
İsa Mesİh’İn 
sevİndİrİcİ haberİ
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İsa Mesİh’İn sevİndİrİcİ haberİ nedİr?
İsa Mesih’in Sevindirici Haberi, Cennetteki Babamız’ın çocuk-
larının mutluluğu ve kurtuluşu *için olan planıdır. İsa Mesih’in-
Kefareti bu planın merkezi olduğu için İsa Mesih’in sevindirici 
haberi diye adlandırılmıştır. O’nun planına göre, Cennetteki 
Babamız bize nasıl anlamlı ve mutlu bir hayat süreceğimizi ve 
bu hayattan sonra sonsuz sevinci nasıl tecrübe edebileceğimizi 
göstermek için Oğlu İsa Mesih’i dünyaya gönderdi. İsa Mesih’in 
lütfu ve merhameti sayesinde günahtan arınabilir ve vicdan hu-
zuruna kavuşabilirsiniz. Bu hayattan sonra Cennetteki Baba’nın 
huzurunda yaşamaya layık olabilirsiniz.

Bu huzura ve güce kavuşmak için 
sevindirici haberin ilkelerini ve kutsal 
törenlerini öğrenip onlara uymalısınız. 
Bir ilke bu hayatta uygulayabileceğiniz 
bir gerçektir; bir kutsal tören rahiplik 
yetkisi aracılığıyla yapılan resmi kutsal 
bir eylemdir ve genelde Cennetteki 
Babamız ile bir antlaşma yapmanın yo-
ludur. Sevindirici haberin ilk ilkeleri 
İsa Mesih’ze iman ve tövbedir. Sevin-
dirici haberin ilk kutsal törenleri vaftiz 
ve Kutsal Ruh’u almaktır.

Sevindirici haberin ilk ilkelerini ve 
kutsal törenlerini öğrenip uyguladıktan sonra hayatınızın geri 
kalan kısmında Mesih’i örnek almaya çaba gösterirsiniz. Bu 
devam eden bağlılığa “sonuna kadar dayanma” denir.

* Kırmızıyla yazılı sözler 18’inci ve 19’uncu sayfalarda açıklanmıştır.

İsa Mesih’in sevindirici 
haberini hayatınızda şöyle 

uygulayabilirsiniz:

•	İsa	Mesih’e	iman	 
ederek.

•	Tövbe	Ederek.

•	Vaftiz	olarak	ve	Kutsal	
Ruh’u alarak.

•	Sonuna	kadar	 
dayanarak.

İsa Mesih’in öğretileri ve Kefareti, O’nun sevindirici haberinin merkezidir.
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İsa Mesİh’e İMan
İman, bir insanı bir şeyi yapmaya motive eden güçlü bir inanç-
tır. Günahların bağışlanmasına yönlendiren imanın merkezinde 
İsa Mesih vardır ki, O’nun Kefareti bağışlanmayı mümkün 
kılar. İsa Mesih’e iman O’na gösterilen pasif bir inançtan daha 

büyüktür. Bu, O’nun Tanrı’nın Oğlu 
olduğuna ve O’nun sizin günahlarınız, 
acılarınız ve kusurlarınız için acı çek-
tiğine inanmak demektir. Bu inanca 
göre hareket etmek demektir. İsa 
Mesih’e iman sizi O’nu sevmeye, O’na 
güvenmeye ve O’nun emirlerine itaat 
etmeye yönlendirir.

Tövbe
İsa Mesih’e iman hayatlarınızın daha iyi olması için değişmeyi 
istemenizi sağlar. Sevindirici haberi araştırırken, günah işledi-
ğinizin ya da Tanrı’nın isteğine ya da öğretilerine karşı geldiği-
nizin farkına varırsınız. Tövbe sayesinde, Tanrı’nın öğretileriyle 
uyuşmayan o düşünceleri, arzuları, alışkanlıkları ve eylemleri 
değiştirirsiniz. Tövbe ettiğinizde, Tanrı günahlarınızı affedece-
ğine söz verir. Tövbe ettiğiniz zaman:

Günah işlediğinizin farkına varır ve yapmış olduğunuz şeyler 
için içten üzüntü duyarsınız.

Yanlış olan şeyleri yapmayı bırakır ve bunları hiçbir şekilde bir 
daha yapmamak üzere çaba gösterirsiniz.

