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TANIKLIŒI
æsa Mesih’in
Son Zaman Azizler
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MESæH’æN ÖŒRETæLERæ
sa Mesih’in Kutsal Kitap’ta yer alan
öœretileri uzun süre insanoœlu için bir
ilham kaynaœı olmu£tur. Tamamlayıcı
bir kutsal yazı cildi olan, Mormon Kitabı:
æsa Mesih ile ilgili Diœer Bir Tanıklık
isimli eserde Kurtarıcı ile ilgili ilave
öœretiler bulunmaktadır. Bu kitaplar,
ya£amınıza esinlenmi£ bir rehberlik
yapmak suretiyle size sonsuz huzur ve
mutluluk verecektir.
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Joseph Smith: Tanrı’nın Bir Peygamberi
oseph Smith 14 ya£ındayken, hangi kiliseye
katılması gerektiœini öœrenmek istedi ve bu sebeple,
içtenlikle dua ederek bunu Tanrı’ya sordu. Bu duaya
cevaben, Babamız olan Tanrı ve Oœlu æsa Mesih,
Joseph’e görünerek æsa Mesih’in gerçek Kilisesi’nin
yeryüzünde bulunmadıœını ve bunu iade etmesi
için Joseph’i seçtiklerini kendisine bildirdiler.

J

O günden sonra Joseph, son zamanlarda, æsa Mesih’in
Son Zaman Azizler Kilisesi’ni olu£turmak ve yeryüzünde Tanrı’nın krallıœını in£a etmek üzere çalı£arak
Tanrı’nın hizmetinde yer aldı. Kilise’nin imanlı üyeleri, æsa Mesih’in dünyanın Kurtarıcısı ve Kefaretle
Ödeyeni olduœuna £ahitlik etmektedirler. Bugün æsa,
yeryüzündeki bir peygambere gönderdiœi vahiyler
yoluyla Kilisesini yönetmektedir. Joseph Smith böyle
bir peygamberdi. Joseph hayatı boyunca birçok £eyi

yerine getirdiœi halde, bunların içinde en önemlisi,
æsa Mesih’in öœrencisi ve £ahidi olma taahhüdüdür.
Peygamber Joseph Smith ve Sidney Rigdon, Kurtarıcı
tarafından gerçekle£tirilen birçok £eye tanıklık ettikten
sonra, en son olarak O’nun ya£adıœına dair kendi
tanıklıklarını sundular (bkz Ö. ve A. 76:22).
Kutsal Ruh’un gücü vasıtasıyla Peygamber’in
tanıklıœını elde eden ki£iler, onun gerçekle£tirmek
üzere göreve çaœırıldıœı i£in gerçekliœini öœreneceklerdir. Onlar ayrıca, Joseph Smith’in ibadet edip
hizmet verdiœi Kurtarıcı æsa Mesih vasıtasıyla
barı£ın ve mutluluœun geleceœini öœrenebilirler.

Hangi Kilise Doœrudur?
Joseph Smith 1805 yılında Vermont eyaletinin Sharon
kasabasında doœdu. Bu hikaye ba£ladıœında 14 ya£ında
olup, ailesi ile birlikte New York’da ya£ıyordu ve
ciddi olarak hangi kiliseye katılacaœını dü£ünüyordu.
A£aœıda yazılı olanlar, Joseph’in tecrübesini kendi
sözleriyle anlatmaktadır.
u büyük heyecan sırasında aklım ciddi
deœerlendirmeler yapmakla ve büyük bir
rahatsızlıkla me£guldü. . . . Kendi kendime
sık sık: Ne yapacaœım? Bu gruplardan hangileri
doœru? Veya bunların hepsi de yanlı£ mı? Eœer
bunlardan birisi doœruysa hangisi doœru ve bunu
nasıl bileceœim? diye soruyordum.
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Bu dinci grupların mücadelesinin sebep
olduœu a£ırı güçlüklerle mücadele ederken, bir
gün Yakub’un mektubu birinci bölüm be£inci
ayette £unları okudum: «Eœer içinizden birisi
hikmetten yoksun kalırsa, bütün insanlara
cömertçe veren ve azarlamayan Tanrı’dan
istesin; ve bu, ona verilecektir.»

Joseph hangi kiliseye katılacaœını dü£ünürken, Kutsal Kitabın rehberliœini
ara£tırdı. Orada, «Tanrı’ya sor» sözlerini okudu.

