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Yazarlar Hakkında   

  

A.L. ve Joyce Gill uluslararası alanda tanınmış konuşmacılar, yazarlar  ve İncil öğretmenleridir. 
A.L.'in apostolik bakanlık seyahatleri onu doksandan fazla ulusa götürdü, yüzbinlerden oluşan 
kalabalığa bizzat   ve televizyon ve dijital medya aracılığıyla daha birçok kişiye vaaz verdi.   

Kitapları ve kılavuzları yirmi milyondan fazla sattı. Birçok dile çevrilen yazıları, dünyanın dört 
bir yanındaki Eğitim Merkezlerinde ve seminerlerde kullanılmaktadır.   

Tanrı Sözü’ nün hayat değiştiren güçlü gerçekleri, dinamik vaazları, öğretimleri, yazıları ve 
video ve ses bakanlıkları aracılığıyla başkalarının hayatlarında patlar.   

Tanrı'nın varlığının muhteşem ihtişamı, bir inananın Tanrı'ya nasıl gerçek ve samimi ibadet eden 
olacaklarını keşfettikleri övgü ve ibadet seminerlerinde yaşanır. Birçoğu, inananın otoritesi 
üzerindeki öğretileriyle zafer ve cesaretin yeni ve heyecan verici bir boyutunu keşfetti.  

Solungaçlar, tanrı vergisi doğaüstü bakanlıklarına adım atmak için birçok inananı eğittiler. 
Birçoğu, kutsal ruhun günlük yaşamlarında ve bakanlıklarında dokuz hediyesini de işletmek için 
serbest bırakıldıkları için doğaüstü doğal olmayı öğrendi.   

Hem A.L. hem de Joyce'un İlahiyat Araştırmaları yüksek lisans dereceleri var. A.L. İlahiyat 
alanında Felsefe Doktoru üne sahiptir. Bakanlıkları sağlam bir şekilde Tanrı Sözü’ ne dayanır, 
İsa'yı merkeze alan, inançta güçlü ve Kutsal Ruh ‘un gücünde öğretilir.   

Bakanlıkları, Baba'nın sevgi kalbinin bir göstergesidir. Vaazları ve öğretilerine güçlü kutsamalar, 
işaretler, harikalar ve şifa mucizeleri eşlik eder ve birçoğu Tanrı'nın gücü altında dalgalar 
halinde katledilir. Tanrı'nın şan ve kudretinin müthiş tezahürü, toplantılarına katılanlar g 
yaşanıyor.  

  

  

  

  

  

  

Dr. A.L. ve Joyce Gill, İsa'nın işlerini yapmak için inananları donatmak için 
pratik araçlar üretmeye adanmıştır.   

Arzuları, Hristiyan olgunluğunun her seviyesindeki her inanan için muzaffer, 
doğaüstü yaşamayı teşvik etmektir.  

  

  
Öğretmen ve öğrencilere   bir kelime 

  

İsa dedi ki, "Bitti!" İsa'nın kurtarıcı çalışması tamamlandı. O zaman neden yenilgi içinde yaşayan 
bu kadar çok insan görüyoruz? Neden bu kadar çok inanan hastalıkta yaşıyor? Tanrı'nın adamları 
neden şeytani güçlere esaret içinde?   
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Şeytan bizi aldattı! Bir süre boyunca, kefaretimize dahil olan harika şeylerin gerçeğini kaybettik. 
Havari Paul şöyle yazmış:  

Bu nedenle, Mesih'te biri varsa, o yeni bir yaratılıştır; eski şeyler vefat etti; İşte, her şey yeni 
oldu. 2 Korintliler 5:17   

Yeni Yaratılış Imajının bu çalışmasında hayatı değiştiren vahiy, inananları suçluluk, kınama, 
değersizlik, aşağılık ve yetersizlik duygularından özgür kılacak, böylece Mesih'in imajına uygun 
olabileceklerdir. İnananları, Tanrı’nın suretinde yaratılan her şeyi yapmaktan, yapmaktan ve 
sahip olmaktan zevk almak için serbest bırakacaktır.   

Bu çalışma, İsa Mesih'te yeni bir yaratılış olmanın ne anlama geldiğinin güçlü gerçeklerini 
ortaya getirecektir. Bunlar, her inanan için bir "zorunluluk" olan temel gerçeklerdir.   

Kendinizi Yeni Yaratılışla ilgili Tanrı Sözü’ nün doğrularına ne kadar doyursanız, bu gerçekler 
zihninizden ruhunuza o kadar çok hareket edecektir. Bu kılavuz daha sonra bu gerçekleri 
başkalarına verirken kullanmanız için ana hat sağlayacaktır.  

Etkili öğretim için kişisel yaşam illüstrasyonlarına ihtiyaç vardır. Yazarlar bunları bu çalışmadan 
atlamışlardır, böylece öğretmen kendi zengin deneyimlerinden veya öğrencilerin ilişki 
kurabileceği diğerlerinden illüstrasyonlar sağlayacaktır. Bize her şeyi öğretmeye gelenin Kutsal 
Ruh olduğu her zaman hatırlanmalıdır.  Okurken veya öğretirken, her zaman Kutsal Ruh 
tarafından güçlendirilmeli ve yönlendirilmeliyiz. 

Bu çalışma kişisel veya grup çalışmaları, İncil okulları, Pazar okulları ve ev grupları için 
mükemmeldir. Hem öğretmenin hem de öğrencinin  çalışma sırasında bu kılavuzun kopyalarının 
el altında olması  önemlidir. 

En iyi kitaplar yazılır, altı çizilir, üzerinde meditasyon ve sindirilir. Notlarınız ve yorumlarınız 
için yer bıraktık. Format, gözden geçirmek  için hızlı bir referans sistemi ile Tesniye alan 
bulmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Özel format, her bir kişinin, bu materyal 
üzerinden çalıştıktan sonra, içeriği başkalarına öğretmesini mümkün kılar.   

Paul Timoteos'ye şöyle yazmış:   
Ve birçok tanığın pencere ‘sinde söylediğim şeyler, başkalarına da öğretecek niteliklere sahip 
güvenilir adamlara emanet.   

Bu ders, programlanmış öğrenmeye özel olarak geliştirilmiş bir uygulama olan MINDS 
(Bakanlık Kalkınma Sistemi) formatında pratik bir katılım İncili kursu olarak tasarlanmıştır. Bu 
kavram, öğrencilerin yaşamlarında, bakanlığında   ve gelecekteki öğretimlerinde çoğalma için 
tasarlanmıştır. Eski öğrenciler, bu kılavuzu kullanarak, bu dersi başkalarına kolayca 
öğretebilirler. 
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                      Birinci Ders  

  İmajında   Oluşturulan  

Giriş  

Yeni Yaratılış İmajının  çalışması, Mesih'te kim olduğumuza - yeni 
bir yaratılış olmanın ne anlama geldiğine - güçlü bir vahiy 
getirecektir. Suçluluk, kınama, yetersizlik ve aşağılık duygularından 
özgürlük getirecek. Bizi cesurca, İsa Mesih'le bir olmanın ne demek 
olduğunu heyecan verici, hayat değiştiren bir vahiy haline 
getirecek.  

Tanrı'nın büyük kurtarıcı çalışmasıyla bize ne olmasını 
amaçladığını keşfedeceğiz. Kendimizi şu şekilde açıklayacağız:  

yeniden doğan  

Yeniden Yaratılan Bir Ruh   

yeni bir yaratılış   

Havari Paul şu sözleri yazdı:  
2 Korintliler 5:17 Bu nedenle, Mesih'te biri varsa, o yeni bir 
yaratılıştır; eski şeyler vefat etti; İşte, her şey yeni oldu.  

İnananlar olarak, biz yeni bir insan ırkıyız, içimizde Tanrı'nın hayatı 
olan "yeniden doğmuş" varlıklar ırkıyız. Biz İsa'da yeni yarattık. 
Genellikle bu çalışmada, inananlar "yeni kreasyonlar" olarak 
anılacaktır.  

Bu çalışma, İsa'nın kim olduğu ve O'nun içinde kim olduğumuz 
hakkında yeni bir vahiy getirecektir.   

Bu güçlü vahiy ile biz inananlar olarak hayatımızda ve 
bakanlıklarımızda özgürlük, otorite, cesaret, güç ve zaferin heyecan 
verici yeni bir boyutunda yürümeye başlayacağız.  

Kendimizi cesurca ilan ederken bulacağız:  

İsa'nın içinde kim olduğumu 
biliyorum!  Ben O'nun dediği 
gibiyim!   

O ne derse onu yapabilirim!   
O'nun dediğini alabilirim!  

İNSANOĞLU – Tanrı’nın SURETINDE Yaratıldı   

 

Yeni kreasyonlar olarak ne olduğumuzu anlamak için, Kadın ve 
erkeğin ilk nasıl yaratıldığını anlamalıdır. Anlamalıyız ki, Tanrı’nın 
kadın ve erkeği kendi suretinde yarattığı ve onlara bu dünya 
üzerinde tam bir yetki verdiği bir gaye ve planı vardı.  
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Yaratılış 1:26-28 Sonra Tanrı şöyle buyur: "İmajımızda, 
benzerliğimize göre insan yapalım; Denizin balıklarının,  hava 
kuşlarının, hayvanların üzerinde, yeryüzünde sürünen her şeyin 
üzerinde hakimiyetleri olsun." 

Böylece Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Tanrı’mın suretinde 
onu yarattı; erkek ve dişi onları yarattı. 

Sonra Tanrı onları kutsadı ve Tanrı onlara şöyle dedi: "Bereketli 
olun ve çoğalın. Yeryüzünü doldurun ve boyun eğdirin. Denizin 
balıklarının, hava kuşlarının ve yeryüzünde hareket eden her 
canlının üzerinde hakimiyet sahibidirler."  

Bir Resim  

Biz Tanrı’nın suretinde yaratıldık. Yeni kreasyonlar olarak, 
Oğlunun imajına uyuyoruz. Görüntü tam bir benzerliktir.  
Webster'ın Kısaltılmamış Sözlüğüne göre" resim" kelimesi şu 
anlama gelir: 

 Bir kişinin taklidi veya temsili  

 Aynadan yansıma ile üretilen bir şeyin görsel izlenimi 

 Bir insan diğerine çok benziyor; bir kopya; bir muadili; veya 
bir benzerlik  

 Canlı bir temsil  

Tanrı, Adem'i de aynen benzerliğiyle yaratmıştır. Onu tıpkı Tanrı 
gibi olmak için yarattı -Tanrı'nın fiziksel bedeninde, Tanrı benzeri 
ruhunda ve Tanrı'nın hayatı ve nefesiyle yaşayan ruhunda Tanrı'nın 
ayna yansıması. 

İnsanoğlu, Tanrı'nın yeryüzündeki imgesi ve şanı olmak için 
yaratılmıştır.   

1 Korintliler 11:7a Bir adam için  gerçekten başını örtmemelidir, 
çünkü o  Tanrı'nın imgesi ve yüceliğidir. 

Üçlü Varlık  

Tanrı bu mudur: "İmajımızda insan yapalım." "Bizim" dedi çünkü 
Tanrı, tek tanrı olmasına rağmen, üç farklı kişilikte kendini 
gösteriyor.  

Baba Tanrı'ya   

 Tanrı Oğul   

Kutsal Ruh Tanrı'ya   

O'nun suretinde erkekler ve kadınlar de üçlü varlıklar olarak 
yaratıldı.  

 Biz bir ruhuz.    
Ruhumuz, ruh alemi ile ilgili olan Tanrı bilincine sahip 
parçamızdır - Tanrı ile bir ilişki ve dostluk kurabilen 
parçamız.  
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 Bir ruhumuz var.    
Ruhumuz, zihinsel olanla ilgili olan parçamızdır.  

Bölge. Bu bizim akıl ‘imiz, duygularımız, irademiz. Sebep 
olan ve düşünen bizim bir parçamızdır.  

 Bir bedende yaşıyoruz.   
Bedenimiz bizim fiziksel parçamızdır – ruhlarımızın ve 
ruhlarımızın yaşadığı ev.  

Tıpkı Tanrı Baş’ının üç insanının ayrı ve ayrı olduğu gibi, yine de 
tek bir Tanrı oldukları gibi, ruhumuz, ruhumuz ve bedenimiz de 
Tanrı'nın bizi biz olarak yarattığı gerçek kişiyi oluşturur.   

Havari Paul, yazdığında üçlü'muza atıfta bulundu.   

1 Selanikler 5:23 Şimdi barış Tanrısının kendisi sizleri tamamlasın; 
ve Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde tüm ruhunuz, canınız ve 
bedeniniz suçsuz olarak korunsun.   

Yeni yaratılan ruhumuzun bir vahyine ihtiyacımız var ve bu vahiy 
sayesinde Tanrı ruhlarımızı ve bedenlerimizi bir kez daha olmak 
için yaratıldıkları al l olacak şekilde geri getirecek. Bunu yaparak, 
"tamamen kutsallaştırılacağız" ve "Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde 
suçsuz olarak korunacağız."   

Tanrı'nın Hayatıyla  

Tanrı'yı biliyoruz ki, O'nun kendi elleriyle, Adem'i kendi suretinde 
oluşturmuş ve sonra ona nefes aldırmıştır.  

Yaratılış 2:7 Ve Tanrı, insanın yer tozunu oluşturdu ve burun 
deliklerine yaşam nefesini verdi; ve insan yaşayan bir being oldu. 

Tanrı'nın hayatı, yaşama durumundan daha fazlasıdır. Bu hayatın 
kaynağıdır.   

 Zoe Hayatı   

Yeni Antlaşma’ da "yaşam" için kullanılan iki önemli Yunanca 
kelime vardır. Psuche  doğal veya insan yaşamı anlamına gelir. Zoe,  
Tanrı'nın hayatı ve doğası anlamına gelir. Zoe hayatıdır, Tanrı'nın 
hayatı ve doğasıdır, yeniden  doğan her inanlıya verilmiştir. 

Bu ne kadar heyecan verici - Tanrı'nın hayatı ve doğasıyla 
hayattayız! Adem ve Havva günah işlediğinde, Tanrı'nın Zoe 
hayatını kaybettiler, ama yeniden doğduğumuzda, ruhlarımız 
Tanrı'nın hayatıyla canlı hale getirildi.  

Sadece Tanrı'nın hayatı yaratmaya güç yesin. İnsanın yaratılışında 
yeryüzünün tozu canlandı çünkü Tanrı’nın hayatı ona nefes 
aldırıldı.   

Yuhanna 1:3,4 her şey O'nun aracılığıyla yapıldı ve O olmadan 
hiçbir şey yapılmadı. O'nda hayat vardı ve hayat insanların ışığıydı.  
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Tanrı'nın Işığıyla   

Tanrı'ın hayatı hafiftir. Ve bu ışık, ya da ışıltılı şan, günah 
işlemeden önce Adem ve Havva'nın ışığı oldu. 

