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G‹R‹fi

AMAÇ

Bu bilgilendirme kursu, ‹sa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi üyeleri-
nin tap›nak tavsiyenamesi al›p tap›na¤a girmeye haz›rlanmalar›na yar-
d›mc› olmak üzere haz›rlanm›flt›r. Tap›na¤a daha önce gitmifl üyeler de
tap›nak hakk›nda daha fazla fley ö¤renmek için bu dersi alabilirler.

KATILIMCILAR

Bu kursa kat›lanlar tap›na¤a gitmeyi arzu etmeli ve tap›nak tavsiyena-
mesine lay›k olmal›d›rlar. E¤er henüz bir tavsiyename almam›fllarsa,
bir tane almak için haz›rlanmal›d›rlar.

E¤er kat›l›mc›lar, Sevindirici Haber ‹lkeleri k›lavuzunun müzakere
edildi¤i bir Pazar Okulu dersini henüz almam›fllarsa, bu dersi alma-
dan önce o derse gitmeleri gerekmese de yine de tavsiye edilir. Bu
dersi almadan önce, temel sevindirici haber ö¤retileri ile ilkelerini an-
lam›fl olmalar› ve iffet yasas›, Sebt gününü kutsal tutmak, Hikmet
Sözü ve ondal›k yasas› gibi Tanr›’n›n emirlerine itaat etme iste¤inde
olmalar› gerekmektedir. Tap›nak kutsal törenlerine kat›lmak için la-
y›kl›k ve kiflisel do¤ruluk için çabalamak gerekmektedir.

Çoban veya dal baflkan›n›n denetimi alt›nda, mahalle ve dal meclisi
bu dersi aileleri güçlendirmek ve erkekleri Melkizedek Rahipli¤ini al-
maya haz›rlamak amac›yla çabalar›n›n bir parças› olarak kullanman›n
yollar›n› müzakere edebilirler.

Her kat›l›mc›n›n derse kat›lmak için mahalle veya dalda çobandan
veya dal baflkan›ndan veya baflka bir Melkizedek Rahipli¤i liderinden
kiflisel bir davet almas› gerekmektedir.

ZAMAN VE YER

Bu s›n›flar kat›lanlar›n say›s› aç›s›ndan de¤ifliklik gösterebilir ama,
mahalle ve dal seviyesinde genellikle küçük gruplara ö¤retilir. Dersler
toplant› evinde veya bir evde verilebilir. Yer, zaman ve bilgilendirme
s›kl›¤› kat›l›mc›lar ve ö¤retmen için uygun olmal›d›r.

Materyal yedi bölüme ayr›lm›flt›r. Bununla birlikte, ö¤retmenler her
ders üzerinde s›n›f üyelerinin ihtiyac› oldu¤u kadar zaman harcamal›-
d›rlar. Bu da, bir ünite için birden fazla dersi gerektirebilir.



SINIF MATERYALLER‹

Her s›n›f üyesinin s›n›fta kutsal yaz›lar› okuyabilme imkan› olmal›d›r.
Herkes ayr›ca, bu ders için ö¤rencilere ek kaynak olan Kutsal Tap›na¤a
Girmeye Haz›rl›k (36793 186) kitapç›¤›na da sahip olmal›d›r. Ders s›ra-
s›nda bu kitapç›¤a s›kça baflvurulmakta olup s›n›f üyelerinden dersin
verildi¤i haftalarda bunu okumalar› istenmelidir.

Ö⁄RETMENLER

Bu dersi ö¤retmeleri için bireyler veya evli çiftler göreve ça¤›r›labilir.
Ö¤retmenlerin sevindirici habere iliflkin güçlü tan›kl›klar› olmal› ve
Ruh’un teflviklerine karfl› duyarl› olmal›d›rlar. Halihaz›rda geçerli tap›-
nak tavsiyenameleri olan ba¤›fl›n› alm›fl ve tap›nakta olanlar›n önemi-
ni ve kutsall›¤›n› anlayan üyeler olmal›d›rlar.

Mümkün oldu¤u takdirde, kat›l›mc›lar tap›nak kutsal törenlerini al›r-
ken, ö¤retmenler kendilerine efllik etmelidirler.

Ö⁄RETMEN ‹Ç‹N ÖNER‹LER

Kilise üyeleri tap›na¤a girmeden önce ruhen buna haz›r olmal›d›rlar.
Bu haz›rl›¤›n bir parças› olarak, kurtulufl plan›na ve tap›nak ifllerine
iliflkin ö¤retileri yeterince anlamal›d›rlar. Bu dersin ö¤retmeni olarak,
baflkalar›n›n hayatlar›ndaki en kutsal tecrübelerden birisine haz›rlan-
malar›na yard›mc› olma ayr›cal›¤›na sahipsiniz. Ders materyalini kat›-
l›mc›lara en faydal› olacak flekilde verebilmek için Kutsal Ruh’un tefl-
viklerine karfl› duyarl› olun. Rab’bin ö¤üdünü hat›rlay›n: “‹manl› du-
an›z sayesinde Ruh size verilecektir; ve e¤er Ruh’u almazsan›z
ö¤retmeyeceksiniz” (Ö. ve A. 42:14).

Materyallerin birarada nas›l uyumlu oldu¤unu anlamak için, ilk ders-
ten önce bu k›lavuzu bafltan sona okuyun. Fikirleri anlamak ve iyi
sunmak için her derse önceden haz›rlan›n. Dersleri ö¤retirken, devam
etmeden önce kat›l›mc›lar›n fikirleri tamamen anlad›klar›ndan emin
olun. Dersler s›ras›nda acele etmeyin. Sab›rl› olup kat›l›mc›lar›n mesaj-
lar› düflünmelerine müsaade edin ve onlar›n sorular›na cevap verin.

Her dersten önce ve ders süresince, s›n›f üyelerinin soru sormalar›na
ve fikirleri müzakere etmelerine imkan verin. Ö¤rendikleri ilkeleri ha-
yatlar›na uygulamalar›na yard›mc› olun. Kutsal yaz›lar›, son zaman
peygamberlerinin ö¤retilerini ve Rab’bin Ruh’unun rehberli¤inden
yararlanarak sorulara cevap verin.

Bu ders süresince, tap›nak kutsal törenlerinin kutsal yap›s›n› hat›rla-
y›n. Bir sonraki cümlede aç›kland›¤› üzere, tap›nak ifllerinin baz› yön-
leri tap›nak d›fl›nda müzakere edilmemelidir.

G‹R‹fi
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“Tap›nak kutsal törenlerini tap›na¤›n d›fl›nda tart›flmay›z. Bu tap›nak
törenlerine iliflkin bilgilerin, baflkalar›n›n bunlar› asla ö¤renmemeleri-
ni sa¤lamakla yükümlü olan seçilmifl birkaç kifliyle s›n›rland›r›lmas›
gibi bir niyet asla güdülmemifltir. Asl›nda, bunun tam tersi geçerlidir.
Büyük bir çabayla, herkesi nitelik kazanarak tap›nak tecrübesine ha-
z›rlanmas› için teflvik ediyoruz.

“Tap›nak kutsal törenleri ve ayinleri sadedir. Güzeldir. Kutsald›r. Haz›r
olmayanlara verilmesin diye gizli tutulur” (Kutsal Tap›na¤a Girmeye
Haz›rlanmak,2).

Tap›nakla ilgili tan›kl›¤›n›z› kuvvetlendirmeye çal›fl›n ve s›n›f›n›za ö¤-
retmekte oldu¤unuz ilkelerin do¤rulu¤u hakk›nda tan›kl›¤›n›z› su-
nun. Ayr›ca, s›n›f üyelerine uygun yerlerde kendi tan›kl›klar›n› sun-
ma f›rsat› verin.

Tap›nak iflinin hayati önemini daima hat›rlay›n. Yafll› Boyd K. Packer
flöyle demifltir: Törenler ve antlaflmalar, O’nun huzuruna kabul edil-
meden önce bizim güvenlik kartlar›m›z olurlar. Onlar› lay›k bir flekil-
de almak hayat boyu bir arama olup, daha sonra onlar› elimizde tut-
mak ölümlülü¤ün gayret isteyen zorlu¤udur” (Conference Report,
Nisan 1987, 27; veya Ensign, May›s 1987, 24).

G‹R‹fi

vi



1

TAPINAKTA BÜYÜK KURTULUfi
PLANI Ö⁄RET‹L‹R1

“Sonsuz yaflam,
tek gerçek Tanr›
olan seni ve gön-
derdi¤in ‹sa Mesih’i
tan›mlar›d›r”
(Yuhanna 17:3).

HEDEF

S›n›f üyelerinin kurtulufl plan›n›n tap›nakta ö¤retildi¤ini anlamalar›-
na yard›mc› olmak.

HAZIRLIK

1. Derse bafllamadan önce, bir yaz› tahtas› veya kurtulufl plan›n› gös-
teren tamamlanmam›fl bir diyagram posteri haz›rlay›n (bkz. sayfa
3). (‹sterseniz s›n›f müzakeresi s›ras›nda tamamlanmak üzere, ta-
mamlanmam›fl haldeki benzer bir diyagram› her s›n›f üyesi için bir
parça ka¤›t üzerine çizebilirsiniz.)

2. S›n›f üyelerinden her birinin elinde kutsal yaz›lar›n birer kopyas›-
n›n bulundu¤undan emin olun. Ayr›ca, s›n›f üyelerinden herbiri
için Kutsal Tap›na¤a Girmeye Haz›rl›k kitapç›¤›n›n bir kopyas›n›
temin edin. Bunlar s›n›f materyallerinin bir parças› olarak siparifl
edilmelidir.

3. Dersin ikinci bölümünde size yard›mc› olmalar› için birkaç s›n›f
üyesini görevlendirmek isteyebilirsiniz. S›n›f üyelerinden birine
kurtulufl plan›n›n her bölümünde (ölümlülük öncesi hayat, Düflüfl,
v.s.) belirtilen kutsal yaz› referanslar›n› verebilir ve kendisinden bu
kutsal yaz›lar›n kurtulufl plan› hakk›nda neler ö¤retti¤ini özetlemek
üzere haz›rl›k yaparak derse gelmesini isteyebilirsiniz.

4. E¤er Come Unto Me (53146) isimli video kaseti elinizde varsa,
13 dakikal›k bir gösterim olan “Man’s Search for Happiness”
( ‹nsan›n Mutlulu¤u Aramas› ) filmini izletebilirsiniz.

DERSE HAZIRLIK

TAPINAK RUHSAL B‹R OKULDUR

Aç›l›fl duas›n› yapmak üzere birisini davet edin.

Her derste kutsal yaz›lar›n kullan›laca¤›n› aç›klay›n. S›n›f üyelerini
kutsal yaz›lar› her derse getirmeleri için teflvik edin.

S›n›f üyelerinden herbirine Kutsal Tap›na¤a Girmeye Haz›rl›k kitapç›¤›-
n›n bir kopyas›n› da¤›t›n.. Bunun kurs ile ilgili ö¤renci yard›mc› kita-
b› oldu¤unu aç›klay›n. Kitapç›ktaki materyal dersler süresince müza-
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“Onlar› flununla,
Tanr›lar› olan
Rab’bin kendilerine
emretti¤i her fleyi
yap›p yapmad›klar›-
n› görmek için de-
neyece¤iz” (‹brahim
3:25).

kere edilecek olup her s›n›f üyesinin kursun verildi¤i haftalarda bu
kitapç›¤› okumas› gerekmektedir.

Derse, tap›na¤›n hayat›n amac› ve kurtulufl plan› hakk›nda daha fazla
fleyi ö¤renmemize yard›mc› olan ruhsal bir okul oldu¤unu aç›klayarak
bafllay›n.

S›n›f üyelerine, tap›nakta ö¤rendi¤imiz fleylerden baz›lar›n› aç›klayan
afla¤›daki al›nt›lar› okutun:

Baflkan Gordon B. Hinckley tap›na¤›n “Tanr›’n›n tatl› ve mukaddes
fleylerinin ö¤retildi¤i bir okul oldu¤unu” söylemifltir. “Bizler burada,
sevgi dolu Baba’n›n her nesilden o¤ullar› ve k›zlar› için haz›rlad›¤›
plan›n ana hatlar›n› göstermekteyiz. Burada insan›n ölümlülük öncesi
varl›¤›ndan bu yaflama ve bundan sonraki hayata yapt›¤› ebedi yolcu-
lu¤un tasla¤› önümüzde durmaktad›r. Büyük esasl› ve temel gerçekler,
duyan herkesin anlayaca¤› bir aç›kl›k ve sadelikle ö¤retilmektedir”
(“The Salt Lake Temple,” Ensign, Mart 1993, 5–6).

Baflkan Brigham Young, ba¤›fl olarak adland›r›lan tap›nak kutsal töre-
ninde bize ebedi hayat için gerekli olan bilgilerin verildi¤ini ö¤ret-
mifltir: “Sizin ba¤›fl›n›z, bu dünyadan ayr›ld›ktan sonra Baba’n›n hu-
zuruna geri dönmenizi sa¤lamak için gerekli olan bütün kutsal tören-
leri Rab’bin evinde alman›zd›r” (Discourses of Brigham Young, derleyen
John A. Widtsoe [1954], 416).

S›n›f üyelerine Yuhanna 17:3’ü okutun.

• Bu kutsal yaz› elde edebilece¤imiz en önemli bilgi hakk›nda bize ne
ö¤retmektedir?

Tap›nakta Cennetteki Baba ile ‹sa Mesih hakk›nda daha fazla fley ö¤ren-
di¤imizi ve Onlara daha fazla yak›nlaflabildi¤imizi aç›klay›n. Onlar›n,
kutsal yaz›larda farkl› bafll›klar alt›nda bahsedilen, fidye ile kurtulufl
plan› veya kurtulufl plan› gibi, bizlerle ilgili planlar›n› ö¤reniriz.

• Hayat›n›zda bugüne kadar kurtulufl plan›n› ö¤renmenize neler yar-
d›mc› oldu?

• Kurtulufl plan›n› anlam›fl olman›z hayat›n›z› nas›l kutsad›?

TAPINAKTA B‹ZE KURTULUfi PLANI Ö⁄RET‹L‹R

Tap›nak ba¤›fl›n›n bir parças› olarak, kurtulufl plan›n›n ö¤retildi¤ini
aç›klay›n. Dersin bu bölümü, s›n›f üyelerinin bu ö¤retileri tap›nakta
anlamaya haz›rlanmalar›na yard›mc› olacakt›r.

S›n›f üyelerinin fikirleri anlamalar›na yard›mc› olmak üzere kutsal ya-
z›lardan faydalanarak, tahtadaki tamamlanmam›fl resimden bahsedin
ve afla¤›daki bilgileri inceleyin. Kutsal yaz›lar müzakere edilirken, on-
lar› çizelgedeki uygun yerlere yaz›n (bkz. sayfa 5’de yer alan tamam-



TAPINAKTA BÜYÜK KURTULUfi PLANI Ö⁄RET‹L‹R

3

lanm›fl çizelge). E¤er s›n›f üyelerinde çizelgenin kopyalar› varsa, kut-
sal yaz› referanslar›n› çizelgelerine ekletin.

E¤er s›n›f üyelerini size yard›mc› olmalar› için görevlendirdiyseniz,
kurtulufl plan› ile ilgili bilgilerini sunmalar›n› isteyin. Bu müzakere-
nin afla¤›daki sorular üzerinde yo¤unlaflaca¤›n› aç›klay›n: Nereden
geldik? Neden yeryüzündeyiz? Bu hayattan sonra nereye gidece¤iz?

