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ZAMANINDA 
YAPILAN İNCELEME 

Derin düşünme incelemesi kişisel 
bir olgudur ve amacı sizi Tanrı’ya 
yaklaştırmaktır. Derin düşünme uy-
gulamanız sizi derin ruhsal gerçek-
lerle ilişkiye geçirir. Kutsal Ruh 
sizin kılavuzunuzdur. Ama Şeytan 
bundan hoşlanmaz ve insanın Tan-
rı’ya yakın olmasını istemez. 

Tanrı Sözü’nü hayatınıza uygula-
dıkça, Şeytan sizinle savaşacaktır. 
Şeytan sizin cesaretinizi kırmak ve 
bu şekilde Tanrı’dan kuşku duyma-
nızı sağlamak ister. İçinizde ruhsal 
bir çatışma yaratır. 

İsa bizlere ruhsal çatışmayla nasıl 



 

 

	

başa çıkabileceğimizi göstermiştir. 
Şeytan, çölde İsa’yı ayartmaya 
çalıştığında (bkz. Matta 4:1-11), İsa 
ona karşı koydu. İsa, dünyadaki en 
güçlü silahı kullanarak onunla sa-
vaştı. Kutsal Kitap ayetlerini aktar-
dı. Şeytan’ın kaçması gerekti, çün-
kü Tanrı Sözü, gerçek ve yaşamdır. 
Efesliler 6:17’de, Söz’e, “Ruh’un 
kılıcı” adı verilir. Onunla, “İblis'in 
hilelerine karşı durabilecek... kötü 
günde dayanabilmek, gerekli her 
şeyi yaptıktan sonra yerinizde 
[durabilesiniz]” (6:11,13). Tanrı 
Sözü onu yüreğinizde sakladığınız-
da size, temizlenme, iyileşme ve 
zafer getirir. 

 



 

 

	

Bu derste şunları  
inceleyeceksiniz...  

Derin Düşünme Zamanında Yapılan 
İncelemenin Değeri 
Derin Düşünme Zamanında Yapılan 
İncelemenin Ana Hatları 
Derin Düşünme Zamanında Yapılan 
İncelemenin Hayatınıza Uyarlan-
ması 

DERİN DÜŞÜNME ZAMANINDA 
YAPILAN İNCELEMENİN DEĞERİ 

Bu kitabı incelerken edinmiş oldu-
ğunuz yetenekleri kullanarak Kut-
sal Kitap’tan çok şey öğrenebilirsi-
niz. Ama Tanrı Sözü’nü iyice anla-
mak için, Kutsal Kitap’ı derin dü-



 

 

	

şünmelisiniz. Derin düşünme za-
manında yapılan inceleme, Tanrı’ 
nın Söz’ü hakkında kişiye özgü 
ruhsal nedenlerden ötürü bilgi 
edinmektir. 

Burada derin düşünme olarak kul-
landığımız sözcük aslında “güçlü 
sevgi” ve “bağlılık” anlamına gelir. 
Ayrıca, 'kişinin Tanrı’dan alçak-
gönüllülükle ve içtenlikle istediği 
bir dua etkinliği' anlamına da gelir. 
Derin düşünme zamanında yapılan 
inceleme, öğrencinin bütün dikka-
tini gerektirir. 

Mesih İnanlılar olarak hedefimiz, 
Mesih’te olmak ve Mesih’in içimiz-
de yaşamasıdır. İsa şöyle demiştir: 

Siz bende kalırsanız ve sözlerim 



 

 

	

sizde kalırsa, ne isterseniz dileyin, 
size verilecektir. Babam çok meyve 
vermenizle yüceltilir. Böylelikle öğ-
rencilerim olursunuz. Baba’nın be-
ni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. 
Benim sevgimde kalın. Eğer buy-
ruklarımı yerine getirirseniz sev-
gimde kalırsınız, tıpkı benim de 
Babamın buyruklarını yerine getir-
diğim ve sevgisinde kaldığım gibi... 
Bunları size, sevincim sizde olsun 
ve sevinciniz tamamlansın diye 
söyledim (Yuhanna 15:7-11).  

Derin düşünme zamanında yapılan 
inceleme, Mesih ve inanlı arasında 
birlik ve ilişki oluşturur. Bu zaman-
da Kutsal Kitap’tan kısa bir bölüm 
okuruz. Onu yavaşça ve belki de 
birkaç kez okuruz. Onun ne anlama 



 

 

	

geldiği anlayabilmek için dua ede-
rek düşünürüz. Kendimize, “Bu 
bölüm benim yüreğime ne diyor? 
Benim şu anki gereksinimimle ilgili 
bir şey söylüyor mu? İsa’yı bana 
nasıl gösteriyor?” diye sorarız. 

