
DERS #8
EĞİTİM 

PİRAMİDİ

PNA tarafından derlenmiştir.



Bir insanın “Eğitim Piramidi” ne demektir ve  neden önemli?
Bunun için, yerde ve gökte her ailenin adını kendisinden aldığı Baba`nın önünde diz 
çökerim. Baba`nın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca Ruhu`yla sizi iç varlığınızda ku-
dretle güçlendirmesini ve Mesih`in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle 
ki, Tanrı`nın bütün doluluğuyla dolmanız için, sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak 
bütün kutsallarla birlikte Mesih`in sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin 
olduğunu anlamaya, bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin.

 Efesliler 3:14-19



! ! ! !      1.Ders : Giriş 
! ! ! ! ! Eğitim Pramidi Dersi

“Birçok tanık önünde benden işittiğin sözleri, başkalarına da öğretmeye yeterli olacak 
güvenilir kişilere emanet et.1” −2 Tim. 2:2

	
  Pavlus Timoteos’e müjdeyi öğretti ona öğrettiği diğer insanlara da öğretmesini de söyledi. 
Timoteos’nin müjdeyi  öğrettiği diğer kişilerden de başka insanlara müjdeyi yaymasını bekledi. 
Tanrı’ya hizmet etmek için yetiştirilen insanları eğitmek için eğitilmiş olan kişisin. Bu, İsa’nın 



bize öğrettiği gibi havari olmanın artan gücüdür. Ama hepimizin havari olması, tek ve en önemli 
alan olan Eğitim Piramidinden geçmesine bağlıdır.

“Eğitim Piramidi” nedir?                                                                                                  
	
 2. Timoteos 2:2 ayetine gore nasıl bir insan eğitmemiz gerekiyor? Sadık

	
 Sadık insan, yüreğindeki içtenliktir, sadakatse bu içtenliği dışa nasıl yansıttığıdır. 

	
 Eğitim Piramidi, içindeki Sen’in ve yalnızca Tanrı’nın bildiği bir Şeydir. Bu yapabildiğin 
ve olabildiğin her şeyin temelidir. I Petrus 3:3

	
 Bu, kimsenin bilmediği sırrındır. Ruhundaki bu gelişmeyi ihmal etmen başarısızlığı 
garantilenmendir.

Kim olduğum ne yapacağımı gösterir.

Tanrı bizim için bir örnektir. Onun kim olduğu da ne yaptığının kanıtıdır. 

Tanrı kimdir? Tanrı ne yapar? 
1 Yuh. 4:16 Sevgi Yuh. 3:16 O sever
Vah. 4:8 Kutsal Sef. 3:5 Adaletsiz davranmaz
Yuh. 3:33 Doğru Titus 1:2 Yalan söylemez

	
 	
 	
 	
 	


Eski Ahit’ten bir örnek : Davut 

	
 Bir insanın en önemli parçasının ne olduğu hakkında Tanrı ne der? Daire içine alın. 
1Sam. 16:7-13

Genel Konuşma Yeteneği 	
    Fiziksel Güç 	
       Üretme Yeteneği	
     
İnsanlarla Uyum	
 	
 	
 Vicdanın Sesi	
 	
 Maddi Zenginlik	
 	

Eğitim Seviyesi	
 	


	
 Davud ve Süleymen arasındaki büyük farklılık nedir? 1 Krallar 11:4 

	
 	
 Vicdanlarının sesiydi

Yeni Ahit’ten bir örnek: The Pharisees

	
 Matta 23:27 ye gore dindar insanlar neye odaklanır? Çevre, giyim, alışkanlıklar,           
geleneklerin korunması, ayinler

	
 Matta 12:35 e gore ihtiyaç duyulan gerçek dönüşüm nerede olur? Kalpte

2 Kor. 5:17 e gore Hristiyan olan ben kimim? Ben Mesih İsa’da yaratılmış, Tanrı’nın bir 
yaratısıyım.



Efesliler 2:10 a gore Tanrı beni neden yeni bir kişide yarattı? İyiliklerde bulunmam için

Bu ders, yeni bir varlık olarak Mesih İsa’da olan senle başlayacak. Işte o zaman yaptığın 
düşündüğün söylediklerinin tümünün etkisiyle hareket edeceksin. Tanrı’nın yaptığı yeni bir 
ürünsün artık! Şimdi Tanrı’nın olmanı istediği kişi olarak yaşamaya başla!

 2. Ders : Ben Mesih’teyim
Mesih’te Bütünleş

! Mesih İsa’da yaratılmış olduğum şu andan beri düşündüüm, yaptığım, ve söylediklerimin 
değiştireceği her şeyi anlamayı amaçladığımı anlamam gerekiyor. 

Dikkatli olun! Mesih`e değil de, insanların geleneğine, dünyanın temel ilkelerine day-
anan felsefeyle, boş ve aldatıcı sözlerle kimse sizi tutsak etmesin. Çünkü Tanrılığın 
bütün doluluğu bedence Mesih`te bulunuyor. Siz de her yönetim ve hükümranlığın başı 
olan Mesih`te doluluğa kavuştunuz. Ayrıca Mesih`in gerçekleştirdiği sünnet sayesinde 
bedenin benliğinden soyunarak elle yapılmayan sünnetle O`nda sünnet edildiniz. 
Vaftizde* O`nunla birlikte gömüldünüz, O`nu ölümden dirilten Tanrı`nın gücüne iman 
ederek O`nunla birlikte dirildiniz. Sizler suçlarınız ve benliğinizin sünnetsizliği yüzünden 
ölüyken, Tanrı sizi Mesih`le birlikte yaşama kavuşturdu. Bütün suçlarımızı O bağışladı. 
Kurallarıyla bize karşı ve aleyhimizde olan yazılı antlaşmayı sildi, onu çarmıha çakarak 
ortadan kaldırdı. Yönetimlerin ve hükümranlıkların elindeki silahları alıp onları çarmıhta 
yenerek açıkça gözler önüne serdi.

-Koloseliler. 2:8-15 

8. ayete gore kimlere karşı dikkatli olmalıyız? Bizi bozmak isteyenlere karşı

 “Bozmak” kelimesiyle kastedilen nedir?

Hangi şeyler Mesih’e karşı dünyayı kullanır? 
 1. Felsefe -  “Ben aklımdan ibaretimt” ( Yar. 3:5 te Yılanın Havva’ya dediği şey)
 2. Boş Hile- “Başkalrının söylediklerinden ibaretim” (Havva hiç Tanrı gibi oldu mu?) 
 3. İnsanların geleneği- “Ben atalarımın söylediklerinden ibaretim”
	
 4. Dünyanın ilkeleri- “Ben bu fiziksel dünyayla sınırlıyım” 

Bu saydıklarımız seni nasıl bozabilir?

Mesih kimdir? Tanrısallıkla dolu olandır
• 1 Tim 3:16 Tanrı’nın bizzat kendisidir
• Yuh 1:14 Tanrı’nın bizzat sözüdür.
• 2 Kor. 5:19 Tanrı’nın İsa aracılığıyla kendini dünyayla barıştırmasıdır.



Etkinlik : Bu parçada geçen her “O’nda”, “O’nunla” veya “O’nun sayesinde” kelimelerini daire 
içine alın.

Mesih’teki ben Kimim?
 10. ayet- Ben bütünüm 
 10. ayet- Ben O’ndayım
 11. ayet- O’nun sayesinde nefsimi günahlardan arındırdım.
 13. ayet- O’nunla hep diriyim, günahlarımsa affedilmiş.
 14. ayet- Aleyhimde Yazılmış günahlarımdan artık kurtuldum. Onlar çarmıha gerildi.
 15. ayet- O’nunla dünyanın tüm otorite ve güçlerini alt ettim

10. ayetteki ilk kelimeye dikkat (et:VE.) Ve bağlacı iki şeyi birbirine bağlar. Pavlus hangi iki şeyi 
burda birbirine bağlıyor? İsa Rab’dir ve ben de O’nda olduğumdan beri bir bütünüm.

Hangi edat once gelir:  Mesih’TE mi yoksa Mesih İLE mi? İLE

Düzen önemlidir. Eğer Mesih’te birleşirsek o zaman O’nun adına yaptığımız bütün faaliyetlerin 
amacında da birleşmiş oluruz. 

Ayet Oʼnun işlerini Oʼnunla an-
latıyoruz

Bu etkinlikleri Mesihʼle anlatmanın 
yararları nelerdir? 

Kol. 2:12 Ölümünde (Öğretmen ve öğrencinin birlikte düşünüp 
yazması için yapılan bir etkinlik)

Kol. 2:12, 1 
Kor. 15:22, 
Yuh. 11:25

Dirilişinde 

2 Tim. 
2:11-12

Istırabında

2 Tim. 
2:11-12,        
1 Sel 4:16

Saltanatında

Yuh 15:4-10 Sabrının sonucundaSabrının sonucunda

Kol 3:1-4 Oʼnun vaadettiği gelşinde 
payımız olacak

O halde bu kutsallığının temelidir. Bu kökleşmiştir, onların başarılı kutsallığından ve insanlığın-
dan değil, Tanrı yalnızca bizim O’nda birlik olmamız için Mesih olmuştur. O, doğru kutsallıkta 
gelişmek isteyen yalnız bir Hristiyanın imkan verdiği bağlamda kendini gösteriyor. 

Mesih’te bütünüm! Şimdi Tanrı’nın seni yapmış olduğu kişi olarak yaşa!



Uygulama Soruları:

Eksik bir şeyim olduğunu hissetmeli miyim? Hayır, hiçbir eksiğim yok. 
Bir Hristiyan olarak günah beni kuşatmış mı? Hayır, günahlardan kendimi 
arındırdım.
Günahlarım yüzünden yargılandım mı? Hayır hepsi affedilmiştir.
 Yeş. 1:18- Sütten çıkmış ak kaşık gibiyim
 Yer. 31:34 Tanrı günahlarımı bana hatırlatacak mı? Hayır
“O’nda diriyim” ne anlama geliyor?   
 Romalılar 2:6 ya gore her insan silinmiş günahları dışında kaydedilmiş her 

bir günahından dolayı yargılanmış olacak. Tanrı’nın nezdinde hiç işle-
diğim kayıtlı bir günahım var mı? Hayır 

 Mika 7:19 Tanrı günahımı denize döktü.                                                              

 Mez. 103:12 Şu an günahımdan ne kadar uzağım? Doğu ile Batı arası     
kadar.

 Yeş. 38:17 Günahımın, Tanrı’nın arkasında olması ne demek? O, bir daha 
günahıma bakmayacak.

O halde ben Tanrı’nın gözünde bir günahkar gibi mi olacağım? Hayır bir aziz gibi.
 Romalılar 8:37 ye gore herhangi bir kişi veya bir şey beni bozabilir mi? 

Hayır biz artık birer yenilmeziz.

Bu, Mesih’teki ben’im, sonraki 22 dersin her biri başkalrına ve Tanrı’ya hizmet et-
tiğim ve yaptığım etkiler olduğumu bana göstercek. 

 



3. Ders: İçimdeki Mesih
Mesih’te Birleşme

Tanrıʼda yaşadığımız ve Oʼnun bizde yaşadığını bize kendi Ruhuʼndan vermiş            
olmasından anlıyoruz. -1 Yuh 4:13

İncil bize, Mesih’in aynı zamanda bir ruh olarak da var olduğunu öğretiyor. Buna Mesih’te bir-
leşme diyoruz: ben O’ndayım, O bende. Bir bu farklı iki dersten oluşmuş olsak da bunlar aynı 
zamanda olup eşit öneme sahiptirler. 

John Murray şöyle yazdı: “Mesih’te birleşme tüm kurtuluş öğretisinin temel gerçeğidir. Bu, kur-
tuluş yolunun basit bir evresi değil, bütün açılardan kurtuluşun temelini oluşturuyor”4 

Anthony Hoekema şöyle yazdı “Öncelikle senin Mesih’te birleşme fikrine açılan gözlerin var, 
sen zaten onu Yeni Ahit’in neredeyse her yerinde görebilirsin”.5

Tanrı, Yeni Ahit peygamberlerine yalnızca geleceğin kurtuluşunu değil aynı zamanda inanlıların 
yüreğinde tamamen yeni bir hayat vaadediyor:

Tahmin Yeni Ahitʼin 
farklı 
yönler-
ini yazın

Yer. 31:31-33 Tanrı, yasasını 
halkının 
ruhuna 
yükleyip 
kalpler-
ine 
yazacak

O, onların 
Rabbi 
ONlar da 
Oʼnun 
halkı ol-
acak.

Onlar, Tanrıʼnın 
tek bir 
temele 
day-
andığını 
öğrene-
cek.

Tanrı, onların 
günah-
larını 
bird aha 
hatırla-
mamak 
üzere 
affede-
cek.



Hez. 36:25-27 Tanrı, halkının 
yüreğini 
tem-
izleye-
cek.

Onlara yeni ve 
yumuşak 
bir kalp 
bahşe-
decek.

İçlerine yeni bir 
uh yer-
leştıre-
cek

O, yasasına 
uyan ve 
yolunda 
yürüyen 
bir halk 
oluştura-
cak.

İnanlının içinde olacak şeye dikkat ediyor musun? 

Bir bağışlama neden yeterli olmayabilir? Yeni bir kalple olmayan bağışlama (yeni bir ruh ve 
içten yazılmış bir yasayla da olsa) ceza ve tehdit içermiyorsa aynı kötü, zavallı ve ah-
laksız kişiyi daha çok günaha götürür.

Bu durumda içimizde yaşayan, sahip olduğumuz yeni ruh neye benziyor? Bu yeni ruh ne istiyor? 
Bu yeni ruh kim olacak? Bu soruların tamamı Yeni Ahit’te cevaplanmıştır!

Aşağıdaki ayetler, inanlılar olarak bizde yaşayan Mesih İsa’nın ruhunun ne anlam ifade ettiğini 
az çok açıklıyor. Bu ayetleri okuyun ve içindeki Mesih’in ne anlama geldiğini farket-
tiğine dair en az iki şey yazın. 

Ayet Gözlem #1 Gözlem #2
Gal. 2:19-20 Mesihʼte veye Mesihʼle olan bir-

inin başka bir yasaya uy-
ması gerekmiyor.

Benliğimizden kurtuluyor ve 
Mesihʼin yaşamlarımızı 
control etmesine izin 
veriyoruz.

Kol. 1:25-28 Diğer uluslardan olan Mesih, bize 
açıklanmış fakat geçmiş nesiller-
den gizlenmiş bir gizemdir.

Bizdeki İsa bizi tamamlar. Ben-
deki İsa İhtişam 
umududur.

Rom. 8:8-11 İçimde Mesihʼin ruhunun olması 
ilk once Tanrıʼyı memnun ede-
bileceğimi gösteriyor.

Fiziksel olarak ölsem de İsaʼyla 
ruhen hayattayım. Bir 
gün bedensel olarak 
yaşamış olacağım.

2 Kor. 13:5-6 İçimdeki İsa, benim için Tanrıʼnın 
yanına ebediyen Kabul 
edildiğimin garantisidir.

Kendimi test edip deneyebilir ve 
içimdeki İsaʼnın 
yaşadığını öğrenebilirim.

Efes. 3:16-18 Sevgimin dayandığı ve 
vicdanımın sağlam-
laştırdığı inanç, içimdeki 
Mesihʼin varlığındandır.

 Tanrıʼnın doluluğuyla doluyum.



Yuh 6:56 Mesihʼin kanını döküp bedenini 
parçalamadan Oʼnda bir-
leşemeyiz.

Mesihʼin çarmıhta öldüğüne 
şahsen inanmadan Me-
sihʼte birleşemeyiz.

Tanrı beni, Mesih’teki ben’le gizleyerek affeder. Tanrı içimde Mesih’in olmasını sağlayarak kut-
sar. Ben şimdi Kutsal Ruh’un bir tapınağıyım.Benliğimden ve eski düşüncelerimden kurdul-
duğum gibi İçimdeki Mesih’in benimle konuşmasına, beni kontrol etmesine, bana rehberlik et-
mesine, kurtuluşumu sağlamasına izin veririm. Böylece Eğitim Piramidinde iyice gelişme kat 
ederim.

Bu ders, beni denetlemesine izin verdiğim, içimde yaşayan Mesih’in nasıl bir Hristiyan ola-
cağımı bana öğretmesi için düzenlendi.

 4. Ders: İçimdeki Mesih, Tanrı Sözünü Ruhumdan Bir Parça 
Yapar

“Tanrı Sözü’nün Uygulayıcıları”

¨Bunun için, her türlü pisliği ve her tarafa yayılmış olan kötülğü üstünüzden sıyırıp atarak, 
içinize ekilmiş, canlarınızı kurtaracak güçte olan sözü alçakgönüllükle kabul edin.¨  -Yakup 
1:21 

İlk gördüğümüzde 12 yaşında bir çocuk olan İsa, Tanrı’nın sözünden bahsediyordu (Luka 
2:46). Vaftiz edildikten hemen sonra İsa, Şeytanın denemesiyle karşı karşıya geldi ve fakat 
Tanrı’nın sözü onun ağzından düşmedi (Luka 4:4-11). İsa’nın verdiği ilk vaaz, Yeşaya peygam-
berin kitabından okuduğu bölümlerdi(Luka 4:17-18). Artık çok yaşamayacağım fakat Mesih 
içimde yaşayacak ve Kutsal Kitap’ın sevgisini bende büyütecek Yakup, alıştığımız eski 
kişiliğimizin yaşam biçiminden nasıl kurtulacağımızı anlamamıza ve Mesih’te yaşayan yeni bir 
insane gibi yaşamamıza yardım ediyor. Tanrı’nın beni nasıl koruduğunu ve kendi sözüyle günlük 
hayatımı nasıl değiştirdiğini açıklıyor. 

