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TANRI'YLA
OLAN İLİŞKİMİZ

İmanlılar olarak en büyük sorumluluğu-
muzun Tanrı'yı sevmek olduğunu öğren-
dik. Ders 11’de etüt ettiğimiz gibi, O'nun 
buyruklarını yerine getirmemizin nedeni, 
O'nu sevmemizdir. Öyleyse, Tanrı'yla iliş-
kimiz, bir sevgi ilişkisidir.

1.Korintliler 13 bize sevgiyi çok güzel bir 
biçimde tanımlar. 4-8 ayetler sevginin 
sabırlı, şefkatli olduğunu, kıskanç, ken-
dini beğenmiş, gururlu, kötü davranan, 
bencil ya da sinirli olmadığını söyler. 
Yapılan suçların kaydını tutmaz, kötü-
lüğe sevinmez, gerçekle birlikte sevinir. 
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Sevgi asla vazgeçmez—sonsuzdur. Bu, 
sevgi hakkında çok ideal bir resim gibi 
görünebilir. Ama bu, her imanlının Tanrı 
ve diğer insanlar için taşıması gereken 
sevgidir. Tanrı'nın bize verdiği, bu kayıt-
sız şartsız sevgidir.

13'üncü bölümden önce ve sonra gelen 
bölümlerin Tanrı'nın imanlılara verdiği 
armağanlar konusunda oluşu, bir rast-
lantı değildir. Sevgi hakkındaki bölüm 
armağanlar hakkındaki bölümle bağlan-
tılanmıştır çünkü sevgi bir armağandır. 
Sevmek ve vermek el ele gider çünkü 
başka insanları sevdiğimizde onlara en 
çok hoşnut eden şeyi vermek isteriz.
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Bu derste şunları inceleyeceksiniz

* Tanrı'nın Bize Verdiği Armağanlar 
* Bizim Tanrı'ya Verdiğimiz Armağanlar

TANRI'NIN BİZE VERDİĞİ 
ARMAĞANLAR

Tanrı'ya inanmayı seçtiğimizde Tanrı'nın 
bize verdiği ilk armağan kurtuluş arma-
ğanıdır.

“İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu si-
zin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. 
Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü 
değildir.” (Efesliler 2:8,9).

Eğer imanlıysak, Tanrı, Cennetsel Baba-
mız'dır ve bizler de O'nun çocuklarıyız. 
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Tanrı'ya bu değerli unvanı Matta 5:16 
verir: "Sizin ışığınız insanların önünde öyle 
parlasın ki, iyi işlerinizi görerek göklerdeki 
Babanız'ı yüceltsinler." Tanrı'yla, sevgi 
dolu bir babayla konuşabildiğimiz gibi 
konuşabilmemiz harikulade bir şeydir. 
İsa, “/ Göklerdeki Babamız, / Adın kutsal 
kılınsın" dediğinde bizlere O'nunla bu 
şekilde konuşmayı öğretmişti (Matta 
6:9).

Tanrı, Yaratıcı olduğu halde, sadece 
Kendi ailesine doğanların Babası'dır.

“Doğru olanı yapmayan ve kardeşini sev-
meyen kişi Tanrı'dan değildir. İşte Tanrı'nın 
çocuklarıyla İblis'in çocukları böyle ayırt 
edilir” (1.Yuhanna 3:10).
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Tanrı'nın ailesinin bir üyesi olmak için, 
Tanrı Oğlu İsa Mesih'i Kurtarıcımız ve 
Rabbimiz olarak kabul etmeliyiz. Bun-
dan sonra yeni yaşam başlar. "Kendisini 
kabul edip adına iman edenlerin hepsine 
Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi" 
(Yuhanna 1:12).

Her sevgi dolu baba, çocuklarının gerek-
sinimlerini karşılamaktan zevk alır. Cen-
netsel Babamız bütün ihtiyaçlarımızı 
karşılar. "Tanrım da her ihtiyacınızı kendi 
zenginliğiyle Mesih İsa'da görkemli bir 
biçimde karşılayacaktır" (Filipililer 4:19).

Tanrı çocukları olarak bize bakar. Bize 
gece gündüz bakar. "O ayaklarının kay-
masına izin vermez, seni koruyan uyukla-
maz" (Mezmur 121:3). "Rab'bin gözleri 
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doğru kişilerin üzerindedir, kulakları on-
ların yakarışına açıktır" (Mezmur 34:15). 
Mezmurlar'da, Tanrı'nın bize olan ilgisin-
den söz eden bunun gibi birçok ayet 
vardır.

Babamız, Sözü'nde bizlere, bizler için 
belirli şeyler yapacağını söylediğinde 
bizler bu ayetlere vaatler diyoruz. Vaat-
ler, Tanrı'nın bizim için neler yapacağını 
belirtir. Tanrı'nın Sözü'ne inandıkça, be-
reketler ve Tanrı'nın vaat ettiklerinin ye-
rine gelişini alabiliriz. "Size doğrusunu 
söyleyeyim, benim yaptığım işleri, bana 
iman eden de yapacak; hatta daha büyük-
lerini yapacaktır. Çünkü ben Baba'ya gidi-
yorum. Baba Oğul'da yüceltilsin diye, be-
nim adımla dilediğiniz her şeyi yapa-
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cağım" (Yuhanna 14:12-13).