Hiçbir kutsal yazı pasajı insanın kalbine asla,
o zaman benim kalbimi etkileyen bu kutsal yazı
pasajından daha fazla etki yapmamı£tır. Bu
kutsal yazı pasajının kalbimdeki bütün duyguları
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büyük ölçüde etkilediœi görüldü. Nasıl davranacaœımı bilmediœim için, herkes kadar Tanrı’nın
hikmetine ihtiyacım olduœunu bildiœim için bu
konu üzerinde derinlemesine dü£ündüm ve eœer
o zaman sahip olduœumdan daha fazla hikmet
elde edemeseydim, dindeki farklı mezheplerin
öœretmenlerinin, aynı kutsal yazı pasajlarını
Kutsal Kitap ile ilgili soruların cevaplarındaki
bütün inandırıcılıœı tahrip edecek kadar faklı
anladıklarını asla bilemeyecektim.
Sonunda, karanlıkta veya karma£a içinde
kalmam mı yoksa Yakub’un emrettiœi £ekilde
Tanrı’ya sormam mı gerektiœi konusunda bir
sonuca vardım. Nihayet, eœer o hikmeti kaybedenlere hikmeti verdiyse ve bunu cömertçe ve
azarlamadan yaptıysa benim de te£ebbüsde
bulunabileceœimi dü£ünerek «Tanrı’ya sormaya»
karar verdim.

Joseph Smith’in ælk Vizyonu
anrı’ya soracaœıma dair verdiœim karara baœlı
olarak te£ebbüste bulunmak üzere ormanlıœa
gittim. Binsekizyüzyirmi yılının bahar aylarının
ba£ında güzel, pırıl pırıl bir sabahtı. Bütün
endi£elerimin ortasında,
daha önce asla sesli olarak
æçlerinden
dua etmeye te£ebbüs
birisi . . . .
etmediœim için hayatımda
yanındakini
ilk defa böyle bir te£ebbüste bulunmu£tum.
göstererek –
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«Bu benim
Biricik Oœlum.
O’nu Dinle!»
dedi.

Daha önce gitmeyi
planlamı£ olduœum yere
ula£tıœımda, etrafıma
bakınıp yalnız olduœuma
kanaat getirerek diz
çöktüm ve kalbimdeki
arzuları Tanrı’ya sunmaya ba£ladım. Dua etmeye
henüz ba£lamı£tım ki, birden beni tamamen
zapteden bir güç tarafından sarmalandım ve üzerimdeki böylesine hayret verici etki sebebiyle
dilim tutuldu, konu£amadım. Etrafımı koyu bir
karanlık kapladı ve bir an için aniden yok
edilmeye mahkum edildiœimi zannettim.
Ancak, Tanrı’yı beni sarmalayan bu dü£manın
gücünden kurtarması için çaœırmak üzere bütün
gücümü kullandım. Ve o anda, umutsuzluœa
dü£meye ve kendimin mahvolmasına hazırdım –
hayali bir enkaz haline gelmeye deœil, kendimi
daha önce hiçbir varlıkta hissetmediœim bu
£a£ılacak güce sahip olan, görünmeyen dünyadan
gelen bazı gerçek varlıkların güçlerine terketmeye
hazırdım. Fakat tam bu büyük alarm sırasında,
ba£ımın tam üzerinde, güne£in parlaklıœından
daha parlak ve tam üzerime dü£ünceye kadar
alçalan bir ı£ık hüzmesi gördüm.
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unun hemen ardından, beni sarıp sarmalayan
dü£mandan kurtulduœumu anladım. I£ık

£ünmediœim için) bütün mezhepler içinde hangisinin doœru olduœunu – ve hangisine katılmam
gerektiœini sordum.
Hepsi yanlı£ olduœu için bunlardan hiçbirisine
katılmamam gerektiœi cevabını aldım; ve benimle
konu£an Ki£i, onların bütün öœretilerinin kendi
gözünde iœrenç olduklarını söyledi. Bu mezheplere inananların hepsinin bozulmu£ olduœunu
söyledi. Ve £öyle devam etti: «Onlar dudaklarıyla
benim yanıma gelirler ancak kalpleri benden
uzaktadır. ænsanların emirleriyle ilgili öœretileri
öœretirler. Bir dindarlık tarzları vardır ancak,
onun gücünü inkar ederler.»
Beni tekrar bu mezheplerden herhangi birisine
girmekten menetti; ve £u anda yazamayacaœım
pek çok £ey söyledi. Tekrar kendime geldiœimde,
kendimi sırtüstü yatıyor ve gökyüzünü seyrediyor buldum. I£ık kaybolduœunda, hiç kuvvetim
kalmamı£tı; fakat sonra çabucak bir dereceye
kadar kendime geldim ve eve gittim.