Ölümlülük Öncesi Hayat

1. Bizler Tanr›’n›n, Cennetteki Babam›z›n ruh çocuklar›y›z ve yeryü-
züne gelmeden önce Onunla birlikte yafl›yorduk (bkz. Romal›lar
8:16–17).

2. Cennetteki Babam›z cennette büyük bir konsey toplad› (bkz.
‹brahim 3:22–23). Ebedi geliflimimiz ve mutlulu¤umuz için, kurtu-
lufl plan› olarak adland›r›lan bir plan sundu. Bizler O’nun plan›n›
izlemeyi tercih ettik.

3. Planla uyum içinde, Cennetteki Babam›z›n ‹lk Do¤an O¤lu, ‹sa
Mesih, bizim Kurtar›c›m›z olmaya gönüllü oldu (bkz. Musa 4:2;
‹brahim 3:27).

4. Tanr›’n›n di¤er o¤lu Lusifer, Cennetteki Baba’n›n plan›na isyan etti
ve “insan›n iradesini yok etmeye çal›flt›.” O ve yandafllar› cennet-
ten kovuldular ve fiziksel bir bedene sahip olma ve, ölümlülü¤ü
tecrübe etme ayr›cal›¤›n› reddettiler. Yüzy›llar boyunca, flimdi
Lusifer dedi¤imiz fieytan,,bütün insano¤lunu kötü olmaya teflvik
ederek, herkesin kendisi gibi periflan olmas› için çabalad› (bkz.
Musa 4:1, 3–4; 2. Nefi 2:17–18).

Düflüfl

1. Adem ile Havva Cennetteki Baba’n›n yeryüzüne gelecek ilk çocuk-
lar› olarak seçildiler ve Cennet Bahçesi’ne yerlefltirildiler. O zaman,
bedenleri ölümlü de¤ildi (bkz. Musa 3:7–8, 21–23).

ÖLÜMLÜLÜK ÖNCES‹
HAYAT

DÜfiÜfi

ÖLÜMLÜ HAYAT

ÖLÜMDEN D‹R‹L‹fiE

GÖRKEM KRALLIKLARI
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“‹sa Mesih’in
Kefareti sayesinde,
Sevindirici Haber’in
yasalar›na ve kut-
sal törenlerine itaat
etmek suretiyle bü-
tün insano¤lunun
kurtulabilece¤ine
inan›r›z” (‹man
Maddeleri 1:3).

2. Adem ile Havva Tanr›’n›n yemelerini yasaklad›¤› meyveyi yemeyi
tercih ettiler. Sonuç olarak, Tanr›’n›n huzurundan ayr›ld›lar. Bu ay-
r›l›k, ruhsal ölüm olarak adland›r›l›r. Ölümlü oldular, yani fiziksel
olarak bedenleri sonunda ölecekti. Ayn› zamanda, çocuk sahibi
olmalar› mümkün oldu. Ölümlü duruma geçifle Düflüfl denir
(bkz. 2. Nefi 2:19–25; Ö. ve A. 29:40–41).

Ölümlü Hayat

1. Ölümlülük öncesi hayatta Cennetteki Baba’n›n plan›n› seçen her-
kes, bu dünyaya gelerek fiziksel bir beden kazan›r. Ölümlü hayat›-
m›z süresince bizler, O’nun fiziksel huzurunda olmad›¤›m›z sürede,
Cennetteki Baba’n›n emirlerine iman ve itaat etmeye istekli olup
olmad›¤›m›z hususunda test ediliriz (bkz. Alma 34:32; ‹brahim
3:24–26).

2. Ölümlü hayatta, herkes Tanr›’n›n veya fieytan’›n izinden gidip git-
memeyi seçmekte serbesttir (bkz. 2. Nefi 2:27).

Ölüm ve Dirilifl 

1. Ölünce, ruhumuz ruhlar dünyas›na gider ve bedenimiz yeryüzünde
kal›r. Bu ayr›l›k süreci, dirilifl zaman›na kadar sürer. Do¤ru olanla-
r›n ruhlar›, dinlenme yeri olarak adland›r›lan huzur ve mutluluk
kat›na al›n›r. Kötülerin ruhlar›, zaman zaman bir hapishane olarak
adland›r›lan, karanl›k kat›na gönderilir (bkz. Alma 40:9–14; ayr›ca
bkz. 1. Petrus 3:19).

2. ‹sa Mesih’in Kefareti ve Dirilifli, insano¤lunun dirilerek fiziksel ölü-
mün üstesinden gelmesini sa¤lamaktad›r. Dirilifl, ruhlar›m›z›n ve
mükemmellefltirilen bedenlerimizin ebediyen birleflmesi demektir
(bkz. 1. Korintoslular 15:22; 2. Nefi 9:10–13; Alma 11:42–44).

3. ‹sa Mesih’in Kefareti ayr›ca, affedilip günahlar›m›zdan ar›nd›r›la-
rak, Tanr›’n›n huzurunda yaflayabilmemizi de sa¤lar. Kurtar›c›,
Getsemani Bahçesinde ve çarm›hta bütün insano¤lunun günahlar›
için ac› çekmifltir. Kefaretinin sonucu olarak, günahlar›m›zdan töv-
be edebiliriz ve affedilebiliriz. Sevindirici haberi yaflarken, ebedi ha-
yat arma¤an›n› elde edip, O’nun gibi olma niteli¤ine kavuflabiliriz
(bkz. Mosiya 3:5–12).

Görkem Krall›klar›

Dirilifl zaman› geldi¤inde, herkes bir görkem krall›¤›nda yer alacak-
t›r. Do¤ru olanlar, Tanr›’n›n emirlerine itaat etmeyenlerden daha
büyük sevinç ve kutsama miras› alacaklard›r (bkz. 1. Korintoslular
15:35, 40–42).
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1. Telestiyal görkem, ‹sa Mesih’in sevindirici haberini veya ‹sa’n›n ta-
n›kl›¤›n› ya da Tanr›’n›n peygamberlerini kabul etmeyen ve günah-
kar bir yaflam sürenler içindir (bkz. Ö. ve A. 76:81–88, 98–103).

2. Terestiyal görkem, yeryüzünde aldat›lan ve ‹sa Mesih’e dair tan›k-
l›klar›nda cesur olmayan itibarl› insanlar içindir (bkz. Ö. ve A.
76:71–79).

3. Selestiyal görkem, emirlere uyan ve kutsal törenleri alan, ‹sa
Mesih’e olan imanlar› sayesinde her fleyin üstesinden gelen ve
kalpleri temizlenen insanlar için ayr›lm›flt›r (bkz. Ö. ve A.
76:50–70).

S›n›f üyelerinden afla¤›daki sorulara cevap vermelerini isteyin:

• Daha önce bilmedi¤iniz kurtulufl plan› hakk›nda neler ö¤rendiniz?

• ‹sa Mesih’in bu büyük plandaki pay›n› düflündü¤ünüzde neler his-
sediyorsunuz?

• Cennetteki Baba ile ‹sa Mesih’e, Onlar›n planlar› için minnettar ol-
du¤umuzu nas›l gösterebiliriz?

Kurtar›c›’n›n Kefaretinin kurtulufl plan›ndaki önemini vurgulamak
için, tamamlanan çizelgenin alt›na üçüncü iman maddesini gösteril-
di¤i flekilde yaz›n.

SONUÇ

Tap›na¤›n bize bu plan hakk›nda bilgi verdi¤ini, bunlar›n bizim haya-
t›m›za büyük kutsamalar katan bilgiler oldu¤unu vurgulay›n.
Kurtulufl plan›n› anlay›p sevindirici haber ilkelerine uygun yaflad›¤›-
n›z için elde etti¤iniz kutsamalarla ilgili tan›kl›¤›n›z› sunun.

“Man’s Search for Happiness”(‹nsan›n Mutlulu¤u Aramas›) ‘n› göste-
rerek konuyu tamamlamak isteyebilirsiniz.

Kapan›fl duas›n› etmek üzere bir kifliyi davet edin.

ÖLÜMLÜLÜK ÖNCES‹
HAYAT DÜfiÜfi

Musa 3:7–8, 21–23

ÖLÜMLÜ HAYAT

ÖLÜMDEN D‹R‹L‹fiE

Alma 40:9–14:

GÖRKEM KRALLIKLARI

1. Korintoslular 15:35, 40–42

Romal›lar 8:16–17

‹brahim 3:22–23,27

Musa 4:1–4

2. Nefi 2:17–18

2. Nefi 2:19–25

Ö. ve A. 29:40–41

Alma 34:32

‹brahim 3:24–26

2. Nefi 2:27

1. Petrus 3:19

1. Korintoslular 15:22

2. Nefi 9:10–13

Alma 11:42–44:

Mosiya 3:5–12

Ö. ve A. 76:81–88, 98–103

Ö. ve A. 76:71–79

Ö. ve A. 76:50–70

“‹sa Mesih’in Kefareti sayesinde, Sevindirici Haber’in yasalar›na ve kutsal törenlerine itaat etmek suretiyle bütün
insano¤lunun kurtulabilece¤ine inan›r›z” (‹man Maddeleri 1:3).
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TAPINA⁄A G‹RMEK ‹Ç‹N
LAYIK OLMALIYIZ

HEDEF

S›n›f üyelerinin tap›na¤a girmek için lay›k olmalar› gerekti¤ini anla-
malar›na yard›mc› olmak.

HAZIRLIK

1. Bu derse bafllamadan uzun bir süre önce, çoban› ya da dal baflkan›-
n› tap›nak tavsiyenamesinin elde edilmesi ile ilgili süreç hakk›nda
bilgi sunmaya davet edin. Bu konu ile ilgili olarak tavsiye edilen
materyal, “Tap›nak Tavsiyenamesi Alma Süreci Bir Kutsamad›r” bö-
lümü sayfa 10–11’de yer almaktad›r. E¤er çoban›n zaman› yoksa,
sunumu dan›flmanlardan birisinin yapmas›n› isteyebilirsiniz.

2. Afla¤›daki cümleyi tahtaya veya bir posterin üzerine yaz›n: “Bütün
Kilise üyelerini hayata ve Rab ‹sa Mesih’in örne¤ine biraz daha özen
göstererek yaflamaya davet ediyorum” (Baflkan Howard W. Hunter,
Conference Report, Ekim 1994, 7; veya Ensign Kas›m 1994,8).

DERSE HAZIRLIK

Aç›l›fl duas›n› etmek üzere bir kifliyi davet edin.

S›n›f üyelerine sorular› olup olmad›¤›n› sorun. Sorular›n cevapland›-
r›lmas› için elinizden geldi¤ince ve Rab’bin Ruhu’nun rehberli¤inde
yeterli zaman› ay›r›n. Tap›nak ifllerinin baz› yönlerinin tap›na¤›n d›-
fl›nda müzakere edilmeyece¤ini hat›rlay›n.

Tap›na¤a girenlerin, sevindirici haberi yaflamlar›nda uygulay›p emir-
leri yerine getirmek suretiyle Cennetteki Baba’ya ve ‹sa Mesih’e olan
imanlar›n› göstermeleri gerekti¤ini aç›klay›n. Ahlaken temiz olmal›,
ondal›klar›n› tam ödemeli, Hikmet Sözü’ne uymal›, Sebt gününü kut-
sal tutmal› ve di¤er yönlerden de do¤ru bir yaflant› sürdürmeye gayret
etmelidirler. Ayr›ca, çoban veya dal baflkan› ile destek veya misyon
baflkan› taraf›ndan mülakata al›narak bir tap›nak tavsiyenamesi alma-
ya lay›k bulunmal›d›rlar. Bu derste, s›n›f üyelerinin lay›k›yla tap›na¤a
girmeleri için yaflamalar› gereken baz› sevindirici haber ilkeleri ile
emirler incelenecektir.

AHLAK‹ TEM‹ZL‹K

Rab’bin ve peygamberlerinin ahlaki yönden temiz olman›n önemini
defalarca tekrarlayarak ö¤rettiklerini aç›klay›n. Baflkan Gordon B.

2
“Yüre¤imin derin-
liklerinden
Kilise’nin her üyesi-
nin tap›na¤a gitme-
ye lay›k olmas›n›
diliyorum. Tüm ye-
tiflkin üyelerin ge-
çerli bir tap›nak
tavsiyenamesi al-
maya lay›k olmas›-
n› ve tafl›mas›n›
umuyorum”
(Baflkan Howard
W. Hunter).



Hinckley flöyle ö¤retmifltir: “Bizler evlilik öncesinde iffete ve evlendik-
ten sonra tam sadakate inan›r›z. K›saca hayattaki mutlulu¤un s›rr› bu-
dur. Memnun olman›n s›rr› budur. Bu, kalbe huzur eve bar›fl getirir”
(Conference Report, Ekim 1996, 68; veya Ensign, Kas›m 1996, 49).

Afla¤›daki kutsal yaz›lar› birlikte okuyun:

Ö¤reti ve Antlaflmalar 42:22–24 (Rab bize eflimizi sevmemizi ve baflka-
lar›n›n peflinden koflmamam›z› emretmifltir; O bize zina yapmamam›-
z› emretti.)

Ö¤reti ve Antlaflmalar 121:45 (Rab bize “erdemli fleylerin düflünceleri-
mizi hiç durmadan süslemesini” emretti.)

1. Timoteos 4:12 (Bizler pakl›kta örnek olaca¤›z.)

1. Nefi 10:21 (Kirli olan hiçbir fley Tanr› ile yaflayamaz.)

‹man Maddeleri 1:13 (‹ffetli ve erdemli olmaya inan›r›z.)

• Rab ahlaki temizli¤i neden bu kadar çok vurgulam›flt›r?

• Dünyada çevremizde görebilece¤imiz ahlaks›z davran›fllar›n sonuç-
lar›ndan baz›lar› nelerdir? Ahlaken temiz bir yaflant› sürdürmenin
kutsamalar›ndan baz›lar› nelerdir?

S›n›f üyelerinin dikkatini tahtaya ya da postere yazd›¤›n›z cümlenin
üzerine çekin (bkz. bu derste yer alan “Haz›rl›k” bölümü).

• Bu ö¤üt bizim ve çocuklar›m›z›n dünyevi ayartmalara karfl› koymas›-
n› ve ahlaken temiz bir yaflam sürdürmemize nas›l yard›mc› olabilir?

ONDALIK

S›n›f üyelerinden Ö¤reti ve Antlaflmalar 119:4’ü okumalar›n› isteyin.

Birinci Baflkanl›¤›n uygun ondal›k tarifini afla¤›daki flekilde yapt›¤›n›
belirtin: “Bununla ilgili olarak bildi¤imiz en basit aç›klama, Rab’bin
kendi söyledi¤i, yani, Kilise üyelerinin gelir anlam›na gelen “y›ll›k
karlar›n›n onda birini” ödemeleri gerekti¤idir” (Birinci Baflkanl›k
mektubu, 19 Mart 1970). Ondal›k fonlar› toplant› evleri ile tap›nakla-
r›n inflas›nda, misyonerlik ifllerinin desteklenmesinde ve Tanr›’n›n
krall›¤›n›n yeryüzünde kurulmas›nda kullan›l›r.

Baflkan James E. Faust taraf›ndan söylenen afla¤›daki sözü paylafl›n:

“Ondal›k, kiflisel mutlulu¤un ve dünya genelindeki, ister zengin ol-
sun iste fakir, Kilise üyelerinin saadetinin temelini oluflturan bir ilke-
dir. Ondal›k, bir fedakarl›k ilkesi ve cennete aç›lan pencerelerin bir
anahtar›d›r. . .“Ondal›klar›n› ödemeyen Kilise üyeleri üyeliklerini kay-
betmezler; onlar sadece kutsamalar›n› kaybederler” (Conference
Report, Ekim 1998, 73–74; veya Ensign, Kas›m 1998, 58–59).

