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DERS 6 

 
YENİ STANDARTLARINIZ 

Birlikte yaşayabilmek için insanların belirli 
kurallara ya da standartlara uyması gerekir. Birkaç 
çocuğu olan bir aile düşünün. Büyük çocukların 
gece boyunca gürültü yapmasma izin verilirse ne 
olur? Tabii ki kimse uyuyamaz. Standartlara ihtiyaç 
vardır. Artık bir Mesih inanlısı olduğunuza göre, 
yeni bir aileye aitsiniz. Yeni standartlara ihtiyacınız 
var. 

Bir insan belirli bir hedefe ulaşmak istediğinde de 
standartlara ihtiyaç duyar. Örneğin, bir koşucu, 
antrenörünün talimatlarına uyar. Bazı şeyleri yapar, 
ama bazı şeyleri yapmaz. Amacı ödülü almak için 
yeteneğini ve gücünü geliştirmektir. Artık bir 
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Mesih inanlısı olduğunuza göre yeni ve özel bir 
Hedefiniz vardır. Hedef, göksel Babanız’ın olmasını 
istediği bütün niteliklere sahip olmanızdır. Bu da 
standartlara ihtiyacınız olmasının bir başka 
nedenidir. 

Göksel Babanız, ailesinin bir parçası olmanızı ve 
yaşamınız için koyduğu Hedeflere erişmenizi 
planlamaktadır. Bu ders, O’nun size yardım etmek 
için verdiği yeni standartları açıklamaktadır. 
Bunları yerine getirmenin size birçok yararı 
olacaktır. 

Bu derste şunları inceleyeceksiniz... 

Standartları Kim Belirler? 
Standartları Nerede Bulabilirsiniz? 
Standartlara Nasıl Erişebilirsiniz? 
Standartlar Başarıya Götürür. 

Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır... 

• Tanrı’nın sizin için koymuş olduğu standartları 
tanımlamak. 

• Tanrı'nın standartlarına nasıl erişebileceğinizi 
açıklamak. 
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• Tanrı’nın standartlarına erişmenin getireceği 
sonuçlarını neler olduğunu söylemek. 

 
STANDARTLARI KİM BELİRLER? 

Hedef 1. Yeni yaşamınızın standartlarını 
belirleyen kişiyi tanımlamak. 

Bir evde standartları anne babalar belirler. 
Çocuklara nasıl davranmaları gerektiğini bildirirler. 
Baba, çocuklara neyi yapabileceklerini ya da neyi 
yapamayacaklarını söyler. 

Çok geçmeden çocuklar bu standartlara göre 
yaşamaları gerektiğini öğrenirler. Kurallara aykırı 
davrandıklarında 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 yap– 
mamaları gereken şeyler hakkındaki standartları 
belirler. Bazen O da, çocuklarına iyi ve itaatkar 
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olmayı öğretmek için çocuklarını cezalandırmak 
zorundadır. 

Yapmanız İçin 

1 Düzenli bir evdeki standartlar kimin tarafından 
konulur? 

a) Çocuklar. 
b) Komşular. 
c) Anne babalar. 

2 Mesih inanlıları olarak nasıl davranmamız 
gerektiğini söyleme hakkı kime aittir? 

a) Göksel Babamız’a. 
b) İçinde yaşadığımız toplumun kültürel 

yapısına,  
c) Kendimize. 

 
STANDARTLARI NEREDE 

BULABİLİRSİNİZ? 

Hedef 2. Yeni yaşamınızın standartlarından 
bazılarını tanımlayın. 
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Bir kişinin standartları hakkında fikir edinmemizin 
yolu, nasıl davrandığını gözlemlemektir. Bir Mesih 
inanlısı’nın standartları hakkında nasıl bilgi 
edinebiliriz? Bunun yanıtı basit, ama derindir. Bir 
inanlı’ın standartlarını İsa Mesih’in nasıl 
davrandığına bakarak keşfederiz. Kutsal Kitap 
bizlere İsa’nın hayatının kaydını verir. İsa bizim 
kusursuz örneğimiz ve yaşam standardımızdır. 