Zulüm
Joseph Tanrı’ya itaat etti ve mevcut kiliselerden
hiçbirisine katılmadı. ænsanlara gördüœü ve duyduœu
£eylerden bahsettiœinde, tepkileri ve zulmü tecrübe
etmeye ba£ladı.
benim üzerimde durunca, tarif edilemeyecek
parlaklıœı ve görkemi ile iki yüce £ahsiyetin
önümde, havada durduklarını gördüm. æçlerinden
birisi adımı söyleyerek benimle konu£tu ve
yanındakini göstererek – «Bu benim Biricik
Oœlum. O’nu Dinle!» dedi.
ab’ba sormaya gidi£imin amacı, hangisine
katılacaœımı bilebilmem için mezhepler
arasında hangisini doœru olduœunu öœrenmekti.
Bu sebeple, kendime gelir gelmez, önümde ı£ıœın
içinde duran bu iki yüce £ahsiyete (bu sırada
bunlarının hepsinin yanlı£ olduœunu asla dü-
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ısa bir süre sonra, benim bu hikayeyi anlatmamın, dine inananlar arasında bana kar£ı
bir büyük ölçüde bir garaz olu£turduœunu gördüm. Ve bu artmaya devam edecek olan büyük
bir zulmün sebebiydi; ve ben ondört onbe£
ya£larında sıradan bir çocuk olduœum ve bu tür
bir ya£antının içindeki çevremde bir erkek
çocuœunun dünyada hiç önemi olmadıœı halde,
yüksek mevkilerdeki insanlar, insanların
dü£üncelerini bana kar£ı kı£kırtmak ve acı bir
zulüm yaratmak için yeterli dikkati göstermi£lerdi; ve bu bütün mezheplerin ortak tavrı
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oldu – hepsi bana zulüm yapmak üzere
birle£tiler.
Bu bende ciddi dü£üncelere sebep oldu ve o
zamandan beri de sık sık olmaktadır. Ondört
ya£ından biraz büyük ve tek ba£ına olan sıradan,
kendisine destek saœlamak ihtiyacıyla hergün
çalı£maya mahkum edilen bir çocuœun o günlerde çok popüler olan mezheplerin önemli insanlarının dikkatini çekecek ve bu suretle onların
içinde en acı biçimiyle zulüm ve küfür ruhunu
yaratacak kadar önemli bir £ahsiyet olarak
dü£ünülmesi çok alı£ılmadık bir £eydi. Alı£ılmı£
olsun veya olmasın böyleydi ve bu sık sık benim
büyük kederimin sebebi oldu.
Bununla birlikte, her ne olursa olsun, bu vizyonu almı£ olduœum bir gerçekti. Bu sebeple,
kendimi Kral Agrippa’nın önünde savunmasını
yapan ve bir ı£ık görüp bir ses duyduœu zaman
elde ettiœi vizyonun hikayesini anlatan Pavlus’a
daha fazla benzetmeye ba£ladım; ancak buna
raœmen ona inananların sayısı çok azdı; bazıları
onun dürüst olmadıœını söylerken bazıları da
çılgın olduœunu söylüyorlardı; ve o a£aœılanıyor
ve küfürlere maruz kalıyordu. Ancak bütün bunlar onun vizyonunun gerçekliœini yok etmemi£ti.
O bir vizyon görmü£tü ve gördüœünü biliyordu
ve yeryüzündeki zulümlerin hiçbirisi bunu
deœi£tiremezdi; ve onu ölüme mahkum etmeleri
gerektiœi halde, o biliyordu ve son nefesine
kadar bilecekti ki, o hem bir ı£ık görmü£tü hem
de kendisiyle konu£an bir ses duymu£tu ve
dünyadaki hiç kimse ona bunun aksini dü£ündüremez ve buna inandıramazdı.
ynı £ey benim için de geçerliydi. Gerçekten
ı£ıœı ve ı£ıœın ortasında iki Ki£i görmü£tüm
ve onlar gerçekten de benimle konu£mu£lardı; ve
her ne kadar bir vizyon gördüœümü söylediœim
için benden nefret edilse ve bana zulmedilse de
bu doœruydu; ve onlar bana zulmederken, bana
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küfür ederken ve bana haketmediœim kötü £eyler
söylerken, kendi kendime £öyle soruyordum:
Neden doœruyu
söylediœim için bana
Bir vizyon
zulmediyorsunuz?
görmü£tüm;
Gerçekten bir vizyon
bunu biliyordum ve
gördüm ve ben kimim ki
yine biliyordum ki, Tanrı’ya kar£ı çıkabileTanrı da bunu
yim veya neden dünyadaki insanlar benim gerbiliyordu ve ben
çekten gördüœüm
bunu inkar
bir£eyi inkar edeceœimi
edemezdim, buna
dü£ünüyorlar? Bu vizasla cüret de
yonu gördüœüm için
edemezdim.
biliyorum ve yine biliyorum ki, Tanrı da bunu
biliyor ve ben bunu inkar edemem, asla buna
cüret etmem; en azından, eœer inkar edersem
Tanrı’ya kar£ı kusur i£lemi£ olacaœımı ve günahkar olacaœımı biliyorum.
Mezhepler dünyasının endi£elerine gelince,
ben artık zihnen tatmin olmu£tum – benim
görevim bunlardan hiçbirisine katılmak deœil,
bir dahaki talimatları alıncaya kadar olduœum
gibi devam etmekti. Yakub’un – hikmetini
kaybeden bir insanın Tanrı’dan isteyebileceœine
ve bunu azarlanmadan elde edeceœine ili£kin
tanıklıœının doœru olduœunu anlamı£tım.
21 Eylül 1823 (binsekizyüzyirmiüç) tarihine
kadar hayatımın rutin i£lerini sürdürmeye
devam ettim ve bu süre içerisinde bir vizyon
gördüœümü iddia etmeye devam ettiœim için
dindar olsun veya olmasın her sınıftan insanın
ellerinde ciddi zulümlere katlandım.
Bu vizyonu görmemle binsekizyüzyirmiüç
yılına kadar geçen süre içerisinde o günlerin dini
mezheplerinden herhangi birisine katılmaktan
menedilmi£tim. Çok hassas yıllar geçirdim. Ve
benim arkada£ım olduklarını iddia eden ve bana

