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What’s 
This Book About?

God’s Word tells us to be “ready to give an 
answer” for our faith in Jesus as God’s Son 
who died for our sins and now reigns in 
heaven.

I Believe ... is a compact presentation of 16 
foundational beliefs of Jesus followers.

If you have a Turkish friend who is follow-
ing Christ as their Savior - or maybe one 
who is still thinking about it - this may be a 
book they need to read.

Feel free to share I Believe... with anyone 
wanting to follow Christ more closely. It’s in 
a format that can be read easily - and 
confidentially! - on a smart phone or tablet.
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ÖNCE 
BİRAZ KONUŞALIM

Ders Kitabınızın Yazarından Birkaç Söz
Mesih İmanlılarının neye inandığı hakkında 
hiç sorularınız oldu mu? Arkadaşlarınız size 
inandıklarınıza neden inandığınızı hiç sordu-
lar mı? Peki, sizin onlara yanıt veremediği-
niz zamanlar oldu mu? Eğer öyleyse bu ki-
tap özellikle sizin içindir. Kitabı çalıştıktan 
sonra bile, bir soru çıktığı her seferinde ça-
bucak yanıt bulmak için el altında tutmak 
isteyeceksiniz.

Bu kitap, Kutsal Kitap’ın ana öğretileri hak-
kındır. Bunlara temel doktrinler diyoruz. 
Bunları sadece sorulara yanıt verebilmek 
için değil, Tanrı’nın değişik konular hakkın-
da neler söylediğini bilmek siz ve etkiledi-
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ğiniz insanlar için çok önemli neredeyse bir 
ölüm kalım meselesi olabileceği için çalış-
malısınız.

Okuyup ezberleyeceğiniz Kutsal Kitap ayet-
leri ruhsal bakımdan büyümenize yardımcı 
olacaklardır. Bunların hem kendi özel Kutsal 
Kitap okuma ve dua etme zamanınızda ve 
hem de kişisel olarak Müjde’yi bildirdiğiniz 
ve Kutsal Kitap’ı başkalarına öğrettiğiniz 
zamanlarda size son derece yararlı olacağı-
nı göreceksiniz. Ve Kutsal Kitap’ın kendisi-
nin de söylediği gibi, Tanrı Sözü’nü bilmek, 
imanı oluşturur.

Şimdi 1’inci derse başlamaya hazırsınız. 
Tanrı çalışmalarınızı bereketlesin.
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BİR
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KUTSAL
KİTAP

Denizciler korkmuşlardı. Korkunç bir fır-
tına olmuştu ve arkadaşlarından bazıları 
boğulmuştu. Kaybolmuşlardı ve yanıtını 
bulamadıktan birçok soru kendilerini ra-
hatsız ediyordu. Nereye gidiyorlardı? Bu 
yolculuk ne kadar sürecekti? Evlerine bir 
daha dönebilecekler miydi?

Yıl 1492'ydi ve bu adamların kaptanı, 
Kristof Kolomb onların sorularını yanıt-
layamıyordu. Hindistan'ı ararken, onları 
Atlantik Okyanusu'nun öbür tarafına 
bilinmeyen bir yolculuğa çıkartmıştı. 
Hindistan yerine Amerika'da bir ada 
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bulmuşlardı. Burada kendisi ve denizci-
leri içme suyu bulmuş ve hayatları kur-
tulmuştu.

Günümüzde buna benzer bir öykünün 
tekrarlanması pek olası değildir. Ellerin-
de güvenilir  deniz ve kara haritaları 
olan günümüz kaptanlarının yollarını 
kaybetmeleri mümkün değildir.

Bazı insanlar karada oldukları halde, 
kendilerini fırtınalı bir okyanustaymış 
gibi hissederler. Kendi kendilerine, 
"Nereye gidiyorum? Kayıp mıyım? Doğru 
yolu bulabilecek miyim?" sorularını sor-
maktadırlar. Tanrı sorularımızı duydu ve 
bizlere hayatlarımızda yol göstermek 
için bir Kitap verdi bile.
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Yanıtları aramadan önce, bu harika Ki-
tap'a birlikte bakalım. Onun nasıl yazıl-
dığını ve bize nasıl verildiğini görelim.

Bu derste şunları inceleyeceksiniz

* Kutsal Kitap'ın Kaynağı ve Yapısı 
* Kutsal Kitap'ın Amacı

KUTSAL KİTAP'IN
KAYNAĞI VE YAPISI

66 bölümden oluşan Kutsal Kitap, Tanrı' 
nın bize vermiş olduğu küçük bir kütüp-
hane gibidir. Kutsal Kitap'ın ilk kısmı 
olan Eski Antlaşma 39 kitap içerir. İkinci 
kısım olan Yeni Antlaşma, 27 kitap içe-
rir.
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Bu kitaplar, 1600 yıldan uzun bir dönem 
boyunca yaklaşık 40 kişi tarafından ya-
zılmıştır. Kutsal Kitap bize bu adamların 
Tanrı'nın kutsal adamları olduğunu söy-
ler. Bu kişiler, krallar ve çiftçiler, şairler 
ve tüccarlar, askeri ve dinsel liderlerdi. 
Farklı geçmişler, farklı şehirlerden geli-
yorlardı ve farklı ilgi alanları vardı.

Kutsal Kitap'ın kitapları, tarih, peygam-
berlik ve şiir gibi birçok farklı konuyu 
kapsar. İçinde şarkılar ve özdeyişler 
adını taşıyan bilge sözler vardır. Genç, 
ihtiyar herkesi ilgilendirecek hikâyeler 
içerir. Buna karşın hepsi kusursuz bir 
bütün oluşturur çünkü bir tek merkezi 
teması vardır, bu da Tanrı'yla insan 
arasındaki ilişkidir.
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KUTSAL KITAP'IN
AMACI

Bu dersin ilk kısmında size çelişki gibi 
görünen bir şey görmüş olabilirsiniz. 
Tanrı'nın bize Kutsal Kitap'ı verdiğini 
söylüyor ama aynı zamanda da onu 
insanların yazdığını söylüyor. Böyle bir 
şey nasıl olabilir?

Kutsal Kitap'ı yazan kırk adam Tanrısal 
olarak esinlendirilmişlerdi. Bunun anlamı, 
Kutsal Ruh'un yazarların akıllarına Tanrı' 
nın yazmalarını istediği düşünceleri koy-
muş olduğuydu. 2.Timoteos 3:16, "Kut-
sal Yazılar'ın tümü Tanrı esinlemesidir" 
der. Bu ayet bizlere Kutsal Kitap'ın ne-
den verildiğini söylemektedir : “...öğret-
mek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk 
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konusunda eğitmek için yararlidir.”

Tanrı bizlere, doğru yaşama konusunda 
talimatlar vermiştir çünkü Tanrı bizim 
için en iyisini istemektedir. Kendi ilke-
lerine göre yaşamadığımızda kendimize 
zarar verdiğimizi bilir. Kafalarımız, vü-
cutlarımız ve özellikle de ruhlarımız bun-
dan zarar görür. Kendimize zarar verme-
menin en iyi yolu Tanrı Sözü'ne içten-
likle itaat etmektir. Tanrı Sözü aracılı-
ğıyla Tanrı'yı kişisel olarak tanırız; O'nun 
yollarının bizim için en iyisi olduğunu 
anlarız.

Tanrı Sözü, bir çizelge ya da bir el kitabı 
gibi, yardım ve kuvvet bulmak üzere 
başvurmamız için yazılmıştır. Tanrı'nın
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bize verdiği talimatların daima yanı ba-
şımızda olması çok harikadır!

İçindekilere...
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İKİ
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TANRI

Ben küçükken annem bana fırtınaların 
tadını çıkartmayı öğretti. Güney Ameri-
ka'daki evimizin penceresinden birlikte 
bakarken kollarını boynuma sarardı. 
Rüzgar bahçemizdeki muz ağaçlarını 
yere kadar eğerdi. Yağmurdan ıslanmış 
o sallanan yaprakların şimşek çaktığın-
da parladığını görmek görkemliydi. Gök 
gürültüsü, otların, çiçeklerin tazeleyici 
yağmuru ne kadar çok sevdiğinin öykü-
sünü anlatan davulların sesi gibiydi.

İnsanlar, kendilerine bu konuda öğreti-
lenlere bağlı olarak fırtınayı sevebilirler 
ya da ondan korkabilirler. Ayrıca bunun 
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yararlı bir fırtına mı yoksa, zararlı bir 
fırtına mı olduğunu bilmek çok önem-
lidir.

Fırtınayı nasıl anlayabilirsiniz? Rüzgarın, 
yağmurun ve şimşeğin şekli nedir? Fırtı-
nayı bir şişeye koyabilir misiniz? Tabii ki 
koyamazsınız. Fırtına ancak kısımlarını 
incelediğimizde anlaşılabilir. Örneğin, 
soğuk havanın sıcak havayla karşılaş-
ması. Etkilerini —yeryüzüne ya da deni-
ze neler yaptığını—inceleyebiliriz.

Bir bakıma, Tanrı fırtınayla kıyaslana-
bilir. O'nun hakkında kendilerine anlatı-
lanlara ve bu konuda kendilerinin neler 
yapmış olduğuna bağlı olarak, bazı in-
sanlar O'ndan korkarlar, bazıları O'nu 
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severler.

Tanrı'yı göremezsiniz, ama ne yaptığını 
etüt edebilirsiniz. Ders l'de, bize Tanrı —
O'nun özellikleri ve insanlıkla olan iliş-
kisi —hakkında bilgi veren kitabın Kutsal 
Kitap olduğunu öğrendik. Bu derste, 
Kutsal Kitap'a bakıp Tanrı hakkında söy-
lediği birçok şeyden bazılarını inceleye-
ceğiz.

Bu Derste Şunları İnceleyeceksiniz

* Tanrı'nın Bizimle İlişkisi
* Bizim Tanrı'yla Olan İlişkimiz

TANRI'NIN BİZİMLE İLİŞKİSİ

Kutsal Kitap, Yuhanna 4:24'te, Tanrı 
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Ruh'tur der. Sözlük, ruhun, yaşam veren 
çok önemli bir ilke olduğunu söyler. Tan-
rı Yaratıcı olduğundan, bunun anlamı 
O'nun bütün yarattıklarına yaşam veren 
doğaüstü güç olduğudur. Tanrı bir Ruh 
olduğundan, Kendisini görülür bir şekil-
de göstermeyi seçmedikçe görülemez.

Tanrı Kendini Oğlu aracılığıyla göster-
miştir. Yuhanna 1:14, "Söz, insan olup 
aramızda yaşadı. O'nun yüceliğini —Baba' 
dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik 
Oğul'un yüceliğini— gördük" der.

Tanrı Kendisini, Baba, Oğul ve Kutsal 
Ruh olmak üzere Tanrılık ya da Üçlü Bir-
lik denilen üç Kişi'de göstermiştir. Bu 
üçünden Kutsal Kitap'ın birçok yerinde 
söz edilir. Bunlardan biri, "Bu nedenle 
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gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak 
yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal 
Ruh'un adıyla vaftiz edin" diyen Matta 
28:19'dur.

Tanrı hakkında daha çok şeyler öğren-
menin iyi yollarından biri de, O'nun özel-
lik ya da niteliklerini etüt etmektir. Tanrı, 
iyi, kutsal, adil, her şeye gücü yeten, her 
şeyi bilen ve sonsuzdur. Bu ve diğer 
nitelikleri bildiren ayetlere bir göz ata-
lım.

Mısır'dan Çıkış 34:6 şöyle der: ”’Ben RAB' 
bim' dedi, 'RAB, acıyan, lütfeden, tez öfke-
lenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı."

Levililer 11:44 şöyle der: "Tanrınız Rab 
benim. Kendinizi kutsayın ve kutsal olun. 
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Çünkü ben kutsalım."

Her şeye gücü yettiği gerçeğini Daniel 
4:35'te görüyoruz: "O'nun elini durdura-
cak ve O'na 'Ne yapıyorsun?' diyecek kim-
se yoktur.”

Tanrı her şeyi bilir.

Tanrı'nın görmediği hiçbir yaratık yoktur. 
Kendisine hesap vereceğimiz Tanrı'nın 
gözü önünde her şey çıplak ve açıktır 
(İbraniler 4:13).

Vahiy 10:6, Tanrı'nın sonsuz olduğunu 
söyler. Bir melek, "Göğü ve göktekileri, 
yeri ve yerdekileri, denizi ve denizdekileri 
yaratanın, sonsuzluklar boyunca yaşaya-
nın hakkı için ant içip..."
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Okuduğumuz birkaç ayet, Tanrı'nın ne 
kadar büyük olduğunun bilincine varma-
mıza yardım eder. Tanrı güçlüdür ve 
kuvvetlidir—ama aynı zamanda merha-
metli ve şefkatlidir. Ve yaratmış olduğu 
bizlerle yakın bir ilişki içinde olmayı 
istemektedir.

Tanrı'nın nitelikleri hakkında daha çok 
şey öğrenmek istiyorsanız, yukarıda 
yaptığınız türdeki alıştırmaların çok ya-
rarlı olduğunu göreceksiniz. Bir başka 
Mezmur seçin ve onu okurken Tanrı'nın 
sizin için anlamlı olan özelliklerini yazın. 
Mezmur 103 ve Mezmur 139, her ikisi 
de Tanrı ve bize olan ilgisinin çok güzel 
tanımlarıyla doludur.
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BİZİM TANRI'YLA OLAN İLİŞKİMİZ

İsa, Matta 22:37'de, "Tanrın Rab'bi bütün 
yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla 
seveceksin" demiştir.

Tanrı'yı sevdiğimizi göstermenin çeşitli 
yolları vardır. Tapınma ve övgümüz sev-
gimizi, O'na direkt olarak hitap eden 
sözcüklere dökebilir. Ama aynı zamanda 
sevgimizi göstermeliyiz de.

"Şimdi, ey İsrail halkı, Tanrı'nız RAB sizden 
ne istiyor? Yalnız şunu istiyor: Tanrınız 
RAB'den korkun, O'nun yollarında yürüyün, 
O'nu sevin; bütün yüreğinizle, bütün canı-
nızla O'na kulluk edin; üzerinize iyilik gel-
sin diye bugün size bildirdiğim buyrukları-
na, kurallarına uyun." (Yasa'nın Tekrarı 
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10:12-13)

'Ama O'nun sözüne uyan kişinin Tanrı'ya 
olan sevgisi gerçekten yetkinleşmiştir
(1.Yuhanna 2:5). Eğer Tanrı'ya olan sev-
gimizi göstermek istiyorsak, Sözü’nde 
bize vermiş olduğu talimatları yerine 
getirmeliyiz.

Tanrı'ya olan sevgimizi göstermenin bir 
başka yolu da, başka insanlara vermek 
ve onlarla paylaşmaktır. 1.Yuhanna 
3:17-18 şöyle der:

"Dünya malına sahip olup da kardeşini ih-
tiyaç içinde gördüğü halde ondan şefkatini 
esirgeyen kişide, Tanrı'nın sevgisi olabilir 
mi? Yavrularım, sözle ve dille değil, eylem-
le ve içtenlikle sevelim.”
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İtaatkâr ve paylaşan sevgi, tatmin edici 
ve ödüllendirici olacaktır. İsa, Luka 
10:28'de, Tanrı'yı her şeyin üzerinde 
seversek "yaşayacağımızı" söyler. Bazı 
insanlar, "gerçekten yaşama"nın zengin-
lik, güç ve konum olduğunu düşünürler. 
Ama bu şeyler kendi başlarına hiçbir 
zaman tatmin edemezler çünkü bizler 
Tanrı'nın benzerliğinde ve Tanrı'nın yü-
celiği için yaratıldık. Ruhlarımız ruhsal 
olanla tatmin olmalıdır.

Gerçekten yaşamak, Tanrı'yı sevmektir. 
"Siz öncelikle O'nun egemenliğinin ve doğ-
ruluğunun ardından gidin, o zaman size 
bütün bunlar da verilecektir" (Matta 6:33).

Kendinizi daha önemsiz şeylerle sınırla-
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mayın. Tanrı'yı bütün kalbinizle sevin.

İçindekilere...
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ÜÇ
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İNSAN

Bir gün ağaçtan küçük bir çocuk oyan, 
ünlü bir ağaç oymacısı hakkında ünlü 
bir öykü vardır. Çok güzel olmuştu ve 
adam onun adını Pinokyo koydu. Eserin-
den büyük gurur duyuyordu ama oyma 
çocuğun onun sevgisine karşılık verebil-
mesi mümkün değildi.

Oymacı tahta çocuğun içine küçük bir 
konuşma makinesi koysaydı ne olurdu? 
Küçük oymayı hareket ettirip, "Seni 
seviyorum" dedirtebilirdi. Bu, oymacıyı 
tatmin eder miydi? Heyecan ve mutlu-
lukla dolup, "Şimdi oyduğum çocuğun 
beni sevdiğini biliyorum" der miydi? 
Hayır, çünkü bu çocuğun sevgisinin bir 
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dışavurumu olmazdı. Hiçbir gerçek 
duygu taşımayan sadece mekanik bir 
şey olurdu.

Öykü tahtadan çocuğun her nasılsa 
canlandığını söyler. Kendine göre bir 
kafası vardı ve "Seni seviyorum" dedi-
ğinde oymacıyı gerçekten de çok mutlu 
etmişti. Neden? Çünkü tahtadan çocuk 
bunu söylemeye zorlanmamıştı—bunu 
sevgiyle söylemişti.

Bizler bu öykünün sadece bir masal ol-
duğunu biliyoruz. Ama bu öykü bizlere, 
Tanrı'nın insanı yarattığında neler his-
settiğini gösteriyor. Tanrı insanı çok 
güzel yarattı ve en önemlisi de kendi 
seçimlerini yapma gücüyle yarattı.
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Tanrı insanı yarattı ama onu tahtadan 
oymadı. Tanrı insanı nasıl yarattı? İnsa-
nın içine hangi özellikleri koydu? Son 
derste Tanrı'nın niteliklerinden bazılarını 
ve bizim O'na karşı tutumuzun nasıl ol-
ması gerektiğini etüt ettik. Şimdi Tanrı' 
nın insanı nasıl yarattığına ve O'na ver-
diği sorumluluğa bakalım.

Bu Derste Şunları İnceleyeceksiniz

* İnsanın Yaratılış'taki Durumu 
* İnsanın Şimdiki Durumu

İNSANIN YARATILIŞ'TAKİ DURUMU

Tanrı, ağaçlar, çiçekler ve hayvanlarla 
çok güzel bir dünya yarattı. Kutsal Ki-
tap, Tanrı'nın gördüklerinden hoşnut 
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olduğunu söyler. Ama Tanrı'nın yarattık-
ları tamam değildi. Bu güzelliğin tadını 
çıkarıp bunları paylaşacak insanlar yok-
tu.

Yaratılış 1:26-27 bizlere şöyle der: “Tanrı, 
“Kendi suretimizde, kendimize benzer in-
san yaratalım” dedi, “Denizdeki balıklara, 
gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürün-
genlere, yeryüzünün tümüne egemen ol-
sun.” Tanrı insanı kendi suretinde yarattı, 
onu Tanrı'nın suretinde yarattı. Onları 
erkek ve dişi olarak yarattı."

İnsan yaratılmış olan hayvanlardan 
farklıydı çünkü Tanrı'nın benzerliğinde 
yaratılmıştı. Beden, can ve ruhta kusur-
suz olarak yüce bir yaratılıştı. Öykünün 
ayrıntıları, Tanrı'nın insanı topraktan 
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yarattığını anlatan Yaratılış 2'de veril-
miştir. Bundan sonra insanın burun de-
liklerine yaşam veren nefesi üfledi ve 
insan yaşamaya başladı.

Yaşamla birlikte sorumluluk da geldi. İn-
san kendi kararlarını verebilirdi. Günlük 
hayatında Tanrı'yı yüceltebilirdi. Yeşaya 
43:7 bizlere Tanrı'nın sözlerini verir: 
"'Yüceliğim için yaratıp biçim verdiğim, / 
Adımla çağrılan herkesi, / Evet oluştur-
duğum herkesi getirin' diyeceğim.”

Kutsal Kitap, Tanrı'nın akşamın serinli-
ğinde insanla, onun yaşadığı güzel bah-
çede yürüyüp konuştuğunu söyler. Tan-
rı, adı Adem ve Havva olan o ilk iki insa-
nı seviyordu ve kusursuz paydaşlıkları-
nın sonsuza dek devam etmesini istiyor-
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du. Ama eğer bu paydaşlık zorlanırsa, 
Adem'le Havva'nın O'nunla paydaşlık 
etmekten başka seçenekleri olmazsa bu 
paydaşlığın kusursuz olmayacağını 
biliyordu.

