10 Yeni Özgürlük
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Günümüzde birçok insan özgürlük
istemektedir. Bazıları kötü yasalar
ve katı diktatörlerden özgür olmayı,
bazıları da istedikleri her şeyi söyleme ve istedikleri her şeyi yapma
özgürlüğünü istemektedir. Gerçek
özgürlük nedir? Hapishanede olan
biri özgür olabilir mi? Adil olmayan
toplumdaki bir insan özgür olabilir
mi?
Bu soruların yanıtı, "Evet"tir. Çünkü
gerçek özgürlük, insanın dışında
olan bir şey değil, içinde olan bir
şeydir. Kutsal Kitap’ta elçi Pavlus,
"Tanrı çocuklarının yüce özgürlüğü"nden söz eder (Rom. 8:21).
Sadece Tanrı’nın çocukları gerçek
özgürlüğe sahiptirler!
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Bu ders Tanrı’nın çocuğu olduğunuz için şu anda sahip olduğunuz
türdeki özgürlükten söz eder. Bu
özgürlük sizi, günahın korkunç
etkilerinden özgür kılar. Sizi, Tanrı’
yı hoşnut edemeyeceğiniz korkusundan kurtarır. Ruhsal hata ve
karışıklığı yenmenize yardım eder.
İsa Mesih’in sizin için yaptığı şeyden ötürü bu bereketler sizindir.
Ama bunlar sadece başlangıçtır.
Şimdiden başlamış olan bu yeni özgürlük, yaşamınızda hiçbir zaman
son bulmayacaktır.
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Bu derste şunları
inceleyeceksiniz...
A. Günahtan Özgürlük
B. Korkudan Özgürlük
C. Hatadan Özgürlük
D. Karışıklıktan Özgürlük
E. Endişeden Özgürlük
F. Gelecekte Özgürlük
G. Özgürlüğünüzü Korumak
A. GÜNAHTAN ÖZGÜRLÜK
İsa sizleri günahın suçluluğu,
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cezası, gücü ve varlığından özgür
kılmak için öldü.

Suçluluk: Şimdiye kadar yapmış
olduğunuz her yanlış şeyin suçunu
Kendi üzerine aldı.
Ceza: Siz ölüme mahkûm edilmiştiniz, ama İsa sizin yerinize öldü.
O’nu Kurtarıcınız olarak kabul etmekle ölüm cezasından özgür
olursunuz.
Güç: İsa, Şeytan’ı yendi ve günahın
üzerinizdeki gücünü yok etti.
Romalılar 6:7-8, 11, 22, 8:1 Çünkü
ölmüş olan kişi günahtan özgür
kılınmıştır. Mesih’le birlikte ölmüşsek, O’nunla birlikte yaşaya-
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cağımıza da inanıyoruz... Siz de
böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa’da Tanrı karşısında diri sayın... Şimdi günahtan
özgür kılınıp Tanrı’nın kulları olduğunuza göre, kazancınız kutsallaşma ve bunun sonucu olan sonsuz
yaşamdır... Böylece Mesih İsa’ya
ait olanlara artık hiçbir mahkûmiyet yoktur.
Günah işlemeye ayartılma
Bazı insanlar Rab’bi kabul ettikleri
an, kötü alışkanlıklardan anında
kurtarılırlar. Diğerleri sigara, uyuşturucu, pornografi ya da başka kötü
alışkanlıklardan kurtulmak için haftalarca mücadele etmek zorundadır. Ama dua etmeye ve inanmaya
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devam ettikçe Tanrı onlara zaferi
verir.
Yuhanna 8:36 Oğul sizi özgür
kılarsa, gerçekten özgür
olursunuz.
Yakup 4:7 Bunun için Tanrı’ya
bağımlı olun. İblis’e karşı direnin,
sizden kaçacaktır.
Hâlâ kötü alışkanlıklara karşı savaşmanız gerekiyorsa, cesaretiniz
kırılmasın. Şeytan sizi ayartmaya
çalıştığında Mesih’in verdiği özgürlüğü imanla talep edin. Özgürlük
için Tanrı’ya şükretmeye başlayın.