TAPINA⁄A G‹RMEK ‹Ç‹N LAYIK OLMALIYIZ
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Afla¤›daki kutsal yaz›lar› s›n›f üyeleri ile birlikte inceleyin:

Levililer 27:30 (Ondal›k Rab’be aittir, Rab için kutsald›r.)

Malaki 3:8–11 (Ondal›klar›m›z› ödemezsek Tanr›’dan çalm›fl oluruz;
Tanr› ondal›klar›n› ödeyenlere bolca bereket ya¤d›racakt›r.)

• Ondal›¤›n›z› ödemek suretiyle hangi kutsamalar› elde ettiniz?

• Ondal›¤›m›z› ödemezsek neden Tanr›’dan çalm›fl oluruz? (Bkz. Ö.
ve A. 104:14.)

Üyelerden her y›l ondal›k oturumunda çobanlar› veya dal baflkanlar›
ile görüflmelerinin ve onlara tam ondal›k ödeyip ödemeyeceklerini
beyan etmelerinin istendi¤ini aç›klay›n. Bu toplant›, üyelerin bu
önemli emri ne kadar yerine getirip getirmediklerini de¤erlendirecek-
leri bir f›rsatt›r.

H‹KMET SÖZÜ

Tap›na¤a girmeden önce, Rab’bin bizim hayat›m›z› hem ruhsal hem
de fiziksel yönden kirleten ve sa¤l›ks›z hale getiren uygulamalardan
kurtulmam›z› bekledi¤ini aç›klay›n.

Afla¤›daki kutsal yaz›lar›n bir k›sm›n› ya da tamam›n› okuyun:

1. Korintoslular 3:16–17 (Bedenlerimiz Tanr›’n›n tap›naklar›d›r ve kir-
letilmemeleri gerekir.)

Ö¤reti ve Antlaflmalar 89 (Bu vahiy, Hikmet Sözü olarak bilinir. 1 ila
9. ayetlerde bedenimize sokmamam›z gereken fleylerden bahsedilir;
10 ila 17. ayetlerde bedenlerimiz için iyi olan fleyler belirtilir; 18 ila
21. ayetlerde Rab’bin verdi¤i emirlerine uyan kiflilere vaad ettikleri
aç›klan›r.)

• Bugün dünyadaki hangi fleyler Hikmet Sözü’nde bize verilen emirle-
re itaat etmememizde etkili olur?

• Rab’bin sa¤l›k yasalar›na uymak için kendimize ve çocuklar›m›za
nas›l yard›mc› olabiliriz?

S›n›f üyelerinden Ö¤reti ve Antlaflmalar 29:34’ü okumalar›n› isteyin.

• Sizce Hikmet Sözü’ne itaat etmek bizi bedensel oldu¤u kadar ruhsal
yönden de nas›l kutsayabilir?

• Bu emirlere uymak suretiyle elde edebilece¤imiz “büyük bilgi hazi-
nelerinden” (Ö. ve A. 89:19) baz›lar› hangileridir?

Baflkan Boyd K. Packer’in afla¤›daki sözlerini paylafl›n:

“Ruhsal yönden ö¤rendi¤iniz fleyler, bir yere kadar, bedeninize nas›l
davrand›¤›n›za ba¤l›d›r. Hikmet Sözü bu yüzden çok önemlidir.

DERSE 2
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“T›pk› ba¤›ml›l›k yapan di¤er uyuflturucular gibi,ruhsal iletiflimin za-
rif duygular›na engel olan—çay, kahve, alkol, tütün—gibi al›flkanl›k
yaratan maddeler o vahiy ile yasaklanm›flt›r.

Hikmet Sözü’nü yabana atmay›n, çünkü bu sizin, buna uyanlara vaad
edilen ‘büyük bilgi hazinelerinden, hatta sakl› hazinelerden’ mahrum
kalman›za sebep olabilir. Ve iyi sa¤l›k ilave bir kutsamad›r”
(Conference Report, Ekim 1994, 78; veya Ensign, Kas›m 1994, 61).

SEBT GÜNÜ

Birlikte Ç›k›fl 20:8–11’i okuyun.

Rab’bin halk›na daima Sebt gününü kutsal tutmalar›n›n emretti¤ini
belirtin. Rab böyle yapanlara büyük kutsamalar vaad etmektedir.

S›n›f üyelerinden Ö¤reti ve Antlaflmalar 59:9–13’ü okumalar›n› iste-
yin.

• Rab’bin Sebt gününün kutsal tutulmas›yla ilgili olarak gösterdi¤i te-
mel sebepler nelerdir?

• Ö¤reti ve Antlaflmalar 59:9–13 hangi yönlerden Sebt gününe uyma-
m›za rehberlik edebilir?

• Sebt gününe tam anlam›yla uyanlara vaad edilen kutsamalardan
baz›lar› nelerdir?

Bu müzakerenin bir parças› olarak, Yafll› James E. Faust taraf›ndan ö¤-
retilen afla¤›daki ilkeleri paylafl›n:

“Tanr› neden bizden Sebt gününü onurland›rmam›z› istemifltir?
Düflündü¤üm en az üç temel neden vard›r. Birincisi, dinlenmeye ve
yenilenmeye duyulan fiziksel ihtiyaçt›r.

“‹kinci sebep, bence, daha da önemlidir.
Ruhsal varl›¤›m›z›n yenilenmesi ve güçlendirilmesi ihtiyac› vard›r.

“Üçüncü sebep, belki de içlerinde en önemli oland›r. Bu da, Tanr›’ya
duydu¤umuz sevginin bir ifadesi olarak emirlere itaat etmektir.
O’nun emirlerine uymak için, Kurtar›c›’ya duyduklar› sevgiden baflka
bir sebebe ihtiyac› olmayanlara ne mutlu” (Conference Report, Ekim
1991, 46–47; veya Ensign, Kas›m 1991, 35).

• Sebt gününü kutsal tuttu¤unuz için hayat›n›zda gerçekleflen kutsa-
malardan baz›lar› nelerdir?

S›n›f üyelerinden bugün müzakere edilen emirleri kendi hayatlar›na
uygulamalar›n› isteyin: ahlaki temizlik, ondal›k, Hikmet Sözü ve Sebt
gününe uymak. Böylece, tap›na¤a girmek üzere daha iyi haz›rlanm›fl
olacaklar ve Rab’bin kutsamalar›n› bolca elde edeceklerdir.

TAPINA⁄A G‹RMEK ‹Ç‹N LAYIK OLMALIYIZ
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TAPINAK TAVS‹YENAMES‹ ELDE ETME SÜREC‹ B‹R KUTSAMADIR

S›n›f üyelerine, tap›na¤a gitmeden önce, herbirinin bir tap›nak tavsi-
yenamesi elde etmeye lay›k bulunmalar› gerekti¤ini aç›klay›n.
Afla¤›daki sözlerde aç›kland›¤› gibi, bu tavsiyenameyi elde etme yön-
temi her insan›n hayat›n› kutsayabilir:

“Çoban›n, kiflisel lay›kl›¤›m›zla ilgili olarak soru sorma sorumlulu¤u
vard›r. Bu mülakat, bir Kilise üyesi olarak sizin için büyük önem ta-
fl›nmaktad›r çünkü bu, Rab’bin atanan bir hizmetkar› ile birlikte ha-
yat›n›z›n yönteminin incelendi¤i bir durumdur. E¤er hayat›n›zda ku-
surlu bir fley varsa, çoban bunun çözülmesi için size yard›mc› olacak-
t›r. Bu prosedüre uygun olarak, ‹srail’deki ortak yarg›çla fikir al›fl
veriflinde bulunarak, Rab’bin onay›yla tap›na¤a girmenizi sa¤layacak
lay›kl›¤›n›z› beyan edebilirsiniz veya bunun oluflturulmas› için size
yard›mc› olunur” (Kutsal Tap›na¤a Girmeye Haz›rl›k, 3).

‹lk defa bir tap›nak tavsiyenamesi almaya çal›flanlar ve tap›nakta ev-
lenmeyi planlayanlar ile çoban veya dal baflkan› ile destek veya mis-
yon baflkan›n›n mülakat yapt›klar›n› aç›klay›n. Tap›nak tavsiyename-
lerini yenilemek isteyen kiflilerle çoban birli¤i ve destek baflkanl›kla-
r›ndaki dan›flmanlar mülakat yapabilir.

fiimdi, çoban veya dal baflkan›na ya da çoban birli¤i dan›flmanlar›n-
dan birisine tap›nak tavsiyenameleri ile ilgili sunufllar›n› yapt›r›n.
Kendisi, as›l mülakat sorular›n› bir grup oturumu s›ras›nda okumama-
l›d›r ancak, s›n›f üyelerinin bir tap›nak tavsiyenamesi için mülakata
al›nd›klar›nda kendilerini nelerin bekleyece¤ine iliflkin fikirlerini aç›k-
layabilir. Afla¤›daki sözler rehber olarak kullan›labilir:

Bir tap›nak Tavsiyenamesi edinmeye çabalayan üyelerin Cennetteki
Baba’n›n, Rab ‹sa Mesih’in ve Kutsal Ruh’un varoldu¤una dair tan›k-
l›klar› olmas› gerekmektedir. Rab’bin peygamberlerini, di¤er Genel
Yetkilileri ve kendilerinin yerel Kilise liderlerini desteklemelidirler.
Kilise’den ayr›lan veya ö¤retileri ile uygulamalar› sevindirici haber
karfl›t› olan grup ya da kiflilere sempati duymamal› veya onlarla s›k›
iliflkiler kurmamal›d›rlar.

Tavsiyename almay› arzu edenler, Rab’bin sofras› toplant›lar›na, ra-
hiplik toplant›lar›n ve di¤er Kilise toplant›lar›na sad›k bir flekilde kat›-
l›yor olmal›d›rlar. Rahiplik yetkilisi taraf›ndan kendilerine verilen gö-
revleri dikkatli bir flekilde yerine getirmelidirler. Ondal›k ödemek,
söylediklerinde ve yapt›klar›nda dürüst olmak, çay, kahve, alkol, tü-
tün ile di¤er zararl› ve al›flkanl›k yaratan maddelerden kaç›nmak gibi
fleyleri içeren Rab’bin emirlerinin hepsine uymaya gayret etmelidirler.

Temiz ve erdemli bir yaflant› sürdürmeli ve yasal olarak evli olduklar›
efllerinden baflka birisiyle cinsel iliflkiye girmelerini yasaklayan
Rab’bin iffet kanununa itaat etmelidirler. Di¤er aile üyeleri ile olan
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(Baflkan Howard
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hem ruhsal hem de fiziksel iliflkilerinde sevindirici haber ilkeleri ile
uyumlu olmal›d›rlar. Baflka insanlara ruhsal, fiziksel, zihinsel veya
duygusal yönden kötü davranmamal›d›rlar.

Günahlar›n› itiraf edip bunlar› b›rakmak için istekli olmal›d›rlar.
Ahlaki suçlar ifllemek, aile fertlerine kötü muamele etmek, inançtan
sapan gruplar veya uygulamalarla s›k› iliflkiler kurmak ya da ülkenin
yasalar›na ciddi bir flekilde karfl› gelmek gibi ciddi günahlar için tap›-
nak tavsiyenamesi mülakat› yap›lmadan önce çobana ya da dal bafl-
kan›na itirafta bulunulmal›d›r. E¤er kiflinin, bütün insanlara verilen
ve Mesih’in ›fl›¤› olan, vicdan› insan›n akl›na bir fleyin çoban veya dal
baflkan›yla konuflulmas› gerekip gerekmedi¤ine iliflkin bir soru getirir-
se, bu sorunun muhtemelen müzakere edilmesi gerekir.

Boflanm›fl olan kiflilerin bir tap›nak tavsiyenamesi elde etmeden önce,
çoban veya dal baflkan› ile destek veya misyon baflkan›ndan izin al-
malar› gerekebilir. Aksatmadan nafaka ödeme de dahil, boflanma ka-
rar›na iliflkin anlaflmalara uymalar› gerekmektedir.

Tap›nak tavsiyenamesi almay› arzu eden üyeler, çoban birli¤inin bir
üyesi veya dal baflkan› taraf›ndan mülakata al›nd›ktan sonra, destek
baflkanl›¤›n›n bir üyesi veya misyon baflkan› taraf›ndan da mülakata
al›nmal›d›r. Baz›lar› bunun neden gerekli oldu¤unu merak edebilirler.
Bir tap›nak tavsiyenamesi almay› arzu etti¤imizde, asl›nda tap›na¤a
girmek için Rab’den müsaade almak isteriz. Lay›kl›¤›m›z› Rab’bin yet-
kili iki hizmetkar› huzurunda do¤rulama ayr›cal›¤›na sahibiz. Kutsal
tap›na¤a girmek için Rab’bin hizmetkarlar› huzurunda lay›kl›¤›m›z›n
do¤rulanmas› bizim için bir kutsamad›r.

SONUÇ

Tap›na¤a girmek için lay›k olman›n ve daima geçerli bir tap›nak tav-
siyenamesi tafl›man›n önemini vurgulamak için Baflkan Howard W.
Hunter’›n afla¤›daki sözlerini gözden geçirin:

“Kilisenin üyelerini Rab’bin tap›na¤›n› üyeliklerinin büyük bir sem-
bolü ve yapt›klar› en kutsal antlaflmalar›n ilahi yeri olarak görmeye
davet ediyorum. Yüre¤imin derinliklerinden Kilise’nin her üyesinin
tap›na¤a gitmeye lay›k olmas›n› diliyorum. Tap›na¤›n uzakta olmas›
sizin tap›na¤a flu an gitmenizi veya sürekli gidip gelmenizi engellese
dahi, tüm yetiflkin üyelerin geçerli bir tap›nak tavsiyenamesi almaya
lay›k olmas›n›—ve tafl›mas›n›— umuyorum” (Jay M. Todd, “Baflkan
Howard W. Hunter,” Ensign, Temmuz 1994,5).

Tap›nak gitmeye lay›k bir yaflant› sürdürdü¤ünüz için hayat›n›za gel-
mifl olan kutsamalara iliflkin tan›kl›¤›n›z› sunun.

Kapan›fl duas›n› etmek üzere bir kifliyi davet edin.

TAPINA⁄A G‹RMEK ‹Ç‹N LAYIK OLMALIYIZ
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TAPINAK ‹fi‹ HAYATIMIZA BÜYÜK
KUTSAMALAR GET‹R‹R

HEDEF

S›n›f üyelerinin, tap›na¤a lay›k›yla giden herkesin Rab’den büyük
kutsamalar alaca¤›n› anlamalar›na yard›mc› olmak.

HAZIRLIK

1. Bu derste kullan›lan kutsal yaz›lar› dikkatle inceleyin ve böylece bu
konularla ilgili s›n›f müzakerelerini yönetmeye haz›r olun.

2. S›n›f üyelerinin “We Love Thy House, O God” (Ey Tanr›m, Senin
Evini Seviyoruz) (‹lahiler no. 247) gibi tap›nak ifli hakk›nda bir ila-
hi veya “Oh Say, What Is Truth?” (Söyle, Gerçek Nedir?) (‹lahiler
no. 272) gibi, gerçeklerin ebedi tabiat› hakk›nda bir ilahi söyleme-
leri için haz›rl›k yapmalar›n› isteyebilirsiniz.