Rab’be günahlarınızı itiraf eder ve O’ndan sizi affetmesini dilersi-
niz. Bunu yapmak sizi ağır bir yükten kurtaracaktır. Başka birisine 
karşı günah işlemişseniz, bu kişiden de sizi affetmesini dilersiniz.

“Rab’be güven bütün 
yüreğinle, kendi 

aklına	bel	bağlama.
“Yaptığın her işte  
Rab’bi an, O senin  

yolunu	düze	çıkarır.”

Sülayman’ın Özdeyişleri 3:5–6

İsa Mesih’e iman sevindirici haberin birinci ilkesidir.
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Telafi edersiniz:  Davranışlarınızın neden olmuş olabileceği 
problemleri düzeltmek için elinizden gelen her şeyi yaparsınız.

emirleri tutarsınız:  Tanrı’nın emirlerine itaat etmek hayatla-
rınıza sevindirici haberin gücünü getirir. Sevindirici haber size 
günahlarınızdan vazgeçme gücünü verecektir. Emirleri tutmak 
hizmet etmeyi, başkalarını affetmeyi ve Kilise toplantılarına 
katılmayı içerir.

Kurtarıcı’yı kabul edersiniz:  Tövbe-
nin en önemli kısmı affedilmenin İsa 
Mesih’in sayesinde geldiğinin farkına 
varılmasıdır. Bazen Tanrı’nın ciddi 
günahları affetmeyeceğini hissetmiş 
olabilirsiniz. Ama Kurtarıcı günahla-
rımız için acı çekti ki böylece günah-
larımız ve hatta ciddi günahlarımız 
bile unutulabilir. Doğru bir tövbenin 
sonuçları affedilme, huzur, rahatlık ve 
sevinçtir.

Tövbe her zaman büyük değişiklikler 
yapmak demek değildir. Genelde Tan-
rı’nın isteğine göre yaşamak için basit 
bir şekilde artan bir bağlılığı gerektirir. 
Doğru bir tövbe her zaman çabuk 
şekilde olmaz; doğru olanı yapmaya ve 
yapmış olduğunuz hataları düzeltmeye 
çabalarken kendinize karşı sabırlı olun. 
Tövbe ettiğinizde yüreklerinizde bir değişiklik olduğunu tecrübe 
edeceksiniz. Günah işlemeyi bir daha arzu etmeyeceksiniz. Tan-
rı’nın bir çocuğu olduğunuzu bileceksiniz ve aynı hataları tekrar 
tekrar yapmanıza gerek kalmayacak. Tanrı’yı dinleme arzunuz 
daha da güçlenecek ve derinleşecektir.

Hepimiz	hata	yaparız.	
Bazen	kendi	kendimize	

zarar veririz ve başkalarını 
da	kendi	başımıza	telafi	

edemeyeceğimiz	bir	şekilde	
ciddi	olarak	incitiriz.	Bazı	
şeyleri	kendi	başımıza	
onaramayacağımız	bir	
şekilde	bozarız.	Ondan	

sonra	bu	durumu	
iyileştiremeyecek	derecede	
kendimizi	suçlu,	küçük	
düşmüş	ve	acı	çekmiş	

şekilde hissederiz. 
Kefaretin	şifa	verici	

gücü	onaramayacağımız	
şeylere	bir	çare	bulur.

İsa tövbe eden herkese huzur verir.
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vafTİz ve KuTsal ruh
İsa Mesih’e iman ve tövbe, sizi vaftize ve Kutsal Ruh’u almaya 
hazırlar. İsa Mesih, herkesin günahlarından bağışlanması ya da 
affedilmesi için suyla ve Ruh’la (Kutsal Ruh) vaftiz olmasını 
öğretti. Rahiplik yetkisine sahip birisi tarafından vaftiz olup 
Kutsal Ruh’u alarak ruhen yeniden doğmuş olacaksınız.

neden vaftiz Olmam Gerekiyor?
İsa Mesih “doğru olan her şeyi yerine getirmek” için vaftiz 
olarak bize örnek oldu (Matta 3:15). Vaftiz olduğunuzda, 
günahlarınız bağışlanır (bkz. Elçilerin İşleri 2:38). Tanrı ile 
bir antlaşma yaparsınız ya da O’na söz verirsiniz: İsa Mesih’i 
Kurtarıcınız olarak kabul edeceğinize, O’nun izinden gideceği-

nize ve O’nun emirlerini tutacağınıza 
söz verirsiniz. Size düşeni yaparsanız, 
Cennetteki Babanız da günahlarınızı 
affedeceğine söz verir. Uygun bir 
yetki ile vaftiz edildiğinizde, günahla-
rınız temizlenir.