Yakup 1:18-21’i oku.

Yakup 1:18’e göre Tanrı, bana yeni bir yaşam sağlamak için neyi kullandı? Doğru Sözü.



Yuh. 1:13-14’e gore İsa kimdir? Ete kemiğe bürünmüş söz.
 
İbraniler 8:10’a gore Mesih İsa’nın Yeni Ahit ve Musa’nın Eski Ahit’indeki Tanrı Sözü 

arasında hangi noktada farklılık gösteriyor?  Musa’nın Eski Ahit’indeki Tanrı Sözü taş tabletlere 
yazılmıştır fakat Mesih İsa’nın Yeni Ahit’indeki Tanrı Sözü kalplerimize yazılmıştır. 

Yakup 1:19-21 bize iki farklı yaşam biçimi sunuyor. Biri, bir inanlının hayatında sürekli bir 
düşüşten ibaret diğeriyse devamlı bir gelişme demektir:

Alışkanlıklarını 
terketmeyen eski 

ben: ölüyüm   

 Yeni bir yol 

tutmuş olan ben: 

Mesih’te diriyim

Hızlı konuşan İyi dinleyen

Çabuk öfkele-
nen

Öfkesini control 
eden

Günlük yaptığı: 
Hareketsizlik

Günlük yaptığı: 
Tanrı Sözü’nü 

içinde taşır.

                               
Kelime Çalışması: “hareketsizlik”  elbiselerini eskitip kirlettiğin halde onları zoraki çıkarıp 

atman anlamında kullanılmıştır. 

Tartışma: Neden eski kötü alışkanlıklardan kurtulman VE yerine yeni, güzel alışkanlıklar 
edinmen gerekiyor? Tanrı’nın Sözünü kabul etmek yetmiyor mu? 



	
 Eski ve kirli elbiselrinin üstüne yeni elbiseleri giyen biri pis kokmaya      

devam eder. Bir evin her bölümünde eski ve kirli eşyalar varsa yeni ve güzel şeyler 

getirmek mümkün olmaz.

Mesih’i tanımadan once çabuk öfkelenip hızlı konuşmaya alışmış olmanı iki nedenle açıkla:
1. Ör: Her şeyi bildiğimi düşünürdüm
2. Ör:Her şeyin istediğim gibi olmasını isterdim                               
                             
Şimdi bir Hristiyan olarak Tanrı Sözünü nasıl Kabul etmem gerekiyor? Tevazuyla
 Tanrı Sözünü tevazuyla kabul etmek şu demektir: Tanrı her şeyi benden daha iyi bilir ve 

ben kendi bilgeliğimi değil onu izlemeyi seçeceğim.                                

 Tanrı, benim yeni Babam, Sultanım (Kralım) ve Efendimdir. Onun Sözünü oğlu, kölesi 
ve       hizmetçisi gibi tevazuyla kabul edeceğim.

21. ayette  geçen “Tanrı Sözünü” tanımlayan iki sıfat söyler misiniz? 
 1. Aşılanmış
 2. yetenekli
 
Sözcük Çalışması: “Aşılanmış” derine kök salmış, derinlere nüfuz etmiş anlamına gelir, çe-

kip çıkarması inkansız.

 Tanrı Sözü güçlü bir şekilde inanlıların hayatını etkiler. Yere kök salan bir ağaç gibi kalp-
lerimize ulaşır. 

 
 Tanrı Sözünde, diğer felsefi sözlerin yapmayı başaramadığı hangi şey saklıdır? Kurtarma

	
 	

	
 Tartışma: Tanrı Sözünü ilk duyduğunda nasıl bir duyguya kapıldığını anlat. Ne 

düşündün? Kalbini ne yönde etkiledi ve haytına ne kattı?

23-25. ayetlere gore Tanrı Sözü’nün kalbine kök salmasını nasıl açıklayabilirsin? Yaptığım 
şeyleri değiştiriyor.



Mez. 63:1-4. bölümü oku. Ardından aşağıdaki soruları tartışın:
 Davut günün hangi zamanını Rable geçirmek isterdi? Neden? 
 Davud’u hangi şey Rabb’ini aramaya itti?
 Rabb’in şefketine karşılık Davudun yanıtı ne oldu? 
	
  

Uygulama:

	
 Müşfik Tanrı, sözdür ve Muzaffer bir Hristiya hayatının anahtarıyla 
değiştirmiş olan günlük yaşamın temelinde bulunan Tanrı Sözü’nde VE yalnızca 
Tanrı’ya vakit ayırıp kilisede biraraya geldiğimiz zaman İncil bize vaaz edilen 
Tanrı Sözü’nü duymayı öğretiyor. Büyüme bu iyi şeyleri hayatımızda alışkanlık 
haline getirdiğimizde olur. Kiliseye her hafta azimle gideceğime söz vermediğim 
taktirde sadece bir kez giderek güçlü bir şekilde gelişemem. Aynı şekilde Tanrı 
Sözü’nü her gün okursam güçlü bir şekilde gelişebilirim.

 30 gün iddaası: 30 gün boyunca Kutsal Kitap’tan her gün bir bölüm 
okuyacağıma ve o gün Tanrı’nın bana ne öğrettiğini yazacağıma söz veriyo-
rum.

                  İmza: 
___________________________________________________

Adım adım Direktif:

1. Adım: Başlık at. Tarihi ve İncil’den okuduğun bir bölümü başlık olarak yaz.

2. Adım: Dua et ve Tanrı’dan, O’nun Sözü’nün sana bir şey öğretmesi, cesaret 
vermesi, seni azarlaması, kibrini kırmanda seninle buluşmasını iste. O’nun 
yapcağına inan.  

3. Adım: Parçayı oku (sadece bir bölümle başlamanız tavsiye edilir). Hatırla-
mak istediğinde seni etkileyen bir şeyle karşılaştığında her zaman altını çiz. 



Okuduğundan bir şey anlamadığında ise yanına bir soru işareti koy. Çok 
fazla durma. Devam et. 

	
 	
 Tavsiye: İncil düzenli okunmayı gerektiren bir kitaptır. Daha once 

İncil’in tamamını okumadıysan Matta bölümüyle başla ve bölüm bölüm okumaya 

devam et. Bölümleri atlayarak okuma. Her gün, bir önceki gün kaldığın yerleri 
toparla.  

4. Adım: Yaz. Altını çizdiğin yerleri gözden geçir. Seçtiğin bir veya iki ayeti 

defterine yaz. Tanrı’nın sana öğrettiği bir şeyi not et. Bu, yeni bir şey de 

olabilir veya daha once bilip unuttuğun, Tanrı’nın bunu hatırlaman    

gerektiğini bildiği çok iyi bir şey de olabilir. 

5. Adım: Dua et. Seslice dua et veya kısa bir dua yaz. Bu dua, Tanrı’nın sana 

söylediklerine bir cevap niteliğinde olsun? Tanrı bugün sana şükretmen 

gereken bir şey öğretti mi? Bugün Tanrı’nın seni azarlamasından dolayı 

tövbe ettiğin (pişmanlık duyduğun) bir şey var mı? Bugün öğrendiğin bir 

şeyden ötürü Tanrı’ya şükrettin mi? Tanrı’ya, sana verdiği bir vaat için 

güvenip O’nun da bugün vaadini yerine getirdiği bir şeyi anlatır mısın? 

6. Adım: Paylaş. Gün içinde bir fırsatını bulup okuduğun bir bölümü din 

kardeşlerinle veya inanmayan biriyle paylaş. Bu, okuduğun şeyi daha iyi 

hatırlamana yardım edecek ve Tanrı Sözü’nü okumanla ilgili iddaanı da 

gerçekleştirmiş olacaksın. 

Tüm bu süreç okuduğun bölümün uzunluğuna bağlı olarak 20-25 dk almalı. 

30 gün boyunca devam ettirdiğin bu alışkanlık Matta bölümünü anlamana 

yardım edcek ve bu bölümü Tanrı’yla yaptığın bir sohbet haline getirecek. Bu, 

hayatını değiştirmeli. Bu alışkanlık, zihninin alıştığı düşünce biçimini tamamen 

dönüştürüp yaşamının huzuru için yinelenmeli. Aşağıda not tutacağın defterin 

nasıl olacağını gösteren örnek bir sayfa yer alıyor: 



 5. Ders: İçimdeki Mesih Kutsal Ruh’la Denetlenmiştir
“Kutsal Ruh’un Özellikleri”

 “Ama eğer Mesih sizde yaşıyorsa günahlı olan beden ölü, doğrulukla do-
natıldığınızdan ruh da diridir..” -Romalılar 8:10

Mesih İsa vaftiz edildikten sonra Şeytan tarafından ayartılması için Kutsal Ruh onu 
yönlendirdi. (Luke 4:1). Ardından İsa, Celileʼye Kutsal Ruhʼun gücüyle dolu olarak 
döndü.(Luke 4: 14). Mesihʼin çarmıha gitmesi Tanrı Ruhuʼnun rehberliği ve gücünden 
kaynaklanıyordu (Matt. 26:41). İçimdeki Mesihʼle Kutsal Ruhʻun hayatımı, Tanrıʼnın iste-
diği gibi yönlendirmesine izin vermeyi öğrenmeliyim. Eylemlerimin, günahkar bedenim 
tarafından kontrol edildiğinden beri bu pek kolay değil. Birçok kötü alışkanlığım varTanrı 
Pavlusʼun kalemi aracılğıyla bize Kutsal Ruhʼla dolu olmayı ve Oʼnun izinde nasıl 
yürüyeceğimizi öğretir.

Efesliler 5:18ʼe göre,  Tanrı bize, sarhoş olmak yerine ne yapmamızı emrediyor? 
Kutsal Ruhʼla dolu olmayı.

!  Mesihʼle yeniden doğduğunda Kutsal Ruhʼla dolup Oʼnunla yaşayan biri olursun. 
O, sende yaşayacak ve senden asla ayrılmayacak. Sana özgürce sonsuz yaşamı    
verecek. Oʼna ancak hissettiğimiz, düşündüğümüz, söylediğimiz ve yaptığımız her şeyin 
kontrolünü tamamen verdiğimiz zaman tümüyle Mesihʼle dolabilriz. Bir Hristiyan, boş 
yere günahın esaretinde yaşıyor olsa da MesihʼI cennete giden yolunda yeniden 
doğabilir.

Seni bizzat kontrolü altına almaya çalışan beş şey sayabilir misin? 
! 1. Uyuşturucu
! 2. Alkol
! 3. Kösnül (cinsel) arzular
! 4. Öfke
! 5. Başka insanlar

Herkes sarhoş birinin nasıl göründüğünü ve davrandığını bilir. Tanrıʼdan çok diğer 
şeylerin kontrolü altına girmenin beş sonucunu söyler misin?

! 1. Bedensel kontrolünü yitirmek
! 2. .Günah işlemek



! 3. Esaret altına girmek
! 4. Bu şeylere para harcamak
! 5. İlişkilerin bozulması, utanç
!
Efesliler 5:19-21ʼe gore Kutsal Ruhla dolu olmanın doğurduğu sonuçlar nedir? 
1. Ezgilerden gelen mutluluk
2. Mesihʼin adıyla Tanrıʼya şükranını sunmak
3. Kendini bilgece başkalarına sunmak, feda etmek

# Romalılar 8:1-11ʼi oku. 

Romalılar. 8:3ʼe gore “Yasa” bizi günahlardan kurtardı mı? Hayır. Neden? “Yasa” 
özgürlüğümüzü veremez, o sadece suçumuzu ortaya çıkarır.

Eski Ahitʼin tamamı “Yasa”nın günahlardan kurtarıp özgürlük vermediğini bize gös-
termiştir, “Yasa” sadece ne kadar günahkar olduğumuzu açıklar. Yeni Ahit, Hristiyanı, 
Kutsal Ruhʼun izinde yürüyerek günahtan kurtulmanın zaferiyle yaşamak için         
düzenlenmiştir.

Galatyalılar 5:13-26ʼyı oku.

Tartışma: 13.ayette geçen “özgür olmaya çağrıldınız” sözü ne anlama geliyor?

Özgürlüğü, benliğin kullanacağı bir fırsat olmaktan nasıl kurtarabiliriz? (İpucu: 
“Yasa”ya bağlı değiliz artık bu yüzden şimdi yasa olmadan yaşamaya ayartılıyoruz.  
Kutsal Ruh en iyi şekilde itaat etmeye ve gönülden hizmet etmeye çağırıyor bizi.)

Referans Kutsal Ruhʼun 
bizde yaratmak iste-
diği şey nedir?

Bedenimizin bizde 
yaratmak istediği şey 
nedir?

Vs. 13-14, & 26 Başkalarını, on-
lara hizmet ederek 
sevmek

Başkaları nezd-
inde hizmet etmiş 
olmak ve övülmek 
için çabalamak

Vs. 15 Rabbin sözleriyle 
başkalrını sevmek 

Kendi sözlerizle in-
sanları incitmek, 
acıtmak



Vs. 16-21, & 24       Bedenin şehvet 
ve isteklerini çarmıha 
germek

Bedensel arzuları 
yerine getirmek

Vs. 22-23 İyi işlerde öncü 
olmak 

Kötü işlere ön 
ayak olmak

!     
Yukarıdaki tabloya gore Kutsal Ruhʼun izinde giden bir Hristiyanı nasıl tanıyabilirim? 

Kurtuluşa erdiğinden beri kişisel hayatında bedensel arzularının üstesinden gelmene 
Kutsal Ruh yardım etmiş midir? Kurtuluşa erdiğinden beri yukarıdaki dokuz iyi işi yap-
mana Kutsal Ruh yardım etti mi? 

Uygulama: 25. ayet şöyle der, “Eğer Kutsal Ruhʼta yaşıyorsak onun izinde de 
yürüyelim.” Kurtarılmış olmak, bir oluş halidir. Şu anda Kutsal Ruhʼta yaşadığım         
anlamına gelir. Kutsal Ruhʼla dolu olmak, bir hedef değil günlük bir uğraştır. Bu uğraş, 
Kutsal Ruhʼun izinde yürümek olarak tanımlanır. Bu yürüyüş bazen bir adım olabilir. 
BUGÜN Kutsal Ruhʼun yolunda yürümeye başlayabilirsin! Şimdi o adım geliyor!

Daima kendine şu soruyu sor: Bu eylemim veya kararım Kutsal Ruhʼun mu yoksa 
bedenimin bir isteği mi? 

Bir el feneriyle karanlık bir patikada yürüyen biri olduğunu düşün. Yolun sonundaki 
hiçbir şeyi seçemiyor ancak elindeki fenerin aydınlattığı yeri görebiliyorsun. Galatyalılar 
5:13-23 bölümü, seni yönlendiren şeyin Kutsal Ruh mu bedensel arzuların mı olduğunu 
gösteren bir ışıktır. Kurtuluşa ermişsen her adımında Kutsal Ruhʼa itaati öğren!



6.Ders: İçimdeki Mesih Düşünüyor 1.Bölüm
“Safsataları Yıkmak”

Olağan insanlar gibi yaşıyorsak da, insansal güce dayanarak savaşmıyoruz. Çünkü sa-
vaşımızın silahları insansal silahlar değil, kaleleri yıkan tanrısal güce sahip silahlardır. 
Safsataları, Tanrı bilgisine karşı diklenen her engeli yıkıyor, her düşünceyi tutsak edip 
Mesih`e bağımlı kılıyoruz.

 −2.Korintliler. 10:3-5 

İsa’nın hayatının sadece her davranışı değil aynı zamanda bütün düşünceleri 

de günahsızdı. Bunu düşün! İsa’nın asla kötü bir düşüncesi olmadı! Düşündüğü 

her şey güzel, mükemmel, saf ve Tanrısaldı. İçimdeki Mesih aracılığıyla ben de 

O’nun gibi düşünmeyi öğrenebilirim!

Düşündüğün Şeyin Önemi:

Sül. 23:7’e gore İnsan nedir? İnsan düşündüğü şeydir.

Markos 7:20-23’e gore insanı kirleten şey nedir? Kötü düşünceleridir

Romalılar. 12:2’ye gore çağın gidişatına uymaktan kendimi nasıl koruy-

abilirim? Düşüncemi yenileyerek

Markos 12:30’a gore Tanrı’yı sevmemde düşüncemin bir rolü var mı? Evet. 
Onu bütün gücümle sevmeliyim.

Düşünceye Saldırı



Eski Ahit’te geçen ve Şeyten’ın fikrinden etkilenen kişiyi düşünür müsün? 
Havva

 Yar. 3:1-4’te hangi düşünceler Havva’nın kafasını karıştırıp onu doğru 
yoldan saptırdı? Gurur, itaatsizlik ve bedensel arzular

Şeytan, Havva’ya kendi düşüncelerinin Tanrı bilgisinden daha yüce olduğunu  

göstermeyi nasıl başardı? 

Mesih İsa, Şeytan’ın vesveselerini yenebildiğini ne zaman kanıtladı? Matta 

4.te geçen, Şeytan’ın saptırmaya çalıştığı sure boyunca.

 	
    

           Ayet Şeytan İsa’yı 
saptırmak için ne 

yaptı?

Şeytan bunun 
için hangi 

düşünceyle İsa’ya 

yanaştı?

İsa bu 

düşüncenin 

üstesinden nasıl 
geldi?