Çok geçmeden ayartıcıya karşı zafer kazanacaksınız. Vaiziniz sizinle
birlikte dua edip size yardım
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etmekten mutluluk duyacaktır.
Yeryüzünde yaşadığınız sürece
farklı türlerde ayartılmalar yaşayacaksınız. Ama bu ayartılmalar
büyümenize yardım eden sınavlardır. Onlara karşı durduğunuz her
seferinde daha güçlü bir hale gelirsiniz. Cennete gittiğinizde, Tanrı’
nın sizin içinizdeki işi tamamlamış
olacaktır. O zaman günah işleme
arzularından sonsuza dek özgür
olacaksınız.
Günahların etkileri ve varlığı
Şimdi günah ve onun etkilerini
etrafınızda görüyorsunuz - acı
çekme, üzüntü ve ölüm. Görkemli
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bir günde, sonsuz yuvanıza gidecek, günah ve onun etkilerinin
anılarından bile özgür olacaksınız.
B. KORKUDAN ÖZGÜRLÜK
Başka insanların size yapabilecekleri kötülüklerden özgürsünüz.
Yaşamınız Tanrı’nın ellerindedir,

"Mesih’le birlikte Tanrı’da saklıdır"
(Kol.3:3). Mesih’in uğruna acı çekmeniz, hatta ölmeniz gerekebilir;
ama O her an sizinle birlikte olacaktır. Başınıza, Tanrı’nın izin verdiklerinden başka hiçbir şey gelemez.
Romalılar 8:31 Tanrı bizden
yanaysa, kim bize karşı olabilir?
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Şimdi söyleyeceğim son derece
önemlidir: Büyücülük, kem gözler
ve şansızlığa neden olabilecek
şeylerden özgürsünüz! Diri Mesih
sizi korumak üzere yanınızdadır.
Madalyonlara, büyülere, muskalara,
bir resmin önüne konulan bir bardak suya, bir koruyucu melek resmine ya da sizi koruması için konulan herhangi bir resme ihtiyacınız
yoktur! Hatta sizin bu şeyleri kullandığınızı görmek Rab’bi üzecektir. Çünkü bu Rab’bin sizi koruma
vaadini yerine getireceğinize inanmadığınız anlamına gelmektedir.
İbraniler 13:5-6 Tanrı şöyle dedi:
‘Seni asla terk etmeyeceğim, seni
asla yüzüstü bırakmayacağım.’
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Böylece cesaretle diyoruz ki, "Rab
benim yardımcımdır, korkmam.
İnsan bana ne yapabilir?"
1.Yuhanna 4:4 Çünkü sizde olan,
dünyadakinden üstündür.
C. HATADAN ÖZGÜRLÜK
Şeytan, milyonlarca insanı sahte
dinlerle tuzağına düşürmüştür.
Cennete nasıl girebilecekleri konusunda onlara hatalı düşünceler
vermiştir. Bu insanlar güneşe ve
aya, kayalara, nehirlere ve ağaçlara
dua ederler ve gerçeği rüyalar ve
vahiylerde bulmaya çalışırlar. Ölülerin ruhlarından kendilerine yardım etmelerini isterler. Altın, gü-
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müş, tahta, taş ya da alçıdan yapılmış putlara mum ve buhur yakarlar.
Bir ruhtan kendilerine yardım etmesini istedikçe kurbanlar sunar ve
adaklar adarlar.
Cennete giden gerçek yolu bizlere
insanların düşünceleri değil, Tanrı’
nın sözü gösterir. Tanrı’nın sözünü
okudukça, gerçeği keşfedersiniz ve
bu hatalardan özgür olursunuz.
Yuhanna 8:31-32 İsa kendisine
iman etmiş olan Yahudiler’e, ‘Eğer
benim sözüme bağlı kalırsanız,
gerçekten öğrencilerim olursunuz.
Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi
özgür kılacak' dedi.
