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Tapınak 
Kutsamaları

Annem ve babamla birlikte Avrupa’daki ilk 
tapınağa, yeni yapılmış İsviçre Tapınağı’na 
sonsuz bir aile olmak için gittiğimiz günü 

hala hatırlıyorum. O zaman 16 yaşındaydım ve dört 
kardeşten en küçük olanı bendim. Sunağın etrafında 
rahiplik kudreti ile bu dünyada birbirimize mühürlen
mek üzere diz çökmüştük ve sonsuza dek birbirimize 
mühürlenebileceğimize dair bize harikulade bir söz veril
mişti. Bu muhteşem anı hiçbir zaman unutmayacağım. 

Sonsuz bir aile olarak mühürlenmek için ülke 
sınırlarından geçmek genç yaşımda beni bir hayli 
düşündürmüştü. Bu benim gözümde, tapınak işinin 
dünyevi sınırları aşarak yeryüzündeki bütün insan
lara sonsuz kutsamaları getirmesini simgeliyordu. İsa 
Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’nin tapınakları 
gerçekten milliyet, kültür ve siyasi eğilim düşünmek
sizin bütün dünyanın faydalanması için inşa edilir.

Tapınaklar iyiliğin galip geleceğini gösteren sağlam 
tanıklardır. Başkan George Q. Cannon (1827–1901), 
Birinci Başkanlık Birinci Danışmanı bir keresinde şöyle 
demiştir, “Tapınaklar için atılan her temel ve inşaatı biten 
her tapınak ... Şeytan’ın dünyadaki gücünü azaltır ve 
Tanrı’nın ve Doğruluğun gücünü arttırır.” 1

Her tapınak dünyadaki doğruluğun çoğalmasını 
sağlarken, en büyük nimetler elbette tapınağa fiilen 

gidenlere gelir. Orada daha çok ışık ve bilgi alırız ve 
çok ciddi antlaşmalar yaparız ki bu antlaşmaları yeri ne 
getirirsek, bunlar öğrencilik yolunda yürümemize 
yardımcı olur. Kısacası, tapınaklar bize hayatın kutsal 
amacını öğretir, maddi ve manevi doğru yönleri bul
mamıza yardımcı olur.

Ancak tapınağa sadece kendimiz için gitmeyiz. 
Bu kutsal binalara girdiğimiz zaman, Babanın Biricik 
Oğlu’nun Kefaretinin bir sonucu olarak Tanrı’nın bütün 
çocukları için hazırlanmış olan kurtuluşun kutsal ve 
kurtarıcı vazifesinde görev alırız. Bu hizmet kendini 
düşünmeyen, kutsal bir hizmettir ki biz ölümlü insan
ların Siyon Dağı’ndaki görkemli kurtarıcı olma işine 
katılmamıza izin verir.

Şu an hangi sebepten olursa olsun tapınağa gide
meyenlere sesleniyorum; sizi elinizden gelen her şeyi 
yapmanız ve güncel bir tapınak tavsiye kartınızın olması 
için cesaretlendirmek istiyorum. Tapınak tavsiye kartı 
Rab’be hizmet etmek için olan sadakatimizin ve karar
lılığımızın simgesidir. Rab için olan sevgimizin sim
gesidir, çünkü İsa şöyle öğretmiştir, “Kim buyruklarımı 
bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur. Beni seveni 
Babam da sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi 
ona göstereceğim” (Yuhanna 14:21). 

Dünyamızın manzarası bu Rab’be adanmış kutsal 
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binalarla güzelleşmeye devam ederken, temenni ediyo
rum ki tapınak tavsiye kartına layık bir şekilde sahip olur 
ve bu kartı kullanarak cenneti dünyaya yakınlaştırma 
işinde üzerimize düşen görevi yerine getiririz. Eğer bunu 
yaparsak, doğruluk sadece kendi hayatımızda ve evimizde 
değil, ama içinde bulunduğumuz toplumlarda ve bütün 
dünyada kesinlikle artacaktır.

Not
 1. George Q. Cannon, “The Logan Temple,” Millennial Star,  

Kasım 12, 1877, 743.

BU Mesajı ÖğretMek İÇİN FİkİrLer

Fikirleri sadece konuşarak sunmak yerine, bunları gör
sel araçlarla ifade ettiğinizde insanların çoğu daha iyi 

öğrenirler ve öğrendiklerini uzun bir süre hatırlarlar (bkz. 
Teaching, No Greater Call [1999], 182). Ders sırasında, 
tapınağın bir resmini gösterebilirsiniz. Bu makaleyi oku
duktan sonra, tapınakların Başkan uchtdorf için neden 
önemli olduğunu konuşun. Çocukları kendi ailelerini 
tapınakta gösteren bir resim yapmaya davet edin. 