Matt. 4:3 Ekmeği taşa çe-
virmesini istedi

Baba’ya itaat-
sizlikte bedensel 
arzuları öne çıkardı



Matt. 4:6 Kendisini yük-
sek bir yerden at-
masını istedi

Baba’ya itaat-
sizlik etmesi için 
gurur unsurunu 

kullandı.
Matt. 4:9 Yere kapanıp 

ona tapmasını ist-
edi

Tanrı’dan 

başkasına tapın-

mayı hoş göster-

meye çalıştı

Düşünce Savaşını Kazanmak  2 Kor. 10:3-5

Şeytan bir inanlıya en çok nereden saldırır? Düşüncelerimizden yanaşır.
Bu ayetlerde geçen ve sadece zihinle kavradığımız kelimelerin altını çizin.  

Kuruntular, bilgi, düşünce.

Şeytan’ın düşüncemize yaptığı etkili saldırılara karşı koyacak yeterli           

donanıma sahip miyiz?Evet! Rabb’in bize verdiği güç kalemizdir

İsa’nın Şeytan’a karşı verdiği mücadelede aldığımız derse gore yanlış 
düşüncelerle savaşmada en önemli silahımız nedir? Tanrı Sözü

Tanrı bilgisine rağmen zihnimizde ön plana geçen kuruntulara karşı ne yap-

mamız emredilmiştir? Onları düşüncemizden atıp her bir düşüncemizi Mesih’e 

itaat etmeye zorlamalıyız.

	
 Sen düşüncelerinin kontrolündesin. Düşüncelerinin Mesih’e itaat etmesin-
den sorumlusun. İçindeki Mesih, düşüncelerinin ona itaat etmesi çin gereken 
gücü sana verir. 

	
 Düşüncelerimin Mesih’e itaat edip etmediğini nasıl anlarım? Onları Tanrı 
Sözü’nün bilgisiyle sınayarak.

	
 Aklına gelen her düşünceyi bu sorularla denetle: Bu düşüncem Mesih’e 
itaati öneriyor mu? Bu düşüncem Rab’den mi yoksa Şeytan’dan mı? 



	
 Tanrı Bilgisinden Daha Güçlü Görünen Bazı Yaygın Safsatalar

	
 Aşağıdaki iki ayet arasındaki farka ve burda geçen düşüncelerin ne sıklıkla 
zihnini meşgul ettiğine dikkat et. Bu yanlış düşüncelerle hiç mücadele ediyor 
musun? 

Romalılar 8:28  Tanrı’nın kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla 
birlikte her durumda iyilik için yönde etkin olduğunu biliriz..8

	
 “Tanrı neler çektiğimi bilmek zorunda değil.” 
	
 “Tanrı, karşılaştığım zorluklar yüzünden benimle ilgilenmek zorunda değil.” 

	

Romalılar. 8:37  Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden  
üstünüz.

	
 “Bu çok zor. Şeytan, üstesinden gelmemin fazlasıyla zor olduğu bir 
düşman.”	
“Tanrı’nın, bu durumda senin için yapabileceği hiçbir şey yok.” 

	
 Tartışma Soruları:

	
 Tanrı bilgisine rağmen hayatını etkileyen bazı düşünceri söyler misin? 
 

 7.Ders: İçimdeki Mesih Düşünüyor 2.Bölüm
“Bu Şeyleri Düşün”

Rab’de her zaman sevinin; yine söylüyorum, sevinin! Uysallığınız bütün insanlarca 
bilinsin. Rab’bin gelişi yakındır. Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, 
Tanrı’ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. O zaman Tanrı’nın her kavrayışı 
aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. 
Sonuç olarak, kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uy-
andıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa, onu düşünün.  -Fil 4:4-8 



Şeytan’ın vesveselerine uymayı bırakmam yetmez. Onları bırakıp yerine Rab 

İsa’nın doğru ve güzel bilgisini koymam lazım.Pavlus Filipililerdeki inanlılara, 

doğru düşüncelere nasıl sahip olabilecekleriyle ilgili bazı bilgiler verir:

Düşündüklerini Değiştirmenin Yolu:
4. ayete gore “sevinmek” , bir karar mıdır yoksa bir his midir? Karar

Sence İncil neden bu emri tekrarlıyor? 

7. ayete gore bir inanlının kaygılanmasını gerektiren bir şey var mı? Hayır

Bir Hristiyan, sorunlar karşısında kaygılanmak yerine ne yapmalıdır? 

Tanrıya dua edip yalvarmalı

Endişelerinizi, dua ederek Rabbe havale edip kaygılanmamayı seçerseniz 

nasıl bir sonuca ulaşırsınız? Rabbin esenliği, yüreklerinizi ve düşüncelerinizi ko-

ruyacaktır.

7. ayette geçen son iki sözcük, Rabbin düşünce ve yüreklerimizi nasıl ko-

ruduğunu bildiriyor?  Mesih İsa’nın ARACILIĞIYLA yaptığını bildiriyor.

 “Korumak” kelimesi ne anlama geliyor? Şeytan’ın bütün kötü düşüncelerini 

ve onların yaşamımızdaki kötü etkilerini savması demektir.

Filipililer 4:8 filtre (Süzgeç):



8. ayete göre, ne tür düşüncelerin belleğimize kaydolmasına izin vermeli hangi 
düşünceleri zihnimizden atmalıyız? 

“Bunları Düşün” “Bu Düşünceleri 
At”

Doğru ve dürüst 
şeyleri

Yalanları

Adil şeyleri Adaletsizliği

Saf şeyleri Pis şeyleri

Güzel şeyleri Çirkin şeyleri



İyi haberleri Kötü haberleri

Erdemli şeyleri Erdemliliği olma-
yan şeyleri

Övgü dolu şeyleri Övgü değeri ol-
mayan şeyleri

Bu şeyleri düşünmek, Mesih İsa’nın kendisini düşünmektir çünkü O,  doğru, 

dürüst, adil, saf, güzel, iyi, erdemli ve övülmeye değerdir. Şeytan; yalan, adalet-

sizlik, kirlilik, çirkinlik, kötü şeylerle dolu olduğu ve erdemli ve övgüye değer bir 

yanı olmadığından diğer şeyleri düşünmek de Şeytan’ı düşünmektir. 

Bu şeyleri düşünmek, biz henüz günahkarken bizi sevmiş olan İsa’nın 

hakkımızda düşündüğü gibi düşünmektir. Rabbin düşüncelerinin zihnime ege-

men olmasına daha fazla izin verir ve Şeytan’ın kontrol ettiği eski kişiliğimin eski 

düşüncelerini daha çok uzaklaştırısam o zaman daha çok İsa’ya benzerim. Ne 

kadar çok İsa gibi düşünürsem o kadar çok İsa’nın yaptıklarını yaparım. İçim-

deki Mesih Düşünür!

Doğru Şeyleri Düşünmek İçin Yapılan Kişisel Bir Sözleşme:

İyiliğim için bana duyduğu sevgiye ve hayatım için yaptığı kutsal plana sebep 
olan Rabbe güveneceğim. 

Sadece Rable olduğum zamanlardaki düşüncelerime ve aynı zamanda Rable 
Kutsal Sözü’yle vaadiyle gücüyle geçen günüme Rabbin yapmasını iste-
diğim şeye odaklanacağım! 

Tamamen Rabbin vaadettiği şeyi yapmasını bekleyeceğim. Her türlü fena, ves-
veseli düşünceyi kafamdan atacak onları dilime dolamayacağım.



Bana korku veren hiçbir insana ve duruma izin vermeyecek onun yerine zihnimi 
inançla dolduracağım. Rabbin bürün şeyler üzerindeki gücünü ve hakimi-
yetini düşüneceğim. Mesih ölümlü her şeyde bana zafer sağlamıştır.

Diğer her şeyimle hizmet ederek görevimi yerine getireceğim. Düşüncemin ege-
men olduğu rekabet fikirlerine izin vermeyeceğim. Yeryüzünde Rabbin 
egemenliğinden başka hiçbir şeyin etkin olması için çabalamayacağım.

Uygulama Soruları:

Mesih’in, içinde yaşamaya başlamasından bu yana düşüncen nasıl değişti? 

Yanlış olduğunu bildiğin bir şey yapmana sebep olan veya cesaretini kıran, 

kafana giren bazı düşünceleri söyler misin? 

Mez. 1:1’e göre yanlış düşünmene sebep olan, zihnine giren bazı alışkanlıkları 

söyler misin?(Ör: Pornografi, yanlış müzikler, kötü insanlarla yapılan yanlış sohbetler, 
vb.)

Mez. 1:2’e göre zihnine giren doğru düşüncelerin oluşmasını sağlayan bazı iyi 

alışkanlıkları söyler misin? 

Hayatında ilişkilerine zarar veren yanlış şeyler üzerinde ne kadar düşündün?

Hayatında ilişkilerini düzelten doğru şeyler üzerinde ne kadar düşündün?

 

8.Ders: İçimdeki Mesih Bağışlar
“Bağışlanan Bağışlar”

Dikkat edin, kimse Tanrıʼnın lütfundan yoksun kalmasın. İçinizde sizi rahatsız edecek ve 
birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin. İbr. 12:15

! Mesih kendisine yeryüzünde günahları bağışlama yetkisinin verildiğini söyledi 
(Matt. 9:6). O, bu gücünü sıkça kullandı. O, içine cin girmiş insanları, hastaları, fahişeleri 
ve daha nicelerini affetti! En sonunda günahımı çarmıhta ölerek bağışladı. Böylece bir-
birimizi bağışlamamızı emretti(Matt. 8:22)! 
! Ben bağışlanmadan önce başkalarını nasıl bağışlayacağımı bilemezdim. Bağışla-
madaki bu eksiklik, bana karşı suç işlemiş insanlara karşı ümitsizliğinde gösterdi. Şimdi 
bağışlandım artık, başkalarını bağışlamayı öğreneceğim. Bunun en büyük örneğini Yeni 



Ahitte Hristiyanlar arasındaki bağışlamanın nasıl ve neden olması gerektiğiyle ilgili Pav-
lusʼun Filimonʼa yazdığı küçük mektupta görüyoruz.

! BAĞIŞLANDIĞIM için BAĞIŞLARIM

Etkinlik: Pavlusʼun Filimonʼa yazdığı mektubun girişini oku.

Philemon kimdir? 
! 1.ayet- O sevilendir(Azizdir)
! 1.ayet- O, Pavlusʼun işçi arkadaşıdır
! 2.ayet- Onun evi inanlıların toplandığı bir kilisedir.
! 5.ayet- O tüm inanlılara ve Mesihʼe inanıyor ve sevgi duyuyordu.

Onisimos kimdir? 
! 10.ayet- İmanda Pavlusʼun oğlu
! 18.ayet- O, Filimonʼdan çaldı ve onu kötüye kullandı.

İşin Aslı(Arka Plan): Onisimos, efendisinden çalan ve kaçan bir hizmetçiydi.Roma İmpa-
rotorluğuʼnda böyle bir suçun cezası ölümü gerektirirdi. Ama şu an Onisimos ve Filimon 
Mesihʼte kardeştirler.Onlar birer Roma vatandaşı olmaktan çokcennetin birer vatan-
daşıdır. Onlar farklıydı ve şimdi de farklı davranmayı öğreneceklerdi.

İncilʼin Filimonʼu nasıl değiştirdiğine ve bu nedenle Pavlusʼun, Filimonʼa ne yönde 
değişeceğiyle ilgili anımsatmasına dikkat et:

Mesihʼte ben kimim? Mesihʼte ben ne ya-
parım?

Şu anki kişiliğimden 
önce alıştığım 
kişiliğim nasıldı?

1 Yuh 3:1 Tanrıʼnın 
bir oğluyum

Fil 10- Tanımadığım 
insanları kendime 
Mesihʼte oğul yap-
malıyım

I Kor. 6:10-11 Kirli-
liğimden temizlenip 
arınmış durumdayım

Fil 11- Eskiden kirli 
saydığım insanları 
şimdi yararlı say-
malıyım. 

Efes. 1:6 Sevilen biri 
olmuşum

Fil 12 and 17 Ben de 
başkalarını sevmeli-
yim

Kol. 1:21 Mesihʼte 
Tanrıʼya 
yakınım

Fil 15- Zarar gören 
ilişkileri yen-
iden sonsuza 
kadar onara-
bilirim



Yuh 1:12 Layık ol-
madığım halde 
kolayca 
Tanrıʼnın bir 
oğlu oldum.

Fil 16- Şimdi layık 
olmasalar da 
insanları kar-
deşlerim gibi 
görmeliyim

2 Kor. 5:21- Ben Me-
sihʼte Tanrıʼnın 
erdemliliğine 
sahibim çünkü 
benim 
günahımın 
hesabını Me-
sih vermiştir

Fil 18-19- Başka in-
sanların hata-
larını üzerime 
yükleyebilirim.

!
!
13.ayete göre Pavlus ne yapacaktı? Onisimosʼu Filimonʼa hizmet etmesi için evinde 

tutacaktı.

14.ayete gore Pavlus bunu neden yapmadı? O, kendisinin zoruyla değil Filimonʼun bu 
iyiliği kendi isteğiyle yapmasını istedi.

21.ayete gore Filimonʼun affetmek istemesiyle ilgili Pavlusʼun şüphesi var mıydı? Hayır, 
Pavlus onun daha fazlasını yapacağını bile düşündü.

Pavlus bundan nasıl bu kadar emindi? Filimon yenilenmiş ve artık Mesih onun içinde 
yaşıyordu.

Bir Hristiyanʼın bağışlamada nasıl olması gerektiğiyle ilgili son düşünceler:

Bağışlama hakkında 
sorular

Ayet Cevap

Bir inanlının ağzın-
dan hangi 
sözler çıkma-
malı? 

Kol. 3:8 Öfke,Gazap,Kötü niyet

Bir Hristiyanı insane 
yapan şey ne 
olmalı? 

Sül. 24:29  Onu insane yapan şey 
işleri değil ince-
liği ve zarafetidir.



Bir Hristiyan intikam 
almalı mı? 

Rom. 12:19  Hayır

Bir Hristiyan 
bağışlamazsa 
ne olur?

 İbr. 12:8 Tanrı onu cezalandırır

Bir Hristiyan, birinin 
kendisine 
sövmesi du-
rumunda nasıl 
karşılık ver-
meli?

 Matt 5:44 Takdis ve dualarla 
karşılamalı

Bir Hristiyan kaç kez 
affetmeli? 

Matt. 18:21-22 Sınırsız bir 
bağışlayıcılığa 
sahip olmalı

Nasıl affetmeliyim? Efes. 4:32 Tam olarak Tanrıʼnın 
beni Mesihʼte 
affetmesi gibi.

Etkinlik: Sana karşı hata yapmış insanların bir listesini yap. Bu listeyi yukarıdan 
aşağıya bir bir inceleyip İsaʼnın adıyla onları affedenilecek misin? Onları affetmiş 
olduğunu ve nasıl sen Mesihʼte affedildiysen  onların da sana borçlu        ol-
madıklarını onlara söylayabilecek misin?

 

9.Ders:İçimdeki Mesih Başkalarını İlk Sıraya Koyar. 
	
 	
 	
 	
 	
 1.Bölüm

“Bu Düşünce Sizin İçinizde Olsun”

“Mesih İsa’daki düşünce sizde de olsun.” -Fil. 2:5 

! Bireyler arası anlaşmazlık insane doğasının gereğidir. Eyüp şöyle der “Uçuşan 
kıvılcımlar gibi sıkıntı çekmek için doğar insan.” (5:7) Burada anlatılmak istenen şey, in-



sanın doğası gereği başkalarıyla sürekli sorununun olmasıdır. Habil ve Kabil ilk kar-
deşlerdi ve Kabilʼin HabilʼI öldürdüğü anlaşmazlıkta kardeşlikleri biten ilk kardeşlerdi. 
Bugün her insan eşi, çocukları arkadaşları, işi ve kilisesiyle barış içinde yaşamaya 
çalışıyor. İnsan daha uzun yaşadıkça küçülen arkadaş çevresinin aksine gittikçe 
büyüyen ve daha çok insanla çıkan anlaşmazlıkları olur.Tanrı insanı anlaşmazlılar 
yaşaması için mi yarattı yoksa  bu günahın bir sonucu ve Ademʼle Havvaʼnın ikinci bir 
gelişi midir? Kavga, düşmanlık ve bölünmeye doğru giden bu eğilim konusunda yapa-
bileceğimiz herhangi bir şey var mı? 

Hristiyanlar arasındaki bölünme ve kavgalar neden var? 

Yakup 4:1ʼe gore kiliselerde bölünme ve kavgalar neden kaynaklanıyor? Kilise üye-
lerimiz arasındaki mücadele arzusu.

1 Kor. 3:1-4ʼe gore Ruhsal olgunluğa erişmemiş Hristiyanlar, ne tür durumlara bu-
laşmıştır?
! 1. Kıskançlık
! 2. Çatışma
! 3. Bölünme

Kilisede tam bir olgunluğa ulaşmamış kişiler oldukça farklı şekillerde bazı kavga ve an-
laşmazlıklar olacaktır. Bu kaçınılmazdır çünkü olgun bir Hristiyan, olgunluğa erişmemiş 
bu kayıpları Mesihʼe kazandıran kişidir ve onları bir çocuğa davrandığı gibi kiliseye geti-
rir. Bu yüzden büyüyen bir Kilise, üyeleriyle ilgilenirken her zaman birçok toylukla karşı 
karşıya kalacaktır. Sonraki sorunun önemi tam da burada ortaya çıkıyor. 

Başkalarının kavga ve anlaşmazlıklarını azaltmada onlara yetebilmek için ne ya-
pabilirim? 

Filipililer 2:1-11

İncilindeki 5. ayetin altını çiz. Mesih düşüncesinin sende olması, bu derste yapmayı 
öğreneceğin şeydir. Mesihʼin düşüncesinin bizimkinden farklı olduğunu, Mesihʼin 
düşündüğü şeyi anlamamız gerektiğini bilmek ve bunu yapmak için. 