1 Yuhanna 1:5 Bu, O'ndan duyduğumuz ve size, Tanrı'nın aydınlık 
olduğunu ve O'nda hiç karanlık olmadığını ilan ettiğimiz mesajdır.   

Düşmeden önce çok mümkündür; Adem ve Havva, Tanrı'nın ışıltılı 
ihtişamından gelen bu ışıkta giydirildiler.  

Tanrı'nın Mükemmelliği ile   

Adem ve Havva'nın bedenlerinin mükemmel sağlık, güç ve güç 
içerdiğini biliyoruz çünkü bunlar Tanrı'nın hayatının bir parçası.   

Tanrı'nın yaşam nefesi kanlarından her hücreye akıyordu, onlara 
mükemmel sağlık ve sonsuz yaşam veriyordu. Adem ve Havva 
sonsuza dek yaşamak için yemek yediler. İçerde Tanrı'nın hayatı 
olduğu sürece ölemezlerdi.   

Adem ve Havva'nın ruhları (zihinler, duygular ve iradeler) 
doğalarında Tanrı gibiydi. Ruhlarında Tanrı'nın hayatı vardı ve 
zihinleri, iradeleri ve duyguları Tanrı ile birdi.   

Ruhları mükemmeldi – Tanrı ile bir.  

Verilen Hakimiyet   

Tanrı' ın, Adem ve Havva'yı yarattıktan sonra söylediği ilk şey, 
"Hakimiyetleri olsun!" oldu.  

Yaratılış 1:26 Sonra Tanrı dedi ki: "İmajımızda, bizim benzerimize 
göre insan yapalım; Denizin balıklarının, hava kuşlarının, 
hayvanların üzerinde, yeryüzünde sürünen her şeyin üzerinde 
hakimiyetleri olsun."  

Tanrı, Adem ve Havva'ya bu dünyada hüküm sürmeleri için mutlak 
yetki ve hakimiyet verdi. Tanrı, dünya gezegeni hariç tüm evreni 
yönetmek için otoriteyi ve hakimiyeti korudu. Burada, O'nun 
yarattığı bu yetkiyi, tıpkı Kendisi gibi olmak için yarattığı yeni 
yaratılışına verdi.  

Yaratma Gücü ile  

Tanrı'nın gücü evreni yarattığı gibi, Adem ve Havva'ya da hayal 
etme, inanma ve yaratma gücü verildi.   

Edepleri Tanrı’ya karşı bir olduğu için, içlerindeki Tanrı’nın 
yaratıcı yaşamının haksız amaçlarla kötüye kullanılması tehlikesi 
yoktu. Tanrı'nın yeryüzündeki tüm yaratılışı tam mükemmeldi.   

Yaratılış 1:28 Sonra Tanrı onları kutsadı ve Tanrı onlara şöyle dedi: 
"Verimli olun ve çoğalın; Yeryüzünü doldurun ve boyun eğdirin. 
Denizin balıklarının, hava kuşlarının ve yeryüzünde hareket eden 
her canlının üzerinde hakimiyet sahibidirler."   
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Tanrı ile Burs Sahibi Olmak  

Tanrı, Adem ve Havva'yı yarattığında, Onunla mükemmel bir 
dostlukları vardı. Onlarla yüz yüze konuştu. Tanrı'ya cesurca 
yaklaşabilirlerdi. Guilt, kınama ya da aşağılık duyguları yoktu. 
Tanrı'yla mükemmel bir ilişkileri vardı.  

Tanrı, Adem'e olan güvenini gösterdi, hayvanları ona getirdiği gibi, 
onlara isim verebilmek için.  

Yaratılış 2:19 Topraktan Tanrı, tarlanın her hayvanını ve havadaki 
her kuşu oluşturdu ve onlara ne diyeceğini görmek için Onları 
Adem'e getirdi. Ve Adem her canlıya ne diyorsa, adı buydu.  

Serbest İrade  

Tanrı ayrıca Adem ve Havva'ya bir seçenek verdi - özgür bir irade - 
özgür bir irade. Tanrı'nın için ya da aleyhine seçim yapma yeteneği 
olmadan robot olarak yaratılmamışlar. İtaat etmeyi ya da itaat 
etmemeyi seçme yetenekleri vardı.  

Bu seçim, Tanrı'nın cennet bahçesindeki belirli bir ağaçla ilgili 
talimatlarına, iyi ve kötünün bilgi ağacına odaklanmıştır. Tanrı bu 
ağaçtan yerlerse mutlaka öleceklerini söylemiştir.  

Yaratılış 2:16,17 Ve Tanrı adama şöyle buyurmuş: "Bahçenin her 
ağacından özgürce yiyebilirsiniz; İyilik ve kötülük bilgi ağacından 
yemeyeceksiniz, çünkü ondan yediğiniz gün mutlaka öleceksiniz."  

GÜNAHIN Girişi – İnsanoğlunun KAYBI  

 

Kutsal Kitap, Adem ve Havva'nın Tanrı’ya itaatsizlik etmeyi nasıl 
seçtiklerini ortaya koymaktadır. Bu günahtı.  

Yaratılış 3:6 Böylece kadın ağacın yiyeceğe iyi geldiğini, gözlere 
hoş geldiğini ve bir ağacın bilgece yapılması istendiğinde, 
meyvesini aldı ve yedi. O da kocasına onunla verdi ve o da yedi.  

Günah yüzünden tüm insanlık büyük kayıplar yaşadı.  

Dostluğun kaybı  

Tanrı O'nun mükemmel kutsallığı ve doğruluğunda artık Adem ve 
Havva ile arkadaşlık kuramadı. Günahları, Tanrı’ya karşı bir engel 
haline geldi. Onların günahları ve kınamaları onları Tanrı’dan 
gizledi.  

Yaratılış 3:8 Ve günün serinliğinde bahçede yürüyen Tanrı'nın 
sesini duydular  ve Adem ve karısı kendilerini bahçe ağaçlarının 
arasında Tanrı'nın varlığından sakladılar. 

En değerli mallarını, ilişkilerini ve Tanrı ile mükemmel 
dostluklarını kaybetmişlerdi.  
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Tanrı'nın Hayatının Kaybı   

Adem ve Havva yasak meyveyi yediklerinde ruhsal olarak öldüler. 
Artık içlerine Tanrı’nın hayatı yoktu.   

Romalılar 5:12 Bu nedenle, tıpkı tek bir adam aracılığıyla günahın 
dünyaya girdiği gibi, ve günah yoluyla ölüm, ve böylece ölüm tüm 
insanlara yayıldı, çünkü hepsi günaha girdi.   

Ruhları ruhsal olarak öldü. Ruhları çalışmaz hale geldi. Tanrı'nın 
Adem'e verdiği ruhun nefesi artık yoktu.   

Tanrı'nın Şanını Kaybetme  

Adem ve Havva'nın örtüsü olan Tanrı'nın ihtişamı aniden yok oldu.   

Romalılar 3:23 Herkes için günah işlemeli ve Tanrı'nın 
ihtişamından geri kaldı... 

Aniden çıplak olduklarını fark ettiler.  

Yaratılış 3:7a Sonra ikisinin de gözleri açıldı ve çıplak olduklarını 
anladılar.   

Ruhsal Algı Kaybı  

Adem ve Havva ruhsal olarak öldüklerinde ruhları artık Tanrı için 
hayatta değildi. Onların düşünceleri artık Tanrı'nın düşünceleri 
değildi. Algı kaynakları ruhlarından uzaklaştı, ki artık ölüydüler, 
doğal bedenleri aracılığıyla algılayabildikleri şey.  

Beş duyuları aracılığıyla doğal diyarda faaliyet göstermeye 
başladılar. Gerçeklik ve gerçek, görebildiği, duyabildiği, 
koklayabildiği, tadabildiği veya dokunabildiği şey haline geldi.   

Mükemmel Sağlık Kaybı  

Adem ve Havva'nın bedenleri artık damarlarından Akan Tanrı'nın 
hayatı değildi. Artık hastalığa, hastalığa ve bozulmaya maruz 
kalıyorlardı.  Günaha  giriştikleri anda, fiziksel olarak yaşlanmaya 
ve ölmeye başladılar. 

Yetki Kaybı  

Adem ve Havva bu yeryüzündeki otoritelerini ve hakimiyetlerini 
kaybettiler. Onu şeytana teslim ettiler. Artık krallığında 
yaşıyorlardı, umutsuzca "çalmaya, öldürmeye ve yok etmeye" 
gelene maruz kalıyorlardı.  

Kayıt Dışı Oldu   

Kayıtsız bir zihin ve Tanrı Sözü tarafından yenilenmemiş bir 
inananın aklı genellikle kötü hayallerle doludur.   

Atasözleri 6:16,17,18 (Kral James Versiyon KJV) Bu altı şey 
YEHOVA  nefretini yapar: Evet, yedisi onun için bir şeydir: 
gururlu bir  bakış, yalancı bir Dil, masum kan döken  eller, kötü 
hayaller tasarlayan bir  kalp,  yaramazlığa koşmada hızlı olan 
ayaklar... 
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Onlar Tanrı'nın nefret ettikleri şeylerle dolu.  

 Gurur  

 Yalancı Diller  

masum kan döken   

 Kötü Hayal Gücü Tasarlamak  

Yaramazlığa koşmak  

Havari Pavlus da uğursuz, adsız insanı tarif.   

Romalılar 1:18-22 Çünkü Tanrı'nın gazabı, hakikati haksızlıkla 
bastıran insanların tüm kutsallıklarına ve adaletsizliklerine karşı 
cennetten indirilmektedir, çünkü Tanrı hakkında bilinebilecek şey 
onlarda açığa çıkar, çünkü Tanrı bunu onlara göstermiştir.  

Çünkü dünyanın yaratılmasından bu yana, O'nun görünmez sıfatları 
açıkça görülür, yapılan şeylerle, hatta O'nun sonsuz gücü ve Tanrı 
başı ile anlaşılır, böylece mazeretsiz olurlar, çünkü Tanrı’yı 
tanımalarına rağmen, O'nu Tanrı olarak yüceltmediler, 
şükretmediler, düşüncelerinde beyhude oldular ve aptal kalpleri 
karardı.  

Bilge olmak gerekirse, aptal oldular.  

Kurtarıcı SÖZÜ  

 

İlk Söz  

Adem ve Havva Cennet Bahçesi'nde durdular:  

 umutsuzca Tanrı ile olan ilişkilerinden ve kardeşliklerinden 
sıyrılmışlardır.  

 yetkilerini ellerinden aldı   

 mükemmel bilgeliklerinden ve sağlıklarından sıyrılmış  

Ancak, Tanrı Şeytan'ı dürttüğünde, kadının tohumu olacak bir 
Kurtarıcının ikame çalışmasıyla insanoğlunun restorasyonu sözü 
verdi.   

Yaratılış 3:15 Ve ben seninle kadın arasına, senin tohumunla onun 
tohumu arasına düşmanlık koyacağım; O senin başını, sen de onun 
topuğuna zarar verdin.  

İbrahim Tohumu aracılığıyla  

Kurtarıcının vaadi, Tanrı'nın tüm ulusların İbrahim aracılığıyla 
kutsanacağını söylemesiyle yenilendi.  

Yaratılış 18:18 İbrahim mutlaka büyük ve kudretli bir ümmet 
olacak ve yeryüzündeki bütün milletler onun içinde kutsanacak.  
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Tanrı, İshak ve Yakup'a verdiği bu antlaşma sözünü Tesniyeladı. 
Yeryüzündeki bütün milletlerin tohumlarıyla kutsanacağına söz 
verdi. Yaklaşan bir Kurtarıcı vardı!   

Davud'in Tohumu aracılığıyla  

Tanrı ayrıca Davut'a tohumu hakkında bir antlaşma sözü verdi. Bu 
da, yaklaşan Kurtarıcı İsa Mesih'e bir göndermeydi.  

Mezmurlar 89:34-36a Ahdim ne kıracağım ne de dudaklarımdan 
çıkan şeyi değiştireceğim. Bir keresinde Kutsal Davud'a yalan 
söylemeyeceğime yemin etmiştim. Tohumu sonsuza dek 
dayanacak. 

Yeşaya tarafından kehanet edildi  

Yeşaya yaklaşan Kurt Arıcı’yı kehanet etti.  

Yeşaya 9:6,7a Bizim için  bir çocuk doğar, bize bir Oğul verilir; ve 
hükümet O'nun omzunda olacaktır. Ve onun adı Harika, Danışman, 
Kudretli Tanrı, Sonsuz Baba, Barış Prensi olarak anılacak. 
Hükümetinin ve barışının  artmasından, Davut'un tahtı üzerinde ve 
krallığı üzerinde, onu emredecek ve o zamandan itibaren, hatta 
sonsuza kadar yargı ve adaletle kuracak bir son olmayacaktır. 

Bizim Yedeğimiz  

Günah ve ölüm, Adem ve Havva'nın isyanının sonucu oldu. Ancak 
son Adem'in yedek oyuncumuz olmasıyla bu cezalardan 
kurtulabilirdik. Yeşaya 53 bize yaklaşan Kurtarıcının harika bir 
resmini veriyor.   

Yeşaya 53:4,5 Şüphesiz  O bizim kederlerimizi taşıdı ve 
kederlerimizi taşıdı; yine de O'na saygı gösterdik, Tanrı’nın 
üzüldüğüne ve acı çektik. Ama günahlarımız yüzünden yaralandı, 
günahlarımız yüzünden yaralandı; Huzurumuz için azap O'nun 
üzerineydi ve O'nun çizgileriyle iyileştik.   

Mesih'in ikame edici çalışmaları sayesinde, Adem ve Havva'nın 
sonbaharda kaybettikleri her şey geri kazanılacaktı. Bir kez daha 
insanoğlu yaratıldığı gibi olabilir. Yeni yaratım restore edilecekti!   

 
 
 
İnceleme İçin SORULAR  

 

1. Adem ve Havva yaratılırken neden bu kadar çok Tanrı benzeri özelliğe sahip oldular?  

2. Adem ve Havva'nın içlerinde Tanrı’nın yarattığı diğer hayvanlardan bu kadar farklı kılan ne 
vardı?  

3. İnsanoğlunun sonbaharda kaybettiği bazı şeyleri listeleyin. 
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     Ders İki   
 

     Baba İmajımız  
Giriş  

Yeni yaratılış imajımızı anlamak için, Baba Tanrı'nın kim olduğunu 
ortaya çıkarmak zorundayız. O'nun suretinde yaratıldığımızdan 
beri, Baba'nın gerçek bir imajına sahip olana kadar kim olmak için 
yaratıldığımızı asla anlayamayız. 

