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İÇİNDEKİLER
Bu Kitabın Yazarından Birkaç Söz
ÜNİTE BİR
1 Yeni Bir Hayat
2 Yeni Bir Yol
3 Yeni Bir Ses
4 Yeni Bir Ruhsal Gelişim
5 Yeni Etkinlikler
Kendi Kendi Kontrol Edin (1-5)
ÜNİTE İKİ
6 Yeni Bir Tasarım
7 Yeni Bir Yoldaş: Kutsal Ruh
8 Yeni Bir Işık: Sizin Yaşamınız
9 Mutlu Bir Yuva
10 Yeni Özgürlük
Kendi Kendini Kontrol Edin (6-10)
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Ders Kitabınızın Yazarından Birkaç
Söz
İsa Mesih’ten Kurtarıcınız olmasını
istediğinizde, olağanüstü bir olay
gerçekleşti. Karanlıktan ışığa çıkarıldınız. Günahlarınız bağışlandı ve
Tanrı’nın ailesine doğdunuz. Yeni
bir yaşam aldınız. Bu kitap, İsa’nın
sizin için yapmış olduğu işten ötürü
bugün sahip olduğunuz yeni yaşam
hakkındadır.

Yeni yaşamınız, göksel Babanız’ın
bir armağanıdır. Sonsuza dek sürecektir! Gitgide O’na daha çok benzeyene dek Tanrı’nın gücü sayesinde günden güne değişeceksiniz.
O’na itaat ettikçe eski arzularınız
ve alışkanlıklarınız yok olacak.

5

Önce Biraz Konuşalım
Bütün bunlar nasıl oluyor? Artık
Tanrı’ya ait olduğunuza göre ne
bekleyebilirsiniz? Göksel babanız
nasıl yaşamanızı istiyor? Ne yapmanızı istediğini size nasıl söylüyor? Size ne tür bir yardımda
bulunuyor?
Bunlar, bu kursun yanıtlamaya
çalıştığı sorulardan sadece bazılarıdır. Tanrı’nın size vermiş olduğu
yaşam hakkında önemli gerçekler
keşfedeceksiniz. İster kendi kendinize, ister bir grupla yaptığınız
çalışmadan yararlanacaksınız.
Şimdi Ders 1’i çalışmaya hazırsınız.
Dersleri çalışırken Tanrı sizi kutsa-
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sın!

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-
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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

18

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.

2 Yeni Bir Yol
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Hiç yürümeyi öğrenen bir çocuğu
seyrettiniz mi? Ayakta zor duran
küçük çocuk, erişebileceği her şeye
tutunarak sallana sallana titrek
adımlarla yürür. Ama çok büyük bir
heyecan yaşamaktadır! Gözlerinde
tıpkı bütün dünyayı fethetmiş gibi
bir ifade vardır! Ve böylece, bazen
ilerleyerek, bazen durarak, bazen
düşerek - ama her zaman yoluna
devam ederek - yürümeyi öğrenir.
Başarma arzusu güçlüdür. Bütün
bunlar olup biterken anne babası,
her adımda yardım etmek ve her
adımını teşvik etmek için yakınındadırlar.
Siz de bazı konularda o çocuk gibisiniz. Tanrı’dan yeni bir yaşam
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aldınız. Ama yaşamayı öğrenmek,
yürümeyi öğrenmek gibidir. Başarmayı güçlü bir şekilde arzulamaksınız. Göksel Babanız size yardımcı
olmak için yakınlardadır. Ama sizin
de denemeniz gerekir. Elinizi O’nun
eline koymalı ve denemeye devam
etmelisiniz. Eğer böyle yaparsanız,
durumunuz her gün daha iyiye
gidecektir. Adımlarınız daha sağlam ve emin olacaktır. Daha az tökezleyeceksiniz. Yeteneğiniz gelişecek ve Tanrı’nın yaşamınız için
olan olağanüstü planını yerine
getireceksiniz.
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Bu derste şunları
inceleyeceksiniz...
A. Tanrı’nın Eline Sarılın
B. Sorunlarla Tanrı’nın Yardımıyla
Yüz Yüze Gelin
C. Tanrı’nın Sizden İstediği Şeyi
Yapın
A. TANRI’NIN ELİNE SARILIN
Bebekleri ilk adımlarını attığında
anne babalar ne kadar mutlu olurlar! Mesih inanlısı yaşamında O’
nunla yürümeye başlayınca, göksel
Babanız da büyük mutluluk duyar!
Düşeceğinizden korkmayın; Tanrı’
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nın eline sımsıkı sanlın; O size yardım edecektir. Sabah uyanır uyanmaz, O’ndan bütün işlerinizde size
yardım etmesini isteyin.
B. SORUNLARLA TANRI'NIN
YARDIMIYLA YÜZ YÜZE GELİN
Şeytan Sizi Düşürmeye Çalıştı mı?
Şeytan, Tanrı’nın ve O'na inananların düşmanıdır. Sizin tökezleyip
düşmenize neden olmaya çalışır.
Bunun için de zulüm, alay, cesaret
kırıklığı ya da ayartmayı kullanabilir. Kurtuluşunuz konusunda kuşku duymanızı sağlamaya çalışır.
Şeytan her zaman imanlılara karşı
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savaşır ve onları Tanrı’dan uzaklaştırmak ister. Kuşkular ve zorluklarla
özellikle yeni imanlıların kafasını
karıştırmaya çalışır. Tanrı’yla yürümenizi ve öğrenmenizi istemez.
Bu yüzden, yürümeyi öğrenirken
oraya buraya çarparsanız şaşırmayın. Bir çocuk, bir sandalyeye
çarpıp canını acıtabilir, ya da dengesini kaybedip düşebilir. Ama bu,
onun yeniden yürümeyi denemeyi
reddetmesi için bir neden değildir.
Göksel Babanız’ın Şeytan’dan çok
daha güçlü olduğunu ve elinizi
tutacağını unutmayın.
Yuhanna 10:28 Onlara sonsuz
yaşam veririm; asla mahvolmaya-
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caklar. Onları hiç kimse elimden
kapamaz.
Mesih’in Uğruna Acı Çekiyor
musunuz?
Aileniz ya da arkadaşlarınızdan
bazıları, Mesih’i kabul ettiğinizden
ötürü size karşı koyarlarsa şaşırmayın. Size zulmetme olasılıktan
bile vardır. Bizler için çarmıhta
Ölen’in uğruna acı çekmek bir onur
ve ayrıcalıktır. "Çarmıhımızı taşıyıp" O’nu izleyerek bizlerin uğruna
çektiklerini takdir ettiğimizi O’na
bildirebiliriz.
Bunun yanı sıra, Rab kendisi uğruna acı çekenleri ödüllendirmeyi
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vaat eder.
Luka 9:23 Ardımdan gelmek isteyen kendini inkâr etsin, her gün
çarmıhını yüklenip beni izlesin.
Matta 5:10-12 Ne mutlu doğruluk
uğruna zulüm görenlere! Çünkü
Göklerin Egemenliği onlarındır.
Benim yüzümden insanlar size
sövüp zulmettikleri, yalan yere
size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size!
Sevinin, sevinçle coşun! Çünkü
göklerdeki ödülünüz büyüktür.
Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler.
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Cesaretiniz Kınlıyor mu, ya da
Kuşkular Sizi Rahatsız Ediyor mu?
Doğru olanı yapmakta zorlanıyorsanız, cesaretiniz kırılmamalı. Birisi
yeniden doğduğunda Tanrı’nın
çocuğu olur, ama hâlâ yürümeyi
öğrenmesi gerekmektedir. Yeni bir
inanlı, bir hata yaptığında Şeytan
onun, "Şimdi yaptığım şeye bak.
Ben herhalde Tanrı’nın çocuğu
değilim, olsaydım farklı davranırdım" diye düşünmesini sağlar.
Bazı yeni inanlıların kafası karışır
ve kuşkulara kapılırlar. "Ben Mesih'
e inanan bir hayatı yaşayamam; bu
hayat benim için çok zor. En iyisi
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eski yaşamıma döneyim ve Tanrı’ya
hizmet etmeye çalışmayayım. Hem
nasıl olsa, kendimde imanlıların
sözünü ettiği büyük bir değişiklik
görmüyorum. Kurtuluşun sevincini
hissetmiyorum. Herhalde ben aslında bir Mesih inanlısı değilim"
diye düşünürler.
Siz de bu kuşkulardan bazılarıyla
mücadele ettiniz mi? Bunların sizin
cesaretinizi kırıp düşmenizi isteyen
düşmanlarınızdan (yani Şeytan'
dan) geldiğini hatırlayın. Bazı insanlar kurtulduklarında diğerlerinden daha çok sevinç hissederler;
bu yüzden hissettiklerinizden ötürü
endişelenmeyin. Tanrı’nın çocuğu
olduğunuzda O’nun neler yaptığı
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hakkında daha çok bilgi edindiğinizde, daha çok sevinç duyacaksınız. Bereketlerinden ötürü O’na
teşekkür ettikçe sevinciniz
artacaktır.
Kurtuluşunuzun neler hissettiğinize değil, yaşamınızı ve ruhunuzu
verdiğiniz Tanrı’nın sadakatine
bağlı olduğunu hatırlayın.
Eğer tökezleyip düştüyseniz, bu
sizin yürümeyi öğrenemeyeceğiniz
ya da Tanrı'nın çocuğu olmadığınız
anlamına gelmez.
Başarısızlıklarınızdan ötürü O’ndan
bağışlama dileyin ve ayağa kalkıp
yeniden deneyin.
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Tanrı’yı hoşnut etme arzunuz ve
başarısızlıklarınızdan ötürü endişelenmeniz, yeni bir doğanın kanıtlarıdır. Bu yüzden cesaretiniz kırılmasın.
Babanız Sizi Seviyor
Çocuklarını seven anne babaların
bebeklerini yere düştüğü için azarladıklarını ya da canını acıttığı zaman onu terk ettiklerini mi düşünüyorsunuz? Tabii ki böyle bir şey
olmaz. Çocuğu kollarına alıp onu
teselli eder ve iyi yürümeyi öğrenene dek denemeye devam etmesi
için ona cesaret verirler. Tanrı’nın
öğrenmeye yeni başlayan çocuğu
için bundan daha azını mı yapaca-
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ğını sanıyorsunuz? Böyle bir şey
imkânsızdır! Dua ederek, "Elimi tutup bana yürümeyi öğrettiğin için
sana teşekkür ediyorum, Baba. Ben
zayıfım, ama yapmam gerekenlerde
bana yardım edeceğini biliyorum"
deyin.
Tanrı’nın Mesih inanlısı hayatınızda
size Kutsal Ruh’u ve sözü olan Kutsal Kitap ile yol gösterdiğini bilmelisiniz. Her gün Kutsal Kitap’ınızı
okuyup dua edin. Bu, sizin kuşkularınızdan kurtulup tökezlemeden
yürümenize yardım edecektir.
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C. TANRI’NIN SİZDEN İSTEDİĞİ
ŞEYİ YAPIN
Belki kurtulmak için Tanrı’nın sizden beklediği her şeyi yapıp yapmadığınızı merak ediyorsunuzdur.
Mesih bizlere, insanın kurtulmak
için ne yapması gerektiğini açıkça
söyler; bu yüzden şimdi sizin kendinize düşeni yapıp yapmadığınıza
bir bakalım. Henüz yapmamış olduğunuz bir şey varsa, onu şimdi
yapabilir ve kurtuluşunuzdan emin
olabilirsiniz.
Tanrı kurtulmanız için sizden iki
şey ister: Günahlarınızdan tövbe
etmenizi ve Müjde’ye inanmanızı.
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Tövbe Edin
Markos 1:15 Tövbe edin, Müjde’ye
inanın.
Tövbe etmek, günahlarınızdan
ötürü pişman olmak ve onlardan
dönmeniz anlamına gelir.
Tanrı’ya itaatsizlik ettiğiniz için
pişman mısınız? Yaşamınızdaki
günahtan kurtulmaya gayret ediyor
musunuz, yoksa terk etmek istemediğiniz bir günah var mı? Kendi yollarınızdan vazgeçip bundan böyle
sadece Tanrı’yı hoşnut eden şeyleri
yapmaya razı mısınız?
Birisi size, onu bağışlamayı istemediğiniz derecede kötü davrandı mı?
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Nefret ve içerleme öylesine korkunç günahlardır ki, birçok kişinin
cennete girmesine engel olurlar.
Tanrı sevgidir; nefret ve önyargı
dolu bir yürekte yaşayamaz. Birisine karşı içinizde böyle hisler
varsa onu şimdi bağışlayın. Tanrı’
dan, size çok kötü davranan bu
insanları sevmeniz için yardım
etmesini isteyin.
Matta 6:15 Ama siz başkalarının
suçlarını bağışlamazsanız, Babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz.
Eğer hâlâ içtenlikle tövbe edip etmediğinizi merak ediyorsanız, bundan böyle Tanrı’nın hayatınızda
Kendi yolunu etkin kılabilmesi için
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bütün günahlarınızdan dönüp kendi yollarınızdan vazgeçerek bunu
hemen halledebilirsiniz.
İsa Mesih’in Müjdesine İnanın

Müjde sözcüğü iyi haber anlamına
gelir. İsa Mesih’teki kurtuluş hakkındaki iyi haber demektir. Aşağıdaki Müjde öğretileri Kutsal Kitap’
tandır.
Tanrı sizi o kadar sevdi ki, günahlarınızın cezasını üzerine alması
için Oğlu İsa’yı gönderdi.
İsa sizin günahlarınız için öldü.
Eğer O’nu Kurtarıcı ve Rab olarak
kabul ederseniz sizi günahlarınız-
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dan özgür kılacaktır.

İsa ölümden dirildi ve cennete geri
döndü. İsa sizin için dua eder ve
sizin için bir ev hazırlamaktadır.
İsa’yı Kurtarıcınız olarak kabul ettiğinizde Tanrı’nın çocuğu olursunuz. O’nda yeni yaşama kavuşursunuz.
İsa kendisine ait olanlar için gelecek ve onları yanına alıp cennetteki
sonsuz evlerine götürecektir.
O’na güvenin. O’nun vaatlerine
inanın.
Elçilerin İşleri 16:31 Rab İsa’ya
iman et, sen de ev halkın da kurtu-
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lursunuz.
1.Yuhanna 5:11-12 Tanıklık da şudur: Tanrı bize sonsuz yaşam verdi, bu yaşam O’nun Oğlu’ndadır.
Kendisinde Tanrı Oğlu bulunanda
yaşam vardır, kendi-sinde Tanrı
Oğlu bulunmayanda yaşam yoktur.
İsa’ya inanmak, O’na güvendiğiniz
anlamına gelir. İsa sizi anlar ve sever. Baba’ya sizin için dua eder.
Tanrı’nın bunun için seçmiş olduğu
kişi, İsadır.
1.Timoteos 2:5-6 Çünkü tek Tanrı
ve Tanrı’yla insanlar arasında tek
aracı vardır. O da insan olan ve
kendisini herkes için fidye olarak
sunmuş bulunan Mesih İsa'dır.
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Elçilerin İşleri 4:12 Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün
altında insanlara bağışlanmış, bizi
kurtarabilecek başka hiçbir ad
yoktur.
Yuhanna 14:6 İsa, "Yol... Benim"
dedi.
Tanrı’ya giden başka hiçbir yol yoktur. Aynı anda iki yolda birden
yürüyemezsiniz. Tek gerçek yol
olan İsa’yı izlemek için sizi Tanrı’ya
götürdüğünü iddia eden bütün başka yolları bırakmanız gerekecektir.
Bütün kalbinizle O’na iman etmelisiniz.
Eğer Tanrı’nın vaatlerine inanıp
Mesih’e güvenerek gerçekten tövbe
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ettiyseniz, kurtulmuşsunuzdur.
İsa'nın kurtarıcımız olduğundan
emin olmak istiyor musunuz? Hayatınızı yeniden Tanrı’ya adamak
ve O’nunla birlikte yürüdüğünüzden emin olmak istiyor musunuz?
Bunu O’na şu duayla iletin:
Dua

Bana olan sevgin ve tek Oğlun İsa
Mesih’i benim yerime ölmesi için
yolladığından ötürü sana teşekkür
ediyorum, Tanrım. O’nu Kurtarıcım
ve Efendim olarak kabul ediyorum.
Günahlarımı bağışladığın ve beni
çocuğun olarak kabul ettiğin için
sana teşekkür ediyorum. İyi ve
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itaatkâr olmama ve her şeyde seni
hoşnut etmeme yardım et. Kendimi
sana veriyorum. Yaşamımın geri
kalan kısmı boyunca seninle yürümeme yardım et. Amin.