Mesihʼin düşüncesini taşımak, Mesihʼin düşüncesinin olduğu yerde kişinin zorla   
bastırmayı seçmesi demektir. 

Mesih hangi düşünceye sahiptir? 

! 1. O, kendisinin kim olduğunu biliyordu. Tanrıʼydı. 6. ayet

! ! Mütevazı olmak, kendini unutmak veya kendinden nefret etmek demek 
değildir. Mesihʼin biz sevmesi, kendini sevmemesini gerektirmiyordu. 
! ! Sen kim olduğunu biliyor musun? Sen her şeyin sahibi olan Rabbin bir       
çocuğusun. 



! 2. O, hizmet eden bir insana benzemeyi seçti. 7.ayet.

! ! Mesih nasıl görkemini ve itibarını düşünmeden  insan oldu? 
! ! ! Mesih pek çok gücü olan bir Tanrı olduğu halde bir insane bedeninin 
sınırlı gücüne dönüşmeyi Kabul etti.
! ! ! Mesih, hazır ve nazır bir Tanrı olduğu halde o zaman kendisinin 
sınırlanmasına izin verdi.
! ! ! Mesih tüm onursal değerleri taşıdığı halde alaya alınmayı, dövülmeyi ve 
öldürülmeyi kabul etti.
! !
! ! Mesih bir hizmetkar olmayı nasıl kabul etti? Insane niteleikleriolan zayıflık ve 
sınırlılık içindeki bir kişiye kendini hapsetti.

! ! İsaʼyı düşünmek için ihtiyacım olan şey:
! ! ! *Tüm haklarımdan feragat etmek(vazgeçmek)
! ! ! *Kendimi diğer insanların yerini koymak
! ! ! *Bana kızgın biri de olsa başka insanlarla vakit geçirip onlara yakın   
olmak 

! ! Hristiyanlığın temel mesajı Rabdir, adalettir, Tanrıʼnın bize lutfetmesi, 
barışmak ve günahkarlardır. (Kol 1:20). 

! ! Bir Hristiyan, eğer din kardeşi ona karşı bir hata yaparsa ne yapmalı?
! ! ! A. Mesafeli davranmalı 
! ! ! B. Yaptığı hatayı herkesin bilmesini sağlamalı
! ! ! C. Günahı işleyenin yanına gitmeli
! ! ! D. Günahı işleyen kişiyi incitmenin bir yolunu bulmalı! ! !

! ! ! E. Onarıcı ve uzlaştırıcı bir tavır içinde olmalı
! ! ! F. Neşeyle ve çarçabuk unutmalı.
!  

! 3. Çarmıhta ölüme giderken itaatkardı 8.ayet
! !
! ! İsaʼnın tek düşüncesi Babaʼya itaat etmekti Yuh 4:34
! ! İsa başkalarını arayıp kurtarmak için geldi Luka 19:10
! ! İsa, çarmıha gerilmeyi bedensel olarak istemese de itaat etti. Luka 22:42

! !
Sonuç: İsa gibi düşünmek isteyen bir insan, her gününü tanımadığı ve kendisini 
sevmeyen insanlara sonsuz yaşamı duyurmak ve onları Tanrıʼyla barıştırmaya        
adamalıdır.
 



10.Ders: İçimdeki Mesih Başkalarını İlk Sıraya Koyar 
2.Bölüm

“Başkalarının Yararını Gözet”

 “Mesih İsaʼdaki düşünce sizde de olsun.” -Fil. 2:5 

Önceki ders, Mesih’in düşüncesinin ne olduğuna teolojik şöyle bir göz attık. 

Bu ders, Mesih’in içimde yaşamaya başlamasından sonra düşüncemin nasıl ol-

ması gerektiğiyle ilgili yapılacak pratik uygulamaları gösteriyor. Filipililer 2:1-4 

bize, Mesih düşüncemizi control ettikten sonra nasıl olacağımızın betimlemesini 

yapıyor. 

Mesihʼin düşüncesine sahip olduktan sonra ne olacak? 

1. Mesihʼin düşüncesine sahip olduğum zaman kardeşlerimin birliği için çalışırım. 

! 2.ayete gore kafamda olması gereken hedef nedir? İnanlıların aynı düşüncede ve 
sevgide olması

! Başkalarıyla dövüşüp kavga ettiğimizde içimizde şu arzular doğar:
! 1. Bu tartışmayı kazanmak istiyorum!
! 2. Haklı olmayı ve herkesin bunu bilmesini istiyorum!
! 3. Bana yaptıkları muamelenin aynısını ben de onlara yapmak istiyorum!
! 4. Hakkım var!
! 5. Bu insanlardan bıktım. Burdan giderim!
! Kavga ettiğimizde aklımıza gelen diğer düşünceler nelerdir?

2. Mesihʼin düşüncesine sahip olduğum zaman başkalarına kendimden daha iyi 
saygı duyarım. 

# 3.ayete gore başkalarına saygı duymaktan çok kendime saygı duymam neyi doğu-
rur? Çatışma ve boş gurur.

# Kendinden çok başkalarına saygı duymak ne ile ifade edilir? Alçakgönüllülük 

! Kimsenin İsaʼdan daha iyi olmadığı açık. İsa kendinden çok başkalarına nasıl 
saygı duydu? Bu konuda fikir edinmek için şu ayetleri kullan: Matt. 20:28, Luka 22:27, 
Yuh. 10:15, Titus 2:14, Yeş. 53:11 



& Cevap: İsa, Tanrı olduğu halde kendisine verilen değerin benim ruhumun değeri de 
olmasını istedi. İsa, beni kazanmak adına hayatını ortaya koyacak kadar çok bana 
değer verdi. 

! Ben nasıl çevremdeki insanlara aynı şekilde değer verebilirim?

3. Mesihʼin düşüncesine sahip olduğum zaman kendimi değil başkalarını   
düşüneceğim.

! 4.ayete gore kendimi değil başkalarını  “gözet”mem neyi ifade eder?

!  Aşağıdaki resmi düşün. Hangi örnek Mesihʼin düşünce yapısını en açık şekilde 
gösteriyor? Birincisi mi yoksa ikincisi mi?Bu soruyu cevaplamak için şu ayetleri oku: 
Yuh. 13:4-14 



Başkalarının hep bana hizmet ettiği, beni düşündüğü, bana saygı duyduğu, esnek 
davrandığı bir hayatın sonucu nasıl olabilirdi? Sorunlar, kavgalar, bölünmeler, yalnızlık



9.ayete gore kendini başkalarına adayan Mesih ne elde etti? Tanrı tarafından yüceltildi 

Mütevazı davrandığın taktirde Tanrı, senin için ne yapacağına söz verdi (Yakup 4:10?) 
Seni yücelteceğine 

Sonuç: Mesih bana baktığı zaman başkalarına hizmet etmeye, onları kutsamaya, 
sevmeye, kurtarmaya, onlara yardım etmeye odaklanmış olduğumu görecek ve sonuçta 
başkalarıyla ilişkilerimi sağlamlaştırıp güçlü olacağım.

 11.Ders: İçimdeki Mesih Parayı Sevmez 1.Bölüm
Eski Kişiliğin Açgözlülüğü-Yeni Kişiliğin Kutsallığı

  Bunun için şunu söylüyor ve Rab adına sizi uyarıyorum: Artık öteki uluslar* gibi boş düşüncelerle 
yaşamayın. Onların zihinleri karardı. Bilgisizlikleri ve yüreklerinin duygusuzluğu yüzünden 
Tanrı`nın yaşamına yabancılaştılar. Bütün duyarlılıklarını yitirip açgözlülükle her türlü pisliği 
yapmak üzere kendilerini sefahate verdiler. Ama siz Mesih`i böyle öğrenmediniz. Kuşkusuz 
İsa`nın sesini duydunuz, O`ndaki gerçeğe uygun olarak O`nun yolunda eğitildiniz. Önceki 
yaşayışınıza ait olup aldatıcı tutkularla yozlaşan eski yaradılışı üzerinizden sıyırıp atmayı, 
düşüncede ve ruhta yenilenmeyi, gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı`ya benzer yaratılan yeni 
yaradılışı giyinmeyi öğrendiniz.  -Eph 4:17-24

! Mesih İsaʼnın parayı sevmediği tartışılmaz bir gerçektir. O, hayvanların içinde 
olduğu bir bölmede doğdu, köylü bir ailede büyüdü, herhangibir aracı veye evi ol-
maksızın insanlara hizmet etti ve cennetin zenginliklerine dönmeden önce ödünç 
alınmış bir mezara defnedildi. 
! Diğer yandan sen ve ben, doğal bir para aşkıyla gözlerimizi dünyaya açıyoruz. 
Yalnızca Tanrıʼnın verebileceği güvenlik hissini sağlamak için servet biriktirmeye çalışıy-
oruz. Mesihʼteki bu yeni insan, bize parayı değil Tanrıʼyı sevmemiz gerektiğini öğretiyor.

Eski ve Yeni Ahitʼten, eski ve yeni kişiliğimize uygun örnekler veriliyor aşağıda:

İbrahim ve Lut
Gen 13:10-13

İbrahim ve yeğeni Lut, Tanrı tarafından kutsanmıştı. Hayvan sürülerinin çokluğundan 
dolayı aynı topraklar üzerinde yaşamaya devam edemezlerdi.Böylece İbrahim, Lutʼun 
gitmek istediği bir yer seçmesine izin verdi. Kötü şehirler olan Sodom ve Gomoraʼnın 
verimli toprakları veya diğer kuru vadiler. Lut kötü şehirlerde yaşamayı seçti çünkü o, 
buraların kendisini daha zengin edeceğini gördü.. 

İbrahim kendisine verilen koyunlar,sığırlar ve hizmetçilerin çokluğuyla Tanrı tarafından 
kutsanmıştı fakat o, servetini doğru şeyleri yapmak için harcamayı istiyordu. 
O serveti yerine kötü şehirlere gitmeyi seçti. 



Lut Sodom faciasında karısını ve iki damadını kaybetti. Hayatı bir mağarada yoksulluk 
ve utanç içinde sona erdi. 

Luka 17:33-34ʼe gore Lut ve karısı niçin bu kadar tanındı? Hayatlarını Tanrıʼya adamak 
yerine kurtarmaya çalıştılar.

İsrail(Yakup) ve Balaam
Çölde Sy. 22:1-41

! İsrail(Yakup), Musaʼnın Tanrısal önderliğiyle Tanrı tarafından kutsanmış ve korun-
muştu ve böylece Mısırʼı terketmişti. Israilʼin askeri başarısı Moavlılarʼı ürkütür. Midiy-
anlılarʼın Kralı Balak, İsrailʼI lanetlemesi için doğaüstü güçleri olan itibarlı kahin Balaamʼı 
kiralar(22:1–7). Balaam,  Balakʼın çağrılarına cevap vermeyen Tanrı katından söylen-
miştir (vv. 8–13). Fakat Balak, Balaamʼa bir servet sözü verir, Balaam tekrar sorar ve 
Balak gitmesine izin vermiştir (vv. 14–20). Balaamʼın eşeği yol üzerinde , BalaamʼI 
öldürmek üzere bekleyen görünmez bir melek görür ve gitmemek için direnir(vv. 21–27). 
Eşeğe kkonuşma gücü verilmiştir ve Balaam aniden çekilmiş kılıcıyla orada ayakta du-
ran meleği görmüştür(vv. 28–34). Balaam, Tanrıʼnın sadece Balakʼa söylemesini istediği 
şeyi söylemesi için tekrar uyarıldı ve Balaam, Balakʼla buluşmak üzere devam eder(vv. 
35–41). Balaam, İsrailʼI nasıl yenebilecekleri konusunda  Midiyanlılarʼa öğüt verdi ve en 
sonunda kılıçla öldürüldü. 

Balaam, Tanrıʼnın isteğini bildiği halde hırsı yüzünden tekrar tekrar sormak için geri 
döndü.

 Yahuda 11ʼe gore Balaamʼın hatası neydi? Kazancın peşinden koşması. 

2 Pet 2:15ʼte Balaamʼın yolunun ne olduğu yazar? Kötülüğün mükafatını sevmesi



Elişa and Gehazi
2 Krallar 5:20-27 

Gehazi, Elişa peygamberin bir hizmetçisiydi. Elyasa, Suriyeli çok zengin bir adam olan  
Naamanʼın cüzam hastalığını iyileştirmiş fakat hizmetinin bedeli olarak verilen parayı 
reddetmişti. Naaman gittikten sonra Gehazi peşinden gitti ve Naamanʼın memnuniyetle 
verdiği elbise ve gümüşleri istedi. Gehazi döndüğü zaman, Elişaʼnın haberdar olduğu bu 
malları sakladı ve o Gehaziʼyi bir cüzamlı yaptı ve ölene kadar da öyleydi. 

Peygamber Elişa zengin biri değildi sadece bir evi ve bir çift hizmetçisi vardı. O, bu du-
rumdan memnundu. O hiçbir zaman biraz daha para beklentisine girmedi.



İsa ve Ferisiler
Matt. 23:14 

Ferisiler, dini hizmetleri için yoksul insanlardan çalan ve onlara baskı yapan dindar bir 
insan grubuydu. Isa onları kınadı. 

İsa kendini tamamen bana adadı.Gal 2:20 şöyle der: ¨Mesih`le birlikte çarmıha gerildim. 
Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, 
beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı Oğlu`na imanla sürdürüyorum.¨ 

Tanrı’nın sevgisi her zaman vermek için çabalar. İsa bizim için en büyük sevgi ve fedakarlık ör-
neğidir.

Yeni kişiliğe bürünmek ve açgözlülüğü bırakmak (Bkz. Efes. 4:17-24)

Kimler maddi, dünyevi, bedensel zevkler ardından giderler? Öteki uluslar

Bunu neden yaparlar? Onların düşüncesi kararmıştır çünkü Tanrı tarafından uzak-
laştırıldılar.

Cehalet ve karanlıkta yaşamalarından kaynaklanan iki sonuç söyler misin? Ahlaksızlık 
ve açgözlülük

Böyle bir yolda gitmemizi engelleye nasıl değişikliği kim yaptı? Mesih İsa

Bırakmamız gereken şey, o eski kişi mi yoksa konuşması mı? Konuşması

Neden ? çünkü o eski kişi Mesihʼle birlikte Çarmıhʼta öldü. Şimdi o eski kişinin, çok 
alıştığım eski alışkanlıklarını  ve onun yolunda yürümeyi bırakmam gerekiyor 
sadece. 

Ben bıraktığım şey miyim yoksa büründüğüm yeni kişilik mi? 

Yeni kişiliğime nasıl bürünürüm? Düşüncede Kutsal Ruhʼta yenilenmiş olmam lazım.

Yeni kişiliğe bürünemin sonucu ne olur? Erdemlilik ve gerçek kutsallık

İçimde yaşayan Mesihʼin yeni kişiliğimle eski alışkanlıklarım arasında bir iç çatışma var. 
Mesihʼte gelişmek, alışkanlıklarımı azaltarak İsaʼnın düşüncelerini arttırarak 
yolunda yürümeyi öğrenmektir. 

Matt 6:33ʼe gore Mesih yukarıdakinden başka, insanlara ne için çabalamayı öğretti? 
Tanrıʼnın egemenliği



İsa, öncelikle Tanrıʼnın egemenliği için çabalarsak tüm şeylerin bize katılacağını 
söylüyor. Mesih burada hangi şeylerden bahsediyor? 

Tanrı egemenliği için çabalayan kişi, azığı için kime güvenir? Baba Tanrıʼya.

Sonuç:

Sül. 15:27 and Sül. 28:20 ayetlerini oku.

Tanrı tarafından parayla kutsanmış olmak yanlış değildir. Yanlış olan, Tanrıʼnın yerine 
para peşinde koşmaktır

Uygulama Soruları:

Gururlu olduklarını itiraf ettikleri söylenmiştir fakat çok azı açgözlü olduğunu itiraf et-
miştir. Bunun nedeni nedir? 

Para sevgisi yüzünden yok olduğunu gördüğün yaşam ve ilişkiler var mı?

Kurtarılmış olduğundan beri paraya sevgi duymamanda Tanrı sana nasıl yardım etti? 

 12.Ders: İçimdeki Mesih Parayı Sevmez 2.Bölüm
Yeni Kilise, Eski Sorun

1 Tim. 6:5-11 Bu şeyler kıskançlığa, çekişmeye, iftiraya, kötü kuşkulara, düşünceleri yozlaşmış ve 
gerçeği yitirmiş kişilerin durmadan sürtüşmesine yol açar. Onlar Tanrı yolunu kazanç yolu 
sanıyorlar. Oysa eldekiyle yetinerek Tanrı yolunda yürümek büyük kazançtır. Çünkü dünyaya ne 
bir şey getirdik, ne de ondan bir şey götürebiliriz. Yiyeceğimiz, giyeceğimiz varsa bunlarla yeti-
niriz.
 Zengin olmak isteyenler ayartılıp tuzağa düşerler, insanı çöküşe ve yıkıma götüren birçok saçma 
ve zararlı arzulara kapılırlar. Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Kimileri 
zengin olma hevesiyle imandan saptılar, kendi kendilerine çok acı çektirdiler. Ama sen, ey Tanrı 
adamı, bu şeylerden kaç! Doğruluğun, Tanrı yolunun, imanın, sevginin, sabrın, uysallığın ardın-
dan koş.