Havari Pavlus şöyle yazmış: "Tanrı'nın ihtişamını gördüğümüzde, 
Tanrı'nın aynı imajına dönüşeceğiz." Vahiy dönüşümü getirir.  

2 Korintliler 3:18 Ama hepimiz, açık yüzle, bir aynada olduğu gibi, 
Tanrı'nın ihtişamını görüyoruz, tıpkı Tanrı'nın Ruhu olduğu gibi, 
zaferden zafere aynı görüntüye dönüştürülüyoruz.  

Bu derste, Baba'nın ihtişamını göreceğiz. Peder'in hatalı 
görüntülerini reddedeceğiz. Kutsal Ruh ‘un, Tanrı'nın Sözü’ nün 
vahiyle, sevgili cennetteki Babamızın gerçek bir görüntüsünü ortaya 
çıkmasına izin edeceğiz.  

Ruhun Üç Hareketi   

 İsa Halkı  

İsa Halk Hareketi'nde, birçoğu yeni bir vahiy aldı ve İsa'nın Kişisi 
ile samimi bir ilişkiye ve dostluğa girdi.  

 Karizmatik Yenileme  

Karizmatik Yenilenme ‘de, birçok kişi Kutsal Ruh ‘un Kişisi ile samimi bir 
ilişkiye ve dostluğa girdi. 

İnsanlar Kutsal  Ruh yönetilirken, eski ilahi kitaplarını bir kenara 
bıraktılar ve İncil'de İsa'ya övgü ifadelerine girmenin sevincini 
keşfettiler.   

Davud bunu bizim için ifade ederken şöyle yazmış:   
Mezmur 100:4 Şükran Günü ile O'nun kapılarına girin ve O'nun 
mahkemelerine övgüyle girin. O'na şükredin  ve O'nun  adını 
kutsayın. 

 Babayı Tanımak 

İsa'nın yakında dönüşünden önce Tanrı'nın bu hamlesinde, Baba ile 
samimi bir ilişkiye ve dostluğa gireceğiz. Biz O'na tapanın gerçek 
birer ta kendisi olacağız.  

Avluda Tanrı'nın önünde şarkı söylüyoruz, el kaldırıyoruz, 
alkışlıyoruz, bağırıyoruz, zıplıyoruz ve dans ediyoruz. Bununla 
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birlikte, şimdi Kutsal Ruhlar Kutsalının içindeki varlığına girmek 
için ezici bir arzu geliyor- örtünün içine girmek için.   

Artık avluda kalmaktan memnun değiliz. Babamızın yüzünü 
aramak, O'nun gözlerine bakmak, O'nun sevgi kollarını etrafımızda 
hissetmek ve Onunla ibadette yakınlaşmak için hasretleyiz. 

Yuhanna 4:23 Ama saat yaklaşıyor ve şimdi, gerçek ibadet 
edenlerin Baba'ya ruhen ve gerçekle ibadet edecekleri zaman; 
Çünkü Baba, O'na ibadet etmek istiyor.  

Baba, ruhen ve hakikatle O'na ibadet ederek zaman geçirecek, 
Kutsallar Kutsal’ına girecek gerçek ibadet edenleri arıyor. 

DÜNYEVI Babamız  

 

Göksel Babamızın imajımız genellikle dünyevi babamızın 
özellikleriyle kurulur. Dünyevi babalarımızla olan ilişkilerimiz 
cennetteki Baba ile olan ilişkilerimizi etkiler.   

Çok Meşgul   

Birçok baba büyürken çocuklarıyla vakit geçiremeyecek kadar 
meşguldü. Bu çok iyi nedenlerden dolayı olabilir, ama bu “Tanrı 
benim için çok meşgul" hissine sahip değil.   

Katı Disiplinci   

Bazı babalar sevgi göstermeden sert disiplin kullanarak çocuklarına 
sert davrandılar. Bu çocuklar genellikle cennetteki Babalarının, 
O'nun elinde birinin çizgiyi aşmasını bekleyen bir sopası varmış 
gibi, yüzünde sert, onaylamayan bir bakışla aşağı baktığını 
hissederler.   

Sevgi Eksikliği   

Birçoğu, babaları  kendilerine çok az sevgi veya ilgi gösterilen 
evlerde büyüdü. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, babalarından 
hiçbir zaman onay ya da takdir alamayacaklar gibi görünüyor.  

Bunlara göre, cennetteki Babalarının imajı, ihtiyaçlarına karşı 
onaylanmayan ve kayıtsız olanlardan biridir. Tanrı'nın başarılarını 
umursamadığını ve onları gerçekten sevmediğini düşünüyorlar.   

Fakirlik   

Diğerleri, babalarının ya birlikte yaşamadığı ya da sağlamadığı 
ailelerde yetiştirildi ve aileyi yaşamın temel ihtiyaçlarıyla düzgün 
bir şekilde desteklemek için yeterli bir gelir sağlamadı. Yoksulluk 
içinde büyüdüler.  

Bu insanlar genellikle Tanrı'nın "yoksulluk imajına" sahiptir. 
Tanrı’nın hayatlarının her türlü ihtiyacını karşılayacağına 
inanmakta güçlük çekiyorlar.  

Suiistimal  
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Birçok çocuk dünyevi babaları g istismar edildi. Bazıları duygusal, 
bazıları fiziksel olarak istismar edildi ve diğerleri hala cinsel 
istismar travması yaşadı.  

Bu, onların cennetteki Babalarına tam olarak güvenmelerini veya 
O'nun büyük sevgi ve sevgisini almalarını engelledi. Tanrı’nın 
huzurunda kendilerini suçlu hissederler veya O'na kızarlar.   

CENNETTEKI Babamız  

 

Aşk  

Dünyevi babalarımızdan aldığımız acı, ret veya istismar ne olursa 
olsun, onları affetmeli ve Tanrı'dan şifa almalıyız ki, cennetteki 
Babamızın ezici sevgisini tanıyabilmeliyiz, alabilmeliyiz ve tadını 
çıkarabilmeliyiz.   

1 Yuhanna 3:1aBaba'nın bize bahşettiği Sevgi’ye bakın, bize 
Tanrı'nın çocukları denmeli!  

Havari Paul, hiçbir şeyin bizi Baba'nın sevgisinden ayıramayacağını 
yazdı. 

Romalılar 8:38,39 Çünkü ne ölümün, ne hayatın, ne meleklerin, , ne 
güçlerin, ne mevcut şeylerin, ne gelecek şeylerin, ne yüksekliğin, 
derinliğin, ne de yaratılan herhangi bir şeyin bizi Rabbimiz Mesih 
İsa'nın tanrı sevgisinden ayıramayacağına ikna oldum.   

Babamız Bize Seviniyor  

Sert, umursamaz bir baba yerine, bizi çok seven cennet gibi bir 
babamız var O, bize mutlulukla ve şarkı söyleyerek seviniyor.  

Tsefanya peygamber Tanrı'yı şöyle tarif ediyor:  
Tsefanya 3:17  Aranızdaki Tanrınız Olan Kudretlinin kurtaracağı 
yehova ; O, sizin için  sevinir, O sizi O'nun sevgisiyle susturacak, O 
sizi şarkı söyleyerek sevindirecektir. 

Sevinme için kullanılan İbranice  Tsefanya kelimesi "yay" veya 
"sıçrama" birincil anlamına gelir. Tanrı, çocukları gibi bizden o 
kadar memnun ki, aşağı yukarı zıplar ve ezici bir zevkin neşeli bir 
ifadesiyle dans eder. 

Bu baba ne farklı bir görüntü! Tanrı bizim için çok meşgul değil. O 
sert, sevgisiz bir disiplinci değil. Bizi cezalandırmakla ilgilenmiyor. 
Şarkı söyleyerek bize seviniyor. Üzerimizde sevinç içinde aşağı 
yukarı zıplıyor! 

Kalpler Babaya Döndü  

Bugün, Eski Ahit'te olduğu gibi, Tanrı peygamberleri çocukların 
kalplerini babalarına çevirmek için kullanıyor.  
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Malaki 4:5,6a Bakın, Yehova’nın büyük ve korkunç günü gelmeden 
önce size peygamber Eliah'ı göndereceğim. Babaların  kalplerini 
çocuklara, çocukların kalplerini de babalarına çevirecektir. 

Tanrı, oğullarının ve kızlarının kalplerini dünyevi babalarına, O'nun 
oğullarının ve kızlarının kalplerini de cennetteki babalarına 
çeviriyor.   

FELLOWSHIP'E ÜÇ ENGEL 

 

Günah  

Adem ve hatta  günah işlediği ana kadar Tanrı'yla mükemmel bir 
dostluğu vardı. Kutsal ve erdemli bir Tanrı'nın günahla dostluğu 
olamaz.   

Kurtuluş anında günahlarımız affedilir ve kaldırılır.  Tanrı ile 
ilişkimiz ve dostluğumuz başlar. Günah işlersek, Tanrı ile ilişkimiz 
devam etse de, Onunla olan dostluğumuz bozulur. Bu kardeşlik 
ancak günahlarımızı O'na itiraf ederek geri getirilebilir.  

1 Yuhanna 1:9 Günahlarımızı itiraf edersek, O sadıktır ve sadece 
bizi affetmek ve bizi tüm adaletsizliklerden temizlemek içindir.  

Reddetme   

Birçoğu dünyevi babaları g reddedildi. Planlanmamış veya 
istenmeyen bir hamileliğin sonucu olabilir. Belki de baba karşı 
cinslerden bir çocuk istiyordu ya da çocukken babalarının 
beklentilerini karşılayamadılar.   

Bir kişi gerçek reddedilme veya yersiz reddedilme duygularına 
maruz kalsa da, kişinin hayatında büyük duygusal izler 
bırakılmıştır.   

Bu insanlar genellikle cennetteki babalarının da onları reddettiğini 
hissederler. O'nun sevgisini ve kabulünü almakta zorlarlar. Bir şey 
her zaman onların cennetteki Babalarıyla yakın bir kişisel ilişkiye 
girmelerini ve O'na gerçek bir ibadetçi olmalarını engelliyor gibi 
görünüyor.   

Hayatında reddedilme duyguları olan bir kimse, onları reddedenleri 
affetmeli ve sonra Tanrı'nın iyileştirici gücünü ruhlarına almalıdır.  

Korku  

Baba'nın huzuruna çıkma korkusu, birçok kişi O'na gerçek 
tapanlardan uzak tutulmuştur. Bununla birlikte, Tanrı korku yerine, 
bize O'na gelip ona "Abba Baba" diyebileceğimiz bir evlat edinme 
ruhu verdi.   

Romalılar 8:15 Çünkü siz yine korkuya esaret ruhu almadınız, ama 
"Abba, Peder" diye haykırdığımız evlat edinme ruhunu aldınız.   
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"Abba", babamızla yakın kişisel ilişkinin bir ifadesidir. "Baba" olarak 
çevrilebilir.   

2 Korintliler 6:18Ben sizin için bir Baba olacağım, ve siz de benim 
oğullarım ve kızlarım olacaksınız, diyor Yüce Tanrı.  

Ancak Baba'nın bize olan ezici sevgisi sayesinde bizi O'nun 
çocukları olarak evlat edindi.  

1 Yuhanna 3:1a Baba'nın bize ne tür bir sevgi bahşettiğine bakın, 
bize Tanrı'nın çocukları denmeli!  

Tanrı'nın bize olan muazzam sevgisini anlamak korkumuzu ortadan 
kaldırır.  

Davud, Örneğimiz   

Davud, Tanrı'dan sonra kalbi olan bir adamdı. Cennetteki babasıyla 
ibadet ederken yakınlaşmak isterdi.  

Mezmur 27:4 Yehova’dan arzuladığım bir şey , arayacağım şey: 
hayatımın tüm günleri boyunca Yehova’nın evinde durabileceğim, 
Yehova’nın  güzelliğini görmekle O'nun tapınağını sorgulamak. 

Davud hayatının her günü Tanrı'nın huzurunda kalmak isterdi.   O, 
Baba'nın huzuruna girmeyi ve O'nun güzelliğine bakmayı arzu etti.   

 Övgü ve İbadet Etti 

Mezmur 27:6b O'nun Çadırın da sevinç kurbanları sunacağım; Şarkı 
sezeceğim, evet, YEHOVA'ya övgüler yağdıracağım. 

Davud, "avlularda" Tanrı'nın önünde övgüler yağdırıp dans etmeyi 
biliyordu. Ancak, daha fazlasını arzulasa da.   O, Baba'nın huzuruna 
girmeyi ve O'nun yüzünü aramayı arzu etti. 

Mezmur 27:8 "Yüzümü ara" dediğinde kalbim sana dedi ki:  
"Yüzün, YEHOVA, arayacağım."   

 Tanrı'nın Reddetmesinden Korktu   

Davud, Baba'ya tapmak istese de, samimi bir ibadetle Baba'nın 
huzuruna girmeye başladığında, aniden reddedilme korkusuyla geri 
çekildi.  

Mezmur 27:9 Yüzünü benden gizleme; Kulunuzu öfkeyle geri 
çevirmeyin. Sen benim yardımım oldun; beni bırakma ve terk etme, 
ey kurtuluşumdan Tanrı’mı.   

Dünyevi Baba Tarafından Ret  

Davud çocukken dünyevi babasından reddedilme yaşadı ve şimdi 
aynı reddedilme korkusu, onu cennetteki Babasının varlığına 
korkusuzca girmekten alıkoyuyordu. 

Davud genç bir adamken, peygamber Samuel bir sonraki kralı 
kutsamak için Beytüllahim'e geldi. Davud’un babası, içlerinden 
birinin kral olması umuduyla diğer tüm oğullarını bir araya 
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toplamıştı. Davud  bu önemli günde Samuel'in huzuruna davet 
edilmedi. 

Bu, Davud’un dünyevi babası g derin bir reddedilme hissettiği bir 
zaman olabilirdi. Bu, Davud’un kalbinde, cennetteki babası 
tarafından da reddedileceği korkusu yarattı.   

Her ne kadar cennetteki Babasının huzuruna gelmek, O'nun yüzünü 
aramak ve O'nun güzelliğine bakmak istese de, derin bir ibadete 
girmeye başladığı anda, reddedilme korkusu ruhunu kavradı.  

 Reddedilmekten Kurtuldu  

Davud, babası ve annesi tarafından reddedildiğini fark etti.  Sorunu 
anladı ve sonra reddedilme hissine karşı güçlü bir beyanda bulundu.   

Mezmur 27:10 Babam ve annem beni terk ettiğinde, YEHOVA  
benimle ilgilenecek.   

Bu vahiy ilan ederek, Davud Tanrı'nın huzuruna güvenerek 
yürüyebildi. O'nun  yüzüne baktı ve Babasının sevgisini ve 
kabulünü ruhunu su bastı.   

