1 Yeni Hayat
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Bir tırtıl kelebeğe dönüştüğünde ne
olur? Bir tohum nasıl büyük bir
ağaç haline gelir? İkisinin içinde de
doğal bir güç vardır ve bu güç hayret verici bir değişime neden olur.
Artık yeni bir yaşama geçtiğinize
göre, içinizde ruhsal yaşam etkin
olmaktadır. Sizde gerçekleşecek
olan değişim, bir tırtıl ya da tohumun değişiminden çok daha büyük
olacaktır. Tanrı sizi değiştirip sizde
Oğlu İsa Mesih’in karakterini yaratacaktır.
Kelebek gibi, kanatlar takıp yükseleceksiniz. Bütün bunlar Tanrı’nın
ailesine doğmuş olduğunuz için
gerçekleşecek. Artık çok özel bir
şekilde O’nun çocuğusunuz.
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Bu ilk derste, Kutsal Kitap’ın sizde
gerçekleşen bu değişim hakkında
neler söylediğini inceleyeceksiniz.
Yeni ayrıcalıklarınızın ve sorumluluklarınızın neler olduğunu öğreneceksiniz. Doğmuş olduğunuz yeni
aileyi tanıyacaksınız. Tanrı’nın,
kardeşlerinizle geliştirmenizi istediği yeni ilişkiler hakkında bilgi
edineceksiniz.
Bu derste şunları
inceleyeceksiniz...
A. Ne Oldu?
B. Bu Konuda Ne Yapmalısınız?
C. Yeni Aileniz
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A. NE OLDU?
Isa Mesih’i Kurtarıcınız olarak kabul
ettiğiniz an, yeni bir hayata başladınız. İsa Mesih, yaşam Veren’dir.
Olağanüstü ve hiç bitmeyen sevinç
dolu bir yaşam. Siz O’na, bütün
günahları ve başarısızlıklarıyla
birlikte yaşamınızı verdiniz, O da
size günah üzerinde zafer dolu bir
yaşam verdi. Tanrı’nın bir çocuğu
olarak görkemli ayrıcalıklarla dolu
bir yaşama başladınız.
İsa sizde yaşadığı için bu yeni yaşama sahipsiniz. Tanrı sözü olan
Kutsal Kitap size bu konuda birçok
bilgi verir.
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Koloseliler 1:27 Mesih içinizdedir.
Bu da size yüceliğe kavuşma umudunu veriyor.
Sizi Mesih inanlısı yapan, Mesih’in
içinizde yaşamasıdır. Mesih’teki
yeni yaşamınız hayal edebileceğinizden çok daha zengin, dolu dolu
ve mutlu bir yaşam olacaktır.
Yuhanna 10:10 Bense insanlar
yaşama, bol yaşama sahip olsunlar
diye geldim.
İsa’nın size vermiş olduğu bu yeni
yaşamda hayata yeni bir bakış
açısı, yaşam için yeni hedefler ve
amaçlar bulacaksınız.
Suçluluğun yükü kalkmıştır; günah-

11

larınız bağışlanmıştır. Tanrı ve diğer insanlar için duyacağınız sevgi,
size huzur ve sevinç getirerek yüreğinizi doldurur. İyi ve güzel olan her
şeyi takdir etmeye başlarsınız. Tanrı’nın yanınızdaki varlığını, gücünü
ve iyiliğini daha iyi ve farklı şekilde
hissedersiniz. İçinizde Tanrı’yı hoşnut etmek ve başka insanlara yardım etmek için uyanan yeni arzular,
bütün davranışlarınıza yeni bir yön
vermeye başlamaktadır.
Bir tırtıl, kelebek olduğunda, daha
önce hiç yapmamış olduğu şeyleri
yapabilir. Bir zamanlar süründüğü
yerlerin üzerinden uçabilir. Aynı
şey sizin için de geçerlidir. Kutsal
Ruh’un içinizde gerçekleştirdiği
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değişim her şeyi etkiler. Gerçekten
de ölümden yaşama geçtiniz! Artık
suçlu bir günahlı değilsiniz. Tanrı’
nın bağışlamasını kazandınız, artık
O’nun çocuğusunuz. Şimdi gerçek
özgürlük ve sevinç dolu bir yaşama
sahip olabilirsiniz.
B. BU KONUDA NE
YAPMALISINIZ?
Tanrı’nın ailesinde yeni doğmuş bir
bebek olarak, Tanrı’nın sevgi dolu
bakımının tadını çıkaracaksınız.