kar£ı nazik davranan insanlardan zulüm gördüm.
Eœer onlar beni kandırabileceklerini umuyor
idiyseler, beni kazanmak için münasip ve £efkatli
bir £ekilde gayret göstermeleri gerekirdi. Bu
yüzden her türlü günaha te£vikle ba£ba£a kaldım.
Her türlü insanın arasına karı£arak en aptalca
hatalarımı yaptım ve gençliœin zayıflıœı ile insan
doœasının zaaflarını sergiledim. Söylemekten
üzüntü duyuyorum fakat, bunlar beni Tanrı’nın
gözünde iœrenç olan muhtelif günaha te£viklere
sevketti. Bu itirafları yaptıœım için kimse benim
çok kötü günahlar i£lediœimi dü£ünmesin.
Yapımda, bu tür günahları i£leme eœilimim asla
olmamı£tır.

Moroni’nin Ziyareti
Joseph Tanrı’yı gördüœünü inkar etmeyi reddettiœi
sürece zulüm devam etti. 21 Eylül 1823 günü
yataœına yattıktan sonra, Joseph Rab’bın huzurundaki
yerini öœrenmek üzere dua etti. Melek Moroni ona
göründü.

ukarıda belirtilen 21 Eylül ak£amı, gece
yataœıma yattıœımda, günahlarımı ve
yaptıœım aptallıkları affetmesi ve onun huzurundaki yerimi ve daha önce gördüœüm için ilahi
bir görünmeyi elde edeceœime tamamen itimat
ederek, statümü bilebilmem için bana görünmesini
istemek üzere, kendimi Her£eye Gücü Yeten
Tanrı’ya dua etmeye ve dilekte bulunmaya
hazırlamı£tım.
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Tam Tanrı’ya dua ederken, odamda bir ı£ıœın
varlıœını ke£fettim. Bu durum, ı£ık öœle saatindeki
aydınlıktan daha fazla oluncaya kadar artarak
devam etti. Aniden yataœımın yanında bir ki£i
belirdi. Ayakları yere deœmeden havada durdu.
Bembeyaz, bol bir cübbe giymi£ti. Bu dünyada
görmü£ olduœum her£eyden daha fazla bir
beyazlıktı; ve hiçbir dünyevi £eyin böyle son
derece beyaz ve parlak olacaœına da inanmıyorum. Ellleri ve kolları bileklerinin biraz üzerine
kadar çıplaktı; ve ayrıca ayakları da bacakları
gibi bileklerinin biraz üzerine kadar çıplaktı. Ba£ı
ve boynu da açıktı. Bir cübbeden ba£ka bir£ey
giymemi£ olduœunu görebiliyordum; çünkü önü
açıktı ve göœsünü görebiliyordum.
Sadece cübbesi a£ırı derecede beyaz deœildi,
kendisi de anlatılamayacak kadar görkemliydi ve
ifadesi de bir ı£ık gibi parlaktı. Oda son derece
aydınlık olduœu halde, onun etrafındaki kadar
parlak deœildi. Ona ilk baktıœımda korktum;
fakat kısa sürede bu korku kayboldu.

Joseph Smith’in ælk Vizyonundan üç yıl sonra Tanrı, æsa Mesih’in
sevindirici haberinin iade edilmesiyle ilgili olarak Joseph’a talimat vermesi
için, melek Moroni’yi gönderdi.

Beni adımla çaœırarak, Tanrı’nın huzurundan
bana gönderilen bir elçi olduœunu söyledi.
Adının Moroni olduœunu ve Tanrı’nın yapmamı
istediœi bir i£ olduœunu £öyledi. Benim adımdan
her millet, kavim ve dilde iyi ya da kötü bahsedileceœini veya bütün insanlar arasında iyi ya da
kötü bahsedileceœini söyledi.
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ltın levhalar üzerine yazılmı£ olan ve bu
kıtanın önceki sakinleri ve onların nereden
geldiklerinin kaynaœının anlatıldıœı bir kitabın
vaz’edilmi£ olduœunu söyledi. Ayrıca, ölümsüz
Sevindirici Haber’in tamamının, Kurtarıcı’nın
eski sakinlere gönderdiœi £ekliyle bunun içinde
yer aldıœını da söyledi.
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ana bunları anlattıktan sonra, Eski Ahit’te yer
alan peygamberlik sözlerini bir parça aktardı;
ve sonra aynı peygamberlik sözünün dördüncü
veya son bölümünü de bizim Kutsal Kitabımız’da
yazılandan biraz farklı bir £ekilde aktardı. Bizim
kitaplarımızda yazan birinci ayeti aktarmak
yerine £unları söyledi:

Bunun yanısıra, levhalarla birlikte gümü£
kemerler içinde iki tane ta£ın da saklı olduœunu
söyledi. Bir göœüs zırhına baœlanmı£ olan bu
ta£lar, Umim ile Tumim’i te£kil etmekteydi. Bu
ta£ların mülkiyetinin ve kullanımının antik
veya eski çaœlardaki ‘görenlerin’ ne olduœunu
anlattıœını söyledi. Ve Tanrı onları kitabın
tercüme edilmesi amacıyla hazırlamı£tı.

