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“Bütün ondalıklarınızı ambara 

getirin. Beni bununla sınayın” 

diyor Her Şeye Egemen Rab. 

“Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını 

size açacağım, üzerinize dolup 

taşan bereket yağdıracağım.” 

(Malaki 3:10)
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Cennetteki Babanız sizi seviyor ve hayatınızın her 
alanında sizi kutsamak istiyor. Peygamberleri 

aracılığı ile verdiği emirler mutlu bir hayat sürmenize 
yardım edecektir. Peygamber Joseph Smith’in aracılığıyla 
geri getirilen ondalık ödeme emri size Tanrı’nın dünya 
üzerindeki krallığının kurulmasına 
iştirak etme fırsatı verir. Bu emre 
itaat, İsa Mesih’in Son Zaman 
Azizler Kilisesi’nde vaftiz olma 
koşullarından biridir.

Ondalık Nedir?
Ondalık, gelirimizin onda birini Tanrı’nın Kilisesi’ne 
bağışlamaktır. Bu emir Eski Antlaşma zamanından bu 
yana bilinmektedir. Peygamber Malaki, ondalık ödeme-
nin önemini ve bu kanuna uymanın getirdiği nimetleri 
bize öğretti:

“. . .bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla 
sınayın” diyor Her Şeye Egemen Rab. “Göreceksiniz ki, 
göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup taşan 
bereket yağdıracağım” (Malaki 3:10).

Ondalık ödeme emrine 
itaat edenlere büyük 

nimetler vaat edilmiştir.
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1838 yılında, Rab bu emri Peygamber Joseph Smith’in 
aracılığı ile tekrarladı.

“Benim halkım. . .her yıl kazandığı kârın onda birini 
ödeyecek; bu onlar için sonsuza dek geçerli bir 
kanundur (Öğreti ve Antlaşmalar 119:3–4). Buradaki 
kâr kelimesinin anlamı gelirdir.

Ödediğiniz ondalıklar Rab için kutsaldır ve ondalık 
ödeyerek O’nu onurlandırmış olursunuz. Ondalık ödemek, 
Tanrı’ya ve O’nun işine olan imanınızın bir ifadesidir.

Neden Ondalık Katkısında Bulunmalıyım?
Hayatınızdaki her iyi şey sevgi dolu Cennetteki Ba-
banız’dan gelen bir armağandır. Bunun karşılığında, 
kazancınızın yüzde 10’unu O’na bağışladığınız zaman 
sevginizi, imanınızı ve minnettarlığınızı ifade edersiniz. 
Tanrı’ya, zor zamanlarda bile, O’nun izinden gideceği-
nizi gösterirsiniz; paraya ve maddi şeylere güvenmekten 
ziyade O’na güveneceğinizi gösterirsiniz. İmanınızdan 
ötürü, Cennetteki Babanız size vazgeçtiğiniz her şeyden 
çok daha büyük nimetler vereceğini vaat eder.
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Bazı insanlar gelirlerinin onda birini 
bağışlayabileceklerine inanmakta 
zorlansalar bile, sadık bir şekilde 
ondalık ödeyenler, maddi 
güçlerinin ondalık ödememeye 
yetmediğini öğrenirler. Son derece 
harika ve gerçekçi bir şekilde 
göklerin kapakları [cennetin 
pencereleri] açılır ve bu kişilerin 
üstlerine nimetler yağar. Dul bir 
anne oğluna şunu açıkladı: “Rab’bin nimetleri olmadan 
sizi, [çocuklarımı büyütemem] ve bu nimetleri dürüst bir 
ondalık ödeyerek elde ederim. Ondalığımı ödediğimde, 
Rab’bin bizi kutsayacağına dair verdiği sözü hatırlarım ki 
eğer geçinebilmek istiyorsak o nimetlere sahip olmamız 
gerekir” (Dallin H. Oaks, Ensign, Mayıs 1994, 33).

Manevi güç, Rab’be güvenmekten gelir. Hayatın 
zorlukları ile yüzleşirken, artan imana, ilhama ve 
cesarete ihtiyacımız vardır. Bu nimetler ondalık 
kanununa itaatin bir sonucu olarak cennetin 
pencerelerinden yağabilir.

Ondalık ödemek, 
İsa Mesih’e olan 

imanınızı gösterir. O’na 
güvendikçe, hayatınızda 

ihtiyaç duyduğunuz 
gücü, rehberliği ve 
desteği alacaksınız.
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Bunun ötesinde, ondalıklarını sadık bir şekilde ödeyen 
pek çok kişi mali durumlarını daha iyi idare ettiklerini 
ve ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini görürler. Ondalık 
ödemek bize maddi şeylere karşı duyduğumuz istekleri 
kontrol etmemizi ve diğer insanlara karşı dürüst 
olmamızı öğretir. Tanrı’nın nimetleri sayesinde ve 
kendi gösterdiğimiz çabalarla, bize verilen şeylerin 
ihtiyaçlarımız için yeterli olduğuna güvenmeyi öğreniriz.

