılanacaksınız.

Dirilmiş olan Kurtarıcı Meryem’e göründü.

Öldüğünüz zaman 
ruhunuz bedeninizden 

ayrılır ve bir hazırlanma, 
öğrenme ve üzüntüler ile 
kaygılardan dinlenme yeri 
olan ruhlar alemine gider. 

* Kırmızıyla yazılan sözler 18’inci ve 19’uncu sayfalarda açıklanmıştır.
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Görkem dereceleri
Yargılandıktan sonra görkemli bir durumda yaşayacaksınız. 
Herkesin işleri ve arzuları farklı olduğu için cennet farklı 
krallıklardan ya da görkem derecelerinden oluşmuştur.

Göksel krallık: Cennetteki Baba ve İsa Mesih göksel krallıkta 
yaşamaktadır. Eğer İsa Mesih’in sevindirici haberine uygun 
yaşar ve Kefaret aracılığı ile günahlarınızdan arınırsanız, burada, 
en yüksek krallıkta bir yere kavuşacaksınız. Tanrı’nın huzurunda 
yaşayacak ve tam bir mutluluğun ne olduğunu bileceksiniz.

Dünyasal krallık: İsa Mesih’in sevindirici haberini kabul etme-
melerine rağmen onurlu bir hayat sürenler dünyasal krallıkta bir 
yere kavuşacaklar.

Uzaksal krallık: Tövbe etmeyip günah işlemeye devam edenler 
uzak krallıkta bir yere kavuşacaklar. 

İsa Mesih’in Kefareti kurtuluşu mümkün kılar.

İsa Mesih’e İman
Tövbe
Vaftiz

Kutsal Ruh Armağanı
Sonuna Kadar Dayanma

Yaratılış ve 
Düşüş

Fiziksel  
Ölüm

Dünya Öncesi Hayat Yeryüzündeki Hayat
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İsa Mesih’in Kefareti kurtuluşu mümkün kılar.

Bu Planın Benim için anlamı nedir?
Tanrı’nın Babanız olduğunu, sizleri sevdiğini ve burada tecrübe 
ve bilgi edinerek bu hayattan sonra O’nun gibi olabilmenizi 
mümkün kıldığını anladığınızda, hayatınız boyunca aldığınız 
kararların önemini farkedersiniz. Cennetteki Baba’nın planının 
bütün nimetlerine kavuşabilmek için, İsa Mesih’i takip etmeniz 
gerektiğini anlarsınız.

Diriliş  
ve Yargı

Ruhlar Alemi
Dünyasal

Uzaksal

Göksel
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naSıl BileBilirim?
Kurtuluş planına ilişkin daha aydınlatıcı bilgilere sahibiz, çünkü 
İsa Mesih’in sevindirici haberi Peygamber Joseph Smith’in 
aracılığı ile iade edilmiştir.

Bütün bu şeylerin doğru olduğunu, Cennetteki Baba’ya dua 
ederek sorabilir ve kendiniz için bilebilirsiniz. O size Kutsal 
Ruh’un aracılığı ile cevap verecektir. Kutsal Ruh’a ayrıca 

Tanrı’nın Ruhu da denir ve O’nun 
rollerinden biri hakikate tanıklık 
etmek ya da şahit olmaktır. Kutsal 
Ruh, duygular, düşünceler ve izlenim-
ler sayesinde bize hakikati vahiy eder 
ve teyit eder. Kutsal Ruh aracılığı ile 
gelen bu duygular güçlüdür, ama onlar 
aynı zamanda yumuşak ve sessizdir. 
Kutsal Kitap’ta öğretildiği gibi, 
“Ruh’un ürünü sevgi, sevinç, esenlik, 
sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak 
huyluluk ve özdenetimdir” (Galatyalı-
lar 5:22–23). Bu duygular, bu mesajın 
doğru olduğuna dair Kutsal Ruh’tan 
gelen bir teyittir. Bundan sonra İsa 
Mesih’in Joseph Smith aracılığı ile 

iade edilen öğretileri ile uyum içinde yaşayıp yaşayamayacağı-
nıza dair bir seçim yapmanız gerekmektedir.