«Çünkü i£te, o gün geliyor, fırın gibi yanıyor,
ve bütün kibirliler evet, ve kötülük i£leyenlerin
hepsi saman gibi yanacaklar; Orduların Rab’bı
diyor ki, gelmekte olanlar onları yakacak, öyle ki
onlarda ne kök ne de dal bırakmayacak.»
Ve yine, be£inci ayeti £öyle aktardı: «æ£te
Rab’bın büyük ve korkunç günü gelmeden önce,
ben size peygamber ælya’nın elleri ile Rahipliœi
vahyedeceœim.»
Ayrıca bir sonraki ayeti de farklı bir £ekilde
aktardı: «Ve o çocukların kalplerine babalarına
yapılan vaatleri ekecek ve çocukların kalpleri
babalarına dönecektir. Eœer böyle olmazsa,
o geldiœinde, dünya tamamen mahvolacaktır.»
Bu sözlere ilave olarak, en kısa sürede
tamamlanacaœını söyleyerek, æ£aya’nın onbirinci
bölümünü de aktardı. Ayrıca, tıpkı bizim Yeni
Ahit’imizde yer aldıœı £ekliyle , Resullerin æ£leri
üçüncü bölüm yirmiiki ve yirmiüçüncü ayetleri
de aktardı. Oradaki peygamberin Mesih olduœunu
söyledi; «onu dinlemeyenlerin insanların
arasından ayrılmaları gerektiœi» zaman o gün
henüz gelmemi£ti ama yakında gelecekti.

M. S. 421 yılında, peygamber Moroni kendi insanlarının mukaddes
kayıtlarını Cumorah Daœı’na gömdü. Daha sonra, dirilmi£ bir ki£i olarak
geri döndüœünde, Joseph Smith’e Kurtarıcı’nın Amerika kıtasının
eski sahiplerine bıraktıœı £ekliyle sevindirici haberin tamamını içeren
eski kayıttan bahsetti. O kayıt, Mormon Kitabı’dır.
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Ayrıca, Joel’in ikinci bölümünü yirmisekizinci
mısradan sonuna kadar aktardı. Bunun yanısıra,
bunun henüz tamamlanmadıœını ancak en kısa
zamanda tamamlanacaœını da söyledi. Daha
sonra, Centilelilerin tamamlanmasının da yakın
olduœunu söyledi. O, kutsal yazıda yer alan
diœer birçok pasajı da aktardı ve burada belirtilemeyecek olan birçok açıklamalar yaptı.

Bana tekrar, (henüz elde etmem için gereken
süre tamamlanmadıœı için) bahsetmi£ olduœu
levhaları aldıœım zaman bunları kimseye göstermemem gerektiœini
söyledi. Urim ile TumuZihnimdeki
min yer aldıœı göœüs
görüm
zırhını da göstermemem
açıldı ve ben
gerekiyordu. Bunları
sadece göstermem emrelevhaların
saklanmı£ olduœu dilen ki£ilere göstermeliydim. Eœer gösterirsem
yeri görebildim.
mahvolacaktım. O benimle levhalar hakkında
konu£urken, zihnimdeki görüm açıldı ve ben
levhaların saklanmı£ olduœu yeri çok açık ve net
görebildim ve bu sebeple, ziyaret ettiœim zaman
o yeri tekrar tanıdım.
Bu konu£madan sonra, odadaki ı£ıœın benimle
konu£an ki£inin etrafında toplanmaya ba£ladıœını
gördüm ve bu durum ı£ık sadece onun etrafını
kaplayıp oda tamamen karanlıkta kalıncaya
kadar devam etti; aniden doœruca cennete açılan
bir koridor gibi bir £ey gördüm ve o tamamen
yok oluncaya kadar yükseldi ve oda, onun
cennetsel ı£ıœının ortaya çıkmasından önceki
haline döndü.

zamanında yeryüzüne geleceœini söyledi.
Bunları anlattıktan sonra, daha önce yapmı£
olduœu £ekilde yükseldi.
Bu sırada, benim zihnimde olu£an etkiler
o kadar derindi ki, uykum kaçtı ve görüp
duyduœum £eylerin hayretiyle £a£kına döndüm.
Ancak, aynı elçi tekrar gelip yataœımın yanında
durduœunda, daha önce anlattıœı £eylerin
aynısını uzun uzadıya anlattıœını ya da tekrar
ettiœini duyduœumda çok £a£ırdım. Bana ayrıca
bir uyarıda da bulundu: ÷eytan’ın bu levhaları

Cumorah Daœı, New York Palmyra’daki Smith çiftliœinin yakla£ık olarak
üç mil güneydoœusundaydı. Joseph’in zamanında, kuzey ucu çimenle, güney
kesimi ise seyrek aœaçlarla ve ormanlarla kaplıydı. Levhalar batı kesiminde
tepeye çok yakın bir yerde gömülüydü. Fotoœraf: Aœustos 1907

Olayın hususiyetini derinlemesine dü£ünür
ve bu olaœanüstü elçinin bana anlatmı£ olduœu
£eylere iyice £a£ırırken, meditasyonun tam
ortasında, aniden odamın tekrar aydınlanmaya
ba£ladıœını farkettim ve aniden daha önce
olduœu gibi cennetin elçisi tekrar yataœımın
yanında belirdi.