Bu sürece Kutsal Kitap üzerinde 
meditasyon ya da derin düşünme 
zamanı denir ve “ilgimizi vermek” 
anlamına gelir. Aynı ayet ya da 
bölümü, zihnimiz onun anlamıyla 
ve Rab’bin huzuruyla dolana dek 
okuruz. Bu sırada Söz içimize girer 
ve bizi besler. 

Yazılı Söz bize Mesih’i vahyeder. 
Mesih, diri Söz’dür. Yazılı Söz’ü ne 
kadar iyi bilirsek diri Sözü de o 
kadar iyi tanırız. Mesih’i ne kadar 



 

 

	

iyi tanırsak O’nu o kadar çok sever 
ve O’nun sözünü o kadar çok 
dinleriz. 

Kral Davut, Tanrı Sözü üzerinde 
derin düşünmüştü. “Bilgelik dökü-
lecek ağzımdan / Anlayış sağlaya-
cak içimdeki düşünceler” demişti 
(Mezmur 49:3). Biz Mesih’te olur-
sak Mesih de bizde olur ve bu şekil-
de O’nun düşüncelerine sahip olu-
ruz (1.Korintliler 2:15-16). Söz üze-
rinde derin düşünmemiz düşünce-
mizi yeniler. 

DERİN DÜŞÜNME ZAMANINDA 
YAPILAN İNCELEMENİN ANA 

HATLARI 

Davut, “Gözlerimi aç / yasandaki 



 

 

	

harikaları göreyim” diye dua etmiş-
ti (Mezmur 119:18). Tanrı Sözü’nün 
mesajını nasıl basit, kişisel ve pra-
tik yapabileceğimiz konusunda 
inceleme yaparken bizim de bu 
şekilde dua etmemiz gerekir. 

Kutsal Kitap’taki her bölüm ana bir 
gerçeği içerir. Aynı yerde sık sık 
başka, daha az belirgin gerçekler 
de bulunur. Kutsal Ruh’un ne söy-
lemek istediğini bulmak sizin işi-
nizdir. Mesajı kolay anlaşılır bir 
hale getirmek için aşağıdaki beş 
adımı izleyin. 

İzlenecek Beş  Adım 
Okuyun. Kutsal Kitap incelemesi 
okumakla başlar. 1.Timoteyos 4:13’ 
te Pavlus, “kendini topluluğa Kutsal 



 

 

	

Yazılar'ı okumaya, öğüt vermeye, 
öğretmeye ada” der. Ruhsal bakım-
dan sağlıklı olmak için her gün Tan-
rı Sözü’yle beslenmeliyiz. “Ancak 
zevkini RAB’bin Yasası’ndan alır / 
Ve gece gündüz onun üzerinde 
derin derin düşünür” (Mezmur 1:2).  

Kutsal Kitap’ın yazıldığı dönemler-
de, Veriya’da yaşayan bir grup 
imanlı, Kutsal Kitap incelemesine 
duydukları sevgileriyle tanınıyor-
lardı (Elçilerin İşleri 17:10-11). Bu 
kişiler sadece dinleyici olmaktan 
çok daha ileriydiler; Kutsal Yazılar’ı 
her gün araştırıyorlardı. İnceleme 
konusunda onlar gibi sadık olma-
mız gerekir. 

Kaydedin. Dikkatli bir Kutsal Kitap 



 

 

	

öğrencisi, Kutsal Kitap’ı okuyup 
incelerken not alır. Kutsal Ruh anla-
yışınıza yol gösterdikçe kalem, göz-
ler ve akıl ruhsal gerçekleri “gör-
menize” yardım eden araçlardır. 

Araştırın. Kutsal Kitap gerçeği açık 
ve basittir, ama aynı zamanda derin 
anlamlar da içerir. Söz’ün derin an-
lamları, incelemelerimizde arama-
mız gereken “gümüş” ve “define 
arar” gibidirler (Süleyman’ın 
Özdeyişleri 2:4). 

Bağdaştırın. Bir bölümün anlamını 
yorumlamadan önce, onu bağlamı-
yla bağdaştırmalı, bağlantılı öğreti-
leri okumalıyız. Bu, her bölümün 
Tanrı Sözünün bütünüyle uyumunu 
bulmamıza yardım eder. 



