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Cennetteki Babanız sizleri seviyor ve sizlerin bugün 
ve sonsuza kadar mutlu olmanızı istiyor. O sizlere 

yardım etmek için peygamberleri aracılığıyla öğütler ve 
emirler vermektedir. Sizin huzurunuz ve mutluluğunuz 
için hayati derecede önemli olan bir emir, iffet yasası 
olarak bilinen, Tanrı’nın cinsel paklık konusundaki olan 
emridir. Rab bu yasayı başlangıçtan itibaren koymuş ve 
bunu önemle Peygamber Joseph Smith’e İsa Mesih’in 
iade edilmiş sevindirici haberinin bir parçası olarak be-
lirtmiştir. Bu emre itaat, İsa Mesih’in Son Zaman Azizler 
Kilisesi’nde vaftiz olma koşullarından biridir.
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İffet Yasası nedir?
Karı koca arasındaki fiziksel yakınlık Tanrı’nın çocuk-
ları için olan planının güzel ve kutsal bir parçasıdır. Bu, 
evlilik içinde bir sevgi ifadesidir ve karı kocaya hayatın 

yaratılışına katılmalarına izin verir. 
Tanrı, bu kutsal gücün ancak yasal 
olarak evli olan bir erkek ve bir ka-
dın arasında ifade edilmesini emret-
miştir. İffet yasası hem erkek hem de 
kadın için geçerlidir. Bu yasa evlilik 
öncesi cinsel ilişkiden kesinlikle uzak 
durmayı ve evlilik sonrası eşimize 
tam bir sadakati ve bağlılığı içerir.

Cinsel yakınlığın evliliğe mahsus olmasına ek olarak, 
düşüncelerimizi, sözlerimizi ve hareketlerimizi kontrol 
ederek iffet yasasına uyarız. İsa Mesih şöyle öğretti: “Zina 
etmeyeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyo-
rum ki, bir kadına şehvetle bakan her adam, yüreğinde o 
kadınla zina etmiş olur” (Matta 5:27–28).

İffet yasası, cinsel 

ilişkilerin bir 

kadın ve bir erkek 

arasındaki evliliğe 

mahsus olmasını 

zorunlu kılar.
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Neden İffet Yasasına Uymalıyım?
Cennetteki Babanız iffet yasasını sizleri korumak ve 
kutsamak için vermiştir. Tüm kutsal şeyler gibi, fiziksel 
yakınlık da Tanrı’nın emirleri doğrultusunda ifade edil-
melidir. İffet yasasına uyduğunuzda mutluluk, huzur ve 
özsaygıya sahip olacaksınız. Ailevi 
ilişkilerinizde güven duygusunu 
hissedecek ve kendinize güveniniz 
artacaktır; kendinize hakim olma 
gücü ile kutsanacaksınız. Kutsal 
Ruh’un etkisi sayesinde İsa Me-
sih’in sevindirici haberinin nimet-
lerinden zevk alacaksınız.

Şeytan, insanları evlilik dışı cinsel 
ilişkinin kabul edilebilir ve hatta 
cazip olduğuna inandırır. Ama bu 
ciddi bir günahtır; Tanrı çocukla-
rına her zaman erdemli ve iffetli 
olmalarını öğretmiştir (bkz. Mısır’-
dan Çıkış 20:14 ve Alma 39:3–5). 
Bu ebedi bir ilkedir.

İffet yasasını ihlal etmek, Tanrı’nın hayat yaratmak için 
verdiği gücü kötüye kullanmaktır; Tanrı’ya ve O’nun 
çocuklarına önem verilmediğini gösterir. Bu ruhsallığı 

İffet yasasına 
uyduğunuzda:

•	Kutsal Ruh’u 
hayatınıza davet 
edeceksiniz.

•	Kendinize hakim 
oldukça, kendinize 
saygınız artacaktır. 

•	İlişkilerinizde 
güven duygunuz 
artacaktır.

•	Etrafınızdaki in-
sanlar için sevginiz 
artacaktır.
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köreltir ve çoğu zaman öfkeye, kedere, boşanmaya, 
hastalıklara ve kürtaja sebep olur. Bu yasayı ihlal edenler 
Şeytan’ın etkisine daha fazla maruz kalırlar. Bu günah 
aile fertlerini ve başkalarını da ciddi bir şekilde etkiler.