Nasıl Dua Ederim?

•	Cennetteki	Babanız’a	
seslenin.

•	Yüreğinizden	gelen	
duyguları ifade edin 
(şükredin, sorular sorun, 
Mormon Kitabı’nın ve 
görevlilerin öğrettikleri-
nin doğruluğunu teyit 
etmesini isteyin). 

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

İçten dua ederek, gerçekleri bilebilirsiniz.
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terimler liSteSi
Diriliş: Fiziksel ölümden sonra, ruhun et ve kemikten oluşan 
mükemmel bir fiziksel bedenle tekrar birleşmesi. İsa Mesih dirilen 
ilk kişiydi. Dirilişten sonra, ruh ve beden asla ayrılmayacak ve kişi 
sonsuza dek yaşayacaktır. Yaşamış olan herkes Kefaret sayesinde 
dirilecektir.

Dünya Öncesi Hayat: Bu dünyada doğmadan önceki hayatımız. 
Dünya öncesi hayatımızda, Cennetteki Babamız’ın huzurunda 
O’nun ruh çocukları olarak yaşıyorduk. Fiziksel bir bedenimiz 
yoktu.

Düşüş: İnsanlığın ölümlü olmasına sebep olan olay. Bunun 
sonucu olarak Tanrı’dan fiziksel ve ruhsal olarak ayrıldık. İlk 
insanlar, Adem ve Havva, Tanrı’nın emirlerine itaat etmedikleri 
için O’nun huzurundan ayrıldılar (bu ayrılışa ruhsal ölüm de denir) 
ve ölümlü oldular (fiziksel ölüme maruz kaldılar). Adem ve 
Havva’nın torunları olarak, bizler de Tanrı’dan ayrı yaşıyoruz ve 
fiziksel ölüme maruz bırakıldık. İsa Mesih’in Kefareti hem fiziksel 
hem de ruhsal ölümün üstesinden gelir.

Fiziksel Ölüm: Ruhun ölümlü bedenden ayrılışı. Fiziksel beden 
ölünce, ruh ruhlar aleminde yaşamaya devam eder. İsa Mesih’in 
Kefareti ile mümkün olan diriliş sayesinde fiziksel ölümün üstesin-
den geliriz.

İrade: Tanrı’nın iyi ve kötü, doğru ve yanlış arasında seçim 
yapmamız için bize verdiği armağandır.

Kefaret: Tanrı ile barışmamızı sağlayan olaydır. Kefaret etmek, bir 
günahın cezasını çekip böylece tövbe etmiş günahkardan günahın 
etkilerini kaldırmaktır. Bütün insanlık için kusursuz bir Kefareti 
ödeyebilecek kudrete sahip tek kişi İsa Mesih’ti. O’nun Kefareti 
günahlarımız için acı çekişini, kanını dökmesini, ölümünü ve 
Dirilişini içerir. Kefaret’in sayesinde yaşamış olan herkes  
dirilecektir. Kefaret ayrıca bize günahlarımızdan affedilmemiz ve  
Tanrı ile sonsuza dek yaşamamız için gereken yolu sağlar.
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Kurtuluş: Günahtan ve ölümden kurtuluş. Kurtuluş, İsa Mesih’in 
Kefareti aracılığıyla mümkün olmuştur. İsa Mesih’in Dirilişi 
sayesinde, herkes ölümün etkilerini aşabilecektir. İsa Mesih’e iman 
sayesinde günahın etkilerinden de kurtulabiliriz. Bu iman, hayat 
boyunca tövbe ederek, sevindirici haberin yasalarına ve törenlerine 
itaat ederek ve Mesih’e hizmet ederek gösterilir.