Tanrı'nın seçme özgürlüğü olduğundan 
ve insanı da Kendisi gibi yarattığından 
insana bu paydaşlığın olduğu gibi—bo-
zulmadan ve güzel bir biçimde sürmesi 
konusunda karar verme hakkını verdi. 
Belki Adem'le Havva da bu ilişkiyi bu şe-
kilde sürdürmek istiyorlardı ama başka 
bazı şeyler de istiyorlardı. Bir gün en 
çok ne istediklerine karar vermelerinin 
gerektiği bir noktaya geleceklerdi.
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İNSANIN ŞİMDİKİ DURUMU

Tanrı, yarattıklarıyla paydaşlık içinde ol-
maktan büyük bir sevinç almış olmalıy-
dı. Sonra Adem'le Havva, Tanrı'yla bu 
değerli paydaşlığı bozmayı seçtiler.

İnsan kusursuz konumundan böyle düş-
tü. Yanlış kararı verdi ve günahkâr oldu. 
Romalılar 5:19, "Bir adamın sözdinlemez-
liği yüzünden nasıl birçoğu günahkâr kılın-
dı" der.

Tanrı'nın adaleti günahı görmezlikten 
gelemezdi. Tanrı yalan söyleyemez ve 
Sözü'ne aykırı davranamaz. Tanrı, söz-
dinlemezliğin insanı ölümlü yapacağını 
söylemişti. Adem'le Havva'nın Aden 
Bahçesi cennetinden ayrılıp Tanrı'nın 
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huzurundan ayrılmaları gerekiyordu.

Günümüzde insanın durumu hâlâ gü-
nahlıdır. Romalılar 3:23, "Herkes günah 
işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun 
kaldı" der. İnsan seçme yeteneğini hiçbir 
zaman kaybetmedi. Yanlış kararlar hâlâ 
insanları Tanrı'dan uzak tutarlar.

İçindekilere...
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DÖRT
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GÜNAH

Bir dostunuzun size, içi güzel şeylerle 
dolu ve bütün bu güzelliklerin tadını 
çıkarmanız için bir saray verdiğini dü-
şünelim. Buradaki her şey sizindir. Dos-
tunuzun sizden istediği tek şey, "Lütfen 
kuleden atlama, çünkü atlarsan ölürsün" 
dür.

Sonra sarayınıza bir düşman geliyor. 
"Sana atlamamanı kim söyledi? Atla, atla. 
Kendini harika hissedeceksin! Uçmanın 
nasıl bir şey olduğunu anlayacaksın. Sara-
yı farklı bir açıdan görebileceksin. Yere in-
diğinde ne olacağına aldırma; sadece yere 
inerken öğreneceğin bütün o yeni şeyleri 
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düşün" diyor.

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısı-
nız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip 
onun söylediklerini yapmak akılsızca 
olur.

Adem'le Havva da buna benzer bir dene-
yim yaşadılar. Tanrı onları çok güzel bir 
bahçeye koydu ve her şeyin üzerinde 
efendi yaptı. Onlara bir ağaç hariç her 
ağaçtan yeme izni verdi. Sonra düşman 
olan Şeytan geldi ve onlara o ağacın 
meyvasından yemelerini, bunun kendi-
lerine hiç bir zarar vermeyeceğini söyle-
di. Onlar da Tanrı'nın Sözü yerine, Şey-
tan'ın sözüne güvendiler. Bu çok akılsız-
ca bir davranıştı!
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Bir önceki derste gördüğümüz gibi, in-
san kusursuz yaratılmıştı ama itaatsiz-
lik yüzünden yaşamına günah girdi. Gü-
nahı nasıl tanımlarız? Günahı dünyaya 
Adem mi getirdi? Günahın cezası nedir? 
Günahtan kaçış var mıdır? Bu dersteki 
Kutsal Kitap ayetleri bize bu soruların 
yanıtlarını verecektir.

Bu derste şunları inceleyeceksiniz:

* Günahın Tanımı 
* Günahın Kaynağı 
* Günah İçin Çözüm

GÜNAHIN TANIMI

Günah, Tanrı'nın yasalarına karşı 
gelmektir. Tanrı'ya, "Ben Sen'den daha 
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önemliyim. Senin Sözünü kendi üzerimde 
nihai otorite olarak kabul etmiyorum" de-
mektir. Günah isyandır.

"Kimsenin beni kısıtlamaya hakkı yok. İste-
diğimi yaparım" diyebilirsiniz. Tanrı'nın 
bizim için koyduğu sınırların bir tek ne-
deni vardır—o da bizim için en iyi olanı 
düşünmesidir. Örneğin, Tanrı acılık ve 
nefretin şiddetli baş ağrılarına; öç alma 
isteğinin ülsere neden olduğunu bilir. Bu 
tutumlar biz insanlara zararı verir. Tanrı 
bizleri korumak için belirli sınırlar ya da 
yasalar koyarak bize olan sevgisini gös-
terdi. Bizler için bu sınırların dışına çık-
mak günahtır. 1.Yuhanna 3:4, "Günah 
işleyen, yasaya karşı gelmiş olur. Çünkü 
günah demek, yasaya karşı gelmek 
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demektir" der.

"Öyleyse bana ve başkalarına zararı do-
kunmayan bir şeyi yapmamın bir mahzuru 
yok?" Hayır, bir şeyin uygun olmasının 
TEK YOLU, Tanrı'nın koymuş olduğu sı-
nırlar içinde olmasıdır. Bir şeyin bize ve 
başkalarına bir zarar vermediğini düşü-
nebilir ve bu düşüncemizde yanılıyor 
olabiliriz. Örneğin, disiplinin çocuklarını 
sıkıp, kafalarını karıştıracağını düşüne-
rek, Tanrı'nın çocuklarına terbiye verme-
leri hakkındaki yasalarına itaat etmeyen 
anne-babalar vardı. Günümüzdeki gün-
cel dergilerden bir çoğu, "Artık çocukları-
mızı disipline sokma zamanımız geldi" 
demektedir. İnsanların görüşleri değişir. 
Bir süre bir şeyin bize zarar vermeyece-
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ğini söyler, daha sonra ise bize zarar 
vereceğini söyler. Bizim için tek güvenli 
davranış biçimi, onları ister anlayalım, 
ister anlamayalım, Tanrı'nın koymuş 
olduğu yasalara itaat etmektir.

GÜNAHIN KAYNAĞI

Şeytan insanı günah işlemeye ayarttı ve 
insan da o ayartılmaya kendini teslim 
etti. 1.Yuhanna 3:8, "Günah işleyen, İblis' 
tendir. Çünkü İblis başlangıçtan beri gü-
nah işlemektedir" der. İnsanı günah işle-
meye ayartan Şeytan'dı ama bu insanı 
mazur göstermez. İnsan da sorumludur.

Adem'in Şeytan'dan gelen ayartılmaya 
kendisini teslim etmesi gerekmiyordu. 



43

Ayartılmaların Tanrı'dan gelmediğini 
biliyoruz. Yakup 1:13 bizlere şöyle der:

“Ayartılan kişi, 'Tanrı beni ayartıyor' deme-
sin. Çünkü Tanrı kötülükle ayartılmadığı 
gibi kendisi de kimseyi ayartmaz.”

Ayartılmaya çalışılmak günah değildir. 
İsa bile Şeytan tarafından ayartılmaya 
çalışılmıştı. Ama ayartılmaya kendimizi 
teslim ediyorsak, bu günahtır. Eğer 
Adem ayartılmaya kendini teslim etme-
seydi, dünya ne kadar farklı bir yer ola-
caktı.

İnsan günah işlediğinde ona ne oldu? 
Tanrı, eğer itaatsizlik ederse öleceğini 
söylemişti. Ölümü bizim bildiğimiz şek-
liyle, hemen ölmedi ama hemen ölümlü 
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oldu. Ölüm onun bedeninde, canında ve 
ruhunda işlemeye başladı.

“Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de gü-
nah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece 
ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi 
günah işledi” (Romalılar 5:12).

Evet, bütün insanlar günahkârdır. "Çünkü 
herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğin-
den yoksun kaldı" (Romalılar 3:23).

Günümüzde günahın cezası, Tanrı'nın 
Adem'le Havva'ya verdiği cezanın aynısı, 
yani ölümdür. Romalılar 5:12 bunu şu 
şekilde dile getirir: "Ölüm bütün insanlara 
yayıldı.”

Romalılar 6:23'te şöyle okuyoruz: 
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"Çünkü günahın ücreti ölüm."

Hayır, günahkâr, günah işlediği anda öl-
mez. Hatta bazen daha da başarılı olu-
yor gibi gözükür. Ama yine de onda 
ölüm işlemektedir ve sonunda sadece 
fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da 
ölecektir. Ruhsal ölüm, Tanrı'dan sonsuz 
ayrılık anlamına gelir.

GÜNAH İÇİN ÇÖZÜM

Bu dersin başında size anlattığım hikâ-
yeyi hatırlıyor musunuz? Sarayın kule-
sinden atlayan kişikesinlikle ölecektir. 
Ama ya bir arkadaşı oralarda bulunup 
da tam pencerenin altına bir ağ gerse-
ydi? Atlayan kişi ağa düşseydi, hayatı 
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kurtulurdu.

Tanrı bizlere, ruhsal ölüm ve Kendisin-
den sonsuz ayrılık olan günahın ceza-
sından kurtulmanın bir yolunu vermiştir. 
Bu yol, İsa Mesih'i Kurtarıcımız olarak 
kabul etmektir. Daha sonraki derslerden 
birinde, bizlere nasıl uzanıp kurtulabile-
ceğimizi söyleyen ayetleri öğreneceğiz. 
Şimdilik, günahın cezasından nasıl kur-
tulabileceğimizi gösteren iki ayeti ezber-
lememiz iyi olacak.

“Tanrı ise bizi sevdiğini sununla kanıtlıyor: 
Biz daha günahkârken, Mesih bizim için 
öldü” (Romalılar 5:8).

“Ama günahlarımızı itiraf edersek, güven-
ilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağış-
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layıp bizi her kötülükten arındıracak-
tır” (1.Yuhanna 1:9).

İçindekilere...
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BEŞ
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İSA 
MESİH

Yeni arkadaşım, "Evet, tabii ki İsa Mesih'e 
inanıyorum" dedi. "İsa Mesih, büyük bir 
peygamberdi, Tanrı tarafından gönderilmiş 
bir adamdı ve bizlere izlememiz gereken 
birçok öğreti verdi."

"Bu harika" diye yanıtladım. "Ama yeterli 
değil. O'nun sadece büyük bir peygamber 
olduğuna inanmakla kalmamalı, aynı za-
manda Tanrı olduğuna da iman etmelisin. 
O'nu Tanrı, Kurtarıcı olarak tanımalısın.”

Arkadaşımın bunu kabul etmesi zordu. 
İsa hakkında bazı şeyler öğrenmiş ama 
Tanrı Sözü'nü okuyarak ya da dua aracı-
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lığıyla O'nunla bir paydaşlığa girmemiş-
ti. Ders 4'te gördüğümüz gibi, bütün in-
sanların günahkâr olduğuna ya da gü-
nahtan bir kaçış olduğuna inanmak 
onun için zordu.

O gün bana birçok soru sordu. İsa kim-
dir? Aynı zamanda nasıl olup da hem 
insan ve hem de Tanrı olabiliyor? Eğer 
öldüyse, Hıristiyanlar neden O'nun diri 
olduğunu söylüyorlar? Şimdi ne yapı-
yor?

Sorularına bulabildiğim en iyi yanıtlar, 
Tanrı Sözü olan Kutsal Kitap'taydı. Bu 
derste aynı sorulara bakacağız ve arka-
daşımın öğrenmek istediği yanıtları 
bulacağız.
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Bu derste şunları inceleyeceksiniz

* İsa Mesih'in Kim Olduğu
* İsa Mesih'in Amacı
* İsa Mesih'in Geri Dönüşü

İSA MESİH'İN KİM OLDUĞU

İsa Mesih, Tanrı'nın Kendisini insana 
görünür bir şekilde gösterimidir. O'nu 
daha iyi anlayabildim ve bizim için olan 
kurtuluş planını daha iyi öğrenelim diye 
insanlar gibi olmayı seçti. İnsan gibi ol-
mayı seçmesi, İsa'nın hem Davut'un so-
yu olarak, hem de Tanrı'nın Oğlu olarak 
Bir Kişi'de iki doğaya sahip olması anla-
mına geliyordu. Romalılar 1:3-4 şöyle 
der:
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“Rabbimiz İsa Mesih beden açısından Da-
vut'un soyundandır; kutsallık ruhu açısın-
dan ise ölümden dirilmekle Tanrı'nın Oğlu 
olduğu kudretle ilan edildi.”

İsa, insansal bir doğaya sahip olmak 
için Meryem adlı bir bakireden doğdu.

“Ama melek ona, "Korkma, Meryem" dedi, 
"Sen Tanrı'nın lütfuna eriştin. Bak, gebe 
kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koya-
caksın. O büyük olacak, kendisine 'Yüceler 
Yücesi'nin Oğlu' denecek. Rab Tanrı O'na, 
atası Davut'un tahtını verecek. O da son-
suza dek Yakup'un soyu üzerinde egemen-
lik sürecek, egemenliğinin sonu gelmeye-
cektir" (Luka 1:30-33).

“Söz, insan olup aramızda yaşadı. O'nun 
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yüceliğini—Baba'dan gelen, lütuf ve ger-
çekle dolu biricik Oğul'un yüceliğini—
gördük” (Yuhanna 1:14).

Yuhanna 1:14'te sözü edilen bu Baba 
kimdir? İsa'nın Babası Tanrı'dır. 2.Petrus 
1:17 bizlere şöyle der : Mesih, yüce ve 
görkemli Olan'dan kendisine ulaşan ses-
le, "Sevgili Oğlum budur, O'ndan hoşnu-
dum" diyen sesle Baba Tanrı'dan onur ve 
yücelik aldı.

"İsa Mesih" ismi bizlere O'nun Tanrılığın-
dan söz eder. Melek isminin İsa olacağı-
nı söylediğinde bu çok özel bir neden-
den ötürüydü. İsa, Kurtarıcı anlamına ge-
lir. Matta 1:21, "Meryem bir oğul doğura-
cak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını 
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günahlarından O kurtaracak" der.

Mesih adının da özel bir anlamı vardır. 
"Meshedilmiş Olan" anlamına gelir. 
Uzun yıllar önce bir adam kral olarak se-
çildiğinde, törenin bir parçası olarak ba-
şından aşağıya zeytinyağı dökülürdü. 
Bu yağ dökme işlemine, "meshetme" de-
nirdi. Rab'be, "Mesih" ya da "meshedil-
miş Olan" adını vermek O'nun kraliyete 
ait olduğu anlamına gelir. Mesih, Yahu-
diler'in beklemekte oldukları kralları ve 
kurtarıcılarına verdikleri isimdi. Simun 
Petrus O'nun kral olduğunu anlamış ve 
"Sen, yaşayan Tanrı'nın Oğlu Mesih'sin" 
demişti (Matta 16:16).
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İSA MESİH'İN AMACI

İsa dünyaya, insanları günahtan kurtar-
mak için geldi. Luka 19:10, "İnsanoğlu 
kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi" der. 
Bizi kurtarabilmesinin bir tek yolu vardı, 
o da Kendi hayatını bizler için vermekti. 
"İnsanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hiz-
met etmeye ve canını birçokları için fidye 
olarak vermeye geldi" (Markos 10:45).

Kurtarmak sözcüğü, özgür kılmak, salı-
vermek, kurtarmak anlamlarına gelir. Bu, 
bütün insanlık için harikulade bir vaattir. 
Ama İsa'nın bizleri kurtarmak için neden 
ölmesi gerekiyordu? Adem'le Havva'nın 
hikâyesini hatırlarsak, Tanrı'nın onlara 
günahın ardından ölüm geldiğini söyle-
diğini hatırlayacağız. Tanrı günaha karşı 
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yargısına aykırı davranamaz. Eğer gü-
nah varsa birisinin ölmesi gerekmek-
tedir. Bu yüzden İsa Mesih, günahkârın 
yerine ölmek üzere geldi. Bunu O'ndan 
başka hiç kimse yapamazdı çünkü 
ölümü yenebilecek tek Kişi O'ydu.

Buna karşın bu kolay bir şey değildi. 
Tahtının üzerinde oturan, meleklerin her 
buyruğunu yerine getirdiği Kişi, gökleri, 
yeri ve insanı Yaratan bir hizmetkâr ol-
muştu. Onlar kurtulabilsinler diye, yarat-
tıklarının Kendisini incitmelerine ve Gol-
gota'daki çarmıhın üzerine germelerine 
izin vermişti. 1.Petrus 1:18-19'da şöyle 
okuyoruz:

“...altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle 
değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran 
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Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtul-
dunuz.”

İsa kendileri için öldüğünden ötürü bü-
tün insanlar kurtulmuşlar mıdır? Hayır. 
Tanrı seçim yapma ayrıcalığını insan-
lardan hiçbir zaman geri almamıştır. 
Herkesin hâlâ kendi seçimini yapması 
ve İsa'yı kişisel Kurtarıcısı olarak kabul 
etmesi gerekmektedir. İsa, Kendisini 
izleyenlere şöyle demişti:

“Dünyanın her yanına gidin, Müjde'yi bütün 
yaratılışa duyurun. İman edip vaftiz olan 
kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giye-
cek” (Markos 16:15-16).

“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, 
biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman 
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edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi son-
suz yaşama kavuşsun. Tanrı, Oğlu'nu dün-
yayı yargılamak için göndermedi, dünya 
O'nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. 
O'na iman eden yargılanmaz, iman etme-
yen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı' 
nın biricik Oğlu'nun adına iman etmemiş-
tir.” (Yuhanna 3:16-18).

İsa bizler için öldü. Ancak eğer İsa me-
zarda kalsaydı, insanlar için bir kurtuluş 
umudu olamazdı.

Birçok dinler, liderlerinin mezarlarının 
etrafına tapınaklar inşa etmişlerdir. Bun-
ların içinde ölenlerin saygıdeğer kemik-
leri bulunmaktadır. Ama İsa'nın mezarı, 
çarmıha gerilmesinden üç gün sonra 
gerçekleşen bir mucizeden ötürü boştur. 
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İsa ölümden dirilmiştir ve dirilişinden 
sonra birçok kereler birçok kişi tarafın-
dan görülmüştür.

“Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahları-
mıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal 
Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden 
dirildi. Kefas'a, sonra Onikiler'e göründü. 
Daha sonra da beş yüzden çok kardeşe 
aynı anda göründü. Bunların çoğu hâlâ 
yaşıyor, bazılarıysa öldüler. Bundan sonra 
Yakup'a, sonra bütün elçilere ... göründü” 
(1.Korintliler 15:4-7).

İsa'nın dirilişi, O'nun Tanrı Oğlu olduğu-
nun kanıtlarından biridir. Romalılar 1:4 
şöyle der: "Ölümden dirilmekle Tanrı'nın 
Oğlu olduğu kudretle ilan edildi.”
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Birçok kişiye gözüktükten ve onlara 
cesaret verici sözler söyledikten sonra, 
cennete yükseldi. Bu da gizli saklı ger-
çekleşen bir olay değildi çünkü öğrenci-
leri seyrederken göğe alındı.

“İsa onları kentin dışına, Beytanya'nın ya-
kınlarına kadar götürdü. Ellerini kaldırarak 
onları kutsadı. Ve onları kutsarken yanla-
rından ayrıldı, göğe alındı” (Luka 
24:50-51).

İsa şimdi ne yapıyor? Göğe alındığında 
Baba'nın sağında hakkı olan yeri aldı. 
Baba'ya bizim gereksinimlerimizden söz 
ediyor. İsa'nın şimdi ne yaptığını bize 
söyleyen üç ayete bakalım:

"Göklerde, Yüce Olan'ın tahtının sağında 
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oturan, ... bir başkâhinimiz vardır" 
(İbraniler 8:1).

"Biri günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi 
Baba'nın önünde savunur" (1.Yuhanna 
2:1).

"Bu nedenle O'nun aracılığıyla Tanrı'ya yak-
laşanları tümüyle kurtaracak güçtedir. 
Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşa-
maktadır" (İbraniler 7:25).