İSA Babasını Açıkladı  

 

İsa'nın bu dünyada geçirdiği zamanın temel amaçlarından biri 
babasını ortaya çıkarmaktı. İsa'nın dünyevi bakanlığı sona ererken, 
O'nun tutuklanmasından, yargılanmasından ve çarmıha gerilmeden 
hemen önce, İsa, Yuhanna'un İncil'inde babasından elli kez bahsetti, 
on yediye kadar on dört kişi.   

Havarilerine Tesniye Tesniye  "Babamı tanımanızı istiyorum!" dedi.   

"Beni Tanı – Babayı Tanı"  

İsa'yı tanıyorsak, Baba'yı da tanıyacağız. İsa'yı İncil'ler aracılığıyla 
tanıdıktan ne kadar çok zaman geçirirsek, Baba'yı da o kadar çok 
tanıyacağız.  

Yuhanna 14:7 Beni tanısaydınız, Babamı da tanırdınız; Bundan 
sonra O'nu tanırsınız ve O'nu görürsünüz.  

İncil’lerdi, İsa'nın sevgisini ve şefkatini, insanlara sürekli olarak 
ulaşıp dokunurken, onların ihtiyaçlarını dile getirmemi, bedenlerini 
iyileştirmemi ve ruhlarını geri kazanmamı görüyoruz. Bu Baba'nın 
sevgisinin bir ifadesiydi.   

Yuhanna 14:9b Beni gören Baba'yı gördü.  

Baba Sevgisi  

İsa çocukları kucağına alıp kollarını onlara doladığında, Baba'nın 
çocuklarına olan sevgisini gösterdi.   

Matta 19:14 Fakat İsa dedi ki: "Küçük çocuklar bana gelsinler, 
onlara yasak gelmesinler; Çünkü cennet krallığı böyledir."  
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Bu, Babamızın bizi Kendine yakın bir yere çekip O'nun kollarını 
bize dolamak için ne kadar çok istediğiyle ilgili ne harika bir resim.  

İsa'nın etrafındakilere papazlık ettiği gibi, Babasının sevgisini 
ortaya koydu.  

Yuhanna 14:23 İsa cevap verdi ve ona şöyle dedi: "Eğer biri beni 
severse, sözümü tutar; Babam da onu sever, biz de ona gelip onunla 
yurdumuzu yaparız."   

Bu ne kadar güçlü bir vahiy. Yüksek sesle söyle.  

 Cennetteki babam beni seviyor!    
İsa'yla gelip benimle yaşamak istiyor!   

Babam benimle yuva yapmak istiyor!  

 Baba Veriyor  

İsa, Babamızdan güvenle erzak isteyebileceğimizi söyledi.  

Yuhanna 16:23b Size kesinlikle söylüyorum, Benim adıma Baba'ya 
ne sorarsanız sorun, size verecektir.   

İsa adına sormuyoruz çünkü Baba İsa'yı seviyor ve sadece O'nun 
için bir şeyler yapacak. İsa'nın adına soruyoruz çünkü İsa'nın 
fedakarlığıyla Baba ile ilişkimiz yeniden kurulur.   

Baba Evi'ni    

İsa bize babasının evinden bahsetti. Gidip babasının evinde bizim 
için bir yer hazırlayacağını söyledi.  

Yuhanna 14:2 Babamın evinde birçok konak (oda); Öyle olmasaydı, 
sana söylerdim. Senin için bir yer hazırlamaya gidiyorum.  

Gelecekte, Baba'nın evinde yaşayacağız.  Burası ailenin yaşadığı 
yer. Cennetteki Babamızla yakın bir ilişkimiz olacak.  

"Açık konuşacağım"  

İsa bize babasından açıkça bahsetmek istiyor.   

Yuhanna 16:25 Sizinle mecazi bir dille konuştuğum bu şeyler; Ama 
artık sizinle mecazi bir dille konuşmayacaklarım, ama size Açıkça 
Baba'dan bahsedeceğim. 

Bunlar, İsa’nın bu dört bölümde Babasından bahsettiği elli seferden 
sadece birkaçıdır. İsa, her birimizin Babasıyla samimi bir ilişkiye 
girmesi yönündeki büyük arzusunu dile getirdi.  

MÜSRIF OĞUL  

 

Genellikle Prodigal Son'un kıssası, evanjelist mesajlarda d'yi tövbe 
veya dostluğu geri yükleme çağrısı olarak kullanır. Ne kadar 
alçalmış olursak o kadar alçalmış olsak da Baba'ya gelebileceğimizi 
anlamıştık.    
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İsyan ederek, müsrif oğul evi terk etmiş ve tüm  mirasını vahşi bir 
şekilde harcamıştı. Sonra şiddetli bir kıtlık geldiğinde, domuzları 
besledi ve domuzların yediği baklaları yemeye hasret kaldı.  

Oğul  

Çoğumuz oğluyla özdeşleşebiliriz. Cennetteki Babamızdan 
yabancılaşmış, reddedilmekten korkan ya da değersizlik, pişmanlık 
ve suçluluk duygularıyla dolu hissettik ya da hissedebiliriz. 

Luka 15:17-20a Ama  kendine geldiğinde, "Babamın işe aldığı 
hizmetçilerin kaçının yeterince ekmeği var ve ayıracak kadar, ben 
açlıktan yok oluyorum! 

"Ben dirilip babama gideceğim ve ona şöyle diyeceğim: 
“Babacığım, ben cennete ve senden önce günaha bulandım ve artık 
senin oğlun olarak anılmaya layık değilim. Beni işe alınan 
hizmetçilerinden biri yap.' "   

"Artık layık değilim" dedi. Bu genç adam, bugün pek çok inanan 
gibi, kendini değersiz hissetti. Kendine yakı gelmeyen bir imajı vardı ama bu benlik imajına 
rağmen eve geldi. Baba 

Bu kıssadan başka bir şey, cennetteki Babamızın harika bir ifşasıdır.   

 Tanrı yargılayıcı değildir.    
 O sert değil.    

Oğullarının ve kızlarının  af dilemesini 
beklemiyor.   

İsa ne yaptığını söyledi?  
Luka 15:20b Ama  hala harika bir çıkış yolu varken, babası onu 
gördü ve merhamet gösterdi, koştu, boynuna düştü ve onu öptü. 

Babamızın reddedilerek yüzünü bizden çevirmesi yerine, O'na 
gelmemizi bekliyor. O'nun büyük ve ezici aşkının bir ifadesi olarak 
kollarını bize dolamak ve bizi öpmek istiyor.   v. 21 Ve oğlu ona 
dedi ki: "Ey baba, ben cennete ve senin gözüne karşı günah ettim ve 
artık oğlun olarak anılmaya layık değilim." 

Baba, oğlunun ne yaptığını ya da sonra ne söylediğini bile 
konuşmadı.  

vs. 22-24 Fakat baba kullarına dedi ki: "En güzel cübbeyi çıkar ve 
üzerine koy,  h'ye yüzük tak, eline yüzük koy, ayağına sandalet. Ve 
şişman buzağıyı buraya getirin ve  öldürün,  yiyelim ve mutlu 
olalım; bunun için oğlum öldü ve Tesniye hayattaydı; kayboldu ve 
bulundu." Ve mutlu olmaya başladılar.  

Oğlunun İmajı  

Baba, oğlunun imajını değiştirmesi gerektiğini biliyordu. En iyi 
bornozunu giydi. Yüzüğünü parmağına ve ayağına yeni bir çift 
sandalet taktı.   
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İsa'yı Kurtarıcımız olarak kabul ettikten sonra, cennetteki Babamız 
bize oğul ve kız olarak bakar. Biz O'nun doğruluk cübbelerini 
giydik. Parmaklarımızda O'nun otorite halkası var.  

Aşık, diyor ki, "Oh, nasıl onların İsa Mesih'te kim olduklarını 
bilmelerini istiyorum. Oğlumla bir oldular! Onlar İsa Mesih'te 
Tanrı'nın doğruluğudur." 

Havari Paul bunu yazmış.  
2 Korintliler 5:21 Çünkü O (Tanrı), günahı bilmeyen O'nu bizim 
için günah olarak, O'nun içinde Tanrı'nın doğruluğuna 
dönüşebileceğimizi yaptı.  

Yeni Kreasyon İmajımız  

İsa'nın Babasını bize ifşa etmesine izin verdikçe, cennetteki 
Babamızın çarpık veya sınırlı görüntüleri değişecektir.  

Davud gibi Tanrı'nın güzelliğine dikkat edeceğiz. O'nun yüzünü 
arayacağız. Biz O'na tapıyoruz. O'nun kabulünü her yanımızda 
hissedeceğiz. Tanrı'nın ihtişamını gördüğümüzde, Baba imajımız 
değişecek ve aynı zamanda eski  benliğimiz  yeni bir yaratılış 
imajına dönüşecek. 

Pek çoğu O'nun yüzünü aramak yerine Tanrı'nın elini arıyor. Kendi 
ihtiyaçlarını karşılamak için zamanlarını Tanrı'ya gelmekle 
geçiriyorlar.  

Dönüştürülmüş   

Babayı Arayarak  

Bunun yerine Tanrı'ya geleceğiz ve O'nun yüzünü aramak ve O'nun 
ihtişamını görmek için zaman harcayacağız. O zaman, O'nun 
imajına dönüşeceğiz.   

2 Korintliler 3:18 Ama hepimiz, açık yüzle, bir aynada olduğu gibi, 
Tanrı'nın ihtişamına tıpkı Tanrı'nın Ruhu g olduğu gibi, zaferden 
zafere aynı görüntüye dönüştürülüyoruz.  

Mezmurcu Davud, havari Paul ile aynı düşünceyi ifade etti.  

Mezmur 17:15 Bana gelince, yüzünü doğrulukta göreceğim; Senin 
gibi uyanınca tatmin olacağım.  

Babaya İbadet Ederek  

Kendimize bakarak ve bu dönüşümün hayatımızda gerçekleşmesini 
isterken O'nun benzerliğine dönüşmeyiz. Babamızla O'nun kim 
olduğuna yakın sevgi ve ibadet içinde zaman geçirirken O'nun 
benzerliğine dönüşürüz.  

Tanrı'nın yüzünü aramak için zaman harcamaya devam ettikçe, 
Yüzümüzü bulmak için "uyanık" Tanrı'nın ihtişamıyla parlayacak. 
Biz, Musa'nın Tanrı'yla vakit geçirmekten aşağı indiği zamanki 
gibi.  

Sina Dağı, Tanrı'nın ihtişamıyla yayılacak.  
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Luka şöyle yazmış:  

Luka 11:36 (Tyndale Living Bible TLB) Eğer içinde karanlık 
köşeleri olmayan ışıkla doluysanız, o zaman yüzünüz de ışıl ışıl 
olacaktır, sanki üzerinize bir ışık yanmış gibi.   

Bir kez daha, Tanrı" imajını  insan yapalım" dediğinde insanlığın 
yaratıldığı şeye dönüşeceğiz.   

İnceleme İçin SORULAR  

 

1. Cennetteki Babamızın imajı çocukluk deneyimlerimizden nasıl etkileniyor?   

  

2. Tanrı'nın Sözünde ortaya çıkan gerçek Baba imajına katılmak için cennetteki Baba imajımız 
nasıl değiştirilebilir?   

  

3.  2 Korintliler 3:18'e göre, Tanrı'nın imajına nasıl dönüştürülebiliriz?  
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Ders Üç 

 

Oğlun İmajımız 
 
Tanrı’nın OĞLU 

 

Yeni yaratımlar olarak kim olduğumuzun tam olarak ortaya çıkması 
için, Tanrı'nın Oğlunun imajının ortaya çıkması gerekir.  

Havari Pavlus, Tanrı'nın bizi Tanrı'nın Oğlunun imajına uymamız 
için önceden belirlediğini, belirlediğini veya verdiğini yazdı.  

Romalılar 8:29a Onun için O   da Oğlu imajına uygun olmak için 
önceden önce den vaaz verdi. 

Oğlunun imajına uydukça, potansiyelimizi yerine getirmeye ve yeni 
yaratılış varlıklar olarak yaşamaya başlayacağız.  

Tanrı mı?  

Havari Yahya bize Tanrı’nın Oğlu hakkında dört önemli ince gs 
söyler. 

 O her zaman vardı.   

 O, Tanrı’nın yaşayan sözüdür.  

 O her şeyin yaratıcısıdır.   

 O, aramızda ete kemiğe büründü.  

Yuhanna 1:1-3,14 Başlangıçta Kelime idi, ve Kelime Tanrı ile idi, 
ve Kelime Tanrı'ydı. Başlangıçta Tanrı'yla birlikteydi. Her şey 
O'nun aracılığıyla yapıldı ve O'nun olmadan hiçbir şey yapılmadı.   

Ve Kelime ete kemiğe büründü ve aramızda kaldı.  

Adem ve Havva'yı yarattı  

Yuhanna her şeyin Tanrı'nın Oğlu g yaratıldığını açıkça belirtti. 
Adem ve Havva O g yaratıldı.  

Yaratılış 1:27 Böylece Tanrı insanı kendi suretinde yarattı; 
Tanrı’nın suretinde onu yarattı; erkek ve dişi onları yarattı. 

Adem ve Havva'yı yaratanın kendi suretindeki imajına uygun 
olarak, yeniden yaratılacaktır.  

İnsanın OĞLU   

 

Tanrı Olarak Hak'tan Vazgeçti  

İsa bu dünyada bir bakireden insan olarak doğdu. O hala gerçekten 
Tanrı'ydı, ama geçici olarak Tanrı olarak haklarından vazgeçti ve 
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bu dünyaya bir insan olarak geldi. O gerçek bir insanlıktı, ama 
azalmamış bir Tanrı idi.   

Filipililer 2:5-8 Bu akıl sizde olsun ki, Aynı zamanda Mesih İsa'da 
olan, Tanrı şeklinde olmak, Tanrı ile eşit olmayı soygun olarak 
görmeyen, ancak kendini hiçbir itibara sahip olmayan, bir kul 
şeklini alan ve insanlar gibi gelen. Ve bir erkek olarak ortaya 
çıkarken, Kendini küçük düşürücüye ölüm noktasına itaatkar oldu, 
hatta haçın ölümüne bile.   

İsa'nın Tanrı olarak haklarını bir kenara bıraktığını anlamak çok 
önemlidir. İsa'nın bu dünyada yaşarken ve papazlık yaparken 
yaptığı her şeyi Tanrı olarak değil, insan olarak yaptı.   

Yanlış Kavram  

İsa'yı, Tanrı olarak O'nun gücüyle hareket eden bu yeryüzünde 
yürürken hayal edersek, O'nun imajına nasıl uyabileceğimizi 
anlayamayız.   