Geliriniz ne olursa olsun, ondalık ödediğiniz zaman 
kutsanacaksınız. İsa, bir kadının elindeki birkaç madeni 
parayı tapınak hazinesine verdiğini gördüğünde, 
öğrencilerine şunu söyledi: “Bu yoksul dul kadın kutuya 
herkesten daha çok para attı: Çünkü ötekilerin hepsi, 
zenginliklerinden artanı attılar. Bu kadın ise. . .varını 
yoğunu verdi” (Markos 12:43–44).
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Ondalık Fonları Nasıl Kullanılır?
Ondalık, Rab’bin Kendi Kilisesi için olan mali kanunu-
dur. Ondalık bağışları her zaman Rab’bin, hizmetkârları 
vasıtasıyla oluşturduğu bir kurulun aracılığıyla vahiy 
ettiği amaçlarını gerçekleştirmek için kullanılır. Bu 
kullanımlardan bazıları:
•	Tapınakların,	ibadet	yerlerinin	ve	diğer	kilise	binala-

rının inşa edilmesi ve bakım işleri.
•	Yerel	kilise	topluluklarının	etkinliklerine	ve	işlemle-

rine destek olmak.
•	Eğitim	ve	Aile	Geçmişi	araştırmaları	da	dahil	olmak	

üzere, Kilise programlarına destek olmak.

Ondalıklar şahsen ödenir ve bağışlarla ilgili bilgiler 
tamamen gizli tutulur. 
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Oruç Tutma ve Oruç Adakları
Ondalığa ek olarak, bize fakir ve muhtaç olanlara yar-
dım etmemiz için malımızdan vermemiz emredilmiştir. 
Bunu yapmanın bir yolu iki öğün üst üste yemek ye-
meden ve su içmeden oruç tutmaktır. Rab oruç ilkesini 
Peygamber Joseph Smith aracılığı ile tekrar iade etmiş-
tir ve Kilise her ayın bir Pazar gününü oruç günü olarak 
tayin eder. Her zaman gerçek kilisenin bir işareti olan 
oruç, ruhen yenilenmek ve Cennetteki Babamız’a daha 
da yakınlaşmak için bir fırsattır.

Orucun bir parçası olarak, Kilise üyeleri fakir ve muhtaç 
olanlar için cömert bir oruç adağı bağışında bulunurlar. 
Bu adak en az, üyenin oruç tutarak yemediği iki öğünlük 
yemeğin maddi karşılığı olacak miktarda olmalıdır. Bu 
kaynaklar hem yerel olarak, hem de dünya genelinde 
muhtaç olan insanların yiyecek, barınak ve diğer 
gereksinimlerini sağlamak için kullanılır. 

Oruç adağı için standart bir bağış miktarı yoktur. Bu 
fonlara cömertçe katkıda bulunursanız, başkalarına 
yardım etme arzunuzdan dolayı hem maddi hem de 
manevi yönden bereketleneceksiniz.
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Ek Çalışma
Aşağıdaki sorular ve kutsal yazılar bu broşürde açıklanan ilkeler 
üzerinde daha da derinlemesine düşünmenize yardımcı olacaktır. 
Kutsal yazılardaki dipnotlar ve çapraz-referanslar sizi bu ilkelerle 
ilgili ek pasajlara ve kaynaklara yönlendirecektir.

Ondalık neden önemlidir?
Levililer 27:30 (Kutsal Kitap, Eski Antlaşma)
Luka	12:16–21	(Kutsal	Kitap,	Yeni	Antlaşma)

Ondalık ödemenin getirdiği nimetler nelerdir?
Malaki 3:8–12 (Kutsal Kitap, Eski Antlaşma; ayrıca bkz. 

3. Nefi 24:8–12, Mormon Kitabı, sayfa 464)
Matta	6:31–33	(Kutsal	Kitap,	Yeni	Antlaşma,	ayrıca	bkz.	

3. Nefi 13:31–33, Mormon Kitabı, sayfa 444)
“ Ondalık,” İmana Sadakat (Görevliler veya bir kilise üyesi bu ki-

tabın bir kopyasını edinmenize yardımcı olabilir. Kitabı ayrıca 
internet üzerinden www .mormon .org sitesinde bulabilirsiniz.)

Fakir ve muhtaçlara nasıl yardım edebilirim?
Yeşaya	58:6–7	(Kutsal	Kitap,	Eski	Antlaşma)
Matta	19:21	(Kutsal	Kitap,	Yeni	Antlaşma)
Mosiya 4:26 (Mormon Kitabı, sayfa 149)
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Ben Ne Yapmalıyım?
•	 Mormon	Kitabı’nı	okumaya	devam	edin.

Önerilen	okumalar:  
 

•	 Tam	ondalık	ödemeye	başlayın.	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.

•	 Tanrı’nın	emirlerinin	hayatınızı	nasıl	kutsayacağı	hakkında	daha	
çok	öğrenmek	için	görevlilerle	görüşmeye	devam	edin.

Bir	sonraki	görüşme: 

Görevlilerin isimleri ve telefon numaraları: 

  

  

  

  

 

www .mormon .org
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