(babamın ailesinin fakir olması sebebiyle) zengin
olmak amacıyla almam için beni ayartacaœını
söyledi. O, bu levhaları almak için Tanrı’yı
yüceltmenin dı£ında hiçbir amacımın olmaması
gerektiœini ve onun krallıœını kurmaktan ba£ka
hiçbir gerekçenin etkisi altında kalmamam
gerektiœini söyleyerek beni böyle davranmaktan
menetti; aksi taktirde, bu levhaları alamayacaktım.

iç deœi£ikliksiz, ilk ziyareti sırasında yapmı£
olduœu £eylerin aynısı ile ilgili olarak
konu£maya ba£ladı. Bunu yaparken, kıtlıœın,
dü£malıœın ve vebanın peri£anlıœı ile yeryüzüne
gelmekte olan büyük kıyametler hakkında bilgi
verdi. Bu keder verici kıyametlerin bu nesil

Bu üçüncü ziyaretten sonra, daha önce olduœu
gibi, yine cennete yükseldi ve ben yine ciddi
bir £ekilde henüz edindiœim tecrübeyi dü£ünmeye
sevkedildim; cennetin elçisi benden üçüncü
defa ayrıldıktan hemen sonra, horoz öttü ve ben
günün aydınlanmaya ba£ladıœını farkettim,
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bu sebeple bizim görü£memiz bütün bir gece
sürmü£ olmalıydı.
Hemen yataktan kalktım ve her zaman
yaptıœım gibi, günlük gerekli i£lere ba£ladım;
fakat diœer zamanlarda olduœu gibi çalı£maya
yeltendiœimde, gücümün hiçbir suretle
çalı£amayacaœım kadar tükendiœini farkettim.

Hatırladıœım ilk £ey, benimle konu£an, bana
adımla seslenen bir sesti. Yukarıya baktım
ve aynı elçinin daha önce olduœu gibi ı£ıkla çevrelenmi£ bir halde ba£ımın üzerinde durduœunu
gördüm. Bana tekrar, bir gece önce anlatmı£
olduœu £eylerin aynısını anlattı ve babama
giderek gördüœüm vizyon ile aldıœım emirleri
kendisine anlatmamı emretti.
Ona itaat ederek tarladaki babamın yanına
döndüm ve ona bütün konuyu detayıyla
anlattım. O bana bunların hepsinin Tanrı’dan
geldiœini söyledi ve gidip elçinin emrettiklerini
yapmamı istedi. Tarladan ayrıldım ve elçinin
levhaların saklı olduœunu söylediœi yere gittim;
ve bununla ilgili olarak gördüœüm vizyonun
özelliœi sebebiyle oraya vardıœım anda yerini
bildim.

Mukaddes Kayıt
ew York’un Ontario £ehrinde, Manchester
köyü yakınında, oldukça büyük ve
hatta civardakiler içinde en yükseœi olan bir daœ
bulunmaktadır. Bu daœın batı kesiminde,
tepeye yakın bir yerde, oldukça büyük bir ta£ın
altında, ta£ bir kutuya saklanmı£ levhalar
bulunuyordu. Bu ta£, üst kısmının orta tarafında
kalın ve bombeli olup kenarlarına doœru inceliyordu, bu sebeple, orta kısmı zeminde görünüyordu ancak kenarları toprakla örtülüydü.

N

Moroni dört yıl süresince, yılda bir defa gelip genç peygambere detaylı
talimatlar verdi. Bu dört yıldan sonra, Joseph levhaları aldı ve Mormon
Kitabı’nı tercüme etmeye ba£ladı.

Benimle birlikte çalı£makta olan babam, benim
rahatsız olduœumu farketti ve eve gitmemi
söyledi. Eve gitmeye niyetlendim ancak,
bulunduœumuz tarlanın kenarındaki çitleri
geçmeye yeltendiœim sırada gücüm tamamen
yok oldu ve ben birden yere dü£erek bir süre
£uursuz bir £ekilde kaldım.
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Topraœı temizledikten sonra, bir kaldıraç
bulup ta£ın kenarından altına koydum ve küçük
bir çabayla ta£ı kaldırdım. æçine baktım ve orada
gerçekten de elçinin belirtmi£ olduœu levhaları,
Urim ile Tumum’i ve göœüs zırhını gördüm. Bunların içinde bulundukları kutu, bir tür çimento
ile karı£tırılmı£ olan ta£larla yapılmı£tı. Kutunun
dibinde, iki ta£ kar£ılıklı duruyordu ve ta£ların
üzerinde levhalar ile beraberindeki diœer £eyler
bulunuyordu.

