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DERS 8 

 
YAŞAMINIZ  BİR IŞIKTIR 

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 
yürürler. 

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 
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lambalarısınız. 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. 

Bu derste şunları inceleyeceksiniz... 

Yaşamanız Bir Işıktır 
Parlamanın Sekiz Yolu 

Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır... 

• Yaşamınızın, çevrenizdeki kişiler için bir ışık 
olabilmesinin sekiz yolunu keşfetmek. 



 

 
 

137 

• Yaşamınızda iyi sonuçlar doğuracak şeyleri 
yapmak. 

• Kötü davranışların neden olduğu ciddi 
sorunlardan uzak durmak. 

 
YAŞAMINIZ BİR IŞIKTIR 

Hedef 1. İsa’nın yaşamının sizin 
aracılığınızla parlamasına izin vermek. 

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.” 

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 
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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!” 

Yapmanız İçin 

1 Yuhanna 8:12'yi birkaç kez okuyun. Şu cümleyi 
tamamlayın: Yaşam ışığına sahip olan kişi . . . . . . . 
. . .dir. 

2 Yaşamınız bir ışık olabilir, çünkü 
a) siz parlak düşüncelere sahip yetenekli 

birisiniz. 
b) İsa’nın varlığı sizin içinizdedir. 
c) yerel inanlılar toplantılarına katılıyorsunuz. 

3 Aşağıda birkaç soru yer almaktadır. Yanıtınızı 
boşluklara yazın. 

a) Yaşamıyla İsa’yı izlemenizi sağlayan birini 
tanıyor musunuz? . . . . . . . . . . 

b) Rab için bir kandil olmak istiyor musunuz? 
. . . . . . . . . . 
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c) Rab için bir kandil olarak, ışığınızın orada 
parlaması için O'nun sizi karanlığın en 
büyük olduğu yere götürmesine razı 
mısınız? . . . . . . . . . . 

d) Rab'bin yaşamınızı diğer insanlara cennete 
giden yolu göstermekte kullanması için her 
gün dua edecek misiniz? . . . . . . . . . . 

İnsanların İsa hakkındaki müjdenin bildirilmesini 
duymaya ihtiyaçları vardır. Ama aynı zamanda 
Mesih inanlıları'nın çevrelerine karşı tutumlarını 
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. 

 
PARLAMANIN SEKİZ YOLU 

Hedef 2. Yaşamınızın diğer insanlar için bir ışık 
olmasına izin verebileceğiniz pratik yolların neler 
olduğunu tanımlamak. 

Dürüst Olun 
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Faturalarınızı vaktinde ödemeniz iyi bir tanıklıktır. 
Bir Mesih inanlısı bütün işlerinde adil ve dürüst 
olmalıdır. Ödünç aldığı her şeyi zamanında ve iyi 
durumda geri vermelidir. Karşılayamayacağı 
parasal sorumlulukları yüklenmemelidir. Sözlerini 
tutmalıdır. 

Romalılar 12:17. “Kötülüğe kötülükle 
karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi 
olanı yapmaya dikkat edin;” 

Romalılar 13:7. “Herkese hakkını verin: 
Vergi hakkı olana vergi, gümrük hakkı 
olana gümrük, saygı hakkı olana saygı, 
onur hakkı olana onur verin.” 

Yapmanız İçin 

4 Ödemeniz gereken borçlarınız var mı? Durumu 
düzeltmek için ne yapacağınızı söyleyin. 

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 eleştirir, kendinizi 
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över, yalan söyler, kırıcı ve kaba bir dille 
konuşursanız ışığınız Tanrı için parlar mı? 

Diğer yandan, birçok insan, Mesih inanlısı 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 
Mesihçilik’ten uzaklaştırabilir. 

Yakup 1:26. "Dindar olduğunu sanıp da 
dilini dızginleyemeyen kişi kendini 
aldatır. Böylesinin dindarlığı boştur.” 

Yapmanız İçin 

5 Kendinize şu soruları sorun: “Benim konuşma 
biçimim insanların Tanrı’nın sevgisini 
hissetmelerine neden oluyor mu? Yoksa insanları 
gücendiriyor muyum? Söylediğim şeylerde nasıl 
değişiklikler yapabilirim?” 

6 Her gün, İsa’dan bir Tanrı çocuğu gibi 
konuşmanıza yardım etmesini isteyin. Aşağıda dua 
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olarak kullanabileceğiniz bir Kutsal Kitap ayeti 
bulunmaktadır. 