3. E¤er Home Evening Video Supplement 2 (53277) mevcutsa, “Temples
Are for Eternal Covenants” (Tap›naklar Ebedi Anlaflmalar ‹çindir)
isimli alt› dakikal›k filmi göstermek isteyebilirsiniz.

DERSE HAZIRLIK

Aç›l›fl duas›n› etmek üzere bir kifliyi davet edin.

S›n›f üyelerine sorular› olup olmad›¤›n› sorun. Sorular›n cevapland›-
r›lmas› için elinizden geldi¤ince ve Rab’bin Ruhu’nun rehberli¤inde
yeterli zaman› ay›r›n. Tap›nak ifllerinin baz› yönlerinin tap›na¤›n d›-
fl›nda müzakere edilmeyece¤ini hat›rlay›n.

TAPINAK ‹fi‹ ESK‹ ÇA⁄LARDAN BER‹ VARDIR

Tap›nak ifli veya gerçeklerin ebedi tabiat› hakk›nda bir ilahiyi beraber-
ce söyleyerek bafllamak isteyebilirsiniz.

Rab’bin, kendi halk›na daima tap›naklar infla etmelerini emretti¤ini
aç›klay›n. O, tap›naklarda yap›lmas› gereken ifli vahiy etmifltir.

• Kutsal yaz›larda hangi tap›naklardan veya çad›rlardan bahsedilmifltir?

S›n›f üyelerini tap›nak ve çad›rlarla ilgili referanslar› bulmalar› için
kutsal yaz› indekslerini incelemeye davet edin. S›n›f üyelerinin cevap-
lar›n› tahtaya s›ralamak isteyebilirsiniz. Ayr›ca, s›n›f üyelerinden afla-
¤›daki kutsal yaz›lar› da incelemelerini isteyebilirsiniz:

3
“Ve kutsal Babam›z
senden, hizmetkar-
lar›n›n bu evden se-
nin gücünü kuflan-
m›fl, senin ad›n›
kendi üzerlerine al-
m›fl ve senin görke-
min onlar› sarm›fl
olarak ilerlemelerini
diliyoruz” (Ö. ve A.
109:22).



Musa’n›n çad›r›: Ç›k›fl 40:1–2, 34–38

Süleyman’›n çad›r›: 2 Tarihler 3:1–2, 5:1

Herod’un tap›na¤›: Matta 21:12–15

Nefili tap›naklar›: 2. Nefi 5:16; Mosiya 1:18; 3. Nefi 11:1

‹nançtan sapma olmas› sebebiyle, bütün bu tap›naklar›n sonunda ger-
çek amaçlar›n› kaybettiklerini ve yok olduklar›n› aç›klay›n. Tap›nak ifli,
Peygamber Joseph Smith taraf›ndan bir bütünlük içinde günümüze
geri getirilmifltir ve hayat›m›za büyük kutsamalar getirmektedir.

Yafll› Bruce R. McConkie flöyle demifltir: ‹lhamla tap›naklar›n infla edi-
lip uygun flekilde kullan›lmas› Rab’bin iflinin ilahili¤i konusundaki
büyük kan›tlardan biridir. . .Tap›naklar›n oldu¤u yerlerde, içeride hiz-
met verenlerin üzerinde bulunan vahiy ruhu ile birlikte, Rab’bin hal-
k› bulunacakt›r; bunlar›n olmad›¤› yerlerde Kilise ile cennetin krall›¤›
ve gerçekleri bulunmaz” (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 781).

TAPINA⁄A LAYIKIYLA G‹RENLERE BÜYÜK KUTSAMALAR VAAD
ED‹LMEKTED‹R

Tap›nak ya da Rab’bin evi, selestiyal krall›¤a yücelmek için haz›rl›k
yapmak üzere gitti¤imiz bir yerdir. Orada, Cennetteki Baba ile ‹sa
Mesih hakk›nda daha fazla fley ö¤reniriz. Onlarla antlaflmalar yapar›z
ve Onlar da bize harika kutsamalar vaad ederler.

Ö¤reti ve Antlaflmalarda Rab, tap›na¤a girerek orada yapt›klar› antlafl-
malara lay›k bir yaflant› süren insanlara verilen kutsamalar›n baz›lar›-
n› tarif etmifltir. Bu kutsamalardan baz›lar›, Kirtland Tap›na¤›’n›n
adanmas› s›ras›nda edilen dua olan, 109. bölümde tarif edilmifltir. Bu
duan›n sözleri Peygamber Joseph Smith’e vahiy yoluyla gelmifltir.

Baflkan Howard W. Hunter bu duan›n “cevab›n›n bizler üzerinde bi-
reysel olarak, aile olarak ve —Rab, rahiplik gücünü kendi kutsal tap›-
naklar›nda kullan›lmas› için bize verdi¤inden— halk olarak verilmeye
devam etti¤ini” söyledi (“The Great Symbol of Our Membership,”
Ensign, Ekim 1994, 4).

Baflkan Hunter daha sonra 109. bölümden baz› al›nt›lar yapm›flt›r.
S›n›f üyelerinden bu ayetleri okumalar›n› isteyin: Ö¤reti ve
Antlaflmalar 109:10–12, 22–23, 59, 67, 72, 75. Onlardan Rab’bin bil-
dirdi¤i kutsamalar› bulmalar›n› isteyin.

Okuma bittikten sonra, s›n›f üyelerinden belirledikleri kutsamalar›n
bir listesini yapmalar›n› isteyin. Yorumlar› tahtaya yaz›n. Belirtilen
kutsamalar flunlar› içerebilir:

TAPINAK ‹fi‹ HAYATIMIZA BÜYÜK KUTSAMALAR GET‹R‹R
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1. Rab’bin görkemi halk›n›n üzerinde olacakt›r.

2. Rab’bin hizmetkarlar› tap›naktan Rab’bin gücü,ismi ve görkemi ile
ayr›lacaklar ve onlar meleklere emanet edilecektir.

3. Rab’bin hizmetkarlar› sevindirici haber gerçe¤ini tap›naktan al›p
yeryüzünün dört bir ucuna götürürler.

4. Destekler kurulacak ve böylece Rab’bin halk› biraraya toplanabile-
cektir.

5. Her tarafa da¤›lan ‹srail halk› gerçe¤i ö¤renecek ve sevinecektir.

6. Azizlerin aileleri ile onlar›n hastalar› ve ac› çekenleri Rab’bin huzu-
runda hat›rlanacakt›r.

7. Tanr›’n›n krall›¤› bütün yeryüzünü kaplayacakt›r.

8. Rab’bin hizmetkarlar› bir gün Rab’bi karfl›lamak için gö¤e al›nacak-
lar ve sonsuza kadar Onunla birlikte olacaklard›r.

• Bu harikulade kutsamalar›n lay›k›yla tap›na¤a gidip yapt›klar›
antlaflmalar› yerine getirenlere vaad edildi¤ini düflününce neler hisse-
diyorsunuz?

Baflkan Howard W. Hunter flöyle söylemifltir: “Bu kadar esin kayna¤›
olan ve harika vaatlerde bulunulan baflka bir halk var m›d›r? Elbette,
Rab kendisinin izinden gidenlerin kendilerini O’nun örne¤ine ve
O’nun tap›naklar›na yönelmelerini arzu eder” (Ensign, Ekim 1994, 5).

Rab ayr›ca, Ö¤reti ve Antlaflmalar 97’de yer alan tap›naklarla ilgili va-
atlerde de bulunmufltur. S›n›f üyelerinden Ö¤reti ve Antlaflmalar
97:15–21’i okumalar›n› isteyin.

• 15 ila 17. ayetler, Rab’bin halk›n›n Rab’bin Tap›na¤›’nda O’nun
kutsamalar›n› elde edebilecek nitelikte olabilmek için yapmalar› gere-
kenlerle ilgili olarak ne ö¤retmektedir? (Kalbiniz temiz olsun ve temiz
olmayan hiçbir fleyin tap›na¤a girmesine izin vermeyin.)

Kalpleri temiz olanlar›n Sion olarak adland›r›ld›¤›n› aç›klay›n. 15 ila
21. ayetlerde tap›na¤a lay›k›yla giderek, kalbimizin temiz olmas›na ve
kötülükler taraf›n kirletilmemeye çabalayarak, Sion’un infla edilmesi-
ne yard›mc› olabiliriz.

• Bu ayetlerde Sion diye ça¤›r›lmaya lay›k olan bir halka ne gibi vaat-
lerde bulunulmaktad›r?

Eski ça¤larda Sion isminde bir flehrin oldu¤unu aç›klay›n. Bu flehir,
peygamber Hanok ve halk› taraf›ndan kurulmufltur. Halk›n›n do¤rulu-
¤u sebebiyle bu flehir cennete al›nm›flt›r (bkz. Ö. ve A. 38:4; Musa
7:18–21, 69).

DERSE 3
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“Evet ve benim
varl›¤›m [evimde]
olacak çünkü, ben
oraya gelece¤im ve
kalpleri temiz olarak
oraya gelen herkes
Tanr›’y› görecektir”
(Ö ve A. 97:16).



Sion, son günlerde de var olacakt›r. ‹man maddelerinin onuncusunda
Rab, Amerika k›tas›nda Sion isminde bir flehrin kurulaca¤›n› vaad et-
mektedir. S›n›f üyelerinden bu iman maddesini okumalar›n› isteyin.
‹srail’in da¤›lan halk›n›n bu büyük flehirde toplanaca¤›n› aç›klay›n
(bkz. Ö. ve A. 103:11–13).

Bugün, Kilise’nin üyelerine kutsal tap›na¤a gitmeleri ve dünyan›n ne-
resinde yaflarlarsa yaflas›nlar, Sion’u infla etmeleri için buna lay›k ol-
malar› ö¤ütlenmektedir. Evlerimizi, t›pk› tap›naklar gibi—temizlik,
sevgi ve kiflisel vahiy yerleri—yapmal›y›z.

• Kalbimizin daha temiz olmas› için ne yapabiliriz?

• Dünya hangi yönlerden zaman zaman kalbimizin temiz kalmas›n›
zorlaflt›r›r?

• Ailenizin, dal›n›z›n ya da mahallenizin yüreklerinin temiz olmas›na
ne flekilde yard›mc› olabilirsiniz?

Tap›nak antlaflmalar› yap›p bunlara uyanlar›n ve hayatlar› boyunca
yüreklerinin temiz kalmas› için çabalayanlar›n, Sion’un infla edilmesi-
ne yard›mc› olabilecek kifliler olduklar›n› aç›klay›n.

SONUÇ

Lay›k›yla tap›na¤a gidenlerin, Sion halk›ndan olma kutsamalar› da
dahil olmak üzere büyük kutsamalar elde edeceklerine dair tan›kl›¤›-
n›z› sunun. Bu kutsamalara lay›k olabilmek ve kalplerimizin temiz ol-
mas› için elimizden gelen her fleyi yapmal›y›z.

“Tap›naklar Ebedi Antlaflmalar ‹çindir” isimli video sunumunu göster-
mek isteyebilirsiniz.

Kapan›fl duas›n› etmek üzere bir kifliyi davet edin.

TAPINAK ‹fi‹ HAYATIMIZA BÜYÜK KUTSAMALAR GET‹R‹R
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TAPINAK KUTSAL TÖRENLER‹N‹ VE
ANTLAfiMALARINI ELDE ETMEK

HEDEF

S›n›f üyelerinin tap›nak kutsal törenleri ile antlaflmalar›n›n önemini
anlamalar›na yard›mc› olmak.

HAZIRLIK

1. E¤er sizin alan›n›zda mevcutsa, Together Forever ( Birlikte Sonsuza
Kadar )(53411) isimli video sunumunu göstermek isteyebilirsiniz.
Sunum yaklafl›k olarak 27 dakika sürmektedir.

2. S›n›f üyelerini “More Holiness Give Me” ( Beni Daha Fazla Kutsa )
isimli ilahiyi söylemeye haz›rlayabilirsiniz (‹lahi no. 131).

DERSE HAZIRLIK

Aç›l›fl duas›n› etmek üzere bir kifliyi davet edin.

S›n›f üyelerine sorular› olup olmad›¤›n› sorun. Sorular›n cevapland›-
r›lmas› için elinizden geldi¤ince ve Rab’bin Ruhu’nun rehberli¤inde
yeterli zaman› ay›r›n. Tap›nak ifllerinin baz› yönlerinin tap›na¤›n d›-
fl›nda müzakere edilmemesi gerekti¤ini hat›rlay›n.

TAPINAKTA KUTSAL TÖRENLER‹ ALIR VE ANTLAfiMALAR YAPARIZ

Tap›nakta, Tanr›’n›n huzuruna dönmemizi sa¤layacak kutsal törenleri
ald›¤›m›z› aç›klay›n. Ayr›ca, sevindirici haber yasalar›n› yaflamak için
antlaflmalar yapar›z. Afla¤›daki materyal, genel olarak kutsal törenler
ve antlaflmalarla ilgili, özellikle de tap›nak kutsal törenleri ve antlafl-
malar› hakk›nda bilgi verecektir.

Kutsal Törenler

Bir kutsal törenin ruhsal bir anlam› ve etkisi olan mukaddes bir sere-
moni oldu¤unu aç›klay›n.

S›n›f üyelerinden Kilise’deki baz› kutsal törenlerin isimlerini söyleme-
lerini isteyin. (Bebeklerin isimlendirilip kutsanmalar›n›, vaftizi, kilise-
ye kabul törenini, Rab’bin sofras›n›, rahipli¤e atanmay› ve tap›nak
kutsal törenlerini sayabilirler.)

4
“Ve oradaki kutsal
törenler ile rahiplik
yetkisi olmadan,
tanr›sall›k gücü be-
dendeki insanlara
gösterilmez” (Ö. ve
A. 84:21).



Rahiplik gücüyle gerçeklefltirilen bu kutsal törenlerin bizim yücelifli-
miz için gerekli oldu¤unu aç›klay›n. Bu kutsal törenler sayesinde
Tanr›’n›n gücünü hayat›m›za katar›z.

S›n›f üyelerinden Ö¤reti ve Antlaflmalar 84:19–21’i okumalar›n› isteyin.

• Tanr›sall›k gücünün hayat›m›zda gösterilmesi için ne gerekir?
“(Melkizedek Rahipli¤i kutsal törenleri. Bu ayetlerde belirtilen “daha
büyük rahiplik”, Melkizedek Rahipli¤i’dir.)

S›n›f üyeleri, Kutsal Tap›na¤a Girmeye Haz›rl›k konusu, sayfa 29’u açs›n-
lar. S›n›f üyelerinden afla¤›daki sözleri yüksek sesle okumalar›n› isteyin.

“Kutsal törenler Kilise’nin üyeleri olan bizler için ne kadar önemlidir?

“Onlar olmadan mutlu olabilir, fidye ile kurtulabilir ve yücelebilir mi-
siniz? Cevap: Onlar, tavsiye edilebilirlikten veya arzu edilebilirlikten
hatta gereklilikten çok daha fazlas›n› ifade ederler. Hatta zorunluluk
ve hayatiyetten de daha fazla fley ifade ederler. Bunlar herbirimiz için
çok önemlidir.”

Antlaflmalar

Bir antlaflman›n Tanr› ile bir kifli veya bir grup insan aras›nda yap›lan
kutsal bir sözleflme oldu¤unu vurgulay›n. Tanr› belirli koflullar koy-
mufl ve bu koflullara itaat etti¤imiz sürece bizi kutsamay› vaad etmifl-
tir. Antlaflmalara uymamay› tercih etti¤imizde, bu kutsamalar› elde
edemeyiz ve bu itaatsizli¤imizin sonucu olarak baz› durumlarda ceza-
land›rabiliriz. Kurtar›c› Rahiplik kutsal törenlerine daima antlaflmalar
efllik etmektedir.