Son zamanlarda dünyada çok sık tekrarlanan şu hikayeyi duyuyoruz: Genç bir bayan bu 
dünyada çok sıkıntılı bir hayat sürdü ve ardından bir kiliseye, Hristiyanların 
arasına katıldı. Inancını açıkladıktan sonra vaftiz edildi. Kadın, sadece farklı 
olacağını bildiği bu yeni topluluğu sevdi. O zaman bir gerçek ortaya çıkmıştı. 
Kilisenin başında olan kişi paraya derin bir sevgi besliyordu, bu sevgi liderliğin 
bazılarında bile vardı. Birkaç deneyimden sonra kadın, kiliseyi terketti ve  



Hristiyanlar böyleyse ben Hristiyan değilim, diye açıklama yaptı. Kadından 
duyduğum şey şuydu: “Hristiyanlık diye bir şey yoktur, bu sadece büyük dini 
bir işletme.” 

Geçen derste gördüğümüz gibi para sevgisi büyük bir sorundur. Mal, mülk ve menfaatin 
yaratılışı kadar eskiye dayanır. Bu, insanların kalplerinden kolayca atamaya-
cağı eski ve derin bir sorundur. Bu ders, bize para sevgisinin Mesih ve havar-
ilerinin ilk kilisesine kadar dayanan bir problem olduğunu gösterecek. Bugün 
bu açgözlülüğe karşı bu kavganın içinde yer aldığımıza  şaşırmamalıyız. 

Yahudaʼnın Durumu

Yuh. 12:3-8, Matta 27:3-5 bölümlerini oku

İsaʼnın bir araya getirdiği ilk kilisenin en önemli yardımcı havari Yahudaʼydı. O en iyi 
şekilde eğitilmişti. O, İsa gibi yapmayı düşündüğü için insanları vaftiz etti. O, 
vaaz vermiş, ona da cinleri kovup insanları iyileştiren İsa gibi özel güçler ver-
ilmişti fakat o, kalbinde parayı, Tanrıʼdan daha çok sevmişti. O, İsaʼyı 30 
gümüşe satmış, ruhunu ve hayatını kaybetmişti 

Kilisedeki sorumluluk seviyelerini yükselttiği halde parayı seven insanların varlığı bizi 
şaşırtmalı mı? 

Bu insanların sonu ne olur? 

Genç Hükümdarın Durumu

Matta 19:16-22ʼyi oku

Zengin ve genç hükümdar çok ruhani ve içten görünür gibi oldu. Sorusu yasaldı. Kend-
ini,  hayatına rağmen doğru olanı yapar gibi gösterse de parası vardı. So-
nunda üzüntüyle oradan ayrıldı çünkü çok parası vardı. O, para için ruhunu 
sattı.

Isa, bu adamın, hediye olarak vermeyi talep ettiği mallarını, daha once hiçbir havarisine 
hiçbir zaman yapmadığı halde, neden kabul etti? Isa, bu adamın ve kalbinin 
MesihʼI değil parayı seçeceğini biliyordu. 

Bir insan, gelecekte daha zengin olamayacağını eğer geç farkeder, kiliseye ve İsaʼya 
katılır ve parayı severse bunun sonu genellikle ne olur ? Sonu hüsranla biter

İlk Kilisedeki Vefasız Öğretmenlerin Durumu

Titus 1:10-11ʼi oku 



Yeni Ahit kilisesinin problem aynıydı: sadece para kazanmak için öğreten öğretmenler 
olmak isteyen insanlar vardı. Onlar Tanrı sözünü değil öğretilmesi için ödenen 
şeyi öğretiyordu.

Bu yeni bir sorun değildi: Yas. 16:19- bir hakime hediye almak Tanrı Yasası olan Eski 
Ahitʼe aykırıydı fakat Mika 3:11-12ʼye göre İsrailʼin yıkılmasının sebebi ücret 
karşılığında öğreten vaizlerdi. Onlar, kendilerine ödenen miktara gore yargıla-
nacak. Onların öğreteceği şey şuydu: Tanrı, sizlerin vaizin söylediği şey için 
ne ödemek isterseniz ödeyin demiştir.

Şu nokta ÇOK önemlidir: herhangi bir kanıt olmaksızın vaiz ve önderleri kirli menfaatleri 
uğruna vaaz vermekle suçlayamayız. Para sevgisi uğruna vaaz veren tipik 
insanlara bir kaç örnek:

! ! 1. onlar idaresi zor insanlardır
! ! 2. hilekar ve bencil konuşmacıdırlar 
! ! 3. tüm ailelerin güvenini sarsarlar 
! ! 4. öğretmemeleri gereken şeyleri öğretirler.

Kirli menfaatleri için vaaz veren bir kişiyi ilk belirlediğimizde ne yapmalıyız? Onları sus-
turmalıyız

1 Tim 6:5ʼe gore onlara başka ne şekilde davranabiliriz? Onlardan uzak durmalıyız.

Çözüm: 

1 Tim 6:5-11ʼI oku.

Kilise liderliğindeki para sevgisi sorununu çözmenin yolu, kendini Tanrıʼya adayan genç 
insanları(önder,vaiz,müjdeci) para sevgisinden kaçırmak için eğitmektir. Pav-
lus, para sevgisinden kaçmayı sağlayan şu adımları takip etti:

I. Tanrısallığın ticaret (para kazanmak) olduğunu düşünen insanlardan uzak durmalıyız. 

II. en büyük kazancın (Tanrıʼnın verdiği şeylerle mutlu olmak) memnuniyetle Tanrısallık 
(Tanrıʼya itaat etmek, onu tanımak ve  sevmek) olduğunu bilerek yaşamamız 
gerekiyor .

! ! Mesihʼi tanımadan once “Büyük Kazanç” elde etmek için ne yapardın? 

! ! Bu durumda memnuniyetle Tanrısallığın ardından koşmak için ortaya koyman 
gereken çabayla ilgili ne söylenebilir? 

! ! Pavlus, parayı değil memnuniyetle Tanrısallığı aramamız gerektiğini şu üç 
nedene bağlıyor. Bu parçada onları bulabilir misin? 

! ! ! 1. dünyevi hiçbir zenginliği kendinle götüremezsin



! ! ! 2. zenginliği arayanlar kendi sonunu getirmek için çabalar

! ! ! Geçen derste, para sevgisi yüzünden kendi sonlarını hazırlamak için gelen 
insanları söyler misin? 

! ! ! Bir ayağını kapana kıstırmak demek olan para için çabalamayı neden   
bırakmazsın? 

! ! ! !

! ! ! 3. tüm kötülüklerin temelinde para sevgisi yatar
! ! ! Insanların para sevgisinden kaynaklanan bazı günahlarını söyler misin? 

! !     Kendini Tanrıya adayan bir neyle memnun olmayı bekler? Yiyecek ve giyecek

III. Kendini Tanrıʼya dayan insan kaçmalı ve Takip etmeli

! 11.ayette tasvir edildiği gibi kendini Tanrıya adayan biri kaçar ve takip ederse nasıl 
biri olur? 

“Bu şeylerden kaçmak”, bir inanlının para kazanmamak için çalışmaması mı demek? 
Neden veya neden değil? 

Sen para sevgisinden kaçıyor musun ve erdemliliği takip ediyor musun? 

Ek A: Başkalarına yardım etmek

Metin 

Eğitim Piramidi aracılığıyla başkalarına yardım etmek.

1 The Holy Bible: King James Version. 2009 (Electronic Edition of the 1900 Authorized Ver-
sion.) (2 Ti 2:2). Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc.

2 The Holy Bible: King James Version. 2009 (Electronic Edition of the 1900 Authorized Ver-
sion.) (Col 2:8–15). Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc.

3 The Holy Bible: King James Version. 2009 (Electronic Edition of the 1900 Authorized Ver-
sion.) (1 Jn 4:13). Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc.

4 (Redemption—Accomplished and Applied [Eerdmans, 1955], pp. 201, 205).
5 (Saved by Grace [Eerdmans, 1989], 64.

6 The Holy Bible: King James Version. 2009 (Electronic Edition of the 1900 Authorized Ver-
sion.) (Jas 1:21). Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc.

7 The Holy Bible: King James Version. 2009 (Electronic Edition of the 1900 Authorized Ver-
sion.) (2 Co 10:3–5). Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc.

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0802811434/bettwowor-20
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0802811434/bettwowor-20
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0802808573/bettwowor-20
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0802808573/bettwowor-20


8 The Holy Bible: King James Version. 2009 (Electronic Edition of the 1900 Authorized Ver-
sion.) (Ro 8:28). Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc.

9 The Holy Bible: King James Version. 2009 (Electronic Edition of the 1900 Authorized Ver-
sion.) (Ro 8:37). Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc.

10 The Holy Bible: King James Version. 2009 (Electronic Edition of the 1900 Authorized Ver-
sion.) (Php 4:4–8). Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc.

11 The Holy Bible: King James Version. 2009 (Electronic Edition of the 1900 Authorized Ver-
sion.) (Heb 12:15). Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc.

12 The Holy Bible: King James Version. 2009 (Electronic Edition of the 1900 Authorized Ver-
sion.) (Eph 3:14–19). Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc.

13 The Holy Bible: King James Version. 2009 (Electronic Edition of the 1900 Authorized Ver-
sion.) (Ga 2:20). Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc.

14 The Holy Bible: King James Version. 2009 (Electronic Edition of the 1900 Authorized Ver-
sion.) (1 Ti 6:5–11). Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc.



13. ders: İçimdeki İsa’ya arzulardan uzak tutar. 
“Gençlik arzularından kaç.”

Bunun gibi kişi de kendini bayağı işlerden arıtırsa onurlu amaçlara uygun, kutsal 
kılınmış, efendisine yararlı, her iyi işe hazır bir kap olur. Geçlik arzularından 
kaç. Temiz yürekle Rab’be yakaranlarla birlikte doğruluğun, imanın, sevginin ve 
esenliğin ardından koş. 2. Tim 2:21-22	

Bu derste, kişilerin karşı karşıya kaldığı en büyük günah sorunundan kaçınmada 
İsa’nın bize nasıl yardım ettiğini öğreneceğiz: cinsel arzu günahı. Bu günah, 
kişilerin eşlerinden boşanmalarına, çocuklarından ayrılmalarına, kilisedeki göre-
vinden uzaklaşmasına ve daha bir çok zenginlikleri kaybetmesine neden olur. 
Bunun yanında kişi yalnız bir kadını sevip onunla evlenerek bütün hayatı 
boyunca ona sadık kalırsa kendisine, ailesine ve rabbine büyük onun getiren 
büyük işler başarır.
İbraniler 2:17-18 ayetlerini kullanarak aşağıdaki cümlelerden geçen boşlukları 
doldurun. 
Biz nasıl ayartıldıysak İsa’da öylece ayartıldı. Biz bu ayartılmaya yenik düştük 
fakat İsa, çarmıhtaki ölüm acısıyla bunun üstesinden geldi. Böylece insanların 
günahları için uzlaşma sağlandı. Ayartmaya karşı güç ve yardımımızı İçimizdeki 
Mesih’ten alıyoruz. 
Pavlus, gençlik arzularıyla ayartıldığı takdirde Timoteos’a yapması gereken şeyin 
ne olduğunu söyledi? Kaçmak.
Sence Pavlus neden “gençlik arzularıyla savaşmasını” veya “gençlik arzularına 
direnmesini” istemedi? 
1.Kor. 10:12-14 Onun için hayatta sağlam durduğunu sanan dikkat etsin, 
dü şmesin! Herkesin kar ş ıla ş tı ğ ı denemelerden ba ş ka denemelerle 
karşılaşmadınız. Tanrı, güvenilirdir, gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin 
vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. 
Bu nedenle sevgili kardeşlerim putperestlikten kaçının. 
1.Kor. 10:12’ye göre kimler düşer? Ayakta sağlam durduğunu sanan. 
13. ayette tanrı hangi üç şeyin cinsel arzular yüzünden günaha ittiğini söylüyor?
1. herkesin karşılaştığı genel bir şey
2. Tanrı, altından kalkamayacağımız bir sınanmayla bizi denemeyecek kadar 
sadıktır. 
3. Tanrı bir çıkış yolu sağlar.



Cinsel günah nasıl bir putperestliktir? Tanrı dışında bazı cinsel zevklere duyulan 
sevgi ve kapılma.

Süleyman’ın Özdeyişleri kitabında geçen Ahlaksız Kadın. 

Süleyman’ın Özdeyişleri Kitabı beş ve yedinci bölümleri kişinin ahlaksız bir 
kadın yüzünden yanlış yola sapma tehlikesinden bahseder. 5. ve 7. bölümleri ta-
mamen okuyunuz. Bu bölümlerde bahsettiğimiz üç şeyden kaç tane örnek bula-
bileceğinize bakınız. 
	

Parça Cinsel arzuya 

çekme adımları
Parça Bu arzunun so-

nuçları
Örn: 5:3 Ahlaksız bir kadın 

hoş ve tatlı sözlerle 
konuşmaya başlar. 

Örn: 5:4 Şiddetli ve acı bir 
son

Parça Tanrıʼnın cinsel arzularla ilgili yapmamızı 
istediği şey.

Örn: 5:18 Hep bir kadını sev: gençliğimin eşi.



Üç şey arzulardan kaçmamızı sağlar:
1 bu arzuların nasıl oluştuğunu fark etmemiz.
2 bu arzuların sonuçlarının ne olduğunu bilmemiz.
3 Tanrı’nın cinsel arzularımızla ne yapmamızı istediğini bilmemiz.

Tartışma:

Kutsal Kitap’ta, cinsel arzularına yenilen ve bunun bedelini ödeyen kişilerden 
bazılarını düşünebilir misin? Bu günahın bedelli neydi?

Kaynak Kişi Bedeli
Hakimler 14-16 Şimşon
2. Sam. 11-12 Davud
1. Kings 11:4 Süleyman

14. Ders: 

“İçimdeki Mesih, sevinçle acı çeker”

“ Tersine Mesih’in acılarına ortak olduğunuz oranda sevinin ki Mesih’in görkemi 
göründüğünde de sevinçle coşasınız.” −1. Petrus 4:13

	
 Acıdan kaçınmak, doğal bir istektir. Rahatsız olmayı istemeyiz. Acıdan 
kaçınmak için yaşamlarımızı düzenleriz. Kararlar alırken çoğunlukla bir tek 
düşünceyi temel alırız: “Bu kararım bana acı verecek mi?”. İnsanların çoğu acı, 
ıstırap ve eziyetin her zaman, yaptığımız kötü bir şeylerin sonucu olduğunu 
düşünür. Tanrı veya Tanrıların, yaptıkları herhangi bir yanlı onlara ödettiği bir 
şey olarak görür. Asya’da buna “Karma” deniyor: kötü bir şey yaparsın ve bunun 
sonucunda başına kötü bir şey gelir. Eyüp’ün arkadaşlarının hatalı düşünceleri 
de buydu. Eyüp’ün çektiği acılar hakkında, onlar “Eyüp, kötü bir şey yapmış 
olmalı ki Tanrı onu acı vererek lanetliyor.” Dedi. Yanılıyorlardı. Bazı sahte Hris-
tiyan vaizler de şunu söylüyor: Hristiyanlar, sağlıklı ve varlıklı olmalı her zaman. 
	
 Bir acı yaşadığımızda doğal tepkimiz, üzgün, sinirli ve mutsuz olmaktır. 
Suçlayacak insan ararız. Aynı zamanda acımızı yok etmek için çözümler ararız. 
Bedensel yanımızda acısız bir yer edinmek için herhangi bir yapmaya hevesli 



oluruz. Dünyanın çoğu şanslarının iyi olması için farklı ritüeller ve sunular yer-
ine getirir. 
	
 Fakat bir Hıristiyan, Göksel bir Baba’ya ve içinde Mesihi bir yaşama sahip-
tir. Tanrı’nın acıyla ilgili farklı bir amacı vardır. Acı hakkında düşüncelerini ve 
yollarını öğrenmemizi istiyor. Bu ders, acıyı anlamamıza ve acı içindeyken 
sevmeyi öğrenmemize yardım eder.

İsa: Acılar Adamı
	
 İsa içimizde yaşadığından beri acıyı anlamamızın anahtarı, İsa’nın acıyı nasıl 
anladığını bilmektir.
	
 Yeş. 53. İsa’nın ilk gelişini betimliyor. 3.ayet nasıl bir insan olacağını 
söylüyor. Hastalığı yakından tanıyan Acılar Adamı.
	
 Aşağıdaki ayetlere göre İsa’nın acı çekmesinin sonucu neydi?
Yeş. 53: 5  Şifa bulduk.
Yeş. 53:11 Birçoklarını aklayacak

Mat. 20:28 Canını birçokları için fidye olarak 
verdi.

İbr. 2:9 Bizim için ölümü tattı.
Kol. 1:20-21 Mesih, Baba’yla barıştırdı.

Kol. 2:14-15
Günahımızı çarmıha çaktı ve kötü 
güçleri yendi

	
  
	

İçimdeki Mesih: Çarmıhını Yüklen

	
 Mark 8:34’e göre Mesih, kendisinin ardından gitmek isteyen birinin ne 
yapması gerektiğini söylüyor? Çarmıhı yüklen.

	
 Yuh.15:19-20’ye göre dünyanın bizden nefret etmesinin nedeni nedir? 
Çünkü biz dünyanın değiliz, biz Mesih’iniz ve O’na zulmedecekler.

	
 Luka 21:12-18’e göre bir Hristiyan bu dünyada Mesih uğruna başına gele-
bilecek şeyler nelerdir? 
	
 1. 



	
 2. 
	
 3. 

	
 2. Tim. 3:12’ye göre Mesih İsa’da Tanrısal bir yaşam sürmenin sonucunda 
ne olacağı söylenmiştir.? __________________________

	
 1. Pet. 4:12-13’e göre Mesih uğruna çektiği büyük sıkıntılar karşısında bir 
Hristiyan’ın tutumu ne olmalıdır? 
__________________________________________

	
 Bu sıkıntılarda bir Hristiyan’ın sevinebilmesi gerektiğini belirten bu ay-
etlerde iki sebep vurgulanmıştır. Bunlar nelerdir?
	
