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DERS 14
BIR HIRİSTİYAN
VE KENDİSİ
Küçük bir ülkede iç savaş yaşanıyordu. Her yerde
savaşan gerillalar vardı. Genç bir adam bu gerillalar
tarafından yakalanmıştı ve eğer Hıristiyanlık'tan
vazgeçmezse hayatının tehlikede olduğunu kendisine
söylemişlerdi.
Çaresizlik hissettiği bir anda teslim olup imanını
reddetti. Bundan sonra gerillaların yanında kalıp onlara
hizmet etmek üzere zorla yanlarında tutuldu. Onların lideri
oldu ve gerillaları onları da yakalamaları için tanıdığı
Hıristiyanlar'in evlerine götürdü.
Aylar geçti. Sonra bir gün korkunç bir dövüşteydi ve
kendi adamlarından biri onu öldürdü. Ne büyük kayıp —
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bu hem bu hayatta ve hem de gelecek hayatta onun için
çok büyük bir kayıp olmuştu.
Adam inandıklarına sadık kalsaydı çok daha iyi olacaktı.
Hayatını kaybedebilirdi ama sonsuz yaşamı kazanacaktı.
Tanrı'ya ve diğer insanlara karşı sorumluluğunu yerine
getirmemişti. Ayrıca, kendisine karşı olan sorumluluğunu
da yerine getirmemişti.
Bu ders, kendimize ne borçlu olduğumuzu ve
yaşamlarımızın hem bu hayatta ve hem de sonsuzlukta bir
fark yaratmasını isteyen Tanrı'ya nasıl itaat
edebileceğimizi anlamamıza yardımcı olacaktır.

Bu derste şunları inceleyeceksiniz
Kendimizi İnkâr Etmek
Kendimizi Temizlemek

Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır
• En büyük kazancın kendinizi inkâr etmekte bulunduğunu
anlamak.
• Neden her Hıristiyan için temiz ve pak bir kafa ve
bedenin gerekli olduğunu tanımlamak.
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KENDIMIZI İNKAR ETMEK

Hedef 1. Bir Hıristiyan için "kendimizi inkâr etme"nin ne
anlama geldiğini tanımlamak