Mesihçiliğin standartlarını, İsa’nın sözlerini 
inceleyerek de keşfedebiliriz. “Dağdaki Vaaz” adlı 
harikulade konuşmasında (Matta 5, 6, 7) İsa, bir 
Mesih inanlısı’nın standartlarını tanımlamıştır. 
Bunlar O’nun kendi standartlarıydı. O’nun bizde 
etkin olan gücü aracılığıyla bizim standartlarımız 
da olabilirler. 

İsa vaazına, Tanrı’nın O’nun standartlarını 
izleyenlere verdiği özel bereketlerden söz ederek 
başlamıştır. Sözlerine birçok önemli öğretiyle 
devam etmiştir. Aşağıda O’nun söylediklerinden 
bazılarını göreceksiniz. 

 
Dağdaki Vaaz'dan Özetler 
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Matta 5:3-10 
“Ne mutlu ruhta yoksul olanlara! 

Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır. 

Ne mutlu yaslı olanlara 
Cünkü 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! 
Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır.” 
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5:14,16 “Dünyanın ışığı sizsiniz... Sizin ışığınız 
insanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi 
görerek göklerdeki Babanız’ı yüceltsinler!” 

5:38,39 ‘“Göze göz, dişe diş’ dendiğini duydunuz. 
Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı 
direnmeyin.” 

5:43-45 “‘Komşunu seveceksin, düşmanından 
nefret edeceksin’ dendiğini duydunuz. Ama ben size 
diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler 
için dua edin. Öyle ki, göklerdeki Babanız’ın 
oğullan olasınız.” 

6:19-20 “Yeryüzünde kendinize hazineler 
biriktirmeyin. Burada güve ve pas onlan 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.” 

6:25,32-33 “Bu nedenle size şunu söylüyorum: 
‘Ne yiyip ne içeceğiz?’ diye canınız için, ‘Ne 
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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.” 

 
Yapmanız İçin 

3 Yeni yaşamanız için kusursuz kalıp kimde 
bulunur? 

a) İmanlılar toplantısı liderinizde. 
b) İmanlılar toplantısı kutsallarında. 
c) İsa Mesih’te. 
d) Diğer inanlılar’da. 

4 Aşağıda bazı görüşler bulunmaktadır. “Dağdaki 
Vaaz”da okumuş olduğunuz, İsa'nın vermiş olduğu 
standartlara uygun olanlarının önündeki harfi daire 
içine alın. 

a) “Başka bir Mesih inanlısı gereksinim 
içindeyse ona yardım etmeli ve bütün 
paramı kendime saklamamalıyım.”  

b) “Birisi benim hakkımda yalan söylerse o 
kişiden nefret etme hakkım vardır.”  
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c) “Eğer birisi beni soymaya çalışırsa o kişiye 
vurup yaralamaya hakkım vardır.”  

d) “Mesih inanlısı olduğum için işimi 
kaybedersem yine de mutlu olabilirim, 
çünkü Tanrı benimle hâlâ ilgilenmektedir 
ve bana bakacaktır.”  

e) “Eğer ebeveynlerim ya da arkadaşlarım 
Mesih inanlısı olduğumdan ötürü beni 
reddederse, onlara kızmalı ve onlardan 
nefret etmeliyim.” 

İsa, bizlere başka insanlara nasıl davranacağımız 
konusunda temel bir ilke vermiştir. Birçok kişi 
buna, “Altın Kural” der.  

Matta 7:12 “İnsanların size nasıl 
davranmasını istiyorsanız, siz de onlara 
öyle davranın.” 

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. 
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Gururlu, bencil, kavgacı ya da kusur bulan biri 
olmamalıyız. Evlilik dışı 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. 

Yapmanız İçin 

5 Altın Kural’ı en iyi şekilde izleyenler,  
a) başka insanların kendilerine iyi şeyler 

yapmasını bekleyip sonra karşılık olarak 
onlara iyi bir şey yapanlardır. 

b) başka insanlara iyilik yapmanın yollarını 
arayan ve onlara kendilerine yapılmasından 
hoşlanacakları şeyleri yapanlardır. 