İmanlılar, başka insanlara yardım ederek 
de Tanrı'dan bereketler alabilirler. Mez-
mur 41:1 şöyle bildirir : “/ Ne mutlu yok-
sulu düşenene! / Rab kurtarır onu kötü 
günde."

Eğer inanıp bunları Kendisinden ister-
sek, Tanrı'dan birçok bereket alabiliriz. 
Bu inanma eylemine iman denir. İmanı-
mız Tanrı'yı hoşnut eder ve sadece kur-
tuluş ve sözünü ettiğimiz diğer arma-
ğanları getirmekle kalmaz aynı zaman-
da iyileşme ve Kutsal Ruh'un vaftizini de 
getirir."

“İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek 
olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan, O'nun var 
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olduğuna ve kendisini arayanları ödüllen-
direceğine iman etmelidir" (İbraniler 
11:6).

İman aracılığıyla iyileşme aldığımız Ya-
kup 5:15'de bildirilmiştir : "İmanla edilen 
dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa 
kaldıracaktır. Eğer hasta günah işlemişse, 
günahları bağışlanacaktır."

Kutsal Ruh'un vaftizi de iman aracılığı-
yla alınır.

“İbrahim'e sağlanan kutsama Mesih İsa 
aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizler 
vaat edilen Ruh'u imanla alalım diye...” 
bunu yaptı. (Galatyalılar 3:14).

Ancak en büyük armağan Romalılar 
6:23'de bulunmaktadır: "Tanrı'nın arma-
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ğanı... Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz 
yaşamdır."

"Her nimet, her mükemmel armağan yuka-
rıdan, kendisinde değişkenlik ya da dönek-
lik gölgesi olmayan Işıklar Babası'ndan 
(yani Tanrı’dan) gelir" (Yakup 1:17).

BİZİM TANRI'YA VERDİĞİMİZ 
ARMAĞANLAR

Her şeye sahip olan Tanrı'ya bir şey ver-
mek düşüncesi size tuhaf mı geliyor? 
Tanrı, Kendi Sözü'nde bizlere O'na neler 
verebileceğimizi söylemektedir.

Tanrı'ya tapınmamızı verebiliriz. 
Mezmur 95:6, “/ Gelin, tapınalım eğile-
lim, / Bizi yaratan Rab'bin önünde diz 
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çökelim" der. Tapınma, dua ederek, Tan-
rı'ya bereketlerinden ötürü teşekkür ede-
rek, O'nu överek ve işi için O'na para 
vererek verilebilir. Koloseliler 3:16 biz-
lere, "yüreklerinizde şükranla Tanrı'ya 
nağmeler yükseltin" der.

Kendimizi kayıtsız şartsız Tanrı'ya tes-
lim ettiğimizde de O'na tapınma sun-
muş oluruz.

“Öyleyse kardeşlerim, Tanrı'nın merhameti 
adına size yalvarırım: Bedenlerinizi diri, 
kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban 
olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. 
Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, 
Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin 
ne olduğunu ayırt edebilmek için düşünce-
nizin yenilenmesiyle değişin” (Romalılar 
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12:1-2).

Paramızı vermek de tapınmanın bir baş-
ka yoludur. Ve verdiğimizde aynı zaman-
da alırız da. Tanrı, Malaki 3:10'da şöyle 
vaat etmiştir:

“’Tapınağımda yiyecek bulunması için bü-
tün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni 
bununla sınayın’ diyor Her Şeye Egemen 
Rab. ‘Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını 
size açacağım, üzerinize dolup taşan bere-
ket yağdıracağım.’”

Ondalık, gelirinizin onda biridir. İmanlılar 
olarak, yaptığımız her şey Rab için yapıl-
malıdır. İsa, Matta 25'te Kendisine yiye-
cek ve içecek verdikleri ve hapisteyken 
Kendisini ziyaret ettikleri için ödül alan 
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kişiler hakkında ilginç bir hikaye anlat-
mıştır. Bunu ne zaman yapmış olduk-
larını Kendisine sorduklarında İsa şöyle 
yanıtlamıştı: "Size doğrusunu söyleyeyim, 
bu en basit kardeşlerimden biri için yaptı-
ğınızı benim için yapmış oldunuz."

Sürekli tapınma, sürekli olarak dizleri-
mizin üzerinde dua etmemiz anlamına 
gelmez. Her gün, Rab'bi hoşnut eden bir 
şekilde yaşarsak O bunu, bitmeyen bir 
tapınma olarak sayacaktır. “...durmadan, 
her şey için Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla 
Baba Tanrı'ya şükredin" (Efesliler 5:20) o 
zaman bizim için zor olmayacaktır, çün-
kü O buna layıktır.

İçindekilere...