3 Yeni Bir Ses
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Bir koyun ne zaman otlakta otlayacağını, ne zaman ağıla döneceğini
nasıl bilir? Bir yabancının peşinden
gitmesi nasıl engellenir? Çoban,
koyuna küçük bir kuzuyken de baktığı için koyun onun sesini tanır.
Başka kimseyi izlemez.
Bazı bakımlardan, Tanrı’yla olan
ilişkiniz bir koyunun çobanıyla olan
ilişkisi gibidir. Tanrı size yol göstermek ve size bakmak istemektedir.
Size yol göstermek ve sizi tehlikeden korumak için sizinle her gün
konuşur. O’nun sesini dinlemeye
devam ettikçe O’nu daha iyi tanıyacaksınız. Ne yapmanız gerektiğini
bileceksiniz ve kafanızı karıştırmak
isteyen kişilerce yanlış yollara
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yöneltilmeyeceksiniz.
Bu ders, Tanrı’nın sizinle nasıl
konuştuğunu anlamanıza yardım
edecektir. Tanrı sizinle bazen aracısız, bazen sözü olan Kutsal Kitap
aracılığıyla, bazen de bir Mesih
inanlısı aracılığıyla konuşur.
Bu dersi çalıştıkça, hangi yöntemi
seçerse seçsin Babanız’ın sesini
nasıl tanıyacağınızı keşfedeceksiniz.
Bu derste şunları
inceleyeceksiniz...
A. Tanrı Sizinle Konuşmak İstiyor
B. Tanrı Birçok Yoldan Konuşur
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C. Tanrı Size Bir Kitap Vermiştir
D. Tanrı’nın Sesini Nasıl
Duyabiliriz?
A. TANRI SİZİNLE KONUŞMAK
İSTİYOR
Hangi baba çocukları bebekken ve
yanıt olarak ona sadece güllümseyebilirken bile çocuklarıyla konuşmaktan zevk almaz? Göksel Babanız da, çocuklarıyla konuşmaktan,
onlara olan sevgisini göstermekten,
onlara öğretmekten ve sorunlarında onlara yardımcı olmaktan zevk
alır. O’nun sesini duymak ister
misiniz?
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B. TANRI BİRÇOK YOLDAN
KONUŞUR
İbraniler 1:1-2 Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla
birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da
her şeye mirasçısı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi
Oğlu’yla bize seslenmiştir.
Şimdi Tanrı’nın sizinle konuşmak
için kullandığı yollarından bazılarını inceleyelim.
Yüreğinize Seslenir
Kutsal Ruh, İsa’nın varlığını sizin
için gerçek kılar. Size ne yapmanız
gerektiğini hissettirerek ya da bir
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şeyi yapmamanız gerektiği konusunda uyararak vicdanınıza seslenebilir. Ruhsal bir gerçeği sizin
için açıklığa kavuşturabilir. Ya da
Tanrı’nın bir şeyi yapmanızı istediğine dair güçlü bir his duyabilirsiniz. Dua ettiğinizde Tanrı’dan
sizinle konuşmasını isteyin ve
sesini yüreğinizde duymayı bekleyin.
O’nun Bereketleri Aracılığıyla
Birçok Mesih inanlısı, yeniden doğduklarından beri bütün dünyanın
gözlerine farklı göründüğünü söyler. Siz de çevrenize baktıkça,
Tanrı’nın bereketlerini yeni bir
şekilde algılamaya başlayabilir-
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siniz. Doğanın harikalarında O’nun
varlığını hissedebilirsiniz. Tanrı
sizinle müzik ve sanat aracılığıyla
konuşur. Diğer imanlılarla sıcak bir
dostluk içinde O’nun yakınlığını
hissedebilirsiniz. Çevrenizdeki binlerce bereket size Tanrı’nın iyiliğinden söz eder. Tanrı, dualarınıza
verdiği yanıtlarla konuşur. İmanlı
gözler Tanrı’nın gülümseyişini
görebilir, ruhunuzun kulakları O’
nun, "Çocuğum, seni seviyorum"
dediğini duyabilir.
Diğer Mesih inanlılar Aracılığıyla
Bazen bir ailedeki büyük çocuklar,
küçük çocuklara, "Hayır, hayır!
Babamız böyle yapmamızdan
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hoşlanmaz!" ya da, "Bak, Babamız’
ın istediği şey bu" der.
Tanrı da, çocuklarıyla Rab’deki ağabeyleri ve ablaları aracılığıyla konuşur. Onları bize cesaret vermek, yol
göstermek ve yardım etmekte kullanabilmek için diğer imanlılarla sık
sık bir araya gel-memizi ister.
Efesliler 5:21 Mesih’e duyduğunuz
saygıdan ötürü birbirinize bağımlı
olun.
Ruhsal Armağanlar ve Hizmetler
Aracılığıyla
Kutsal Ruh, kiliseye birçok ruhsal
armağan vermiştir. Bizlerle bunlar
aracılığıyla konuşur. O, Tanrı’nın
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kiliseye olan mesajını vaizler, öğretmenler, müjdeciler ve yazarlara
verir. Bütün imanlıları insanlara
Tanrı'dan söz etmekte kullanmak
ister. Kilise toplantılarına mümkün
olduğu kadar sık katılmanız çok
önemlidir. Her gittiğinizde, göksel
Babanız’ın size söylemek istediği
şeyleri duymaya çalışın.
Matta 18:20 Nerede iki ya da üç
kişi benim adımla toplanırsa, ben
de orada aralarındayım.
İlahiler Aracılığıyla
Tanrı sık sık size Müjde’yle ilgili bir
şarkı ya da ilahi aracılığıyla hitap
eder. Tanrı’nın bir ilahinin sözlerini,
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O’nun mesajına çok ihtiyacınız olduğu bir sırada aklınıza getirişinin
sıklığına şaşıracaksınız.
Efesliler 5:19 Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin;
yürekten Rab’be ezgiler, mezmurlar okuyun.
Kutsal Kitap Aracılığıyla
Tanrı sizinle Kutsal Kitap aracılığıyla konuşur. Bu, Tanrı’nın mesajını
bilmenin en güvenli yoludur. Vaiz
her zaman Tanrı’nın sizin için isteğinin ne olduğunu bilmeyebilir.
Mesih’teki kardeşleriniz size yanlış
öğütte bulunabilirler. Rüyalar,
hatta görümler bile her zaman
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Rab’den değildir. Üzerinde düşündüğünüz şeylerden ya da bilinçaltınızdan kaynaklanabilirler. İstediğiniz şey sadece kendi arzunuz olduğu halde bunu Tanrı’nın yapmanızı
istediğini düşünebilirsiniz. Peki
öyleyse. Tanrı’nın sesini nasıl
duyabilirsiniz?
Tanrı’nın mesajı Kutsal Kitap’ta
yazılı olduğu için O’na teşekkür
edin. Başka her şeyi, Tanrı’nın
Kutsal Kitap’ta size söyledikleriyle
karşılaştırarak sınamalısınız. Bu
yüzden şimdi yaptığınız gibi. Tanrı’
nın sözünü çalışmak çok önemlidir.
Bu temel çalışmalar aracılığıyla
Kutsal Kitap’ı daha iyi anlayabiliriz.
Kutsal Kitap’ın öğretilerini yaşa-
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mınızda uygulamaya koymayı
öğreneceksiniz.
Mezmur 119:18,105,130,160
Gözlerimi aç, yasandaki harikaları
göreyim. Sözün adımlarım için
çıra, yolum için ışıktır. Sözlerinin
açıklanışı aydınlık saçar, saf insanlara akıl verir. Sözlerinin temeli
gerçektir, doğru hükümlerinin
tümü sonsuza dek sürecektir.
C. TANRI SİZE BİR KİTAP
VERMİŞTİR
Tanrı’nın Kitabı Nasıl Yazılmıştır?
Kutsal Kitap, altmış altı kitaptan
oluşur. Bu kitaplar 1600 yıldan
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uzun bir sürede yaklaşık 40 kişi
tarafından yazılmıştır. Bunlar Tanrı’nın seçmiş olduğu adamlardı ve
Tanrı onların ne yazmaları gerektiğini bilmelerine yardımcı olmak
için Kutsal Ruhu’nu gönderdi.
Bunun sonucu olarak Tanrı’nın
mesajına sahibiz. Bu altmış altı
kitabın tümüne, Kutsal Kitap adı
verilir. Bu kitapların hepsi birbiriyle
kusursuz bir uyum içindedir. Aynı
konuyu öylesine bir birlik içinde ele
alırlar ki, bunların bir tek Yazar’dan
- Tanrı’dan - geldiğini anlarız.
Tanrı yolunda yürüyen kişiler, Tanrı
tarafından esinlenen altmış altı
kitabın özel niteliklerini görüp kabul ettiler. Isa doğduktan yaklaşık
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iki yüz yıl sonra kitapların hepsini
Kutsal Kitap adı altında bir tek
kitapta topladılar. İlk otuz dokuz
kitap Rabbimiz İsa’nın doğumundan önce yazılmıştı. Bunlara Eski
Antlaşma adı verilir. Yeni Antlaşma’
da, İsa’nın Tanrı’yla insan arasında
yeni bir antlaşma yapmasından
sonra yazılan yirmi yedi kitap bulunur. Bu kitaplar bize antlaşmanın
şartlarını bildirirler.
Eski Antlaşma’nın büyük çoğunluğu İbranice, Yeni Antlaşma ise
Grekçe olarak kaleme alınmıştır
(Eski Antlaşma’nın kısa bir bölümü
Aramice olarak yazılmıştır). Tanrı,
kitabını bütün insanlık için vermiştir ve herkesin onu okumasını iste-
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mektedir. Bu yüzden çocuklarının
onu birçok dile çevirmesine yardımcı olmuştur. Bugün Kutsal
Kitap’ın 1300’den fazla çevirisi
vardır.
Kutsal Kitap’tan Referanslar
Kutsal Kitap’ın her kitabı bölümlere
ayrılmıştır. Bu bölümler, adına
ayetler denilen küçük paragraflara
ayrılmışlardır. Ayetler, Kutsal Kitap’
ta tam olarak aradığımız şeyi bulabilmemiz için numaralandırılmışlardır. Kutsal Kitap’ta bir ayetin
yerini belirtmek için önce kitabın
ismi, sonra bölüm numarasını
yazılıp ardından iki nokta üst üste
koyulur ve ayetin numarası yazılır.
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Yuhanna 3:16’nın açılımı, Yuhanna
Kitabı, 3. bölüm, 16. ayettir.
Birbirini takip etmeyen iki ya da
daha çok ayet olduğunda bunlar
virgüllerle ayrılır. Yuhanna 3:16, 18,
20’nin açılımı, Yuhanna Kitabı, 3.
bölüm, 16,18 ve 20’nci ayetlerdir.
Bu bir Kutsal Kitap referansıdır.
İki sayı arasındaki kısa çizgi, iki
sayının arasında yer alan bütün
ayetler anlamına gelir. Yuhanna
Kitabı, 3. bölüm, 16’dan 22’nin
sonuna kadar olan ayetler demektir.
Kısa çizgi birbirini izleyen iki ayet
arasında da kullanılır. Yuhanna
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3:16-17’nin anlamı, Yuhanna Kitabı,
3. bölüm, 16 ve 17’nci ayetlerdir.
Farklı bölümlerdeki ayetlerden söz
ederken, referansları birbirinden
ayırmak için noktalı virgül kullanılır. Yuhanna 3:16; 6:24’ün açılımı,
Yuhanna Kitabı, 3. bölüm, 16. ayet;
ve Yuhanna Kitabı, 6. bölüm, 24.
ayettir.
D. TANRI'NIN SESİNİ NASIL
DUYABİLİRİZ?
Radyoda bir kanalı dinlemeden
önce, radyonuzu o kanala ayarlamalısınız. Ruhunuzu Tanrı’nın
sesini duymaya nasıl ayarlayabilirsiniz? Aşağıda bunu yapabil-
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menin birkaç yolunu bulacaksınız.

Kutsal Kitap’ı her gün okuyun.
Kutsal Kitap’ta okuduklarınız üzerinde düşünmeye devam edin.
Tanrı sözü üzerinde derin düşünün.
Özellikle sevdiğiniz Kutsal Kitap
ayetlerini tekrar tekrar okumayı ve
ezberlemeyi bir alışkanlık haline
getirin.
2.Timoteos 3:16-17 Kutsal Yazılar’
ın tümü Tanrı esinlemesidir ve
öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek
için yararlıdır. Bunlar sayesinde
Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur.
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Eğer Kutsal Kitap’ı okumaya daha
yeni başlıyorsanız, Luka Kitabı’ yla
başlayın. Tanrı, İsa’nın hayatı ve
öğretileri aracılığıyla sizinle çok
açık bir biçimde konuşacaktır. Eski
Antlaşma’yı çalışmadan önce Rab’
bin bizimle yapmış olduğu yeni
antlaşma hakkında daha çok bilgi
edineceksiniz.
İbraniler 1:1-2 Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla
birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da
her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi
Oğlu’yla bize seslenmiştir.

Tanrı’dan bir şey duymayı bekleyerek sık sık imanlılar topluluğuna

61

katılın.

Her gün dua edin. Tanrı’dan sizinle
konuşmasını isteyin. Dua ettiğinizde etrafınızdaki şeyleri unutmak
için gözlerinizi kapamak isteyebilirsiniz. Bütün zamanı Tanrı’yla
konuşarak geçirmeyin. O’nun yüreğinize seslenmesi için sessizce
bekleyin.
Müjde’yle ilgili ilahiler söyleyin ve
bu ilahilerin sözleri üzerinde düşünün.
Etrafınızda Tanrı’nın iyiliği, gücü ve
sevgisini görme alıştırmaları yapın.
Mümkün oldukça imanlı yazarların
yazmış olduğu eserleri okuyun ve
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Müjde’yle ilgili yayın yapan radyo/
TV istasyonlarını takip edin.

Diğer imanlılarla ve O’nun sözü
hakkında konuşun.
Tanrı’nın size yapmanızı söylediği
şeyi yapın. O’nun size yol göstermesini istiyorsanız, O’nu izlemeye
razı olmanız gerektiğini hatırlayın.
Bu kitaptaki ve diğer Kutsal Kitap
çalışmalarınızdaki derslerinizi
düzenli olarak yapın ve Tanrı’dan
bunlar aracılığıyla sizinle konuşmasını isteyin.