Kurtuluşumuz için böylesine değerli bir 
bedelin ödenmiş olması çok harika bir 
şeydir! Çarmıhta öldükten, mezardan 
dirildikten ve Babası'yla birlikte olmak 
üzere göğe alındıktan sonra bizi unut-
mamıştır. Bizimle her gün ilgilenmekte 
ve bunu yapmasına izin verdiğimiz her 
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seferinde bize yardım etmeyi istemekte-
dir.

İSA MESİH'İN GERİ DÖNÜŞÜ

İsa Mesih yeryüzüne yeniden dönecek-
tir. Bizler buna O'nun İkinci Gelişi adını 
veriyoruz. Kutsal Kitap, bu olay gerçek-
leşmeden önce O'nun kilisesinin (bütün 
zamanlarda O'na iman edenlerin hepsi-
nin) O'nunla buluşmak üzere göğe alına-
caklarını söyler. Bu olaydan bir süre son-
ra yeniden yeryüzüne gelip krallığını 
kuracaktır.

İmanlılar bu olayı özlemle beklerler çün-
kü o zaman Rab'le buluşmak üzere 
göğe alınacak ve sonsuza dek O'nunla 
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birlikte olacaklardır. Elçilerin İşleri 1:11, 
"Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını 
nasıl gördünüzse, aynı şekilde geri gele-
cektir" der. 1.Selanikliler 4:16-17 şöyle 
bildirir: 

“Rab'bin kendisi, bir emir çağrısıyla, baş-
meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanı-
yla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler 
dirilecek. Sonra biz yaşamakta olanlar, ha-
yatta olanlar, onlarla birlikte Rab'bi havada 
karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp 
götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab' 
le birlikte olacağız.”

Ders 10'da Rab'le buluşmak üzere göğe 
alınışımız ve gelecekteki olaylar 
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hakkında daha çok bilgi edineceğiz.

İçindekilere...
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ALTI
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KURTULUŞ

95 yaşındaki Amelia İsa Mesih'e Kur-
tarıcısı olarak nasıl iman ettiğini bana 
anlatırken onun küçük evinde oturu-
yorduk.

Yıllar önce Güney Amerika'daki bir kili-
senin kapısının önünde durmuştu. İçeri 
girmekten korkuyordu ama vaiz, "İsa 
Kurtarıcınız'dır. Sizi günahlarınızdan kur-
taracaktır. İhtiyaç içinde olduğunuzda 
İsa'dan yardım isteyin" derken dikkatle 
dinlemişti.

O gün tepeye yeniden çıktı ve odasına 
girdiğinde bir hışırtı işitti. Birdenbire, 
kaçabilmesine vakit kalmadan büyük bir 
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boa yılanı kendini onun vücudunun etra-
fına sardı. Yılan onu sıkmaya başlarken 
kadın, yılanın yüzünün tam önündeki 
yüzünü görebiliyordu. Vaizin sözlerini 
hatırladı ve çaresizlik içinde, "İsa beni 
kurtar! İsa beni kurtar" diye bağırdı. Yılan 
gevşedi, üzerinden düştü ve odadan 
dışarıya çıktı.

Amelia o gün Rab İsa Mesih'e kendisini 
fiziksel olarak kurtardığından ötürü te-
şekkür etmekle kalmadı, aynı zamanda 
kendisini ruhsal olarak da kurtarmasını 
da istedi.

Amelia'yı kurtaran Rab İsa, sizi de kurta-
rabilir. Şimdi bu değerli kurtuluş ve onu 
elde edebilmeniz için ne yapabileceğini-
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zi inceleyelim.

Bu derste şunları inceleyeceksiniz

* Kurtuluşun Tanımı 
* Kurtuluşa Giriş
* Kurtuluşun Sonuçları

KURTULUŞUN TANIMI

Bir gün üniversiteli bir delikanlı bana, 
"Kurtuluş ve cennete giden birçok yol var-
dır. Cennete erişmenin anahtarı içtenliktir. 
İçten olduğunuz sürece istediğiniz şeye 
inanabilirsiniz" demişti.

Haklı mıydı? İçten olmak yetiyor mu? Ya 
da kişi içtenlikle yanlış yolda olabilir mi?

Kutsal Kitap, günahtan özgürlüğün 
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sadece İsa Mesih aracılığıyla geldiğini 
çok açık bir şekilde bildirmektedir. Vahiy 
1:5, "....bizi seven (İsa Mesih), kanıyla bizi 
günahlarımızdan özgür kılmış..." der.

Elçilerin İşleri 4:12 şöyle bildirmektedir : 
"Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu 
göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi 
kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.”

Böylece, kurtuluşu tanımlarken, onun 
günahtan bağışlanma olduğunu söyle-
yebiliriz ama, olduğunu da eklemeliyiz.

Bu kurtuluşa kimin ihtiyacı vardır? Daha 
önce de öğrendiğimiz gibi, herkes gü-
nah işlemiştir ve sonsuz ölüm ya da 
Tanrı'dan ayrılma cezasına çarptırılmış-
tır. Hezekiel 18:4, "Ölecek olan, günah 
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işleyen candır" der. Ve Romalılar 3:23'te 
şöyle okuyoruz: "Çünkü herkes günah 
işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun 
kaldı.” Bütün insanlık, İsa Mesih aracılı-
ğıyla günahtan bağışlanma ihtiyacı için-
dedir.

KURTULUŞA GİRİŞ

İsa'nın dirilişinden birkaç yıl sonra, Elçi-
lerin İşleri kitabının yazarı, bir deprem 
olduğu ve bazı tutukluların kaçtığını dü-
şündüğü için çok korkan bir gardiyanın 
hikâyesini anlatmıştır. Bu tutuklulardan 
ikisi olan Pavlus ve Silas, Mesih'in izleyi-
cileriydiler.

Pavlus ve Silas, gardiyana hiçbir tutuk-
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lunun kaçmayacağı hakkında çabucak 
güvence verdiler. Sonra, Tanrı'nın bir 
mucize yaptığını gören gardiyan nasıl 
kurtulabileceğini sordu. İmanlılar'in 
kendisine verdiği yanıt çok basitti. Bu 
yanıtı Elçilerin İşleri 16:31'de görüyoruz: 
"Rab İsa'ya iman et, ...kurtulursun." Öyley-
se kurtuluşa girmek için atılacak ilk 
adım, Rab İsa'ya iman etmektir.

Ne şekilde iman etmeliyiz? Yanıt yine 
Kutsal Kitap'tadır. Kutsal Kitap, O'nu 
Rabbimiz ve Kurtarıcımız olarak kabul 
etmemiz ve bizleri cennete götürmesi 
için O'na güvenmemiz gerektiğini söyler.

“Ne var ki yazılanlar, İsa'nın, Tanrı'nın Oğlu 
Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman 
ederek O'nun adıyla yaşama kavuşasınız 
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diye yazılmıştır” (Yuhanna 20:31).

İsa'yı Rab ve Kurtarıcı olarak kabul etti-
ğimizde aynı zamanda günahtan dön-
meliyiz. Tövbe edip Tanrı'dan İsa'nın 
uğruna bizleri bağışlayıp temizlemesini 
istemeliyiz. Eğer O'ndan bunu yapması-
nı istersek bizi bağışlayıp temizlediğine 
de güvenmemiz gerekmektedir. "Ama 
günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve 
adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp 
bizi her kötülükten arındıracaktır" diyen 
1.Yuhanna 1:9'u hatırlayın.

İsa'yı Rab ve Kurtarıcı olarak bu şekilde 
kabul etmek, tıpkı bir dostunuzla konu-
şur gibi konuşarak gerçekleşir. Eğer bu 
adımı hiç atmadıysanız, Tanrı'ya sundu-
ğu bağışlamayı kabul etmek istediğinizi 
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söyleyin.

Bunu kendi sözcüklerinizle aşağıdaki 
duaya benzer bir şekilde söyleyebilir-
siniz:

"Sevgili Baba, 
Bir günahkâr olduğumu kabul ediyorum. 
Günahımdan ötürü pişmanım ve senin 
bağışlamanı diliyorum. 
Beni temizle ve beni bütün yanlış 
davranışlardan koru. 
Benim için Kurban ettiğin Oğlun İsa'ya 
iman ediyorum. 
O'nu şimdi Rabbim ve Kurtarıcım olarak 
kabul ediyorum. 
Sana teşekkür ediyorum. Amin."

Bu duayı içtenlikle ettinizse günahları-
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nızın bağışlandığına güvenebilirsiniz! 
O'na ait olduğunuz ve O'nun çocuğu 
olduğunuz için Tanrı'yı övüp O'na 
teşekkür edebilirsiniz.

KURTULUŞUN SONUÇLARI

Kurtuluşu kabul ettiğinizde ne olur? Ke-
sin bir ruhsal değişim, bir dönüşüm ger-
çekleşir. Buna bazen yürek değişikliği 
denir. 2.Korintliler 7:10, "Tanrı'nın isteği-
yle çekilen acı, kişiyi kurtuluşla sonuçla-
nan ve pişmanlık doğurmayan tövbeye 
götürür" der. 2.Korintliler 5:17, "Bir kimse 
Mesih'teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler 
geçmiş, her şey yeni olmuştur" der. Bu 
değişiklik birkaç değişik şekilde görüle-
bilir. Bazen kişinin hayata karşı tutumu 
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mutsuzluktan mutluluğa değişir ya da 
belki de daha önce sevemediği birini 
artık sever.

Ayrıca fiziksel değişimler de olabilir. Al-
kolizm gibi alışkanlıklara bağımlı olanlar 
özgür kılınabilirler. Rab, artık Kendisine 
iman eden kişide her değişikliği yapma 
konusunda güçlüdür.

İsa Mesih'i Rab ve Kurtarıcı olarak kabul 
etmek ayrıca Tanrı'nın ailesine doğmak 
anlamına gelir. İsa, Yuhanna 3:3'te, "ye-
niden doğmamız" gerektiğini söylediğin-
de söylemek istediği buydu.

Yuhanna 1:12-13 şöyle der:

“Kendisini kabul edip adına iman edenlerin 
hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını 
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verdi. Onlar ne kandan, ne beden, ne de 
insanın isteğinden doğdular; tersine Tanrı' 
dan doğdular.”

Kutsal Kitap aynı zamanda benzer bir 
ilişki oluşturan evlatlığa kabul etmeden 
de söz eder. Evlatlığa kabul edilme ara-
cılığıyla Tanrı'nın ailesine kabul edildik. 
Tanrı bizlere Tanrı oğullarına ait olan 
bütün miras haklarını vererek bizleri 
Kendi çocukları yapar.

“Ruh'un kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, 
Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık 
eder. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak, aynı 
zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yü-
celtilmek üzere Mesih'le birlikte acı çeki-
yorsak, Tanrı'nın mirasçılarıyız, Mesih'le 
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ortak mirasçılarız” (Romalılar 8:16-17).

Tanrı'nın ailesinde olmak özel bir şeydir. 
İmanlılar’in birbirlerine "kardeş" diye hi-
tap etmelerinin nedeni budur. Bu, "bizler 
aynı aileye aitiz" demenin bir yoludur.

Kurtuluşumuzdan emin olabilir miyiz? 
Bir gün genç bir kadın dua istemişti. 
Mesih'i Kurtarıcısı olarak kabul ettiğinde 
kendini çok harika, sevinç dolu hissetti-
ğini söyledi. Ama artık öyle hissetmiyor-
du ve "kurtuluşunu neden kaybettiğini" 
bilmek istiyordu. Hislerimizle değil, Tan-
rı'nın Sözü'ne inanarak kurtulduğumuzu 
biliyoruz.

Kutsal Kitap'ın kurtuluş için verdiği şart-
ları yerine getirdiysek kendimizi nasıl 
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hissedersek hissedelim kurtulduğumu-
za inanmalıyız. Kutsal Ruh da yürekleri-
mize bu güvenceyi verebilir. Arkadaşı-
mın bana geldiği gün bulduğu şekilde, 
Mesih'teki kardeşlerimizde de güvence 
bulabiliriz.

“Biz kardeşleri sevdiğimiz için ölümden 
yaşama geçtiğimizi biliyoruz” (1. Yuhan-
na 3:14).

Belki imanlılar’ın, aklanma ve kutsallaştır-
ma sözcüklerini kullandıklarını duymuş-
sunuzdur. Bu sözlerin anlamı nedir?

Aklanma, günahtan özgür olma, doğru 
kılınmadır. Kurtuluşun bir sonucudur. 
Tanrı günahımızı bağışlar, bütün suçlu-
luğu kaldırır ve şimdi artık—sanki şimdi-



79

ye kadar hiçbir kötü şey yapmamışız 
gibi—doğru olduğumuzu söyler. Roma-
lılar 5:1 bizlere, "Böylece imanla aklan-
dığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih saye-
sinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz" der. 
Tanrı'yla doğru bir ilişki içine konulmak, 
aklanmaktır.

Kutsallaştırma, kutsal kılınma yani gü-
nahtan temizlenme ve Tanrı'ya adanma 
anlamına gelir.

“Esenlik kaynağı olan Tanrı'nın kendisi sizi 
tümüyle kutsal kılsın. Ruhunuz, canınız ve 
bedeniniz Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde 
eksiksiz ve kusursuz olmak üzere korun-
sun” (1.Selanikliler 5:23).

Tanrı bütün çocuklarının kutsallaştırıl-
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masını, kutsal kılınmalarını ister. 
"Tanrı'nın isteği şudur: kutsal olmanız, 
fuhuştan kaçınmanız..." (1.Selanikliler 
4:3). "Herkesle barış içinde yaşamaya, 
Kutsal olmaya gayret edin. Kutsallığa 
sahip olmadan kimse Rab'bi göremeye-
cek" (İbraniler 12:14).

İsa'nın çarmıhta ölümünün sonuçların-
dan söz ederken değinilmesi gereken 
başka bir nokta daha vardır. Bu da tanrı-
sal iyileştirmedir. Tanrısal iyileştirme, 
İsa'nın Golgota'da bizler için satın aldığı 
yararlardan biriydi.

“Akşam olunca birçok cinliyi kendisine 
getirdiler. İsa onlardaki kötü ruhları tek 
sözle kovdu, hastaların hepsini iyileştirdi. 
Bu, Peygamber Yeşaya aracılığıyla bil-
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dirilen şu söz yerine gelsin diye oldu: 
Zayıflıklarımızı O kaldırdı, / hastalıklarımızı 
O üstlendi" (Matta 8:16-17).

"Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun 
bedeni deşildi, / Bizim suçlarımız yüzün-
den O eziyet çekti. / Esenliğimiz için ge-
rekli olan ceza / Ona verildi. / Bizler onun 
yaralarıyla şifa bulduk" (Yeşaya 53:5). 
Tanrısal iyileştirme, Tanrı'nın doğaüstü 
gücünün insan vücuduna sağlık getir-
mesidir. Yakup 5:14-15 bizlere bu iyileş-
tirmeyi kendimiz için nasıl isteyebilece-
ğimizi söyler:

“İçinizden biri hasta mı, kilisenin ihtiyar-
larını çağırtsın; Rab'bin adıyla üzerine yağ 
sürüp onun için dua etsinler. İmanla edilen 
dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa 
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kaldıracaktır.Eğer hasta günah işlemişse, 
günahları bağışlanacaktır.”

İçindekilere...
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YEDİ
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KUTSAL RUH

Öğrenciler İsa'nın aralarından ayrılaca-
ğını biliyorlardı. Kendisi bunu onlara 
söylemişti. Bu önceleri onlara iyi bir 
haber gibi gelmedi ve yürekleri sıkıntıyla 
doldu. İsa'yı seviyorlardı; üç yıl boyunca 
İsa'yla birlikte yürümüşlerdi. O'nsuz 
nasıl yaşarlardı?

İsa onların kalplerinden geçenleri oku-
muştu ve cennetteki Babası'nın yanına 
dönmesinin onlar için en iyisi olduğu 
konusunda onlara güvence vermişti. 
Babası onlara Kutsal Ruh'u yollayacaktı 
(Ders 2'de hakkında okuduğumuz Üçlü 
Birliğin Kişilerinden biri) ve onlar hiçbir 
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zaman yalnız kalmayacaklardı.

Tanrı'nın Ruhu sadece bir tek ülkede 
hissedilmeyecek ya da sadece bir tek 
ırka hizmet etmeyecekti—bütün dünya-
da hissedilip bütün dünya insanlarına 
hizmet edecekti. Pentikost Günü'nde 
Petrus, en az 15 dil grubunu temsil eden 
bir kalabalığa seslenmişti. Elçilerin İşleri 
2:16-17, Petrus'un söylediklerini bize bil-
dirir: "Bu gördüğünüz, Peygamber Yoel 
aracılığıyla önceden bildirilen olaydır: / 
Son günlerde, diyor Tanrı, / Bütün insan-
ların üzerine Ruhum'u dökeceğim.”

Ders 6'da kurtuluşu inceledik. Kutsal 
Ruh'un işi aracılığıyla kurtuluşa getirildi-
ğimizi biliyor muydunuz? Şimdi Kutsal 
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Ruh ve içimizdeki işini inceleyelim.

Bu derste şunları inceleyeceksiniz

* Kutsal Ruh'un Kişiliği 
* Kutsal Ruh'un İşi

KUTSAL RUH'UN KİŞİLİĞİ

Kutsal Ruh, Tanrı'dır. Adına Üçlü Birlik 
denilen Tanrılık'taki üçüncü Kişi'dir. 
Baba ve Oğul gibi, O'nun da başka isim-
leri vardır. Bunlardan bazıları, Kutsal Ruh, 
Tanrı'nın Ruhu, Gerçeğin Ruhu, Tesellicidir. 
Matta 28:19, her üç Kişi'den de söz eder. 
"Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrenci-
lerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve 
Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin."
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Kutsal Ruh, Baba Tanrı gibidir. Sonsuz-
dur, her şeye gücü yeter, her şeyi bilir ve 
her yerdedir. Baba ve Oğul'la birlikte 
çalışır ve Yaratılış'ta onlarla birlikteydi. 
Kutsal Ruh'tan söz eden ayetlerden 
bazılarına bakalım.

“Öyleyse sonsuz Ruh aracılığıyla kendini 
lekesiz olarak Tanrı'ya sunmuş olan Me-
sih'in kanının.." (İbraniler 9:14).

"Ruh her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini 
bile araştırır" (1.Korintliler 2:10).

“/ Beni Tanrı'nın Ruhu yarattı, / Her Şeye 
Gücü Yeten'in soluğu yaşam veriyor 
bana" (Eyüp 33:4).

Kutsal Ruh, Eski Antlaşma zamanların-
da peygamberler ve kahinlerin üzerinde 
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işliyordu. İnsanların Tanrı'ya hizmet et-
melerine yardım ediyordu. Mısır'a köle 
olarak satılan Yusuf hakkında şöyle 
denmişti: "Bu adam gibi Tanrı Ruhu'na 
sahip birini bulabilir miyiz?" (Yaratılış 
41:38).

KUTSAL RUH'UN İŞİ

Kutsal Ruh, kurtuluşumuzda önemli bir 
rol oynar. Günahlarımızın ne kadar yan-
lış olduklarını gösterir ve İsa Mesih'i 
Kurtarıcımız olarak kabul etmemize yar-
dım eder. Yaşamlarımızı değiştirir.

“O gelince günah, doğruluk ve gelecek yar-
gı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ik-
na edecektir” (Yuhanna 16:8).
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İsa şöyle yanıt verdi: "Sana doğrusunu 
söyleyeyim, bir kimse sudan ve Ruh'tan 
doğmadıkça Tanrı'nın Egemenliği'ne gire-
mez. Bedenden doğan bedendir. Ruh'tan 
doğan ruhtur” (Yuhanna 3:5-6).

Kutsal Ruh her imanlının içinde yaşar. 
İsa'ya iman ettiğinizde yüreğinize girer. 
"Oğullar olduğunuz için Tanrı öz Oğlu'nun 
'Abba! Baba!' diye seslenen Ruhunu yürek-
lerinize gönderdi" (Galatyalılar 4:6). 
Romalılar 8:9 da, "Ama içinde Mesih'in 
Ruhu olmayan kişi Mesih'in değildir" der. 
Eğer Tanrı'nın ailesine aitsek, Tanrı'nın 
Ruhu içimizde yaşar.

“Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyerek 
kölelik ruhunu almadınız, oğulluk ruhunu 
aldınız. Bu ruhla, "Abba, Baba!" diye ses-
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leniriz. Ruh'un kendisi, bizim ruhumuzla 
birlikte, Tanrı'nın çocukları olduğumuza 
tanıklık eder” (Romalılar 8:15-16).