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 pratik 
bir şekilde gösterebiliriz. Tanrı'dan sorunları ve 
sıkıntıları olanlara nasıl gerçek bir dost 
olabileceğinizi size göstermesini isteyin. 

Yakup 1:27. “Baba Tanrı’nın gözünde 
temiz ve kusursuz dindarlık, kişinin 
sıkıntı çeken öksüzler ve dullarla 
ilgilenmesi ve kendini dünyanın 
lekelemesinden korumasıdır.” 

Yapmanız İçin 

7 Aşağıda başka insanlara ilgi ve sevginizi 
göstermenin yolları listelenmiştir. Verilen 
boşluklara, bu şekilde yardım edebileceğiniz 



 

 
 

143 

kişilerin isimlerini yazın ya da tanıdığınız biri için 
yapabileceğiniz başka bir şeyi tanımlayın. 

Hasta birini ziyaret etmek . . . . . . . . . . 
Hapishanede olan birini ziyaret etmek . . . . . . . . . . 
İşsiz birine erzak götürmek . . . . . . . . . . 
Birisinin iş bulmasına yardım etmek . . . . . . . . . . 
Birisinin inanlılar toplantısına gitmesine yardım 
etmek . . . . . . . . . . 
Özürlü birinin alışveriş yapmasına ya da evini 
temizlemesine yardım etmek . . . . . . . . . . 
Birisinin evinde tamiratlar yapmak . . . . . . . . . . 

Akıllıca Davranmak 
1.Selanikliler 5:22. “Her çeşit 
kötülükten kaçının.” 

Akılsızca davranışlar, birisinin Tanrı hakkındaki 
düşüncelerini olumsuz biçimde etkileyebilir. 
Örneğin, Mesih inanlısı kardeşlerimize sevgi 
göstermek harika bir şeydir. Ama yanlış bir izlenim 
bırakacak şekilde davranmamalıyız. Diğer insanlar 
yaptıklarınızı nasıl yorumluyorlar? Akıllıca 
davranın. Yaptığınız her işte iyi örnek olursanız, 
ışığınız Tanrı için parlayacaktır. 
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Romalılar 14:16. “Size göre iyi olanın 
kötülenmesine fırsat vermeyin.” 

1.Timoteos 4:12. “Konuşmada, 
davranışta, sevgide, imanda, paklıkta 
imanlılara örnek ol.” 

Yapmanız İçin 

8 Diyelim ki Mesih inanlısı yaşamı hakkında daha 
çok bilgi edinmek isteyen genç biriyle tanıştınız. 
Bu kişinin ne anne ne de babası Mesih inanlısı 
değil. Genç, Kutsal Kitap’la ilgili konuşmak için 
sizinle gece geç saatte buluşmak istiyor. Akıllıca 
davranmak için ne yapmalısınız? Yanıtınızı 
defterinize yazın. 

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 tutmalısınız. 
Bedeniniz herhangi bir suç ya da ahlaksız 
etkinlikten ötürü kirlenmemek, zayıf düşmemeli ya 
da hastalanmamalıdır. Rab için çalışabilmeniz için, 
bedeninizi kuvvetli ve sağlıklı tutun. 
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Sigara içmenin akciğer kanserine ve 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.Korintliler 3:16–17. “Tanrı’nın 
tapınağı olduğunuzu, Tanrı’nın 
Ruhu’nun sizde yaşadığını bilmiyor 
musunuz? Kim Tanrı’nın tapınağını 
yıkarsa. Tanrı da onu 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 şekilde ödüllendirileceksiniz. 
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Bedeninize doğru davranmaktan kaynaklanan 
fiziksel sağlığa kavuşacaksınız ve Tanrı’ya itaat 
etmenin verdiği ruhsal sevince sahip olacaksınız. 

Yapmanız İçin 

9 Aşağıda bedeninizi etkileyen alışkanlıklar 
listelenmiştir. Sağlıklı kalmanızı sağlayanların 
altını çizin. 

a) temizlik 
b) uyuşturucu bağımlılığı sarhoşluk 
c) çok fazla yemek yemek 

İsa, size yaşamınızın her alanında özgürlük ve 
iyilik getirmeye geldi. Kötü alışkanlıklardan biriyle 
ilgili bir sorununuz varsa bu konuyu inanlılar 
topluluğunuzun lideriyle konuşun. Tam bir zafere 
kavuşabilmek için lideriniz ve toplantınızdaki 
kardeşlerinizin sizin için dua etmelerini isteyin. 
Değişen yaşamınız günah ve suçun zincirlerinden 
özgür görmeyi istediğiniz insanlara bir tanıklık 
olacaktır. 