Vaftiz kısa bir süre için suya daldırıl-
mayı içerir. İsa Mesih bu şekilde vaftiz 
olmuştur. Suya daldırılarak yapılan 

vaftiz İsa Mesih’in ölümünün, gömülüşünün ve Dirilişinin 
kutsal bir simgesidir; eski yaşamınızın sonunu ve İsa Mesih’in 
bir taraftarı olarak yeni bir hayatın başlangıcını temsil eder.

Kutsal ruh’u neden almalıyım?
Vaftiz sizi günahlarınızdan temizlerken, Kutsal Ruh sizi kutsar 
ya da arındırır. Vaftiz antlaşmalarınıza sadık kalırsanız, her 
zaman Kutsal Ruh’a sahip olabilirsiniz. Her iyi insan Kutsal 
Ruh’un etkisini hissedebilir ama sadece vaftiz olup Kutsal 

“İsa	şöyle	yanıt	verdi:	Sana	
doğrusunu	söyleyeyim,	bir	
kimse	sudan	ve	Ruh’tan	
doğmadıkça	Tanrı’nın	

Egemenliği’ne	giremez.”

Yuhanna 3:5 

İsa Mesih, Vaftizci Yahya tarafından vaftiz edildi.
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Ruh’u alanlar hayatları boyunca Kutsal Ruh’un sürekli arka-
daşlığını kazanma hakkına sahiptir.

Kutsal Ruh gerçekleri fark etmenize ve anlamanıza yardımcı 
olur. Manevi bir güç ve ilham sağlar. Zor zamanlarınızda sizi 
teselli eder ve karar verirken size yol gösterir. Tanrı’nın sev-
gisini ve etkisini günlük hayatınızda Kutsal Ruh’un sayesinde 
hissedebilirsiniz.

Bu ilahi armağandan yararlanabilme 
kabiliyetiniz Tanrı’nın emirlerine ne 
kadar uyduğunuza bağlıdır. Kutsal 
Ruh, Tanrı’nın öğretilerine uygun bir 
hayat yaşamayanlarla beraber olamaz. 
Onlar Kutsal Ruh’tan rehberlik ve il-
ham alma ayrıcalıklarını kaybederler. 
Her zaman Kutsal Ruh’un yoldaş-
lığına ve rehberliğine layık olmaya 
çalışın.

Kutsal Ruh’u vaftizden sonra alır-
sınız. Onaylanma diye adlandırılan 
bir kutsal törende, bir ya da daha 

fazla rahiplik yetkisine sahip kişiler ellerini başınızın üzerine 
koyarlar. Sizi Kilise’nin bir üyesi olarak onaylarlar ve Kutsal 
Ruh’u almanız için sizi kutsarlar. Bu genelde vaftizden hemen 
sonra Kilise’nin bir ibadet toplantısında yapılır. Vaftiz olup 
onaylanmanız yapıldığında, İsa Mesih’in Son Zaman Azizler 
Kilisesi’nin bir üyesi olursunuz.

Kutsal	Ruh	tarafından	
öğretilebilir	ve	yol	
gösterilebilirsiniz. 
“Baba’nın	benim	
adımla	göndereceği	

Yardımcı,	Kutsal	Ruh,	
size her şeyi öğretecek, 
bütün	söylediklerimi	
size	hatırlatacak.”	

Yuhanna 14:26

Kutsal Ruh, ellerin başın üzerine konulmasıyla verilir.

* Kırmızıyla yazılı sözler 18’inci ve 19’uncu sayfalarda açıklanmıştır.
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rab’bin sofrası
Vaftiz olduktan sonra Rab’bin sofra-
sından yiyip içerek her hafta vaftiz 
antlaşmalarınızı yenileyebilirsiniz. 
Rab’bin sofrası toplantısı sırasında, 
İsa Mesih’in Kefaretinin bir hatırası 
olarak ekmek ve su kutsanıp toplu-
luğa dağıtılır. Ekmek O’nun bedenini 
temsil eder ve su O’nun kanını temsil eder. Vaftiz antlaşma-
larınızı yenilerken, Ruh’un ya da Kutsal Ruh’un her zaman 
sizinle beraber olacağı sözü verilir.