Hıristiyan İnanlı'nın hayatı kendisine ait değildir.
Hıristiyan'ın hayatının sahibi Rab'dir çünkü Rab onu Kendi
kanıyla satın almıştır.
Biliyorsunuz ki, atalarınızdan kalma boş
yaşayışınızdan altın ya da gümüş gibi geçici
şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu
andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle
kurtuldunuz (1. Petrus 1:18-19).
Birinci Korintliler 6:20 de bizlere İsa'nın çarmıhta
ödediği kurbandan söz eder. " B i r b e d e l k a r ş ı l ı ğ ı s a t ı n
a l ı n d ı n ı z . " Eğer Mesih bizler için bir bedel ödediyse,
bizlerin de bir bedel ödemesi gerektir. Kutsal Kitap
bizlere, Hıristiyan olmanın, kendimizi unutup İsa'yı
izlemek anlamına geldiğini söyler. Luka 9:23'te Rab şöyle
demiştir: " A r d ı m d a n g e l m e k i s t e y e n , k e n d i n i i n k â r
etsin, her gün çarmıhını yüklenip beni izlesin."
Kendi yolumuzu izlemek yerine Tanrı'nın isteğini
yaptığımızda kendimizi unuturuz. İsa Mesih bizlere örneği
vermiştir ve Yuhanna 6:38'deki sözleri şöyledir: " Ç ü n k ü
kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini
yerine getirmek için gökten indim."
"Bana,'Ya Rab, ya Rab!' diye seslenen herkes
Göklerin Egemenliğine girmeyecek. Ancak
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göklerdeki Babam'ın isteğini yerine getiren
girecektir" (Matta 7:21).
Hıristiyanlar olarak her gün doğru olanı yapmayı
seçmeliyiz, bu bizim kendi isteklerimize ters düşse bile...
"Rab İsa Mesih'i kuşanın. Benliğinizin
tutkularına uymayı düşünmeyin" (Romalılar
13:14).
Kendimizi inkâr etmek kulağa olumsuz bir şey gibi mi
geliyor? Umarım gelmiyordur, çünkü Rab, bize onun
yerine daha iyi bir şey vermeden bizden hiçbir şey istemez.
Köpek ve kemik hikâyesi gibidir. Sahibi köpeğinin
kemiğini almaya çalışmış ama köpek kızıp hırlamış. Bütün
sahip olduğu o kemik olduğundan ondan vazgeçmek
istemiyormuş. Ama sahibi önüne kocaman bir biftek
koyduğunda kemiğini hemen bırakmış.
Bazen bizler "kemik"lerimizi — istediğimizi
düşündüğümüz şeyleri — korumakla çok fazla ilgileniriz.
Rab'bin bize daha iyi bir şey sunduğunu anlamamız
gerekiyor. Havariler vazgeçmeleri gereken şeyler hakkında
biraz endişelenince İsa onlara çok açık bir yanıt vermişti.
Benim adım uğruna evlerini, kardeşlerini, anne
ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını
bırakan herkes, bunların yüz katını elde edecek
ve sonsuz yaşamı miras alacak (Matta 19:29).
İsa başka bir yerde de, " s i z y a ş a m a — b o l y a ş a m a
— s a h i p o l u n d i y e g e l d i ğ i n i " söyler (Yuhanna 10:10).
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Bütün doluluğuyla yaşam! Dünyanın aradığı şey bu
ama bunu sadece Tanrı verebilir.
Öyle ki, Tanrı'nın bütün doluluğuyla dolmanız
için, sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak
bütün kutsallarla birlikte Mesih'in sevgisinin ne
denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu
anlamaya, bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya
gücünüz yetsin. Tanrı, bizde etkin olan
kudretiyle, dilediğimiz ya da düşündüğümüz her
şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir.
Kilise'de ve Mesih İsa'da bütün kuşaklar boyunca
sonsuzlara dek O'na yücelik olsun! Amin
(Efesliler 3:19-21).

Yapmanız İçin
1 Luka 14:25-27'yi okuyun.
a) Bu ayet, kendinizi inkâr etmeyi bir .......................
taşımayla kıyaslar.
b) Bu ayete göre Tanrı'yı ......................................den
çok sevmeliyiz.

2 Kendimizi inkâr etmek ya da çarmıhımızı taşımak,
a) hiçbir maddi şeyimiz olmaması anlamına gelir.
b) sahip olduğumuz her şeyi satıp Kilise'ye vermek
anlamına gelir.
c) Tanrı'nın isteğini kendi isteklerimizin üzerinde
tutup yapmak anlamına gelir.
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3 Aşağıdaki cümlelerden hangisi DOGRUdur?
a) İsa bizim için hayatını verdi. Bunu var olan
yüklerimize bir yenisini eklemek için değil, bizleri
kendi suçluluğumuzdan kurtarmak için yaptı.
b) Dolu dolu yaşam, Tanrı'nın doğasının ta kendisiyle
tamamiyle dolmakta bulunur.
c) Kendimizi inkâr etmek, günahlı doğalarımıza ilgi
göstermeyi bırakmamız anlamına gelir.

4 Matta ll:28-30'u okuyun. İsa'nın çarmıhını taşımak bir yük
değil, tersine ....................................................dir.

KENDIMIZI TEMIZLEMEK

Hedef 2. Bedeni ve kafayı temiz tutma konusunda doğru
Hıristiyan davranışın ne olduğuna karar vermek