 1. Mesih’in dönüşüyle Tanrı’nın görkemi göründüğünde sevinçle coşacağız.
	
 2. Tanrı’nın yüce Ruhu üzerimizde bulunuyor.

	
 Mesih’in çektiği büyük bir sonucu oldu: birçok oğlunun kurtuluşu. 
Kutsal Kitap, Mesih uğruna çektiğimiz acının iki önemli sonuç doğuracağını bize 
bildiriyor:
Yuh. 12:24-26 Çok güzel sonuçlar doğuracak
Yakup 1:2-4 Dayanma gücümüz, Yetkinliğimiz

	

Örnek: Pavlus, çektiği acıya seviniyor. 
Koloseliler Kitap’ı 1:24-29’u oku.

24. ayete göre Pavlus, acı çekerken neye sevindi? Sevgi uğruna, kilise uğruna acı 
çektiği için

28. ayete göre Pavlus’un acı çekmesine neden ola işler nelerdi? Herkesi uyar-
ması, eğitmesi ve Mesih’i tanıtması

29. ayete göre Pavlus’u, bu zor işlerin üstesinden gelmesini sağlayan nedir? 
Tanrı’nın kudrette etkin olan gücüne dayandı



28. ayete göre Pavlus’un acı çekmesinin nihai amacı neydi? Her insanı, yetkin-
leşmiş olarak Tanrı’ya sunmak.

Sıkıtı çekerek elde ettiğimiz bazı iyi şeyleri düşünebilir misiniz? Bebekler, bir 
spor etkinliğini kazanmak, para kazanmak vb.

Kararın nedir? Bir Mesih takipçisi acısız bir hayat beklemeli midir: aşağıdaki 
soruları yanıtla Evet ______ veya Hayır ______

Rab’bin hizmetinde sıkıntıya girdiğimizde kime güvenip kimden güç alabiliriz? 
İsa Mesih

Tartışma:

Görevimiz yüzünden başımıza gelen sıkıntılara asıl karşılık vermeliyiz? 



15.Ders: İçimizdeki Mesih, korkmaz.
“Sevgide korku yoktur.”

1. Yuh. 4:17-18 Yargı gününde cesaretimiz olsun diye sevgi böylelikle içimizde 

yetkin kılınmıştır. Çünkü Mesih nasıl ise, biz de bu dünyada öyleyiz.18 Sevgide 

korku yoktur. Tersine, yetkin sevgi, korkuyu siler atar. Çünkü korku ceza-

landırılma düşüncesinden ileri gelir. Korkan kişi, sevgide yetkin kılınmış 

değildir.1 

	
 İsa öğrencilerini “küçük sürü”sü olarak çağırdı ve onların kendisini nasıl 
takip edip korkmayacağını düşündü. İnsanlar arasında Tanrı olarak ve insanların 
kendisine yapmak istedikleri kötülükten asla korkmayan yetkin bir kişi olarak 
yaşadı.
	
 “Korkma çünkü ben seninleyim!” Tanrı’nın bütün sözleri arasında en çok 
tekrarlanmış emridir. Tanrı, çocuklarının; düşmanlardan, gelecekten, ölümden 
veya herhangi bir şeyden korkmasını istemez. Çünkü bu tema Yaratılış’tan Vahi-
y’e çok sık bahsedilmiştir. Bu ders, herhangi bir parçaya odaklanmayacak bunun 
yerine Kutsal Kitap’ın tamamında geçen “Korkma” emrinin çoğunu gözden 
geçirmene yardımcı olacak. Her parçayı incele, açılayıcı soruyu yanıtla ve kendi 
yorumunu yap. Bu dersin sonunda Göksel Baba’nın, korkmanı istemediğini hep 
hatırlayacaksın.
	
 Kutsal Kitap’ın korku hakkında ne dediğini okuduktan sonra öğretmen-
inle aşağıdaki sorular hakkında konuş:
*1 ile 10 arasını ölçü alırsak, hangi ölçüde korkuyla mücadele ediyorsun?
*alıştığından daha az korkuyor musun?
*Korkuna rağmen hareket etmeyi öğrendin mi? 
*korkunu yenmek için düşünceni değiştirmenin yolları nelerdir?

1 The Holy Bible: King James Version. 2009 (Electronic Edition of the 1900 Authorized Version.) 
(1 Jn 4:17–18). Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc.



Parça Açıklayıcı soru Cevap Uygulama

Yar. 15:1 Tanrı, kendini 
Avram’a nasıl tanıttı?

Onun kalkanı ve büyük 
ödülü olacak

Yar. 21:17
Hacer’in korkma-
masını sağlaya 
neydi?

Tanrı’nın çocuğunun 
sesini duyduğunu 
bildirmesi

Yar. 26:24
İshak’ın korkma-
masını sağlayan 
neydi?

Tanrı’nın, babası için 
büyük şeyler yaptığını ve 
kendisi için de yapacağını 
anlaması.

Mıs. Çık. 20:20
İsraillililerin kork-
mamasını sağlayan 
neydi?

Onların çektiği sıkıntılar, 
şeytan’ın onları yok etmek 
için yaptığı bir şey değil, 
Tanrı’nın onları deneme-
siydi.

Yas. Tek. 1:21

İsraillilerin, savaşa 
gitmeden önce 
korkularını yenme-
lerini sağlayan 
neydi?

Tanrı, zafer kazanacak-
larını vaat etmişti.

Yas. Tek. 31:6 Kim İsrail’in safında 
savaştı?

Tanrı’nın kendisi

Yeşu. 8:1
Yeşu’nun korkma-
masını sağlayan 
neydi?

Tanrı’nın önceden savaşı 
kimin kazanacağına karar 
vermiş olmasıydı.

Yeşu. 10:25
İyi bir liderin korku 
hakkında sözleri ne 
olur.

Tanrı’nın sözlerini tekrar-
lar: “Korkmayın”

Hakimler 6:8-10

Tanrı, İsraillilerin 
kendisine güvene-
bileceğini nasıl kanıt-
lamış oldu?

Onlara yardım ederek 
sağladığı büyük işleriyle 
kanıtladı.

1. Sam. 12:20-25

Tanrı, İsraillilerin 
yaptığı kötülüklerden 
sonra onlara ne söy-
ledi?

Tarı şöyle dedi: korkma-
malısınız çünkü Ben size 
sadık kalacağım.

2. Krallar 6:15-17
Elişa’nın hizmetçisi-
nin korkmaması için 
ne yapıldı?

Tanrı’nın, onu ko-
ruduğunu görmesi için 
gözeri açıldı.

Mez. 27:3-4
Davut’un korkma-
masını sağlayan 
neydi?

Gözleri karşısındaki or-
duyu değil Tanrı’yı seyre-
diyordu.

Mez. 46:2 Hangi ölçüde kork-
mamalıyız?

Yeryüzü alt üst olsa dağlar 
denizlerin bağrına devrilse 
bile…



Yeşaya. 35:4

Kötü insanlar, 
kötülük yaptığında 
Tanrı’nın kulları 
neden korkmamalı.

Çünkü Tanrı’nın gelip öç 
alacağını bilirler.

Yeşaya. 43:1

Tanrı’nın, İsrail’e 
“korkmayın” emrini 
vermesinin temel 
nedeni neydi?

Onlar Tanrı’nın seçilmiş 
halkıydı.

Yeşaya. 44:8

Tanrı’mızdan başka, 
O’nun gücü dışında 
bir güce sahip bir 
Tanrı var mı?

Hayır.

Yoel 2:21
Korkmak yerine 
Tanrı’ya güvenen bir 
kişi ne yapar?

Sevinçle coşar.

Yeni Ahit

Mat. 1:20

Yusuf’u korkutan 
neydi ve korkma-
masını gerektiren 
neydi?

Meryem hamile olduğu 
İçin onu eş olarak almaktan
korktu. Çünkü O’nun 
Rahminde oluşan, 
Kutsal Ruh’tandı.

Meryem hamile olduğu 
İçin onu eş olarak almaktan
korktu. Çünkü O’nun 
Rahminde oluşan, 
Kutsal Ruh’tandı.

Mat. 10:28
İnsanlardan ve Şey-
tan’dan neden 
korkmamalıyız?

Onlar sadece beden-
lerimizi bedenimizi 
öldürebilir.

Mat 28:5
Bu kadınların kork-
mamalarını gerek-
tiren sebep neydi?

Çünkü İsa ölümden dir-
ildi.

Luka 1:30 Meryem neden 
korkmamalıydı?

Tanrı, Mesih’in doğu-
munu ona vermek için 
onu seçerek bir lütufta 
bulundu.

Luka 2:10 Çobanlar niçin kork-
mamalı?

Onlara, bütün halkı çok 
sevindirecek bir haber 
müjdeleniyor.

Luka 5:10

İsa’nın, Yakup ve 
Yuhanna’ya kork-
mamalarını emret-
mesinin nedeni 
neydi?

Oların hizmet için görev-
lendirilmesi.

Luka 12:7 Tanrı’nın halkı niçin 
korkmamalı?

Tanrı için onlar çok değer-
lidir nitekim başlarındaki 
saçlar bile sayılıdır.

Luka 12:32 Tanrı’nın sürüsü niçin 
korkmamalı?

Egemenliği onlara vere-
cek iyi bir çobanları var.

Yuh. 12:15 Kim korkmamalı? Kral Mesih’i bekleyen hiç 
kimse.



Rom. 8:15
Bir Hristiyan hangi 
tür ruha sahip 
değildir?

Korkuya sürükleyen köle-
lik ruhu.

2. Tim. 1:7
Hristiyan olarak nasıl 
bir ruha sahip ol-
malıyız?

Güç, sevgi ve özdenetim 
ruhuna.

İbr. 13:6
İnsanların bize ya-
pabileceklerinden 
neden korkarız?

Yardımcımız olan 
Tanrı’ya güvenme-
diğimizden.

1. Yuh. 4:18 Korkuyu ne yok 
eder?

Yetkin sevgi.

1. Yuh. 4:18 Korku bize ne yapar? Korku, işkencedir.



16. Ders: İçimdeki Mesih, çalışkandır

“Ateşli Ruh”

Mark 1:36-38 Simun ile yanındakiler İsa’yı aramaya çıktılar. O’nu bulunca “herkes 

seni arıyor” dediler. İsa olara “başka yerlere, yakın kasabalara gidelim” dedi. “oralarda 
Tanrı Sözü’nü duyurayım. Bunun için çıkıp geldim”

İsa yeryüzündeki insanlar arasındayken emsalsiz bir çalışkanlığı vardı. Dün-

yaya neden geldiğini biliyordu: insanlara hizmet etmek için, hizmet ettirmek için 

değil. O, zihinsel ve bedensel gücünü durmaksızın, yorulmaksızın sürekli olarak 

bunun için harcadı. O, bir önderdi. Görevi boyuca gözetim ve denetim ol-

maksızın çalıştı. Her zaman düşmanlarını alt etmek için Baba’nın kendisine 

yardım edeceğine inandı. Güç ve zafer dolu bir hayat yaşadı. İsa, ayartmaya di-

renmede ve Âdem babamızın başarısızlığa uğradığı yerdeki Baba’ya İtaat etmede 

sebatkârdı.

Şimdi içimizdeki Mesih, bütün tembelliklerden kurtulup sıkı bir şekilde 

çalışmamızı istiyor. Sorumsuzluğu bir kenara bırakıp başladığımız işleri bitir-

meyi öğrenmemizi istiyor. Tanrı’nın insanlar için Mesih’te bulundurduğu büyük 

sevgisini yaşamak ve anlatmak için her sabah planlı ve heyecan dolu olarak 

kalkmamızı istiyor. Pavlus, Kutsal Kitap’ı sonuna kadar yaşamalarını istediği 

yeni Hristiyanlara öğretmenlik yaptı:  “Gayretiniz eksilmesin; ruhta ateşli olun; 

Rab’be kulluk edin;2” (Rom. 12:11). 

	
 Bu ders, Süleyman Özdeyişleri kitap’ında geçen çalışkan kişi ile tembel bir-
inin arasındaki farka bir göz atıyor. Bu dersi, bugün Tanrı’nın sana verdiği kay-
nakların ve zamanın bir kamarotu olmak için planlar hazırlamada kullan!

2 The Holy Bible: King James Version. 2009 (Electronic Edition of the 1900 Authorized Version.) 
(Ro 12:11). Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc.



	
 1. Adım, orta sütundaki İbrani özdeyişini oku. Sonra özdeyişte geçen sonra 
özdeyişte geçen çalışkan kişinin alışkanlığını karşılaştırarak boşlukları doldur-
mayı dene. Daha sonra da aynı özdeyişe göre tembel kişinin alışkanlıklarını 
açıkla.

Çalışkan kişinin alışkanlıkları Özdeyiş Tembel kişinin alışkanlıkları

Çalışkan, sabah erken kalkar 
ve işe koyulur.

Sül. Öz. 26:14. Menteşeleri 
üzerinde dönen kapı gibi 
tembel de yatağında döner 
durur. 

Çalışkan, birilerinin kendisini 
çalışmaya motive etmesine 
ihtiyaç duymaz.

Sül. Özd. 6:6-7 Ey tem-
bel kişi, git, karıncalara 

bak,Onların yaşamından 
bilgelik öğren.7 Başkanları, 

önderleri ya da yöneticileri 
olmadığı halde

Çalışkan, sonraki bir yılın 
planlarını yapar.

Sül. Özd. 6:8 Yazın er-
zaklarını biriktirirler, Yiye-
ceklerini toplarlar biçim 

mevsiminde. 9 Ne zamana 
dek yatacaksın, ey tembel 

kişi? Ne zaman kalkacaksın 
uykundan? 10 “Biraz ke-

stireyim, biraz uyuklayayım, 
Ellerimi kavuşturup şöyle 

bir uyuyayım” demeye kal-
madan,11 Yokluk bir haydut 

gibi, Yoksulluk bir akıncı gibi 
gelir üzerine

. 

Çalışkan, hedeflerini devamlı 
olarak düşünür ve onlar 
hakkında düşünür.

Sül. Özd. 15:19 Tembelin 
yolu dikenli çit gibidir, 

Doğrunun yoluysa ana 
caddeye benzer.

.



Çalışkan, hedef ve planlarına 
göre hareket eder.

Sül. Özd. 13: 4 Tembel 
canının çektiğini elde ede-
mez, Çalışkanın istekleriyse 

tümüyle yerine gelir

.

Çalışan, zor işlerden şikâyet 
etmez.

Sül. Özd. 26:15 Tembel elini 
sahana daldırır, Yeniden 
ağzına götürmeye üşenir.

Çalışkan, işi bitene kadar ona 
odaklanır.

Sül. Özd. 12:27 Tembel kişi 
işini bitirmez, Oysa çalışkan 

değerli bir servet kazanır.

Çalışkan, işe başlamak için 
beklemesi gereken doğru bir 
zamanın olmadığını bilir.

Sül.Özd. 22:13 Tembel der 
ki, “Dışarda aslan var, So-

kağa çıksam beni parçalar.”.

Çalışkan, her zaman her sorun 
ve durumda çözüm arar.

Sül.Özd. 26:13 Tembel, 
“Yolda aslan var, Sokaklarda 

aslan dolaşıyor” der. 

Çalışkan, kısa vadede fe-
dakârlıklar yaparak uzun vad-
ede daha büyük ödüllerin key-
fini çıkarır.

Sül. Özd. 20:4 Sonbaharda 
çift sürmeyen tembel, 

Hasatta aradığını bulamaz.



Çalışkan, düzenli ve sıkı bir iş 
ve yaşam alanı yaratır.

Sül.Özd. 24:30-34 Tembelin 
tarlasından, Sağduyudan 
yoksun kişinin bağından 

geçtiğimde 31 Her yanı dik-
enlerin, otların Kapladığını 

gördüm; Taş duvar da 
yıkılmıştı. 32 Gördüklerimi 

derin derin düşündüm, 
Seyrettiklerimden ibret 

aldım. 33 “Biraz kestireyim, 
biraz uyuklayayım, Ellerimi 

kavuşturup şöyle bir 
uyuyayım” demeye kalma-

dan, 34 Yokluk bir haydut 
gibi, Yoksulluk bir akıncı gibi 

gelir üzerine. 

Çalışkan, her zaman aktiftir, 
zamanını ya da kaynaklarını 
asla boşa harcamaz. 

Sül. Özd 19:24 Tembel sa-
hana daldırdığı elini Ağzına 

geri götürmek bile istemez

& Sül. Özd. 18:9 
İşini savsaklayan kişi 

Yıkıcıya kardeştir. 

Çalışkan, diğer insanları genel 
bir işten kendisiyle çalıştırmak 
için nasıl motive edip organize 
edeceğini bilir.

Sül. Özd. 12:24 Çalışkan-
ların eli egemenlik sürer, 
Tembellikse köleliğe 

götürür.

Çalışkan, başkalarından 
öğrenir. 

Sül. Özd. 26:16 Tembel 
kendini, Akıllıca yanıt veren 
yedi kişiden daha bilge 

sanır. 

Çalışkan, işi de başarılı olur 
ve büyür.

Sül. Özd. 21:25 Tembelin 
isteği onu ölüme götürür, 
Çünkü elleri çalışmaktan 

kaçınır.



Tartışma:

Kutsal Kitap’ta geçen çalışkan insan örneklerinden bazılarını düşünebilir misin?

Kendin hakkında ne düşünüyorsun? Hayatında daha çok çalışman gereken üç 
büyük alan nedir?

1. 

2. 

3.  



17. Ders: İçimdeki Mesih, gerçeği söyler
“O, kendi zararına yemin eder”

•

•Titus 1:2 Elçiliğim, yalan söylemeyen Tanrı’nın, zamanın başlangıcından önce vaat 
ettiği sonsuz yaşam umuduna dayamaktadır.. 