Rab’bin	sofrası	İsa	
Mesih’in hayatını, 

hizmetini	ve	Kefaretini	size	
şükranla	hatırlamanıza	

yardım	eder.

Rab’bin sofrası İsa Mesih’i hatırlamamıza yardım eder.

* Kırmızıyla yazılı sözler 18’inci ve 19’uncu sayfalarda açıklanmıştır.
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sOnuna Kadar dayanMa
İsa Mesih’e iman, tövbe ve vaftiz ile onaylanma kutsal törenleri 
sayesinde İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’nin bir üyesi 
olursunuz. Kilise’nin bir üyesi olduktan sonra, anlayışınız geliş-
meye devam edecektir. İsa Mesih’e iman etmeye, tövbe etmeye, 
Rab’bin sofrasına katılarak vaftiz antlaşmalarınızı yenilemeye 
ve Kutsal Ruh’un rehberliğini izlemeye devam edeceksiniz. 
Sevindirici haberin ilk ilkeleri ve kutsal törenleri hayatımızın 
sonuna kadar takip etmemiz gereken bir yoldur. Bu hayat boyu 
sürecek olan bağlılık genelde “sonuna kadar dayanma” olarak 
adlandırılır.

Sonuna kadar dayanma hayata yön, huzur ve mutluluk kazandı-
rır. Etrafınızdakilere hizmet edip yardım ettiğinizde İsa Mesih’e 
benzemeye çalışmaktan gelen sevinci hissedeceksiniz. Cennet-
teki Babanız ile olan ilişkinizi daha iyi anlayacak ve O’nun sizin 
için olan kusursuz sevgisini hissedeceksiniz. Genelde mutsuz 
ve sıkıntılı olan bir dünyada umut ve amaç sahibi olduğunuzu 
hissedeceksiniz.
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İsa	Mesih’in	Sevindirici	

Haberi	bir	yaşam	tarzıdır.

“Bu	nedenle	parlak	kusursuz	bir	umutla	

Tanrı’yı	ve	tüm	insanları	sevmeli	ve	

Mesih’e	sımsıkı	bağlanarak	ileri	doğru	

atılmalısınız.	Bu	nedenle	Mesih’in	

sözleriyle	kendinize	ziyafet	çekip	ileriye	

doğru	atılırsanız	ve	sonuna	kadar	

dayanırsanız,	işte	Baba	şöyle	diyor:	

Sonsuz	yaşama	kavuşacaksınız.”

2. Nefi 31:20

01190_186_TheGospel.indd   15 11/18/13   2:44 PM



01190_186_TheGospel.indd   16 11/18/13   2:44 PM



17

nasıl bİlebİlİrİM?
İsa Mesih’in Sevindirici Haberi, 
Tanrı’dan Peygamber Joseph Smith’e 
ve diğer peygamberlere gelen vahiyler 
sayesinde iade edildi.

Bu şeylerin doğru olduğunu dua edip 
Cennetteki Babanız’a sorarak kendiniz 
için bilebilirsiniz. Tanrı, aynı zamanda 
Tanrı’nın Ruh’u olarak adlandırılan 
Kutsal Ruh’un sayesinde size yanıt 
verecektir. Kutsal Ruh, Cennetteki 
Baba ve İsa Mesih hakkında şahitlik ya 
da tanıklık eder. Kutsal Ruh hakikati, 
duygular, düşünceler ve izlenimler 
sayesinde teyit eder. Kutsal Ruh’tan 
gelen hisler güçlüdür ama çoğu zaman nazik ve sessizdir. Kutsal 
Kitap’ta öğretildiği gibi, “Ruh’un ürünüyse sevgi, sevinç, esen-
lik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdene-
timdir.” (Galatyalılar 5:22–23).

Bu hisler bu mesajın doğru olduğuna dair Kutsal Ruh’tan gelen 
bir teyittir. Ondan sonra Joseph Smith’in aracılığıyla iade 
edilmiş olan İsa Mesih’in sevindirici haberine uygun bir şekilde 
yaşayıp yaşamayacağınıza dair tercih yapmanız gerekmektedir.