İffet Yasasına Nasıl Uyarım?
Tanrı çocuklarından yüksek ahlaki standartlara uymala-
rını ister. İffet yasasına uymak için sakıncalı düşünceleri, 
sözleri ve hareketleri erdemli olanlarla değiştirmelisiniz. 

Aşağıdaki ilkeler size yardımcı 
olacaktır:

Düşünceler. Olumlu ve yapıcı 
düşünceler olumsuz ve ahlak dışı 
şeyleri hayatınızdan çıkartacak-
tır. Yaşamınızı sağlıklı düşünce ve 
aktivitelerle doldurdukça, olumsuz 
düşüncelerinizi değiştirebilme ve 
aşabilme kabiliyetiniz artacaktır. 
Kutsal kitapları okumak, ailenize 
hizmet etmek, gayretle çalışmak ve 

yararlı eğlendirici aktivitelere katılmak düşüncelerinizi 
kontrol etmenize yardım edecektir. 

Pornografinin her çeşidinden uzak durun. Bu, bağımlılık 
yapar ve yıkıcıdır. Özsaygınızı ve hayatın güzelliklerini 

“Erdem, 

düşüncelerinizi 

sürekli süslesin; 

ardından kendinize 

olan güveniniz 

Tanrı’nın huzurunda 

güçlenecektir.”

Ö&A 121:45
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beğenme duygunuzu sizden çalar. Zihninizin açık saçık ya 
da ahlaksız düşüncelerle veya görüntülerle meşgul olma-
sına izin vermeyin. İnsan vücudunu veya cinsel davranış-
ları saygısız bir şekilde gösteren ya da tanımlayan hiçbir 
şeyi seyretmeyin, okumayın ya da dinlemeyin. Başkalarına 
şehvetli düşüncelerle bakmaktan kaçının ve cinsellik 
çağrıştıran ya da açık seçik filmlerden, televizyon şovların-
dan, internet sitelerinden, müzikten, kitaplardan, maga-
zinlerden ve aktivitelerden uzak durun.

Sözler. Sözleriniz başkalarını geliştirip güçlendirsin. Al-
çaltıcı, kaba ve cinsel içerikli sözleri, şakaları ve konuları 
konuşmalarınızdan çıkartın.

Hareketler. Başkalarına her zaman saygılı davranın. Gi-
yiminizde iffetli olun. Eğer herkesin Tanrı’nın bir çocuğu 
olduğunu hatırlarsanız ve başkalarının Tanrı’nın planını 
izlemelerine yardım etmek için elinizden gelen her şeyi 
yaparsanız, o zaman iffet yasasına uyma arzunuzda güçlü 
kılınacaksınız.

Sadece evlilik içinde ifade edilmesi gereken güçlü duy-
guları evlilik dışında uyandıracak hiçbir şeyi yapmayaca-
ğınıza şimdi karar verin. Bu duyguları başkasında ya da 
kendinizde uyandırmayın. Homoseksüel veya lezbiyen ya 
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da diğer ahlak dışı faaliyetlere iştirak etmeyin. İffet yasa-
sını çiğnemeye kışkırtabilecek aktiviteleri geliştirici akti-
viteler ve hobilerle değiştirin. Evlilikte, eşinize düşünce ve 
eylemde tamamen sadık kalın.

İffet yasasına uymak sizi Tanrı’ya daha çok yakınlaştıra-
cağından dolayı, Şeytan bu emre karşı gelmeniz için sizin 
aklınızı çelecektir. Şeytan, yalnız kaldığınız, kafanızın 
karışık olduğu ya da moralinizin bozuk olduğu zaman-
ları bilir ve zayıf olduğunuz bir zaman sizi ayartmaya 
çalışacaktır. Cennetteki Babanız’a yardım etmesi için 
dua edin ve O size ayartmalara karşı gelebilmeniz için 
güç verecektir (bkz. 1. Korintliler 10:13). O’na güven-
dikçe ve bu ilkelere uydukça, ayartmaların üstesinden 
gelebileceksiniz.