 

 

	

Derin düşünün. Tanrı Söz’ü üzerin-
de derin düşünmeliyiz. “Sözlerimi 
kabul eder / Buyruklarımı aklında 
tutarsan...” (Süleyman’ın Özdeyiş-
leri 2:2). Okuduğumuz şey üzerinde 
düşünmek için gerekli zamanı har-
cadığımızda Kutsal Ruh her zaman 
yüreklerimize seslenecektir: “Ne 
kadar severim yasanı! / Bütün gün 
düşünürüm onun üzerinde” 
(Mezmur 119:97). Derin düşünme 
konusunda Süleyman’ın Özdeyiş-
leri 4:20-21’in buyruğunu yerine 
getirirsek çok şey kazanırız.  

Tanrı’nın söylediğine dikkat ede-
rek, Tanrı’yı daha iyi tanıdıkça O ve 
Sözü hakkında daha çok bilgi edini-
riz. “Tanrı’nın sözlerini gerçekten 
dinlediğimizde” onların hayatımızı 



 

 

	

yönetmesine izin veririz. Söz dinle-
meyi öğreniriz. Derin düşünme, yü-
reklerimizi Tanrı’ya açarak O’nun 
sözünü dinlemeyi ve O’na karşı 
olan sevgimizi dışa vurmayı sağlar. 
Tanrı sözünü derin düşünme, ya-
şam biçimimizi etkiler. 

DERİN DÜŞÜNME ZAMANINDA 
YAPILAN İNCELEMENİN 

HAYATINIZA UYARLANMASI 

Mesajı  Kiş isel Bir  Hale 
Getirmek 
Tanrı Sözü üzerinde derin düşüne-
rek inceleme yapmak, Kutsal Kitap’ 
ın mesajını açık ve kişisel bir hale 
getirir. Derin düşünme zamanında 
yapılan incelemenin değerli olan 



 

 

	

bölümü, ayetleri ezberlemektir. 
Tanrı bunu Yasa’nın Tekrarı 6:6-
9’da buyurmuştur: 

Bugün size verdiğim bu buyrukları 
aklınızda tutun. Onları çocuklarını-
za belletin. Evinizde otururken, 
yolda yürürken, yatarken, kalkar-
ken onlardan söz edin. Bir belirti 
olarak onları ellerinize bağlayın, 
alın sargısı olarak takın. Evlerinizin 
kapı sövelerine, kentlerinizin kapı-
larına yazın. 

Tanrı Sözü’nü yüreklerimizde tut-
mak, bizleri Rab’be karşı günah iş-
lemekten alıkoyar (Mezmur 119:11). 
Şeytan’ı yenmemize (Vahiy 12:11; 
Luka 4:4) ve kutsal bir yaşam sür-
memize (Mezmur 119:9; Yuhanna 



 

 

	

15:3) yardım eder. Başarıya ulaş-
mamıza (Yeşu 1:8), imanımızın güç-
lü olmasına (Romalılar 10:17) ve 
ruhsal bakımdan gelişmemize 
(1.Petrus 2:2) yardım eder. Ayrıca 
başkalarına tanıklık etmemize de 
yardımcı olur (2.Timoteyus 3:16). 

Kutsal Kitap ayetlerini ezberlemek, 
Söz’ü kişisel bir hale getirmenin bir 
parçasıdır. Tanrı sözünü kendimize 
uyarlamalı ve adımlarımız için bir 
çıra, yolumuz için bir ışık yapmalı-
yız (Mezmur 119:105). Kendi kendi-
mize, “Bu ayet şu anda bana ne 
söylüyor? Bu konuda ne yapaca-
ğım?” diye sormalıyız. Kutsal Yazı-
lar, nasıl Tanrı Sözü’ne uygun bir 
şekilde hareket edebileceğimiz 
konusunda öğütler verir: 



 

 

	

Tanrı sözünü yalnız duymakla kal-
mayın, sözün uygulayıcıları da 
olun. Yoksa kendinizi aldatmış olur-
sunuz. Çünkü sözün dinleyicisi 
olup da uygulayıcısı olmayan kişi, 
aynada kendi doğal yüzüne bakan 
kişiye benzer. Kendini görür, sonra 
gider ve nasıl bir kişi olduğunu he-
men unutur. Oysa mükemmel yasa-
ya, özgürlük yasasına yakından ba-
kıp ona bağlı kalan, unutkan dinle-
yici değil de etkin uygulayıcı olan 
kişi, yaptıklarıyla mutlu olacaktır. 
(Yakup 1:22-25). 