6 İsa’nın öğretisine uymayan davranış biçimleri var 
mıdır? Yapmak istediğiniz değişiklikleri bildiren 
her cümlenin altını çizin. 
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a) Size yanlış davranışta bulunan insanları 
bağışlamak. 

b) İhtiyacı olan kişilere cömertçe vermek. 
c) Mesih inanlısı olduğunuz için sizi 

reddedenlere dua etmek. 
d) Başka insanlara ne gibi iyilikler 

yapabileceğinizi düşünmek ve bunları 
yapmak. 

e) Ailenizde ve toplumunuzda barış ve 
uzlaşma için çalışmak. 

 
STANDARTLARA NASIL 

ERİŞEBİLİRSİNİZ? 

Hedef 3. Tanrı'nın yeni yaşamınız için belirlemiş 
olduğu standartlara nasıl erişebileceğinizi bildirin. 

İsa, Tanrı’nın yardımı olmadan kimsenin bu 
kuralları izleyemeyeceğini 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 
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okumuştunuz. Tanrı size ne tür bir yardımda 
bulunur. 

Birçok kez tıpkı anne babalarına benzeyen ve onlar 
gibi davranan çocuklar görürüz. Bunu yapmalarının 
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. 

Yapmanız İçin 

7 5’inci dersteki "Rab'bin Duası’nı tekrar edin. Bu 
örnek duada, İsa bizlere, 

a) azizlere dua etmemizi öğretti. 
b) göksel Babamız olan Tanrı’ya dua etmemizi 

öğretti. 
c) atalarımıza dua etmeyi öğretti. 
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STANDARTLAR BAŞARIYA 
GÖTÜRÜR 

Hedef 4. Başarılı yaşamı tanımlamak. 

İsa bize, verdiği buyrukların başarılı bir hayatın 
kalıbı olduğunu bildirir. Yaşamımız bir bina 
gibidir. Düşüncelerimiz, sözlerimiz ve 
davranışlarımız bu binanın tuğlalarıdır. Bunların 
hepsini O’nun öğretilerinin temeli üzerine dizdikçe 
yaşamın sınavları ve firtınalarına dayanacak bir 
karaktere sahip olacağız. 

İsa’nın vermiş olduğu standartları izlemeden 
istedikleri gibi yaşayan insanlar, hiçbir temel 
olmadan kumun üzerine inşa edilmiş bir ev gibi 
yıkılacak, başarısız olacaklardır. Fırtınalar 
geldiğinde ayakta kalamayacaklardır. 

Eğer başarılı bir Mesih inanlısı olmak istiyorsanız, 
yaşamınızı Mesih'in öğretisi üzerine kurun ve 
O’nun standartlarını izleyin. Kutsal Ruh bunu 
yapmanıza yardımcı olacaktır. 

Yapmanız İçin 

8 İsa bizlere, gerçek başarının, 
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a) yaşamlarımızı O'nun öğretisi üzerine 
kurarsak geleceğini öğretir. 

b) eğer O'nun mutluluk hakkında 
söylediklerini bilirsek geleceğini öğretir. 

c) her gün birçok duayı tekrar edersek 
geleceğini öğretir. 

d) söylediği her şeyi ezberlersek geleceğini 
öğretir. 

 
Yanıtlarınızı Kontrol Edin 

4 a ve d görüşleri Vaaz'a uygundur. 

1 c) Anne babalar. 

5 b) başka insanlara iyilik yapmanın yollarını 
arayan ve onlara kendilerine yapılmasından 
hoşlanacakları şeyleri yapanlardır. 

2 a) Göksel Babamız. 

7 b) Göksel Babamız olan Tanrı'ya dua etmemizi 
öğretti. 

3 c) İsa Mesih'te. 
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8 a) yaşamlarımızı O'nun öğretisi üzerine 
kurarsak geleceğini öğretir. 