Kurtuluş Planı: Cennetteki Baba’nın Onun gibi olabilmemiz ve 
en güzel mutlulukları yaşayabilmemiz için hazırladığı plan. Bu 
planın merkezinde İsa Mesih’in Kefareti vardır ve bütün emirleri, 
kutsal törenleri ve sevindirici haberin öğretilerini kapsar.

Kutsal Tören: Rahiplik yetkisi tarafından yapılan kutsal, resmi bir 
eylem. Vaftiz, Kutsal Ruh’un verilişi ve Rab’bin sofrası örnek 
olarak verilebilir. Kutsal törenler çoğu zaman Tanrı ile anlaşma 
yapmamızı sağlayan bir yöntemdir. 

Lütuf: İsa Mesih’in merhameti ve sevgisi aracılığı ile verilen ilahi 
yardım ve güç. O’nun Kefareti ile mümkün olan lütfu sayesinde, 
bütün insanlık dirilecektir. O’nun lütfu sayesinde sürekli tövbe 
edenler ve O’nun sevindirici haberine uygun olarak yaşayanlar, bu 
hayatta Cennetteki Baba’nın sonsuz yakınlığını hissedecekler ve 
bu hayattan sonra O’nun huzurunda yaşayacaklardır.

Ruh: Kişinin doğmadan önce Cennetteki Baba ile beraber 
yaşamış olan parçası. Yeryüzündeki hayat süresince, ruh fiziksel bir 
beden ile birleşir. Ruh, ölümden sonra yaşamaya devam eder.

Ruhlar Alemi: Ruhların, ölüm ve diriliş arasındaki zaman 
diliminde gittikleri yer. Ruhlar alemi, bu hayatta doğru olanlar için 
huzur ve sevinç dolu bir yer olacaktır.

Ruhsal Ölüm: Tanrı’nın emirlerine uymamanın sonucu olarak 
O’ndan ayrılma. Tövbe ederek ve O’nun emirlerini tutarak, İsa 
Mesih’in Kefareti sayesinde ruhsal ölümden kurtuluruz.
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eK çalışma
Aşağıdaki sorular ve kutsal yazılar bu broşürdeki ilkeler hakkında 
daha çok öğrenmenize ve bunlar üzerinde derinlemesine düşünme-
nize yardım edecektir. Bu liste geniş kapsamlı değildir; kutsal 
yazılardaki dipnotlar ve çapraz-referanslar sizi bu ek pasajlara ve 
kaynaklara yönlendirecektir.

doğmadan önce tanrı ile olan ilişkiniz nasıldı?
Yeremya 1:5 (Kutsal Kitap, Eski Antlaşma)
İbraniler 12:9 (Kutsal Kitap, Yeni Antlaşma)
  
  
 

düşüş nedir? Bu neden gerekliydi?
2. Nefi 2:14–26 (Mormon Kitabı, sayfalar 56–57)
Alma 42:2–9 (Mormon Kitabı, sayfa 312)
  
  
 

Bu dünyadaki hayatınızın amacı nedir? Bu bilgi her gün verdiği-
niz kararları nasıl etkileyebilir?
2. Nefi 2:25–27 (Mormon Kitabı, sayfa 57)
Alma 34:32 (Mormon Kitabı, sayfa 295)
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Kefaret nedir? Size günlük hayatınızda nasıl yardımcı olur?
Yuhanna 3:16–17 (Kutsal Kitap, Yeni Antlaşma)
Romalılar 3:23–25 (Kutsal Kitap, Yeni Anlaşma)
2. Nefi 2:6–8 (Mormon Kitabı, sayfa 55)
Alma 7:11–12 (Mormon Kitabı, sayfa 219)
Alma 42:22–23 (Mormon Kitabı, sayfa 313)
  
  
 

ruhlar alemi nedir? orada neler oluyor?
1. Petrus 4:6 (Kutsal Kitap, Yeni Antlaşma)
Alma 40:11–14 (Mormon Kitabı, sayfalar 308–309)
  
  
 

dirilmek ne demektir? Kimler dirilecek? diriliş neden önemlidir?
2. Nefi 9:13–15 (Mormon Kitabı, sayfa 70)
Alma 11:42–45 (Mormon Kitabı, sayfalar 231–232)
  