"Evet!" diyebiliriz, "Tabii ki, İsa hastaları iyileştirebilir, iblisleri 
dışarı atabilir, hala fırtınayı ya da çoklukları besleyebilir. Tanrı'nın 
oğluydu. Çok güçlüydü! Peki, bunun bizimle ne ilgisi var?"  

Eğer İsa yeryüzünde Tanrı olarak faaliyet gösteriyorsa, nasıl olur da 
hayatımıza örnek ya da kalıp olabilir? Eğer İsa doğaüstü bir varlık 
olarak yaşadıysa ve papazlık yaptıysa, bahanemiz sadece insan 
olduğumuzdur.  

"Tek umudumuz, Tanrı'nın doğaüstü müdahalesinin bizi 
mücadelelerimizden, hastalıklarımızdan veya finansal 
sorunlarımızdan kurtulması için dua etmektir."  

İsa'nın bu dünyayı işleterek– Tanrı olarak haklarını bir kenara 
bırakarak – Tanrı'nın insana verdiği otoritede bir adam olarak 
geldiğini hayal edersek, o zaman kendimizi İsa'nın yaptığının 
aynısını yaparken hayal edebiliriz.  

Dünya'daki Otorite  

İsa dedi ki,   
Yuhanna 5:24,25 Size gerçeği söylüyorum, kim sözümü duyar ve 
beni gönderenin sonsuz hayatı olduğuna inanırsa ve mahkum 
edilmeyecekse; ölümden hayata geçti. Size gerçeği söylüyorum, bir 
zaman geliyor ve şimdi ölülerin Tanrı'nın Oğlunun sesini duyacağı 
ve duyanların yaşayacağı bir zaman geldi.   

Tanrı'nın Oğlunun sesini duyanlar yaşayacak.   

Sonra İsa şöyle der:  

Yuhanna 5:26,27 Çünkü  Baba'nın kendisinde bir hayatı var, bu 
yüzden Oğul'a kendi içinde bir hayat vermeyi verdi. Ve ona 
yargılama yetkisi verdi çünkü o, insanın oğlu. 
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Bu pasajdan, İsa'nın bu dünyada bulunduğu süre boyunca yaşadığı 
ve bakanlık yaptığı otoritenin, Tanrı'nın Oğlu olarak O'nun otoritesi 
olmadığı açıktır. İnsanoğlu olarak O'nun otoritesiydi.  

İsa bizim örneğimiz olmak için eşsiz bir niteliğe sahip. İsa'da yeni 
yaratılışlar olduğu gibi, bu dünyadaki Tanrı vergisi otoritemiz geri 
geldi. İnsanoğlu İsa'nın yaptığı gibi aynı yetkiyle faaliyet 
göstermeliyiz. Kutsal Ruh ‘ta vaftizi aldığımızda, İsa'nın Kutsal 
Ruh ona geldikten sonra O'nun üzerindeki gücüyle aynı şekilde 
çalışabiliriz.   

Şimdi, İncilleri okurken, İsa'nın gerçekten nasıl örneğimiz ve 
modelimiz olduğunu görebiliyoruz. İsa'nın bu dünyada yaptığı yetki 
ve güçle çalışabiliriz. İnsanoğlu, yeni yaratılışlar olarak, Tanrı’nın 
"Hakimiyetleri olsun!" dediğinde, yaşamak için yaratıldıkları 
makamda yaşayabilirler. 

Son Adem'di  

İsa Son Adem olarak geldi.  

1 Korintliler 15:45 Ve böylece şöyle yazılır: "Adem'in yaşayan ilk 
insan olduğu ilk insan." Son Adem hayat veren bir ruh oldu.  

Adem'in yapmak için yaratıldığı her şey İsa'nın yaptığı. Tanrı dedi 
ki, "Hakimiyetleri olsun" - İsa iblisler üzerinde, canlılar üzerinde, 
elementler üzerinde hakimiyet aldı. Yetkiyle yürüdü.  

Matta 7:28,29 Ve böylece, İsa bu sözlere son verdiğinde, insanlar 
O'nun tercihine şaşırdılar, çünkü onlara katipler olarak değil, 
otoriteye sahip biri olarak öğretti.  

 İnsanlığımızı Paylaştı   

İsa insanlığımızda et ve kan olarak paylaştı.  

İbraniler 2:14Dolayısıyla çocuklar et ve kandan ayrılmış gibi, O'nun 
kendisi de aynı şekilde paylaştı. 

 Deneyimli Günah   

O da bizim gibi ayartmalar yaşadı.  

İbraniler 4:15 Çünkü zayıflıklarımıza sempati duyamayan, ancak 
bizim gibi baştan çıkarılmış, ancak günahsız bir Başrahibimiz yok.   

O, herhangi bir insanla aynı ayartmalara sahip olsa da, İsa, Adem ve 
Havva'nın yapmak için yapıldığı gibi günahsız yaşadı. 

 Eserleri – Eserlerimiz   

İsa, insanoğlunu var etmek ve yapmak için yarattığı her şeyi 
yapmaya geldi. Tanrı olarak haklarını bir kenara bıraktı ve bu 
dünyada bir insan olarak yaşadı ve papazlık yaptı.   

Yuhanna 14:12 En emin şekilde, size diyorum ki, bana inanan, 
yaptığım işler de yapacaktır; ve bunlardan daha büyük işler 
yapacaktır, çünkü babama gidiyorum.  
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İsa, bu mümkün olmasaydı "Aynı işleri, hatta daha büyük işleri 
yapacağına inanan kişi" demezdi.  

Onun Gücünü  – Gücümüz  

İsa'nın tüm güçlü işleri ve bakanlığı Kutsal Ruh ‘un gücüyle 
yapıldı.   

Luka 3:22a Ve Kutsal Ruh, O'nun üzerine bir güvercin gibi 
bedensel olarak indi.  

Kutsal Ruh vaftizinde O'na gelene kadar İsa'nın kaydedilmiş 
mucizeleri yoktur. Bu İsa'nın dünyevi bakanlığının başlangıcıydı.  

İsa, Kutsal Ruh g müjdeyi vaaz etmek, hastaları iyileştirmek ve 
şeytanları dışarı çıkarmak için kutsandığını söyledi.  

Luka 4:18,19 Tanrı'nın Ruhu Benim Üzerimde, çünkü o beni 
fakirlere müjdeyi vaaz etmem için kutsadı. Beni, kalbi kırıkları 
iyileştirmem, esirlere teslimiyeti ve körlere görme yetisini 
öğütlemeyi, ezilenleri hürriyetine teslim etmem için, Rab ‘bin 
maksân-ı rağbedilmiş yılını öğütleye gönderdi.  

İsa bu dünyadan ayrılmaya hazırlanırken, Kutsal Ruh ‘un  
gelişinden bahsetti ve Kutsal Ruh'un takipçilerine güç vereceğini 
söyledi. 

1:8a'yı harekete geçer ama  Kutsal Ruh size geldiğinde güç elde 
edersiniz. 

İsa'nın hayatında, O'nun yeryüzünde hizmet ettiği gibi işleyen güce 
sahibiz.   

Luka, İsa'nın hayatı hakkında yazarken aynı kelimeleri - "güç" ve 
"Kutsal Ruh" - kullandı.  

Elçiler 10:38 Tanrı, Nasıralı İsa'yı Kutsal Ruhla ve şeytan g ezilen 
al l'yi iyileştirmeye ve iyileştirmeye devam eden güçle kutsadı, 
çünkü Tanrı O'nun yanındaydı.  

İsa Geldi  

Babayı Ortaya Çıkarmak  

İsa, Tanrı'nın Oğlu, Baba'nın tam görüntüsüdür.   

İsa dedi ki,   
Yuhanna 10:30 Ben  ve Babam bir bütün. 

Ayrıca dedi ki,  
Yuhanna 14:6,7 Ben yolum, gerçeğim  ve yaşamım.  Baba'ya 
benden başka kimse gelmez. Eğer beni tanısaydın, babamı da 
tanırdın. Bundan sonra O'nu tanırsınız ve O'nu görürsünüz.  

İbraniler kitabının yazarı, İsa'nın Tanrı'nın açık görüntüsü olduğunu 
belirtmiş.   
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İbraniler 1:3a O'nun ihtişamının parlaklığı ve O'nun şahsının açık 
görüntüsü kimdir...  

Paul, İsa'nın görünmez Tanrı'nın görüntüsü olduğunu yazdı.  

Koloseliler 1:15 O görünmez Tanrı'nın görüntüsüdür, tüm 
yaratılışlar üzerinde ilk doğan.   

İsa, Babasının imajında tüm yaratılışın üzerinde olan ilk doğumdu. 
Yeni kreasyonlar olarak O'nun imajına uymak için yeniden doğduk.  

 Babadan Uzlatır  

İsa bu dünyaya geldiğinde, O' nun edebini Baba' ya teslim etti. O bu 
dünyada yürürken, O, Baba'nın dirayetini yaptı.  

Yuhanna 6:38 Cennetten indim, kendi irademi değil, beni 
gönderenin vasisini yapmak için.  

Şeytanın Eserlerini Yok Etmek   

İsa'nın papazlık yaptığı her yerde şeytanın eserlerini yok etti. 
Yuhanna bize bu dünyaya gelmesinin ana nedenlerinden birinin bu 
olduğunu söylüyor.   

1 Yuhanna 3:8b Bu amaçla  Tanrı'nın Oğlu, şeytanın eserlerini yok 
edebileceği ortaya çıktı. 

İSA – BIZIM YEDEĞIMIZ   

 

Günahın Cezası   

Adem ve Havva'nın günahı onları günahla bir arada var olamayacak 
bir Kutsal Tanrı'dan ayırdı. Tanrı, aşık olarak, sadece günahı 
görmezden gelmeye karar veremedi, çünkü  Tanrı aynı zamanda 
mükemmel bir adalettir. Günah, kutsal ve sadece Tanrı g hoş 
görülemezdi.  

Tanrı şöyle demişti:  
Yaratılış 2:17b ... Çünkü siz onu yediğiniz gün mutlaka öleceksiniz.   

Adem ve Havva, G od ile ilişkilerini kaybettiler. İçerdeki Tanrı'nın 
Ruhu günah işlediğinde kalamazdı. Adem ve Havva artık sahip 
olmadıkları şeyi çocuklarına veremediler. İçerdeki  tanrısallık  
gitmişti ve günahkar bir tabiat onun yerini almıştı. Adem'in günah-
tabiatı O'nun torunlarına aktarıldı.   

1 Korintliler 15:22 Çünkü Adem'de olduğu gibi hepsi ölür, meshte 
bile hepsi canlı hale getirilecektir.   

Günah doğası, babanın tohumu aracılığıyla bir nesilden diğerine 
geçer. Bu dünyadaki herkesin bir babası olduğuna göre, havari 
Paulw rote,  

Romalılar 3:23 Herkes için günah işlemeli ve Tanrı'nın 
ihtişamından geri kalırlar.   
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Günahın cezası ruhsal ölümdü ve bu fiziksel ölümle sonuçlandı.  

Romalılar 6:23 Günahın ücreti ölümdür, ama Tanrı'nın armağanı 
Mesih İsa'daki sonsuz yaşamdır Yehova.' umuz.  

Romalılar 5:12 Bu nedenle, tıpkı tek bir adam aracılığıyla günahın 
dünyaya girdiği gibi, günah yoluyla ölüm ve böylece ölüm tüm 
insanlara yayıldı, çünkü hepsi günah...   

İsa'nın Doğuşu  

İsa, Kutsal Ruh tarafından tasarlanan ve bir bakireden doğan bu 
dünyaya, bizim yedeğimiz olmak için geldi. Mucizevi anlayışı 
nedeniyle İsa'nın günahı yoktu. O, O'nun içinde, insanların 
kaybettiği Tanrı’nın doğasına sahipti.  

Matta 1:20b Joseph, Davud’un oğlu, karın Mary'yi sana 
götürmekten korkma,  çünkü  içinde düşünülen kutsaldır. 
Ruh.   

Matta 1:23 "Bak, bir bakire çocuklu olacak ve bir oğul doğuracak 
ve onun adını Immanuel olarak adlandıracaklar."   

Tanrı'nın Aşk Planı  

Tanrı'nın insanlığa olan sevgisi neredeyse akıl almaz! Yuhanna ve 
Paul bu konuda yazdılar.   

Yuhanna 3:16 Tanrı dünyayı o kadar sevdi ki, tek belalı Oğlunu 
verdi, O'na inanan kimse yok olmamalı, sonsuz bir hayata sahip 
olmalıdır.   

Romalılar 5:8 Ama Tanrı bize karşı olan sevgisini gösterir, biz hala 
günahkarken, Mesih bizim için öldü.  

Tanrı'nın insanlık için büyük aşk planı, tek oğlu İsa'yı mükemmel 
bir adam olarak yaşaması için göndermek ve daha sonra Oğlunun  
insanlığın günah cezasını üstlenmesini içeriyordu.  

1 Peter 3:18 İsa için de bir kez günahlar için acı çekti, sadece 
zalimler için, bizi Tanrı'ya getirebilir, ete kemiğe bürünmüş ama 
Ruh g canlı hale getiriliyor.  

İsa yerimizi aldı. Hak ettiğimiz tüm yargıları kendi  üzerine aldı. O, bizim 
için günaha dönüştü ki, O'nun doğruluğunu alabilelim.  Günahlarımızı  

taşıyordu, böylece onları taşımak zorunda kalmadık. 

2 Korintliler 5:21 Çünkü O, günahı bilmeyen O'nu bizim için 
günah olmaktan yarattı, Tanrı’nın O'nda erdemli olması için.  

Hastalıklarımızı, hastalıklarımızı ve acılarımızı taşıyordu, böylece 
onları taşımak zorunda kalmadık. 

Yeşaya 53:4 (Güçlendirilmiş İncil) Elbette  kederlerimizi – hastalık, 
zayıflık ve sıkıntı – taşıdı ve üzüntülerimizi ve acılarımızı [ceza] 
taşıdı. Biz O'nu cahilce,  Tanrı’nın üzüldüğü ve üzüldüğü bir şey 
olarak gördük. Ama günahlarımız yüzünden yaralandı, suçumuz ve 
günahlarımız yüzünden yaralandı; Bizim için huzur ve esenlik elde 
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etmek için gereken azap O'nun üzerineydi ve O'nu yaralayan 
çizgilerle iyileştik ve bir bütün haline getirildik.   

İSA – Kurtarıcımız   

 

Eski Ahit yazılarının ilkinde Eyüp, yaklaşan Kurtarıcı hakkında 
kehanette bulunuyordu.   

İş 19:25 Kurtarıcımın yaşadığını ve sonunda yeryüzünde duracağını 
biliyorum.  