Kutsal Ruh'un içimizde yaşamasından 
söz ettik ve İsa'yı Kurtarıcı olarak kabul 
ettikten sonra gerçekleşen Ruh'un içi-
mizi doldurmasına da sahip olabiliriz. 
Buna bazen, Kutsal Ruh'un Vaftizi de 
denir. Her imanlı, Kutsal Ruh'la vaftiz 
olmamıştır ama bu, Tanrı'nın bütün ço-
cuklarının yaşamasını istediği bir dene-
yimdir.

“O, Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen 
Kutsal Ruh'u Baba'dan almış ve şimdi gör-
düğünüz ve işittiğiniz gibi, bu Ruh'u üzeri-
mize dökmüştür” (Elçilerin İşleri 2:33).
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Petrus onlara şu karşılığı verdi: "Tövbe 
edin, her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz 
olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak 
ve Kutsal Ruh armağanını alacaksınız" 
(Elçilerin İşleri 2:38).

Kutsal Ruh bizim Tesellicimiz, Yardımcı-
mız'dır. Bizlere öğretir, bizlere sevgi ve 
paydaşlık verir ve bizleri gerçeğe götü-
rür. Bizler için, sevinç, esenlik, sabır, yu-
muşak huyluluk ve özdenetim gibi 
meyveleri vardır (Galatyalılar 5:22). Ve 
Ruh aracılığıyla Rab'be ve diğer insan-
lara hizmet edebileceğimiz ruhsal arma-
ğanlar verir (1.Korintliler 12:4-7).

İçindekilere...
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SEKİZ
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KİLİSE

Üzerinde "Kilise" yazan birçok bina var-
dır. Bunlara güzel binalar ve katedraller, 
alçakgönüllü ev toplulukları ve sade 
barakalar da dahildir. Kuleleri, haçları ve 
çanları vardır, bunlar yoldan geçenlerin 
bu binaların kilise olduğunu anlamaları-
na yardımcı olur. İnsanlar tarafından ya-
pılan bu binalar sözcüğün bir anlamında 
kilisedirler ama İncil'de sözü edilen kili-
se bundan çok daha fazlasıdır.

Geniş anlamıyla kilise, bütün imanlılar-
dan oluşmuştur. Kilise'ye Mesih'in be-
deni adı verilir. Tanrı, Kutsal Ruhu aracı-
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lığıyla bu imanlılarin arasında yaşar. 
Ders 7'de Kutsal Ruh ve bazı işlevlerini 
inceledik. Sözünü etmediğimiz işlev-
lerinden biri, kiliseyi birlik içine koyması-
dır. Efesliler 4:3, "Ruh'un birliğini esenlik 
bağıyla korumaya gayret edin" der.

Bu derste, kilisenin ne olduğunu, ne yap-
ması gerektiğini ve ona neler olacağını 
etüt edeceğiz. Yine, bize doğru yanıtları 
verecek olan Kutsal Kitap'tır.

Bu derste şunları inceleyeceksiniz:

* Kilisenin İsimleri
* Kilisenin Buyrukları 
* Kilisenin Misyonu 
* Kilisenin Geleceği
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KİLİSENİN İSİMLERİ

Beden, bina, gelin, aile sözcüklerini duy-
duğunuzda bunlar sizin için ortak bir 
şey çağrıştırıyorlar mı? Bu sözcüklerin—
hepsi insanlardan söz eder ve Kutsal 
Kitap'ın dilinde belirli bir grup insandan
—Tanrı'nın ailesini oluşturan insanlar-
dan söz eder.

Kilise, Mesih'in başı olduğu bir bedenle 
kıyaslanır. Koloseliler 1:18 şöyle der: 
"Bedenin, yani Kilisenin başı O'dur.”

"Her şeyi ayakları altına sererek O'na ba-
ğımlı kıldı. O'nu her şeyin üzerinde baş 
olmak üzere kiliseye verdi. Kilise O'nun 
bedenidir, her yönden her şeyi dolduranın 
doluluğudur” (Efesliler 1:22-23).
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"Sizler Mesih'in bedenisiniz, bu bedenin 
ayrı ayrı üyelerisiniz" (1.Korintliler 12:27). 
Kutsal Kitap, kiliseyi bir binaya, Rab'be 
adanmış bir tapınağa da benzetir.

“Elçilerle peygamberlerden oluşan temel 
üzerine inşa edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa' 
nın kendisidir. Bütün yapı Rab'be ait kutsal 
bir tapınak olmak üzere O'nda kenetlenip 
yükseliyor. Siz de Ruh aracılığıyla Tanrı'nın 
konutu olmak üzere hep birlikte Mesih'te 
inşa ediliyorsunuz” (Efesliler 2:20-22).

Kiliseye verilen bir başka isim de, Mesih' 
in gelinidir. Kutsal Kitap, İsa'nın Kuzu ol-
duğunu bildirir ve kilisenin O'nunla evle-
necek olan gelin olduğunu söyler. Vahiy 
21:9 şöyle der: "'Gel' dedi. ‘/ Kuzu'ya eş 
olacak gelini sana göstereyim." "Kuzu'nun 
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düğünü başlıyor, / Gelini hazırlandı" 
(Vahiy 19:7). Efesliler 5:25'te Mesih 
kocayla ve kilise de kadınla kıyaslanır. 
"Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun 
uğruna kendini feda ettiyse, siz de 
karılarınızı öyle sevin."

Kutsal Kitap'ı okurken, başka kıyaslama-
lar da göreceksiniz. Hatırlamanız gere-
ken önemli şey, kilisenin Mesih'in ger-
çekten yeniden doğmuş izleyicilerinden 
oluştuğudur. Kilise büyümekte olan bir 
gruptur, “...Tanrı'yı övüyorlardı. Bütün hal-
kın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her 
gün yeni kurtulanları topluluğa katıyor-
du" (Elçilerin İşleri 2:47).
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KİLİSENİN BUYRUKLARI

Şimdi artık kilisenin kim olduğunu bildi-
ğimize göre, onun buyruklarını anlama-
mız çok önemlidir. Bir buyruk, yetkili biri 
tarafından konulan bir kuraldır. Kilisenin 
buyrukları, Rab'bin Sofrası (komünyon) 
ve suyla vaftizdir. 

Bu iki buyruğu veren İsa'nın Kendisidir. 
Bütün öğrencilerine en son buyruğu, "Bu 
nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim 
olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kut-
sal Ruh'un adıyla vaftiz edin"di (Matta 
28:19). Suyla vaftizin özel bir anlamı 
vardır :

“Vaftizde O'nunla birlikte gömüldünüz, 
O'nu ölümden dirilten Tanrı'nın gücüne 
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iman ederek O'nunla birlikte dirildiniz” 
(Koloseliler 2:12).

İmanlı olarak, Mesih'teki yeni yaşamını-
za tanıklık olması üzere suyla vaftiz 
edilmeyi isteyeceksiniz. Ayrıca Rab'bin 
Sofrası'na katılmayı da isteyeceksiniz.

Komünyon ya da Rab'bin Sofrası, İsa'nın 
Romalı askerler tarafından tutuklanma-
dan önce 12 öğrencisiyle yaptığı son 
toplantısıydı. Bizler İsa'nın ölümünü an-
mak için Rab'bin Sofrasını kutluyoruz. 
"Bu ekmeği her yediğinizde ve bu kâseden 
her içtiğinizde, Rab'bin gelişine dek Rab' 
bin ölümünü ilan etmiş olursunuz" 
(1.Korintliler 11:26).

“Size ilettiğimi ben Rab'den öğrendim. Ele 
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verildiği gece Rab İsa eline ekmek aldı, 
şükredip ekmeği böldü ve şöyle dedi: ‘Bu 
sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Be-
ni anmak için böyle yapın.’ Aynı biçimde 
yemekten sonra kâseyi alıp şöyle dedi: ‘Bu 
kâse kanımla gerçekleşen yeni antlaşma-
dır. Her içtiğinizde beni anmak için böyle 
yapın’ (1.Korintliler 11:23-25).

KİLİSENİN MİSYONU

Kilisenin misyonu, müjdeyi bütün insan-
lığa bildirmektir. İsa'nın Kendisi, Baba'ya 
dönmeden önce bu görevi izleyicilerine 
vermişti.

“Bundan sonra (İsa), Kutsal Yazılar'ı anla-
yabilmeleri için zihinlerini açtı. Onlara (yol-
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da göründüğü iki öğrencisine) dedi ki: 
‘Şöyle yazılmıştır: Mesih acı çekecek ve 
üçüncü gün ölümden dirilecek; günahların 
bağışlanması için tövbe çağrısı da Yeruşa-
lim'den başlayarak bütün uluslara O'nun 
adıyla duyurulacak’” (Luka 24:45-47).

KİLİSENİN GELECEĞİ

Mesih kiliseyi sevdi ve onun için yaşa-
mını verdi. Bunu neden yaptı?

“Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle 
temizleyerek kutsal kılmak için kendini fe-
da etti. Öyle ki, Kiliseyi üzerinde leke, buru-
şukluk ya da buna benzer bir şey olmadan, 
görkemli biçimde kendine sunabilsin. 
Amacı kilisenin kutsal ve kusursuz olması-
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dır.” (Efesliler 5:26-27).

Kilise, Mesih'le birlikte egemenlik süre-
ceği hem gökte hem de yeryüzünde 
Tanrı'yı övecektir.

“/ Onları Tanrımız'ın hizmetinde / Bir kral-
lık haline getirdin, / Kâhinler yaptın. / Dün-
ya üzerinde egemenlik sürecekler... Ardın-
dan gökte, yeryüzünde, yer altında ve de-
nizlerdeki bütün yaratıkların, bunlardaki 
bütün varlıkların şöyle dediğini işittim: ‘/ 
Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara 
dek / Tahtta oturanın ve Kuzu'nun ol-
sun!’” (Vahiy 5:10, 13).

Şimdi ÜNİTE BİR bilginizi
test etmeye hazırsınız.

İçindekilere...
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ÜNİTE 1 BİLGİNİZİ TEST EDİN
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Bütün sorular için yanıt kağıdındaki 
boşluklarda yer alan sayının, sorunun 
yanında yer alan sayıyla aynı olmasına 
dikkat edin.
1 Kutsal Kitap'ın kaynağı ve temel 
yapısı,

a) 1300 yıldan uzun bir süre içinde 30 
kişi tarafından yazılan 66 kitaptır.

b) 1100 yıldan uzun bir süre içinde 40 
adam tarafından yazılan 55 kitaptır.

c) 1600 yıldan uzun bir süre içinde 40 
adam tarafından yazılan 66 kitaptır.
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1 Kutsal Kitap'ın kaynağı ve temel 
yapısı,

a) 1300 yıldan uzun bir süre içinde 30 
kişi tarafından yazılan 66 kitaptır.

b) 1100 yıldan uzun bir süre içinde 40 
adam tarafından yazılan 55 kitaptır.

c) 1600 yıldan uzun bir süre içinde 40 
adam tarafından yazılan 66 kitaptır.
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2 Aşağıdakilerden hangisi Kutsal 
Kitap'ın amacıdır?

a) Bizi eğlendirmek.

b) Bize günahlarımızı göstermek.

c) Bize Nuh'un gemisi gibi bir gemiyi 
nasıl yapabileceğimizi göstermek.
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2 Aşağıdakilerden hangisi Kutsal 
Kitap'ın amacıdır?

a) Bizi eğlendirmek.

b) Bize günahlarımızı göstermek.

c) Bize Nuh'un gemisi gibi bir gemiyi 
nasıl yapabileceğimizi göstermek.
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3 Kutsal Kitap bizlere, Tanrı'nın insanla 
olan ilişkisinde,

a) görünür

b) uzak

c) sonsuz olduğunu bildirir.
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3 Kutsal Kitap bizlere, Tanrı'nın insanla 
olan ilişkisinde,

a) görünür

b) uzak

c) sonsuz olduğunu bildirir.
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4 İnsanın ilk sorumluluğu,

a) Tanrı'yı sevmektir.

b) ailesine hizmet etmektir.

c) tam olarak gelişmektir.
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4 İnsanın ilk sorumluluğu,

a) Tanrı'yı sevmektir.

b) ailesine hizmet etmektir.

c) tam olarak gelişmektir.
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5 Tanrı insanı,

a) her bakımdan kusursuz yaratmıştır.

b) doğa bakımından günahlı olarak 
yaratmıştır.

c) ruhta zayıf yaratmıştır.
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5 Tanrı insanı,

a) her bakımdan kusursuz yaratmıştır.

b) doğa bakımından günahlı olarak 
yaratmıştır.

c) ruhta zayıf yaratmıştır.
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6 İnsan düşüşün sonucu olarak,

a) seçme konusunda hiçbir gücü 
olmayan bir konumdadır.

b) günahlı doğaya sahip bir 
konumdadır.

c) kalıcı bir engele sahiptir.
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6 İnsan düşüşün sonucu olarak,

a) seçme konusunda hiçbir gücü 
olmayan bir konumdadır.

b) günahlı doğaya sahip bir 
konumdadır.

c) kalıcı bir engele sahiptir.
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7 Aşağıda günahın bir kıyaslanmasını 
görüyorsunuz. Günah,

a) kişinin öğretmenine kopya çektiğini 
itiraf etmesidir.

b) kişinin yaptığı bir itaatsizliği anne-
babasından gizlemesidir.

c) kişinin söylediği öfkeli sözlerden 
ötürü özür dilemesidir.
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7 Aşağıda günahın bir kıyaslanmasını 
görüyorsunuz. Günah,

a) kişinin öğretmenine kopya çektiğini 
itiraf etmesidir.

b) kişinin yaptığı bir itaatsizliği anne-
babasından gizlemesidir.

c) kişinin söylediği öfkeli sözlerden 
ötürü özür dilemesidir.
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8 Günahın sonucu nedir?

a) Fiziksel ve ruhsa ölümdür.

b) Yaşamdır.

c) Hiçbir etkisi yoktur.



119

8 Günahın sonucu nedir?

a) Fiziksel ve ruhsal ölümdür.

b) Yaşamdır.

c) Hiçbir etkisi yoktur.
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9 Başka insanlardan nefret etmek 
günahtır çünkü,

a) bu bizim başımızı derde sokabilir.

b) ismimizi lekeleyebilir.

c) Tanrı'nın yasalarına karşı gelmektir.
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9 Başka insanlardan nefret etmek 
günahtır çünkü,

a) bu bizim başımızı derde sokabilir.

b) ismimizi lekeleyebilir.

c) Tanrı'nın yasalarına karşı gelmektir.
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10 Günahın sonuçlarından ancak,

a) kiliseye büyük paralar ödeyerek 
kaçabiliriz.

b) İsa Mesih'i Kurtarıcımız olarak kabul 
ederek kaçabiliriz.

c) her gün dualarımızı söyleyerek 
kaçabiliriz.
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10 Günahın sonuçlarından ancak,

a) kiliseye büyük paralar ödeyerek 
kaçabiliriz.

b) İsa Mesih'i Kurtarıcımız olarak kabul 
ederek kaçabiliriz.

c) her gün dualarımızı söyleyerek 
kaçabiliriz.
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11 Mesih isminin anlamı nedir?

a) "Kurtarıcı."

b) "Tanrı Oğlu."

c) "Meshedilmiş Olan."



125

11 Mesih isminin anlamı nedir?

a) "Kurtarıcı."

b) "Tanrı Oğlu."

c) "Meshedilmiş Olan."
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12 İsa 

a) şu anda, günahlar için bağışlama 
sağlama amacını yerine getiriyor.

b) Şeytan'la savaşmaya devam ediyor.

c) bizim gereksinimlerimiz için Baba'ya 
yalvarıyor.
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12 İsa 

a) şu anda, günahlar için bağışlama 
sağlama amacını yerine getiriyor.

b) Şeytan'la savaşmaya devam ediyor.

c) bizim gereksinimlerimiz için Baba'ya 
yalvarıyor.
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13 İsa, kutsallarını almak için geri 
döndüğü zaman,

a) büyük bir emir bağırışıyla gelecek.

b) yeryüzündeki krallığını kuracak.

c) Şeytan'ı ateş gölüne atacak.
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13 İsa, kutsallarını almak için geri 
döndüğü zaman,

a) büyük bir emir bağırışıyla gelecek.

b) yeryüzündeki krallığını kuracak.

c) Şeytan'ı ateş gölüne atacak.
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14 Kutsal Kitap'a göre kurtuluşun tanımı 
nedir?

a) Günahların bağışlanmasıdır.

b) İyi bir hayat sürdüğümüz için 
ödüllendirilmektir.

c) Kötülükten korunmaktır.
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14 Kutsal Kitap'a göre kurtuluşun tanımı 
nedir?

a) Günahların bağışlanmasıdır.

b) İyi bir hayat sürdüğümüz için 
ödüllendirilmektir.

c) Kötülükten korunmaktır.



132

15 Kurtuluş,

a) İsa'nın işlerine hayranlık duyan 
herkese sağlanacaktır.

b) İsa Mesih'e iman eden herkese 
sağlanacaktır.

c) İsa'nın ismini tekrarlayan herkese 
sağlanacaktır.
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15 Kurtuluş,

a) İsa'nın işlerine hayranlık duyan 
herkese sağlanacaktır.

b) İsa Mesih'e iman eden herkese 
sağlanacaktır.

c) İsa'nın ismini tekrarlayan herkese 
sağlanacaktır.
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16 Kutsallaştırılmanın anlamı nedir?

a) Tanrı'nın Ruhu tarafından yeniden 
doğmaktır.

b) Kutsal kılınıp Tanrı'nın kullanımı için 
ayrılmaktır.

c) Hiçbir zaman günah işlememişiz gibi 
doğru kılınmaktır.
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16 Kutsallaştırılmanın anlamı nedir?

a) Tanrı'nın Ruhu tarafından yeniden 
doğmaktır.

b) Kutsal kılınıp Tanrı'nın kullanımı için 
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17 Kutsal Kitap, Kutsal Ruh'un,

a) bizim vicdanımız olduğunu söyler.

b) Tanrı'nın Yardımcısı olduğunu söyler.

c) Tanrı olduğunu söyler.
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17 Kutsal Kitap, Kutsal Ruh'un,

a) bizim vicdanımız olduğunu söyler.

b) Tanrı'nın Yardımcısı olduğunu söyler.

c) Tanrı olduğunu söyler.
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18 Kutsal Ruh'un işi nedir?

a) Her imanlının içinde yaşamaktır.

b) İnsanın günahlarına kefaret etmektir.

c) Dünyaya barış getirmektir.
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18 Kutsal Ruh'un işi nedir?

a) Her imanlının içinde yaşamaktır.

b) İnsanın günahlarına kefaret etmektir.

c) Dünyaya barış getirmektir.
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19 Kutsal Kitap kilisenin,

a) Mesih'in bedeninin başı olduğunu 
söyler.

b) Mesih'in gelini olduğunu söyler.

c) binanın köşe taşı olduğunu söyler.
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19 Kutsal Kitap kilisenin,

a) Mesih'in bedeninin başı olduğunu 
söyler.

b) Mesih'in gelini olduğunu söyler.

c) binanın köşe taşı olduğunu söyler.
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20 Suyla vaftiz buyruğu,

a) Hıristiyan anne-babaların bütün 
çocukları içindir.

b) Hıristiyan kilisesine gidenler içindir.

c) İsa Mesih'in izleyicileri içindir.
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20 Suyla vaftiz buyruğu,

a) Hıristiyan anne-babaların bütün 
çocukları içindir.

b) Hıristiyan kilisesine gidenler içindir.

c) İsa Mesih'in izleyicileri içindir.

Ünite Bir için istenilenlerin sonu.

İçindekilere...
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DOKUZ
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RUH 
DÜNYASI

"...sizde olan, dünyadakinden üstün-
dür" (1.Yuhanna 4:4).

Marina, ispiritizmacı bir medyum oldu-
ğunda gençlik çağındaydı. Kendisiyle 
tanıştığımda 25 yaşındaydı ve Şeytan ve 
kötü ruhları tarafından bağlanmıştı bile. 
Marina ve kocasıyla birlikte yaşadığımız 
birkaç ayın ilk birkaç haftası korkunç bir 
ruhsal savaştı.

Marina'nın bu kötü ruhlardan kurtulması 
için her gece dua edip Marina'nın üzeri-
ne ellerimizi koyuyorduk. Kötü ruhlar 
onu öldürmeye ve bize de zarar vermeye 
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çalışıyorlardı ama bunu yapamıyorlardı. 
Şeytansal güçlere karşı koyduk ve İsa' 
nın kanının korumasını Tanrı'dan iste-
dik. Yavaş yavaş kötü ruhlar ayrıldılar. 
Tanrı'nın gücü daha büyüktü ve çok geç-
meden Marina tamamiyle özgür kılın-
mıştı! Artık herkese, "İçimde olan Tanrı, 
dünyada olan Şeytan ve her kötü ruhtan 
daha üstündür!" diyebilecek durumdaydı.