İffet Yasasına Uymanın Nimetleri
İffet yasasına uyduğunuz sürece, Kutsal Ruh’un etkisine 
daha açık olacaksınız. Kutsal Ruh’un rehberliğinde, 
bilgeliğiniz daha da artacak, güçlükler karşısında daha 
cesur olacaksınız, hayatınızda Tanrı’nın desteğini ve 
rehberliğini hissedecek ve ailenize ve başkalarına örnek 
olacaksınız. Eşinize ve sevdiklerinize karşı duyduğunuz 
sevgi daha derin, daha zengin ve daha anlamlı olacaktır. 
İçiniz daha huzurlu olacaktır.
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Kutsal kitaplardan, gerçek mutlu-
luğun Tanrı’nın emirlerine itaat 
etmekten geldiğini (bkz. Mosiya 
2:41) öğreniriz ki “kötülük hiç-
bir zaman mutluluk olmamıştır” 
(Alma 41:10).

Eğer iffet yasasına karşı geldiyseniz, 
Tanrı tövbe etmenizi ve yeniden 
temiz olmanızı sizin için mümkün 
kılmıştır. Geçmişteki bir günahtan 

şimdi tövbe edin ve bu mukaddes yasaya uyacağınıza dair 
kesin bir söz verin. İsa Mesih’in Kefareti ve gerçek tövbe 
sayesinde affedilebilir ve huzur hissedebilirsiniz.

Geçmişte ne yapmış 

olursanız olun, eğer şu 

an iffet yasasına uygun 

bir şekilde yaşamaya 

başlarsanız, muhteşem 

nimetler sizin için 

hazır olacaktır.

01139_186_Chastity.indd   14 6/12/12   9:08 AM



15

Ek Çalışma
Aşağıdaki sorular ve kutsal yazılar bu broşürdeki ilkeler hak-
kında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olacaktır. Kutsal 
yazılardaki dipnotlar ve çapraz-referanslar sizi bu ilkelerle 
ilgili ek pasajlara ve kaynaklara yönlendirecektir.

İffet yasasına uymak ne demektir?  
Bu yasa neden çok önemlidir?
Mısır’dan Çıkış 20:14 (Kutsal Kitap, Eski Antlaşma)

Süleyman’ın Özdeyişleri 6:27–32 (Kutsal Kitap, Eski Antlaşma)

Titus 2:11–12 (Kutsal Kitap, Yeni Antlaşma)

Alma 39:3–5 (Mormon Kitabı, sayfa 306)

3. Nefi 12:27–30 (Mormon Kitabı, sayfa 441; ayrıca bkz. Matta 
5:27–30, Yeni Antlaşma)

“Aile: Bütün Dünyaya Bir Duyuru” (Görevliler ya da Kilise’nin 
bir üyesi bu belgenin ve aşağıda belirtilen İmana Bağlılık ve 
Gençleri Güçlendirmek İçin kitapçıklarının birer kopyasını 
edinmenize yardımcı olabilir. Bunları internette www .mormon 
.org sitesinde de bulabilirsiniz.)

“İffet,” İmana Bağlılık

İffet yasasına uymak için ihtiyacım olan gücü nasıl 
elde edebilirim?
1. Korintliler 10:13 (Kutsal Kitap, Yeni Antlaşma)

Mosiya 4:29–30 (Mormon Kitabı, sayfa 149)

Alma 38:12 (Mormon Kitabı, sayfa 305)

Gençleri Güçlendirmek İçin broşürü
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Ben Ne Yapabilirim?
•	Mormon	Kitabı’nı	okumaya	devam	edin.

Önerilen okumalar:  
 

•	İffet	yasasına	uyun.	Bu	emri	tutarken	yardım	almak	için	
dua edin.

•	Bu	Pazar	kiliseye	gidin.

•	Vaftiz	için	hazırlanmaya	devam	edin.
Vaftiz	tarihi: 

•	İsa	Mesih’in	Son	Zaman	Azizler	Kilisesi	hakkında	daha	
fazla bilgi almak için www.mormon.org’u ziyaret edin.

•	İade	edilmiş	sevindirici	haber	hakkında	daha	çok	öğrenmek	
için	görevlilerle	görüşmeye	devam	edin.

Bir	sonraki	görüşme: 

Görevlilerin	isimleri	ve	telefon	numaraları: 
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