•

•Bu derste Tanrı’nın doğru olduğunu yalan söylememesinin nedenini öğrendik. 
Tanrı, bize ilettiği her şeyde her zaman güvenilir ve sadıktır. Bizimle kur-
duğu en açık bağ, bir kişinin arkadaşıyla konuşması gibi O’nun Sözü’nün 
de insan olup doğrudan bizimle konuşması için gönderilmesiydi (YUH. 
1:14).İsa, Tanrı’dır ve söylediği her şey doğruydu. O, var olan, var olmuş 
ve gelecek Olan’dır.. (Vah. 1:4). Tutmayacağı bir söz vermemiştir. O’nu 
izleyip O’na güvenebilmemizin nedeni değişmeyecek olmasıdır. Sonsuz bir 
yaşamın olduğunu biliyorum çünkü O, kendisine ve Söz’üne inanan herk-
ese bunu vaat etti.. 

•

•Şimdi içimde bir Mesihi yaşam var ve O, söylediğim yalanlar yüzünden 
utanmamı sağlıyor ve doğru sözlü bir kişiye dönüştürüyor beni. İçimizde 
Mesih’in yaşam tarzını barındırdığımızı arkadaşlarımıza, ailemize ve dün-
yaya bildirmenin bir yolu da her zaman gerçeği söylemeyi öğrenmektir. Bu 
ders, geçmişimizde edindiğimiz yalan söyleme alışkanlıklarımızı tamamen 
bırakmamızı sağlayacak ve verdiğimiz sözleri tutmamızı, gerçeği söylemeyi 
öğrenmemize yarayacak. 

•
•

• Eski Yalancı ile Doğru Kişinin Savaşı
•

•Rom. 3:4’e göre Tanrı ile insanlar arasındaki fark nedir? Tanrı, doğru söyler, 
insan yalan konuşur.

•

•Yuh. 8:44’e göre ilk yalancı kimdi? Şeytan____
•

•Yuh. 8:42-45’e göre Tanrı’da yeniden doğmadan önce babamız kimdi? 
___Şeytanl____



•

•Babamızdan ne öğrendik? _Yalan söylemeyi_____
•

•Vah. 21:8’e göre bütün yalancıların sonu nedir? Ateş gölü
•
•
•

• Mesih İsa’da Doğan Yeni Kişinin Alışkanlıkları
•

•Ateş yoluna götüren yolumuzda yalancı olmaya alışmışız. Şimdi temizlendik 
ve bizi yok eden zincirlere artık bağlı değiliz sadece görkeme bağlıyız. Me-
sih’in kanıyla temizlendik. İçimde Kutsal Ruh’un yeni yaşam var. Fakat 
yalan söylemeye alışık o eski kişiliğimizin alışkanlıkları duruyor. Aşağıdaki 
ayetler bize her zaman doğruyu söylememizi hatırlatır.

•

•15. Mez. Mesih’in kedisine tahammül ettiği bir Hristiyan’ın alışkanlıklarını 
anlatır. Tamamen Mesih’in olduğu ve Mesih’in bizden olmamızı istediği 
tanımlamadır. Bu bölümde 10 civarında alışkanlık sıralanmıştır.  Bunların 
yarısı, kişinin söylediği ve yapmak zorunda olduğu alışkanlılardır. Bu 
kişinin, diliyle ilgili yerine getirdiği beş alışkanlığı söyleyebilir misin? 

15. Mezmur  Davut’un Mezmuru. 
1 Ya RAB, çadırına kim konuk olabilir?
Kutsal dağında kim oturabilir?
2 Kusursuz yaşam süren, adil davranan,

Yürekten gerçeği söyleyen.
3 İftira etmez,

Dostuna zarar vermez,
Komşusuna kara çalmaz böylesi.

4 Aşağılık insanları hor görür,
Ama RAB'den korkanlara saygı duyar.
Kendi zararına ant içse bile, dönmez andından.

5 Parasını faize vermez,
Suçsuza karşı rüşvet almaz.
Böyle yaşayan asla sarsılmayacak.



1) 2.ayet Yüreğinde kendisine karşı doğruyu söyler

	
 	
 Yalan ilk nereden doğmuştur? İnsanın yüreğinden
	

	
 	
 Yüreğinde, alışkanlıktan gelen bazı yalanları söyler misin? Örn: “Tanrı’nın 

Sözü doğru değildir”, “Tanrı beni sevmez”, “Yeterince iyi değilim”, 
“Kimse beni önemsemiyor”, “İşlediğim günahtan kimsenin asla haberi 
olmaz”, vb

	
 	
 Buna karşılık kendimize söylememiz gereken gerçekler nelerdir? Örn: 
“Tanrı’nın Sözü doğrudur”, “Tanrı beni sever”, “Ben, Tanrı’nın kur-
tarılmış bir çocuğuyum”, “Tanrı’nın adamları beni sever ve ben onları 
severim”, “Hiçbir günah saklı kalmaz”, vb.

2) 3.ayet Başkalarının hakkında kötü şeyler konuşmaz.

	
 	
 Başkalarının arkasından onlar hakkında kötü şeyler konuşmaya bizi iten 
ve Tanrı’nın doğasına aykırı olan şeyin kaynağı nedir?

3) 3.ayet Başkaları hakkında duyduğu kötü şeyleri konuşmayı bırakır, yaymaz.

	
 	
 Bir dedikoduyu dinlemek neden dedikodu yapmak kadar kötüdür?

4. İyi insanlar hakkında güzel sözler sarf eder.

	
 	
 Bu kişinin başkaları hakkında kötü konuşmadığına dikkat edin. Kötü 
sözleri bırakıp iyi sözler söyler ve iyi insanlar hakkında güzel konuşur. 
Tanıdığın bazı iyi insanları örnek verebilir misin ve onlar hakkında ko-
nuşurken söylediğin iyi sözler nelerdir?

5. Verdiği söz kendi zararına bile olsa onu tutar.

	
 	
 Yakup 5:12’ye göre bir Hristiyan’ın ant içip söz vermesine gerek duyul-
mamasının nedeni nedir? Çünkü her zaman doğruyu söyler, asla evet 
dediği bir şey, hayır veya hayır dediği bir şey de evet anlamına gelmez.



	
 	
 Sül. Özd. 22:11’e göre  “İyi ad, büyük servetten; saygınlık, gümüş ve 
altından yeğdir.” 

	
 	
 İyi bir namı ne kadar fiyata satarsın? Parasal karşılığı yoktur.

	
 	
 İyi bir insan aşağıdaki durumlarda ne yapar: 
	
 	

	
 	
 *Sammy geçimi için bir nakliye kamyonu işletiyor.  100 dolara bir 

müşteriyle yük taşımada anlaşır. Daha sonra benzin fiyatının artışından 
dolayı masrafını karşılayamadığını fark eder. Sammy ne yapmalı? Ce-
vap: Sözünü tutmalı, anlaştığı fiyata götürmeli. 

	
 	
 *Sammy, çocuklarına hafta sonu parkta onlarla futbol oynayacağına söz 
verir. hafta sonu gelir, yoğun  bir hafta sonu geçiren Sammy çok 
yorgun olduğu için evde dinlenmesi gerektiğini düşünür Sammy ne 
yapmalı? Cevap: Çocuklarına karşı dürüst olmalı ve onları parka 
götürmeli.

Sammy yorgun olabilir ve birkaç dolar daha az alabilir. Fakat kendisini doğru 
biri olarak tanıyan bir ailesi ve müşterileri var. Çocukları onu örnek 
alıyor. Doğruları söylemeyi öğreniyor. Müşterileri onun iyi şöhretini 
yayıp ona daha çok iş sağlayacak. Sammy zengin ve mutlu bir kişidir. 

Tartışma:

Üzerinde çalışman gereken 15. Mezmur’da vurgulanan önemli beş alanı söy-
leyebilir misin? 



18 Ders: İçimdeki Mesih Otoriteyi Kabul Eder

	
 Havva, Aden Bahçesi’nden  kovuldu ve Tanrı’nın lütfunu kaybetti çünkü 

Şeytan ona, eğer ağacın meyvesinden yerse artık Tanrı’ya uymak zorunda kal-

mayacağını vaat etti. Onun Havva’ya ne dediğini hatırla, “Kesinlikle ölmezsiniz 

çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyiyle kötüyü bil-

erek Tanrı gibi olacaksınız” dedi.” (Yar. 3:4-5). Günahla insan ırkının doğal düşüşü, 

onun otoriteyi, Tanrı’nın otoritesini bile, kabul emek istemediğinin göstergesiydi.

Böylece aile içinde, devlet ve kiliselerde oluşan problemlerin  büyük çoğun-

luğu, kişinin Tanrı dahil hiç kimsenin otoritesini kabul etmeme arzusundan kay-
naklanır. Tanrı’nın otoritesi ve üstümüzdeki bu otoritenin amacı bizi korumaktır 

fakat biz bunu daha çok reddederiz. İsa ise yerdeki ve gökteki bütün otoritelere 

karşı itaatkârdı bu şekilde bize izlememiz için bir örnek bıraktı. Bu ders ilk ola-

rak İsa’nın iyiliğimiz için nasıl itaat ettiğini açıklayacak. Böylece içimizdeki Me-

sih’in, Tanrı’ya ve Tanrı’nın verdiği otoritelere uymayı nasıl öğrettiğini göreceğiz.

Mesih Otoriteleri  Kabul Etti

Otoritenin iki seviyesi vardır. Birincisi en yüksek otoritedir. Bir çatışma söz 

konusu olmadıkça Mesih’in her iki otoriteye de uyduğuna dikkat etmemiz önem 

arz ediyor. Aşağıdaki tabloda geçen boşlukları doldurun. İsa’nın otoritelere nasıl 

uyduğunu gösteren her bir ayet için kısa birer cümle yazın.

Otorite Seviyesi Parça Mesih, nasıl kabul 
etti?

1. SEVİYE: KUTSAL 
OTORİTE

Yuh. 4:34 O’nun yemeği, Ba-
ba’nın dileğini yerine 
getirmekti



Yuh. 5:30
Kendi istediğini değil 

Baba’nın istediğini ya-
pardı

Luka 22:42
Yapacağı şey ne kadar 

zor da olsa Baba’ya itaat 
etti.

Fil. 2:8
O, Tanrı’ydı fakat 

ölüme boyun eğip kend-
ini alçalttı.

2.SEVİYE: AİLE 
OTORİTTESİ

Luka 2:42-52
O, Tanrı’ydı fakat 

dünyevi anne-babasına 
bir çocuk olarak itaat etti

Çatışma Mat. 12:46-50

Bir yetişkin olarak 
İsa’nın Göksel Baba’sına 
karşı sorumluluğu daha 
büyüktü

2.SEVİYE: 
YÖNETİM OTORİTESİ

Mat. 22:15-22 O, Tanrı’ydı fakat 
beşeri bir sisteme vergi 
ödedi.

Çatışma Mat 15:1-9 İsa, önem bakımından 
Tanrı’nın emirlerini 
aşmayan ve ona eşit ol-
mayan insan gelenekler-
ini kabul etti.

Otoriteleri Kabul Edişimiz

İsa’nın bize verdiği örnekte otoritelere nasıl uyacağımızı görebiliriz. 

Aşağıdaki tabloyu doldurun. Otoritelere uymamız gerektiğini belirten her bir 
ayet için kısa bir cümle yazın.



Otorite Seviyesi Parça Nasıl uymalıyız?

1.SEVİYE: KUTSAL 
OTORİTE

Kol. 1:16-17 Nitekim yerde ve 
gökte görünen ve 
görünmeyen her şey 
O’nun aracılığıyla ve 
O’nun için yaratıldı.

2.SEVİYE: AİLE 
OTORİTESİ

Efes. 6:1
Çocuklar ebeveynler-

ine itaat etmeli.

Efes. 5:22-30
Koca, karısını 

sevmeli ve kadın, ko-
casına uymalı.

Çatışma Efes. 5:31
Karı ve koca evlen-

diği zaman ailelerine 
uymayı bırakmalı

Çatışma Mat. 19:29

Mesih’i izlememiz 
için ailelerimizi terk et-
memiz gerekecektir.

2.SEVİYE: 
YÖNETİM OTORİTESİ

Rom. 13:1-7 

Yönetime vergi öde-
meli ve itaat etmeliyiz 
çünkü onlar Tanrı ta-
rafından görevlendirildi.

Çatışma Elç. İş. 4:18-20

Mesih’in adını 
duyurmamızı istedikler-
inde otoritelere itaat et-
memeliyiz.



2.SEVİYE: KİLİSE 
OTORİTESİ

Efes.. 1:19-23
Mesih,  kilisenin ve 

tüm inanlıların başıdır.

İbr. 13:7&17 

Mesih’i izleyen bir 
kilisede üstümüzde 
yetkisi olan kişileri izle-
meliyiz.

1. Pet. 5:5

Birbirimize uymalıyız 
çünkü Tanrı, kişinin 
başkalarına uyulmasını 
istemeyen gururuna 
karşıdır.

Yukarıdaki tabloda iki şeye dikkat edin:

	
 1. Tüm otoriteler, Tanrı’dan kaynaklanır. 



	
 	
 Beşeri otoriteler birbirinden üstün değildir örneğin, kilise, evden 

üstün bir otorite değildir ve devletin de kilise üstünde bir otoritesi yoktur.

	
 2. Her otoritenin kendi gayesi vardır. 

	
 	
 Kilise kutsal şeyler hakkında konuşur ve savaş çıkarma hakkına sa-

hip değildir. Devlet yönetim sorunlarına bakar, çocuk yetiştirme ve inançla ilgili 

kanun çıkarma hakkına sahip değildir. Kocalar ve ebeveynler aile meseleleriyle 
ilgilenir, kilisede otorite hakkı olamaz. 

	
 	

	
 3. Herkesin kendi hayatında ruhsal bir otoritesi olmalı: yerel bir kilise. 

	
 	
 Mesih, bu anlamda bir kiliseye itaat etmedi çünkü kiliseyi kuran 

O’ydu ve O, kilisenin başıydı. 

Tartışma:

Otorite kabul etme konusunda en çok çalışman gereken alan hangisidir? 

Aile içinde, bulunduğun yönetim ve kilise altındaki otoritelerle anlaşa-

madığın, katılmadığın bazı durumları tartış. Bunu nasıl ele aldın? 

Bu dersi öğrendikten sonra bunu nasıl ele alman gerektiğini düşünüyorsun 

şimdi?



19.Ders: İçimdeki Mesih, Ayartmanın Üstesinden Gelir
Ayartmadan kurtulmanın yolu

1 Cor. 10:13 “Herkesin karşılaştığı denemelerden başka denemelerle karşılaşmadınız. 
Tanrı güvenilirdir, gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için 
denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır.”

	
 Her insan kötülükle ayartılmıştır. Bu ayartılma, bazen açık ve ses getiren 
bir şey bazen özel ve sessiz bir şey olur bununla birlikte bu, günahlı bir dünyada 
Hristiyanca bir hayatın değişmez bir parçasıdır. Bunun üstesinden içimizdeki 
Mesih’le gelebiliriz. Şeytan’ın hayatımızda sahip olduğu etkiyi kırmak için bu ye-
tenek, bize tutarlı bir mutluluk vererek özgürlüğümüzü sağlar ve bu aynı za-
manda günahın kölesi olan kayıp bir dünyanın da tanıklığıdır.

	
 Şeytan’la yapılan bu savaş, can bedenden ayrılmadıkça asla son bulmaya-
cak. Hiçbir zaman tamamen günahsız olmayacağız. Fakat günlük yaşantımızda 
bu lanetli varlığın üstesinden gelmeyi ve zaferle hayatımızı sürdürmeyi öğrene-
biliriz. Bu ders, Şeytan’ın bizi nasıl ayarttığını ve içimizdeki Mesih’le bu ayart-
manın üstesinden nasıl geleceğimizi açıklayacak. 

Birlikte okuyun:
Yar. 3:1-7
Mat. 4:1-11

Aşağıdaki boşlukları doldurun:
İlk Âdem İkinci Âdem
Âdem, cennetin kralıydı. Mesih, tüm yaratılanların kralıydı.

Âdem, güzel bir bahçede denenmişti. Mesih, çölde bayırda doğada denenmişti 

Âdem, en güçlü halinde denenmişti. Mesih, en zayıf halinde denenmişti.

Âdem günah işledi ve egemenliğini kaybetti. Mesih, ayartmanın üstesinden geldi ve kay-
bedileni ve daha fazlasını tekrar kazandı.

Âdem’in günahı, utanç ve ölüm getirdi. Mesih’in zaferi, O’nda olan herkese sonsuz 
yaşam getirdi. 

Âdem’in doğası, bedenlerimizde sürüyor. Mesih, yeni ruhumuzda hüküm sürüyor.



Büyük Savaş:

1. Zafer: Mesih

Kim Mesih’in çölde denenmesine izin verdi? Kutsal Ruh

	
 Yakup 1:13-14’e göre Tanrı, kötülükle ayartılmadığı gibi bizi de kötülükle 
ayartmadığını utmayın. Şeytan bizi Tanrı’dan uzaklaştırmak için kötülükle 
ayartır. 

	
 İbr. 4:15’e göre Mesih Tanrı’ysa ve ayartılmıyorsa nasıl denenmişti? Tanrı 
bizim için denenmenin üstesinden gelen ve bize bunun üstesinden nasıl gele-
ceğimizi gösteren bir yakınlık duyduğunu bildiren baş kâhinimiz olmak için in-
san oldu.