4 Yeni bir Ruhsal Gelişim
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Yeniden doğarak Tanrı’nın ailesine
ait oldunuz mu? Şimdi büyümeniz
gerekiyor. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Ruhsal büyüme bazı yönlerden fiziksel büyüme gibidir. Fiziksel bakımdan büyümek için doğru
yiyeceklerden yeterli miktarda
yemeniz, kendinizi incitecek ve
tehlikeli şeylerden uzak durmanız
ve egzersiz yapmanız gerekir.
Ruhsal bakımdan büyümek için de
aynı türde şeyleri yapmanız gerektir. Ruhsal bakımdan büyüme "kendi kendine oluşan" bir şey değildir.
Tanrı, yaşamınızda gerçekleştirmek
istediği değişikliklerde sizin etkin
rol üstlenmenizi istiyor. Ruhunuzu
Tanrı’nın sözüyle beslemeyi, O’nun
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vaatlerine güvenmeyi, ruhsal sağlığınızı mahvedecek şeylerden uzak
durmayı ve Tanrı’nın sizi güçlendireceğini söylediği şeyleri yapmayı seçmeyi öğrenmelisiniz. Bu
adımları her gün izlerseniz, Tanrı’
nın, çocuklarına vaat etmiş olduğu
bol yaşamı keşfedeceksiniz.
Bu ders, ruhsal gelişimin bu dört
önemli ilkesi hakkında daha çok
açıklama içermektedir. Dersi çalıştıkça, bu ilkeleri hayatınızda hemen
nasıl uygulamaya koyabileceğinizi
göreceksiniz. Bunu harikulade
sonuçlar izleyecektir! Zararlı davranış kalıplarının yerini yenileri alacaktır. Günbegün, Tanrı’nın olmanızı istediği türde olgun bir insan
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olma yönünde gelişeceksiniz.
Bu derste şunları
inceleyeceksiniz...
A. Ruhunuzu Her Gün Besleyin
B. Rab’de Dinlenin
C. Ruhsal Bakımdan Sağlıklı Kalın
D. Ruhsal Kaslarınızı Geliştirin.
A. RUHUNUZU HER GÜN
BESLEYİN
Tanrı’yla konuşmak ruhunuzu besler. Tanrı sizinle sözü aracılığıyla
konuşur, siz de O’nunla dua aracı-
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lığıyla konuşursunuz.
Matta 4:4 İsa ona şu karşılığı verdi:
‘İnsan yalnız ekmekle yaşamaz,
Tanrı’nın ağzından çıkan her sözle
yaşar’ diye yazılmıştır.
1.Petrus 2:2 Yeni doğmuş bebekler
gibi, hilesiz sütü andıran Tanrı
sözünü özleyin ki, bununla beslenip büyüyerek kurtuluşa erişesiniz.
Tanrı sözü olan Kutsal Kitap, sık sık
içmeniz gereken ruhsal süttür.
Kutsal Kitap, size anlaşılması zor
bir kitap gibi mi geliyor? Her gün
Kutsal Kitap’ı okumadan önce, Rab’
bin, okuduklarınızı sizin için açıklığa kavuşturmasını isteyin. Okuduk-
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larınız hakkında kafanızda herhangi bir soru olduğunda vaizinize ya
da daha olgun inanlılara danışın.
Kilisedeki Kutsal Kitap dersleri,
diğer kilise toplantıları ve bu ders
gibi etkinliklerden yararlanmak için
her fırsatı değerlendirin. Ayrıca
Mesih imanlılıkla ilgili yayınlarla da
ruhunuzu besleyebilirsiniz.
Rab’de hızlı büyümek istiyor musunuz? O zaman iyi beslenin. Her gün
Incil’den en az bir bölüm okumalısınız. İncil, Kutsal Kitap’ın bizlere
Rabbimiz İsa Mesih’ten söz eden ve
bizlere nasıl yaşamamız gerektiğini
öğreten kısmıdır. Özellikle sevdiğiniz ayetlerden bazılarını öğrenmek
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doğru bir tutumdur. Bu şekilde
Tanrı sözü için iştahınız açılır.
Mezmur 119:97,103 Ne kadar severim yasanı! Bütün gün düşünürüm
onun üzerinde. Ne tatlı geliyor verdiğin sözler damağıma, baldan
tatlı geliyor ağzıma!
Dua

Ya Rab, senin yardımınla, hayatımın
her gününde sözünden bir ayet
okumaya çalışacağım. Onu okuyamadığımda, ezberlediklerimi tekrar
edeceğim ya da birisinden bana
okumasını rica edeceğim. Ruhumu
senin sözünle besleyeceğim.
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B. RAB’DE DİNLENİN
Tanrı’nın yapmanızı istediği şeyi
yapma konusunda kendinizi zayıf
mı hissediyorsunuz? Cennete,
kendi çabalarınızla ya da sevap
işleyerek gidemezsiniz. Cennetin
yolunda olmanızın nedeni, Tanrı’
nın çocuğu olmanız ve göksel
Babanız’ın size yol göstermesidir.
Tanrı size bakacaktır. İmanınız
O’nun vaatlerine dayalı olsun.
Rab'le yürürken attığınız ilk adımlarda güçsüz müydünüz? Tökezlenip düştüğünüz ve denemenin bir
yararı olmadığını düşündüğünüz
oldu mu? Cesaretlenin, çünkü size
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bu yeni yaşamı veren Babanız elinizi tutuyor; o sizi yeniden ayağa
kaldıracaktır. O’nun huzurunda
dinlenin. Her gün, kendi zayıflığınızı itiraf edip O’ndan her ayartılmayı yenme konusunda sizi güçlendirmesi için kendinizi Rab’ be
teslim edin.
Yeşaya 40:31 RAB’be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur, kanat
açıp yükselirler kartallar gibi. Koşar ama zayıf düşmez, yürür ama
yorulmazlar.
Yaşamınızdaki sorunlardan bazıları
sizi rahatsız ediyor mu? Endişe,
cesaret kırıklığı ve korkunun ruhsal
gelişiminizi engellememesi için
Rab’bin huzurunda dinlenmeniz
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gerekmektedir.
Bu dinlenmeye nasıl sahip olabileceğinizi biliyor musunuz? Tanrı’nın
vaat etmiş olduklarına iman edin ve
tüm sorunlarınıza Rab’be bırakın.
İman budur. İsa şöyle dedi:
Matta 11:28 Ey bütün yorgunlar ve
yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben
size rahat veririm.
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
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ardından gidin, o zaman size
bütün bunlar da verilecektir.
Kutsal Kitap’ı okumak ve dua etmek
için her gün zaman ayırmak, Tanrı’
nın huzurunda dinlenmenize yardımcı olacaktır.
Dua ederken her sorunu Rab’bin
önüne götürün ve O’nun en iyisini
yapacağına inanarak orada bırakın.
C. RUHSAL BAKIMDAN SAĞLIKLI
KALIN
Hastalıktan Uzak Durun: Temiz
Kalın
Bir annenin, çocuklarını hasta
edecek şeylerden korumaya çalış-
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ması gibi, Rab de sizleri ruhunuzu
hasta edecek şeylerden uzak tutmaya çalışır. Tanrı sizi kurtardığında, günahlarınızı bağışladı ve size
temiz bir yürek verdi. Ruhsal
bakımdan sağlıklı kalmak istiyorsanız, bu şekilde kalmanız çok
önemlidir.
Rab’bin sizinle yürümesine ve
kılavuzunuz olmasına izin verin.
Uygunsuz eğlenceler ve ahlaksız
yaşamın pisliğinden uzak durun.
Rab’bin gitmeyeceği yerlere gitmeyin. Düşüncelerinizde, sözlerinizde ve hareketlerinizde temiz
kalın.
Matta 5:8 Ne mutlu yüreği temiz
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olanlara! Çünkü onlar Tanrı’yı
görecekler.
Üzerinde düşündüğünüz şeyler
önemlidir! Temiz olmayan düşünceler ruhunuzu kirletir, iradenizi
zayıflatır ve günaha düşmenize
neden olur.
Rab’den sizi kendi iradesine aykırı
olan şeyleri yapmaktan alıkoymasını isteyebilirsiniz. Ancak sizin
sorumluluğunuz burada sona ermez. Eğer O’nu hoşnut etmek istiyorsanız, bu tür şeyleri yapmayı
düşünmeye de son vermelisiniz.
Tanrı’dan aklınızı kötü düşüncelere
kapamanıza yardım etmesini isteyin. Uygunsuz ve ahlaksızlık içeren
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kitaplar okumayın, resimlere bakmayın ve hikâyeler dinlemeyin.
Düşüncelerinizi nasıl kontrol altında tutabilirsiniz? Düşüncelerinizi
pak tutmak için olumlu adımlar
atmalısınız. Kutsal Kitap şöyle der:
Filipililer 4:8 Gerçek, saygıdeğer,
doğru, pak, sevimli, hayranlık
uyandıran, erdemli ve övülmeye
değer ne varsa, onu düşünün.
Şu ayeti her günkü duanız haline
getirin:
Mezmur 19:14 Ağzımdan çıkan
sözler, yüreğimdeki düşünceler,
kabul görsün senin önünde, ya
RAB, kayam, kurtarıcım benim!

77

Kendinizi Rab’be tamamen vermek,
O’na gönülsüzce hizmet etmekten
daha kolaydır. Günahla oyun oynamayın. Sizi ruhsal bakımdan hasta
edecek her şeyden kurtulun.
1.Yuhanna 1:7,9 Ama O ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız olur ve
Oğlu İsa’nın kanı bizi her günahtan
arındırır. Ama günahlarımızı itiraf
edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her
kötülükten arındıracaktır.
İsa’nın kanı bizleri günahkâr davranışlarımızdan ve günahkâr düşüncelerimizden yıkayıp temizler.
Bazı davranışlar ya da duygular
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hem ruh hem de beden için ölümcül zehirdir. Öfke, endişe, haset,
nefret, kuşku, korku ve sabırsızlık,
hazımsızlığa, ülsere, kalp rahatsızlıklarına ve daha birçok hastalığa
yol açabilir. Ruhsal yaşamımızı
boğar ve türlü sorunlara yol açarlar.
Guru da ruhsal zehirlerdir. İmanlıların sevincini alıp götürür, ruhunu
zayıf, hastalıklı ve mutsuz kılarlar.
Her sabah, Tanrı’dan sizi bu zehirlerden koruması için dua edin.
Eğer ruhsal bakımdan kendinizi
zayıf ve hasta hissediyorsanız,
İsa’nın Büyük Doktor olduğunu
hatırlayın. O’na içtenlikle dua edin.
O sizi ruhsal, akılsal ve fiziksel
olarak sağlıklı kılacaktır.
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D. RUHSAL KASLARINIZI
GELİŞTİRİN
Beden egzersizle, ruh da Tanrı için
çalışarak güçlenir. Yeni yaşamınızın ilk günlerinden itibaren, Rab’be
kurtuluşunuzla ilgili minnettarlığınızı göstermek için yapabileceğiniz
birkaç şey vardır. Ruhsal bakımdan
gelişip O’nun sözünü daha çok öğrendikçe, Rab size kendi işinde daha çok fırsat ve sorumluluk verecektir.
Bu ruhsal uygulamalardan bazıları,
diğer insanlara İsa’dan söz etmek,
onlar için dua etmek ve onları kiliseye davet etmektir. Kilisede katılımcı olmak ve günaha karşı savaş-
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mak, ruhsal bakımdan gelişmenize
yardımcı olacaktır.
1.Korintliler 15:58 Bu nedenle,
sevgili kardeşlerim, Rab yolunda
verdiğiniz emeğin boşa gitmeyeceğini bilerek dayanın, sarsılmayın, Rab'bin işinde her zaman
gayretli olun.

5 Yeni Etkinlikler
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Çocukluğumuzda bütün çocukların
yaptığı şeyleri yaptık. Oyunlar oynadık ve çevremizi keşfetmeye
çalıştık. Hoplayıp zıplamayı, koşup
bağırmayı severdik. Sorumluluklarımız azdı, çünkü bize anne babamız bakıyordu.
Ama yetişkin olduğumuzda yaşam
değişti. Kendi kendimize bakmaya
başladık. Kendi ailelerimizi oluşturduk ve onların geçimlerini sağlamaya başladık. Boş zamanlarımızda yaptıklarımız da değişti, ilgi
alanlarımız ve becerilerimiz değişti.
Şimdi de yaşamınızda buna benzer
bir değişim gerçekleşmekte. Ruhsal
yaşamınız gelişiyor. Mesih’te büyü-

83

dükçe yeni ilgiler eski ilgilerin yerini alıyor. Ayrıca yeni sorumluluklar
da var. Bu derste, bu özel değişimler ve etkinliklere bakacağız. Diğer
insanların da yeni ilgilerinizi paylaştığını keşfedeceksiniz!
Bu derste şunları
inceleyeceksiniz...
A. Yeni İlgiler
B. Yeni Etkinlikler
C. Yeni Tanıklık
D. Yeni Ortaklık
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A. YENİ İLGİLER
Zamanınızı Nasıl Geçiriyorsunuz?
Zamanınızın büyük bölümünü çalışarak, yemek yiyerek ve uyuyarak
geçiriyorsunuz; peki ama geri kalan
kısmında ne yapıyorsunuz? Bir insan boş zamanlarında daha çok
ailesinin istediği şekilde vakit geçirir. Bazıları her zaman çalışır,
diğerleri eğlenir. Bazıları kiliseye
gidip kilisedeki işlere katılır; bazılarının ise "bunun için vakitleri yok"
tur. Büyük olasılıkla yapmayı istediğiniz her şey için yeterli vaktiniz
yoktur, ama en çok ilgilendiğiniz
şeyler için zaman bulmayı başarır-
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sınız.
İlgi Duyduğunuz Şeyler
Değiştiğinde
Çocukken sevdiğiniz oyunları oynamak için artık zaman bulamazsınız,
çünkü sizi daha çok ilgilendiren işleri yapmakla meşgulsünüz. İlgi
alanlarınız değiştiğinde, yaptığınız
şeyler de değişir.
Eski arkadaşlarınız, artık onlarla
sağlığınıza ve ruhunuza zarar veren
şeyleri yaparak "İyi zaman geçirmek"le ilgilenmeyişinize şaşıyor
olabilirler. Daha büyük bir zevk
veren, değerli ve tatmin edici etkinliklerle dolu bir yaşama başladığı-
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nızı anlamazlar.
Farklı Bir Amaç
Tanrı’nın çocuğu olarak, yeni ilgi
alanlarınız var. Bunlar sizi grup
etkinliklerine katılmaya ve kişisel
sorumluluklara yöneltecek. Çalışmak, yemek yemek, uyumak ve
evdeki görevlerinizi yerine getirmek gibi eskiden yapmakta olduğunuz birçok şeyi yine yapacaksınız;
ama yeni ilgi alanlarınız yaşamınızın merkezine yerleşecektir.
Birisini sevdiğinizde, onunla birlikte olmak ve onu hoşnut etmek istersiniz. Artık Tanrı’yı sevdiğinize
göre, O’nunla vakit geçirip yaptığı-
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nız her şeyde O’nu hoşnut etmek
isteyeceksiniz.
Bizler Babamız’ın Krallığı ve O’nun
yeryüzünde yaptıklarıyla çok yakından ilgileniyoruz. Tanrı, İsa hakkındaki iyi haberin bildirilmesi aracılığıyla insanları Kendisine getirir.
Kilisesini inşa etmektedir ve bizleri
de Kendisiyle birlikte çalışmaya
çağırmıştır. Bu çok büyük bir ayrıcalıktır!
B. YENİ ETKİNLİKLER
Tanrı’nın Egemenliği’ne olan yeni
ilginiz sizi huzurlu ve mutlu kılacaktır. Aşağıda, yaşamınıza yeni bir
amaç ve anlam verecek bazı etkin-
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likler göreceksiniz.
İmanlılar Topluluğuna Katılmak
Tanrı’nın Mesih inanlıları için olan
planı, yerel imanlılar topluluğunun
bir üyesi olmalarıdır. Bu plana
uygun olarak, birbirlerine yakın
yerlerde oturan imanlılar, Tanrı’ya
tapınmak, birbirlerine cesaret
vermek. Kutsal Kitap’ı çalışmak ve
imanlarını İsa Mesih’i tanımaya
ihtiyacı olan insanlarla paylaşmak
için düzenli bir şekilde bir araya
gelirler.
Bu toplantılar, birisinin evinde ya
da bu amaç için Tanrı’ya adanmış
bir binada yapılabilir. Bu toplantı-
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lara mümkün olduğu kadar sık
gitmek ve arkadaşlarınızı da
Müjde’yi duymaları için birlikte
götürmek isteyeceksiniz. Mesih’
teki kız ve erkek kardeşlerinizle
paylaştıktan ve en önemlisi, bu
toplantılarda Kendisiyle bir araya
geldikçe Rab’bin verdiği huzurdan
zevk alacaksınız.
Mümkün olan en kısa zamanda
Tanrı’ya hizmet eden ve Müjde’yi
bildiren bir topluluğun üyesi olmak
isteyeceksiniz. Kilisenin programına katılarak avantaj ve bereketlerinin tadını çıkartın. Bu dersler iyi bir
üye olmanıza yardımcı olacaktır.
Bir gün vaiz ya da başka bir imanlı,
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söylediği bir sözle bilmeden alınmanıza neden olsa ne olur? Bir
ailede bir çocuk bir diğerini incittiğinde çocuklar genelde bu yüzden
ailelerini terk etmezler. Ama kilisede böyle bir şey olduğunda bazı
imanlılar, "O beni incitti. Artık kiliseye dönmeyeceğim. Rab'be evde
tapınacağım" derler. Dikkatli olun!
Bu, Şeytan’ın bir imanlıyı zayıflatmak ve onu Rab'den ayırmak için
kullandığı, en sevdiği hiledir.
Babanız’ın, çocuklarının kendisiyle
birlikte kendi evinde buluşmasını
beklediğini hatırlayın. Ev mütevazı
olabilir ve kilisedeki herkesle aynı
düşünceleri paylaşmıyor olabilirsiniz, ama ruhunuzun ihtiyacı olan
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yiyeceği almak için Mesih’teki erkek ve kız kardeşlerinizle Babanız’
ın sofrasında buluşmaya ihtiyacınız
vardır.
İbraniler 10:25 Bazılarının alıştığı
gibi, bir araya gelmekten vazgeçmeyelim; o günün yaklaştığını
gördükçe birbirimizi daha da çok
yüreklendirelim.
Kutsal Kitap’ı Okumak
Kutsal Kitap’ı her gün okumanın
önemini daha önce bildirmiştik.
Ailenizin imanlı diğer üyelerinin her
gün Kutsal Kitap okuması ve dua
için size katılmasını sağlayabilir
misiniz? Buna, ailenin birlikte ta-

92

pındığı zaman denir. Bunu her gün
ailece yapmak aileniz için gerçek
bir bereket olacaktır. Tanrı’nın
sözünden paylaştığınız gerçek size
yol gösterecek ve güçlendirecektir.
Bir araya geldiğinizde ailenizdeki
her bir kişinin gereksinimleri için
dua etmek üzere birlikte zaman
harcayın.
Dua: Ne Zaman Dua Edilmeli?
Dua, bir imanlının yapabileceği en
önemli şeylerden biridir. Tanrı sizi
yanıtladığında, Tanrı’yla birlikte
çalışıyorsunuzdur. Bu yüzden dua
etmek için zaman ayırın.