Aşağıda yer alan Kutsal Kitap ayet-
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leri - Musa yasasında –aracılığıyla,
Tanrı’nın putlardan ve herhangi bir
ruhçuluk türünden hiç hoşlanmadığını görebilirsiniz. Tanrı’dan
gelen bu buyruklar, herhangi bir
puta, ruha ya da sahte tanrıya
adadığınız adaklardan sizi özgür
kılar.
Mısır’dan Çıkış 20:3-5 Benden
başka tanrın olmayacak. Kendine
yukarıda gökyüzünde, aşağıda
yeryüzünde ya da yer altındaki
sularda yaşayan herhangi bir
canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek,
onlara tapmayacaksın.
Yasa’nın Tekrarı 18:10-12 Aranızda
oğlunu ya da kızını ateşte kurban
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eden, falcı, büyücü, muskacı, medyum, ruh çağıran ya da ölülerin
ruhlarına danışan kimse olmasın.
Çünkü RAB bunları yapanlardan
tiksinir.
Artık herhangi bir ruha ya da sahte
tanrıya tapınmaktan özgürsünüz,
çünkü gerçek Tanrı’ya aitsiniz. Ayrıca kötü ruhların ve onların size
neler yapabilecekleri korkusundan
da özgürsünüz. Yüreğinizde yaşamaya gelmiş olan Tanrı’nın Ruhu
size işkence etmek isteyen bütün
kötü ruhlardan daha güçlüdür.
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Dua

Göksel Baba, sen tek gerçek Tanrı’sın. Sen gökteki ve yerdeki her şeyden büyüksün. Şimdi ……….……….ye
sırtımı çeviriyorum ve bu şeyleri bir
daha asla yapmayacağım. Tek Oğlun, Rabbim ve Kurtarıcım İsa Mesih
aracılığıyla sadece sana tapacağım.
Amin.
D. KARIŞIKLIKTAN ÖZGÜRLÜK
Eski Antlaşma’da birçok yasa vardır. Bazı insanların kafası bunlar
yüzünden karışır. Bunlar nedir?
Günümüzde bizler için ne gibi bir
anlamı vardır?
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Bu yasaların birçoğu, Tanrı’nın
uzun yıllar önce İbraniler’le yaptığı
bir antlaşmaya aittir. Musa bu
antlaşmanın şartlarını ve bütün
kurallarını, Mısır’dan çıkarttığı yeni
ulus için Tanrı’dan aldı. Bunlara
kurbanlar, kutsal günler, tapınma
biçimleri, temizlik ve yiyecek hakkındaki buyruklar da dahildi. Bazı
insanlar bu antlaşmaya Musa’ nın
ismini vererek "Musa’nın yasası"
derler.
Bütün bu dinsel kurallar, İsa Mesih’
in ve O’nun sağlayacağı kurtuluşun
bir resmi gibiydiler. İsa, onların
günahlarını ortadan kaldıracak
kusursuz kurban olacaktı. Yasa’nın
gerektirdiği her şeyi yerine getire-
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cek ve ister İbrani olsunlar ister
olmasınlar, Kendisini Kurtarıcı
olarak kabul edecek olanlarla yeni
bir antlaşma yapacaktı.
Yani, Musa’nın yasasının kısıtlamaları, Musa’nın yaşadığı dönemle
Mesih’in yaşadığı dönem arasındaki İbraniler içindi. Mesih’in
zamanından beri, yeni bir antlaşmanın, İncil’in şartları altındayız.
Bazı kişilerin kafaları karışır ve
Musa’nın yasasının gerektirdiği
gibi, Cumartesi’ni kutsal bir gün
olarak tutmamız gerektiğini düşünürler. Ama İsa'nın haftanın ilk
günü ölümden dirilmesinden beri
Mesih'e inananlar, O’nun dirilişinin
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anısına o günü, yani Pazar gününü
toplanma günü kabul etmişlerdir.
İncil kaleme alındığı dönemde bu
güne "Rab’bin Günü" adı verilmiştir.