Marina, Tanrı'nın ailesinin birbireyi, bir 
önceki konuda etüt ettiğimiz kilisenin 
bir parçası oldu. Onu artık sadece Tanrı 
yönetiyordu ve içinde sadece Kutsal 
Ruh yaşıyordu.

Belki siz de Şeytan'ın gücünü işbaşında 
görmüşsünüzdür. Ama korkmanız ge-
rekmiyor. Tanrı'nın gücü daha büyüktür! 



147

Bu derste, ruh dünyasının güçleri ve 
imanlılar olarak Mesih'te sahip olduğu-
muz korunma hakkında öğreneceğiz.

Bu derste şunları inceleyeceksiniz:

* Şeytan ve Kötü Ruhları
* Melekler

ŞEYTAN VE KÖTÜ RUHLARI

Şeytan, kendisini Tanrı'nın üzerine yük-
selmek istediği için cennetten atılan 
kötü bir melektir. Yeşaya 14:14-15 şöyle 
der:

“/ Bulutların üstüne çıkacak, / Kendimi 
Yüceler Yücesi'yle eşit kılacağım." / Ancak 
ölüler diyarına, / Ölüm çukurunun dibine / 
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İndirilmiş bulunuyorsun.”

Onu izleyen kötü meleklerin geleceği de 
benzerdir. "Tanrı günah işleyen melekleri 
esirgemedi; onları cehenneme atıp karan-
lıkta zincire vurdu" (2.Petrus 2:4). İsa on-
lara şöyle dedi: "Şeytan'in gökten yıldırım 
gibi düştüğünü gördüm" (Luka 10:18).

Kendisine bazen Lusifer ya da İblis de 
denilen Şeytan, insanları Tanrı'ya hizmet 
yolundan döndürmeye çalışır. 1.Petrus 
5:8 bizleri şöyle uyarır: "Ayık ve uyanık 
olun. Düşmanınız İblis kükreyen aslan gibi 
yutacak birini arayarak dolaşıyor.”

Kötü ruhlar, insanlara zarar verip onları 
yok etmek için Şeytan'la birlikte çalışır-
lar. Matta 8:28-34, kötü ruhlar ya da cin-
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lerle cinlendiklerinden ötürü akıllarını 
kaybeden iki adamdan söz eder. Ama 
Tanrı'nın gücü Şeytan'ın gücünden her 
zaman daha büyük olmuştur. İsa bu 
gücü cinleri adamlardan kovarak gös-
terdi:

“Akşam olunca birçok cinliyi kendisine 
getirdiler. İsa onlardaki kötü ruhları tek 
sözle kovdu, hastaları hepsini iyileştirdi. 
Bu, Peygamber Yeşaya aracılığıyla bildi-
rilen şu söz yerine gelsin diye oldu: ‘/ 
Zayıflıklarımızı O kaldırdı, / Hastalıkları-
mızı O üstlendi’” (Matta 8:16-17).

Vahiy 20:1-3, Mesih'in yeryüzündeki 
krallığını kurmak üzere geldiğinde Şey-
tan'ın bin yıl boyunca bağlanacağını 
söyler. Bundan sonra kısa bir süre 
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boyunca salınacak ve ondan sonra da 
sonsuza dek cehenneme atılacaktır.

Onları saptıran İblis ise canavarla sahte 
peygamberin de içinde bulunduğu ateş ve 
kükürt gölüne atıldı. Gece gündüz, sonsuz-
lara dek, işkence göreceklerdir” (Vahiy 
20:10).

Şeytan'ın ayartmaya çalışmalarıyla kar-
şı karşıya olduğunuzda ya da kötü ruh-
lardan ötürü tehlikede olduğunuzda on-
lara karşı koyabilirsiniz. Yakup 4:7, 
"İblis'e karşı direnin, sizden kaçacaktır" 
der. Şeytan'a karşı koymanın bir yolu da 
bunu yüksek sesle dile getirmektir. Yük-
sek sesle, "Şeytan'a karşı koyuyorum. 
Şeytan'ın benim üzerimde hiçbir gücü yok 
çünkü ben Tanrı'nın çocuğuyum. Şeytan 
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ve bütün kötü meleklerini yenmiş olan 
İsa'nın kanıyla örtüldüm ve korunuyorum" 
diyebilirsiniz.

“/ Kardeşlerimiz Kuzu'nun kanıyla / Ve 
ettikleri tanıklık bildirisiyle / Onu yendi-
ler" (Vahiy 12:11).

Bir sonraki bölümde etüt edeceğimiz 
gibi, Tanrı meleklerini size hizmet etme-
leri için gönderir. Tanrı çocuğuysanız 
korkacak hiçbir şeyiniz yoktur!

MELEKLER

“Bütün melekler kurtuluşu miras alacak-
lara hizmet etmek için gönderilen görevli 
ruhlar değil midir?" (İbraniler l:14).



152

Koruyucu melek diye bir şey işittiniz mi? 
Koruyucu melekler gerçektir. Kutsal Ki-
tap, “/ Çünkü Tanrı meleklerine buyruk 
verecek, / Gideceğin her yerde seni koru-
sunlar diye" der (Mezmur 91:11).

Meleklerin birçok işlevi vardır, bunların 
ilki Yaratıcıları Tanrı'ya hizmet etmektir. 
Melekler Tanrı'ya her zaman tapınırlar 
şöyle bildirir: "Bütün gök cisimleri ...sana 
tapınır." Melekler kendi başlarına hareket 
etmezler, Mesih'in otoritesi altındadırlar. 
1.Petrus 3:22 bizlere şöyle der: "Göğe 
çıkmış olan Mesih, Tanrı'nın sağındadır. 
Bütün melekler, yetkiler ve güçler O'na 
bağlı kılınmıştır."

Melekler eski yasanın verilme işine katıl-
mışlardır (Galatyalılar 3:19) ve daha 
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sonra Yahudiye tepeleri üzerinde İsa'nın 
doğmuş olduğunu bildirerek şarkı söyle-
mişlerdir (Luka 2:13-14). Bizler de onla-
rın sözlerini her mutlu Noel'de ilahileri-
mizle tekrar ederken onların şarkılarını 
duymuşuzdur.

İsa yeryüzündeyken O'na hizmet ettiler. 
Luka 4:11 bizlere, İsa'nın çöldeki denen-
mesinden meleklerin Kendisine yardım 
ettiğini söyler. İsa, Getsemani Bahçesi’ 
nde acılar içinde dua ettiğinde bir melek 
gelip O'nu kuvvetlendirdi.

Kutsal Kitap bizlere, meleklerin bizlere 
de hizmet ettiğini söyler. Onlar sık sık 
görülmedikleri halde, bizleri gözetirler—
bizi sakınır ve tehlikeden korurlar. Onla-
rın bize verdikleri hizmetten ötürü ne 
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kazalardan ne de başka sorunlardan 
korunduğumuz hakkında hiç bilgimiz 
yoktur.

Buna karşın bize yardım etmek için gön-
derildiklerini biliyoruz, çünkü Kutsal Ki-
tap bize bunu söylüyor. İnanmamıza 
yardım etmek için örnekler verilmiştir. 
Pavlus bir meleğin kendisini ziyaret etti-
ğinden ve kendisinin de gemidekileri 
yaşayacakları konusunda cesaretlendir-
diğinden söz eder (Elçilerin İşleri 
27:22-25).

1.Krallar 19:5 bizlere, peygamber İlyas 
çok yorgun ve öleceğini düşündüğünde 
bir meleğin kendisine yiyecek getirdiğini 
söyler. Ve Elçi Petrus, müjdenin uğruna 
zulüm görürken bir melek onu hapis-
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haneden kurtardı (Elçilerin İşleri 12:7).

Melekler ister görünsünler ister görün-
mesinler, bize hizmet etmek üzere gön-
derildiklerini biliyoruz. Tanrı'nın kendi-
lerine söylediği her şeyi yapmaya hazır 
olduklarını bilmek bizler için çok rahat-
latıcıdır.

Öğrenmiş olduğumuz gibi, Tanrı'nın buy-
rukları dışında kendi başlarına hareket 
etmezler. Övgü de kabul etmezler. Elçi 
Yuhanna, meleğin kendisine verdiği me-
sajdan öylesine etkilenmişti ki, meleğin 
önünde yere kapanıp ona tapınmaya 
başladı. Ama melek onu durdurup, "Sa-
kın yapma!" dedi. "Ben de senin ve İsa'ya 
tanıklığını sürdüren kardeşlerin gibi bir 
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Tanrı kuluyum. Tanrı'ya tap!" (Vahiy 
19:10).

Meleklere tapınmamalıyız. Ama onları 
sevindirebilirsiniz. Eğer yaşamınızı Me-
sih'e verdinizse onlara şimdiden sevinç 
verdiniz. İsa, "Size şunu söyleyeyim, aynı 
şekilde Tanrı'nın melekleri de tövbe eden 
bir tek günahkâr için sevinç duyacaklar" 
demişti (Luka 15:10). Tanrı'nın çocuk-
larından biri olarak onların size sürekli 
olarak yardım edeceklerinden emin ola-
bilirsiniz.

İçindekilere...
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ON
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GELECEK

Herkes gelecekle ilgilenir. Gelecek hak-
kında, insanların gelecekte neler olaca-
ğını düşündüklerini yazan, iyi, kötü bir-
çok kitap yazılmıştır. Bilim adamları ve 
hükümet önderlerine, uluslarının gelece-
ğinde neler olacağını düşündükleri soru-
lur.

İnsanlar her zaman gelecek hakkında 
endişeli bir merak duymuşlar ve gele-
ceği öğrenmek için, kahve falları, yıldız 
falları, kristal küreler ve başka "falcılık 
türlerine" başvurmuşlardır. Bir keresinde 
bir kadın koşarak yanıma gelip, el falıma 
bakıp bana geleceğimi bildirmek istedi-
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ğini söyledi. Kendisine, bana geleceğimi 
anlatan küçük bir kitabım olduğunu ve 
bu kitapta onun geleceğinden de söz 
edildiğini söylediğimde çok şaşırdı! Ona 
bir İncil verdim.

Kutsal Kitap, gerçek kehanetlerin tek 
kaynağıdır. Tanrı, Sözü aracılığıyla biz-
lere bilmeye ihtiyacımız olan her şeyi 
söyler. Kahve fallarına ya da tarot kart-
larına ihtiyaç yoktur. Hatta bunlar ve 
başka "sihir/büyü" çeşitleri Tanrı tarafın-
dan yasaklanmıştır.

Eğer geleceğinizi ve İsa yeniden döndü-
ğünde neler olacağını merak ettinizse 
bu ders çok ilginizi çekecektir.

Bu derste gelecekteki yargıları ve Rab' 
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bin gelişinin zamanını etüt edeceğiz. 
Son derste etüt ettiğimiz melekler bile 
Rab'bin yeryüzüne ne zaman dönece-
ğini bilmek isterler. Şimdi Kutsal Kitap'a 
bakalım ve geleceğimiz hakkında neler 
söylediğini görelim!

Bu derste şunları inceleyeceksiniz

* İnanlılar'ın Göğe Alınması
* İsa'nın Yeryüzündeki Hükümranlığı
* İman Etmeyenlerin Yargısı

İNANLILAR'IN GÖĞE ALINMASI

Ders 5'te, imanlıların “Göre Alınması” 
sözünün ne anlama geldiğini inceledik. 
Bu söz, Rab'bin kilisesiyle havada bulu-
şacağı gelecekteki ikinci dönüşünden 
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söz eder. İmanlıların ne zaman göğe 
alınacağını bize kimse söyleyemez çün-
kü bunun ne zaman olacağını sadece 
Baba Tanrı bilir.

"O günü ve saati, ne gökteki melekler, ne 
de Oğul bilir; Baba'dan başka kimse bil-
mez" (Matta 24:36).

Ama imanlıların Göre Alımaşı'nın yaklaş-
tığını bildiren belirtiler vardır. İsa, dönü-
şünden hemen önce, dünyasal arzuları, 
kötülük ve şiddette bir artış olacağını 
söylemişti. Sahte mesihler ve sahte 
peygamberler çıkacaktı; depremler, kıtlık 
ve hastalıklar olacaktı. Savaşlar ve sa-
vaş söylentileri olacaktı. Matta 24 ve 
Luka 21'de sözü edilen bütün bu belirti-
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ler günümüzde gerçekleşmektedir.

“Ancak her şey olumsuz değildir. Kötü za-
manlara karşın, birçok insan Rab'bi arayıp 
bulacaktır.” Yoel 2:28-29 bize bundan 
söz eder!

“/ Ondan sonra bütün insanların üzerine / 
Ruhum'u dökeceğim. / Oğullarınız, kızları-
nız peygamberlikte bulunacaklar. / Yaşlı-
larınız düşler, / Gençleriniz görümler göre-
cek. / O günler kadın, erkek kullarınızın 
üzerine de Ruhum'u dökeceğim.”

İmanlılar, göğe alınacakları zamanı se-
vinçle beklerler. Rab'de ölmüş olanlar 
dirilecek ve o sırada yaşıyor olanlar de-
ğiştirilecekler. Herkes Rab'bi havada 
karşılamak üzere birlikte göğe alına-
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caktır.

“İşte size bir sır açıklıyorum: Hepimiz öl-
meyeceğiz; son borazan çalınınca hepimiz 
bir anda, göz açıp kapayana dek değişti-
rileceğiz. Evet, borazan çalınacak, ölüler 
çürümez olarak dirilecek ve biz de değiş-
tirileceğiz. Çünkü bu çürüyen beden çürü-
mezliği, bu ölümlü beden ölümsüzlüğü 
giyinmelidir.” (1.Korintliler 15:51-53).

Göğe Alınmaşı’ndan sonra imanlılar yar-
gılanacak ve Mesih'e olan sadakatlerine 
göre ödüllendirileceklerdir. Bundan son-
ra Tanrı Kuzusu, Mesih'in, kiliseyi gelini 
olarak karşıladığı Kuzu'nun düğün şöle-
nine gideceklerdir.

“Çünkü bedende yaşarken gerek iyi gerek 
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kötü, yaptıklarımızın karşılığını almak için 
hepimiz Mesih'in yargı kürsüsü önüne çık-
mak zorundayız” (2.Korintliler 5:10).

Günahlarımızın İsa'nın kanı aracılığıyla 
kaldırıldığını ve bunlardan sorumlu tu-
tulmayacağımızı biliyoruz. Ama sada-
katimize göre ödüllendirileceğiz. Karşı-
mıza sıkıntılar çıktığında Rab'bin her 
şeyi gördüğünü kendimize hatırlatma-
mız iyi olacaktır.

“/ Sevinelim, coşalım! / O’nu yüceltelim! / 
Çünkü Kuzu'nun düğünü başlıyor, / Gelini 
hazırlandı. / Giymesi için ona temiz ve 
parlak / İnce keten giysiler verildi.

İnce keten, kutsalların adil işlerini simge-
ler. Sonra melek bana, ‘Yaz’ dedi. ‘Ne mut-



165

lu Kuzu'nun düğün şölenine çağrılmış 
olanlara!’ Ardından ekledi: ‘Bunlar gerçek 
sözlerdir, Tanrı'nın sözleridir.’” (Vahiy 
19:7-9).

İSA'NIN YERYÜZÜNDEKİ 
HÜKÜMRANLIĞI

Rab, yeryüzünde bin yıl süreyle hüküm 
sürmek üzere halkıyla birlikte dönecek-
tir. Bu zaman dönemine milenyum adı 
verilir (Latince'de, "bin" anlamına gelen 
"mille" sözcüğünden türetilmiştir).

Kutsal Kitap bu dönemden, yeryüzünde 
büyük sevinç ve esenlik dönemi olarak 
söz eder. Yahuda 14, "İşte Rab herkesi 
yargılamak üzere onbinlerce kutsalıyla 
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geliyor" der.

“İlk dirilişe dahil olanlar mutlu ve kutsaldır. 
İkinci ölümün bunların üzerinde yetkisi 
yoktur. Onlar Tanrı'nın ve Mesih'in kâhin-
leri olacak, O'nunla birlikte bin yıl egemen-
lik sürecekler” (Vahiy 20:6).

“O’nun döneminde kurtla kuzu bir arada 
yaşayacak, / Parsla oğlak birlikte yata-
cak; / Buzağı, genç aslan ve besili sığır 
yanyana duracak, / Onları küçük bir çocuk 
güdecek” (Yeşaya 11:6).

İMAN ETMEYENLERİN YARGISI

İsa, bin yıl hüküm sürdükten sonra, 
imansız olarak ölenler Tanrı'nın önünde 
yargılanmak üzere diriltileceklerdir. Bun-
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dan sonra, Şeytan, melekleri ve bütün 
kötüler cehenneme atılacaklardır. Bu 
yargıya Büyük Beyaz Taht Yargısı denir. 
Esinleme 20'den birkaç ayet bize ona 
neden bu ismin verildiğini açıklamak-
tadır.

“Sonra büyük, beyaz bir taht ve tahtta otu-
ranı gördüm. Yerle gök önünden kaçtılar, 
yok olup gittiler. Tahtın önünde duran kü-
çük büyük, ölüleri gördüm. Sonra kitaplar 
açıldı. Yaşam kitabı denen başka bir kitap 
daha açıldı. Ölüler kitaplarda yazılanlara 
bakılarak yaptıklarına göre yargılandı. De-
niz kendisinde olan ölüleri, ölüm ve ölüler 
diyarı da kendilerinde olan ölüleri teslim 
ettiler. Her biri yaptıklarına göre yargılandı. 
Ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldı. İş-
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te bu ateş gölü ikinci ölümdür. Adı yaşam 
kitabına yazılmamış olanlar ateş gölüne 
atıldı” (Vahiy 20:11-15).

İsimleri dirilerin kitabında yazılı olanlar 
Mesih'e iman edenlerdir. Onların korka-
cak hiçbir şeyleri yoktur çünküs onsuza 
dek Mesih'le birlikte olacaklardır. Vahiy 
21:2-3 bizlere Yuhanna'nın bir görüm 
gördüğünü yazar.

“Kutsal kentin, yeni Yeruşalim'in gökten, 
Tanrı'nın yanından indiğini gördüm. Güveyi 
için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi. 
Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dedi-
ğini işittim: "İşte, Tanrı'nın konutu insan-
ların arasındadır. Tanrı onların arasında 
yaşayacak. Onlar O'nun halkı olacaklar, 
Tanrı'nın kendisi de onların arasında 
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bulunacak.”

Büyük Beyaz Taht Yargısı'ndan sonra, 
Tanrı'nın çocukları O'nunla birlikte ola-
caklar. Tanrı onlar için yeni bir gökyüzü 
ve yeni bir yeryüzü hazırlayacak.

“Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. 
Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağ-
layış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki 
düzen ortadan kalktı” (Vahiy 21:4).

İçindekilere...
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ON BİR
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TANRI'NIN
YASASI

ON EMİR (Musa Yasası'ndan)

Benden başka tanrın olmayacak.
Kendine herhangi bir canlıya benzer put 
yapmayacaksın.
Tanrın Rab'bin adını boş yere ağzına 
almayacaksın.
Şabat Günü'nü kutsal sayarak anımsa.
Annene babana saygı göster.
Adam öldürmeyeceksin.
Zina etmeyeceksin.
Çalmayacaksın.
Komşuna karşı yalan yere tanıklık 
etmeyeceksin.
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Komşunun.... hiç bir şeyine göz dikmeye-
ceksin.

Ders 10'da, gelecekte neler yapacağı-
mızı etüt etmiştik; bu derste şimdi ne 
yapmamız gerektiğini etüt edeceğiz. 
Tanrı, On Emir'i iki taş levhaya yazmış 
ve onları, halkına vermesi için, İsrail'in 
büyük önderi Musa'ya vermişti. Bunlar 
çok eski yasalar oldukları halde, günü-
müzde de geçerlidirler.

Bu derste şunları inceleyeceksiniz

* Yasa'nın Anlamı ve Amacı 
* Yasa'ya İtaat
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YASA'NIN ANLAMI VE AMACI

“Rab Musa'ya, 'Öncekiler gibi iki taş levha 
kes’ dedi, ‘Kırdığın levhaların üzerindeki 
sözleri onlara yazacağım’” (Mısır'dan 
Çıkış 34:1).