• Hayat›n›zda bugüne kadar Rab ile hangi antlaflmalar› yapt›n›z?
(S›n›f üyeleri, Rab’bin sofras›n› ald›¤›m›z her seferde yenilenen vaftiz
antlaflmas›n› belirtebilirler.)

• Vaftiz oldu¤umuzda hangi antlaflmalar› yapar›z? (Bkz. Mosiya
18:8–10; Ö. ve A. 20:37.)

Tanr› ile antlaflmalar yapt›¤›m›zda, Tanr›’ya hizmet etme arzumuzu ve
bizlerden istenen her fleye itaat etme karar›m›z› ifade etti¤imizi vurgu-
lay›n. Karfl›l›¤›nda, Tanr› bizlere birçok harika kutsama vaad eder. Ebedi
hayata do¤ru ilerlemek için antlaflmalar yapmal› ve bunlara uymal›y›z.

Tap›nak Kutsal Törenleri ve Antlaflmalar›

Tap›nak kutsal törenlerinin hem yaflayanlar hem de ölüler için ba¤›fl›
ve mühürlenmeyi (tap›nak evlili¤i ve ebeveynlerin çocuklar›na mü-
hürlenmeleri) içerdi¤ini aç›klay›n. Ölüler için olan kutsal vaftiz tören-
leri de, di¤er rahiplik törenleri gibi, tap›naklarda gerçeklefltirilir.
Tap›nak kutsal törenlerinde, kendimizi Tanr›’ya adamak ve O’nun

TAPINAK KUTSAL TÖRENLER‹N‹ VE ANTLAfiMALARINI ELDE ETMEK
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“Zaman› geldi¤inde
kaynaklar›m›z›, pa-
ram›z› ve yetenekle-
rimizi—tüm benli-
¤imizi ve sahip ol-
du¤umuz her
fleyi—Tanr›’n›n yer-
yüzündeki krall›¤›-
n›n yarar›na ver-
mek için antlaflma
yapar›z” (Kutsal
Tap›na¤a Girmeye
Haz›rl›k, 35).



krall›¤›n›n yeryüzünde infla edilmesine yard›mc› olmak için ciddi ant-
laflmalar yapar›z.

Yafll› James E, Talmage, ba¤›fl s›ras›nda yapt›¤›m›z antlaflmalarla ilgili
olarak flöyle demifltir:

“Kutsal tören ba¤›fl› bireyin aç›s›ndan, s›k› bir flekilde erdem ve iffet
yasas›n›n izlenmesi, yard›msever, iyi kalpli, toleransl› ve temiz kalpli
olmak; yeteneklerimizi ve mallar›m›z› gerçe¤in yay›lmas› ve bu yar›fl-
man›n ilerlemesine adamak; do¤ruluk ilkesine sadakatimizi korumak;
ve dünyan›n, Kral›n›—Rab ‹sa Mesih’i a¤›rlamaya haz›rlanabilmesi
için yap›lan büyük haz›rl›¤a ifltirak etmenin her yolunu araflt›rmak
için yap›lan antlaflmalar ve vaad edilen fleyler gibi, belirli yükümlü-
lükleri kapsar. Her antlaflman›n kabul edilmesi ve her yükümlülü¤ün
al›nmas›yla birlikte, flartlar›n imanl› bir flekilde yerine getirilmesi ko-
fluluyla,söz verilmifl kutsama bildirilir” (The House of the Lord, revize
bask› [1976], 84).

Henüz aç›klam›fl oldu¤unuz antlaflmalar› tahtaya yazmak suretiyle,
bunlar› incelemek isteyebilirsiniz. Do¤ru ve temiz olmak için antlafl-
ma yapt›¤›m›z› ve ayr›ca sahip oldu¤umuz her fleyi Rab’bin krall›¤›na
vermek için de antlaflma yapt›¤›m›z› vurgulay›n. Afla¤›daki sözleri
okuyun:

“Biz bir antlaflma halk›y›z. “Zaman› geldi¤inde kaynaklar›m›z›, para-
m›z› ve yeteneklerimizi—tüm benli¤imizi ve sahip oldu¤umuz her fle-
yi—Tanr›’n›n yeryüzündeki krall›¤›n›n yarar›na vermek için antlaflma
yapar›z” (Kutsal Tap›na¤a Girmeye Haz›rl›k, 35).

• Hangi yollardan “tüm benli¤imizi ve sahip oldu¤umuz her fleyi”
Tanr›’n›n krall›¤›na verebiliriz?

• Zaman zaman üyeleri sahip olduklar› her fleyi Rab’bin krall›¤›na
vermekten al›koyan fley nedir?

Tap›nak antlaflmalar› yap›p bunlara uydu¤unuz için hayat›n›za gelen
kutsamalar ile ilgili tan›kl›¤›n›z› paylaflmak isteyebilirsiniz. Veya, ba-
¤›fl›n› alm›fl olan baflka bir kifliden kendi tan›kl›¤›n› sunmas›n› isteye-
bilirsiniz.

TAPINAKTA YAPTI⁄IMIZ ANTLAfiMALARA SADIK KALMALIYIZ

Rab’bin “Kime çok verilmiflse, ondan çok istenecek” sözünü aç›klay›n
(Luka 12:48).

• Sizce bu ayet tap›nakta yapt›¤›m›z antlaflmalara nas›l uyarlanabilir?

Rab’bin tap›nak kutsal törenlerini ve antlaflmalar›n› vermesi sayesin-
de çocuklar›n›n bu hayat›n amac›n› anlayabildiklerini ve ebedi haya-
t›n görkemli f›rsatlar›na haz›rlanabildiklerini aç›klay›n. Bu kutsamala-
r› elde ettikten sonra, artan bilgimizi ve f›rsatlar› lay›k›yla yaflamak-
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tan sorumlu oluruz. Tap›nakta yapt›¤›m›z antlaflmalara sad›k kalma-
m›z gerekti¤ini vurgulay›n.

• Tap›nakta yapt›¤›m›z antlaflmalara sad›k kalmak neden bu kadar
önemlidir?

S›n›f üyelerinden Ö¤reti ve Antlaflmalar 82:10’ü okumalar›n› isteyin.

Baflkan Joseph Fielding Smith flöyle demifltir: “Size, e¤er antlaflmaya
uymazsan›z Rab’bin size ba¤l› kalmayaca¤›n› söylüyorum. Rab asla ant-
laflmalar›n› bozmaz. ‹çimizden birisiyle bir antlaflma yapt›¤›nda, buna
ihanet etmez. E¤er ihanet edilecekse, bunu biz yapar›z. Ancak buna
ihanet edildi¤inde, onun bize kutsama verme yükümlülü¤ü yoktur ve
biz onu almay›z” (Doctrines of Salvation, derleyen Bruce R. McConkie,
3 cilt [1954–56], 2:256–57).

ANTLAfiMALARIMIZA SADIK KALMAK HUZUR VE GÜVEN SA⁄LAR

Sorunlar›n oldu¤u bir dünyada, tap›na¤›n bir huzur yeri ve kutsal bir
s›¤›nak oldu¤unu aç›klay›n. Düzenli olarak tap›na¤a gitti¤imizde ve
antlaflmalar›m›za sad›k kald›¤›m›zda, hayat›m›zda huzuru, güveni ve
yönümüzü buluruz.

Yafll› Neal A. Maxwell flöyle demifltir: “E¤er antlaflmalar›m›za uyarsak,
antlaflmalar bizi ruhsal olarak güvende tutar” (Conference Report,
Nisan 1987, 87; veya Ensign, May›s 1987, 71).

• fiimdiye kadar yapm›fl oldu¤unuz antlaflmalar hangi yönlerden sizin
ruhsal olarak güvenlikte olman›za yard›mc› olmufltur?

Tap›nakta, Cennetteki Babam›z›n ve ‹sa Mesih’in huzuruna geri dön-
meye lay›k bir yaflant› sürece¤imize dair antlaflma yapt›¤›m›z› belir-
tin. Bazen, günlük mücadelenin ortas›nda, böyle bir yaflant›n›n
mümkün olup olmad›¤›n› merak ederiz.

S›n›f üyelerinden 1. Nefi 17:3, 13’ü okumalar›n› isteyin.

• Bu kutsal yaz›lar, bizler Kendisine geri dönmeye çabalarken, Rab’bin
bize nas›l yard›mc› olaca¤› konusunda ne ö¤retmektedir? Bu kutsal
yaz›lar›n hayat›n›zda nas›l gerçekleflti¤ini gördünüz?

Yafll› Boyd K. Packer flöyle demifltir: “Sizler tap›na¤a gelip ba¤›fl›n›z›
al›nca ve sunakta diz çöküp mühürlenince, s›radan bir yaflant› sürdü-
rebilir ve s›radan bir kifli olabilirsiniz—ayartmalara karfl› sürekli müca-
dele eder, baflar›s›z olur ve tövbe eder, tekrar baflar›s›z olur ve tekrar
tövbe eder ama daima antlaflmalar›n›za uymaya kararl› olursunuz. . .
Derken, o gün gelir ve takdis edilirsiniz: ‘Aferin, iyi ve güvenilir köle:
sen küçük ifllerde güvenilir oldu¤unu gösterdin, ben de seni büyük ifl-
lerin bafl›na geçirece¤im; gel efendinin flenli¤ine kat›l’ (Matta 25:21)”
(Let Not Your Heart Be Troubled [1991[, 257).

TAPINAK KUTSAL TÖRENLER‹N‹ VE ANTLAfiMALARINI ELDE ETMEK
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Ben Rab, sizler be-
nim dediklerimi ya-
parsan›z mecbu-
rum; ama benim
dediklerimi yap-
mazsan›z, size ve-
rilmifl hiçbir vaad
yoktur” (Ö. ve A.
82:10). 



Baflkan Howard W. Hunter, bizi s›k s›k tap›na¤a “tap›nak ibadetinin
kiflisel kutsamas› için, kutsanm›fl ve adanm›fl duvarlar›n ard›nda sa¤-
lanan kutsal s›¤›nak ve güvenlik için” gitmeye davet etmifltir. Tap›nak
bir güzellik yeridir, bir vahiy yeridir, bir huzur yeridir. O, Rab’bin evi-
dir. O, Rab için kutsald›r. O bizim için kutsal olmal›d›r” (al›nt› Jay M.
Todd taraf›ndan, “President Howard W. Hunter,” Ensign, Temmuz
1994, 5).

SONUÇ

S›n›f üyelerinden tap›nak kutsal törenlerini alarak ve Cennetteki Baba
ile antlaflmalar yaparak elde ettikleri kutsamalarla ilgili duygular›n›
paylaflmalar›n› isteyin.

E¤er zaman müsaitse ve biriminizde mevcutsa, Together Forever isimli
video sunumunu göstermek isteyebilirsiniz.

S›n›f üyelerini “More Holiness Give Me” isimli ilahiyi söyletebilirsi-
niz. Tap›nak kutsal törenlerini alarak ve Cennetteki Baba ile antlafl-
malar yaparak elde edilen kutsamalara iliflkin tan›kl›¤›n›z› sunun.

Kapan›fl duas›n› etmek üzere bir kifliyi davet edin.
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RAB’DEN SEMBOLLER SAYES‹NDE
Ö⁄RENMEK

HEDEF

S›n›f üyelerinin tap›naktaki sembollerin kullan›l›fl›n› anlamalar›na ve
takdir etmelerine yard›mc› olmak.

HAZIRLIK

1. Ülkenizin bayra¤›n› veya bayra¤›n bir resmini getirin.

2. S›n›f üyelerinin birinden Kardefller’in birinin tap›nak giysileriyle ilgi-
li soruya nas›l cevap verdi¤ini k›saca anlatmas›n› isteyin. Hikaye,
Kutsal Tap›na¤a Haz›rl›k’›n 20–21 ve 23. sayfalar›nda yer almaktad›r.

Ö¤retmene not: Tap›nak kutsal törenleri ile antlaflmalar› mukaddes
olup, bunlar hakk›ndaki müzakere özellikle tap›na¤›n içinde s›n›rl›-
d›r. Bu sebeple, s›n›f müzakeresi bu k›lavuzda verilen aç›klamalarla
s›n›rl› olmal›d›r.

DERSE HAZIRLIK

Aç›l›fl duas›n› yapmak üzere bir kifliyi davet edin.

S›n›f üyelerine sorular› olup olmad›¤›n› sorun. Sorular›n cevapland›-
r›lmas› için elinizden geldi¤ince ve Rab’bin Ruhu’nun rehberli¤inde
yeterli zaman› ay›r›n. Tap›nak ifllerinin baz› yönlerinin tap›na¤›n d›-
fl›nda müzakere edilmemesi gerekti¤ini hat›rlay›n.

SEMBOLLER GÜNLÜK HAYATIMIZDA ÖNEML‹D‹R

Sembollerin günlük hayat›m›zda sürekli olarak kullan›ld›¤›n› aç›klay›n.
Afla¤›da bulunan veya uygun olan di¤er sembolleri tahtaya çizin. S›n›f
üyelerinden her sembolün ne anlama geldi¤ini aç›klamalar›n› isteyin.

S›n›f üyelerine ülkenizin bayra¤›n› veya bayra¤›n resmini göstererek
bayra¤›n kendileri için ne ifade etti¤ini sorun.

• Vatanseverli¤imizi gösteren di¤er objeler veya davran›fllar nelerdir?
(Bir flark›, bir üniforma, bir parça bez, bir tatil veya bir kutlama.)

5
“‹nsan çocuklar›na
sat›r üzerine sat›r,
emir üzerine emir,
biraz buradan biraz
oradan verece¤im;ve
ne mutlu emirleri-
me kulak verenlere”
(2. Nefi 28:30). 



Bunlar›n vatanseverli¤i gösteren semboller oldu¤una iflaret edin.

• Sevgi ve sayg›n›n sembollerinden baz›lar› nelerdir? (Bir arma¤an 
veya bir yüzük, bir öpücük veya bir kucaklama, bir kalp flekli.)

• Semboller bütün insanlar için ayn› mesaj› verirler mi? Neden veya
neden olmas›n?

• Neden semboller kullan›r›z?

S›n›f üyelerinin müzakere etmelerine izin verin. Afla¤›dakilere benzer
fikirleri önerebilirler.

1. Semboller önemli fleyleri hat›rlamam›za yard›mc› olabilirler.

2. Semboller bize baflka flekilde ö¤renilmesi zor olabilen soyut gerçek-
leri ö¤retebilir.

3. Semboller duygular› ifade edebilir.

4. Semboller kiflisel olarak ö¤renmeye haz›r olmam›za ba¤l› olarak
farkl› ilkeleri ö¤retebilir.

Semboller tekrarland›kça, onlar› daha iyi anlamay› ö¤rendi¤imizi
aç›klay›n.

‹SA MES‹H VE PEYGAMBERLER‹ SEMBOLLER‹ KULLANDILAR

Kurtar›c›’n›n ö¤retirken sürekli olarak sembolleri kulland›¤›n› aç›klay›n.

• Rab’bin sembolleri kullanarak ö¤retti¤i baz› örnekler nelerdir?

S›n›f üyeleri, kay›p koyun (bkz. Matta 18:12–14); hardal tohumu
(bkz. Matta 13:31–32) veya çok de¤erli inci (bkz. Matta 13:45–46) gibi
fleylerden bahsedebilirler.

