
Pınarbaşı Yayınları ile Küresel Üniversite

CEP BOYU EKRAN İÇİN



212

ON DÖRT



213

BIR MESİH İNANLISI 
VE KENDİSİ

Küçük bir ülkede iç savaş yaşanıyordu. 
Her yerde savaşan gerillalar vardı. Genç 
bir adam bu gerillalar tarafından yaka-
lanmıştı ve eğer Hıristiyanlık'tan vazgeç-
mezse hayatının tehlikede olduğunu 
kendisine söylemişlerdi.

Çaresizlik hissettiği bir anda teslim olup 
imanını reddetti. Bundan sonra gerilla-
ların yanında kalıp onlara hizmet etmek 
üzere zorla yanlarında tutuldu. Onların 
lideri oldu ve gerillaları onları da yakala-
maları için tanıdığı Hıristiyanlar'in ev-
lerine götürdü.
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Aylar geçti. Sonra bir gün korkunç bir 
dövüşteydi ve kendi adamlarından biri 
onu öldürdü. Ne büyük kayıp—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 kaybedebilir-
di ama sonsuz yaşamı kazanacaktı. 
Tanrı'ya ve diğer insanlara karşı sorum-
luluğunu yerine getirmemişti. Ayrıca, 
kendisine karşı olan sorumluluğunu da 
yerine getirmemişti.

Bu ders, kendimize ne borçlu olduğumu-
zu ve yaşamlarımızın hem bu hayatta ve 
hem de sonsuzlukta bir fark yaratması-
nı isteyen Tanrı'ya nasıl itaat edebilece-
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ğimizi anlamamıza yardımcı olacaktır.

Bu derste şunları inceleyeceksiniz

* Kendimizi İnkâr Etmek
* Kendimizi Temizlemek

KENDIMIZI İNKAR ETMEK

Hiç bir imanlının hayatı kendisine ait 
değildir. 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).

1.Korintliler 6:20 de bizlere İsa'nın çar-
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mıhta ödediği kurbandan söz eder. "Bir 
bedel karşılığı satın alındınız." Eğer Mesih 
bizler için bir bedel ödediyse, bizlerin de 
bir bedel ödemesi gerektir. Kutsal Kitap 
bizlere, imanlı olmanın, kendimizi unutup 
İsa'yı izlemek anlamına geldiğini söyler. 
Luka 9:23'te Rab şöyle demiştir: "Ardım-
dan gelmek isteyen kendini inkâr etsin, her 
gün çarmıhını yüklenip beni izlesin."

Kendi yolumuzu izlemekyerine Tanrı'nın 
isteğini yaptığımızda kendimizi unutu-
ruz. İsa Mesih bizlere örneği vermiştir 
ve Yuhanna 6:38'deki sözleri şöyledir: 
"Çünkü kendi isteğimi değil, beni göndere-
nin isteğini yerine getirmek için gökten 
indim."

"Bana, 'Ya Rab, ya Rab!' diye seslenen her-
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kes Göklerin Egemenliği’ne girmeyecek. 
Ancak göklerdeki Babam'ın isteğini yerine 
getiren girecektir" (Matta 7:21).

İmanlılar olarak her gün doğru olanı 
yapmayı seçmeliyiz, bu bizim kendi is-
teklerimize 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 gelmi-
yordur, çünkü Rab, bize onun yerine da-
ha iyi bir şey vermeden bizden hiçbir 
şey istemez. Köpek ve kemik hikâyesi 
gibidir. Sahibi köpeğinin kemiğini alma-
ya çalışmış ama köpek kızıp hırlamış. 
Bütün sahip olduğu o kemik olduğun-
dan ondan vazgeçmek istemiyormuş. 
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Ama sahibi önüne kocaman bir biftek 
koyduğunda kemiğini hemen bırakmış.

Bazen bizler "kemik"lerimizi—istediği-
mizi düşündüğümüz şeyleri—korumakla 
çok fazla ilgileniriz. Rab'bin bize daha 
iyi bir şey sunduğunu anlamamız gere-
kiyor. Öğrenciler 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, "Bense insanlar 
yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye 
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geldim" söyler (Yuhanna 10:10).

Bütün doluluğuyla yaşam! Dünyanın 
aradığı şey bu ama bunu sadece Tanrı 
verebilir.

“...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 yet-
sin. Tanrı, bizde etkin olan kudretiyle, dile-
diğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden 
çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir. 
Kilisede ve Mesih İsa'da bütün kuşaklar 
boyunca sonsuzlara dek O'na yücelik ol-
sun! Amin” (Efesliler 3:19-21).



220

KENDIMIZI TEMIZLEMEK

Bir imanlı, bedenini ve kafasını pak ve 
temiz tutmalıdır. Kutsal Kitap bunun 
nedenini söylemektir.

Bedeninizin, Tanrı'dan aldığınız ve içinizde-
ki Kutsal Ruh'un tapınağı olduğunu bilmi-
yor 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. Bun-
ları kullanan kişi istediği zaman bıraka-
bileceğini düşünebilir ancak bu doğru 
değildir—alışkanlıklarının kölesi olur.

Söz dinleyen köleler gibi kendinizi kime 
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teslim ederseniz, sözünü dinlediğiniz kişi-
nin 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 oku-
yor musunuz? Zararlı alışkanlıklar, Tan-
rı'dan yollarımızı değiştirmekte bize 
yardım etmesini isteyerek bırakılabilir.

Rab'be kötülüğü kendi gücünüzle yene-
mediğinizi söyleyin, O da size yardım 
edecektir. Sizin içinizde iyileştirmesinin 
gerçekleştirmesini isteyin. Aşağıdaki 
ayeti öğrenin ve ayartılmayla karşı kar-
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şıya olduğunuz her seferinde tekrarla-
yın: "Beni güçlendirenin 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).

İçindekilere...