Tanrı'nın bizim için yazmış olduğu On 
Emir, Mısır'dan Çıkış 20'de yer alır. Tanrı 
bunları, çocuklarının izlemesi için yasa-
lar ve yol gösterimler olarak vermiştir. 
Şimdi bu yasaların her birine teker teker 
bakalım.

Benden başka tanrın olmayacak.
İkinci derste öğrendiğimiz gibi, Tanrı'ya 
yaşamlarımızdaki ilk yeri vermeliyiz. Bu 
buyruk, Matta 4:10'da, "Tanrın Rab'be 
tapacak, yalnız O'na kulluk edeceksin!" 
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diye tekrar edilmiştir.

Kendine herhangi bir canlıya benzer put 
yapmayacaksın.
Sadakatimiz Tanrı'yadır—sadakatimiz 
bölünemez. İsa kimsenin iki efendiye 
birden kulluk edemeyeceğini söylemiş, 
çünkü birini sever ve diğerini hor görür 
demişti (Luka 16:13). Bizler Rab'bi bü-
tün yüreğimizle severek, O'na sadık 
olmak istiyoruz.

Tanrın Rab'bin adını boş yere ağzına 
almayacaksın.
İnsanlar küfür ederek ve Tanrı'nın ismini 
boşuna kullanarak bu üçüncü buyruğa 
karşı gelirler. Bütün isimlerin üzerinde 
olan o isme, her zaman sevgi, onur ve 
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saygı göstermeliyiz.

“Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın. İşiten-
ler yararlansın diye, ihtiyaca göre, başka-
larının gelişmesine yarayacak olanı söyle-
yin” (Efesliler 4:29).

“Hiç ant içmeyin: Ne gök üzerine, çünkü 
orası Tanrı'nın tahtıdır; ne yer üzerine, çün-
kü orası O'nun ayak taburesidir; ne de 
Yeruşalım üzerine, çünkü orası Büyük 
Kral'ın kentidir” (Matta 5:34-35).

Şabat Günü'nü kutsal sayarak anımsa.
Bu, İncil'de tekrar edilmeyen tek buyruk-
tur. İmanlıların çoğu İbrani Septi'ni yeri-
ne getirmezler. Bunun yerine Pazar 
günü onlar için özeldir çünkü İsa hafta-
nın ilk günü ölümden dirilmişti. Her Rab' 
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bin Günü, bize Diriliş'i hatırlatabilir! Din-
lenme ve tapınma için bir gün ayırma-
mız önemlidir ama bunun için hangi 
günü seçtiğimiz ikinci derecede önem 
taşır. Koloseliler 2:16, "Bu nedenle kimse 
yiyecek içecek, bayram, Yeni Ay ya da 
Şabat Günü konusunda sizi yargılamasın" 
der.

“Kimi bir günü başka bir günden üstün 
sayar, kimi her günü bir sayar. Herkesin 
kendi görüşüne tam güveni olsun” 
(Romalılar 14:5).

Annene babana saygı göster.
Mısır'dan Çıkış 20:12, itaatkâr çocuklara 
özel bir vaatte bulunur: "Annene babana 
saygı göster. Öyle ki, Tanrın RAB'bin sana 
vereceği ülkede ömrün uzun olsun." İncil 
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bu buyruğun üzerine basarak onu vur-
gular.

"Ey çocuklar, Rab yolunda anne babanızın 
sözünü dinleyin. Çünkü doğrusu budur" 
(Efesliler 6:1).

Adam öldürmeyeceksin.
İlk katil, kardeşi Habil'i öldüren Kabil'di. 
Kabil, olup bitenleri kimsenin görmedi-
ğini düşünüyordu ama Tanrı görmüştü. 
Tanrı Kabil'e. “‘Ne yaptın?’ dedi, ‘Kardeşi-
nin kanı topraktan bana sesleniyor’ dedi” 
(Yaratılış 4:10). Katletmek, zincirleme 
tepkiye neden olan bir günahtır—hem 
öldürenin, hem de öldürülenin ailesini ve 
arkadaşlarını üzer. Ayrıca, insanı Kendi 
benzerliğinde yaratan Tanrı'ya karşı da 



178

çok büyük bir suçtur.

Zina etmeyeceksin.
Zina, evlendiği kişiden başka biriyle cin-
sel ilişkide bulunarak evlilik yeminini 
bozma günahıdır. İbraniler 13:4, "Herkes 
evliliğe saygı göstersin. Evlilik yatağı gü-
nahla lekelenmesin. Çünkü Tanrı fuhuş 
yapanları, zina edenleri yargılayacak" der.

Çalmayacaksın.
Size ait olmayan bir şeyi almak yanlıştır. 
Onu aldığınız kişi zengin olsa ve ona ih-
tiyacı olmasa da...

“Hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin. Ter-
sine, kendi elleriyle iyi olanı yaparak emek 
versin; böylece ihtiyacı olanla paylaşacak 
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bir şeyi olsun” (Efesliler 4:28).

Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeye-
ceksin.
Dokuzuncu buyruk, hem sözle ve hem 
de davranışlarla her türlü yalanı içerir. 
Tanrı, "iyi" yalanlarla "kötü" yalanlar ara-
sında hiç bir ayrım yapmaz—yalan yere 
suçlamaların hepsi yanlıştır. Mezmur 
101:7, “/ Hilekâr evimde oturmayacak, / 
Yalan söyleyen gözümün önünde durma-
yacaktır" der.

“Ama korkak, imansız, iğrenç, adam öldü-
ren, fuhuş yapan, büyücü, putperest ve 
bütün yalancılara gelince, onların yeri, kü-
kürtle yanan ateş gölüdür. İkinci ölüm 
budur” (Vahiy 21:8).



180

Komşunun ... hiç bir şeyine göz dikmeye-
ceksin.
Başka birisine ait olan bir şeyi şiddetli 
bir şekilde arzulamaya sık sık tamah 
etmek denir. Luka 12:15 bunu şu şekilde 
dile getirir: "Dikkatli olun! Her türlü açgöz-
lülükten sakının. Çünkü insanın yaşamı, 
malının çokluğuna bağlı değildir."

Tanrı bu yasaları bize doğruyla yanlışı 
göstermek ve karar vermemiz gerekti-
ğinde bize yol göstermek için vermiştir.

“Öyleyse Yasa'nın amacı neydi? Yasa suç-
ları ortaya çıkarmak için antlaşmaya ek-
lendi. Vaadi alan ve İbrahim'in soyundan 
olan Kişi (yani İsa Mesih) gelene dek yü-
rürlükte kalacaktı. Melekler yoluyla, bir 
aracı eliyle düzenlendi... Yani imanla ak-
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lanalım diye Mesih'in gelişine dek Yasa 
eğitmenimiz oldu” (Galatyalılar 3:19, 24).

YASA'YA İTAAT

Tanrı, buyruklarını sadece yaptıklarımız-
la değil aynı zamanda tutumlarımızla da 
yerine getirmemizi ister. Sevgi, başka-
larını kendimizden üstün tutma tutumu 
içinde olmamızdır.

"Zina etmeyeceksin, adam öldürmeyecek-
sin, çalmayacaksın, başkasının malına göz 
dikmeyeceksin" buyrukları ve bundan baş-
ka ne buyruk varsa, şu sözde özetlenmiş-
tir: "Komşunu kendin gibi seveceksin" 
(Romalılar 13:9)."

“Tanrı'yı sevmek O'nun buyruklarını yerine 
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getirmek demektir. O'nun buyrukları da 
ağır değildir" (1.Yuhanna 5:3).

Buyrukları yerine getirmenin bizi kurtar-
madığını biliyoruz. Bizler, İsa Mesih'e 
iman aracılığıyla, lütufla kurtulduk. Efes-
liler 2:8-9 bunu doğrular!

“İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu 
sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. 
Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü 
değildir.”

Ancak, Rab'be itaat etmemizin nedeni, 
O'nun çocukları olarak O'nu hoşnut et-
meyi istememizdir. O'nun buyrukların-
dan bir tanesine karşı gelirsek, Tanrı'dan 
hemen bizi bağışlayıp günahtan temiz-
lemesini istemeliyiz.
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“Yavrularım, bunları size günah işlemeye-
siniz diye yazıyorum. Ama içimizden biri 
günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi 
Baba'nın önünde savunur. O günahlarımızı, 
yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün 
dünyanın günahlarını da bağışlatan kur-
bandır” (1.Yuhanna 2:1-2).

Kendinizi bazen çok zayıf hatta bazen 
de itaatten çok uzak hissettiniz mi? Rab 
İsa size ihtiyacınız olan yardım ve kuv-
veti verebilir. Şimdi dua edip O'ndan yar-
dım dilemeyi ister misiniz?

Cennetsel Baba, sevmem gerektiği gibi 
sevmediğim için beni bağışlamanı diliyo-
rum. Daha iyisini yapabilecekken günah 
işleyip, sana karşı itaatsizlik etmememe 
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yardım et.

Rab seni sevip ismini savunmayı, kendi 
ailemi sevip savunmaktan daha çok istiyo-
rum. Lütfen bana gereken kuvveti ver çün-
kü bunu hayatını benim için vermiş olan 
İsa'nın ismiyle istiyorum.

Amin.

İçindekilere...
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ON İKİ
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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 



193

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 



196

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 



197

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...
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ON ÜÇ
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BAŞKALARIYLA
OLAN İLİŞKİMİZ

Kutsal Kitap Okulu'nun pazartesi sabahı 
yapılan kilise toplantısında tanıklık za-
manıydı. Olga adlı bir kız tanıklıkta 
bulunmak için ayağa kalktı.

Bir gün önce bir başka öğrenci arkadaşı-
yla birlikte yerel kiliselerden birine çalış-
maya gitmişlerdi. Hizmet ederken kili-
seye birkaç sarhoş adam girmiş ve kav-
ga etmeye başlamışlardı. İmanlılar 
kaçarken, adamlardan biri kendisi gibi 
sarhoş olan oğlunu kazayla bıçaklamış-
tı. Olga genç adamın yaralandığını gö-
rünce arkadaşıyla birlikte durup ona yar-
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dım etmeye başlamışlardı. Kendi ya-
şamları tehlikedeydi ama bir düşmanın 
hayatını kurtarmışlardı. Olga, "Bu deli-
kanlının yaşayıp Mesih'i Kurtarıcısı olarak 
bulması için dua edelim" dedi.

Dua etmek için başlarımızı önümüze 
eğdik, ama ben sadece o delikanlı için 
dua etmiyordum. Ayrıca Olga ve başka 
insanlara, hatta düşmanlarına karşı bile 
olan sevgisinden ötürü Tanrı'ya teşek-
kür ediyordum.

Olga, Ders 12'de öğrendiğimiz dersi öğ-
renmişti. Tanrı'ya sevgimizi gösterebil-
memizin bir yolu da, başka insanları se-
vip onlara yardım etmektir. Tanrı Sözü' 
nün başka insanlarla olan ilişkimiz hak-
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kında ne söylediğine bir bakalım.

Bu derste şunları inceleyeceksiniz

* Bizim Üzerimizde Olan Kişiler 
* Etrafımızda Olan Kişiler 
* Bize Karşı Olanlar

BİZİM ÜZERİMİZDE OLAN KİŞİLER

Herkesin üzerinde birilerinin olduğu za-
manlar olmuştur. Çocukların üzerlerinde 
anne-babaları, annebabaların üzerlerin-
de dinsel ve politik liderler vardır. O lider-
lerin üzerinde bile kendilerine ne yapma-
larını söyleyen kişiler vardır. Kutsal Ki-
tap, üzerimizde olan kişilerle olan ilişki-
miz hakkında ne söylemektedir?
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Anne-babalar sevilmeli, onurlandırılmalı 
ve itaat edilmelidir. Bunun Ders 11'de 
etüt ettiğimiz buyruklardan biri olduğu-
nu hatırlayacaksınız. Efesliler 6:1-2 de 
bizlere, "Ey çocuklar, Rab yolunda anne 
babanızın sözünü dinleyin. Çünkü doğrusu 
budur. ‘İyilik bulmak, yeryüzünde uzun 
ömürlü olmak için annene babana saygı 
göstereceksin’” der.

Polis, hakim ve vali gibi yöneticilere de 
itaat gösterilmelidir. "Herkes, baştaki yö-
netime bağlı olsun. Çünkü Tanrı'dan olma-
yan yönetim yoktur. Var olanlar Tanrı tara-
fından kurulmuştur" (Romalılar 13:1).

İmanlılar olarak üzerimizde vaizler, kilise 
yönetim kurulu ve İncil dersi öğretmen-
leri gibi yöneticiler vardır. Bu kişilere 
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saygı gösterilmeli ve sorumluluklarıyla 
ilgili konularda kendilerine itaat edilme-
lidir.

“Önderlerinizin sözünü dinleyin, onlara 
bağlı kalın. Çünkü onlar canlarınız için 
hesap verecek kişiler olarak sizi kollarlar. 
Onların sözünü dinleyin ki, görevlerini 
inleyerek değil—bunun size yararı olmaz—
sevinçle yapsınlar” (İbraniler 13:17).

Sadece Tanrı'nın otoritesi üzerimizde 
olan liderlerinkinden daha yüksektir. On-
lara itaat etmememiz gerektiği tek za-
man, bizden Tanrı'nın buyrukları ya da 
iradesine karşı bir şey yapmamızı iste-
diklerindedir. Bu, vaaz etmeleri yasak-
landığında Petrus ve diğer öğrencilerin 
başına gelmişti. Petrus, her şeyin üze-
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rinde Tanrı'ya itaat edilmesi gerektiğini 
biliyordu. Elçilerin İşleri 5:29 şöyle der : 
"Petrus ve öbür elçiler şöyle karşılık verdi-
ler : 'İnsanlardan çok, Tanrı'nın sözünü 
dinlemek gerek.'"

ETRAFIMIZDA OLAN KİŞİLER

Bir gün bir dostum bana, "Eğer imanlı 
olmayan insanlar bana kötü davranırlarsa 
onları yine de sevebilirim ama başka bir 
İnanlı'nın bana kötü davranmasına hoş-
görü gösteremem. Onların böyle davran-
maması gerekir" demişti.

Eğer İsa böyle düşünseydi, Petrus ve di-
ğerlerinin durumu ne olurdu? Onlar da 
öyle yapmamaları gerektiğini biliyorlardı 
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ve buna karşın tutuklanıp duruşmasına 
götürüldüğünde O'nu terk etmişlerdi. 
Öyle olduğu halde dirildiğinde kendileri-
ne göründü ve onlara sevgisi hakkında 
güvence verdi.

Bizler Rab'bi çok kereler hayal kırıklığına 
uğrattık, buna karşın O bizleri sevmeye 
devam ediyor. Rab bizlerden Kendisinin 
bizi sevdiği gibi, bizim de diğer imanlı-
ları sevmemizi istiyor. "Sizi sevdiğim gibi, 
siz de birbirinizi sevin" (Yuhanna 13:34).

Arkadaşlarımız ve komşularımıza kendi-
mize davranılmasını istediğimiz gibi 
davranmalıyız. Luka 6:31, "İnsanların 
size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz 
de onlara öyle davranın" der. "Komşunu 
kendin gibi seveceksin" ayeti de Roma-
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lılar 13:9'da yer alır.

Kurtulmamış kişilerle olan ilişkimiz de 
bir sevgi ilişkisidir. Davranışlarımızla 
onlara Mesih'in içimizde yaşadığını gös-
termeliyiz.

İmanı uğruna hapse giren pastör Riçard 
Wumbrandt, kendisi de vaiz olan bir 
başka tutuklunun öyküsünü anlatır. Bu 
adam Mesih'e benzer karakteriyle tanı-
nıyormuş.

Daha sonra genç bir komünist hapse 
atılmış ve bu iki vaizin bulunduğu hü-
creye konmuş. Vaizler ona tanıklık et-
miş ve İsa'yı Kurtarıcısı olarak kabul 
etmesini söylemişler. Ama genç adam 
kabul etmemiş.
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Bir gün genç adam onlarla tartışıyor-
muş. "Birisiyle hiç tanışmamışsam ve 
onun nasıl biri olduğunu bilmiyorsam, onu 
nasıl Kurtarıcım olarak kabul edebilirim?" 
demiş.

Vaiz, "Sana İsa'nın neye benzediğini söy-
leyeyim, İsa benim gibi" demiş.

Adam hiç tereddüt etmeden, "Eğer senin 
gibiyse, O'nu hemen şimdi Kurtarıcım ola-
rak kabul ediyorum!" demiş.

Bu vaizin tanıklığı gerçekten çok harika-
dır. Korkarım, "İsa benim gibi!" diyebile-
cek çok az imanlı vardır. Ama Rab'bin 
istediği şey budur—Rab bizim O'na eli-
mizden geldiği kadar çok benzememizi 
ve insanların bizde O'nu görmelerini 
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ister! Matta 5:16, "Sizin ışığınız insanların 
önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi 
görerek göklerdeki Babanız'ı yüceltsinler!" 
der.

Her gün Rab'be O'nun gibi olmayı istedi-
ğimizi söyleyelim! Sonrası sözlerimizi 
uygulamaya geçirmeye ve O'nun gibi ol-
maya başlama zamanı olacaktır!

BİZE KARŞI OLANLAR

Bu dersin başında yer alan Olga'nın hi-
kâyesini hatırlıyor musunuz? Olga ken-
disine yanlış davrananları sevdi mi? 
Olga, yaralı adamın iyileşmesi için dua 
isteyeceği yerde, Tanrı'nın onları kötü-
lüklerinden dolayı cezalandırmasını iste-
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yebilirdi.

Bu, Mesih'inkine benzer bir tutum ola-
bilir miydi? Hayır. İsa tutuklandığı gece 
Petrus başkâhinin kölesinin kulağını 
kestiğinde ne yapmıştı? O köle İsa'nın 
düşmanıydı ama Luka bizlere, "İsa, 'Bıra-
kın, yeter!' dedi, sonra kölenin kulağına 
dokunarak onu iyileştirdi" der (Luka 
22:51).

Bizler, düşmanlarını seven ve onları ba-
ğışlayan İsa gibi olmak istiyoruz. İsa, 
Matta 5:44'de, "Düşmanlarınızı sevin, size 
zulmedenler için dua edin" demişti. Ve 
yine Matta 6:15'de, "Siz başkalarının suç-
larını bağışlamazsanız, Babanız da sizin 
suçlarınızı bağışlamaz" demişti.
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Sevgi, en büyük Hıristiyan erdemidir. 
1.Korintliler 13:13 bizlere, "Kalıcı olan üç 
şey vardır : iman, umut, sevgi. Bunların en 
üstünü de sevgidir" der.

Mesih İmanlıları öncelikle Tanrı'yı sev-
melidirler. Tanrı da buna karşılık Kendi 
sevgisini kalplerimize koyacak ve bizler 
de böylece hem dostlarımızı ve hem de 
düşmanlarımızı sevebileceğiz. "İsa ona 
şu karşılığı verdi: 'Tanrın Rab'bi bütün yü-
reğinle, bütün canınla ve bütün aklınla 
seveceksin'" (Matta 22:37)."

“Size yeni bir buyruk veriyorum: Birbirinizi 
sevin. Sizi sevdiğim gibi, siz de birbirinizi 
sevin" (Yuhanna 13:34).Bu ayeti ezberle-
yin ve bir imanlının Tanrı'ya ve diğer in-
sanlara karşı en önemli sorumluluğu-
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nun sevgi olduğunu hatırlayarak sık sık 
tekrarlayın.

İçindekilere...
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ON DÖRT
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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).
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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...
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ON BEŞ
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MESİH İNANLISININ 
YAŞAMI

Babam birçok sınayıcı durumda bulun-
muştu. Kendisine tabanca çekilmiş, teh-
dit edilmiş ve imanından ötürü hapse 
atılmıştı. Ama imanında hiç sarsılma-
mıştı. Ancak en zor deneyimi bundan 
sadece birkaç yıl önce gerçekleşmişti.

İmanlı olduğunu iddia eden ama aslında 
Tanrı'ya karşı isyan içinde olan bir 
adam, babama iftira atıp ona hakaret 
etmeye karar vermişti. Adam korkunç 
yalanlar söylemişti. Ama babam ondan 
öç almayı planlamak yerine dua edip 
durumu Tanrı'nın ellerine bırakmıştı. Bir-
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kaç ay içinde adam başkalarına attığı 
suçlardan suçlu bulundu.