Davud şöyle yazmış:  
Mezmurlar 19:14 Ağzımın sözleri ve kalbimin meditasyonunun 
sizin görüşünüze göre kabul edilebilir olmasına izin verin, ey 
YEHOVA, gücüm    ve kurtarıcım.   

Yeşaya,Kurtarıcı'yı Tesniye Tesniye yazdı.  

Yeşaya 44:6 Böylece YEHOVA, İsrail Kralı ve Kurtarıcısı, ev 
sahiplerinin YEHOVA'si  diyor ki: 'Ben birinciyim ve sonum; 
benden başka Tanrı yok.'   

Kölelikten Yararlanıldı  

Eski Ahit boyunca, finansal zorluk içinde olan bir kişi kendini veya 
ailesini köleliğe satabilir. Bu kişi veya kişiler, bir akraba tarafından 
veya hatta yeterli para bulabildiyse kendi başlarına "kurtarılır" ise 
serbest bırakılabilir. Bazen hizmet yıllarının sayısı nedeniyle veya 
gerçekleştirdikleri alışılmadık cesur bir eylem nedeniyle serbest 
bırakıldılar.   

Kutsal Yazılar, kayıtsız insanlığı günahın ve efendileri olan 
Şeytan'ın umutsuz köleleri olarak görürler.  

Kanıyla   

İnsanoğlu bozulabilir hiçbir şey g kurtarılamaz – gümüş ya da 
altınla – yapabilecekleri hiçbir eylemle. Kurtuluşlarının bedeli, ete 
kemiğe bürünmüş ebedi Tanrı'nın Oğlunun kanıydı. Sonsuz değerli 
bir kandı, o kadar güçlü bir kandı ki tüm insanlığın günahlarını 
temizlemek için yeterliydi.  

1 Petrus 1:18,19 Babanızdan gelen geleneklere göre alınan amaçsız 
davranışlarınızdan gümüş veya altın gibi bozulmuş şeylerle değil, 
lekesiz ve lekesiz bir kuzu olarak İsa'nın değerli kanıyla 
kurtarıldığınızı bilmek.  

Ücretsiz Olarak Ayarlanacak  

Bu ayette "kurtarıldı" olarak çevrilen Yunanca kelime, satın alarak 
özgürleştirme veya özgürleştirme eylemini vurgulamıştır. Biz, 
yaratılış hareketiyle O'nun olmuştuk, şimdi satın alarak Kurtarıcı 
‘ya ait olduk.   
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Yuhanna 8:36 Bu yüzden eğer Son seni özgür kılarsa, gerçekten 
özgür olacaksın. 

İsa sadece bizi affettirmedi,   bizi özgür de etti! Bizi kendi değerli 
kanıyla satın aldı. Biz O'nun malı olduk ve O'nun bizi serbest 
bırakmaya hakkı vardı.  

Kral ve Rahip Olmak  

Agorazo'nun aşağıdaki ayette çevrilen orijinal kelimesi "satın almak 
için pazara gitmek" anlamına gelir. İsa bizi kölelikten O'nda kral ve 
rahip olmak için satın aldı.  

Vahiy 5:9,10 Ve yeni bir şarkı söylediler: "Parşömeni almaya ve 
mühürlerini açmaya layıksınız; Çünkü siz katledildiniz  ve bizi her 
kabileden, dilden, insanlardan ve milletten kanınızla Tanrı’ya 
bağışladınız. Bizi Tanrı'mıza kral ve rahip kıldık. Ve yeryüzünde 
hüküm süreceğiz." 

Sonsuzluk İçin  

  Galatyalılar 3:13'te "kullanılmış" ve çevrilmiş olarak bileşik 
kelimesi, "asla geri dönemeyeceği şekilde satın almak" anlamına 
gelir.   

Galatyalılar 3:13a Mesih bizi kanunun lanetinden kurtarmıştır...  

Mesih'in bizim adımıza yaptığı kurtarıcı çalışmalarla, kölelikten 
günaha, o kadar tamamen ve etkili bir şekilde satın alındık ki, bir 
daha köle pazarına geri gönderilmemekten emin olabiliriz.   

Bu özellikle roma günlerinde köle efendileri g müzayede bloğunda 
Tesniye Tesniye satılanlar için anlamlıydı.   

İSA – KIMLIĞIMIZ  

 

Onunla bir   

Kurtarıcımız olarak İsa'ya güvendiğimiz anda bir mucize 
gerçekleşti. Kutsal Ruh Tanrı bizi Onunla bir yaptı. Onun Bedeni 
olduk.  

1 Korintliler 12:13,17 Bir Ruh g hepimiz tek bir bedende vaftiz 
edildik - ister Yahudiler ister Yunanlılar olsun, köleler özgür olsun- 
ve hepsi tek bir Ruha içildi. Artık İsa'nın bedeni ve bireysel olarak 
üyelerisiniz.   

İsa'nın kurtarıcı çalışmalarının nedeni sadece cennette Onunla 
birlikte olabilmemiz değildi. Peter, İsa'nın doğruluk için 
yaşayabileceğimiz bir yol sağladığını yazdı.  

1 Peter 2:22,24 Kim hiçbir günah işlemedi, ne de ağzında 
hile bulundu ... Kim kendisi ağaçta kendi bedeninde bizim 
günahlarımızı sıktı, biz, günahlar için öldük, kim g doğruluk için 
yaşayabiliriz – kimin çizgilerini iyileştirdiniz. 
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Bizim İçin Günah Oldu 

İsa'nın bizim adımıza yaptığı kurtarıcı çalışmalarında, O bizim için 
"günah oldu". Kendi isteğiyle günahlarımızı çadırda kendi bedenine 
aldı.   

2 Korintliler 5:21 Çünkü O, günahı bilmeyen O'nu bizim için 
günah olmaktan yarattı, Tanrı’nın O'nda erdemli olması için.  

Bizim İçin Lanet Oldu 

İsa, günah yüzünden insanoğlunun başına gelen laneti üstlendi.  

Galatyalılar 3:13 Mesih bizi kanunun lanetinden kurtarmış, bizim 
için bir lanet haline gelmiştir (çünkü "Lanetli, ağaca asılan 
herkestir" yazılmıştır.)  

Bizim için günahları 

Yok etti.   

Çarmıhta İsa, "dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı'nın 
kuzusu" oldu.   Tanrı g sonsuza dek hatırlanmak için tüm 
günahlarımızı yerin derinliklerine kadar sıktı.   

Yuhanna 1:29 Ertesi gün Yuhanna İsa'nın kendisine doğru geldiğini 
gördü ve şöyle dedi:"İşte! Dünyanın günahını elinden alan Tanrı'nın 
Kuzusu!"  

Mezmurlar 88:3,6,7 Çünkü ruhum sorunlarla doludur ve hayatım 
mezara yakındır.   

Beni en alçak çukura, karanlığa, derinlere yatırdın. Gazabın bana 
ağır geldi ve sen beni tüm dalgalarınla rahatsız ettin.   

O'nun ölümüyle Onunla bir olduk.  

Romalılar 6:6 Bunu bilerek, yaşlı adamımızın Onunla çarmıha 
gerildiğini, günah bedeninin ortadan kalabileceğini, artık günahın 
kölesi olmadığımızı.   

Canlı Yapıldı  

Günahlarımızı yerin derinliklerine ulaştırarak, ölüme, cehenneme 
ve mezara karşı zafer kazandı. "Ölümden ilk doğan" oldu.   

Koloseliler 1:18 Ve O, bedenin başıdır, kilise, başlangıçtır, ölümden 
ilk doğandır, her şeyde O'nun önseçimine sahip olabilir.   

Ruh g "canlı “yapıldı.  

1 Petrus 3:18 İsa için de bir kez günahlar için acı çekti, sadece 
zalimler için, bizi Tanrı'ya getirebilir, ete kemiğe bürünmüş ama 
Ruh g canlı hale getiriliyor.   

İsa hayatta kaldığında, biz de Onunla birlikte diri bırakıldık.   

Efesliler 2:5,6 Hatta biz izinsiz girişlerde ölüyken, bizi Mesih'le 
birlikte yaşattık (lütufla kurtarıldınız) ve bizi birlikte büyüttüler ve 
Mesih İsa'nın cennet mekanlarında birlikte oturmamızı sağladılar...   
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İsa hayatta kaldığında, O, Baba'nın tam lif e ve doğasına geri 
döndürüldü. Bir kez daha erdemli oldu.   

Romalılar 3:26 Şu anda O'nun doğruluğunu göstermek için, İsa'ya 
inananın haklı ve haklı olabileceğini göstermek.   

Erdemliliğimiz Oldu  

Kurtuluş anında, bize İsa'nın doğruluğu verildi. İsa'nın erdemli 
olduğu kadar biz de erdemli olduk.  

Paul şöyle yazmış:   
2 Korintliler 5:21 Çünkü O, günahı bilmeyeni, O'nun içinde 
Tanrı'nın doğruluğuna dönüşebileceğimizi, bizim de günah işlemesi 
için yarattı.  

Şimdi biz erdemli olan bizler “doğruluk için yaşayacağız."  

Peter şöyle yazmış:  
1 Peter 2:24a Kim Kendi günahlarımızı ağaçta kendi 
bedeninde taşıyordu, biz, günahlar için öldükten sonra, doğruluk 
için yaşayabiliriz.  

Mesih İsa'da yeni yaratımlar olarak artık günahkâr değiliz. Biz 
erdemli bırakıldık!  

2 Korintliler 5:17 Bu nedenle, Mesih'te biri varsa, o yeni bir 
yaratılıştır; eski şeyler vefat etti; İşte, her şey yeni oldu.   

Artık suçluluk ve kınama altında yaşamamıza gerek yok. Biz 
erdemli olduk!   

Artık günaha karşı bilinçli kalmamalıyız.  Doğruluk konusunda 
bilinçli olmalıyız.   

Şeytan'ın bizi yere sermesine ve yenmesine izin vermemeliyiz.   

"Biz İsa Mesih'te Tanrı'nın doğrularıyız" biliyoruz. Suçluluk ve 
kınamadan kurtulduk.  

Romalılar 8:1 Bu nedenle Mesih İsa'da bulunanlara, ete göre değil, 
Ruha göre yürüyenlere kınama yoktur.   

Biz İsa Mesih'te yeni yaratıklarız! Ruhlarımız, Tanrı’nın erdemli 
olduğu kadar erdemlidir. Günlük olarak, ruhlarımız ve bedenlerimiz 
Oğlunun imajına uyuyor!  
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İnceleme İçin SORULAR   

 

1. Yuhanna 5:24-27'ye göre, İsa bu dünyadayken hangi yetkiyle bakandı? 

  

2. İsa'nın çalışmalarını yedek Kurtarıcımız olarak tanımlayın.   

  

3. Mesih'te "Tanrı'nın doğruluğu" olmamız nasıl mümkün olabilir?    
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Ders Dört   

     Yeni Kreasyon İmajımız                                 
İSA'DA   

 

Havari Pavlus'a göre, İsa'yı Kurtarıcımız olarak kabul ettiğimizde, 
Mesih'in içiniz. Biz yeni yaratılarız. Hayatımızda her şey yeni olur.  

2 Korintliler 5:17 Bu nedenle, Mesih'te biri varsa, o yeni bir 
yaratılıştır; eski şeyler vefat etti; İşte, her şey yeni oldu.  

İsa'yı Kurtarıcımız olarak kabul ettiğimiz anda, Kutsal Ruh bize İsa 
Mesih'e katılır. Sonsuza dek Onunla bir oluruz.   

Eski Şeyler Vefat Etti  

"İsa'da" olduğumuz zaman, eski şeyler geçer. Bu, daha önce var 
olan, artık var olmayan parçalarımız anlamına gelir. "Eski şeyler" 
olarak konuşulan kısımlar ölüyor. Aynı zamanda, yeniden doğuş 
vardır - yeni bir ruh insanı doğar.   

Her Şey Yeni Oluyor  

Yeni bir inanan artık eskisi gibi değil. O kişi artık yok. O kişi vefat 
etti. Her şey yeni oldu.   

Yeni doğmuş bir bebeği gösterirken birinin "Peki ya bu bebeğin 
geçmişi?" diye sorması ne kadar şaşırtıcı olurdu.   

"Bu bebek daha yeni doğdu. Onun geçmişi yok!"  

Şeytan, biz yeniden doğmadan önce geçmişteki başarısızlıklarımızı 
ve günahlarımızı hatırlatmaya geldiğinde de aynı şeydir. Eski hayatımızın o kısmı vefat etti. 
Artık yok! Yeni yaratımlar olarak, şeytanın suçlamalarda bulunacağı bir geçmişimiz yok. Paul 
şöyle yazmış: "Eski şeyler öldü! Her şey yeni oldu!" Yeniden Doğdu 

İsa Nicodemus'la konuştuğunda, yeniden doğman gerektiğini 
söyledi.   

Yuhanna 3:7 Sana "Yeniden doğmalısın" dememe şaşma.   

İlk başta Nicodemus, İsa'nın vücudunun yeniden doğması 
gerektiğinden bahsettiğini düşündü. Daha sonra İsa, insanlığın yeni 
doğumu deneyimleyen kısmının beden ya da ruh olmadığını açıkça 
belirtti. İnsan ruhuydu.  

Yuhanna 3:5,6 İsa şöyle cevap verdi: "Size kesinlikle diyorum ki, 
biri sudan ve Ruh ‘tan doğmadıkça, Tanrı'nın krallığına giremez. 
Bedenden doğan bedendir, Ruh ‘un doğanı ise ruhtur."  

Yeniden Doğdu 

Kurtuluş anında, yeni yaratılan ruhumuz mükemmeldir. O andan 
daha mükemmel ya da erdemli olmayacak.   



37  

Ruh, sonsuza dek yaşayacak olan parçamızdır. Tanrı’nın varlığının 
bilincinde olan kısımdır. İmanlıların ruhu, Tanrı'yla dostluk 
kurabilecek kısımdır, çünkü Tanrı'nın erdemli olduğu kadar 
erdemlidir.   

"Taşlı kalp" gitti! Tanrı bize "etten bir kalp" verdi. Bize yumuşak, 
şefkatli ve sevgi dolu bir kalp verdi. Bize doğru yaşama arzusunda 
bir kalp verdi.   

Ezekiel 11:19 Sonra onlara tek bir kalp vereceğim ve içlerine yeni 
bir ruh koyacağım, taşlı kalbi etlerinden çıkaracağım ve onlara etten 
bir kalp vereceğim.   