Nasıl	Dua	Ederim?
•	Cennetteki	Babanız’a	

seslenin.

•	Yüreğinizden	gelen	
duyguları	ifade	edin	
(şükredin,	sorular	
sorun,	Mormon	Kita-
bı’nın ve görevlilerin 
öğrettiklerinin	doğru-
luğunu	teyit	etmesini	
isteyin).

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

İçtenlikle dua ederek gerçekleri bilebilirsiniz.
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TerİMler lİsTesİ
Antlaşma: Tanrı ile çocukları arasındaki bir sözleşmedir. Tanrı 
antlaşmanın şartlarını koyar ve biz de O’na itaat edeceğimizi kabul 
ederiz. Tanrı itaat ettiğimizde belli kutsamaları vereceğine söz verir.

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 herkes dirilecektir. 
Kefaret ayrıca günahlarımızdan affedilmemiz ve Tanrı ile sonsuza 
dek yaşamamız için gereken yolu bize sağlar. 

Kurtuluş: Günahtan ve ölümden kurtuluş. Kurtuluş İsa Mesih’in 
Kefareti sayesinde sağlandı. İsa Mesih’in Dirilişi sayesinde herkes 
ölümün etkilerinin üstesinden gelebilecektir. Ayrıca İsa Mesih’e 
iman sayesinde günahlarımızın etkilerinden de kurtarılabiliriz. Bu 
iman, tövbe ettiğimiz ve sevindirici haberin yasalarına ve kutsal 
törenlerine itaat ettiğimiz ve Mesih’e hizmet ettiğimiz bir hayat 
tarzıyla gösterilir.

Kutsal Tören: Rahiplik yetkisi altında yapılan kutsal, resmi bir 
eylemdir. Örneğin vaftiz, Kutsal Ruh’u alma ve Rab’in sofrası gibi. 
Genelde kutsal törenler vasıtasıyla Tanrı ile antlaşmalar yapılır.

Lütuf: İsa Mesih’in merhameti ve sevgisi sayesinde verilen ilahi 
yardım ve güçtür. Kefaretinin mümkün kıldığı lütfu sayesinde bü-
tün insanlar dirilecektir. O’nun lütfu sayesinde, sürekli tövbe eden 
ve O’nun sevindirici haberine göre yaşayanlar bu hayatta Cennet-
teki Baba'ya kalıcı bir yakınlık hissedecekler ve bu hayattan sonra 
O’nun huzurunda yaşayacaklardır.

18
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Onaylanma: Bir insanın Kutsal Ruh’u alma yoludur. Bu kutsal 
tören genelde vaftizden hemen sonraki bir Rab’bin sofrası top-
lantısında gerçekleşir ve bir kişi İsa Mesih’in Son Zaman Azizler 
Kilisesi’nin bir üyesi olarak onaylanır ya da üye yapılır.

Rab’bin Sofrası:  İsa Mesih’in Kefaretini Kilise üyelerine hatır-
latan kutsal bir törendir. Rab’bin sofrasından yiyip içerek, vaftiz 
sırasında yapmış olduğumuz antlaşmalarımızı yenileriz. Ekmek ve 
su kutsanıp topluluğa verilir. Ekmek İsa Mesih’in bedenini temsil 
eder ve su O’nun kanını temsil eder. Bu kutsal tören Rab’bin sof-
rası denilen bir ibadet toplantısında her hafta yapılır.

Vaftiz: Günahlarımızın affedilmesi için temel bir adımdır. Rahip-
lik yetkisi tarafından vaftiz olup üyeliğimiz onaylandıktan sonra İsa 
Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’nin üyeleri oluruz. Vaftiz suya 
daldırılarak yapılır ki bu vaftiz olan kişinin kısa bir süre için suya 
batırılması demektir. Vaftiz, bizim Mesih’i örnek almaya ve Tanrı 
ile antlaşmalar yapmaya istekli olduğumuzu gösterir.

19
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eK ÇalışMa
Aşağıdaki sorular ve kutsal yazılar bu broşürdeki ilkeler hakkında 
daha çok öğrenmenize ve bunlar üzerinde derinlemesine düşün-
menize yardım edecektir. Bu liste geniş kapsamlı değildir; kutsal 
yazılardaki dipnotlar ve çapraz-referanslar sizi ek pasajlara ve 
kaynaklara yönlendirecektir. 