Güne duayla başlayın. Bunu yaptı-
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ğınızda, günlük sorunlar için fiziksel, ahlaksal ve ruhsal güç alacaksınız.

Yemek yemeden önce, verdiği
yemek için Tanrı’ya teşekkür edin.
Sabah ya da akşamları, mümkünse
ailenizle birlikte, değilse de tek
başına bir tapınma zamanı geçirin.
Kilisede düzenlenen toplantılardaki
dua zamanlarında ya da toplantı
başlamadan önce kiliseye gittiğinizde bu zamanları dua etmek için
kullanın. Tanrı, "Evim dua evi olacak" dedi.
Bereketleri için O’na teşekkür
ederek ya da O’ndan yardım iste-
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yerek yüreklerinizi her zaman Tanrı’ya getirin. Babanız’la bu şekilde
konuştuğunuzda her zaman sözcükler kullanmanız gerekmez; O
sizin düşüncelerinizi bilir.

Geceleri yatmadan önce, gün
boyunca sizi gözettiği için Tanrı’ya
teşekkür edin. Yapmış olduğunuz
herhangi bir yanlış için O’ndan
bağışlamasını dileyin ve gece için
kendinizi O’nun ellerine teslim
edin.
Dua: Nasıl Dua Etmeli?
Kendi kendinize, "Ama ben nasıl
dua edileceğini bilmiyorum!" diyor
olabilirsiniz. Dua etmek zor bir şey
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değildir. Tanrı’yla bir arkadaşınızla
konuşur gibi konuşun. Kutsal Ruh
bunu yapmanıza yardımcı olacaktır.
Tanrı’nın sizin için yapmış olduğu
her şey üzerinde düşünün ve bereketlerinden ötürü Tanrı’ya teşekkür
edin. Kendinizin ve sevdiklerinizin
gereksinimleri için O’na dua edin.
Dostlarınız ve akrabalarınızın kurtuluşu için dua edin. Vaiziniz, kiliseniz, Mesih’teki kız ve erkek kardeşleriniz ve Tanrı’nın dünyanın
her yanındaki işi için dua edin. Yeni
inanlılar ve onların sorunları için
dua edin. Ülkeniz için dua edin.
Sadece dua etmeye başlayın.
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İsa, dualarınızda kullanabileceğiniz
bir örnek verdi.
Rab’bin Duası
(Matta 6:9-13)
Göklerdeki Babamız,
Adın kutsal kılınsın
Egemenliğin gelsin
Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de
Senin istediğin olsun.
Bugün bize
gündelik ekmeğimizi ver.
Bize karşı suç işleyenleri
bağışladığımız gibi,
Sen de bizim suçlarımızı
bağışla.
Ayartılmamıza izin verme.
Bizi kötü olandan kurtar.
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Çünkü egemenlik, güç ve yücelik
Sonsuzlara dek senindir!
Amin.
C. YENİ TANIKLIK
Tanıklık
Bunun anlamı, diğer insanlara Tanrı’nın sizin için neler yapmış olduğunu anlatmaktır. Bunu evinizde,
sokakta, kilise toplantılarında, hatta mektup yazarak bile yapabilirsiniz. Tıpkı başka insanların size Mesih’ten söz ettikleri gibi, siz de
dostlarınıza ve akrabalarınıza Mesih’ten söz edebilirsiniz. Onların
Rab’bi kabul etmeleri ve cehenneme gitmemeleri için dua edin.
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Kutsal Kitap, Mesih’e olan imanımızı insanların önünde bildirmemize
ve diğer insanlara O’nun bizim Kurtarıcımız olduğunu söylememiz
gerektiğinin altını çizer. Mesih,
"Benim için tanıklar olacaksınız"
demiştir. Eğer cesarete ihtiyacınız
varsa, Tanrı’dan cesaret isteyin; O
size cesaret verecektir. Binlerce
insan tıpkı sizin gibi, tanıklık etmekten korkuyordu. Ama korkularını yendiler ve Mesih için tanıklık
ederek büyük bir bereket ve yeni
bir güç buldular. Rab İsa şöyle dedi:
Matta 10:32 İnsanların önünde
beni açıkça kabul eden herkesi,
ben de göklerdeki Babam’ın
önünde açıkça kabul edeceğim.
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Markos 8:38 Bu vefasız ve günahkâr kuşağın ortasında, kim benden
ve benim sözlerimden utanırsa,
İnsanoğlu da. Babası’nın görkemi
içinde kutsal meleklerle birlikte
geldiğinde o kişiden utanacaktır.
Rab’be İlahi Söylemek
İlahi söyleyip müzik yapmak, Tanrı'
nın insanlara verdiği harikulade
armağanlardan biridir. Evde ya da
kilisede, ilahileriniz kendinize ve
başka insanlara yardım edecek,
cesaret verecek ve bereket olacaktır. Sesiniz ilahi söylemek için çok
iyi olmasa da bunun bir önemi
yoktur; önemli olan, yüreğinizde
Tanrı’ya şükretmenizdir.
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Koloseliler 3:16 Mesih’in sözü
bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tam bir bilgelikle birbirinize
öğretin, öğüt verin, mezmurlar,
ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyerek
yüreklerinizde şükranla Tanrı’ya
nağmeler yükseltin.
D. YENİ ORTAKLIK
Müjde’yi Bildirmek
Bu, kilisenin çok önemli bir etkinliğidir. Bazıları bütün zamanlarını bu
işe vermek için çağrılmışlardır.
Tanrı onlara vaizler ve müjdeciler
olma sorumluluğunu vermiştir.
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Vermek
Babamız herkese karşı cömerttir.
O’nun çocukları olarak bizlerin de
O’nun gibi davranmayı öğrenmemiz
gerekir. Vermemizin en önemli
nedeni budur. Başka insanlara
vermek, Tanrı’ya ait olduğumuzu
göstermenin yollarından biridir.
Kilise sunularına verdiğimiz parayla birçok insana yardım edilir. Bu
paranın bir kısmı giyeceğe ihtiyacı
olan kız ve erkek kardeşlerimize
ulaştırılır. Bir kısmı, zamanının
tümünü hizmete ayırabilmesi için
vaize gider. Bir kısmı kilisenin elektrik, su ve bakım masraflarına
ayrılır.
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Paramız aynı zamanda Kutsal Kitaplar, ilahi kitapları ve müjdeci
yayınlarını satın alınmasında da
kullanılabilir. Müjdeci radyo ve
televizyon programlarının (örneğin
Sat7Türk) ödemeleri için kullanılabilir. Tanrı, çocuklarına, diğer
insanlara kurtuluş planından söz
etmek gibi önemli bir iş vermiştir.
Paramızı vererek bu önemli işi
yapma konusunda büyük pay
sahibi oluruz.
Kutsal Kitap’ta, paramızın onda
birini (ondalık) Tanrı’nın işi için
vermemiz buyrulur. Birçok imanlı
bunu yapar. Para kazanmak için
sahip oldukları her şeyin Tanrı’dan
geldiğini kabul ederler. Buna karşı-
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lık olarak, on günde kazandıkları
paranın bir günlüğünü Tanrı’ya
verirler. Onuncu gün kazanılan
para, kiliseyi Müjde’yi bildirme
işinde desteklemek için kullanılır.
Cömertçe veren imanlılar, Tanrı’yla
ortak olmanın verdiği sevinci keşfederler. Aynı zamanda kendi ihtiyaçlarının da karşılandığını görürler. Siz de bu harikulade şeyleri
kendi hayatınızda keşfedebilirsiniz!
İsa şöyle dedi:
Luka 6:38 Verin, size verilecektir.
İyice bastırılmış, silkelenmiş ve
taşmış, dolu bir ölçekle kucağınıza
boşaltılacak.
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Vermeniz üç tür bereket getirir:

Ruhsal bereket. Tanrı’nın olmanızı
planladığı türde biri, başka insanlara karşı cömert davranan biri
haline gelirsiniz.
Tatmin duygusu. Tanrı’nın ailesinin, yükün kendinize düşen kısmını
taşıyan güvenilir bir üyesi olmaktan ötürü mutluluk duyarsınız.
Güvenlik. Tanrı bütün ihtiyaçlarınızı karşılamayı vaat eder. Siz O’na
itaat ettikçe Tanrı’nın size bakacağına güvenebilirsiniz. Binlerce
Mesih inanlısı, Tanrı’nın kendilerini
asla yan yolda bırakmadığını size
kendi deneyimlerinden anlata-
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bilirler.
Malaki 3:10 Tapınağımda yiyecek
bulunması için bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla
sınayın diyor Her Şeye Egemen
RAB. ‘Göreceksiniz ki, göklerin
kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup taşan bereket yağdıracağım.’
2.Korintliler 9:7 Tanrı sevinçle
vereni sever.
Elinizden Gelen Her Şekilde Yardım
Etmek
Kiliseyi süpürmekten, evinizde çocuklar için bir Kutsal Kitap dersi
vermeye kadar, Rab için her ne iş
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yaparsanız yapın bu sizin ruhsal
bakımdan gelişmenize yardımcı
olacaktır. Vaizinize Rab için ne
yapabileceğinizi sorun.
Kilise Organizasyonunuza Katılmak
Kilisenizde birkaç organizasyon
olabilir. Pazar okulunuz varsa herkes içindir. Burada derslere sadık
bir şekilde katılabilir ve Tanrı sözünü sistemli olarak çalışabilirsiniz.
Bu fırsatı kaçırmayın.
Erkekler, kadınlar, gençler ve çocuklar olmak üzere bütün bu gruplara yönelik organizasyonlar da
olabilir. Toplantılarında Rab'be
tapınır ve O’nun için çeşitli projeler
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gerçekleştirirler. Bu gruplardan
birine katılın.
Çok Fazla Etkinlik mi?
Bu etkinliklere bazı insanlar kadar
fazla zaman harcayamazsanız endişelenmeyin. Rab bunu anlar ve
size yapabileceğiniz kadarını yapmakta yardım eder.
Yeni yaşamınızdaki bu etkinlikleri
seveceksiniz. Başka insanların
sonsuz cezadan kurtulup sonsuz
yaşamı bulmalarına yardımcı olduğunuzu bilmek ruhen tatmin edici
bir şeydir. Rab yaptıklarınız için sizi
ödüllendirecektir.
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Birinci üniteyi bitirdiğinize göre,
ÜNİTE 1 için olan soruları yanıtlamaya hazırsınız. Buna başlamadan
evvel ise önceki dersleri gözden
geçirin.

KENDİ KENDİNİ KONTROL EDİN
(Ünite 1)
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1 Bir Tanrı çocuğu olarak yeni
yaşamımız neyin sonucudur?
a) Tanrı’nın sözünü incelemenin.
b) Mesih’in içimizde yaşamasının.
c) Alışkanlıklarımızın değiştirmemizin.
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değiştirmemizin.
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2 Mesih inanlısı’nın Tanrı’da yeni
yaşamı vardır. Bu yeni yaşamı
korumak için kişi ne yapmalıdır?
a) İsa’nın örneğini kusursuzca
izlemelidir.
b) Kutsal Kitap'ta belirlenmiş tüm
kuralları hayatına geçirmeyi
öğrenmelidir.
c) İsa’yla sürekli bir ilişki içinde
kalmalıdır.
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2 Mesih inanlısı’nın Tanrı’da yeni
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3 Bir Tanrı çocuğu olduğumuzda
yeni ailemizin üyeleri kimlerden
oluşur?
a) Koruyucu melekler.
b) Tanrı ve Oğlu.
c) Bütün iyi insanlar.
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4 Mesih inanlısı’nın hayatı nasıl
tanımlanır?
a) Bir yolda tek başına yürümek.
b) Bir merdivenin basamaklarını
tırmanmak.
c) Tanrı’yla el ele yürümek.
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4 Mesih inanlısı’nın hayatı nasıl
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5 Mesih inanlısı yaşamımızda,
a) sorunlarla karşılaşmayı
beklemeliyiz.
b) daha az sorun yaşamalıyız.
c) sorunlardan ötürü cesaretimiz
kırılmalı.
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5 Mesih inanlısı yaşamımızda,
a) sorunlarla karşılaşmayı
beklemeliyiz.
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kırılmalı.
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6 Kurtuluşumuzdan emin olmak
için Tanrı bizden ne ister?
a) Alışkanlıklarımızı
değiştirmemizi.
b) Günahlarımızdan tövbe
etmemizi.
c) Zorluklara katlanmamızı.
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6 Kurtuluşumuzdan emin olmak
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7 Tanrı sizinle konuşmayı neden
seçer?
a) Artık bir Mesih inanlısı olduğunuza göre, Tanrı sizi dinlemeye
isteklidir.
b) Tanrı sizin göksel Babanız’dır ve
sizi sever.
c) Tanrı yaratıklarıyla sözel olarak
konuşmayı ister.
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7 Tanrı sizinle konuşmayı neden
seçer?
a) Artık bir Mesih inanlısı
olduğunuza göre, Tanrı sizi
dinlemeye isteklidir.
b) Tanrı sizin göksel Babanız’dır ve
sizi sever.
c) Tanrı yaratıklarıyla sözel olarak
konuşmayı ister.
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8 Tanrı bizlerle çeşitli biçimlerde
konuştuğu halde bunu en güvenli
biçimde,
a) hizmetkârları aracılığıyla yapar.
b) sözü aracılığıyla yapar.
c) bereketleri aracılığıyla yapar.
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9 Tanrı’nın sesini işitmek için ne
gerekir?
a) hiçbir çaba gerekmez.
b) tamamen yalnız olmak.
c) ruhunuzun Tanrı’ya yönelmesi.
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10 Tanrı’nın sesini duymayı
beklememizin üç yolu hangisidir?
a) Yıldız falları, diğer insanlar, dua.
b) Meditasyon, falcılar ve dergiler.
c) Dua, Kutsal Kitap ve diğer Mesih
inanlılar.
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11 Ruhunuzu beslemenin yolu
hangisidir?
a) Tanrı’nın sözünü düzenli olarak
okumak.
b) Atanmış vaizlerle din konusunda
görüşmek.
c) Kutsal Kitap yorum kitapları alıp
okumak.
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12 Aşağıdakilerden hangisini
yaparsak ruhsal güce sahip oluruz?
a) Birçok dinsel ayin ve törenlere
katılmak.
b) Rab’de ve vaatlerinde dinlenmek.
c) Her gün kusursuz olmaya
çalışmak.
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13 Nelerden uzak durarak ruhsal
sağlığımızı koruyabiliriz?
a) İmanlı olmayan insanlardan.
b) Eğlence türlerinden.
c) Ahlaksız uygulamalardan.
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14 Bir Kutsal Kitap dersi vermek,
a) ruhsal araştırma olarak görülür.
b) ruhunuzu besleyen bir etkinlik
olarak görülür.
c) yaşamınızı temiz tutmak olarak
görülür.
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15 Mesih’i Kurtarıcımız olarak
kabul ettikten sonra ilgi alanlarımızın değiştiğini gösteren belirti
nedir?
a) Başarılı olmak için gösterilen
çaba.
b) Rab’le bol bol vakit geçirmek.
c) Her gün sıkı bir şekilde fiziksel
egzersizler yapmak.
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16 Rab’bin Duası’nda, "Ey göklerdeki Babamız" sözlerinden sonra
ne gelir?
a) Bugün bize gündelik ekmeğimizi
ver.
b) Bizim suçlarımızı bağışla.
c) Adın kutsal kılınsın.