Günümüzde, Tanrı’ya tapınmak
üzere bir araya gelmek için haftada
bir gün ayırırız. Ancak bunu, bizi
bunu yapmaya zorlayan herhangi
bir kural olduğu için yapmayız. Örneğin: Birçok Arap ülkelerinde
Mesih inanlıları Müslümanların da
tapındığı Cuma gününde Tanrı'ya
taparlar. Bunu, Tanrı’yı sevdiğimiz
ve Kutsal Ruh bizlere, Rab’deki kardeşlerimizle bir arada olma arzusu
verdiği için yaparız.
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Musa’nın yasası altında olan insanlar bazı hayvanları yiyemezlerdi.
Yeni Antlaşma’nın altındaki bizler,
bu kısıtlamalara tabi değiliz. Tanrı’
nın insana, Musa’nın yasasından
çok daha önce vermiş olduğu özgürlüğün aynısına sahibiz. Tanrı
Nuh’a insanın kan yememesi
gerektiğini söylemişti. Ama Yeni
Antlaşma günlerinden bu yana her
türlü eti yememize karşı hiçbir
yasak yoktur.
Yaratılış 9:3-4 Bütün canlılar size
yiyecek olacak. Yeşil bitkiler gibi,
hepsini size veriyorum. Yalnız
kanlı et yemeyeceksiniz, çünkü
kan canı içerir.
1.Timoteos 4:4-5 Oysa Tanrı'nın
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yarattığı her şey iyidir, hiçbir şey
reddedilmemeli; yeter ki, şükranla
kabul edilsin. Çünkü her şey Tanrı'
nın sözüyle ve duayla kutsal kılınır.
1.Korintliler 10:25,27 Kasaplar çarşısında satılan her çeşit eti vicdan
sorunu yapmadan, sorgusuz sualsiz yiyin. Çünkü “Yeryüzü ve içindeki her şey Rab'bindir.” İman
etmemiş biri sizi yemeğe çağırır,
siz de gitmek isterseniz, önünüze
konulan her şeyi vicdan sorunu
yapmadan, sorgusuz sualsiz yiyin.
Koloseliler 2:16 Bu nedenle kimse
yiyecek içecek, bayram, Yeni Ay ya
da Şabat Günü konusunda sizi
yargılamasın.
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E. ENDİŞEDEN ÖZGÜRLÜK
Babanız sizi sever ve gereksinimlerinizi karşılayacaktır. O’na güvenin.
1.Petrus 5:7 Bütün kaygılarınızı O’
na yükleyin. Çünkü O sizi kayırır.
Matta 6:31-33 Öyleyse, ‘Ne yiyeceğiz?’ ‘Ne içeceğiz?’ ya da ‘Ne
giyeceğiz?’ diyerek kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel Babanız
bütün bunlara gereksinmeniz
olduğunu bilir. Siz öncelikle O’nun
egemenliğinin ve doğruluğunun
ardından gidin, o zaman size bütün bunlar da verilecektir.
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Hastalık yaşamlarınıza endişe ve
kaygı getirir. Ama bu da göksel
Babamız’a teslim edebileceğimiz
bir başka kaygı türüdür. Büyük
Doktor, İsa Mesih, en iyi dostunuzdur. İsa sizi sever. Burada, yeryüzündeyken hastaları iyileştirdiği
gibi, günümüzde de dualara yanıt
olarak insanları iyileştirir. Kutsal
Kitap, hasta olduğunuzda kilise
ihtiyarlarından (vaizler ve önderler)
sizin için dua etmelerini istemenizi
söyler.
Yakup 5:14-15 İçinizden biri hasta
mı, kilisenin ihtiyarlarını çağırtsın;
Rab’bin adıyla üzerine yağ sürüp
onun için dua etsinler. İmanla
edilen dua hastayı iyileştirecek ve
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Rab onu ayağa kaldıracaktır. Eğer
hasta günah işlemişse, günahları
bağışlanacaktır.
Markos 16:18 Ellerini hastaların
üzerine koyacaklar ve hastalar
iyileşecek.
Vaizler ve ihtiyarlar, ellerini üzerinize koyabilirler ya da Tanrı’dan
size dokunup iyileştirmesini isteyebilirler. Ya da sizi yağla meshedebilirler; bu şekilde, sizi iyileştirmesi için Kutsal Ruh’un gücüne
güvendiklerini gösterirler.