• Sizce Kurtar›c› ö¤retirken neden sembolleri kulland›?

S›n›f üyelerinin müzakere etmelerine imkan verin. Sonra, afla¤›daki
sözleri inceleyin:

“Bafl Ö¤retmenimiz olan Rab’bin kendisi, ö¤rencilerine devaml› ben-
zetmeler vas›tas›yla ö¤retirdi ki, bu da aksi takdirde anlafl›lmas› zor
olan sembolik fleylerin sözlü olarak ifade edilmesinin yoluydu. Kendi
ö¤rencilerinin hayatlar›ndan edinilen ortak tecrübelerden bahsetti,
tavuklardan, civcivlerden, kufllardan, çiçeklerden, tilkilerden, a¤açlar-
dan, h›rs›zlardan, eflk›yalardan, gün bat›mlar›ndan, zenginden ve fa-
kirden bahsetti. . . Hardal tohumundan ve inciden bahsetti. Kendini
iflitenlere ö¤retmek istedi¤i için, basit fleyleri sembolik bir flekilde an-
latt›. Bunlardan hiçbirisi gizemli ya da belirsiz de¤ildir ve bunlar›n
hepsi semboliktir” (Kutsal Tap›na¤a Girmeye Haz›rl›k, 8).

Peygamberlerin ve havarilerin, ‹sa Mesih’i ve O’nun kefaret ödemek
suretiyle kendisini feda ediflini ö¤retirken s›k s›k sembollerden fayda-
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land›klar›n› aç›klay›n. ‹sa Mesih’in Kefareti sevindirici haberin ve el-
de etti¤imiz tüm kutsamalar›n temelidir. Bu, kurtuluflu mümkün k›lar.
Bu sebeple, kutsal yaz›lardaki sembollerin ço¤u bize Kurtar›c› ve
O’nun kurban ediliflini ö¤retir.

S›n›f üyelerinden Musa 6:63’ü okumalar›n› isteyin.

• Yeryüzündeki hangi fleyler Kurtar›c›’ya tan›kl›k eder?

S›n›f üyelerinden Alma 13:16’y› okumalar›n› isteyin.

• Rahiplik kutsal törenleri ne flekilde Kurtar›c›’ya tan›kl›k eder?

Kurtar›c›, Kefareti yerine getirmeden önce, onun antlaflmal› halk›
hayvanlar› O’nun Kefaret amac›yla kurban oluflunun sembolü olarak
kurban ediyorlard› (bkz. Musa 5:4–8). Bu uygulama Kurtar›c›’n›n ölü-
mü ve diriliflinden sonra sona erdi. fiimdi Rab bize “kurban olarak
[O’na] k›r›k bir yürek ve piflmanl›k duyan bir ruh” sunmam›z› emre-
der (3 Nefi 9:20). Ve rahiplik kutsal törenleri bize Kurtar›c›’n›n kefaret
amac›yla kurban oluflunu hat›rlamam›za yard›m eder. Yafll› Russell M.
Nelson flöyle ö¤retmifltir:

“Sevindirici haberin gerekli olan kutsal törenleri Kefareti sembolize et-
mektedir. Suya dald›r›larak vaftiz edilme, Fidye ile Kurtaran›n ölümü-
nü, gömülmesini ve Dirilmesini sembolize etmektedir. Rab’bin
Sofras›’na ifltirak etmek, vaftiz antlaflmalar›n› yeniler ve ayr›ca,
Kurtar›c›’n›n bizim için döktü¤ü kan› ve yaralanan bedeni ile kan›na
iliflkin hat›ralar›m›z› tazeler. Tap›nak kutsal törenleri, Rab ile olan ba-
r›flmam›z› sembolize eder ve aileleri sonsuza dek birbirlerine mühür-
ler” (Conference Report, Ekim 1996, 47; veya Ensign, Kas›m 1996, 35).

E⁄ER RUHSAL OLARAK DUYARLIYSAK SEMBOLLER
B‹ZE GERÇEKLER‹ Ö⁄RET‹R

Kurtar›c› yeryüzündeyken, ö¤rencilerinin kendisine neden benzetme-
lerle ö¤retti¤ini sordu¤unu aç›klay›n. Benzetmeler, genellikle sembo-
lik bir dil kullan›larak önemli gerçeklerin ö¤retildi¤i hikayelerdir.
Kurtar›c›’n›n ne söyledi¤ini ö¤renmeleri için ö¤rencilerden Matta
13:10–12’yi okumalar›n› isteyin.

• Sizce Kurtar›c› bunu söylerken neyi ima etti?

Rab’bin ruhsal olarak anlamaya haz›r olanlara gerçe¤i vahiy etti¤ini
aç›klay›n. Gerçe¤i imanla ve itaat ederek alanlar daha fazla gerçek al-
maya devam ederler. Ruhsal yönden haz›r olmay›p, gerçe¤i elde etme
baflar›s›n› göstermeyenler veya endifleli bir flekilde elde edenler, yavafl
yavafl sahip olduklar› gerçe¤i kaybederler.

Sembollerle anlat›lan hikayeler gerçe¤i, ruhsal yönden haz›r olanlar›n
sembollerin anlam›n› anlayabilecekleri flekilde sunar. Haz›r olmayan-
lar manas›n› anlayamazlar.

RAB’DEN SEMBOLLER SAYES‹NDE Ö⁄RENMEK
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Kurtar›c›’n›n zaman›nda baz› insanlar O’nun benzetmelerindeki me-
sajlar› anlad›lar ama, birço¤u anlamad›. Ayn› fley bugün de geçerlidir.
Kilise’deki do¤ru üyeler aras›nda birçok ruhsal anlay›fl seviyeleri mev-
cuttur.

S›n›f üyelerine 2. Nefi 28:30 ile Ö¤reti ve Antlaflmalar 42:49–50’yi
okutun.

• Bu kutsal yaz›lar gerçe¤i Tanr›’dan nas›l ö¤renece¤imize iliflkin ne-
ler ö¤retirler?

Hepimizin ruhsall›¤›m›z›, sevindirici haberde, kutsal yaz›larda ve
özellikle tap›nakta kullan›lan sembollerin manalar›n› anlayabilece¤i-
miz bir seviyeye ç›karabilmemizin mümkün oldu¤unu aç›klay›n.

EN KUTSAL SEMBOL‹K Ö⁄RET‹LER TAPINAKTA Ö⁄REN‹L‹R

Yeryüzündeki en kutsal sembolik ö¤retilerin tap›nakta ö¤renildi¤ini
aç›klay›n. Sembolik aç›dan, tap›nak ö¤retileri ve dini törenleri bizi,
Tanr›’n›n huzuruna sembolik bir giriflle sona eren ebedi hayata do¤ru
bir seyahate ç›kar›r. Tasvir edilen karakterler, fiziksel yerleflim, giyilen
k›yafetler, verilen iflaretler ve tap›nakta geçen bütün olaylar sembolik-
tir. Bunlar anlafl›l›nca, herkesin gerçe¤in fark›na varmas›na ve ruhsal
yönden geliflmesine yard›mc› olurlar.

Sembollerden baz›lar› aç›kt›r ve anlam› nettir. Tap›na¤›n kendisi bir
semboldür:

“E¤er tap›naklar› gece, tamamen ayd›nlat›ld›klar›nda görürseniz, bu-
nun ne kadar etkileyici bir görüntü olabilece¤ini görürsünüz.
Karanl›klar içinde, ›fl›klara bürünmüfl olan Rab’bin evi, ruhsal karanl›-
¤›n derinliklerine gömülmüfl dünyada ›fl›k saçan bir fener gibi duran
‹sa Mesih’in sevindirici haberinin gücünün ve ilham›n›n sembolü ha-
line gelir” (Kutsal Tap›na¤a Girmeye Haz›rl›k, 10)

Tap›nak k›yafeti de semboliktir. Tap›na¤a girdi¤imizde, sokak k›yafet-
lerimizi pakl›¤›n bir sembolü olan beyaz tap›nak k›yafetleri ile de¤iflti-
ririz. Baflkan James E. Faust flöyle demifltir:

“Tap›nak ibadetinin temeli ‘Tanr›’n›n insanlar aras›nda ayr›m yapma-
mas›d›r.’ [Elçilerin ‹flleri 10:34.] Tap›na¤›n kutsanm›fl duvarlar›n›n
aras›nda, pozisyon, gelir, statü, ›rk ve e¤itim fark› gözetilmez. Herkes
beyaz giyinir. Herkes ayn› ö¤retileri al›r. Herkes ayn› antlaflmalar› ya-
par ve ayn› vaatleri al›r. E¤er onlar› hak edecek kadar lay›k bir yaflant›
sürerlerse, hepsi ayn› üstün ve ebedi kutsamalar› al›rlar. Hepsi
Yarat›c›lar›n›n huzurunda eflittir” (Conference Report, Nisan, 1997,
23; veya Ensign, May›s 1997, 20).
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“Her fleyin benzeri
vard›r ve hem dün-
yevi olan hem de
ruhsal olan her fley
bana tan›kl›k etmek
üzere yarat›lm›fl ve
haz›rlanm›flt›r”
(Musa 6:63).



Tap›nak kutsal törenlerini alan ve Tanr› ile antlaflmalar yapan üyele-
rin, hayatlar›n›n geri kalan süresinde, özel giysiler (iç çamafl›r›) giy-
diklerini aç›klay›n. Afla¤›daki sözleri okuyun:

“Giysi, kutsal antlaflmalar› temsil eder. Sadeli¤i teflvik eder ve giyen kifli
için bir kalkan ve koruma görevi görür. . . Bedeni saran giysi, [tap›nakta
yap›lan antlaflmalar›n] görsel ve dokunsal bir hat›rlat›c›s›d›r. Birçok
Kilise üyesi için giysi, ayartmayla karfl› karfl›ya kald›¤›nda giyen kifliye
bir koruyucu bariyer görevi yapar. Di¤er fleylerin aras›nda bu, Tanr›’n›n
yasalar›na duydu¤umuz derin sayg›y›—bunlar aras›nda ahlaki ölçüyü—
sembolize eder” (Kutsal Tap›na¤a Girmeye Haz›rl›k, 20, 23).

Görevlendirdi¤iniz s›n›f üyesinden Kardefller’den birisinin tap›nak
giysisinin amac›n› nas›l tasvir etti¤ini özetlemesini isteyin (bkz.
Kutsal Tap›na¤a Girmeye Haz›rl›k, 20–21, 23).

Tap›nak töreninin hemen her bölümünün sembolik oldu¤unu aç›kla-
y›n. Bu demektir ki, her insan tap›nak ba¤›fl›n›n sembolik yap›s› için
ruhsal yönden mümkün oldu¤u kadar duyarl› olmaya haz›rlanmal›d›r.

• Bir insan› tap›nakta ruhsal yönden duyarl› olmaktan ne al›koyabilir?

S›n›f üyeleri bu tür fleyleri flöyle ifade edebilirler:

1. Bir insan lay›k olmayabilir. ‹çtenlikle tövbe etmekte baflar›s›z olmufl
ve tap›nak için alçakgönüllülükle ve dua ederek haz›rlanmam›fl
olan kifli, sembolleri canl› bulmaz ve anlamlar› gizli kal›r.

2. Bir insan›n iman› eksik olabilir. ‹sa Mesih’e ve tap›nak törenine
inanmayan bir kifli, tap›nak ba¤›fl›n› anlamak için gerekli olan ilha-
m› Kutsal Ruh’tan alamayabilir.

3. Kifli kendisini törenin görsel iflleyifline kapt›r›p, sembollerle ifade
edilen güçlü ö¤retileri kaç›rabilir.

• Tap›nakta ruhsal yönden duyarl› olmak için nas›l haz›rlanabiliriz?

SONUÇ

Tap›na¤a ilk defa gitmekte olan kiflilerin birçok yeni fley ö¤renmeyi ve
Rab’bin Ruh’unu hissetmeyi umut ettiklerini iflaret edin. S›n›f üyeleri-
ni kendilerini ruhsal yönden tap›nak tecrübesine haz›rlamalar› için
teflvik edin. Onlara temsil edilen fleylerin tek bir ziyaretle anlafl›lama-
yabilece¤ini hat›rlat›n. Tap›na¤a mümkün oldu¤u kadar s›k gelip,
böylece ö¤renmeye devam etmeleri ve ruhsal duygular›n› yenilemele-
ri gerekmektedir.

Kapan›fl duas›n› yapmak üzere bir kifliyi davet edin.

RAB’DEN SEMBOLLER SAYES‹NDE Ö⁄RENMEK
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TAPINA⁄A G‹RMEK
‹Ç‹N HAZIRLIK

HEDEF

S›n›f üyelerini lay›k›yla tap›na¤a girmeleri için haz›rlamak..

DERSE HAZIRLIK

Aç›l›fl duas›n› yapmak üzere bir kifliyi davet edin.

S›n›f üyelerine sorular› olup olmad›¤›n› sorun. Sorular›n cevapland›-
r›lmas› için elinizden geldi¤ince ve Rab’bin Ruhu’nun rehberli¤inde
yeterli zaman› ay›r›n. Tap›nak ifllerinin baz› yönlerinin tap›na¤›n d›-
fl›nda müzakere edilmemesi gerekti¤ini hat›rlay›n.

HERKES TAPINAK ‹Ç‹N HAZIRLANMALIDIR

Her insan›n bireysel olarak, kendilerini tap›na¤›n bütün kutsamalar›-
na götürecek ad›mlar› atmaya sorumlu oldu¤unu aç›klay›n.

Afla¤›daki fikirleri k›saca müzakere edin. Herbiri, tap›na¤a girmeye ha-
z›rl›k yapmam›z gereken bir yolu temsil etmektedir. Müzakere eder-
ken her noktay› tahtaya s›ralamak isteyebilirsiniz.

1. Herkes lay›k olmal›d›r.

S›n›f üyelerinden Ö¤reti ve Antlaflmalar 97:15–17’ü okumalar›n›
isteyin.

• Bu pasaj tap›na¤a girerken lay›k olman›z›n önemi ile ilgili olarak 
size ne ö¤retmektedir?

Baflkan Howard W. Hunter bizlerden, “bir tap›nak infla etmeye haz›r-
lan›rlarken Rab’bin Kirtland Azizlerine, Peygamber Joseph Smith vas›-
tas›yla verdi¤i ö¤üt arac›l›¤›yla iflaret etti¤i tutum ve do¤ru davran›fl-
lar›” düflünmemizi istemifltir.

Bu ö¤üt, Ö¤reti ve Antlaflmalar 88:119’da yer almaktad›r. S›n›f üyele-
rinden bu pasaj› okumalar›n› isteyin.

S›n›f üyelerinden ayr›ca Baflkan Hunter’›n yöneltti¤i soruyu da dü-
flünmelerini isteyin. “Asl›nda bu tutum ve davran›fllar her birimizin
arzu etti¤i ve olmak için çabalad›¤› fleylerin yans›malar› de¤il midir?”
(“The Great Symbol of Our Membership,” Ensign, Ekim 1994, 2).

2. Herkes alçakgönüllü olmal›d›r.

6
“Ve halk›mdan ne
kadar çok kifli
Rab’bin ad›yla be-
nim için ev infla
ederse ve lekelenme-
mesi için temiz ol-
mayan hiçbir fleyin
içeriye girmesine
izin vermezse, be-
nim görkemim
onun üzerinde ola-
cakt›r” (Ö. ve A.
97:15).