Babamın başına gelen bu olaylar dünya-
nın her yanındaki binlerce imanlının ha-
yatında tekrarlanmıştır. Bu kişiler kuv-
vetli imanlılar olarak doğmamışlardır 
ama yıllar boyunca Tanrı'nın hayatların-
da işlemesine ve karakterlerini geliştir-
mesine izin vermişlerdir. Yüksek ağaçlar 
gibi köklerini derinlere salarlar ve rüz-
gârlar onları savuramaz.

Tanrı'ya güvenen ve bütün durumlarda 
sağlam bir biçimde O'na tutunan, daha 
iyi bir insan olmayı ister miydiniz? Şim-
diye kadar etüt ettiklerimizi hayata 
geçirebilir ve ağaç gibi "yükselebiliriz."
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Bu derste şunları inceleyeceksiniz

* Almak ve Paylaşmak 
* İnanlının Gelişimi 
* Düşünceler ve Hareketler 
* Kilise Yaşamı

ALMAK VE PAYLAŞMAK

Bize kimin sonsuz hayat verdiğini ve bi-
zim bunu nasıl aldığımızı gördük; ama 
bunu kendimize sık sık hatırlatmamız iyi 
olur. Böylece hayatımızın kaynağının İsa 
olduğunu unutmayız.

Benim vereceğim sudan içen sonsuza dek 
susamaz. Benim vereceğim su, içende 
sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar ola-
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cak (Yuhanna 4:14).

Tanrı'nın ailesinin bir parçası olmak ha-
rikulade bir şeydir. Onlar da Tanrı'nın 
ailesinin bir parçası olabilsinler diye, 
Müjde'yi diğer insanlarla paylaşmayı 
istememize neden olur. İsa, Matta 
10:32'de, "İnsanların önünde beni açıkça 
kabul eden herkesi, ben de göklerdeki Ba-
bam’ın önünde açıkça kabul edeceğim" 
dedi. Bu çok güzel bir vaattir.

Mesih'i Rab olarak yüreklerinizde kutsa-
yın. İçinizdeki umudun nedenini soran her-
kese uygun bir yanıt vermeye her zaman 
hazır olun. Yalnız bunu yumuşak huyla, 
saygıyla yapın. Vicdanınızı temiz tutun. 
Öyle ki, Mesih'e ait olarak sürdürdüğünüz 
olumlu yaşamı kınayanlar size ettikleri 
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iftiradan utansınlar (1.Petrus 3:15-16).

Mesih'i diğer insanlara anlatmamızın 
nedeni bunu yapmayı istememizdir ve 
ayrıca Kutsal Kitap da bizleri başka in-
sanlara İsa'dan söz etme konusunda 
yüreklendirir. Mesih için tanıklık ettiği-
mizde imanda kuvvetle gelişiriz.

Mesih'e ait olduğumuzu açık bir şekilde 
bildirmemizin bir başka yolu da, suyla 
vaftiz olmaktır. Suyla vaftiz, imanlılar 
olarak gelişiminizde önemli bir adımdır. 
İsa'nın Kendisi de vaftiz olmuştu—bunu 
vaftiz olmaya gereksinimi olduğu için 
değil, bizim kusursuz örneğimiz olduğu 
için yapmıştı. Bunu Matta 3'te okuya-
bilirsiniz.
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Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrenci-
lerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve 
Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin (Matta 
28:19).

Bir kilisenin üyesi olmak, yerel bir gruba 
katılmak kurtuluşumuz için gerekli de-
ğildir ama bizlere imanlı ailemizle daha 
yakın bir bağ verir. Etrafımızdaki kişilere 
karşı ve onlara karşı sorumlu oluruz. Bir-
birimizle daha çok ilgilenmeyi öğreniriz. 
Doğal aile Tanrı'nın planının bir parçası 
olduğu gibi, ruhsal aile de öyledir—birlik-
te paylaşabileceğimiz ve birbirimizden 
öğrenebileceğimiz bir gruptur. Elçilerin 
İşleri 2:47, Rab'bin kurtulanlan, imanlılar 
topluluğuna eklediğini söyler.
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İNANLININ GELİŞİMİ

Birden fazla türde açlık vardır. Uzaklara 
gitmiş olan birinden bir haber alabilme-
nin özlemini çekebiliriz ya da yeni fırsat-
lara özlem duyabiliriz. İnsanlar sevgi ve 
ilgiye susarlar. Kalplerimizin ve ruhları-
mızın bu dünyanın sunabildiğinden da-
ha fazlasına uzandığı kesindir.

Kurtulduktan sonra, başka bir açlık his-
sedeceksiniz—bu, Tanrı Sözü'ne duyu-
lan açlıktır. "Yeni doğmuş bebekler gibi, 
hilesiz sütü andıran Tanrı sözünü özleyin 
ki, bununla beslenip büyüyerek kurtuluşa 
erişesiniz" (1. Petrus 2:2). İsa, "İnsan yal-
nız ekmekle yaşamaz, Tanrı'nın ağzından 
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çıkan her sözle yaşar" demiştir (Matta 
4:4).

Bir imanlının her gün Kutsal Kitap'ını 
okuması gerektir. İsrail'in Kralı Davut 
buna iyi bir örnek olmuştur. “/ Ne mutlu 
o insana ki, kötülerin öğüdüyle yürümez, / 
Günahkârların yolunda durmaz. / Alaycı-
ların arasında oturmaz. / Ancak zevkini 
RAB'bin Yasası'ndan alır / Ve gece gündüz 
onun üzerinde derin derin düşünür" (Mez-
mur 1:1-2). “/ Ne kadar severim yasanı! / 
Bütün gün düşünürüm onun üzerinde" 
(Mezmur 119:97).

Tanrı'nın Sözü'nü sadece okumak değil, 
onu ezberlemek ve ilkelerini yürekleri-
mizde saklamakta çok önemlidir. Kutsal 
Ruh, öğrenmiş olduklarımızı gereksinim 
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duyduğumuz zamanlarda ve yaşamı-
mızda bize yol gösterecek birine ihtiya-
cımız olduğu anlarda, hatırımıza gele-
bilir.

Ama Baba'nın benim adımla göndereceği 
Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğrete-
cek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak 
(Yuhanna 14:26).

Günlük Kutsal Kitap okumamızın yanı 
sıra dua da etmeliyiz. Bu dünyaya gel-
meden önce cennetin yüceliklerini bilen 
İsa, duaya ihtiyacı olduğunu hissetmiş-
ti. Öğrencilerini seçmeden önce bütün 
bir geceyi duada geçirmişti (Luka 6:12). 
Pavlus ve Silas hapishane zincirlerinden 
özgür kılınmadan önce dua edip ilahiler 
söylüyorlardı (Elçilerin İşleri 16). Mesih 
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öğrencilerine, "Dileyin, size verilecek; ara-
yın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açıla-
caktır" dedi (Luka 11:9).

1.Selanikliler 5:17, “Sürekli dua edin" der. 
Kafamızın meşgul tutulduğu okulda ya 
da bütün dikkatimizi gerektiren işyerin-
de olduğumuz halde, dua dolu bir tutum 
içinde yaşayabiliriz. Acil bir durum olur-
sa Tanrı'ya yakarmasını biliriz, işimizde-
ki molalar sırasında Tanrı'ya şükranlar 
yükseltebiliriz. Bu şekilde sürekli olarak 
O'na tapınıyor oluruz.

DÜŞÜNCELER VE HAREKETLER

“/ Her şeyden önce de yüreğini koru, / 
Çünkü yaşam ondan kaynaklanır" (Süley-
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man'ın Özdeyişleri 4:23).

Rab, düşüncelerimizi kontrol altında 
tutmamıza yardım edebilir. Filipililer 4:7, 
"O zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan 
esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi 
ve düşüncelerinizi koruyacaktır" der. Dü-
şüncelerimiz temiz ve pak olduklarında 
Tanrı'yı hoşnut ederler.

Sonuç olarak, kardeşlerim, gerçek, saygı-
değer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyan-
dıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa, 
onu düşünün (Filipililer 4:8).

Kafalarımızı, Tanrı'yı hoşnut eden dü-
şüncelerde tutmak sürekli disiplin iste-
yen bir iştir. Bu dünyada olduğumuz 
sürece günah ve ayartılmayla karşı kar-
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şıya olacağız ama Rab'bin yardımıyla 
bunlara teslim olmamız gerekmez. Eski 
bir atasözü, "Kuşlar başınızın üzerinde 
uçabilirler ama onların kafanızda yuva 
yapmalarına izin vermeniz gerekmez" der. 
Yani, "Her yanınız ayartılmayla sarılmış 
olabilir ama onun kafanızda ve davranış-
larınızda günah haline gelmesine izin 
vermeniz gerekmez." Düşüncelerimizi 
kontrol etmenin, kafalarımızı kötülükten 
uzak tutmanın en iyi yolu gördüğümüz, 
duyduğumuz, söylediğimiz ve yaptığı-
mız şeyler konusunda dikkatli olmaktır.

Gördüğünüz şeyler konusunda dikkatli 
olun. "Bedenin ışığı gözdür. Gözünüz sağ-
lamsa, bütün bedeniniz aydınlık olur" 
(Matta 6:22).
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Duyduğumuz şeyler de düşüncelerimizi 
etkiler. Markos 4:24, “İşittiklerinize  dik-
kat edin” der. Konuşmaktan zevk aldığı-
nız şeyler ya da hoşlandığınız müzik 
Rab’bi daha çok sevmenize yardımcı 
oluyor mu? Sağlıklı düşünceler oluşturu-
yorlar mı? Eğer yanıtınız “hayır” ise belki 
dinledikleriniz konusunda disiplinli ol-
manız gerekiyor.

Dinlemek, başkalarının sözlerinin yanı 
sıra kendi ağzınızdan çıkanları da kula-
ğınızın duymasıdır. Söylediklerimiz iyi ya 
da kötü için kuvvetli etki olabilir. Eğer 
birisi bize karşı kötü bir şey yaparsa o 
kişiye sert bir yanıt vermemişsek bunu 
daha kolay bir şekilde unutabiliriz. Sü-
leyman'ın Özdeyişleri 15:1, “/ Yumuşak 
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yanıt gazabı yatıştırır,  / Oysa yaralayıcı 
söz öfkeyi alevlendirir" der. Hedefimiz, 
Süleyman'ın Özdeyişleri 25:11'in yerine 
gelişi olabilir: “/ Yerinde söylenen söz, / 
Gümüş oymalardaki altın elma gibidir."

İmanlı bir insanın yapacağı şeyler konu-
sunda dikkatli olması gerektir çünkü 
Tanrı ondan doğru olanı yapmasını ta-
lep etmektedir.

“/ Ey insanlar, RAB iyi olanı size bildirdi; / 
Adil davranmanızdan, sadakati sevmeniz-
den / Ve alçakgönüllükle yolunda yürüme-
nizden başka / Tanrınız RAB sizden ne 
istedi?" (Mika 6:8).

Buna verebileceğimiz yanıt, “/ Ağzımın 
çıkan sözler, / Yüreğimdeki düşünceler, / 
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Kabul görsün senin önünde, / Ya RAB, 
kayam, kurtarıcım benim" diyen Mezmur 
yazarının sözleri olabilir (Mezmur 
19:14).

KİLİSE YAŞAMI

Daha önce de öğrendiğimiz gibi, İncil'in 
müjdesini, arkadaşlarımız saydığımız 
İmanlı olmayanlar dahil, herkesle pay-
laşmalıyız. Ama en yakın arkadaşlarımız 
dikkatle seçilmelidir. Zaman geçirdiği-
miz kişiler, Rab'de gelişmemize yardımcı 
olabilecek ve Rab'bin isteğini gerçekleş-
tirmeyi arzulayan kişiler olmalıdır ve iliş-
kilerimiz bu şekilde dengelenmelidir.

“/ Ne mutlu o insana ki, kötülerin öğüdüyle 
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yürümez, / Günahkârların yolunda dur-
maz, / Alaycıların arasında oturmaz. / An-
cak zevkini RAB'bin Yasası'ndan alır / Ve 
gece gündüz onun üzerinde derin derin 
düşünür” (Mezmur 1:1-2).

Kutsal Kitap'ı kendi başımıza ve imanlı 
arkadaşlarımızla birlikte incelemeyi is-
teriz. Ayrıca Tanrı Sözü'nün bildirimini 
duymaya da ihtiyacımız vardır, "Demek ki 
iman, haberi duymakla, duymak da Mesih' 
le ilgili sözün yayılmasıyla olur" 
(Romalılar 10:17).

Bazılarının alıştığı gibi, bir araya gelmek-
ten vazgeçmeyelim; o günün yaklaştığını 
gördükçe birbirimizi daha da çok yüreklen-
direlim (İbraniler 10:25).
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İmanlılar bir araya geldiklerinde birbir-
lerine karşı destekleyici bir tutum içinde 
olmalıdırlar. Birlikte kuvvet, Rab'be bir-
likte ilahiler söyleyip O'nu birlikte öv-
mekte de kuvvet vardır.

Öyle ki, bedende ayrılık olmasın, üyeler bir-
birini eşit biçimde gözetsin. Bir üye acı çe-
kerse, bütün üyeler birlikte acı çeker; bir 
üye yüceltilirse, bütün üyeler birlikte sevi-
nir (1.Korintliler 12:25-26).

Tanrı'nın bir planı vardır, bu plana göre 
yerel kilisenin parasal sorunlarına yar-
dımcı olabilmek için paylaşabilir ve aynı 
zamanda başka insanlara uzanabiliriz. 
İbraniler 7:2-9 bizlere, sahip olduğu her 
şeyin onda birini veren İbrahim'in haya-
tından bir örnek verir. Buna karşın onda-
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lıklar vermek yeterli olmayabilir."

“Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, 
ikiyüzlüler! Siz nanenin, dereotunun ve 
kimyonun ondalığını verirsiniz de, Kutsal 
Yasa'nın daha önemli konularını –adaleti, 
merhameti, sadakati– ihmal edersiniz. 
Ondalık vermeyi ihmal etmeden asıl bun-
ları yerine getirmeniz gerekirdi" (Matta 
23:23). İsa bundan sonra, Tanrı'nın iste-
diği her şeyde sadık olmamız gerektiğini 
açıklayarak sözlerine devam etti.

Paramızı cömertçe vermeyi ve aynı za-
manda Rab'bin başka ne istediğini öğ-
renmek için O'nu dinlemeliyiz. Bizden 
zamanımızı, yeteneklerimizden verdiği-
mizin daha fazlasını ve hatta gelecek 
için olan planlarımızdan fedekârlık et-
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memizi isteyebilir. Rab bizden ne isterse 
istesin, bunu O'na önce bizi Seven'e bir 
sevgi sunusu olarak verebiliriz.

İçindekilere...
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ON ALTI
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RUH'LA DOLU 
YAŞAM

Ruh'la dolu yaşam, her imanlının hedefi 
olmalıdır. Tanrı'nın Ruhu'yla dolu olmak, 
her imanlının yaşantısında gerçekleşen 
bir başka adım ya da ilerleme olmalıdır. 
Ruh'la dolu yaşam, Rab'be tamamen 
kendini teslim etmiş ve adamış imanlı-
lar için bir yaşamdır.

İsa öğrencilerine, Babası'na gittiğinde 
kendilerine Tesellici olan Kutsal Ruh'u 
göndereceğine söz vermişti.

Baba'dan size göndereceğim Yardımcı, 
yani Baba'dan çıkan Gerçeğin Ruhu geldiği 
zaman, bana tanıklık edecek (Yuhanna 
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15:26).

Kutsal Ruh'un gelişi, Pentikost Günü' 
nde gerçekleşti. Olayın öyküsü Elçilerin 
İşleri 2'de yer alır. O zamandan beri her 
imanlının Ruh'la dolu bir yaşam sürmesi 
mümkün kılınmıştır.

Bu derste, Ruh'la dolu bir yaşama sahip 
olmanın ne anlama geldiğini öğrenece-
ğiz. Ayrıca, Kutsal Ruh'la dolu olmakla 
gelen ödül hakkında da bir şeyler öğ-
reneceğiz.

Bu derste şunları inceleyeceksiniz

* Ruh'la Dolu Olmak
* Ruh Tarafından Desteklenip Korunmak
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RUH'LA DOLU OLMAK

Efesliler 5:18 bize, "Ruh'la dolu olun" şek-
linde talimat verir. Bu, kişi yeniden doğ-
muş bir imanlıysa ve Kutsal Ruh'la vaf-
tiz olmuşsa gerçekleşebilir. İsa, Kutsal 
Ruh'la vaftiz olma sözünü, öğrencilerinin 
yaşayacağı çok güzel bir ruhsal deneyi-
mi anlatmak için kullandı. Elçilerin İşleri 
1:5'te, "Şöyle ki, Yahya suyla vaftiz etti, 
ama sizler birkaç güne kadar Kutsal Ruh'la 
vaftiz edileceksiniz" dedi.

İmanlılar olarak, imanla bekleyen, Tanrı' 
ya teşekkür edip O'nu öven ilk öğrenciler 
gibi bizler de, Kutsal Ruh'la vaftiz olabili-
riz. İsa'nın "Ben de Babam’ın vaat ettiğini 
size göndereceğim. Ama siz, yücelerden 
gelecek güçle kuşanıncaya dek kentte 
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kalın" dediğinde (Luka 24:49) verdiği tali-
matları yerine getirmişlerdi.

Kutsal Ruh'la dolduğumuzu bize bildiren 
yollardan biri, Tanrı'nın gücünün Penti-
kost Günü'nde imanlıların üzerine indiği 
gibi bizim de üzerimize ineceğidir. Kut-
sal Ruh bizim aracılığımızla öğrenme-
miş olduğumuz dillerde konuşacaktır. 
"İmanlıların hepsi Kutsal Ruh'la doldular, 
Ruh'un onları konuşturduğu başka dillerle 
konuşmaya başladılar" (Elçilerin İşleri 
2:4).

Ruh'la dolu bir yaşamın, buna uygun bir 
karakterle ya da "meyve" ile sonuçlan-
ması çok önemlidir. "Ruh'un ürünüyse 
sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, 
bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetim-



248

dir" (Galatyalılar 5:22).

Eğer Ruh'la dolduğumuzu düşünüyor 
ama bu özelliklere sahip olamıyorsak, 
dua ederek Rab'be başvurup O'na neyin 
yanlış gittiğini sormalıyız. Eğer bu özel-
liklere sahip değilsek, Kutsal Ruh'un bi-
zim içimizdeki ve bizim aracılığımızla 
gerçekleştirmeye çalıştığı işi engelleye-
biliriz. "Tanrı'nın Kutsal Ruhu'nu keder-
lendirmeyin. Kurtuluş günü için o Ruh'la 
mühürlendiniz" (Efesliler 4:30).

Kutsal Ruh'la dolu olmayı,Tanrı'nın iste-
ğine uygun bir şekilde yaşayarak sürdü-
rebiliriz.

Şarapla sarhoş olmayın, bu sizi sefahate 
götürür. Bunun yerine Ruh'la dolun. Birbiri-
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nize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söy-
leyin; yürekten Rab'be ezgiler, mezmurlar 
okuyun; durmadan, her şey için Rabbimiz 
İsa Mesih'in adıyla Baba Tanrı'ya şükredin 
(Efesliler 5:18-20).

Bu ayetler, Ruh'ta yaşamak sözüyle ne-
lerin anlatılmak istendiğini bize bildirir-
ler. Kutsal Ruh'un yaşamlarımızda bize 
yol göstermesine izin verdiğimizde geli-
şip olgun imanlılar oluruz (Galatyalılar 
5:16). Kutsal Ruh bizleri canlı ve aktif 
tutar ve bizler de kendimizi kuvvetli ve 
Rab'bin işini yapmaya hazır hissederiz. 
Bu düşünce 2.Korintliler 4:16'da dile ge-
tirilmiştir: "Her ne kadar dış varlığımız 
harap oluyorsa da, iç varlığımız günden 
güne yenileniyor."



250

RUH TARAFINDAN DESTEKLENİP 
KORUNMAK

Kutsal Ruh, Yardımcımız olmak üzere 
gönderilmiştir. Unvanlarından bir tanesi, 
Tesellici'dir. Birisibizi teselli ettiğinde 
yaşamlarımızı daha kolay kılar. Baskı 
altında olduğumuzda bizi destekler. Ruh 
tarafından desteklendiğimizi söylediği-
mizde söylemek istediğimiz budur.

Kutsal Ruh bizleri destekleyip korur. 
İmanlılar olarak gelişimimizin her yö-
nünde bize yardımcı olur. Kutsal Ruh, 
dua yaşamımızda bize yardımcı olur. 
"Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde 
bize yardım eder. Ne için dua etmemiz 
gerektiğini bilmeyiz, ama Ruh'un kendisi, 
sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için 
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aracılık eder" (Romalılar 8:26).