  
 

cennet nedir? neden farklı görkem dereceleri vardır?
1. Korintliler 15:40–43 (Kutsal Kitap, Yeni Antlaşma)
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Bizimle iBadet edin

İADE EDİLMİŞ SEVİNDİRİCİ HABERİN HAYATı-
NıZı NASıL KuTSAYABİLECEğİNİ GELİN, GÖRÜN

Rab’bin sofrası toplantısı temel ibadet toplantımızdır. Genellikle 
bir saatten biraz daha uzun sürer ve genel olarak aşıdakileri içerir:

İlahiler: Topluluk tarafından söylenir. (İlahi kitapları temin 
edilmektedir.)

Dualar: Yerel kilise üyeleri tarafından edilir.

Rab’bin sofrası: Ekmek ve su, İsa Mesih’in Kefareti’ni hatırla-
mak için kutsanıp topluluğa verilir.

Konuşmacılar: Genellikle topluluğun önceden seçilen bir veya 
iki üyesi sevindirici haber konuları üzerinde konuşur. 

Kıyafet: Yetişkin ve genç erkekler genellikle takım elbise 
giyerler ya da iyi bir pantolon üzerine gömlek giyip kravat 
takarlar. Kadınlar ve genç kızlar elbise ya da etek giyerler.

İbadet toplantısı sırasında bağış istenmez.
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Sizi ayrıca ilgilerinize ve yaş grubunuza göre diğer toplantıları-
mıza da davet ediyoruz. Bu toplantıların sırası ve müsaitliği 
değişebilir.

Pazar Okulu: Kutsal yazıların ve sevindirici haber öğretilerinin 
çalışıldığı sınıflar. 

Rahiplik toplantıları: 12 yaş ve üstündeki genç ve yetişkin 
erkekler için olan sınıflar.

Yardımlaşma Cemiyeti: 18 yaş ve üstündeki bayanlar için olan 
sınıflar.

Genç Hanımlar: 12-18 yaş arasındaki kızlar için olan sınıflar. 

İlköğretim: 3-11 yaş arası çocuklar için olan grup toplantısı ve 
sınıflar. 18 aydan 3 yaşına kadar çocuklar için anaokulu genel-
likle mevcuttur. 

Rab’bin sofrası toplantısının saati: 

İbadet yerimizin adresi:  
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Ben Ne Yapmalıyım?
Mormon Kitabı’nı okuyun.

Önerilen okumalar:    
      
  
 

•	 Görevlilerin öğrettiklerinin doğru olduğunu bilebilmek için 
dua edin. 

•	 Kiliseye gidin.

•	   tarihinde vaftiz olmak için hazırlanın.

•	 Cennetteki	Baba’nın	çocukları	için	hazırladığı	planı	hakkında	
daha çok öğrenmek için www .mormon .org ’u ziyaret edin.

•	 Tanrı’nın günümüzdeki peygamberleri aracılığıyla iade 
ettiği gerçekler hakkında daha çok öğrenmek için görevlilerle 
görüşmeye devam edin. 

Bir sonraki görüşme: 

Görevlilerin isimleri ve telefon numaraları: 
  
 

Resim Hakları
Ön kapak: Detay O’nun Dirilişi’nden alınmıştır, Del Parson. © Del Parson. Kopyalamayın
Sayfa 11: Detay Mesih Getsemani’de resminden alınmıştır, Harry Anderson
Sayfa 13: O’nun Dirilişi, Greg Olsen. © Greg Olsen. Kopyalamayın
Sayfalar 4, 22, 23 Marina Lukach

Telif Hakkı © 2005 Intellectual Reserve, Inc. Her hakkı saklıdır. Almanya’da basılmıştır.
İngilizce onayı: 11/05. Tercüme onayı: 6/08. The Plan of Salvation’ın tercümesidir. 
Turkish. 36950 186

www .mormon .org
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