İsa Mesih’in sevindirici haberi nedir?
3. Nefi 27:13–22 (Mormon Kitabı, sayfalar 467–468)

  
  
 

İmanımızın olması ne demektir? 
İman size nasıl güç verebilir?
İbraniler 11:1, 6 (Kutsal Kitap, Yeni Antlaşma)

Alma 32:21, 26–28 (Mormon Kitabı, sayfa 289)

Eter 12:6 (Mormon Kitabı, sayfa 518)

  
  
 

Tövbe etmek ne demektir? 
neden herkes tövbe etmelidir?
Luka 15:3–10 (Kutsal Kitap, Yeni Antlaşma)

Elçilerin İşleri 3:19 (Kutsal Kitap, Yeni Antlaşma)

Alma 12:33–34 (Mormon Kitabı, sayfa 235)

  
  
 

20

01190_186_TheGospel.indd   20 11/18/13   2:44 PM



neden herkesin vaftiz olması gerekir?
Elçilerin İşleri 2:38 (Kutsal Kitap, Yeni Antlaşma)

2. Nefi 31–32 (Mormon Kitabı, sayfalar 107–110)

  
  
 

Kutsal ruh nedir? 
Kutsal ruh hayatınızı nasıl kutsayabilir?
2. Nefi 32:5 (Mormon Kitabı, sayfa 110)

3. Nefi 27:20 (Mormon Kitabı, sayfa 468)

  
  
 

rab’bin sofrasının amacı nedir?
3. Nefi 18:1–12 (Mormon Kitabı, sayfa 451)

Moroni 4–5( Mormon Kitabı, sayfa 529)

  
  
 

sonuna kadar dayanmak ne demektir?
2. Nefi 31:15–20 (Mormon Kitabı, sayfalar 108–109)

3. Nefi 15:9 (Mormon Kitabı, sayfa 446)
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 bİzİMle İbadeT edİn

İADE EDİLMİş SEVİNDİRİCİ HABERİN HAYATı-
NıZı NASıL KUTSAYABİLECEğİNİ GELİN, GÖRüN

Rab’in Sofrası toplantısı temel ibadet toplantımızdır. Genellikle bir 
saatten biraz daha uzun sürer ve genel olarak aşağıdakileri içerir:
İlahiler: Topluluk tarafından söylenir. (İlahi kitapları temin edil-
mektedir.)

Dualar: Yerel Kilise üyeleri tarafından edilir.

Rab’bin sofrası: Ekmek ve su, İsa Mesih’in Kefareti’ni hatırlamak 
için kutsanıp topluluğa dağıtılır.

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

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

İbadet toplantısı sırasında bağış istenmez.
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Ayrıca ilgi alanınıza ve yaş grubunuza göre sizi diğer toplantıla-
rımıza da davet ediyoruz. Bu toplantıların sırası değişebilir ya da 
bazıları yapılmayabilir.
Pazar Okulu: Kutsal yazıları ve sevindirici haberin öğretilerini 
çalışmak için olan sınıflar.

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

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

Genç Hanımlar: 12 ve 18 yaş arası kızlar için olan sınıflar.

İlköğretim: 3-11 yaşlarındaki çocuklar için olan grup toplantısı ve 
sınıflar. 18 aydan 3 yaşına kadar çocuklar için anaokulu genellikle 
mevcuttur.

Rab’bin sofrası toplantısının zamanı: 

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

Önerilen	okumalar:  
  
  
  
 

• İsa	Mesih’in	Kurtarıcınız	olduğunu	bilmek	için	dua	edin.

• Günahlarınızın	bağışlanması	için	tövbe	edin	ve	dua	edin.	Tan-
rı’nın	emirlerine	uygun	bir	şekilde	yaşamak	için	çaba	gösterin.

• Kiliseye	gidin.

•  	tarihinde	vaftiz	olmak	için	hazırlanın.

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

• Tanrı’nın	günümüzdeki	peygamberler	aracılığıyla	iade	ettiği	
gerçekler	hakkında	daha	çok	öğrenmek	için	görevlilerle	görüş-
meye	devam	edin.	

Bir	sonraki	görüşme: 

Görevlilerin	isimleri	ve	telefon	numaraları: 
  
 

www .mormon .org
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