Tanrı’nın, sizin sağlıklı ve güçlü
olmanız için sağladığı şeyleri de
kabul etmeniz gerekiyor. Tanrı size
yeni bir doğa vermiştir ve şimdi siz
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de bunu geliştirmek için kendinize
düşeni yapmalısınız.
Bu kitap, yeni doğanızı geliştirmenize yardımcı olacaktır. Bu dersleri
çalıştıkça bir Tanrı çocuğu olarak
yeni ayrıcalıklarınız ve sorumluluklarınız hakkında yeni şeyler öğreneceksiniz. Yeryüzündeki yaşamınız boyunca bunların tadını doya
doya çıkarın. Sonra bir gün, İsa sizi,
göksel evinde kendisiyle yaşamak
üzere bu dünyadan alacaktır. Bu
göksel ev, bu dünyadaki her şeyden
güzeldir.
Yapmanız gereken asıl şey, Mesih’
le birlik içinde kalmak ve O’nun verdiği yaşamda güçlü bir şekilde
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gelişmektir.
Yuhanna 15:4-5 Bende kalın, ben
de sizde kalayım... Bensiz hiçbir
şey yapamazsınız.
Koloseliler 2:6-7 Bu nedenle Rab
Mesih İsa’yı nasıl kabul ettinizse,
O’nda öylece yaşayın. Şükranla
dolup taşarak O’nda köklenin ve
gelişin, size öğretildiği gibi imanda
güçlenin.
C. YENİ AİLENİZ
"Baba"nız Tanrı
Evreni yaratan Yüce Tanrı, sizi
seven Babanızdır. O’nu sert ve
ulaşılamaz bir Tanrı olarak düşün-
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meyin. Şimdi sizin yanı başınızdadır ve bütün sorunlarınızda size
yardım etmeye hazırdır.
Artık Tanrı’nın bir çocuğu olduğunuza göre, Babanız, tıpkı bir çocuğun şefkatli ve anlayışlı bir babayla
olduğu gibi, kendisiyle de açıkça
konuşup O’na bütün sırlarınızı,
içinizdeki her şeyi anlatmanızı
istiyor. Her gün, günün herhangi bir
saatinde her şeyi dua ettiğinizde
O’nunla konuşun. O’na bütün
sorunlarınızı anlatın. Bereketleri
için kendisine teşekkür edin. Tanrı
sizinle ve sizi etkileyen her şeyle
ilgilenmektedir. Güzel sözcükler ya
da ezberlenmiş dualar kullanmanız
gerekmez; sadece O’na yüreğiniz-
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dekileri anlatın.
"Ağabey"iniz İsa Mesih
İsa Mesih, Tanrı’nın ailesinde ağabeyinizdir. Sizi o kadar çok sever ki,
sizi kurtarmak için ölmüştür. Şimdi
günah üzerinde zafer dolu sevinçli
bir hayat sürmenize yardımcı olmak istemektedir. İnsan olup yeryüzünde yaşadığı için sorunlarınızı
bilir. Şimdi, sizi kurtardığı ve her
gün size vereceği yardım için O’na
teşekkür edin.
"Yardımcı"nız Kutsal Ruh
Üçlü Birlik’in üçüncü kişisi olan
Kutsal Ruh, sizin içinizde yeniden
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doğuşun gizemli mucizesini gerçekleştirendir. Günahlı doğanızı
değiştirip sizi Tanrı’nın çocuğu
yaptı.
Zaman zaman eski doğanızla savaşmanız gerekecektir, ama Kutsal
Ruh yüreğinizde yaşamak ve size
yardım etmek için gelmiştir. İman
ve itaatle, O’nunla işbirliği yaptıkça
size ne yapmanız gerektiğini öğretecek ve bunu sizi güçlendirecektir.
Kız ve Erkek "Kardeşler"iniz Olan
Diğer İmanlılar
Yeniden doğmuş olan her gerçek
Mesih inanlısı, Tanrı’nın çocuğu-
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dur. Tanrı Babamız olduğuna göre,
hepimiz Mesih’te kız ve erkek kardeşleriz.
Sizden önce inanan kişilerin hepsi,
yeni kardeşleri olan sizi, Tanrı’nın
ailesinde sevinçle karşılıyorlar.
Ruhsal bakımdan büyümeniz, güçlü
ve sağlıklı bir Mesih inanlısı olmanızda size yardımcı olmak için ellerinden gelen her şeyi yapmak
istiyorlar.
Bir sorununuz olduğunda bunu
vaizinizle ve kilisedeki kardeşlerinizle görüşün. Sorununuz konusunda sizinle dua edecekler ve size
yardım etmek için ellerinden geleni
yapacaklardır.