Kutsal Ruh aynı zamanda bize yol gös-
terir. Romalılar 8:14, "Tanrı'nın Ruhu'yla 
yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır" 
der.

Kutsal Ruh, Gerçeğin Ruhu'dur ve bizleri 
bütün gerçeğe götüren Öğretmen ve Yol 
Gösterici'dir. "Ama Baba'nın benim adımla 
göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her 
şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size 
hatırlatacak" (Yuhanna 14:26). "Ne var ki 
O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi tüm 
gerçeğe yöneltecek" (Yuhanna 16:13).

Ruh'la dolu yaşamın sonuçları arasında, 
Kutsal Ruh'un bize getirdiği armağanlar 
vardır. Bu armağanlar, Tanrı için olan işi-
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mizi kolaylaştıran ve bizleri hiç olama-
yacağımız kadar etkin hale getiren araç-
lar durumuna gelebilirler. Armağanların 
ilkelerinden biri de Mesih’e olan hizmeti-
miz için güçtür.

Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç ala-
caksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve 
Samiriye'de ve dünyanın dört bir bucağın-
da benim tanıklarım olacaksınız (Elçilerin 
İşleri 1:8).

Kutsal Ruh, Mesih’e olan hizmetimiz 
için özel olarak sağlanan armağanlarını 
bize verir. "Çeşitli ruhsal armağanlar var-
dır, ama Ruh birdir" (1.Korintliler 12:4). 
1.Korintliler 12:8-11'de listelenen Ruh'un 
armağanları şunlardır: Bilgece konuşma 
yeteneği, bilgi iletme yeteneği, iman, 
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hastaları iyileştirme gücü, mucizeler 
yapma olanakları, peygamberlikte 
bulunma, ruhları ayırt etme, çeşitli dil-
lerle konuşma, bu dilleri çevirme yete-
neği. Tanrı'nın Ruhu aracılığıyla bize 
vermeyi istediği başka armağanlar ve 
yetenekler daha vardır.

Tanrı'nın bize bağışladığı lütfa göre, ayrı 
ayrı ruhsal armağanlarımız vardır. Birinin 
armağanı peygamberlikse, imanı oranında 
peygamberlik etsin. Hizmetse, hizmet et-
sin. Öğretmekse, öğretsin. Öğüt veren, 
öğütte bulunsun. Bağışta bulunan, bunu 
cömertçe yapsın. Yöneten, gayretle yönet-
sin. Merhamet eden, bunu güler yüzle 
yapsın (Romalılar 12:6-8).

Kutsal Ruh, Tanrı'nın çocuklarına aynı 
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zamanda bereketler ve yücelik de verir.

Ruh'un kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, 
Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık 
eder. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak, aynı za-
manda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yücel-
tilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyor-
sak, Tanrı'nın mirasçılarıyız, Mesih'le ortak 
mirasçılarız (Romalılar 8:16-17).

Kutsal Ruh'un harikulade bir şekilde dö-
külüşü, geçmişte olduğu gibi günümüz-
de de gerçekleşir. Tanrı milyonlarca 
imanlıyı Kutsal Ruh'ta vaftiz etmiştir. 
Bunun devam etmesi için dua edelim. 
Vaiziniz ve bütün üyelerin Tanrı'nın Ru-
hu'yla dolmaları ve Tanrı tarafından 
kullanılmalan için ve kiliseniz için dua 
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edin.

Sorunlar, açlık, zorluklar, zulüm, fakirlik 
ya da ölüm korkusu çeksek bile bizi 
güçlendirip koruyacak olan işte bu Ruh' 
tur. "...Bizi sevenin aracılığıyla bu durum-
ların hepsinde galiplerden üstünüz" 
(Romalılar 8:37).

Şimdi ÜNİTE İKİ bilginizi 
test etmeye hazırsınız. 

İçindekilere...
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ÜNİTE 2 BİLGİNİZİ TEST EDİN
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Bütün sorular için, yanıt kağıdındaki 
boşluklarda yer alan sayının, sorunun 
yanında yer alan sayıyla aynı olmasına 
dikkat edin. 

1 Aşağıdakilerden hangisi Şeytan 
hakkında doğrudur? 

a) İmanlılar'dan uzak durur. 
b) Mesih İmanlıları'nı günah işlemeye 
ayartır.
c) Tanrı'yı kendisinin üzerinde 
yüceltmeye çalıştı. 
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1 Aşağıdakilerden hangisi Şeytan 
hakkında doğrudur? 

a) İmanlılar'dan uzak durur.
b) Mesih İnanlıları'nı günah işlemeye 
ayartır.
c) Tanrı'yı kendisinin üzerinde 
yüceltmeye çalıştı. 
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2 Meleklerin işlevleri neleri içerir? 

a) Günahkârları günahlı oldukları 
konusuda iknam etmek.
b) Tanrı'ya her zaman tapınmak.
c) Kendi yetkileriyle hareket etmek. 
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2 Meleklerin işlevleri neleri içerir? 

a) Günahkârları günahlı oldukları 
konusuda iknam etmek.
b) Tanrı'ya her zaman tapınmak.
c) Kendi yetkileriyle hareket etmek. 
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3 Kuzu'nun Düğün Şöleni ne zaman 
gerçekleşecektir? 

a) İsa yeryüzünü yönetmek üzere geri 
döndükten sonra.
b) Kutsallar bulutlara alındıktan sonra. 
c) Büyük Beyaz Taht yargısından sonra. 
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3 Kuzu'nun Düğün Şöleni ne zaman 
gerçekleşecektir? 

a) İsa yeryüzünü yönetmek üzere geri 
döndükten sonra.
b) Kutsallar bulutlara alındıktan sonra. 
c) Büyük Beyaz Taht yargısından sonra. 
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4 Mesih'in yargı tahtının önüne kimler 
çıkacaktır? 

a) Kutsallar.
b) Şeytan ve melekleri. 
c) Günahkârlar. 
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4 Mesih'in yargı tahtının önüne kimler 
çıkacaktır? 

a) Kutsallar. 
b) Şeytan ve melekleri. 
c) Günahkârlar. 
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5 İmanlıların "milenyum" terimi neden 
söz eder? 

a) İmanlıların Mesih'le birlikte 
yeryüzünde hüküm sürmesinden. 
b) Mesih'in birinci ve ikinci gelişleri 
arasındaki dönemden.
c) Şeytan'la Tanrı arasındaki son 
savaştan. 
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5 İmanlıların "milenyum" terimi neden 
söz eder? 

a) İmanlıların Mesih'le birlikte 
yeryüzünde hüküm sürmesinden. 
b) Mesih'in birinci ve ikinci gelişleri 
arasındaki dönemden.
c) Şeytan'la Tanrı arasındaki son 
savaştan. 
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6 Büyük Beyaz Taht Yargısı ne zaman 
gerçekleşecektir? 

a) İsa bin yıl hüküm sürmeden önce. 
b) İsa'nın bin yıllık hüküm sürüşü 
sırasında.
c) İsa bin yıl hüküm sürdükten sonra.  
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6 Büyük Beyaz Taht Yargısı ne zaman 
gerçekleşecektir? 

a) İsa bin yıl hüküm sürmeden önce. 
b) İsa'nın bin yıllık hüküm sürüşü 
sırasında.
c) İsa bin yıl hüküm sürdükten sonra. 
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7 Tanrı'nın Yasası, 

a) insanların hayattan zevk almalarını 
engellemek için verilmişti.
b) insanları günahtan kurtarmak için 
verilmişti. 
c) insanlara doğruyla yanlışı göstermek 
için verilmişti. 
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7 Tanrı'nın Yasası, 

a) insanların hayattan zevk almalarını 
engellemek için verilmişti.
b) insanları günahtan kurtarmak için 
verilmişti. 
c) insanlara doğruyla yanlışı göstermek 
için verilmişti. 
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8 Tanrı'nın Yasası'na itaat etmeliyiz, 

a) Tanrı'yı sevdiğimiz ve O'nu hoşnut 
etmeyi istediğimiz için itaat etmeliyiz.
b) kurtulmak için itaat etmeliyiz. 
c) kurtulana kadar itaat etmeliyiz. 



272

8 Tanrı'nın Yasası'na itaat etmeliyiz, 

a) Tanrı'yı sevdiğimiz ve O'nu hoşnut 
etmeyi istediğimiz için itaat etmeliyiz.
b) kurtulmak için itaat etmeliyiz. 
c) kurtulana kadar itaat etmeliyiz. 
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9 Tanrı'nın çocuklarına vermeyi vaat 
etmiş olduğu bir armağan, 

a) rahat bir hayattır.
b) ayartılmadan özgürlüktür.
c) gereksinimlerini karşılamaktır. 
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10 Tanrı, O'na 

a) paramızın çoğunu vermemizi ister.
b) yaşamlarımızın tümünü vermemizi 
ister.
c) özel tövbe etkinlikleri vermemizi ister. 
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11 Tanrı, çocuklarının kimlere onur verip 
itaat etmelerini ister? 

a) Üzerimizde yetki sahibi olan herkese. 
b) Örnek yaşam yaşayanlara.
c) Gücendirmekten korktuğumuz 
insanlara.  
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12 Başkalarını sevme konusundaki 
Kutsal Kitap ilkesi, 

a) İmanlıların diğer imanlıları 
sevmesidir.
b) İmanlıların bütün insanları 
sevmesidir. 
c) İmanlıların günah işleyen 
imanlılardan uzak durmasıdır. 
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13 Birisi sizin hakkınızda yalan söylerse, 

a) onu bağışlamalı ve sevmelisiniz. 
b) misilleme yapmalısınız.
c) bunu başkalarına anlatmalısınız. 
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14 İmanlı kişi ne ister? 

a) Kendi kararlarını verme hakkını 
kullanmayı.
b) Paklığa aldırmayan bir yaşam 
sürmeyi. 
c) Kendisinden çok Mesih'i hoşnut 
etmeyi. 
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15 Başka imanlılardan almak ve onlarla 
paylaşmak, 

a) eşitliği sağlamak için gereklidir. 
b) dünyayı dışarıda bırakmak için 
gereklidir.
c) ruhsal bakımdan büyümek için 
gereklidir. 
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16 İmanlının gelişimi ne zaman 
gerçekleşir? 

a) Her gün Kutsal Kitap'ı okuyup dua 
ettiğimizde.
b) Günah işlemeye tamamen son 
verdiğimizde. 

c) Bir önderlik konumuna eriştiğimizde. 
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17 Hangisi doğrudur? Düşüncelerimiz, 

a) sadece Tanrı tarafından yöneltilirler. 
b) davranışlarımızı hiçbir şekilde 
etkilemezler.
c) dikkatle korunmalıdır. 
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18 Sağlıklı kilise yaşamı ne gerektirir? 

a) Toplumun birbirine karşı iyi niyetini. 
b) İmanlıların tapınma için bir araya 
gelmelerini.
c) İmanlıların birbirine tıpatıp benzeyen 
yaşam biçimleri olmasını. 
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19 Ruh'la dolu yaşamı, kişinin 

a) sevgi, sevinç ve esenlik dolu 
yaşamında görebiliriz.
b) diğerlerini manipüle etmesinde 
görebiliriz.
c) hayatta başarılı olduğu belli olunca 
görebiliriz. 
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20 Aşağıdakilerden hangileri Ruh'un 
armağanlarıdır? 

a) Sevinç, esenlik, iyilik, alçakgönüllülük 
ve sabır.
b) Peygamberlik, iman, iyileştirme ve 
bilgi sözü. 
c) Özdenetim, sevgi, şefkat ve sabır. 
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20 Aşağıdakilerden hangileri Ruh'un 
armağanlarıdır? 

a) Sevinç, esenlik, iyilik, alçakgönüllülük 
ve sabır.
b) Peygamberlik, iman, iyileştirme ve 
bilgi sözü. 
c) Özdenetim, sevgi, şefkat ve sabır. 
Ünite İki'nin gerektirdiklerinin sonu. 

İçindekilere...
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Son Bir Söz

Bu kitap, dünyadaki hemen hemen herkesi 
rahatsız eden soru ve sorunlara iyi yanıtlar 
sağlamak amacıyla yazılmıştır. Kendi soru 
ve sorunlarınızı yanıtlamak ve sizin için en 
iyisi olacak yaşam biçimine kavuşasınız 
diye aşağıdaki önemli bilgileri bir daha 
gözden geçirmenizi saygıyla öneriz.

1. Bir Kurtarıcı’ya ihtiyacınız var. 

Romalılar 3:23
Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın 
yüceliğinden yoksun kaldı.

Hezekiel 18:20
Ölecek olan günah işleyen kişidir. Oğul 
babasının suçundan sorumlu tutulamaz, 
baba da oğlunun suçundan sorumlu 
tutulamaz. Doğru kişi doğruluğunun, kötü 
kişi kötülüğünün karşılığını alacaktır.
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2. Siz kendi kendinizi kurtaramazsınız. 

1.Timoteos 2:5
Çünkü tek Tanrı ve Tanrı'yla insanlar 
arasında tek aracı vardır. O da insan olan 
ve kendisini herkes için fidye olarak 
sunmuş bulunan Mesih İsa'dır.

Yuhanna 14:6
İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben'im” dedi. 
“Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse 
gelemez.

3. Tanrı dünyadaki insanların kurtulmalarını 
istemektedir. 

Yuhanna 3:16–17
“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, 
biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman 
edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi 
sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı, Oğlu'nu 
dünyayı yargılamak için göndermedi, 
dünya O'nun aracılığıyla kurtulsun diye 
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gönderdi.

4. Tanrı, Kendisine iman edenlerin hepsini 
kurtarması için İsa’yı hayatını vermek 
üzere gönderdi. 

Galatyalılar 4:4–5 
Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa altında 
olanları özgürlüğe kavuşturmak için 
kadından doğan, Yasa altında doğan öz 
Oğlu'nu gönderdi. Öyle ki, bizler oğulluk 
hakkını alalım.

1.Petrus 3:18
Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya 
ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak 
doğru olmayanlar için günah sunusu 
olarak ilk ve son kez öldü. Bedence 
öldürüldü, ama ruhça diriltildi.
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5. Kutsal Kitap bizlere kurtuluş yolunu 
gösterir ve bizlere İsa Mesih İnanlısı'na 
yakışır yaşamında nasıl 
büyüyebileceğimizi öğretir. 

Yuhanna 15:5
Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende 
kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi 
çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey 
yapamazsınız.

Yuhanna 10:10
Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek 
için gelir. Bense insanlar yaşama, bol 
yaşama sahip olsunlar diye geldim.

2.Petrus 3:18

Öte yandan Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa 
Mesih'in lütfunda ve O'nu tanımakta 
ilerleyin. Şimdi ve sonsuza dek O'na 
yücelik olsun! Amin. 
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6. Sonsuzluğu nerede geçireceğinize 
kendiniz karar verirsiniz.

Luka 13:15
O sırada bazı kişiler gelip İsa'ya bir haber 
getirdiler. Pilatus'un nasıl bazı Celileliler'i 
öldürüp kanlarını kendi kestikleri 
kurbanların kanına kattığını anlattılar. İsa 
onlara şöyle karşılık verdi: “Böyle acı 
çeken bu Celileliler'in, bütün öbür 
Celileliler'den daha günahlı olduğunu mu 
sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. Ama 
tövbe etmezseniz, hepiniz böyle 
mahvolacaksınız. Ya da, Şiloah'taki kule 
üzerlerine yıkılınca ölen o on sekiz 
kişinin, Yeruşalim'de yaşayan öbür 
insanların hepsinden daha suçlu 
olduğunu mu sanıyorsunuz? Size hayır 
diyorum. Ama tövbe etmezseniz, hepiniz 
böyle mahvolacaksınız.” 

Matta 10:32-33
“İnsanların önünde beni açıkça kabul 
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eden herkesi, ben de göklerdeki Babam'ın 
önünde açıkça kabul edeceğim. İnsanların 
önünde beni inkâr edeni, ben de 
göklerdeki Babam'ın önünde inkâr 
edeceğim.” 

Yuhanna 3:35-36
Baba Oğul'u sever; her şeyi O'na teslim 
etmiştir. Oğul'a iman edenin sonsuz 
yaşamı vardır. Ama Oğul'un sözünü 
dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. 
Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır.

İçindekilere...
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Yazar Hakkında
Pastör J. Lowell Harrup, 1979-89 yıllarında 
Belçika’nın Brüksel kentinde “Hıristiyan 
Merkezi”nde pastörlük yapmıştır. Brüksel’e 
gitmeden önce 13 yıl boyunca Washington 
D.C. yakınlarında Alexandria, Virginia’da on 
üç yıl boyunca pastörlük yaptı.

Harrup, aile kampları, vaiz toplantıları ve 
önderlik seminerlerinde vaizlik hizmeti 
yapmıştır. Lise ve üniversitelerde gençlere 
hizmet vermiştir. Uzun yıllardır Tanrı 
Sözü’nü çalışmaktan ve çeşitli yaşlarda 
olan ve geçmişlerden gelen kişilere verdiği 
danışmanlık hizmetinden edindiği 
anlayışları bu kursun yazılmasında kul-
lanmıştır.

İçindekilere...
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KÜRESEL ÜNİVERSİTE KURS DİZİSİ

1.Düzey

Dua Ettiğinizde
Kutsal Kitap'ı Nasıl İnceleyebiliriz?
Kutsal Ruh Kimdir?
Mesih İnanlıları Nasıl Tapınır?

2.Düzey
İsa Mesih'te Yeni Yaşam
Kutsal Kitap: Tanrı Sözü müdür?
Yuhanna'nın Müjdesi
İsa Mesih Kimdir?
Neye İnanıyoruz?

3.Düzey
Tanrı'nın Tasarımı - Sizin Seçiminiz
Kutsal Kitap'a Göre Ahlak
Evlilik ve Yuva
İsa Mesih İnanlısı Ve İçinde Yaşadığı Toplum

4.Düzey
Kilise
Kiliseler Ne Yapar?
Kişisel Müjdecilik
Öğreti Hizmeti
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Who are the Assemblies of God?

The Assemblies of God was founded in 1914 in 
Hot Springs, Arkansas with 300 people at the 
founding convention. Today there are 13,017 
churches in the U.S. with over 3 million 
members and adherents. There are more than 
69 million Assemblies of God members 
worldwide, making the Assemblies of God the 
world’s largest Pentecostal denomination. This 
book has been prepared by Assemblies of God 
workers with decades of church-planting 
experience around the world.

Tanrı'nın Toplulukları Kimdir?
Kuruyucu toplantısında yalnız 300 kişi hazır 
olmak üzere Tanrı'nın Toplulukları (Assemblies 
of God) Hot Springs, Arkansas, ABD'de 1914'te 
kuruldu. Bugünse Amerika'daki Tanrı'nın 
Toplulukları'nın sayısı 13.017 kiliseyi ve 3 
milyon üyeyi aşmıştır. Her hafta sonu dünya 
çapındaki en büyük Pentikostçu kilise örgütü 
olan Tanrı' nın Toplulukları'nda 69 milyon kişi 
tapınmaktadır. Bu kitap, dünya çapında 
onlarca senelik denemeye sahip olan Tanrı’nın 
Toplulukları işçilerince hazırlanmıştır.
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Türkçe Kutsal Kitab'ı
Nereden Elde Edebilirim?

Yeni Yaşam Yayınları
Açıklamalı Kutsal Kitap

(NIV Study Bible notlarıyla)
www.yyyayinlari.com

Yeni Yaşam
Açıklamalı Kutsal Kitap

(Life Publishers notalarıyla)
www.yyyayinlari.com

YouVersion 
Kutsal Kitap Uygulaması

Hemen indirin (%100 bedava):
https://www.bible.com/app

Bu kitap
Pınarbaşı Yayınları işbirliğiyle

bir Küresel Üniversite yayımıdır.

İçindekilere...

http://www.yyyayinlari.com
http://www.yyyayinlari.com
https://www.bible.com/app
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Bu kitap Google şirketinin bedava sunu olan 
Roboto adlı yazıtipi ailesiyle hazırlanmıştır. Bu 
yeni font özellikle çok küçük harf boylarında 
küçük cep telefon ekranlarına uygun yüksek 

okunabilirliği sağlamak için yaratılmıştır.

This book has been prepared using the Roboto 
font family, created and offered for free by 
Google. It has been created specifically to 

provide high readability at very small point sizes 
on small cell phone screens.

İçindekilere...
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