Onları dı£arıya çıkarmaya yeltendim ama elçi
bunu yasaklamı£tı. Tekrar bana, bunların
dı£arıya çıkarılmasının vaktinin gelmediœi bildirildi ve o tarihten sonra dört yıl daha bu zaman
gelmeyecekti. Ancak, o günden tam bir yıl sonra
yine aynı yere gelmem
gerektiœini ve kendisiBu daœın
nin benimle orada
batı kesiminde,
bulu£acaœını söyledi.
tepeye yakın
Levhaları alma zamanı
bir yerde, oldukça
gelinceye kadar böyle
yapmaya devam etmem
büyük bir ta£ın
gerektiœini bildirdi.
altında, ta£ bir
ana verilen emre
uygun olarak,
her yılın sonunda oraya
gittim ve her gidi£imde
aynı elçiyi orada buldum ve her görü£memizde Rab’bın ne yapacaœı
ve son günlerde krallıœının nasıl ve ne £ekilde
yönetileceœi ile ilgili olarak kendisinden talimat
ve bilgi aldım.

kutuya saklanmı£
levhalar
bulunuyordu.
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Babamın dünyevi kazancı çok kısıtlı olduœu
için, ba£kalarının yanında gündelik i£çi
olarak veya fırsat bulabilirsek ba£ka bir £ekilde
ellerimizle çalı£mamız gerekiyordu. Bazen
evde bazen de evden uzakta kalıyorduk ve daimi
i£ler sayesinde rahat ya£ıyorduk.
Joseph birçok i£te çalı£arak ailesinin rahat ya£amasını
saœladı. 1825’de New York’un Chenango kentinde
bir i£ buldu. Orada Emma Hale ile tanı£tı ve onunla
18 Ocak 1827’de evlendi.
Sonunda, levhaları, Urim ile Tumim’i ve göœüs
zırhını alma zamanı geldi. Binsekizyüzyirmiyedi
yılının Eylül ayının yirmiikinci günü, alı£ılageldiœi üzere yılın son günü bunların saklı
oldukları yere gittiœimde, aynı cennetin elçisi £u
emirle birlikte onları bana verdi: onlardan
sorumlu olacaktım ve eœer kendi dikkatsizliœim

veya ihmalkarlıœım yüzünden bunların
kontrolunu kaybedersem insanların arasından
ayrılmam gerekecekti; ama eœer elçinin geri
alması gerekinceye kadar onları korumak için
bütün gücümü kullanırsam, bunların korunması
gerekecekti.
Kısa bir süre sonra, neden bunların emniyete
alınmasıyla ilgili katı emirler aldıœımı ve elçinin
neden benden istenen £eyleri yaptıœım taktirde
onun levhaları ve diœer £eyleri almak için geri
geleceœini anladım. Kısa bir süre sonra bunların
bende olduœu anla£ılacak ve bunları benden
alabilmek için yoœun bir mücadele ba£layacaktı.
Bu amaçla yaratılabilecek her türlü strateji kullanılmı£tı. Zulüm, daha öncekilerden daha acı ve
£iddetli olmaya ba£ladı ve birçok insan mümkün
olduœu taktirde bunları benden almak için sürekli
tetikteydi. Ancak, Tanrı’nın hikmeti sayesinde,
onları kullanmak suretiyle yapmam istenilen
£eyi yerine getirinceye kadar, benim ellerimde
emniyette oldular. Düzenlemeye göre, elçi bunları
geri almak için geldiœinde, bu levhaları ve diœer
£eyleri kendisine verdim; ve o da bunları bugüne
yani, æki Mayıs Binsekizyüzotuzsekiz tarihine
kadar kontrolu altında tuttu . . . .
5 Nisan 1829 tarihinde, o zamana kadar hiç
görmemi£ olduœum Oliver Cowdery evime geldi.
Bana, babamın ya£adıœı yere yakın bir yerdeki
okulda öœretmenlik yaptıœını anlattı. Babam
çocuklarını bu okula gönderen ki£ilerden birisi
olduœu için, bir dönem babamın evinde kalmı£tı.
Orada kalırken ailem kendisine benim levhaları
alı£ımla ilgili olayları anlatmı£tı. Bundan dolayı,
buraya gelip bu olaylarla ilgili olarak soru
sormak istemi£ti.
Bay Cowdery’nin geli£inden iki gün sonra
(7 Nisan 1829 tarihinde), ben Mormon Kitabı’nı
tercüme etmeye ba£ladım ve o da bu tercümeleri
benim için yazmaya ba£ladı.
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Nisan 1829’da Joseph Smith, katibi Oliver Cowdery
ile birlikte, Tanrı’nın armaœanı ve gücü sayesinde
Mormon Kitabı’nı tercüme etmeye ba£ladı. Joseph
tercümeyi bitirdikten sonra, diœer insanlar altın
levhaları görme ayrıcalıœına sahip oldular. «æki veya
üç £ahidin aœzı ile her söz sabit kılınacaœı için»
(2 Korintoslular 13:1), £ahitler de kendi tanıklıklarını
kaydettiler.