141

16 Rab’bin Duası’nda, "Ey
göklerdeki Babamız" sözlerinden
sonra ne gelir?
a) Bugün bize gündelik ekmeğimizi
ver.
b) Bizim suçlarımızı bağışla.
c) Adın kutsal kılınsın.

142

17 Kutsal Kitap’ı okumak ve dua
etmek inanlılar için gerekli etkinlikler olduğu halde, kiliseye gitmek
a) daha az gereklidir.
b) daha gereklidir.
c) daha da gereklidir.
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18 Başka insanlara İsa hakkında
tanıklık etmek kimin işidir?
a) Sadece vaizlerin ve müjdecilerin.
b) Bütün Mesih imanlıları’nın.
c) Sadece daha olgun Mesih
imanlıları’nın.
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19 Tanrı’nın işine neden para
veririz?
a) Tanrı’nın çocukları olduğumuz
için.
b) Kurtuluş parayla satın alınabileceği için.
c) Tanrı’nın bizim paramıza ihtiyacı
olduğu için.
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20 Tanrı’nın kilisesini kurmakta
Tanrı’yla ortaklık neyi gerektirir?
a) Vermemizi.
b) Müjde’yi duyurmamızı.
c) Temizlik yapmamızı.

149

20 Tanrı’nın kilisesini kurmakta
Tanrı’yla ortaklık neyi gerektirir?
a) Vermemizi.
b) Müjde’yi duyurmamızı.
c) Temizlik yapmamızı.
Ünite 1 için istenilenlerin sonu.
Ünite 2 ’yi çalışmaya başlayın.

6 Yeni bir Tasarım
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Birlikte yaşayabilmek için insanların belirli kurallara uyması gerekir. Birkaç çocuğu olan bir aile
düşünün. Büyük çocukların gece
boyunca gürültü yapmasına izin
verilirse ne olur? Tabii ki kimse
uyuyamaz. Kurallara ihtiyaç vardır.
Artık bir Mesih inanlısı olduğunuza
göre, yeni bir aileye aitsiniz. Yeni
ailenizde de yeni beklentiler de
vardır.
Belirli bir hedefe ulaşmak istediğinde de bir koşucu, antrenörünün
talimatlarına uyar. Bazı şeyleri
yapar, ama bazı şeyleri yapmaz.
Amacı ödülü almak için yeteneğini
ve gücünü geliştirmektir. Artık bir
imanlı olduğunuza göre yeni ve
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özel bir hedefiniz vardır. Hedef,
göksel Babanız’ın olmasını istediği
bütün niteliklere sahip olmanızdır.
Göksel Babanız, ailesinin bir parçası olmanızı ve yaşamınız için
koyduğu tasarıma girmenizi planlamaktadır. Bu ders, O’nun size yardım etmek için verdiği yeni tasarıyı
açıklamaktadır. Buna girmenin size
birçok yararı olacaktır.
Bu derste şunları
inceleyeceksiniz...
A. Tanrı'nın Yaşamınız İçin Kişisel
Tasarımını Kim Belirler?
B. Tanrı'nın Yaşamınız İçin Kişisel
Tasarımını Nerede Bulabilirsiniz?
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C. Tanrı'nın Yaşamınız İçin Kişisel
Tasarımına Nasıl Yerine Getirebilirsiniz?
D. Tanrı'nın Yaşamınız İçin Kişisel
Tasarımı Başarıya Götürür
A. TANRI'NIN YAŞAMINIZ İÇİN
TASARIMINI KİM BELİRLER?
Bir evde kuralları anne babalar
belirler. Çocuklara nasıl davranmaları gerektiğini bildirirler. Baba, çocuklara neyi yapabileceklerini ya da
neyi yapamayacaklarını söyler.
Çok geçmeden çocuklar bu kurallara göre yaşamaları gerektiğini
öğrenirler. Kurallara aykırı davran-
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dıklarında babaları onların davranışlarını düzeltir. Eğer inatla itaat
etmeyi reddederlerse onları cezalandırmak zorunda kalabilirler.
Onlar hâlâ ailenin üyeleridir, ama
itaatsizlikleri onlara sorun ve acı
getirir.
Göksel babamız, çocuklarının yapmaları ve yapmamaları gereken
şeyler hakkındaki beklentilerini
belirler. Bazen O da, çocuklarına iyi
ve itaatli olmayı öğretmek için
çocuklarını cezalandırmak zorundadır.
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B. TANRI'NIN YAŞAMINIZ İÇİN
TASARIMINI NEREDE
KEŞFEDECEKSİNİZ?
Bir kişinin kişisel ilkeleri hakkında
fikir edinmemizin yolu, nasıl
davrandığını gözlemlemektir. Bir
imanlıya uygun yaşam hakkında
nasıl bilgi edinebiliriz? Bunun yanıtı basit, ama derindir: İsa Mesih’
in nasıl davrandığına bakarak keşfederiz. Kutsal Kitap bizlere İsa’nın
hayatının kaydını verir. İsa bizim
kusursuz örneğimiz ve yaşam hedefimizdir.
Tanrı ailesine uygun yaşamın özünü, İsa’nın sözlerini inceleyerek de
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keşfedebiliriz. "Dağdaki Vaaz" adlı
harikulade konuşmasında (Matta 5,
6, 7) İsa, Mesih izleyecilere uygun
yaşamı tanımlamıştır. Bu, O’nun
kendi yaşam kalıbıydı. O’nun bizde
etkin olan gücü aracılığıyla bizim
hayat kalıbımız da olabilir.
İsa vaazına, Tanrı ailesini bağlayan
göksel ilkelerden söz ederek başlamıştır. Sözlerine birçok önemli
öğretiyle devam etmiştir. Aşağıda
O’nun söylediklerinden bazılarını
göreceksiniz.
Dağdaki Vaaz
(Matta 5,6)

Ne mutlu ruhta yoksul olanlara!
Çünkü Göklerin Egemenliği
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onlarındır.
Ne mutlu yaslı olanlara!
Çünkü onlar teselli edilecekler.
Ne mutlu yumuşak huylu olanlara!
Çünkü onlar yeryüzünü miras
alacaklar.
Ne mutlu doğruluğa acıkıp
susayanlara!
Çünkü onlar doyurulacaklar.
Ne mutlu merhametli olanlara!
Çünkü onlar merhamet bulacaklar.
Ne mutlu yüreği temiz olanlara!
Çünkü onlar Tanrı’yı görecekler.
Ne mutlu barışı sağlayanlara!
Çünkü onlara Tanrı oğulları
denecek.
Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm
görenlere!
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Çünkü Göklerin Egemenliği
onlarındır.
Dünyanın ışığı sizsiniz... Sizin
ışığınız insanların önünde öyle
parlasın ki, iyi işlerinizi görerek
göklerdeki Babanız’ı yüceltsinler!
‘Göze göz, dişe diş’ dendiğini
duydunuz. Ama ben size diyorum
ki, kötüye karşı direnmeyin.
‘Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin’ dendiğini
duydunuz. Ama ben size diyorum
ki, düşmanlarınızı sevin, size
zulmedenler için dua edin. Öyle ki,
göklerdeki Babanız’ın oğulları
olasınız.
Yeryüzünde kendinize hazineler
biriktirmeyin. Burada güve ve pas
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onları yiyip bitirir, hırsızlar da girip
çalarlar. Bunun yerine kendinize
gökte hazineler biriktirin. Orada ne
güve ne pas onları yiyip bitirir, ne
de hırsızlar girip çalar. Hazineniz
neredeyse, yüreğiniz de orada
olacaktır.
Bu nedenle size şunu söylüyorum:
‘Ne yiyip ne içeceğiz?’ diye canınız
için, ‘Ne giyeceğiz?’ diye bedeniniz için kaygılanmayın. Göksel
Babanız bütün bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz öncelikle
O’nun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin, o zaman
size bütün bunlar da verilecektir.
İsa, bizlere başka insanlara nasıl
davranacağımız konusunda temel
bir ilke vermiştir. Birçok kişi buna,
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"Altın Kural" der.
İnsanların size nasıl
davranmasını istiyorsanız,
siz de onlara öyle
davranın. (Matta 7:12)
Tabii ki, hepimiz insanların başkalarına karşı kötü davranmamaları
gerektiği konusunda görüş birliği
içindeyizdir. Bunu birçok din önderi söylemiştir. Ama Altın Kural
çok daha öteye gider! İsa insanlara
etkin biçimde iyilik yapmamız
gerektiğini söyler. Kendimize nasıl
davranılmasını istiyorsak, diğer
insanlara da öyle davranmalıyız.
Gururlu, bencil, kavgacı ya da kusur
bulan biri olmamalıyız. Evlilik dışı
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ilişkilere ya da kötü tutkulara
düşüncelerimizde bile yer vermemeliyiz.
Öncelikle, Tanrı’yı hoşnut etmeli ve
O’nun yapmamızı istediği şeyleri
yapmalıyız. Dünyasal zenginlikleri
hedefleyerek Tanrı’ya hizmet edemeyiz; ama Tanrı’yı ilk sıraya koyarsak, Tanrı bütün ihtiyaçlarımızın
karşılanmasını sağlayacaktır. Bunun yanı sıra, O’nun için yaptığımız
her şey, cennette sonsuza dek kalıcı olacak zenginliklerle ödüllendirilecektir.
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C. TANRI'NIN YAŞAMINIZ İÇİN
TASARIMINI NASIL YERİNE
GETİREBİLİRSİNİZ?
İsa, Tanrı’nın yardımı olmadan kimsenin bu tasarıya göre yaşayabileceğini biliyordu. Bu yüzden elçilerine göksel Babaları’na dua edip
O’ndan kendilerine yardım etmesini istemelerini öğretti. 5. derste
İsa’nın onlara öğretmiş olduğu ve
adına "Rab’bin Duası" dediğimiz
örnek duayı okumuştunuz. Tanrı
size ne tür bir yardımda bulunur.
Birçok kez tıpkı anne babalarına
benzeyen ve onlar gibi davranan
çocuklar görürüz. Bunu yapmaları-
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nın nedeni, aynı hayatı paylaşmalarıdır. Aynı şekilde bizler de göksel
Babamız’ın yaşamını paylaştığımız
için O’nun gibi olabiliriz. Nasıl mı?
Harika bir gerçek göreceksiniz.
Babanız, içinizde yaşaması için
Kutsal Ruhu’nu göndermiştir. Kendi hayatını sizinle böyle paylaşmıştır! Bir sonraki derste bu konu
hakkında daha ayrıntılı bir çalışma
yapacaksınız. Tanrı’nın sizden
beklediklerine uygun bir şekilde
yaşamaya çalışma endişesine
kapılmayın. Tanrı size yardım
edecektir.
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D. TANRI'NIN YAŞAMINIZ İÇİN
TASARIMINI BAŞARIYA GÖTÜRÜR
İsa bize, verdiği öğretilerin Tanrı'yı
hoşnut eden bir hayatın kalıbı olduğunu bildirir. Yaşamımız bir bina
gibidir. Düşüncelerimiz, sözlerimiz
ve davranışlarımız bu binanın tuğlalarıdır. Bunların hepsini O’nun
öğretisinin temeli üzerine dizdikçe
yaşamın sınavları ve fırtınalarına
dayanacak bir karaktere sahip
olacağız.
İsa’nın vermiş olduğu öğretileri
izlemeden istedikleri gibi yaşayan
insanlar, hiçbir temel olmadan
kumun üzerine inşa edilmiş bir ev
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gibi yıkılacak, başarısız olacaklardır. Fırtınalar geldiğinde ayakta
kalamayacaklardır.
Eğer başarılı bir imanlı olmak istiyorsanız, yaşamınızı Mesih’in
öğretisi üzerine kurun ve O’nun
örneğini izleyin. Kutsal Ruh bunu
yapmanıza yardımcı olacaktır.

7 Yeni Bir Yoldaş: Kutsal Ruh
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Tanrı hiçbir zaman sizin O’nun
yardımını denemeyen bir imanlı
olmanızı tasarlamadı. Tanrı, Kutsal
Ruhu’nun gücü aracılığıyla içinizde
yaşamaya geldi! Yalnız değilsiniz!
Mesih inanlısı yaşamı, yerine getirmeniz gereken bir dizi kural değildir. Sizin iyi olma çabalarınıza bağlı
değildir. Tanrı’dan gelip içinizden
fışkıran ve dışarıya dökülen yeni bir
yaşamdır.
Kutsal Ruh sana yeni bir rehber olacak, sana günahtan sırtını çevirme
gücünü sağlayacak. O'nun gücüyle
sen gün be gün Göksel Baba'nızın
benzerliğine erişeceksiniz.
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Evet, harikulade bir Yoldaşınız var!
Bu ders O’nun kim olduğunu ve size
nasıl yardım ettiğini açıklayacaktır.
Bu derste şunları
inceleyeceksiniz...
A. Kutsal Ruh Yardımcınız’dır
B. Kutsal Ruh’un Ürünü
C. Kutsal Ruh’un İzinde Yürümek
D. Kutsal Ruh’un İçinizdeki Gücü
E. Kutsal Ruh’un Armağanları
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A. KUTSAL RUH YARDIMCINIZ’DIR
Tanrı, İsa Mesih’in yaşamı ve ölümü
aracılığıyla kurtuluşunuz için gereken her şeyi sağladı. Ayrıca yeni
yaşamınızı yaşamanız için gerekenleri de sağladı. Tanrı bunu Kutsal Ruhu’nu göndererek yapmıştır.
Kutsal Ruh, aynı anda her yerde
olabilir. İsa yeryüzündeyken, sadece bir tek yerde olabiliyordu. Cennete döndüğünde, içimizde yaşaması, bize yol göstermesi ve sorunlarımızda bize yardım etmesi için
Kutsal Ruhu’nu gönderdi.
Yuhanna 14:16, 26 Ben de Baba’
dan dileyeceğim. O sonsuza dek
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sizinle birlikte olsun diye size
başka bir Yardımcı, Gerçeğin
Ruhu’nu verecek. Ama Baba’nın
benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi
öğretecek, bütün söylediklerimi
size hatırlatacak.
B. KUTSAL RUH’UN ÜRÜNÜ
Kutsal Ruh’un hayatınızdaki varlığı,
Ruh’un ürünü adı verilen sonuçları
doğurur, önce size doğru olanı
yapma arzusu verir, sonra da bunu
yapma gücünü. O’nun size yol
göstermesine ve size bu şekilde
yardım etmesine izin verdikçe O
sizin içinizde İsa Mesih'in karakterini geliştirir. İyi tutumlarınız,
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konuşmalarınız ve davranışlarınız
bir Tanrı çocuğu olduğunuzu gösterir. Aileniz ve dostlarınız sizin
yanınızda olmaktan hoşlanacaklar,
ama en önemlisi, bu Ruh’un ürünü
göksel Babanız’ı hoşnut edecektir.
Galatyalılar 5:22-23 Ruh’un
ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik,
sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir.
Yuhanna 15:8 Babam çok meyve
vermenizle yüceltilir.
C. KUTSAL RUH’UN İZİNDE
YÜRÜMEK
Kendi yolumuzu izlemeyi istememiz bizim için doğaldır. İnsan doğa-
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sı buna yatkındır. Yapmamız gereken şeyi yapmak yerine canımızın
istediği şeyi yapmayı isteriz. Bu
yüzden, bizi Tanrı’nın isteğini yapmaya teşvik eden ve yol gösteren
Kutsal Ruh’un içimizdeki sesini
dinlememiz gerekmektedir.
Galatyalılar 5:16, 25 Şunu demek
istiyorum: Kutsal Ruh’un yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin
tutkularını asla yerine getirmezsiniz. Ruh sayesinde yaşıyorsak,
Ruh’un izinde yürüyelim.
Tanrı’nın ruhu size yol gösterecek
ve sizi güçlendirecektir, ama sizi
cennete giden yolda taşımaz.
Ayaklarınızın üzerinde durmayı
öğrenmelisiniz. Kutsal Ruh'la iş-
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birliği yapmalı ve O’nun size yol
göstermesine izin vermelisiniz. Bu,
Kutsal Kitap’ın bazen Ruh’ta yürümek adını verdiği şeydir. Kutsal
Kitap’ımızı okurken ve onun öğrettiklerini uygulamaya koyarken
bunu zaten yapıyorsunuz.
D. KUTSAL RUH’UN İÇİNİZDEKİ
GÜCÜ
İsa, kendisini izleyenlerin, Tanrı
için yapılması gereken işi yapma
konusunda büyük bir güce ihtiyaçları olduğunu biliyordu. Bunun
üzerine onlara, bütün dünyada
kendisinin tanıkları olmak üzere
güç almak için Kutsal Ruh’la dolun-
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caya kadar beklemelerini söyledi.
Elçilerin İşleri 1:4,5,8 Baba’nın
verdiği ve benden duyduğunuz
sözün gerçekleşmesini bekleyin.
Yahya suyla vaftiz etti, ama sizler
birkaç güne kadar Kutsal Ruh’la
vaftiz edileceksiniz. Kutsal Ruh
üzerinize inince güç alacaksınız.
Yeruşalim’de, bütün Yahudiye ve
Samiriye’de ve dünyanın dört
bucağında benim tanıklarım
olacaksınız.
Vaftizci Yahya İsa hakkında şöyle
demişti:
Luka 3:16 O sizi Kutsal Ruh’la ve
ateşle vaftiz edecek.
Elçilerin İşleri Kitabı, bizlere Tanrı’
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nın Pentikost Günü vaatlerini nasıl
gerçekleştirdiğini ve bunu izleyen
harikulade sonuçları anlatmaktadır.
Elçilerin İşleri 2:4,5,7,11
İmanlıların hepsi Kutsal Ruh’la doldular, Ruh’un onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. O sırada Yeruşalim’de,
dünyanın her ülkesinden gelmiş
dindar Yahudiler bulunuyordu.
Hayret ve şaşkınlık içinde, ‘Bakın,
bu konuşanların hepsi Celileli değil
mi?’ diye sordular. ‘Ama her birimiz Tanrı’nın büyük işlerinin kendi
dilimizde konuşulduğunu
işitiyoruz.’
Kutsal Ruh’un vaftizi ya da Kutsal
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Ruh’un insanı dolduruşuna aynı
zamanda Pentikost deneyimi adı da
verilir, çünkü bu olay ilk kez Pentikost Günü’nde gerçekleşmiştir.
Kutsal Ruh’un gücü altında konuşan biri, bilmediği bir dil kullanırsa
bazen buna glossalalia derler. Bu,
dillerde konuşmak anlamına gelen
Grekçe bir sözcüktür. Buna aynı
zamanda armağan anlamına gelen
karizma sözcüğünden türetilmiş bir
ifade olan karizmatik deneyim adı
da verilir. Bunun anlamı, bunun
Kutsal Ruh’un bir armağanı ve doğaüstü bir deneyim olduğudur.
Dillerle konuşma, Kutsal Ruh’un
birinin üzerine ilk gelişinin işaretiydi. Ama bu sadece başlangıçtı. Isa,
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Kutsal Ruhun bize güç vereceğini
vaat etmişti. Bu güç üç amaç
içindir:

Başka insanlara İsa’dan söz etmemize yardım etmek için.
Daha etkin bir şekilde dua etmemize yardım etmek için.
Kutsal Ruh'un, imanlılar topluluğunun tapınma süresinde belirlenebilir diğer bol bol ruhsal armağanlarının düzenli kullanılışına bir giriş
kapısı için.
Mesih'e inanlılar, Kutsal Ruh’un
gücünde tanıklık ve dua ettikçe,
duaya yanıt olarak harikulade
şeyler gerçekleşir ve birçok can
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Tanrı’ya döner.
Elçilerin İşleri 2:14,41 Bunun üzerine Onbirler’le birlikte öne çıkan
Petrus yüksek sesle kalabalığa
seslendi. Onun sözünü benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık üç bin kişi topluluğa katıldı.
Elçilerin İşleri 4:31 Duaları bitince
toplandıkları yer sarsıldı. Hepsi
Kutsal Ruh’la doldular ve Tanrı’nın
sözünü cesaretle duyurmaya devam ettiler.
Bu aynı güç, bugünkü imanlılar da
içindir. Yirminci yüzyılın başlangıcından beri, dünyanın her yerinden
çeşitli mezheplerin kiliselerinden
birkaç milyon kişi, bu Pentikost
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deneyiminin tadını çıkartmıştır.
Elçilerin İşleri 2:38-39 Petrus
onlara şu karşılığı verdi: ‘Tövbe
edin, her biriniz İsa Mesih’in adıyla
vaftiz olsun. Böylece günahlarınız
bağışlanacak ve Kutsal Ruh armağanını alacaksınız. Bu vaat sizler,
çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi
için. Tanrımız Rab’bin çağıracağı
herkes için geçerlidir.’
Bu harikulade Pentikost deneyimi
sizin içindir. Tanrı’dan sizi Kutsal
Ruh’la vaftiz etmesini isteyin.
E. KUTSAL RUH’UN
ARMAĞANLARI
Elçilerin İşleri 2:38, 39’da okudu-
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ğunuz gibi. Kutsal Ruh’un bir "armağan" olduğu söylenmiştir. Bu
sözcük aynı zamanda Kutsal Ruh’
un Mesih imanlılara verdiği yeteneklere de işaret eder. Bunlara Kutsal Ruh’un "armağanları" adı verilir.
Mesih, kilisenin ruhsal güçle dolu
olmasını ister, bu yüzden Kutsal
Ruh, çeşitli üyelere özel yetenekler
verir. Bu şekilde herkes, kilisenin
işi ve gelişiminde özel bir pay sahibi olabilir.
1.Korintliler 12:4, 7,11 Çeşitli ruhsal armağanlar vardır, ama Ruh
birdir. Herkesin ortak yaran için
herkese Ruh’u belli eden bir yetenek veriliyor. Bunların tümünü
etkin kılan tek ve aynı Ruh’tur. Ruh
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bunları herkese dilediği gibi, ayrı
ayrı dağıtır.

8 Yeni Bir Işık: Sizin Hayatınız

183

Kutsal Kitap bizlere, günah, hata ve
Tanrı hakkındaki bilgisizliğin karanlığa benzediğini öğretir. Mesih’e
iman etmeyenler, bu karanlıkta –
kayıp, Şeytan tarafından kandırılmış ve cennete giden yolu bulmaktan aciz olarak – el yordamıyla
yürüler.
Ama Tanrı karanlıkta olan o insanları sevmiştir! Oğlu İsa Mesih’i dünyanın ışığı olmak üzere göndermiştir. İsa’yı kabul ettiğinize göre,
yaşamınız ışık doludur. O’nun sizin
içinizdeki varlığı, bir mumun ışığı
ya da bir lambanın pırıl pırıl yanmasını sağlayan güç gibidir. O sizin
içinizde olduğu için, siz Tanrı’nın
mumu, Tanrı’nın lambalarısınız.
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Tanrı, İsa’nın iyiliği ve gerçeğinin
sizin yaşamınızın aracılığıyla pırıl
pırıl parlamasını ister.
Birçok insan, Tanrı’nın gücü hakkında söylediklerinizin doğru olup
olmadığını görmek için sizi izlemektedir. Sizin hayatınız onlara
Müjde’nin insanları nasıl değiştireceğini göstermektedir. Yaptığınız
şeyler, İsa için söylediğiniz şeylerden daha da büyük bir tanıklıktır.
Bu derste, İsa içinizde yaşadığı için
yaşamınızda ışıldayan bazı ışık
huzmelerine bakacağız. Bu huzmeler diğer insanları Müjde’nin doğruluğu konusunda ikna eder.
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Bu derste şunları inceleyeceksiniz.
A. Yaşamanız Bir Işıktır
B. Parlamanın Sekiz Yolu
A. YAŞAMINIZ BİR IŞIKTIR
Tanrı’nın, Oğlu İsa Mesih’i dünyanın ışığı olmak üzere gönderdiğini
öğrendiniz. Tanrı bunu, insanları
sevdiği için yapmıştır. Tanrı kimsenin düşüncelerinin karışık ve korkmuş olmasını istemez. İsa şöyle
dedi:
Yuhanna 8:12 Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla
karanlıkta yürümez, yaşam ışığına
sahip olur.
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Artık bir Mesih inanlısı olduğunuza
göre, dünyanın Işığı olan İsa Mesih’
in varlığı sizin içinizdedir. Karanlık
bir yerde yaşıyor görünseniz de
cesaretiniz kırılmasın. Tanrı sizi
oraya bir ışık olarak yerleştirmiştir.
Yaşamınız, etrafınızdaki insanlara,
Kurtarıcı’ya ve cennete giden yolu
gösterebilir.
Matta 5:14,16 Dünyanın ışığı sizsiniz. Sizin ışığınız insanların
önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek göklerdeki Babanız’ı
yüceltsinler!
İnsanların İsa hakkındaki müjdenin
bildirilmesini duymaya ihtiyaçları
vardır. Ama aynı zamanda Mesih
inanlıların çevrelerine karşı tutum-
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larını görmeye de ihtiyaçları vardır.
Sizin yaşamınız, diğer insanları
Müjde’nin gerçeği hakkında ikna
eden güçlü ve diri bir vaaz olabilir.
Şimdi, sizden her gün parlayabilecek sekiz ışık huzmesini inceleyelim.
B. PARLAMANIN SEKİZ YOLU
Dürüst Olun
Faturalarınızı vaktinde ödemeniz
iyi bir tanıklıktır. Bir imanlı bütün
işlerinde adil ve dürüst olmalıdır.
Ödünç aldığı her şeyi zamanında ve
iyi durumda geri vermelidir. Karşılayamayacağı parasal sorumluluk-
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ları yüklenmemelidir. Sözlerini tutmalıdır.
Romalılar 12:17 Kötülüğe kötülükle
karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin.
Romalılar 13:7, 8 Herkese hakkını
verin: Vergi hakkı olana vergi,
gümrük hakkı olana gümrük, saygı
hakkı olana saygı, onur hakkı olana
onur verin.
Bir Tanrı Çocuğu Gibi Konuşun
Eğer siz küfür eder ya da müstehcen fıkralar anlatırsanız insanlar
Tanrı’nın kurtarış gücü hakkında ne
düşünürler? Eğer kavga çıkarır,
dedikodu yapar, başkalarını eleş-
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tirir, kendinizi över, yalan söyler,
kinci ve kaba bir dille konuşursanız
ışığınız Tanrı için parlar mı?
Diğer yandan, birçok insan, imanlı
olan kişilerin konuşmalarındaki
değişiklikten ötürü Müjdenin gücü
konusunda ikna olmuştur.
Herkes için en zor şeylerden biri,
dilini kontrol altında tutmaktır.
Sadece söyledikleriniz değil, aynı
zamanda sesinizin tonu da insanların Tanrı’ya yaklaşmalarına yardımcı olabilir ya da Mesih öğrencilikten uzaklaştırabilir.
Yakup 1:26 Dindar olduğunu sanıp
da dilini dizginleyemeyen kişi kendini aldatır. Böylesinin dindarlığı
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boştur.
Mezmur 19:14 Ağzımdan çıkan
sözler, yüreğimdeki düşünceler,
kabul görsün senin önünde, ya
RAB, kayam, kurtarıcım benim!
Başkalarına Yardım Edin
Eğer "komşularımızı" gerçekten
"kendimiz gibi seviyorsak" bunu
yardımımıza ihtiyacı olanlara elimizden gelen her şekilde yardım
ederek praktik bir şekilde gösterebiliriz. Tanrı’dan sorunları ve sıkıntıları olanlara nasıl gerçek bir dost
olabileceğinizi size göstermesini
isteyin.
Yakup 1:27 Baba Tanrı’nın gözün-
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de temiz ve kusursuz dindarlık,
kişinin sıkıntı çeken öksüzler ve
dullarla ilgilenmesi ve kendini
dünyanın lekelemesinden korumasıdır.
Akıllıca Davranmak
1.Selanikliler 5:22 Her çeşit
kötülükten kaçının.
Akılsızca davranışlar, birisinin Tanrı
hakkındaki düşüncelerini olumsuz
biçimde etkileyebilir. Örneğin,
imanlı kardeşlerimize sevgi göstermek harika bir şeydir. Ama yanlış
bir izlenim bırakacak şekilde davranmamalıyız. Diğer insanlar yaptıklarınızı nasıl yorumluyorlar?
Akıllıca davranın. Yaptığınız her
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işte iyi örnek olursanız, ışığınız
Tanrı için parlayacaktır.
Romalılar 14:16 Size göre iyi
olanın kötülenmesine fırsat
vermeyin.
1.Timoteos 4:12 Konuşmada,
davranışta, sevgide, imanda,
paklıkta imanlılara örnek ol.
Sağlıklı Kalın
Mesih inanlısı, evinin, giysilerinin
ve bedeninin temizliğiyle örnek
olarak sağlık kurallarını yerine
getirmeye çalışır. Ama temizlik
bundan daha öteye gider. Bedeniniz Kutsal Ruh’un tapınağıdır; bu
yüzden onu içten ve dıştan temiz
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tutmalısınız. Bedeniniz herhangi
bir suç ya da ahlaksız etkinlikten
ötürü kirlenmemeli, zayıf düşmemeli ya da hastalanmamalıdır. Rab
için çalışabilmeniz için, bedeninizi
kuvvetli ve sağlıklı tutun.
Sigara içmenin akciğer kanserine
ve ömrünü kısaltacağı diğer birçok
hastalığa neden olduğu çok iyi
bilinen bir gerçektir. Ayrıca alkolizm ve uyuşturucu kullanımı da her
yıl binlerce kişinin ölümüne yol
açar. İster aniden, ister yavaş yavaş
olsun, intihar etmemeliyiz. Çünkü
bu, "Tanrı’nın tapınağını yok
etmek" olur.
1 .K o r in t lile r 3 :1 6 - 1 7 Tanrı'nın
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tapınağı olduğunuzu Tanrı'nın
Ruhu’nun sizde yaşadığını bilmiyor musunuz? Kim Tanrı’nın tapınağını yıkarsa, Tanrı da onun yıkacak. Çünkü Tanrı’nın tapınağı
kutsaldır ve o tapınak sizsiniz.
Kutsal Kitap’ta sarhoşluk yasaklanmaktadır. Buyruğa dikkat edin:
Efesliler 5:18 Şarapla sarhoş olmayın, bu sizi sefahate götürür.
Bunun yerine Ruh’la dolun.
Size vermiş olduğu bedene saygılı
davranarak, Tanrı’ya olan saygınızı
gösterebilirsiniz. Sağlığınızın iyi
olmasını sağlayacak alışkanlıklar
edinin, sağlığınıza zarar verecek
alışkanlıklardan kaçının. Böylece iki
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şekilde ödüllendirileceksiniz. Bedeninize doğru davranmaktan kaynaklanan fiziksel sağlığa kavuşacaksınız ve Tanrı’ya itaat etmenin
verdiği ruhsal sevince sahip olacaksınız.
İsa, size yaşamınızın her alanında
özgürlük ve iyilik getirmeye geldi.
Kötü alışkanlıklardan biriyle ilgili
bir sorununuz varsa bu konuyu
vaizinizle konuşun. Tam bir zafere
kavuşabilmek için vaiziniz ve kilisenizdeki kardeşlerinizin sizin için
dua etmelerini isteyin. Değişen
yaşamınız günah ve suçun zincirlerinden özgür görmeyi istediğiniz
insanlara bir tanıklık olacaktır.
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Gösterişten Kaçının
Konuşmalarımızda, davranışlarımızda ve görünüşümüzde gösterişten kaçınmalıyız. Sadelik, gurur ve
böbürlenmenin tam tersidir. Eğer
başka insanlardan daha iyiymiş
gibi davranır ve bizim yapamayacağımız şeyleri yapan insanlara tepeden bakarsak onları Rab’be kazanmak yerine Mesih'e inananlık'tan
uzaklaştırırız.
Toplumsal statümüz, yaptığımız
işler ve sahip olduğumuz şeyler
hakkında gururlanmaya hakkımız
yoktur. Tanrı’nın bizim için yapmış
olduğu ya da bize vermiş olduğu
hiçbir şeyi hak etmiyoruz. Tanrı’nın
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merhameti ve yaşamlarımızdaki işi
olmasaydı, ne kadar zavallı ve
korkunç günahkârlar olabileceğimizi unutmayın.
Böbürlenen bir insan, herkesin
kendisinin farkına varmasını ister.
Son moda pahalı giysiler ve mücevherlerle ya da üstün bilgisi ve yetenekleriyle dikkati kendisine çekmek
ister. Giysi ve davranışlar konusunda kabul edilmiş adetlere aykırı
davranarak insanların kendisinin
farkına varmalarını sağlamaya
çalışır. Gururlu bir insan, ruhsal
deneyimi ya da Rab’be olan adanmışlığıyla bile övünebilir. Mütevazı
biri böyle değildir. Dikkat çekmeye
çalışmaz.
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Mütevazı bir Mesih inanlısı, aşırı,
uygunsuz ya da Rab’bin çocukları
için yakışıksız olacak davranışlardan uzak durur.
Kutsal Kitap’ta mütevazı olmaya
teşvik eden ve böbürlenme konusunda uyaran birçok ayet vardır.
Hepimiz iyi görünmek isteriz ve
görünüşümüze daha çok ilgi göstermeye ayartılabiliriz. Tabii ki
Tanrı güzelliğe karşı değildir. Ama
güzelliğinizin içten, hoş ve sevinçli
bir yüzden ışıyan güzel bir karakterden gelmesini ister.
1.Petrus 3:4 Gizli olan iç varlığınız,
sakin ve yumuşak bir ruhun solmayan güzelliğiyle süsünüz olsun. Bu,
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Tanrı’nın gözünde çok değerlidir.
Sorumluluğu Kabul Etmek
Hayatımızı dürüst bir şekilde
çalışarak kazanmalı ve para sevgisinin bizleri kumara ya da şans
oyunlarına yöneltmesine izin vermemeliyiz. Tabii ki insanlara zarar
veren şeyler üretip satmak da doğru değildir.
1.Timoteos 6:10 Her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir.
Kimileri zengin olma hevesiyle
imandan saptılar, kendi kendilerine çok acı çektirdiler.
Tanrı tembel insanlar olmamızı
istemez. Dürüst bir şekilde çalış-
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mak insanın hayatına birçok yarar
getirir. Aile sorumluluğunu
yüklenen kişi, çevresi için de iyi bir
örnektir. Ayrıca işvereninin de
saygısını kazanır. Şikâyet etmeden
işlerini iyi bir şekilde yapan imanlılar, bu davranışları aracılığıyla bazen patron ve yöneticilerinin Müjde’ye inanmalarını sağlamışlardır.
İlk kilise dönemindeki imanlılar sık
sık birlikte yemek yerlerdi. Ancak,
yemek yemeye gelen, ama çalışmayı istemeyen kişiler de aralarına
karışmıştı. Bunun üzerine önderler
şu kuralı koydular:
2.Selanikliler 3:10 Çalışmak istemeyen yemek de yemesin!
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1.Selanikliler 4:11, 12 Size buyurduğumuz gibi, sakin bir yaşam
sürmeyi, kendi işinize bakmayı ve
ellerinizle çalışmayı amaç edinin.
Öyle ki, kimseye muhtaç olmadan
öbür insanların önünde saygın bir
yaşam sürersiniz.
İş bulamazsanız, imanlılar topluluğunuzun liderlerine durumu bildirin. Onların dualarını isteyin ve
dürüstlüğünüzden ödün vermeyeceğiniz herhangi bir işi yapmaya
razı olun. Tanrı gereksinimlerinizi
bilir; O mutlaka size yardım
edecektir.
Ailenize İyi Davranın
Ailenize nasıl davranıyorsunuz?
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Aile hayatınız diğer insanlara çok
şey anlatacaktır. Müjde bildirisine
ilgi duyan birçok kişi, bir imanlının
aileden gördükleri sabır, sevgi ve
Rab’bin sevincinden ötürü Mesih’e
kazanılmışlardır. Bir sonraki derste
bu konuyu derinlemesine ele alacağız.