Her insan tap›na¤a alçakgönüllülükle ve yüksekten ö¤retilme arzusu
ile girmelidir.

• Bizler tap›nakta hizmet edip ö¤renirken alçakgönüllülük neden bu
kadar önemlidir?

S›n›f üyelerinden Ö¤reti ve Antlaflmalar 136:32–33’ü okumalar›n› is-
teyin.

• Bu pasaj alçakgönüllülü¤ün önemi ile ilgili olarak size ne ö¤retmek-
tedir? Bizler bu ö¤üdü tap›na¤a ilk defa giderken nas›l uygulayabili-
riz?

3. Herkes, tap›nak kutsal törenleri ile antlaflmalar›n› elde etmenin
ebedi hayat› kazanmak için gerekli oldu¤unu anlamal›d›r.

Baflkan Harold B. Lee flöyle demifltir: “”Tap›nak törenleri, bunlar› bize
bu son günlerde hayat›m›z› yaflarken bir rehber ve koruyucu olsun ve
böylece hem siz hem de ben Tanr› ile Mesih’in yaflad›klar› selestiyal
krall›kta yücelmeye hak kazan›p baflar›s›z olmayal›m diye vahiy eden
Cennetteki bilge Babam›z taraf›ndan düzenlenmifltir” (“Enter a Holy
Temple,” Improvement Era, Temmuz 1967, 144).

Baflkan Joseph Fielding Smith flöyle demifltir: “Ba¤l›l›¤›m›z sayesinde
bu kutsamalar Rab’bin bize sundu¤u çok de¤erli inciyi bizim için ko-
rur, çünkü bunlar hayatta elde edebilece¤imiz en büyük kutsamalard›r.
Kiliseye gelmek çok güzel bir fleydir ama, sizler Rab’bin evinde antlafl-
ma yap›p, yeryüzünde bugün baflka hiçbir yerde verilemeyecek olan,
orada bahfledilmifl anahtarlar ve yetkileri almadan yücelifli elde ede-
mezsiniz” (Doctrines of Salvation, derleyen Bruce R. McConkie, 3 cilt
[1954–56], 2:253).

4. Herkes tap›nak giysisini giymenin önemini anlamal›d›r.

Tap›nak törenine ifltirak edenlerin, kutsal rahiplik giysisini giyme ay-
r›cal›¤›na sahip olduklar›n› aç›klay›n. Kilise’ye yaz›lan bir yaz›da
Birinci Baflkanl›k flöyle demifltir:

“Tap›nakta giysiyi giymifl Kilise üyeleri, bunlar› hayatlar› boyunca gi-
yeceklerine dair bir antlaflma yapm›fllard›r. Bu, giysinin iç çamafl›r›
olarak hem gece hem de gündüz giyilece¤i fleklinde yorumlanm›flt›r.

“Giysiyi giymenin temel ilkesi, onu ç›kartmak için bahane bulma-
makt›r. . . Giysinin ç›kart›lmas› gerekti¤inde, . . . mümkün oldu¤u ka-
dar k›sa sürede geri giyilmelidir.

“Sade olup bedeni uygun bir flekilde kapatma ilkeleri antlaflmada ke-
sindir ve nas›l giyinmemiz konusunda karar vermemize yard›mc›
olur. Ba¤›fl›n› alm›fl olan Kilise üyeleri giysiyi, hem Rab ile yapm›fl ol-
duklar› kutsal antlaflmalar›n bir hat›rlat›c›s› hem de ayartmalara ve
kötüye karfl› bir koruma olarak giyerler. Nas›l giyindi¤imiz,
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“Kendinize çeki dü-
zen verin; gerekli
olan her fleyi haz›r-
lay›n; ve bir ev, hat-
ta bir dua evi, bir
oruç evi, bir iman
evi, bir ö¤renme evi,
bir görkem evi, bir
düzen evi, bir
Tanr›’n›n evi ku-
run” (Ö. ve A.
88:119). 



Kurtar›c›’n›n izinden gitmek için içimizden verdi¤imiz sözün d›fla vu-
ran bir ifadesidir” (Birinci Baflkanl›k mektubu, 10 Ekim1988).

5. Herkes kiflisel ve kutsal ibadet için haz›r olmal›d›r.

Tap›nakta, törenlerden önce, tören s›ras›nda ve sonras›nda, herkesin
meditasyon yapmak ve Cennetteki Baba ile ‹sa Mesih’e daha da ya-
k›nlaflmak için f›rsatlar› vard›r. Herkes cevapland›r›lmas› gereken so-
rular, hafifletilmesi gereken yükler, çözümlenmesi gereken sorunlarla
yüz yüzedir. Birçok kifli dünyadan ayr›l›p Cennetteki Baba ile iletiflim
kurulabilen bir yer oldu¤u için tap›na¤›n de¤erini bilirler. Birçok kifli
tap›nakta dualar›n›n cevaplar›n›, huzuru ve sevinci bulurlar.

Baflkan Ezra Taft Benson flöyle demifltir: “Tap›naklar kiflisel vahiylerin
al›nd›¤› yerlerdir. Problemler veya zorluklar benim belimi bükmeye
bafllad›¤›nda, bunlar›n cevaplar› için yüre¤imden dua ederek Rab’bin
evine giderim. Cevaplar aç›k ve yanl›fl anlafl›lmayacak bir flekilde ge-
lir” (“What I Hope You Will Teach Your Children about the Temple,”
Ensign, A¤ustos. 1985, 8).

Tap›nakta, özel ihtiyaçlar› olanlar›n isimlerini verebilece¤imizi ve
böylece tap›na¤a gelenlerin imanlar›n› ve dualar›n› bu insanlar ad›na
birlefltirebilece¤ini aç›klay›n.

‹LK TAPINAK Z‹YARET‹ ‹Ç‹N ÖZEL HAZIRLIKLAR

Afla¤›daki bilgiler, herkesin ilk tap›nak ziyareti için gereksinimi olan
haz›rl›klar› yaparak bu ziyaretin moral verici olaca¤›ndan emin olma-
lar›na yard›mc› olacakt›r. S›n›f üyeleri ile onlar›n durumu ile ilgili bil-
gileri müzakere edin.

1. Tap›nak Tavsiyenamesi. Bir tap›nak tavsiyenamesi al›n. Sadece geçer-
li tavsiyenamesi olanlar girebildikleri için tavsiyenamenizi tap›na¤a
yan›n›zda götürdü¤ünüzden emin olun. Siz lay›k bir flekilde yaflad›-
¤›n›z sürece, tavsiyename sizin gelecek iki y›l içerisinde, istedi¤iniz
Kilise tap›na¤›na, istedi¤iniz s›kl›kta girmenizi sa¤layacakt›r.
Tap›nak tavsiyenamenizi yenilemek için çoban birli¤inin bir üye-
siyle ya da dal baflkan›yla ve destek baflkanl›¤›n›n bir üyesiyle ya da
misyon baflkan›yla mülakat yapman›z gerekir.

2. Ziyareti Planlamak ve Programlamak. Ba¤›fl›n›z› veya mühürlenme
kutsal törenlerini elde etmek üzere tap›na¤a gitmeden önce, tap›-
naktan randevu isteyin. Tap›na¤a ne zaman gelmeniz gerekti¤ini,
ne kadar kalmay› planlad›¤›n›z› ve yan›n›zda ne getirmeniz gerekti-
¤ini ö¤renin. E¤er gerekirse tercüman yard›m› isteyin.

3. Seyahat Planlar›. E¤er tap›naktan uzakta yafl›yorsan›z, afla¤›dakileri
de¤erlendirmeniz gerekir:

DERSE 6
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• Ulafl›m, kalacak yer ve yiyeceklerle ilgili ayarlamalar› önceden ya-
p›n. E¤er mümkünse, bir grupla birlikte seyahat etmek sizin yarar›-
n›za olabilir.

• E¤er gerekiyorsa, paran›z› tap›na¤›n bulundu¤u ülkenin paras›na
çevirmek için gerekli düzenlemeleri yap›n.

• Tüm harcamalar› karfl›lamaya yetecek fonu yan›n›zda getirin.
‹lave giysiler alman›z, tap›nak giysisi kiralaman›z ve konaklama ile
seyahate para harcaman›z gerekebilir. (Birçok tap›nakta elbise kira-
lamak mümkün de¤ildir. Birinci Baflkanl›k tüm üyelerin kendi tap›-
nak elbiselerini sat›n almalar›n› teflvik etmifltir.)

4. K›yafet. Pazar toplant›lar›na kat›l›rken giyindi¤iniz gibi giyinmeyi
planlay›n. Kad›nlar tap›na¤a gelirken pantolon giymemelidir.

5. Rehberler. Tap›na¤a ilk defa giden herkesin kendilerine efllik edecek
bir rehberleri olabilir. Bu kifli, daha önce tap›nakta bulunmufl bir
akraba ya da ayn› cinsiyetten bir arkadafl olabilir veya tap›nak çal›-
flanlar›ndan birisi yard›mc› olabilir. Tap›nakta çal›flanlar her zaman
dostça bir rehberlik sa¤larlar.

6. Mühürleme ‹fli. E¤er ölmüfl atalar›n›z için mühürleme ifli yapmay›
planl›yorsan›z, tamamlanm›fl olan aile grup kay›tlar›n› yan›n›zda
tap›na¤a götürmeniz gerekmektedir. E¤er siz ve efliniz mühürlene-
cekseniz ya da çocuklar›n›z size mühürlenecekse, kendi aile grup
kayd›n›z›n olmas› gerekir. E¤er evlenecekseniz, tüm yerel medeni
yasalara uyman›z ve beraberinizde geçerli bir evlilik lisans› getirme-
niz gerekir. Hem yaflayanlar hem de ölenler için tap›nak kutsal tö-
renlerinin nas›l gerçeklefltirilece¤i ile ilgili detayl› bilgiler için
Member’s Guide to Temple and Family History Work (34697) isimli
eseri dikkatle okuyun. Ayn› zamanda ziyaret etmeyi planlad›¤›n›z
tap›naktaki tap›nak yazman› ile kontak kurabilirsiniz.

7. Çocuklar›n Bak›m›. E¤er çocuklar tap›na¤a bir mühürleme törenine
kat›lmak için geliyorlarsa, mühürleme odas›nda size kat›lacaklar›
zamana kadar kendilerine tap›nak gençlik merkezinde bak›lacakt›r.
Tören için çocuklara beyaz elbise temin edilir. Mühürleme töreni
sona erdikten sonra, sizleri beklemek üzere merkeze geri dönerler.
Mühürlemeye dahil olmayan çocuklar için tap›nakta bak›m hizme-
ti verilmez.

8. Tap›nak Giysileri. Tap›na¤a girmeden önce, bir veya iki çift tap›nak
giysisi alman›z gerekir. Tap›na¤a gitmeden bunlar› giymeyin.
Ba¤›fl›n›z› elde ettikten ve arzu etti¤iniz beden ile dokumay› ald›¤›-
n›zdan emin olduktan sonra, ilave giysi tak›mlar› alabilirsiniz. Baz›
kifliler, baflka giysi almadan önce, rahat olduklar›ndan emin olmak
için daha önce alm›fl olduklar› iç giysilerini y›karlar. Tap›nak giysi-
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leri Kilise taraf›ndan üretilmekte olup, Kilise Da¤›t›m
Hizmetleri’nden sat›n al›nabilinir.

9. Tap›nak Giysisi. Birinci Baflkanl›k üyeleri kendi tap›nak k›yafetlerini
almalar› ve kullanmalar› için teflvik etmektedir. Baz› tap›naklarda
tap›nak k›yafetlerini cüzi bir ücretle kiralanmas› mümkündür an-
cak, üyelerin kendi tap›nak k›yafetlerine sahip olup, bunlar› muha-
faza etmeleri tercih edilir. Çoban veya dal baflkan› bu giysinin nere-
den al›nabilece¤ine iliflkin bilgileri sa¤layabilir.

K›z kardefller, kendi tap›nak evlilikleri için gelinliklerini giyebilirler
ancak, elbise beyaz, uzun kollu, modeli ve kumafl› ve dizayn› sade,
kuyruksuz ve abart›l› süslemelerden ar›nd›r›lm›fl olmal›d›r.

SONUÇ

Tap›nak iflinin mukaddes oldu¤una dair tan›kl›¤›n›z› paylafl›n. S›n›f
üyelerinin tap›na¤a girmeye haz›rland›klar›n› gördü¤ünüz için yafla-
d›¤›n›z mutlulu¤u ifade edin.

Kapan›fl duas›n› yapmak üzere bir kifliyi davet edin.

Bu dersten sonra, e¤er mümkünse, derse kat›lanlar ile ö¤retmen tap›-
na¤a birlikte gitmelidirler.

DERSE 6
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“Tap›nak törenleri
Cennetteki bilge
Babam›z taraf›n-
dan tasarlanm›flt›r .
. . siz ve ben selesti-
yal krall›kta yücel-
meye hak kazan›p
baflar›s›z olmaya-
l›m diye” (Baflkan
Harold B. Lee).
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TAPINA⁄A G‹TMEN‹N GET‹RD‹⁄‹
KUTSAMALARDAN ZEVK ALMAYA
DEVAM ETMEK

HEDEF

S›n›f üyelerinin tap›na¤a ilk ziyaretlerinin nas›l gitti¤ini ö¤renmek ve
onlar›n hayatlar› boyunca tap›naktan zevk almak üzere haz›rlanmala-
r›na yard›mc› olmak.

HAZIRLIK

1. Bu dersin bir paylafl›m süresi olmas›na haz›rl›kl› olun. S›n›f üyeleri-
nin ço¤u tap›na¤a yapt›klar› ilk ziyaretleri hakk›nda konuflmak is-
teyeceklerdir.

2. S›n›f üyelerinden bir tanesinin Ö¤reti ve Antlaflmalar 110:1–10’u
okumak üzere haz›rlanmas›n› ve kendisinin bununla ilgili duygula-
r›n› paylaflmas›n› isteyin.

3. S›n›f üyelerinden bir tanesini kutsal Tap›na¤a Girmeye Haz›rl›k,
sayfa 23–24’de yer alan Eliya ile ilgili bilgileri özetlemesi için gö-
revlendirin.

4. Tap›na¤a yap›lan ilk ziyaret s›ras›nda ortaya ç›kan sorular› cevap-
land›rmaya haz›r olun ancak, tap›na¤›n içinde müzakere edilmek
üzere saklanmas› gereken sorular› veya bilgileri tart›flmaktan kaç›-
n›n. Bu tür sorular soruldu¤unda, tekrar tap›na¤a gitmeyi planla-
malar› için bireyleri teflvik edin..

DERSE HAZIRLIK

Aç›l›fl duas›n› yapmak üzere bir kifliyi davet edin.

S›n›f üyelerine sorular› olup olmad›¤›n› sorun. Sorular›n cevapland›-
r›lmas› için elinizden geldi¤ince ve Rab’bin Ruhu’nun rehberli¤inde
yeterli zaman› ay›r›n. Tap›nak ifllerinin baz› yönlerinin tap›na¤›n d›-
fl›nda müzakere edilmemesi gerekti¤ini hat›rlay›n.

TAPINAK H‹ZMET‹NE SEVG‹ DUYMAK

• Tap›naktayken ne hissettiniz?