Rahiplik æade Edildi
ir sonraki ay (Mayıs 1829), hala tercümeye
devam ediyorduk ve bir gün dua etmek ve
levhaların tercümesinde belirtildiœini gördüœümüz üzere, günahların baœı£lanması için vaftiz
olunması ile ilgili Rab’ba soru sormak üzere
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æsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi, 6 Nisan 1830 tarihinde,
Peter Whitmer Sr.’ın evinde kuruldu. 6 erkek New York’da yeni bir dini
topluluœun kurulması ile ilgili i£lemleri tamamlarken, yakla£ık 60 ki£i
£ahitlik etti.

ormanlıœa gittik. Biz dua edip Rab’bı çaœırırken,
cennetten, ı£ık saçan bir bulutun içinde bir
elçi geldi ve ellerini ba£ımızın üzerine koyup
a£aœıdaki sözleri söyleyerek bizleri atadı:
«Hizmetkar arkada£larım sizlere, Mesih’in
adıyla, meleklerin hizmetinin, tövbe etmenin
sevindirici haberinin ve günahların baœı£lanması
için suya batırılarak yapılan vaftizin anahtarlarını elinde bulunduran Harun Rahipliœini veriyorum; ve Levi’nin oœulları Rab’ba tekrar
doœrulukla bir adakta bulununcaya kadar, bu bir
daha asla yeryüzünden alınmayacaktır.»
Harun Rahipliœinin, ellerin ba£ın üzerine
konması suretiyle Kutsal Ruh armaœanını verme
gücüne sahip olmadıœını, ancak bu gücün
bize daha sonra verilmesi gerektiœini söyleyerek,
gidip vaftiz olmamızı emretti ve Oliver
Codery’yi vaftiz etmem ve daha sonra da onun
beni vaftiz etmesi için talimat verdi.
öylece, gidip vaftiz olduk. ælk önce ben onu
vaftiz ettim ve daha sonra da o beni vaftiz etti
– vaftizden sonra ben ellerimi onun ba£ı üzerine
koyarak kendisini Harun Rahipliœi’ne atadım ve
daha sonra da o ellerini benim ba£ımın üzerine
koyarak beni aynı Rahipliœe atadı – çünkü bize
böyle emredilmi£ti.

B
Joseph Smith ve Oliver Cowdery, 15 Mayıs 1829 tarihinde Vaftizci
Yuhanna’nın ellerini ba£larının üzerine koyması suretiyle Harun
Rahipliœi’ni aldılar.
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izi bu durumda ziyaret eden ve bizlere bu
Rahipliœi veren elçi adının Yuhanna
olduœunu, Yeni Ahit’de yer alan Vaftizci Yuhanna
ile aynı ki£i olduœunu söyledi. Melkizedek
Rahipliœi’nin anahtarlarını ellerinde bulunduran
Petrus, Yakub ve Yahuda’nın emirleri doœrultusunda hareket ettiœini söyledi. Bu Rahipliœin
zamanı geldiœinde bize verileceœini ve benim
Kilise’nin ilk Ya£lısı ve OliverCowdery’nin de
ikinci Ya£lısı olacaœımızı söyledi. 1829 yılının
Mayıs ayının onbe£inci günü, bu elçinin ellerinin
altında atandık ve vaftiz edildik.

B

Vaftiz olup sudan çıktıœımız anda, Cennetteki
Babamızın büyük ve muhte£em kutsamalarını
tecrübe ettik. Benim Oliver Cowdery’yi vaftiz
etmemden hemen sonra Kutsal Ruh onun üzerine
geldi ve o ayaœa kalkarak çok kısa zamanda
gerçekle£ecek olan birçok £eyle ilgili olarak pey-

gamberlik sözü söyledi. Ve ben onun tarafından
vaftiz edilir edilmez, ben de peygamberlik
sözü ruhunu aldım ve ayaœa kalkarak Kilise’nin
geli£mesi ve Kilise ile ilgili diœer birçok £eyle
ilgili olarak ve insanoœlunun bu nesli ile ilgili
peygamberlik sözü söyledim. Kutsal Ruh ile
dolmu£ ve kurtulu£umuzun Tanrısı’ndan haz
duymu£tuk.
Bu, Joseph Smith’in, sevindirici haberin æade
Edilmesini ve æsa Mesih’in Son Zaman Azizler
Kilisesi’nin kurulmasını saœlayan, basit ve dürüst
tanıklıœıdır.
Joseph Smith’in hikayesi ile ilgili daha detaylı bir
anlatım için, bkz. Deœeri Yüksek ænci’de veya Kilise
Tarihi’nde yer alan Joseph Smith – Tarihçe, 1:2–79.

Mormon Kitabı, ilk olarak 1830’da basılmı£ olup, halihazırda
dünya genelinde 80’den fazla dilde yayınlanmaktadır.
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