9 Mutlu Bir Yuva
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Kutsal Kitap bize, aileyi Tanrı’nın
yarattığını söyler. Tanrı, erkeklerle
kadınların karı koca olarak yaşayıp
dünyaya çocuklar getirmesini planladı. Tanrı bunu yaptığı için, bizlere
ve ailelerimize yardımı konusunda
O’na güvenebiliriz.
Tanrı bizlere, aile ilişkilerimizde
yardım eder. Bunu, Oğlu İsa Mesih
aracılığıyla yapar. İmanlı bir ailenin
hakiki reisi, Mesih’tir. O’nun evdeki
varlığı, evdeki insanları sevinç, huzur ve sevgiyle doldurur.
Tanrı bizlere ayrıca, aile yaşamında
izlememiz gereken kurallar vererek
de yardım eder. Bu kurallar insanların, karı koca, anne baba ve
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çocuklar olarak nasıl davranmaları
gerektiğini bilmelerine yardımcı
olur. Bu derste bu kuralları öğreneceksiniz.
Bu dünyada gerçekten Mesih'e
inanan bir aileye sahip olmaktan
daha büyük bir bereket yoktur.
Böyle bir aile, günah ve sorunlardan korunmak için bir sığınaktır.
Çocukların kendilerini güvende ve
sevilmiş hissettikleri bir yerdir.
Tanrı’nın bu konuda size söylediklerine itaat ederek, evinizin cennete benzemesini sağlayabilirsiniz.
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Bu derste şunları
inceleyeceksiniz...
A. Ailenizin Kurtuluşu İçin Dua
Etmek ve Çalışmak
B. Evde İyi Bir İmanlı Olmak
C. Evliliği Kutsal Tutun
D. Aile Yaşamı Konusunda Tanrı’nın
Talim atlarını İzleyin
A. AİLENİZİN KURTULUŞU İÇİN
DUA ETMEK VE ÇALIŞMAK
Bunun Tanrı’nın isteği olduğunu
bilerek imanla dua edebilirsiniz.
Aile üyeleriniz hemen kurtulmaz-
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larsa cesaretiniz kırılmasın. Tanrı’
nın duaya yanıt vereceğini bilerek
dua etmeyi sürdürün.
Elçilerin İşleri 16:31 Rab İsa’ya
iman et, sen de ev halkın da
kurtulursunuz.
B. EVDE İYİ BİR MESİH İNANLISI
OLMAK
Kilisede iyi bir imanlı gibi davranmak kolaydır, ama evinizde ne tür
bir insansınız?
Kutsal Kitap’tan, aşağıda yazılan
buyrukları okuyun. Evinizde bu
öğretilere uyup uymadığınızı
düşünün.
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Koloseliler 3:8, 9; 12-14 Ama şimdi
öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil,
hepsini üzerinizden sıyırıp atın.
Ağzınızdan hiçbir iftira ya da
edepsiz söz çıkmasın. Birbirinize
yalan söylemeyin. Çünkü eski
yaradılışı kötü alışkanlıklarıyla
birlikte üzerinizden çıkarıp attınız.
.. .yürekten sevecenliği, iyiliği,
alçakgönüllülüğü, sabrı, yumuşaklığı giyinin. Birbirinize hoşgörülü davranın. Bunların hepsinin
üzerine yetkin birliğin bağı olan
sevgiyi giyinin.
Karınızın ya da kocanızın yaptığı
işten ötürü ona minnet duyuyor
musunuz? Çocuklarınızın ya da
kardeşlerinizin yardımlarından
ötürü minnettar mısınız?
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Sevgi dolu musunuz, yoksa bencil
mi? Çabuk öfkelenen biri misiniz,
yoksa sabırlı ve bağışlayan bir
mizaca mı sahipsiniz? Diktatörce
mi davranıyorsunuz, yoksa aile
fertlerinizin düşüncelerini dinliyor
musunuz? Anne babanıza karşı
saygılı ve itaatkâr mısınız, yoksa
inatçı ve itaatsiz mi?
İnsanlara yardım etme konusunda
istekli misiniz? Onları hoşnut etme
konunda neler yapıyorsunuz? Eleştirmeden ve şikâyet etmeden memnuniyetle işbirliği yapıyor musunuz? İşler yolunda gitmediğinde
çabucak moraliniz bozuluyor mu,
yoksa neşe saçan bir tutum mu
takınıyorsunuz? İnsanlar, sizinle
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birlikte yaşamanın kolay ve hoş
olduğunu düşünüyorlar mı?
Hatalarınızdan Ötürü Özür Dileyin
İsa, bizlere kendilerine karşı yanlış
şeyler yapmış olduğumuz insanlardan bağışlanma dilememizi öğretmiştir. Eğer bunu yapmaya razı
değilseniz, bu durum Tanrı’yla olan
paydaşlığınızda ikinizin arasında
bir engel oluşturacaktır.
Matta 5:23-24. Bu yüzden, sunakta adak sunarken kardeşinin sana
karşı bir şikâyeti olduğunu anımsarsan, adağını orada, sunağın
önünde bırak, git önce kardeşinle
barış; sonra gelip adağını sun.
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"Seninle sert bir şekilde konuştuğum için özür dilerim. Lütfen beni
bağışla" demek kolay bir şey değildir, ama ailenizdeki mutluluğun
sürmesini sağlamanın iyi bir yoludur. Kötü bir mizaca mı sahipsiniz?
İmanınızı göz önünde bulundurup
sevdiklerinizden – tabii ki imanlılarsa – sizin için dua etmelerini
istemek bunun üstesinden gelme
konusunda büyük bir adımdır.
Yakup 5:16 Bu nedenle, şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize
itiraf edin ve birbiriniz için dua
edin.
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Güler Yüzlü Olun
Durumlar karanlık gözüktüğünde
bile Tanrı’ya iman edin ve dualarınıza verdiği yanıtlardan ötürü O’na
şükredin.
Nehemya 8:10 Rab’bin verdiği
sevinç sizi güçlü kılar.
Öfkenizi ya da hoş olmayan diğer
davranışlarınızı kontrol altında
tutmakta zorlanıyorsanız, cesaretiniz kırılmasın. Bunları yenmek için
çaba göstermeniz bile Rab’be olan
sevginize bir tanıklıktır. Rab, ruhsal
bakımdan büyümenize yardımcı
olmaktadır. Gelişiminiz çok yavaş
mı gözüküyor? Rab’den bu konuda
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yardım isteyin. Bunu yaparsanız,
Rab’bin evinizdeki sorunları nasıl
da kolayca hafifleteceği sizi şaşırtacaktır. Tanrı, sizinle ilgilenen,
sevgi dolu Babanız’dır.
Tanrı’dan bu değişikliği yapmanız
konusunda size yardım etmesini
isteyin ve bu duayı sık sık Tanrı’nın
önüne getirin.
C. EVLİLİĞİ KUTSAL TUTUN
Bazı toplumlarda birçok çift evlenmeden önce birlikte yaşarlar. Bir
insan Mesih inanlısı olduğunda
evliliğini yasallaştırmak isteyecektir. Bunu yapınca toplumda daha
inandırıcı bir tanıklığa sahip olur,
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birlikteliğini yasallaştırır ve Mesih’i
onurlandırır.
Tanrı sözü, evlilik dışındaki her tür
cinsel ilişkiyi şiddetli bir biçimde
kınar. Her iki eşin de başka biriyle
herhangi bir şekilde flört etmesini
ya da yasak bir aşk ilişkisine girmesini kesin bir şekilde yasaklar.
Evlilik yeminlerine sadık kalan çiftler, büyük bir kutsanmanın tadını
çıkarırlar. Birbirlerine güvenebilirler, çünkü eşlerinin kendilerine
sadık olduğunu bilirler. Birbirlerine
hizmet ederek de evlilikleri cennetin kendi huzurunu yansıtır. Birliktelikleri birçok aileyi yıkan aldatma,
kuşku, kıskançlık ve sadakatsizlik-
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ten uzaktır.
İbraniler 13:4 Herkes evliliğe saygı
göstersin. Evlilik yatağı günahla
lekelenmesin. Çünkü Tanrı fuhuş
yapanları, zina edenleri yargılayacak.
Efesliler 5:22,25,28. Ey kadınlar,
Rab'be bağımlı olduğunuz gibi,
kocalarınıza bağımlı olun. Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun
uğruna kendini feda ettiyse, siz de
karılarınızı öyle sevin. ...Kocalar da
karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Karısını seven kendini
sever.
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Mümkünse Bir Mesih İnanlısı’yla
Evlenin
Tabii ki gerçek Mesih inanlısı olmayan birisiyle zaten evliyseniz,
göreviniz onun için dua etmek ve
ona Mesih’i yansıtmaktadır. Sadık
bir eş olmalı ve evinizde Tanrı’nın
ışığını yansıtmalısınız. Ama eğer
bekârsanız ve evlenecekseniz, mutlaka bir imanlıyla evlenmek için
elinizden geleni yapın. Aile hayatınızda en gerçek birlik ve huzura
sahip olabilmenizin en güvenilir
yolu budur.
İster Hıristiyan asılı ister de herhangi başka dine bağlı İsa imanlısı
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olmayan biriyle evlenirseniz, her
zaman sorun çıkacaktır. Örneğin,
çocuklarınızın dinsel yetiştirilmesi
konusunda görüş birliğine varmak
hemen hemen imkansız olacak.
Mesih’i, kişisel Kurtarıcınız ve yaşamınızın Efendisi olarak kabul
ettiniz. Eğer eşiniz O’na hizmet
etmeyi istemiyorsa, zıt yönlere
gittiğinizi göreceksiniz. Her şeyde
Mesih’i hoşnut etmek arzusuyla
eşinizi hoşnut etme arzusu arasında bocalayıp duracaksınız.
Bir imanlı olarak, Tanrı’yı hoşnut
etmeyi istersiniz. O’nun için yararlı
olmayı, kilise toplantılarına katılmayı, diğer imanlılarla paydaşlığın
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tadını çıkartmayı ve hizmet etmeyi
istersiniz. Evinizde ailenizle birlikte
dua etmek, aile olarak birlikte Tanrı’ya şükretmek ve birlikte Tanrı’ya
hizmet etmek istersiniz.
İsa’ya iman etmemiş olan eşiniz
bunların hiçbiriyle ilgilenmez.
Kilisedeki toplantılar onu büyük
olasılıkla sıkar. Sizinle birlikte
kiliseye geliyorsa, sizin de kendisiyle birlikte, Mesih inanlılar için
uygun olmayan eğlence yerlerine
gelmeniz gerektiğini düşünür. Ya
da o kendi yoluna gider, siz de
kendi yolunuza. Bu da ailenizde
mutsuzluğa neden olur. Daha da
kötüsü, birçok imanlı, kurtulmamış
bir eşin kendilerini Rab’den dön-
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dürmesine izin vermişlerdir.
Tanrı mutlu bir yuvanız olmasını
ister. Şeytan’ın birçok imanlı için
kullandığı tuzağa düşmenizi istemez. Tanrı, Mesih’e iman etmemiş
biriyle evlenme konusunda sizi
kesinlikle uyarmaktadır. Aşağıdaki
ayet, eş seçimi konusuna uygundur.
2.Korintliler 6:14 İmansızlarla aynı
boyunduruğa girmeyin. Çünkü
doğrulukla fesadın ne ortaklığı,
ışıkla karanlığın ne paydaşlığı
olabilir?
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D. AİLE YAŞAMI KONUSUNDA
TANRI’NIN TALİM ATLARINI
İZLEYİN
İyi Bir Anne/Baba Olun
Anne babalar çocuklarına iyi bakmak konusunda Tanrı’ya karşı
sorumludurlar. Bu modern çağda
her ikisi ailesinin maddesel ve ruhsal gereksinimlerini sağlamaya
sorumlu olabilir. Her ikisi de çocuklarına ihtiyaçları olan sevgi dolu
bakımı vermelidir. Kilise etkinlikleri
anne babaları ailelerine olan sorumluluklarından özgür kılmaz.
1.Timoteos 5:8 Kendi yakınlarına,

221

özellikle de ev halkına bakmayan
kişi imanı inkâr etmiş, imansızdan
beter olmuştur.
Çocuklarınıza Tanrı’yı Sevmeyi
Öğretin
Eğer çocuklarınız küçükken onlara
Tanrı’yı sevmeyi ve O’nun sözüne
itaat etmeyi öğretirseniz, büyüdüklerinde onları ve kendinizi birçok
üzüntüden korumuş olursunuz.
Eğer yuvanızda her gün ailenizi
Kutsal Kitap okuyup dua ederek
Tanrı’yla birlikte bir zaman geçirmek üzere toplamaya serbestsiniz,
mutlaka bunu yapmalısınız. Ailenin
her üyesinin sorunları için birlikte
dua edin. Bereketlerinden ötürü

222

Tanrı’ya birlikte şükredin.
Kiliseye ve Kutsal Kitap derslerine
birlikte gitmenize engel yoksa da,
bunu da yapın. Çocuklarınızı daha
küçükken yaşamlarını Tanrı’ya
adama konusunda yüreklendirin.
Çocuklarınızı daha küçükken yaşamlarını Tanrı’ya adama konusunda yüreklendirin.
Tanrı’ya birlikte tapınıp hizmet
ettikçe, O’nun sevgisi aile bağlarını
güçlendirecektir. Gerçekten de,
"Birlikte dua eden aile, birlikte
kalır."
Efesliler 6:4 Ey babalar, siz de
çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rab’bin terbiye ve
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öğüdüyle büyütün.
Ailenizi Sevin
"Tanrı sevgidir." Tanrı yaşamınızda
ne kadar çok yer alırsa, aileniz için
de o kadar daha çok sevginiz olacaktır.
1.Korintliler 13:4-7 Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını
aramaz, kolay kolay öfkelenmez,
kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi
haksızlığa sevinmez, gerçek olanla
sevinir. Sevgi her şeye katlanır,
her şeye inanır, her şeyi umut
eder, her şeye dayanır.