Teaching, No Greater Call şöyle beyan eder, “Öğrettiğiniz 
ilkeleri yaşayabilmelerine yardımcı olmak için öğrettiğiniz 
insanların bir ya da daha çok hedef seçmelerini teşvik edin” 
(159). Başkan uchtdorf’un mesajını aile ile beraber oku
mayı düşünebilirsiniz; ardından aile üyelerini bir tapınak 
tavsiye kartına sahip olmaya ve bunu kullanmaya layık 
olmalarına yardımcı olacak kişisel bir hedefi seçip yazmaya 
davet edebilirsiniz.

GeNÇLer
Yükseklerden Görülen Manzara
Mindy raye Holmes

Gençlik yıllarımda, san Diego kaliforniya 
tapınağı’nda ölüler için yapılan vaftiz törenlerine 

birçok kez katılma fırsatım oldu. Her zaman başımdan 
iyi tecrübeler geçti; bu yaşadığım tecrübelerden birini 
hiç unutmadım.

Ben 16 yaşındaydım, küçük kız kardeşim ise daha 
yeni 12 yaşına girmişti ve tapınağa ilk defa ölüler için 
yapılan vaftiz törenlerine katılmaya geliyordu. Bu onun 
ilk tecrübesi olduğu için, işimiz bittikten sonra tapınağın 
etrafında dışarıda dolaşmaya karar verdik. 

tapınağın bahçesinin bir kenarında, iki yerde 

manzara izleme bölümleri olduğu için oraya gittik.  
san Diego tapınağı işlek bir anayolun yanıbaşında 
olduğu için, manzara izlenilecek bölümden bak
tığınızda çevre yolunu yukarıdan görebilirsiniz. 

tapınağın yüksek zemininde durmak o gün bana 
hayata yeni bir bakış açısı verdi. tepeden aşağıdaki 
dünyaya baktığımda vızır vızır geçen arabaları, kala
balık alışveriş merkezlerini ve resimlerle veya yazılarla 
karalanmış yol levhalarını gördüm.

o an aklıma şu düşünce geldi: “Bu şeylerin bir parçası 
olmak istemezsin; hayatın anlamı bu değil.” Bana her 
zaman hayatın amacının Cennetteki Babanın huzuruna 
dönüp o’nunla yaşamak ve o’nun gibi olmak olduğu 
öğretilmişti. Bu amacı gerçekleştirmek için bu dünyevi 
şeylere ihtiyacım olmadığını biliyordum.

Dönüp arkamdaki güzel tapınağa baktım ve sevindi
rici haberi bildiğim için, bana verdiği bakış açışı için min
nettardım. Biliyordum ki bu karmakarışık ve güvenilmez 
dünyanın ortasında, üzerinde durabileceğim yüksek bir 
zemin bulmuştum. 

o gün tapınakta Cennetteki Babama her zaman 
o’nun yanında duracağıma, dünyanın yanında durmaya
cağıma söz verdim. Dünya üzerimize ne fırlatırsa fırlatsın, 
yaptığımız antlaşmalara uyarak ve kutsal yerlerde durarak 
bu şeylerin üstesinden gelebiliriz (bkz. Ö&a 87:8). 

ÇocUkLar
Dünyayı Daha Güzelleştirmek

Başkan uchtdorf bir tapınak yapıldığında, bunun 
tanrı’nın dünyadaki gücünü arttırdığını ve dünyayı 

daha güzel bir yer yaptığını söyledi. aşağıdaki resmi 
boyayın. aşağıdaki örnekler tapınakların insanlara 
verdiği güzel nimetlerden bazılarını gösterir. Bir gün 
tapınağa gidebilmek için layık bir şekilde yaşarsanız,  
bu kutsamaların her biri sizin olabilir! 

sevgi ve güzelliğin olduğu bir yer
Hayattayken vaftiz olamayan insanlar için yapılan vaftiz
sonsuza dek sürecek bir evlilik
Çocuklar anne babalarına sonsuza dek mühürlenirler
Cennetteki Baba ve İsa Mesih hakkında öğrenme yeri
Değerli, tanrı’ya bağlı bir hayat
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İmanı ve kişisel Doğruluğu arttırın
Bu materyali inceleyin; uygun olduğunu düşünürseniz, bu mesajı ziyaret ettiğiniz kız  
kardeşlerle tartışın. Kız kardeşlerinizi güçlendirmenize ve Yardımlaşma Cemiyeti’ni kendi  
hayatınızın aktif bir parçası yapmasına yardımcı olması için aşağıdaki soruları kullanın. 