Yapmanız İçin 

10 Bir Mesih inanlısı, kötü alışkanlıklarından 
kurtulmakta zorluk çekiyorsa, 
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a) kiliseye gitmekten vazgeçmelidir. 
b) alışkanlıklarını gizlice sürdürmelidir. 
c) özel bir dua istemelidir. 

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’ten 
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 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, 
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ruhsal deneyimi ya da Rab’be olan adanmışlığıyla 
bile övünebilir. Mütevazı biri böyle değildir. Dikkat 
çekmeye çalışmaz. 

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, Tanrı’nın 
gözünde çok değerlidir.” 

Yapmanız İçin 

11 Gösterişsiz davranışlar değerlidir, çünkü, 
a) içsel güzelliğimizin dışarı yansımasına izin 

verir. 
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b) başka insanlara kendimize 
güvenmediğimizi gösterir. 

c) bizleri Tanrı’nın gözünde daha kutsal yapar. 

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 çalışmak 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 Mesih inanlısı, bu davranışları 
aracılığıyla bazen patron ve yöneticilerinin 
Müjde’ye inanmalarını sağlamışlardır. 

İlk kilise döneminde, Mesih inanlıları sık sık 
birlikte yemek yerlerdi. Ancak, yemek yemeye 
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gelen, ama çalışmayı istemeyen kişiler de aralarına 
karışmıştı. Bunun üzerine önderler şu kuralı 
koydular: 

2.Selanikliler 3:10. “Çalışmak 
istemeyen yemek de yemesin!” 

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, inanlılar topluluğu liderine ve 
Mesih inanlısı kardeşlerinize durumu bildirin. 
Onların dualarını isteyin ve dürüstlüğünüzden 
ödün vermeyeceğiniz herhangi bir işi yapmaya razı 
olun. Tanrı gereksinimlerinizi bilir; O mutlaka size 
yardım edecektir. 

Yapmanız İçin 

12 Mesih inanlısı’nın iş konusuna bakışını 
tanımlayan her cümlenin önündeki harfi daire içine 
alın,  

a) İş gerekli değildir, çünkü Tanrı 
ihtiyaçlarımızı sağlayacaktır,  
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b) Bir insanın para kazanabileceği her yol hoş 
görünür. 

c) Dürüstlükten ödün vermeden çalışmak bir 
görev ve tanıklıktır,  

d) Eğer başka birisi sizi maddi yönden 
desteklerse sizin çalışmanıza gerek yoktur. 

Ailenize İyi Davranın 
Ailenize nasıl davranıyorsunuz? Aile hayatınız 
diğer insanlara çok şey anlatacaktır. Birçok insan, 
Mesih inanlısı olduklarını söyleyen insanların 
evlerindeki kavgalardan ötürü Müjde'ye olan 
ilgilerini yitirmişlerdir. Diğer yandan. Müjde 
bildirisine ilgi duyan birçok kişi, bir Mesihçi 
aileden gördükleri sabır, sevgi ve Rab’bin 
sevincinden ötürü Mesih’e kazanılmışlardır. Bir 
sonraki derste bu konuyu derinlemesine ele 
alacağız. 

Yapmanız İçin 

13 Aşağıda toplumunuza bir ışık olabilmenizin 
sekiz pratik yolu listelenmiştir. Hemen yapmaya 
başlamanız gereken şeylerin önündeki harfi daire 
içine alın. Tanrı’dan bunların her birinde size 
yardım etmesini isteyin,  

a) Dürüst olmak 
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b) Bir Tanrı çocuğu gibi konuşmak  
c) Başka insanlara yardım etmek  
d) Akıllıca hareket etmek  
e) Sağlıklı kalmak  
f) Gösterişsiz davranmak  
g) Sorumluluğu kabul etmek  
h) Ailenize iyi davranmak 

Yanıtlarınızı Kontrol Edin 

11 a) içsel güzelliğimizin dışarı yansımasına izin 
verir. 

2 b) İsa’nın varlığı sizin içinizdedir. 

9 Sağlıklı olmamızı sağlayan etkenler, temizlik, 
doğru egzersiz, doğru dinlenme ve doğru 
beslenmedir. Kötü alışkanlıkların çoğu için yüksek 
bir bedel ödendiğine hiç dikkat ettiniz mi? Kişi 
bunlardan kurtulduğunda bunlar için harcamadığı 
para onun için ekstra bir ödül olur. 

1 İsa'yı izlemek 

10 c) özel bir dua istemelidir. 
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12 c Cümlesi Mesih inanlısı’nın iş konusuna 
bakışını dile getirir. 