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-

229

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?

239

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.

245

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.

KENDİ KENDİNİ KONTROL EDİN
(Ünite 2)
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1 Mesih imanlısı’ndan beklenen
davranış kimin tarafından
belirlenir?
a) Yaşadıkları toplumun kültürü
tarafından.
b) Göksel Babamız tarafından.
c) Yerel kilisemiz tarafından.
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2 İsa, Göklerin Egemenliği’nin kime
ait olduğunu öğretti?
a) Tanrı’nın buyruklarını yerine
getirdiklerinden ötürü zulüm
görenlere.
b) Kimseye kızmayanlara.
c) Eski Antlaşma’nın bütün
kurallarına uyanlara.
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3 Altın Kural ne yapmamız
gerektiğini söyler?
a) Başka insanlara kendimize
davranılmasını istediğimiz gibi
davranmamız gerektiğini.
b) Haftada en az iki kez oruç tutup
dua etmemiz gerektiğini.
c) Sevaplar işleyerek kurtuluşumuzu kazanmamızı.
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4 Tanrı’nın yeni yaşam için olan
talim atlarına nasıl erişebiliriz?
a) Kendi çabalarımızla.
b) Kutsal Ruh’un yardımıyla.
c) Hem a hem de b.
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5 İsa, Mesih inanlısı yaşamını
başarılı bir şekilde yaşamayı nasıl
bir örnekle canlandırmıştır?
a) Sağlam bir temelin üzerine bina
inşa etmek.
b) Kırık bir köprüyü yeniden inşa
etmek.
c) Eski bir binayı yeniden inşa
etmek.
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6 İsa, Kutsal Ruh’u bize hangi
nedenlerden ötürü gönderdi?
a) Bize yardım edecek kişisel bir
kılavuzumuz olması için.
b) Gelecekteki olayların bilincinde
olmamız için.
c) Kendisi öleceği için.
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7 Ruh’ta yürüdüğümüzde, artık
a) ayartılmalarla karşılaşmayız.
b ruhsal savaşın içindeyizdir.
c) hiçbir zorlukla karşılaşmayız.

266

7 Ruh’ta yürüdüğümüzde, artık
a) ayartılmalarla karşılaşmayız.
b) ruhsal savaşın içindeyizdir.
c) hiçbir zorlukla karşılaşmayız.

267

8 Kutsal Ruh’un armağanlarını en
iyi şekilde tanımlayan cümle
hangisidir?
a) İstediğimiz ruhsal armağanı
seçebiliriz.
b) Bütün Mesih inanlıları aynı
armağana sahiptir.
c) Kutsal Ruh herkese farklı bir
armağan verir.
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9 Elçilerin İşleri Kitabı’nda
tanımlandığı biçimiyle Kutsal
Ruh’un vaftizi hangi deneyimden
söz eder?
a) Bir vaiz olarak çağırılmaktan.
b) Meyve vermekten.
c) Dillerde konuşmaktan.
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10 İsa’nın yaşamı hangi şekilde
bizim hayatımızda görülür?
a) Isa’nın yaşamı doğal yeteneklerimizi geliştirir.
b) Yaşamınız diğer insanlara İsa’ya
giden yolu gösterir.
c) Dinsel gerçeği başka insanlara
açıklamada başarılı olursunuz.
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11 Bir Mesih inanlısı’nın konuşma
şeklinin,
a) tanıklığı üzerinde büyük etkisi
vardır.
b) tanıklığıyla hiçbir ilgisi yoktur.
c) tanıklığım etkileme olasılığı da
vardır, etkilenmeme olasılığı da.
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vardır, etkilenmeme olasılığı da.
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12 Kişi aile üyeleri için neden dua
etmelidir?
a) Kutsal Kitap bizlere ailemiz için
dua etmemizi söyler ve Tanrı bu
duayı yanıtlamayı vaat eder.
b) Bu kişiler sık sık kendileri için
dua edemezler ya da etmezler.
c) Bir ailenin reisi ailesindeki
günahlardan sorumludur.

276

12 Kişi aile üyeleri için neden dua
etmelidir?
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13 Evinizde Mesih için yaşamanın
pratik yolları nelerdir?
a) Kendinizi herkesten kutsal görerek onlara tepeden bakmanız.
b) Hatalarımızdan ötürü bağışlama
dilemeniz.
c) Aile üyelerinizden saygı talep
etmeniz.
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13 Evinizde Mesih için yaşamanın
pratik yolları nelerdir?
a) Kendinizi herkesten kutsal
görerek onlara tepeden bakmanız.
b) Hatalarımızdan ötürü bağışlama
dilemeniz.
c) Aile üyelerinizden saygı talep
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14 Tanrı’nın evlilik için koyduğu
kurallarından biri de,
a) iman etmeyen eşi boşamaktır.
b) evlilik yeminlerini tutmaktır.
c) aşk evliliği yapmaktır.
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14 Tanrı’nın evlilik için koyduğu
kurallarından biri de,
a) iman etmeyen eşi boşamaktır.
b) evlilik yeminlerini tutmaktır.
c) aşk evliliği yapmaktır.
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15 Tanrı’nın aile yaşamı için belirlediği kural,
a) itaatsiz çocukları onlara olan
sevgimizi göstermek için cezalandırmamaktır.
b) Kutsal Kitap eğitimleri için tek
başlarına çocukları kiliseye
göndermektir.
c) çocuklarımızın maddesel ve
ruhsal gereksinimlerini karşılamaktır.
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15 Tanrı’nın aile yaşamı için
belirlediği desen,
a) itaatsiz çocukları onlara olan
sevgimizi göstermek için
cezalandırmamaktır.
b) Kutsal Kitap eğitimleri için tek
başlarına çocukları kiliseye
göndermektir.
c) çocuklarımızın maddesel ve
ruhsal gereksinimlerini
karşılamaktır.
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16 Şu anda sahip olduğumuz
günahtan özgürlük,
a) ayartılmadan yaşayabileceğimiz
anlamına gelir.
b) suçluluk hissinden tamamen
kurtulmuş olduğumuz güvencinde
yaşayabildiğimiz anlamına gelir.
c) günahın etkilerinin bize bir daha
dokunmayacağı anlamına gelir.
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17 Kutsal Kitap, günahtan özgürlüğümüzü göstermek için hangi
örneği kullanır?
a) Boşanma. Günahtan yasal olarak
ayrılmışızdır.
b) Askeri zafer. Bütün günahkâr
yatkınlıklarımızı yenmişizdir.
c) Ölüm. Bizler ölüme mahkûm
edilmiştik, ama Mesih bizler için
öldü.
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17 Kutsal Kitap, günahtan
özgürlüğümüzü göstermek için
hangi örneği kullanır?
a) Boşanma. Günahtan yasal olarak
ayrılmışızdır.
b) Askeri zafer. Bütün günahkâr
yatkınlıklarımızı yenmişizdir.
c) Ölüm. Bizler ölüme mahkûm
edilmiştik, ama Mesih bizler için
öldü.
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18 Cennete giden gerçek yol
bizlere kim tarafından gösterilmiştir?
a) Atalarımız tarafından.
b) Medyumlar ve ruhçular tarafından.
c) Tanrı’nın sözü tarafından.
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19 Gelecekteki özgürlüğümüzü
güvenle beklemek,
a) bugüne önem vermememize
yardım eder.
b) bütün zamanımızı hayal kurarak
geçirmemize yardım eder.
c) geçmişteki hata ve incinmelere
sarılmayı bırakmamıza yardım
eder.
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20 Yeni Mesih inanlısı yaşamımız
ve özgürlüğümüz neye bağlıdır?
a) Mesih’in içimizde yaşamasına.
b) Bizim iyi olma yeteneğimize.
c) Din konusundaki bilgimize.
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20 Yeni Mesih inanlısı yaşamımız
ve özgürlüğümüz neye bağlıdır?
a) Mesih’in içimizde yaşamasına.
b) Bizim iyi olma yeteneğimize.
c) Din konusundaki bilgimize.
Ünite 2 için istenilenlerin sonu.

Son Bir Söz
Bu özel bir kitaptır, çünkü şu temel
gerçekler üzerine yazılmıştır:
1. Bir Kurtarıcı’ya ihtiyacınız var.
Romalılar 3:23

Çünkü herkes günah işledi ve
Tanrı'nın yüceliğinden yoksun
kaldı.
Hezekiel 18:20

Ölecek olan günah işleyen kişidir.
Oğul babasının suçundan sorumlu
tutulamaz, baba da oğlunun
suçundan sorumlu tutulamaz.
Doğru kişi doğruluğunun, kötü kişi
kötülüğünün karşılığını alacaktır.
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2. Siz kendi kendinizi kurtaramazsınız.
1.Timoteos 2:5

Çünkü tek Tanrı ve Tanrı'yla insanlar arasında tek aracı vardır. O da
insan olan ve kendisini herkes için
fidye olarak sunmuş bulunan
Mesih İsa'dır.
Yuhanna 14:6

İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben'im”
dedi. “Benim aracılığım olmadan
Baba'ya kimse gelemez.
3. Tanrı dünyadaki insanların kurtulmalarını istemektedir.
Yuhanna 3:16–17
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“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok
sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle
ki, O'na iman edenlerin hiçbiri
mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı, Oğlu'nu dünyayı yargılamak için göndermedi,
dünya O'nun aracılığıyla kurtulsun
diye gönderdi.
4. Tanrı, Kendisine iman edenlerin
hepsini kurtarması için İsa’yı hayatını vermek üzere gönderdi.
Galatyalılar 4:4–5

Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa
altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa
altında doğan öz Oğlu'nu gönderdi.
Öyle ki, bizler oğulluk hakkını
alalım.
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1.Petrus 3:18

Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya
ulaştırmak amacıyla doğru kişi
olarak doğru olmayanlar için
günah sunusu olarak ilk ve son kez
öldü. Bedence öldürüldü, ama
ruhça diriltildi.
5. Kutsal Kitap bizlere kurtuluş yolunu gösterir ve bizlere İsa Mesih
İnanlısı'na yakışır yaşamında nasıl
büyüyebileceğimizi öğretir.
Yuhanna 15:5

Ben asmayım, siz çubuklarsınız.
Bende kalan ve benim kendisinde
kaldığım kişi çok meyve verir.
Bensiz hiçbir şey yapamazsınız.
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Yuhanna 10:10

Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok
etmek için gelir. Bense insanlar
yaşama, bol yaşama sahip olsunlar
diye geldim.
2.Petrus 3:18

Öte yandan Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in lütfunda ve O'nu
tanımakta ilerleyin. Şimdi ve sonsuza dek O'na yücelik olsun! Amin.
6. Sonsuzluğu nerede geçireceğinize kendiniz karar verirsiniz.
Luka 13:15

O sırada bazı kişiler gelip İsa'ya bir
haber getirdiler. Pilatus'un nasıl
bazı Celileliler'i öldürüp kanlarını
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kendi kestikleri kurbanların kanına
kattığını anlattılar. İsa onlara şöyle
karşılık verdi: “Böyle acı çeken bu
Celileliler'in, bütün öbür Celileliler'
den daha günahlı olduğunu mu
sanıyorsunuz? Size hayır diyorum.
Ama tövbe etmezseniz, hepiniz
böyle mahvolacaksınız. Ya da,
Şiloah'taki kule üzerlerine yıkılınca
ölen o on sekiz kişinin, Yeruşalim'
de yaşayan öbür insanların hepsinden daha suçlu olduğunu mu
sanıyorsunuz? Size hayır diyorum.
Ama tövbe etmezseniz, hepiniz
böyle mahvolacaksınız.”
Matta 10:32-33

“İnsanların önünde beni açıkça
kabul eden herkesi, ben de göklerdeki Babam'ın önünde açıkça ka-

299

bul edeceğim. İnsanların önünde
beni inkâr edeni, ben de göklerdeki
Babam'ın önünde inkâr
edeceğim.”
Yuhanna 3:35-36

Baba Oğul'u sever; her şeyi O'na
teslim etmiştir. Oğul'a iman edenin
sonsuz yaşamı vardır. Ama Oğul'un
sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır.
Bu kitap size sonsuzluğu nerede
geçireceğinize nasıl karar verebileceğinizi söylemekte ve bu
kararınızı dile getirebilmeniz için
size fırsatlar vermektedir.

En Büyük Olan
Herkesin Hizmetkârı Olandır
Hizmet etmek Tanrı’nın sürekli sevgisine karşılık olarak kendi sevgimizin dışavurumudur. Küresel Üniversite kursları, sizin etkin ve hoşnut edici bir hizmetkar olabilmeniz
için Rab’bin araçlarından biridir.
Kurslarımızı kullanmak, düzenli bir
Kutsal Kitap çalışma sistemi oluşturacak ve ruhsal gerçekleri daha
iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.
Rab’le yaşamaya başlamak için
Mesih İnanlısı Dizisi’nin sunduğu
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aşağıdaki kurslara katılmanızı
öneririz.

KÜRESEL ÜNİVERSİTE KURS DİZİSİ
TANRI'YA BAĞLILIĞIMIZI GÜÇLENDİRMEK
Dua Ettiğinizde
Kutsal Kitap'ı Nasıl İnceleyebiliriz?
Kutsal Ruh Kimdir?
Mesih İmanlıları Nasıl Tapınır?
TANRI'YI ANLAMAMIZI GELİŞTİRMEK
İsa Mesih'te Yeni Yaşam
Kutsal Kitap: Tevrat, Zebur Ve İncil Tanrı
Sözü müdür?
Yuhanna'nın Müjdesi
İsa Mesih Kimdir?
Neye İnanıyoruz?
TANRI GİBİ OLMAMIZI SAĞLAMAK
Tanrı'nın Tasarımı - Sizin Seçiminiz
Kutsal Kitap'a Göre Ahlak
Evlilik ve Yuva
İsa Mesih İnanlısı Ve İçinde Yaşadığı
Toplum
TANRI'YA HİZMET ETMEMİZİ SAĞLAMAK
Kilise
Kiliseler Ne Yapar?
Kişisel Müjdecilik
Öğreti Hizmeti
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Yeni
Yaşamınız
• Hayatın tadını gerçekten çıkarmak,
• Tanrı'nın sizinle konuşmasını,
• Sorunlarınıza yanıtlar bulmak
ister misiniz?
Yanıtınız "Evet" ise, Mesih'te Yeni
Yaşamınız adlı kitap tam size göre!
Dünyanın birçok yerindeki binlerce
okuyucu gibi, siz de bu kitaptaki
konuları uygulamaya koydukça,
yaşamınız ruhsal açıdan çok daha
zenginleşecektir.
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Yazar Hakkında
Louise Jeter Walker, hayatını insanların İsa Mesih’la ilgili gerçekleri
anlamalarına yardımcı olmaya adamıştır. Kitapları ve diğer yayınları,
Peru, Küba, Orta Amerika, Batı Hint
Adaları ve Belçika’da altmış iki yıldan fazla süren hizmet birikimini
yansıtır.
Walker, Tanrı’nın, çocuklarına verdiği yeni yaşam hakkında derin
kişisel ve Kutsal Kitap bilgisiyle bu
kursun yazılmasına katkıda
bulunmuştur.
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Bu kitap Apple şirketinin bedava sunu
olan San Francisco Compact adlı yazıtipi ailesiyle hazırlanmıştır. Bu yeni
font özellikle çok küçük harf boylarına
küçük cep telefon ekranlarına uygun
yüksek okunabilirliği sağlamak için
yaratılmıştır.
This book has been prepared using the
San Francisco Compact font family,
created and offered for free by the
Apple corporation. It has been created
specifically to provide high readability
at very small point sizes on small cell
phone screens.
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