Kutsal Yazılar: Yeşeya 2:2–3;  
Ö&A 109:22–23; 110:8–10

Tapınak İbadetine Layık  
Olabilme Sorumluluğu

 “tapınakta aldığımız kutsal 
törenler sayesinde yaptığımız 

antlaşmalar Tanrı’nın huzuruna 
girebilmek için gereken güven 
belgemizi oluşturur. Bu antlaşma
lar bizi kendi gücümüzün ve bakış 
açımızın sınırlarından yukarı kaldırır. 
Tanrı’nın Krallığını kurma amacına 
olan bağlılığımızı göstermek için ant
laşmalar yaparız. Tanrı ile antlaşma 
altında olduğumuz için, antlaşma 
halkı oluruz. Vaat edilen kutsamaların 
hepsi bu antlaşmalara gösterdiğimiz 
bağlılık derecesinde bizimdir ...

“Kilise’deki bayanlar tapınak 
kutsamalarına sahip çıkmak için ne 
yapabilirler? 

“Rab, peygamberleri aracılığıyla 
tapınak kutsamalarını henüz almamış 
olan insanları, bunları almaya hak 
kazanmaları için gereken her şeyi 
yapmaya davet eder. Rab bu kut
samaları önceden almış olanların 
vizyonlarını arttırmak ve O’nun son
suz planını daha iyi anlamaları için, 
bu insanlar aynı tecrübeleri yeniden 
yaşasın diye onları sık sık geri dön
meye davet eder.

“Geçerli bir tapınak tavsiye kar
tımızın olması için layık bir hayat 
sürelim. Tapınağa gidip aileleri
mize sonsuza kadar mühürlenelim. 
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Durumumuz elverdikçe, tapınağa 
sık sık geri dönelim. Ölen akra
balarımıza yüceliş törenlerini alma 
fırsatını verelim. Tapınağa düzenli 
gitmenin bize verdiği manevi güçten 
ve vahiylerden keyif alalım. Kefaretin 
bütün kutsamalarını alabilmek için 
sadık olalım ve tapınak antlaşmaları 
yapıp bunları tutalım.” 1 
Silvia H. Allred, Yardımlaşma Cemiyeti 
genel başkanlığı birinci danışmanı.

Tarihimizden Örnekler
Başkan Gordon B. Hinckley (1910–

2008) Yardımlaşma Cemiyeti’nin kız 
kardeşlerin tapınakta ibadet etme 
arzusuyla büyüdüğünü öğretmiştir:

“Kirtland Tapınağı’nın inşaatı 
sırasında bayanlardan porselenlerini 
kırıp bunları tapınağın duvarları için 
kullanılacak alçı ile karıştırılması için 
küçük parçacıklara dönüştürmeleri 
istenmişti. Böylece güneşin ve ayın 
ışığını yakalamak mümkün olacak ve 
binanın görünüşünü güzelleştirecek 
olan ışık duvarlardan yansıyacaktı.

“O zamanlar, paranın çok az, 
ama inancın bol olduğu zamanlardı; 
işçiler güçlerini ve kaynaklarını 
Rab’bin evinin inşaatına adadılar. 
Kadınlar hazırlayabildikleri en iyi 
yemekleri onlar için hazırladılar. 
Edward W. Tullidge’in anlattıklarına 
göre, kadınlar tapınağın perdelerini 
dikerken, onları izleyen Joseph Smith 
şöyle demiştir, ‘Kız kardeşlerim, çok 
güzel olmuş, siz her zaman hazırsınız. 

Yapılan her iyi işi ilkönce kız kar
deşler yapar ve işin başında hep 
onlar durur. Mesih dirildiğinde oraya 
ilkönce gelen Meryem’di; şimdi de 
tapınağın içinde ilk çalışanlar kız 
kardeşlerdir’ ... 

“Aynı şekilde Nauvoo’da, tapınak 
inşaat halindeyken, birkaç kadın 
bir araya gelip işçiler için göm
lek dikmişlerdi. Bu amaçla 20 kız 
kardeş 17 Mart 1842, Perşembe 
günü, Peygamber’in ambarındaki 
üst odada toplanmışlardı.” 2 Böylece 
Yardımlaşma Cemiyeti başladı.

Notlar
 1. Silvia H. Allred, “Holy Temples, Sacred 

Covenants,” Liyahona, Kasım 2008, 113, 114. 
 2. Gordon B. Hinckley, “Ambitious to Do 

Good,”  Ensign, Mart 1992, 2.
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Ne Yapabiliriz?
1. kız kardeşlerime tapınağa 
gitmelerine yardımcı olmak için 
nasıl destek olabilirim? 

2. tapınak kutsamalarına 
kavuşmak için çok fedakarlıkta 
bulunan ilk kız kardeşlerimizin 
mirasından nasıl örnek alabiliriz?

3. tapınak kutsamalarını nasıl 
alabilirim?

Daha çok bilgi almak için,  
www.reliefsociety.lds.org ’a gidin.
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