Tanrı, Mesih’in ayartılmasına izin vermek için yalnız kalana kadar ve 40 gün 
oruç tutmasına kadar beklemeyi neden seçti? Çünkü Mesih, en zayıf haliyle Şey-
tan’ı bozguna uğrattı.
	
 Şeytan, hayatımızda ihtiyaçlarımızın hissedildiği zamanlarda bizi ayartır. 

2. Kaybeden: Şeytan

	
 2. Kor. 11:14’e göre Şeytan, yaratılmış bir melektir.Eski yılan ve kükreyen 
aslan (1.Pet. 5:8) şeklinde İblis’e (Vah. 20:2) işaret edilmiştir.

	
 Vah. 20:10’a göre Şeytan’ın sonunda kazanacağı mı kaybedeceği mi söyleni-
yor? Kaybedeceği.

	
 Şeytan, her zaman her yerde değildir fakat dünya onun yaydığı günahın et-
kileri yüzünden tamamen zarar görmüştür. 

	
 Mesih olmadan Şeytan’ı yenemeyiz, Mesih bizimle birlikte olursa Şeytan’a 
yenilmeyiz. Kol. 2:14-15



3.Savaş Meydanı: Zihinlerimizde bir konuşma

Şeytan’ın, Mesih’i ayartmaya çalıştığı düşüncelere dikkat edin:

1. Deneme: Ekmek yapmak veya yemek yanlış mı? (Mat 4:3)
	
 Hayır. Deneme, çoğunlukla Tanrı’nın nezaretinde iyi bir şeydir. 

	
 Ayartma, Tanrı’ya ve O’nun nezaretine duyulan güven eksikliğine tutun-
muştur. 

2. Deneme:Mesih’in mucizeler yoluyla Tanrı olduğunu insanlara göstermesi 
yanlış mıdır? (Mat. 4:5-6)
	
 Hayır. Ayartma, yanlış yollarda çoğunlukla iyi olaylarla sonuçlanır.

	
 Ayartma, Tanrı’ya ve O’nun yoluna duyulan güven eksikliğine dayanmıştır. 

3. Deneme: Tanrı’nın yanında başka birine tapınmak yanlış mıdır? (Mat. 4:8-9)
	
 Evet. Ayartma her zaman Tanrı’dan uzaklaşmadır.

	
 Örn: Tanrı, insana cinsel arzular bahşetmiştir. Bun arzular, iyi ve doğaldır. İlk 
ayartma, günahkâr kişiyi evliliğe götürür. İkici ayartma, tecavüze götürür. Üçüncü 
ayartma homoseksüelliğe yol açar.

	
 Ayartma, Tanrı sevgisinin eksikliğine dayanmaktadır.

Mesih, Tanrı’ya nasıl tapınacağımızı gösteriyor.  Mesih’i izlerken Baba’ya/
Tanrı’ya insan bedeninde nasıl tapınacağımızı öğreniriz.

	
 Bu ayartma, Şeytan ile Mesih arasında geçen bir konuşmadır.
	

	
 Bizim ayartılmamız ise Şeytan ile kendimiz arasında geçen bir konuşmadır.

Kazananın Silahı	




	
 4, 7 ve 10. ayetlere göre Şeytan’ın ayartmalarına karşı Mesih’in savunması 
neydi? Tanrı’nın Sözü

	
 Bu konuşmada Tanrı’nın Sözü’nün, ayartıcının sözünden daha yüksek 
çıkmasına izin ver.

	
 Zihnimizde Tanrı’yı nasıl sevebiliriz? Mesih’i ve çarmıhını düşünerek. 
Olduğu kişiyi ve yaptığı her şeyi. O’nun Sözü üzerinde derin bir şekilde düşün-
erek ve Sözü’nü severek. 

Tartışma Soruları

Hayatında ayartılmaya en çok kapıldığın konunun ne olduğunu düşünüyorsun? 

Tanrı’nın nezaretinden önce iyi bir şeyler elde etmek için nasıl ayartılmıştın?

Yanlış bir yolda iyi bir şey elde etmek için nasıl ayartılmıştın?

Bir günahı işlemek için nasıl ayartılmıştın? 

Yüreğinde ve aklında Tanrı Sözü’nün etkisinin arttığı bir zamanda daha iyi 
yapmak istediğin aşağıdaki şeylerden birini daire içine al:

	
 Günlük İncil okumak 	
 Ezberlemek 	
 Gün boyunca derin bir şekilde 
düşünmek	
 	
  Tanrı Sözü hakkında konuşmak    	
 	
 Kilisede bulunmak

Şeytan’ın ayartmasının en alt düzeyde olduğu zamanda daha iyi yapmak iste-
diğin aşağıdaki şeylerden bir veya ikisini daire içine al:

Başka arkadaşlarla zamanımı sınırlamak	
 	
 Yabancı kadılardan gözlerimi 
sakınmak       

	
 	
 	
 	
 Sosyal medya alışkanlıklarını değiştirmek
Bende şüphe ve korku yaratan insanları dinlemekten kaçınmak              Diğer



20. Ders: İçimdeki Mesih Şükredicidir

“Huzurlu bir yaşamın anahtarı”

1. Tim. 2:1 “I exhort therefore, that, first of all, supplications, prayers, intercessions, and 
giving of thanks, be made for all men3” 

	
 Şükredici bir kalp, kurtarılmış bir günahkârın olağanüstü gayesidir! Bunun 
bir düşün! Öncelikle biz Tanrıdan çok uzaktık ve hiçbir şeyi hak etmiyorduk: 
bize gösterdiği yüce sevgisini, Oğlu’nu göndermesini, bizim için öldürülmesini, 
yeniden dirilişiyle bize hayat verişini, erdemiyle günahlarımızı bağışlayışını, ve 
şimdi de cennette sonsuza dek verdiği sözleri tamamlayana kadar bize Kutsal 
Ruh’un garanti verişini! Tanrı’ya şikâyette bulunma hakkımız yok! Hayır, 
yalnızca şükretmeliyiz. Şükredici kalp huzurlu kalptir.şükreden bir kişi çevresini 
mutlu eder. İnancıyla çevresini etkiler. Bu ders, serinin son dersidir. Çünkü bu, 
bir insanın sahip olabileceği en büyük tutumdur: şükredicilik. 

I. Şükretmek, Baba’ya dua etmenin önemli bir parçasıdır.

	
 Mesih, Tanrı’nın gönderdiği vahiy için  (Mat 11:25), yemek için (Mat 
15:36), ve onu işittiği için Baba’ya şükretti(Yuh. 11:41) 

II. Şükretmek, Tanrı’yı övmenin ve O’nu yüceltmenin önemli bir parçasıdır. 136. 
Mez. oku.

	
 İlahi yazan kişi, Tanrı’ya neden şükrediyordu? Çünkü Tanrı’nın yüce mer-
hameti sonsuza dek sürer.

	
 Etkinlik: Bu ilahi bir Yahudi tarafından Tanrı’nın onlara verdiği lütuf 
hakkında Eski Ahit’te yazılmıştır. Sen böyle bir şey yazsaydın bu ilahi nasıl 

3 The Holy Bible: King James Version. 2009 (Electronic Edition of the 1900 Authorized Version.) 
(1 Ti 2:1). Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc.



olurdu? Onların niçin Tanrı’ya şükretmeleri gerektiğiyle ilgili dizileri oku ve sen 
de kendi şükür ilahini yaz.

III. Şükretmek, Tanrı’nın Sözü’nü duyurmanın önemli bir parçasıdır.

	
 Başkalarına Tanrı’yı anlatmak, şükretmenin bir yoludur. 2 .Sam. 22:50, 
1.Tarihler 16:8, Mez. 18:49, 35:18, 105:1 bölümlerini oku.

IV. Şükretmek, bağışlanmamızı sağlar. Mat. 18:21-35’te geçen hikayeyi oku. 

	
 Şükredicilik ile acı duyma aynı kalpte bulunmaz. 

	
 Seni bağışlayan Tanrı’ya karşı işlediğin suçlardan daha fazla sana karşı suç 
işleyen biri var mı?

	
 Bağışlayan biri Mesih’te tanıklık için nasıl bir fırsat elde etmiş olur? 

V. Şükretmek, Mesih’te gelişmenin bir sonucudur. Kol 2:6-7’yi oku.

	
 Şükran dolu olmamızın, Mesih’te köklenip güçlenmemize nasıl bir katkı 
sağlar?

VI. Pavlus, Mesih’te kardeşleri için her mektubunda Tanrı’ya şükretti. 
	
 Rom. 1:8, 1 Kor. 1:4, 2 Kor. 2:14, Efes. 1:16, Fil. 1:3, Kol. 1:3, 1 Selan.. 1:2, 
2 Selan. 1:3, 1 Tim. 1:12, 2 Tim. 1:3, Fil. 4, 

	
 Kendisi için Tanrı’ya şükrettiğin Mesih’te bir kardeşinle en son ne zaman 
konuştun?

	
 Telefonda veya kişisel konuşmalarda şunu söylemeyi alışkanlık haline getir: 
“Kardeşim, senin için Tanrı’ya şükrediyorum.”

VII. Şükretmek, emredilmiştir. Kol. 3:15’i oku. 



 
	
 Sözle anlatılamayan armağanı için Tanrı’ya şükretmeliyiz. 2. Kor. 9:15

	
 Her şeyi şükrederek yapmamız emredilmiştir. Kol. 3:17

	
 Her şey için Tanrı’ya şükretmemiz emredilmiştir. 5:18

	
 Herkes için Tanrı’ya şükretmeliyiz. 1. Tim. 2:1

VIII. Şükretmek, Tanrı’nın sevinci, insanın nihai amacıdır. Vah.. 4:9 ve 11:17’yi 
oku. 

Şükredicilikte gelişen biri misin? 

1 ile 10 arası ölçü alındığında ne kadar şükredici olduğunu söyleyebilir misin? 
Ne kadar şükredici olmak isterdin? 

Ne kadar şükredici olduğunu ve ne kadar olmak istediğini belirt:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Ek A: Bir Ruhsal Gelişim Planı Yapmak

Metin

Ek A: Bir Ruhsal Gelişim Planı Yapmak

1. Kimse güçlü bir atlet olarak doğmaz. Olimpiyatlarda yarışan bütün at-
letler, aylar ve yıllarca sıkı ve ağır bir çalışma altına girer. Aynı şekilde bu 
hayatta ruhsal olarak aileni ve kendini Şeytan’ın saldırılarına karşı koru-
mak ve güçlü olmak ve Tanrı’nın tam anlamıyla seni kullanmasını hak et-
mek istiyorsan ruhsal açıdan ruhsal açıda aylarca ve yıllarca ağır bir 
şekilde çalışman ve uygulama yapman gerekir. 

2. Bu derste bir ruhsal gelişim planına tabii tutulacaksın. Amaç, pratikte 
yoğunlaşıp geliştirmen gereken ruhsal alışkanlık alanlarını belirleyebil-



mektir. Öncelikle birinin, edindiği alışkanlığı bir ay boyunca alışkanlık 
haline getirmelidir. Bu alışkanlıklar, Mesih’e gibi olmana yardım edecek.

3. 1.Adım: Kutsal Kitap ile meşgul olmamızı sağlayacak olan aşağıdaki ruh-
sal ilkeler listesini oku. Hayatında alışkanlık haline getirerek geliştirmek 
istediğin beş veya altı tanesini seçip işaretleyebilir misin?

4. 1.	
 Kutsal Kitap okumak

a. Her Hristiyan, her gün Tanrı’nın Sözü için zaman ayırmalı. Ben her 
gün iki bölüm okumayı denedim fakat bunu başaramadım. Şimdilik 
sadece bir bölüm okumaya başlayabildim. Matta ile başlayıp Vahiy 
kitabına kadar ve Eski Ahit’i de buna katarak bu şekilde okurum. 
Son on yıl boyunca 10 dan fazla kez Kutsal Kitap’ı okumuş oldum. 
Ya sen? Kutsal Kitap’ı tamamen okudun mu? Her gün zaman ayırıp 
okuyor musun?

b. 2.	
 Günlük not tutmak

c. Günlük not tutma, birinin her gün düşüncelerini yazdığı ve Tanrı’ya 
dua ettiği ruhsal bir ilkedir. Yazma alışkanlığı kişinin, Mesih’le ilgili 
düşüncelerine odaklanmasına yardımcı olur.

d. 3.	
 Dua etmek

e. Dua, Tanrı’yla konuşma biçimidir. Son zamanlarda günde üç kez 
Tanrı’ya dua etmeye teşvik edildim. Bunu yapmaya başladım ve 
O’nu övdüğümde endişelerim kayboldu, böylece daha güçlü biri 
olup gelişmiş oldum. Ya sen? Günde beş dakika dua ediyor musun? 
Başlayacak mısın?

f. 4.	
 Uygulamak

g. İster inanın ister inanmayın, uygulamak ruha katkıda bulunur. Uy-
gulama yaptığımızda Tanrı’nın mabedinin bakımıyla uğraşırız. Bir 
kişinin uygulamaya günde 30 dakika ayırması iyi olur. 

h. 5.	
 Ezberleme

i. Tanrı Sözü’nü, yüreklerimizde korumamız emredilmiştir. İsa kendini 
Şeytana karşı savunmada Tanrı Sözü’nü ezberlemeyi seçti. Eğer haf-



tada bir ayet ezberlersen yılda 52 ayet ezberlemiş olursun. Eğer 
günde bir ayet ezberlersen yılda 365 ayet ezberlemiş olursun! 

j. 6.	
 Başkalarına hizmet etmek

k. Bir koca olarak eşime karşı günlük görevlerimi yerine getirmeye söz 
verdim. Bu, evliliğimizi değiştirdi. Ya sen? Kiminle yaşıyorsun ve 
her gün hizmet ettiğin kişi kim? Bu kişiyle ilişkini, nasıl etkileye-
ceğini düşünüyorsun?

l. 7.	
 Ebeveyn Olmak

m. Çocuklarıma onları sevdiğimi söylemeye ve her gün sıcaklığımı on-
lara hissettirmeye söz verdim. Bir hafta içinde beş gece Kutsal Ki-
tap’tan hep birlikte15 ayet okuruz. Bu, güçlü çocuklar yetiştirip 
ebeveyn ile çocuk arasında güçlü bir bağ sağlıyor. Sen Tanrı’nın 
sana bahşettiği çocukları yetiştirmek için ne yapıyorsun? Onların, 
güçlü bir şekilde gelişimini sağlayacak  hangi alışkanlıkları onlara 
veriyorsun?

n. 8.	
 Müjdeyi  yaymak

o. Hayatımın, insanlara Mesih’i anlatmadan geçmesini istemiyorum. 
her hafta birine Mesih’i anlatmak için kendime verdiğim sözü yerine 
getirdiğimi söyleyebilirim. Ya sen? Günde veya haftada bir kez Me-
sih’i anlatmak için zaman ayırıyor musun?

p. 9.	
 Kilisede bulunmak

q. 	
 Tek başına ruhsal açıdan gelişmenin hiçbir yolu yok. Mesih’te kar-
deşlerimizle haftalık buluşmamız, vaaz edilen Tanrı Sözü’nü dinlememiz, 
dua edip O’nu birlikte övmemiz gerekir. Haftada bir kez kiliseye gidiyor 
musun? Bir ay boyunca bunun yapacağına söz verebilecek misin? 

r. 10.	
 Oruç tutmak

s. İlk kilisedeki çoğu Hristiyan, haftanın iki günü yemeyi bırakıp 
duaya zaman ayırarak oruç tuttu. Ya sen? En son ne zaman oruç 
tuttun? Bir ay boyunca haftada bir kez oruç tutmayı deneyebilecek 
misin? 



t. 2. Adım: Kendi ruhsal gelişim planını hazırla. 

u. Aşağıda, gelişmem gereken altı alanla ilgili kendim için yaptığım bir 
ruhsal gelişim planı örneği göreceksiniz. Belirli altı hedef yazdım ve 
bir hafta boyunca bunları uygulamamı sağlayacak bir tablo çizdim. 
Bu tablonun dört haftalık çıktısını aldım.

v. Bu planda geçen hedeflerin belirli olduğuna dikkat edin. “Kutsal Ki-
tap’ı daha çok oku” demek yerine, “günde iki bölüm oku.” Şeklinde 
belirttim. Sen de en çok gelişmek istediğin, yukarıda geçen 10 alan-
dan 6’sını seç ve tablonu yap. Hedeflerinin çok büyük olmasına 
değil belirli olmasına dikkat et. 

a. Örnek: 

Hedef 1.Gün 2.Gün 3.Gün 4.Gün 5.Gün 6.Gün 7.Gün
1.Alan.

Tanrı 
Sözü’nden 
günde iki 
bölüm oku
3.Alan. 
Günde 3 
kez 5’er 
dakika dua 
et.

4. Alan. Altı 
gün boyuca 
30 dakika 
uygulama 
yaptım mı?
6. Alan. 
Eşimle 
güzel bir 
sohbet ya-
parak ona 
karşı göre-
vimi yerine 
getirdim 
mi?



7. Alan. 
Ailemize 
sadık 
mıyız?
9. Alan. Bu 
hafta herk-
ese bir 
görev ver-
ildi mi?

a.

b. 3.Adım: Gelişme sürecini tablolaştır ve bir arkadaşınla karşılaştır.

c. Her gün, o gün için yerine getirdiğin hedefi not et, her hafta, seninle 
aynı tabloyu planlayan bir arkadaşınla ruhsal gelişim tablonu ince-
lemek için bir saatini ayır. Bunu yaparak birbiriniz için dua edebilir 
ve Mesih’te gelişmek için birbirinizi teşvik edebilirsiniz!

d. Bu alışkanlıkların üzerinden bir ay geçtikten sonra daha önce hiç 
gelişmediğin kadar Mesih’te güçlendiğini göreceksin! 