Birçok kişi Tanrı’dan harikulade
iyileşmeler almışlardır. Ama bazen
Tanrı birisini hemen iyileştirmeyi
seçmez. Örneğin, elçi Pavlus bir
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sorundan ötürü üç kez dua etmişti.
Tanrı, Pavlus’un duasını işitmişti,
ama sorunu ortadan kaldırmamıştı.
Pavlus’a, "Lütfum sana yeter. Çünkü gücüm, güçsüzlükle tamamlanır" (2.Kor.l2:9) demişti.
Ancak her ne olursa olsun, Tanrı’ya
tamamen güvenebilirsiniz. Bir gün
bedeninizi Rab İsa’nınkine benzer
bir şekilde değiştirecektir. Yeni
bedeniniz kusursuz olacaktır! Bir
daha hiçbir hastalık, sakatlık, biçimsizlik ya da zayıflık size sıkıntı
veremeyecektir.
F. GELECEKTE ÖZGÜRLÜK
Bugün sahip olduğunuz özgürlük
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harikuladedir. Ama Tanrı gelecek
için çok daha fazlasını planlamıştır.
Büyük Özgürlük Veren İsa, Kendisine ait olanları almak için yeniden
yeryüzüne gelecektir. O zaman
geldiğinde, sonunda, Tanrı çocuklarının tam ve görkemli özgürlüğünü bileceksiniz. İsa sizi göksel evinize götürecektir. Bütün yaratılış,
günahın ve bütün etkilerinin varlığından sonsuza dek özgür kılınacaktır.
Vahiy 21:4 Onların gözlerinden
bütün yaşları silecek. Artık ölüm
olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü
önceki düzen ortadan kalkmıştır.
Romalılar 8:18, 20-21 Kanım şu ki,
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bu anın acıları, gözümüzün önüne
serilecek yücelikle karşılaştırılmaya değmez... Çünkü yaratılış
amaçsızlığa teslim edildi... Çünkü
yaratılışın, yozlaşmaya köle olmaktan kurtarılıp Tanrı çocuklarının yüce özgürlüğüne kavuşturulması umudu vardı.
G. ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ KORUMAK
İsa bizleri eve götürmek için dönene dek, Şeytan’a karşı hâlâ savaşmak zorundayız. Ayartılmalar ve
sınanmalar olacaktır, ama özgürlüğümüzden vazgeçmemeliyiz.
Galatyalılar 5:1 Mesih bizi özgür
olalım diye özgür kıldı. Bunun için
dayanın. Bir daha kölelik boyun-
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duruğuna girmeyin.
Yeni yaşamınız ve yeni özgürlüğünüzün Rab İsa Mesih’te olduğunu
asla unutmayın. Bunlar - sizin ne
kadar iyi olmaya çalıştığınıza değil
- O’nun sizdeki varlığı ve gücüne
bağlıdırlar. Mesih inanlısı yaşamı
bir dizi kuralı yerine getirmeye
çalışmak değildir. "Mesih içinizdedir. Bu da size yüceliğe kavuşma
umudunu veriyor" (Kol. 1:27).
2.Korintliler 5:17 Bir kimse Mesih’
teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler
geçmiş, her şey yeni olmuştur.
Galatyalılar 2:20 Mesih’le birlikte
çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor.
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Şimdi bedende sürdürdüğüm
yaşamı, beni seven ve benim için
kendini feda eden Tanrı Oğlu’na
imanla sürdürüyorum.
Mesih’te harikulade yeni bir yaşam
- Tanrı çocuklarının görkemli özgürlüğüyle sonsuz yaşam - buldunuz. Buna her şeyden çok değer
verin; yıllar geçtikçe ve gelecek
çağlar boyunca bunun tadını gitgide daha çok çıkartacaksınız.
TEBRİKLER
İkinci üniteyi bitirdiğinize göre,
ÜNİTE 2 için olan soruları yanıtlamaya hazırsınız. Buna başlamadan
evvel ise önceki dersleri bir daha
gözden geçirin.