Ruhlarımız İsa'da mükemmeldir. Tanrı, zihnin yenilenmesiyle 
ruhlarımızı parçalamak istiyor. Tanrı vücudumuzu mükemmel bir 
sağlığa kavuşturmak istiyor. Kurtuluş anında, yeni bir yaratım 
olduk. Beden (kemik, et ve kan) ve ruh (akıl, irade ve duygu) 
tamamen değişmedi, ancak ruh kurtuluş anında  yeni ve mükemmel 
hale geldi.    

Paul, Filipililere bazı ilginç sözler yazdı : "Kendi kurtuluşunuzu 
yapın."   

Filipililer 2:12 Bu nedenle, sevgilim, her zaman itaat ettiğiniz gibi, 
sadece benim varlığımda değil, şimdi yokluğumda çok daha fazlası, 
korku ve titreme ile kendi kurtuluşunuzu çözün.  

Kurtuluşun özgür olduğunu biliyoruz; ve bu ayet, kurtuluş anında 
ruhlarımızın Mesih'te mükemmel hale geldiğini anlayana kadar 
başkalarıyla çatışıyor gibi görünüyor. O andan itibaren ruhlarımız, 
zihinlerimizi ve bedenlerimizi Mesih'in imajına uydurmak için 
Kutsal Ruh ile birlikte çalışıyor. Her gün değiştiriliyorlar. 
Kurtuluşumuz zihnimiz ve bedenlerimiz aracılığıyla çalışıyor.   

Paul şöyle devam etti:   
Filipililer 2:13 Çünkü sizde hem isteyen hem de O'nun iyi zevki için 
çalışan Tanrı'dır.   

Ruh – Finans – Sağlık   

Mesih İsa'da ruh insanımızın gerçekte kim olduğunu ortaya 
almamız önemlidir. Yeniden yaratılan ruhumuzun Tanrı'nın 
gözünde mükemmel ve kesinlikle erdemli olduğunu anlamalıyız. 

Bu vahiy ile ve İsa'nın bizim adımıza yaptığı kurtarıcı çalışmaları 
anlayarak, ruhlarımızda ve bedenlerimizde sağlık içinde yürümeye 
başlayacağız.   

Ruhlarımız, zihnimiz okuyarak, duyarak, meditasyon yaparak, 
inanarak, konuşarak, Tanrı Sözcü’ne göre hareket eden bir nd ile 
yenilendikçe zenginleşecektir.   

Romalılar 12:2 Ve bu dünyaya uygun olmayın, zihninizin 
yenilenmesiyle dönüştürülün, Tanrı’nın bu iyi, kabul edilebilir ve 
mükemmel olduğunu kanıtlayabilirsiniz.   
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Ruhlarımız dönüştükçe -H'ye uygun imgedir - zenginleşeceğiz ve 
bedenlerimiz sağlık içinde olacak. Yuhanna bunu yazmış.  

3 Yuhanna 1:2 Sevgili, ruhun nasıl zenginleşirse, her şeyde başarılı 
olman ve sağlıklı olman için dua ediyorum.  

Tanrı’nın DOĞRULUĞU  

 

Tanrı ne kadar sahihtir?  

 O, varlığında ve  her yolunda mutlak bir doğruluk içindedir.   

 O'nun doğruluğu günahın yokluğundan veya günah işlememe 
yeteneğinden daha fazlasıdır.   

 Günaha bakamayan veya günahla bir arada var olamayan 
mutlak ve sonsuz bir iyiliktir.   

 Tanrı günah işleme yeteneğine sahip.  

Tanrı doğruluk içinde Adem ve Havva'nın günahını ve onların 
soyundan gelenleri gözden kaçıramazdı.  

Romalılar 3:25,26 Tanrı'nın kanıyla, inancıyla, doğruluğunu 
göstermek için bir Kurban olarak ortaya koyduğu, çünkü O'nun 
hoşgörüsünde Tanrı daha önce işlenen günahların üzerinden 
geçmişti, şu anda O'nun doğruluğunu, İsa'ya inananın haklı ve 
haklı olabileceğini göstermek için.   

Tanrı’nın doğruluğu imanla ortaya çıkardı.  

Romalılar 1:17 Bunun için Tanrı'nın doğruluğu imandan inanca 
indirilmiş olur; Yazıldığı gibi, "Adil olan inançla yaşayacaktır."  

Doğruluğumuz  

Kendi işlerimizle erdemli olamayız. Peygamber Yeşaya, 
doğruluğumuzun net bir resmini çizdi. 

Yeşaya 64:6a Ama  hepimiz temiz olmayan bir şey gibiyiz ve tüm 
doğruluklarımız  paçavralar gibidir.  

Yapabileceğimiz her şey, ne kadar uğraşsak da, Tanrı'nın gözünde 
hala paçavralar olurdu. Yeni bir yaratım olmadan önce yaptığı tüm  
iyi şeyler, bir yığın paçavraya eklendi.   

  
Tartışmalı Doğruluk   

İsa çarmıhta öldüğünde, tüm günahlarımızı aldı – kendi üzerindeki 
adaletsizliğimizi. Karşılığında bize doğruluğunu verdi. Ne harika 
bir takas!   

Günahımız O'na atılıyor.   
Onun mutlak doğruluğu bizi teselli ediyor.  
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Kurtarıcımız olarak İsa Mesih'e olan inancımızı ortaya koyduk, 
ruhlarımız "Tanrı'nın doğruluğu" oldu.   

Romalılar 3:22 ... Tanrı'nın, İsa Mesih'e olan inancıyla inanan 
herkese ve herkese olan doğruluğu bile.  

"İnanmak" kelimesi, İsa’nın bizim adımıza yaptığı kurtarıcı 
çalışmalara güvenmek, bağlı kalmak ve r ely anlamına gelir. 

Paul, yeniden doğduğumuz ve yeni bir yaratılış haline geldiğimizde, 
İsa'da Tanrı'nın doğruluğu haline geldik.  

2 Korintliler 5:21 Çünkü O, günahı bilmeyen O'nu bizim için günah 
olarak yarattı, Tanrı’nın O'ndaki doğru  haline gelebiliriz.  

Tanrı'nın erdemlisi olduğumuz zaman, bu sadece artık günahkar 
olmadığımız anlamına gelmez. Bu sadece tüm  günahlarımızın 
affedildiği anlamına gelmez - bu kadar harika. Tanrı'nın erdemliliği 
haline geldiğimizde, bu, Ruharımızın Tanrı'nın kendisi kadar 
erdemli olduğu anlamına gelir.   

Biz erdemli ilan edildik.   
Biz Tanrı’nın Salih alemlerini aldık.  

Eski Günah Görüntüsü  

Gerçek şu ki, biz, Tanrı’nın erdemli olduğu kadar iyiyiz, bazılarının 
kabul etmesi zor. Bize iyi niyetli öğretmenler g çok farklı bir 
şekilde öğretildi.   

Birçok Hristiyan, Mesih İsa'da kim olduklarını bilmeden, suçluluk 
ve kınama ile dövülerek tüm hayatlarını yaşarlar.   

İnançla, Tanrı'nın erdemli olduğunu kabul etmeli ve inanmalıyız. 
Tanrı bilincine daha çok büründükçe, günah bilinci yerine 
doğruluk-erdemli oluruz.   

 Artık Günahkar Değil   

Artık kendimize "lütufla kurtarılan günahkarlar" olarak 
bakmamalıyız. Artık günahkar değiliz! Biz yeni yarattık!   

Birçok Hıristiyan kendilerini günahkar bulur, çünkü sürekli olarak 
günahkar oldukları söylenir.  

Günahı öğrettikten sonra öğretmeyi duymuşlardır. Düşünceleri 
sürekli olarak günaha dayandırır. Doğruluğun ortaya çıkmasına 
gerek yok, bu yüzden günah hala hayatlarında hükmediyor. 
Tanrı'nın doğruluğunun açığa çıkmasıyla, doğruluk bilincine sahip 
oluruz. Kendimizi Tanrı'nın bizi gördüğü gibi görüyoruz. Biz 
kendimizi, Tanrı’nın erdemli olduğu kadar iyi görüyoruz. Bu 
nedenle, günah artık vücudumuzda kural değil. Artık alışkanlıkla 
günah uygulamayız.  

Biz günahı Tanrı'nın günahı gördüğü gibi görürüz.  Tanrı'nın 
doğruluğunu açığa çıktığımız için cazibesini kaybetti.   
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İmajına UYGUN OLMAK  

 

Mesih İsa'da yeni yaratımlar olarak Tanrı'nın doğruluğunun açığa 
çıkmasıyla yürümeye devam ederken, zihinlerimizin yenilenmesiyle 
dönüşüyoruz. Bu bir süreç. Her gün Oğlunun imajına uyuyoruz.   

Romalılar 8:29 Onun içine ön gördü, ayrıca Oğlunun imajına 
uymayı, birçok kardeş arasında ilk doğan olabileceğini önceden 
söyledi.   

Günahları İtiraf Et  

İnananlar olarak günahkar bir eylemde bulunuyorsak, hayatımızın 
geri kalanında yenilgi, suçluluk ve kınama içinde yaşamak zorunda 
değiliz.  

Günah işlediğimizi anlayınca, bu günahı Tanrı'ya itiraf etmeliyiz ve 
inançla O'nun affını almalıyız. O zaman suçluluk ve kınamadan 
uzak, doğruluk içinde yürümeye devam edebiliriz.  

1 Yuhanna 1:9 Günahlarımızı itiraf edersek, O sadıktır ve sadece 
günahlarımızı affetmek ve bizi tüm adaletsizliklerden temizlemek 
içindir.  

İtiraf etmek, günahımız konusunda Tanrı'yla aynı fikirde olmak 
demektir. Biz de Tanrı gibi günahtan nefret etmeliyiz. Tanrı'ya ne 
kadar yakın olursak, ne kadar çok doğruluk vahyiyle yürürsek, o 
kadar az günaha teşvik ediliriz.  

Korunmayı Öğrenin   

Hayatımızın bir alanında başarısız olduğunda, çabuk toparlanmayı 
öğrenmeliyiz. Mindere düşen bir boksör gibi, orada yatarak 
kendimize acımamalıyız. Bunun yerine, kendimizi minderden sekip 
Tesniye ayağa atlamak için eğitmeliyiz. Toparlanıp ilerlemeye 
devam edeceğiz.   

Günah işlediğimizde suçluluk, kınama ve yenilgi düşüncelerine 
boyun sektirmemeliyiz. Bunun yerine, günahlarımızı anında itiraf 
etmeli ve Tanrı'nın affının tam güvencesini almalıyız. Kazanan bir 
boksör gibi, toparlanıp zafere doğru ilerlemeye devam etmeliyiz.   

Dönüştürülecek   

Ruhlarımız Tanrı'nın doğruluğuna sahiptir, ancak bedenlerimizi her 
gün Tanrı'ya yaşayan bir kurban olarak sunacağız. 

Romalılar 12:1 Bu yüzden size yalvarıyorum, kardeşlerim, Tanrı'nın 
merhametleri g, bedenlerinize yaşayan bir kurban sunmanız, kutsal, 
Tanrı tarafından kabul edilebilir, ki bu sizin makul hizmetinizdir.   

Ruhlarımız Tanrı'nın doğruluğuna sahiptir, ancak ruhlarımız, Tanrı 
Sözü’ nün vahiy yoluyla zihnin yenilenmesiyle dönüştürülecektir.   
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Romalılar 12:2 Ve bu dünyaya uygun olmayın, zihninizin 
yenilenmesiyle dönüştürülün, Tanrı’nın bu iyi, kabul edilebilir ve 
mükemmel olduğunu kanıtlayabilirsiniz.   

Kalın Olun  

Yeni yaratılışta Tanrı’nın salahiyetinin açığa çıkmasıyla, Tanrı’nın 
tahtına cesurca yaklaşabiliriz. Tanrı'nın bizi duyacağını bileceğiz.   

İbraniler 4:16 Bu nedenle, ihtiyaç anında yardım etmek için 
merhamet ve  zarafeti elde edebileceğimiz lütuf tahtına cesurca 
gelelim. 

Tanrı'ya cesurca ve güvenle gelebiliriz çünkü O'nun lütfunu 
anlıyoruz. İsa'nın bizim adımıza ne yaptığını biliyoruz. 
Affedildiğimizi biliyoruz. İsa Mesih'te yeni yaratımlar olduğumuzu 
biliyoruz. Biz Tanrı’nın Salih lütfu olduğumuzu biliyoruz.   

Hayatta Olmak  

Yeni yaratıklar olarak, içimizde yeni bir hayat var. Bu yeni hayat 
İsa'nın kendisidir.   

Efesliler 2:4,5a Fakat rahmet bakımından zengin olan Tanrı, bizi 
sevdiği büyük sevgisinden dolayı, izinsiz girişlerde derken bile, bizi 
Mesih'le birlikte yaşattı...  

Bu dünyanın gidişatına göre yürüyen eski benlik artık yok. Yeni 
içsel insan canlı yapıldı.  

Efesliler 2:1-3 Ve sen O'nun diriliğini yaptın. Bir zamanlar bu 
dünyanın gidişatına göre yürüdüğünüz, havanın kudretinin prensine 
göre, şimdi itaatsizlik oğullarında çalışan ruha göre, bir zamanlar 
hepimiz kendimizi etimizin ve zihnimizin arzularını yerine 
getirerek, etimizin ve aklın arzularını yerine getirerek, ve diğerleri 
gibi gazabın doğa çocukları olarak ölü olan haneye tecavüzlerde ve 
günahlarda ölü bulunanlar.   

Doldurulacak   

Yeni yaratımlar olarak ruhlarımız Tanrı'nın doluluğuyla doludur. O 
bizi doldurdu. O'nun ne kadar zengin olduğu bizim oldu.  

Efesliler 3:19 Bilgiyi geçen Mesih sevgisini bilmek; Böyle ki 
Tanrı’nın bütün dolgunluğuyla dolsun. 

Güçlendirilmiş İncil diyor ki,   
... Tanrı’nın bütün doluluğuna kadar doldurulup, ilahi varlığın en 
zengin ölçüsüne sahip olabilir ve tamamen Tanrı’nın kendisiyle 
dolup taşan bir bedene dönüşebilirsiniz!  

Yeni yaratımlar olarak, artık boş değiliz. Onun yerine, Tanrı'yla 
doluyuz! O'nun doluluğuyla dolup taştık!  

Tanrı’nın sahihliğinden sonra açlığa ve susuzluğa devam ettikçe, 
kendimizi ruhlarımızda ve bedenlerimizde bile Tanrı’nın 
doğruluğuyla dolu bulacağız.  
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Matta 5:6 İyiliğe aç ve susuz kalanlar kutsanmıştır, çünkü onlar 
doldurulurlar.  

Sevgisini Al  

Tanrı'nın bize kızgın olmadığını bilmek ne büyük bir vahiy! Bizi 
seviyor! Biz O'nun düşmanıyken bile, O bizi sevdi.   