Tap›nak hizmetinin s›k s›k tap›na¤a gidenlerin hayatlar›na daimi kut-
samalar kataca¤›n› aç›klay›n. S›n›f üyelerine, tap›nakta edindikleri
tecrübeler henüz zihinlerinde tazeli¤ini korurken, duygular›n› gün-
lüklerine yazmak isteyebileceklerini aç›klay›n. Hissettikleri duygular›

7
“Çünkü iflte, ben bu
evi kabul ettim ve
benim ad›m orada
olacakt›r; ve ben
kendimi halk›ma
merhametle bu evde
gösterece¤im” (Ö ve
A. 110:7).



kaydettiklerinde, tap›na¤›n d›fl›nda tart›fl›lmamas› gereken tap›nak ifli
ile ilgili detaylar› yazmamalar› gerekti¤ini hat›rlat›n.

• Hayat›n›z boyunca tap›nak hizmetine sevgi duymak için ne yapabi-
lirsiniz?

S›n›f üyelerinin fikirlerini tahtaya yaz›n. Ayr›ca, afla¤›daki fikirleri de
sunmak isteyebilirsiniz:

1. Tap›nak tecrübesini her gün derinlemesine düflünün.

Baz› insanlar›n tap›na¤› ziyaret etmek için di¤erlerinden daha fazla
f›rsata sahip olduklar›n› aç›klay›n. Ancak, tap›na¤a gidip orada Ruh’u
hissettikten sonra, her gün tap›nak törenlerini derinlemesine düflü-
nüp, yapt›¤›m›z antlaflmalar› dikkatle düflünmek için elimizdeki f›r-
satlar› de¤erlendirmeliyiz. Böyle davranmak, bizi her gün daha do¤ru
bir flekilde düflünmeye ve hareket etmeye teflvik eder.

Tap›naktaki her fleyi hat›rlamam›z mümkün olmaz ama, her ziyaret-
ten sonra, mümkün oldu¤u kadar çok fleyi hat›rlamaya çal›flmal›y›z.
Ayr›ca, kutsal yaz›lar› ve peygamberlerin tap›nak hakk›ndaki sözlerini
de çal›flmam›z gerekir. Bunlardan baz›lar› bu derste sunulmufltur.

S›n›f üyelerinden bir tanesinden, Kutsal Tap›na¤a Girmeye Haz›rl›k,
sayfa 10’da yer alan afla¤›daki sözleri özetlemesini isteyebilirsiniz.

“Tap›nak töreni ilk tecrübede tam olarak anlafl›lmaz. K›smen anlafl›l›r-
lar. Tekrar ve tekrar ve tekrar geri dönün. Ö¤renmeye dönün. Sizi 
rahats›z eden veya kafan›z› kar›flt›ran ya da gizemli olan fleyler size
bildirilecektir. . .

Tap›nakta bir ba¤›fl oturumuna kat›lma veya bir mühürleme törenine
flahitlik etme f›rsat›n› elde etti¤inizde, gözünüzün önünde tatbik edi-
len fleylerin anlam›n› derinlemesine düflünün. Ve ziyaretinizi takip
eden günlerde bunlar› akl›n›zda tutun; bunlar› sessizce ve dua ederek
yeniden düflünün ve bilginizin artt›¤›n› göreceksiniz.

“Tap›nak tecrübesinin büyük de¤erlerinden bir tanesi, bunun
Tanr›’n›n yeryüzü ile ilgili amaçlar›na iliflkin genifl kapsaml› panora-
mas›n› temsil etmesidir. Bir defa tap›na¤a gitti¤imizde (ve geri dönüp
hat›ralar›m›z› tazeleyebiliriz) hayattaki olaylar bu flemadaki yerlerine
oturur. Nerede oldu¤umuzu ve ne zaman yoldan ayr›ld›¤›m›z› genifl
bir perspektiften çabucak görürüz.”

2. Tap›nak ibadetinin merkezinin, Kurtar›c›, ‹sa Mesih oldu¤unu 
hat›rlay›n.

Kutsal yaz›larda, tap›naklar› infla etmenin önemli sebeplerinden bir
tanesinin böylece “Tanr›’n›n O¤lu’nun kendisini halk›na gösterebile-
ce¤i bir yere sahip olabilmesi” oldu¤u ö¤retilmektedir (Ö ve A.
109:5). Tap›nak sembolleri ve dini törenleri dikkatimizi Kurtar›c›’ya
vermemize yard›mc› olur.
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Kurtar›c›’n›n kendisini Kirtland Tap›na¤›’nda gösterdi¤ini aç›klay›n.
O, tap›na¤› kendisinin evi olarak kabul etmek üzere Peygamber
Joseph Smith ile Oliver Cowdery’ye göründü. Bu ziyaret Ö¤reti ve
Antlaflmalar 110:1–10’da kay›tl›d›r. Görevlendirdi¤iniz s›n›f üyesin-
den bu pasajlar› okuyarak yorumlamas›n› isteyin.

• Kurtar›c›, tap›naklar› infla eden ve bunlara giden insanlara hangi
kutsamalar› vaad etmifltir?

TAPINAKTA A‹LELER B‹RB‹RLER‹NE EBED‹YEN MÜHÜRLEN‹RLER

S›n›f üyelerinden Malaki 4:5–6’y› okumalar›n› isteyin.

Görevlendirdi¤iniz s›n›f üyesini Kutsal Tap›na¤a Girmeye Haz›rl›k, sayfa
23–24’de yer alan Eliya ile ilgili bilgileri özetlemesi için görevlendirin.

Eliya’n›n geri dönerek ailelerin tap›naklarda ebediyen birbirlerine mü-
hürlenmelerini sa¤layan rahiplik anahtarlar›n› iade etti¤ini aç›klay›n.

S›n›f üyelerine Ö¤reti ve Antlaflmalar 110:13–16’y› inceletin. Daha
sonra s›n›f üyelerinden Kutsal Tap›na¤a Girmeye Haz›rl›k, sayfa 28’de
yer alan afla¤›daki sözleri okumalar›n› isteyin.

“3 Nisan 1836 günü, çocuklar›n yürekleri atalar›na dönmeye bafllad›.
Ondan sonra, kutsal törenler geçici de¤il, kal›c›yd›. Mühürleme gücü
bizimleydi. Hiçbir yetki de¤er olarak ondan daha üstün de¤ildir. O
güç, hem yaflayanlar hem de ölüler için uygun bir yetkiyle gerçeklefl-
tirilen bütün kutsal törenlere bir öz ve ebedi süreklilik verir.

Kurtar›c›, Havarisi Petrus ile konuflurken, Matta 16:19’da kay›tl› olan
mühürleme gücünü tarif etmifltir. S›n›f üyelerine bu ayeti okutun.

Bu anahtarlar›n ayn›s›n›n bugün peygamber ve Kilise Baflkan›’n›n
elinde oldu¤unu aç›klay›n. “Kutsal mühürleme gücü art›k Kilise’dedir.
Bu yetkinin önemini bilenler için hiçbir fley daha kutsal bir düflün-
ceyle dikkate al›namaz. Hiçbir fley daha dikkatli bir flekilde korunma-
m›flt›r. Yeryüzünün her yerinde tüm zamanlara nispeten çok az kifli
de bu mühürleme gücü vard›r—her tap›nakta bu mühürleme gücü
verilen erkek kardefller vard›r. ‹sa Mesih’in Son Zaman Azizler
Kilisesi’nin peygamberi, göreni, vahiy bildireni ve Baflkan› veya ken-
disinin bunu baflkalar›na vermek üzere atad›¤› kiflilerden hariç, hiç
kimse bunu baflkalar›ndan alamaz.

Mühürleme kutsal törenlerinin kar› kocan›n birbirlerine mühürlen-
mesi ile ebeveynlerin çocuklar›na mühürlenmelerini içerdi¤ini aç›kla-
y›n. Ebeveynler tap›nakta mühürlendikten sonra, çocuklar› olursa
ebeveynlerinin mühürlenme antlaflmas› dahilinde do¤duklar›ndan,
bunlar›n ebeveynlerine mühürlenmelerine gerek yoktur.

• Sizce tap›nakta beraberce mühürlenmek, bir ailenin günlük düflün-
celerini ve davran›fllar›n› nas›l etkiler?
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• Sizce bir aile tap›nakta mühürlendikleri için hangi kutsamalar› elde
ederler?

Baflkan Gordon B. Hinckley flöyle demifltir: “Acaba bir kad›n› gerçek-
ten sevdi¤i ya da bir erke¤i gerçekten sevdi¤i halde iliflkilerinin öldük-
ten sonra da devam etmesi için dua etmeyen bir erkek ya da kad›n
var m›d›r? Sevdikleri çocu¤un bundan sonraki hayatta yine onlar›n
çocu¤u olaca¤› güvenini özlemle beklemeyen ebeveynler taraf›ndan
topra¤a verilmifl bir çocuk var m›d›r? Ebedi hayata inanan hiç kimse,
cennetin Tanr›s›n›n kendi o¤ullar›na ve k›zlar›na hayat›n en de¤erli
niteli¤ini, en anlaml› ifadesini aile iliflkilerinde bulan sevgiyi bahfle-
debilece¤inden endifle edebilir mi? Hay›r, idrak aile iliflkisinin ölüm-
den sonra da devam edece¤ini talep eder. ‹nsan›n kalbi bunun için
çarpar ve cennetin Tanr›s› bunun emniyete alacak bir yolu vahiy yo-
luyla bildirmifltir. Rab’bin evindeki kutsal törenler bunu mümkün k›-
lar” (“Why These Temples?” ‹sa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’nin
Tap›naklar› [1988], 4).

TAPINAKLAR B‹ZE ÖLENLERE H‹ZMET ETME FIRSATLARI VER‹R

S›n›f üyelerinden Ovadya 1:21’i okumalar›n› isteyin.

Peygamber Joseph Smith, Kilise üyelerinin Sion Da¤›’nda nas›l kurta-
r›c› olabileceklerini aç›klam›flt›r:

“Ama [Azizler] Sion Da¤›’nda nas›l kurtar›c› olabilirler? Tap›naklar in-
fla ederek, vaftiz kurnalar›n› dikerek ve ilerleyip vaftizleri, kiliseye ka-
bul törenlerini, y›kanmay›, ya¤lanmay› ve atanmalar ile mühürleme
gücü bafllar›nda bütün kutsal törenleri elde ederek, ölen bütün atala-
r›n›n ad›na bunlar› gerçeklefltirerek, onlar›n ilk diriliflte geri gelmeleri-
ni sa¤lamak ve onlarla beraber görkem tahtlar›na yücelerek onlar› fid-
ye ile kurtar›rlar; ve iflte babalar›n kalplerini o¤ullar›nkine, o¤ullar›n
kalplerini babalar›na ba¤lay›p, Eliya’n›n misyonunu yerine getiren
zincir buradad›r” (History of the Church, 6:184).

O’nun kurtulufl plan›n›n bir parças› olarak, Cennetteki Babam›z›n, bu
kutsal törenleri elde etmek için sevindirici haberin kurtar›c› kutsal tö-
renlerini elde etmeden ölenlere de bir yol haz›rlad›¤›n› aç›klay›n. Ruh
dünyas›nda yaflayanlar›n da sevindirici haberi duyma f›rsatlar› vard›r.
Bunu orada kabul edebilirler ama, sevindirici haberin kutsal törenleri-
ni kendi bafllar›na elde edemezler. Rab bize, bu kutsal törenleri onlar
ad›na kutsal tap›naklarda gerçeklefltirmemizi emretmifltir. Aile tarihi
çal›flmas› yapmak için özel çaba göstermeliyiz ki böylece kutsal tören-
leri atalar›m›z›n ad›na elde edebiliriz.

Ölüler için tap›naklarda gerçeklefltirilen kutsal törenler vaftizleri, kili-
seye kabul törenlerini, rahiplik atamalar›n›, ba¤›fllar› ve kar› kocan›n
ve ebeveynler ile çocuklar›n birbirlerine mühürlenmelerini içerir.
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“Tap›naklar›m›zda
vekaleten yürütülen
bu ifl, Efendimizin
hayat›n› karakterize
eden bencil olma-
dan kendini adama
ve kurban etme ru-
hunun ayn›s› ile ile-
riye tafl›nmal›d›r”
(Baflkan Thomas
S. Monson).



Koflullar›m›z elverdi¤ince s›k s›k tap›na¤a gitmemiz gerekir ve böylece
ölenler için kutsal törenlere kat›larak onlara hizmet edebiliriz. Hizmet
etti¤imiz kiflilerin hayatlar›n› kutsarken, kendi hayatlar›m›z› da kutsa-
r›z. Aile tarihi çal›flmas› ve atalar›m›z için kutsal törenlerin nas›l yap›-
laca¤›na iliflkin bilgiler A Member’s Guide to Temple and Familiy History
Work’de (34697) yer almaktad›r.

Baflkan Thomas S. Monson flöyle demifltir:

“Tap›nak ba¤›fl› ve mühürleme kutsal törenlerinin de¤erini bilmek, ai-
le bireylerimizin birbirlerine daha yak›nlaflmalar›n› sa¤lar ve öbür
dünyaya göç eden sevdiklerimiz için ayn› kutsamalar› sa¤lama arzu-
sunun her aile bireyinin içinde daha h›zla geliflmesini sa¤lar. . .

“Tap›naklar›m›zda vekaleten yürütülen bu ifl, Efendimizin hayat›n›
karakterize eden bencil olmadan kendini adama ve kurban etme ru-
hunun ayn›s› ile ileriye tafl›nmal›d›r. Onu hat›rlad›kça, bu hayati iflte
bireysel olarak bizim üzerimize düflen k›sm› yerine getirmek daha da
kolaylafl›r olur. Bu kutsal evlerden her birine dikkatle uzun uzun bak-
t›¤›m›zda, sadece bizim için de¤il ölülerimiz için de, bu evlerin içinde
bulunan ebedi f›rsatlar› hat›rlayabiliriz” (Pathways to Perfection [1973],
206–7).

SONUÇ

Tap›na¤a gitmenin bizim baflkalar›na hizmet etmemizi ve daha fazla
ruhsal bilgi elde etmeye devam etmemizi sa¤lad›¤›n› vurgulay›n.
Afla¤›daki sözleri paylafl›n:

“Hiçbir ifl bu Kilise’yi, tap›nak ifli ile bunu destekleyen soy a¤ac› arafl-
t›rmas›ndan daha fazla korumaz. Hiçbir ifl ruhsal olarak daha fazla
ar›t›c› de¤ildir. Yapt›¤›m›z hiçbir ifl bize daha fazla güç vermez. Hiçbir
ifl daha çok do¤ruluk ölçüsü gerektirmez. . .

“E¤er tap›nak kutsal töreni ifli ile ilgili vahiyi kabul edersek, flüphelen-
meden ya da özür dilemeden antlaflmalar›m›z› yaparsak, Rab bizi ko-
ruyacakt›r. Hayat›n güçlükleri için yeterli ilham› elde edece¤iz. . .

“Bu yüzden tap›na¤a gelin—gelin ve kutsamalar›n›z› isteyin. Bu mu-
kaddes bir ifltir.” (Kutsal Tap›na¤a Girmeye Haz›rl›k, 37).

Tan›kl›klar›n›z› paylaflarak dersi bitirin. S›n›f üyelerini s›k s›k tap›na¤a
dönmeleri için teflvik edin ve böylece Rab’bin Ruh’u kendilerine ö¤re-
tebilir.

S›n›f üyelerinin Mountain of Lord (53300) isimli video gösterisini
Kilise da¤›t›m merkezlerinden temin edip evlerinde izleyebileceklerini
belirtin. Bu 73 dakikal›k sunum, Salt Lake Tap›na¤›’n›n infla ediliflinin
hikayesini anlatmaktad›r.

Kapan›fl duas›n› yapmak üzere bir kifliyi davet edin.
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