Tanrı Sözü’nü uygulamamızın çe-
şitli yolları vardır. Tanrı’nın buyruk 
ve yasaklarına uymalıyız. Örneğin, 
komşumuzu sevmeli (Luka 10:27), 
Mesih’teki kardeşimizi yargılama-



 

 

	

malıyız (Romalılar 14:13). Tanrı’nın 
vermiş olduğu vaatleri kendimize 
mal etmeliyiz. Bize Mesih’le birlik 
içinde dolu bir yaşam verilmiş oldu-
ğunu bilmek yeterli değildir (Kolo-
seliler 2:10); o dolu yaşamı kendi-
mize mal ederek Tanrı’dan istemeli 
ve Mesih’teki özgürlüğümüzü kul-
lanmalıyız (Koloseliler 2:11,20).  

7’nci derste incelemiş olduğumuz 
gibi iyi olsun, kötü olsun başka kişi-
lerin örneklerinden ders almalıyız. 
En önemlisi, Tanrı’nın gerçek hak-
kında söylediklerine inanmalı ve 
onlara göre yaşamalıyız. Buna ör-
nek vermek için, Kutsal Kitap Me-
sih’te bir olduğumuzu (Efesliler 
2:14-18) ve bizi Mesih’e benzer 
kılan şeyin sevgi olduğunu öğretir 



 

 

	

(Efesliler 3:17-19; 1.Korintliler 13). 
Bu gerçeklere verdiğimiz karşılık, 
onları yaşamlarımıza uygulayıp 
uygulamadığımızı gösterecektir. 

Mesajı  Pratik Bir Hale 
Getirmek 
Tanrı, müjdeyi başkalarıyla paylaş-
mamızı ister. Kutsal Kitap incele-
mesinin ana amacı Tanrı’nın gerçe-
ğini başkalarıyla paylaşmamıza 
yardım etmesidir. Bu, Tanrı Sözü’ 
nü başkalarına öğretmek için bize 
bilgi ve arzu verir. 

Öğrenim evde başlar. Tanrı Sözü’nü 
çocuklarımıza öğretmeliyiz (Yasa’ 
nın Tekrarı 6:7). Bilgi sahibi olmak 
(özellikle de kendi ailelerimizde) 
çocuklar ve gençler için bir sevinç 



 

 

	

kaynağıdır. 

Koloseliler 3:16’da yazdığı gibi, 
“Tam bir bilgelikle birbirinize öğre-
tin, öğüt verin” gerekir. Pavlus, 
Timoteyus’a şöyle demişti: 

Birçok tanık önünde benden işit-
tiğin sözleri, başkalarına da öğret-
meye yeterli olacak güvenilir kişi-
lere emanet et (2.Timoteyus 2:2). 

Mesih, her imanlıya şu görevi ver-
miştir: “Dünyanın her yanına gidin, 
Müjde’yi bütün yaratılışa duyurun” 
(Markos 16:15). Bu görevin bir kısmı 
onlara öğretmektir (Matta 28:20). 
Mesih meyve vermemizi ister. “Siz 
beni seçmediniz, ben sizi seçtim. 
Gidip meyve veresiniz, meyveniz de 
kalıcı olsun diye sizi ben atadım. 



 

 

	

Öyle ki, benim adımla Baba'dan ne 
dilerseniz size versin” demiştir 
(Yuhanna 15:16). 

İsa’nın söylediği sözleri söylemeye 
çalışmalıyız: “Benim yemeğim, beni 
gönderenin isteğini yerine getir-
mek ve O'nun işini tamamlamaktır” 
(Yuhanna 4:34). Gördüğünüz gibi, 
Tanrı bizleri oturup kurtuluşumu-
zun tadını çıkartmamız için kurtar-
mamıştır; başkalarına Kendisinden 
söz etmemizi bekler. Tanrı, Kutsal 
Kitap’ı bize kuvvet ve sevinç verdi-
ğinden dolayı incelememizi ister, 
ama en çok onu başkalarıyla pay-
laştığımızda hoşnut olur. Tanrı Sö-
zü’ne olan sevgimiz içimizde onu 
başkalarıyla paylaşma isteği uyan-
dırır. 



 

 

	

Kutsal Kitap incelemesi sizin için 
bir yaşam biçimi halini alsın ve 
Tanrı sizi kutsasın. 

Kutsal Kitap’ı ne kadar çok inceler-
sek o kadar güzel bir hal alır. Onu 
ne kadar çok araştırırsak yürekleri-
mizi o kadar çok etkiler. Ona olan 
inancımız sınırsız bereket ve kutsa-
ma, onu yaşamamız sevinç ve 
esenlik getirir. Onu başkalarıyla 
paylaşmamız onun sonsuz gücünü 
ortaya çıkarır. 

Şimdi Ünite İki için yer alan soruları 
yanıtlamaya hazırsınız. 