Bir Hıristiyan, bedenini ve kafasını pak ve temiz
tutmalıdır. Kutsal Kitap bunun nedenini söylemektir.
Bedeninizin, Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki
Kutsal Ruh'un tapınağı olduğunu bilmiyor
musunuz? Kendinize ait değilsiniz (1. Korintliler
6:19).
Sigara içmek ve uyuşturucu kullanmak gibi alışkanlıklar
kişinin sağlığına zarar verir, hem bedenine ve hem de
aklına zarar verebilir ve hayatını kısaltır. Bunları kullanan
kişi istediği zaman bırakabileceğini düşünebilir ancak bu
doğru değildir — alışkanlıklarının kölesi olur.
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Söz dinleyen köleler gibi, kendinizi kime
teslim ederseniz, sözünü dinlediğiniz kişinin
köleleri olduğunuzu bilmez misiniz? Ya ölüme
götüren günahın, ya da doğruluğa götüren
sözdinlerliğin kölelerisiniz (Romalılar 6:16).
Belki bazı ayartmalara kapıldınız. Rab'bi hoşnut edici
olmayan yerlere gidiyor musunuz ya da Rab'bin
görmesinden utanç duyacağınız dergi ve kitaplar okuyor
musunuz? Zararlı alışkanlıklar, Tanrı'dan yollarımızı
değiştirmekte bize yardım etmesini isteyerek bırakılabilir.
Rab'be kötülüğü kendi gücünüzle yenemediğinizi
söyleyin, O da size yardım edecektir. Sizin içinizde
iyileştirmesinin gerçekleştirmesini isteyin. Aşağıdaki ayeti
öğrenin ve ayartılmayla karşı karşıya olduğunuz her
seferinde tekrarlayın: " B e n i g ü ç l e n d i r e n i n
aracılığıyla her şeyi yapabilirim" (Filipililer
4:13).
Her Şeyi RAB'be bırak,
O'na güven: O gerekeni yapar.
O senin doğruluğunu ışık gibi,
hakkını öğle güneşi gibi aydınlığa çıkarır.
(Mezmur 37:5-6).

Yapmanız İçin
5 Aşağıdaki durumlarda olsaydınız ne yapardınız?
Soruların her birini EVET ya da HAYIR diye yanıtlayın.
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....a) Bir Hıristiyan olarak inançlarınıza ters düşen
etkinliklere katılmak üzere (Hıristiyan olmayan) bir
arkadaşınızın partisine davet edildiniz. Arkadaşınız
alınmasın diye sadece bu seferlik gider misiniz?
....b) Kilisenin birkaç üyesi, Rab'bi hoşnut edici
olmadığını bildiğiniz şeyler yapmanızın bekleneceği bir
yere gitmenizi istediler. Onlardan "daha kutsal" olmaya
çalıştığınızı düşünmesinler diye kabul eder misiniz?
....c) İnanlı olmayan birkaç kişi evlerindeki
kutlamalara katılıp nasıl iman ettiğinizi anlatmanızı
istediler. Bir tanıklık fırsatı olduğu için gider misiniz?

6 Yeni bir İnanlı size sigara içmeyi bırakamadığım itiraf
ediyor. Aşağıdakilerden hangisini yapardınız?
a) Ona, sigarayı bırakana dek cennete gidemeyeceğini
söylerdiniz.
b) Yeni İnanlı vaftiz edilmesin diye bunu vaize
bildirirdiniz.
c) Onunla birlikte dua edip bu alışkanlığı yenmekte
kuvvet bulması için Rab'be ve Sözü'ne gitmesine
yardımcı olurdunuz.

Yanıtlarınızı Kontrol Edin
1 a) çarmıh
b) ailemiz ve arkadaşlarımız
4 kolay ve hafif
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2 c ) Tanrı'nın isteğini kendi isteklerimizin üzerinde
tutup yapmak anlamına gelir.
5 Kendi yanıtınız. Umarız a ve b 'ye HAYIR dediniz çünkü
dostlarınız ister İnanlı olsun, ister olmasın onlar için
inançlarınıza aykırı hareket etmemelisiniz. Umarız c 'ye
EVET dediniz. İsa gittiği her yerde, tapınakta ya da
insanların evlerinde, tanıklık etti. İnsanların O'nun Sözü'nü
duyma konusunda açlık çektikleri her yere gideceğine
inanıyorum.
3 Bütün cümleler doğrudur.
6 c ) Onunla birlikte dua edip bu alışkanlığı yenmekte
kuvvet bulması için Rab'be ve Sözü'ne gitmesine yardımcı
olurdunuz.
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Notlarınız için