Yuhanna 15:12,13,14 Bu benim emrim, birbirinizi sevdiğim gibi 
seviyorsunuz. Büyük aşkın bundan başka kimsesi yoktur, 
arkadaşları için hayatını ortaya koymaktan daha fazla. Size ne 
emredersem onu yaparsanız, siz benim dostlarımsınız.   

Yeni bir et kalbine sahip yeni kreasyonlar olarak, O'nun bize 
emrettiği şeyi yapmak için hızlıyız.   

 Tanrı'yla Dost Ol   

Tanrı'nın bize kızgın olmadığını bilmek ne kadar güzel. Şimdi bize 
diyor ki, "Siz benim arkadaşlarımsınız!" Bir zamanlar O'nun 
düşmanı olan bizler, Mesih aracılığıyla O'na uzlaştık. Biz artık 
O'nun dostuyuz  ve O sizin dostunuz. Tanrı'nın dostları olarak bir 
uzlaşma bakanlığımız var. Başkalarının dostumuzla tanışmasını 
istiyoruz ve bizim gibi, Tanrı'nın dostu olmak istiyoruz.   

 Uzlaşılacak  

Yeni yaratımlar olarak Onunla barıştık.  

2 Korintliler 5:17,18 Bu nedenle, Mesih'te biri varsa, o yeni bir 
yaratılıştır; eski şeyler vefat etti; İşte, her şey yeni oldu. Şimdi her 
şey, bizi İsa Mesih aracılığıyla kendisiyle barıştıran ve bize uzlaşma 
bakanlığını veren Tanrı'ya aittir.   

İnceleme İçin SORULAR   

 

1. Yeni bir yaratım olmak ne anlama geliyor?  

  

  

  

2. Tanrı’nın doğruluğunu tarif edin.  

  

  

  

3. Yeni yaratılışın doğruluğunu açıklayın.  
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Ders Beş  

                   Eski Benlik İmajımızı Değiştirmek  
Seçim Bizim  

Bu ders serisini incelerken, bir seçim yapmamız gereken yerlere 
geleceğiz. Tanrı Sözü’ nün vahyine inanacak mıyız, yoksa yıllar 
boyunca aldığımız geleneksel öğretilere mi sarılacağız?   

Yazdığı havari Paul  ile aynı fikirde olacak mıyız? 
Mesih'te biri varsa, o yeni bir yaratılıştır; eski şeyler vefat etti; Her 
şey yeni mi oldu? (2 Korintliler 5:17)  

Kim olmak için yaratıldığımız, sevgi dolu, cennetteki Babamız ve 
İsa Mesih'in bizim adımıza büyük ikame, kurtarıcı çalışmaları 
hakkında çalıştık. Şimdi Tanrı'nın bizim için sahip olduğu her şeye 
taşınmak için bilinçli bir karar verme zamanı.   

Eski Benlik İmajı'nın işten Çıkarttırılış  

İyi bir benlik imajına sahip olmak önemlidir. Şeytanın bizi 
Tanrı’nın kutsamalarını almaya ikna etmesine izin vermemeliyiz. 
Eğer bunu yaparsak, hayatı yenmiş olarak geçiririz. Mağlup 
hayatlar yaşarsak, şeytani güçle başarılı bir şekilde 
savaşamayacağız. Muzaffer Hristiyan yaşamları yaşayamayacağız 
ve başkalarına etkili bir şekilde bakan olamayacağız.  

Birçoğumuz, yaşlı adamı - geçmişin alışkanlıklarını - kasten 
çıkarmanın ve zihinlerimizi yenileyerek yeni yaratılış imajını ortaya 
koymanın bir zamanı olmalıdır.  

Paul yaşlı adamı ertelemekle ilgili bir yazı yazdı. Bu bizim 
irademizin bir eylemi.  

Efesliler 4:22,23 Ertelediğiniz,  eski davranışlarınızı, hilekar 
şehvetlere göre yozlaşan yaşlı adamı tasdik   ettiğiniz ve zihninizin 
ruhuyla yenilendiğiniz. 

Yeniyi Giymek   

İhtiyarın önünden ertelerken, zihnimizde yenilenmeliyiz. Bu  ancak 
Tanrı'nın Sözü’ nün vahiyle zihnimiz imana yenilendikçe gelebilir.  

Paul bir sonraki dizede şöyle dedi:  
Efesliler 4:24 Ve Tanrı'ya göre yaratılan yeni adamı, doğruluk ve 
gerçek kutsallık içinde giymen.   

Yaşlı adamı, yaşlı insanı, eski benlik imajını yok ederken ve 
zihinlerimizi Tanrı Sözü’ nün vahyine yeniledikçe, yeni insanı, yeni 
yaratılışı ortaya koyuyoruz.   

Yeni yaratılış artık beş duyu  algıladığı şeyle sınırlı değil. Yeni 
yaratılış inanç alanında yaşıyor. Yeni yaratılış, onun Tanrı’ya göre, 
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doğruluk ve kutsallık içinde yaratılmış yeni bir yaratılış olduğunu 
bilir.  

Yeni yaratılış varlıklar artık kendilerini günahkar olarak 
görmüyorlar. Ruhlarının Tanrı kadar erdemli ve kutsal olduğunu 
biliyorlar. Ruhlarının ve bedenlerinin, oğulun imajına, günlük 
yürüyüşte deneyimsel ve pratik doğruluk ve kutsallığa uygun hale 
alındığını biliyorlar.   

Eski KALELER  

 

Biz büyürken, Şeytan zihnimiz üzerinde çeşitli kaleler kurdu. 
Şimdi, yetişkinler olarak bile, çocukken yapamayacağımız 
söylendiği için belirli bir şeyi yapamayacağımızı düşünüyoruz. Bir 
süre   boyunca konuşulan zarar verici kelimeler, kırılması gereken 
güçlü tutmalar haline geldi. 

Yetersizlikler  

Belki de size şöyle dendi: "Bunu yapmaya çalışmayın; Ağabeyin 
icabına bakabilir." "Kardeşim kadar yetenekli değilim" diye 
düşünmeye başladın.  

Aşağılık  

Bir öğretmende “Bunun sizin için neden bu kadar sorun olduğunu 
anlamıyorum, sınıfın geri kalanı bununla ilgili sorun yaşamıyor" 
diye bir şey olabilir. "Sınıfın geri kalanı kadar zeki değilim."  

klişe 

Belki de başkalarının etnik geçmişimiz veya özdeş olduğumuz 
belirli bir grup insan hakkında söylediklerine inandık. Bu 
genellemeler hayatımız üzerindeki klişeleri sınırlayıcı hale gelmiş 
olabilir.   

Kızıl saçlarınız varsa, belki de duymuşsunuzdur, "Kızılların her 
zaman ateşli öfkeleri vardır."   

Başka bir klişe de şu olabilir: "Annem her zaman endişeliydi, bu 
yüzden ben böyleyim."   

Irkımız veya etnik geçmişimiz hakkında birçok şey duymuş ve 
inanmış olabiliriz, bu da bizi etrafımızdaki diğerleriyle 
kıyaslamadığımıza veya olumlu bir şekilde karşılaştırmadığımıza 
inandırmıştır. "İrlandalılar her zaman..." ya da " Almanlar her 
zaman...."  

Yeni yaratılışın ortaya çıkması bizi geçmişte hayatımıza gölge 
düşürebilecek aşağılık veya yetersizlik düşüncelerinden 
arındıracaktır.  

Önyargı  
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Yeni yaratılışın ortaya çıkması bizi ırksal önyargılardan arındıracak. 
Her ırka inanan dostları meshte yeni yaratımlar olarak görmeye 
başlayacağız.  

Paul'un yeni eseri ortaya çıkmasından hemen önceki ayette şöyle 
yazmıştı:   

2 Korintliler 5:16a Bu nedenle, bundan sonra, kimseyi ete göre göre 
kabul etmeyiz.  

Paul ayrıca Galatyalılara da mektup yazdı.   
Galatyalılar 3:26-28 Çünkü hepiniz Mesih İsa'ya inanarak Tanrı'nın 
oğullarısınız. İsa'ya vaftiz edilen çoğunuz için İsa'yı giydiniz. Re ne 
Yahudi ne de Yunan'dır, ne köle ne de özgürdür, ne erkek ne de 
kadın vardır; çünkü hepiniz Mesih İsa'da birsiniz.  

İsa'yı kişisel Kurtarıcımız olarak kabul ettiğimizde, yeni bir ailede, 
Tanrı'nın ailesinde yeniden doğarız.  Önyargının kalelerinin 
hayatımızda kalmasına izin vermemeliyiz. Her mümini yeni bir 
yaratılış, her Karar’ı da potansiyel yeni bir yaratılış olarak 
görmeliyiz.  

Kendimizi ve diğer tüm inananları Tanrı'nın bizi gördüğü gibi 
görmeliyiz. Yeniden yaratılan ruh varlıklar olarak artık eski 
ırkımızdan ya da etnik grubumuzdan değiliz. Yeni bir ailede 
doğduk, Tanrı'nın ailesi. Artık başka bir insanı etinin rengine göre 
kabul etmeyeceğiz. Kendimizi ve başkalarını, İsa Mesih'te yeni 
yaratımlar olarak kabul edeceğiz.  

KALENİN  DÜŞÜRÜLMESİ 

 

Şeytan, bizi esaret altında tutmak için eski aşağılık, değersizlik ve 
önyargı duygularını kullanmak ister. Şimdi bu kaleleri yok etme 
zamanı.  

Onları Yok Et  
Eğer Tanrı bu çalışma sırasında zihninizin üzerindeki kaleleri 
ortaya çıkardıysa, onları hemen kırabilirsiniz. Sadece yüksek sesle 
söyle.   

Şeytan, seni İsa adına bağlıyorum.   
Bu kaleyi reddediyorum ~ (adını sen ) ~ şimdi,   

İsa adına, kalmasına izin vermem. Yere serdim.  
Kim olduğum, ne yapabileceğim veya İsa Mesih'te yeni bir 

yaratım olarak nelere sahip olabileceğim hakkında Tanrı 
Sözcü’nden gelen vahiylere aykırı herhangi bir düşünce ve 

hayal gücü! 

Eski olumsuz düşünceleri düşünme veya söyleme alışkanlığını 
kırmak zaman alabilir. Ancak, bu düşünceler aklımıza her 
geldiğinde, onları derhal reddetmeli, aşağı atmalı ve Tanrı Sözü’ 
nün yeni yaratılış hakkında ne ortaya koyduklarını ilan etmeye 
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devam etmeliyiz. Böylece alışkanlık yakında  bozulacak  ve özgür 
olacaksınız. Düşünmeye başla ve şöyle de: 

Tanrı'nın Sözü benim yeni bir yaratım olduğumu 
söylüyor.   

Ben Tanrı'nın ailesindenim ve Tanrı'nın ailesinde _______ diye bir 
şey yok.   

Eski şeyler öldü.  Ben İsa'da yeni bir 
insanım!  

Lanetleri Kırın  

Şeytan, geçmiş nesillerde günah yoluyla bir aileye lanet koymakta 
başarılı olmuş olabilir. Örneğin, bir kişi intihar ettiğinde, intihar 
ruhu İsa'nın adının gücü kırılana kadar o ailenin yanında kalır.   

Bir insan cinayet işlediğinde, nesilden nesille ailenin başına bela 
olan cinayet ruhları vardır.   

 Lanetler veya bazı hastalıkların kendilerini vücudumuza 
bağlamasına kapı açan bir miras ruhu vardır. "Evet, ailemizde kalp 
sorunu var." Ya da "Ailemizdeki tüm kadınlar kansere burmuş gibi 
görünüyor."  

Nesiller boyu laneti kırmak, zihnimizin üzerindeki bir kale kadar 
kolaydır. Söylemek   

Şeytan, seni İsa adına bağlıyorum!   
_______ ve __   

Tüm nesiller boyu lanetlerin ve mirasın her kötü ruhunun şu anda 
hayatım üzerinde kırılmasını emrediyorum.   

Ben yeni bir eserim! Ben Tanrı'nın çocuğuyum!   
Ben yeni bir ailenin parçasıyım!   

Ben Tanrı'nın ailesinin bir parçasıyım  ve 
Tanrı'nın  ailesinde esaret, lanet ve hastalık 

yok!   

Esaret, lanet veya hastalık düşünceleri veya belirtileri size gelmeye 
çalıştığında, onları azarlayın! Semptomları zaten kabul ediyorsanız, 
onları azarlayın ve Tanrı'nın Sözü’ nün özgürlüğünüz hakkında 
söylediklerini cesurca ilan etmeye başlayın.  

Eski BENLIK İmajını Değiştirmek  

 

Kötü bir imajımızı elinde tutmaya devam etmek günahtır. Havari 
Paul'un tarif ettiği gibi olmak istemiyoruz.  

Romalılar 1:21,22 Tanrı’yı bilmelerine rağmen, O'nu Tanrı olarak 
yüceltmediler, şükretmediler, düşüncelerinde beyhude leştiler ve 
aptal kalpleri karardı. Bilge olmak gerekirse, aptal oldular.  
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Biz Tanrı'nın dediği gibiyiz. İsa bizi bu şeylerden kurtarmak için 
öldüğünden beri onlara tutunmak Tanrı'ya hakarettir.  

Aşağılık kompleksi  

İnananların çoğunun yetenekleri konusunda güvensizlikleri vardır. 
Felç edici bir başarısızlık korkusu yaşıyorlar. Tanrı'nın Sözü der ki,  

Filipililer 4:13 Beni güçlendiren İsa aracılığıyla her şeyi 
yapabilirim.   

2 Timoteos 1:7 Tanrı bize bir korku ruhu değil, güç, sevgi ve 
sağlam bir zihin verdi.  

Sürekli olarak ilan etmeliyiz.   

Beni güçlendiren İsa aracılığıyla her şeyi 
yapabilirim.   

Tanrı'nın bana güç, sevgi ve sağlam bir zihin 
ruhu verdiğini biliyorum. 

Dış Görünüm  

Birçoğu görünüşleri hakkında güvensiz hissediyor, “Çok 
şişmanım", "Çok sıskayım", "Keşke saçım farklı bir renk olsaydı", 
"Keşke bu kadar düz olmasaydı" diyor. Görünüşleri hakkında 
utanırlar veya  özverilidirler.   

Anketler, neredeyse tüm güzel modellerin ve film yıldızlarının 
görünüşleri hakkında değiştirmek istedikleri bazı şeyler olduğunu 
hissettiklerini ortaya koydu. 

Toplumumuzda dış görünüşlere büyük önem vardır. Ama Tanrı'nın 
Sözü, Tanrı’nın suretinde yaratılan Ruh-varlıklar olduğumuzu 
ortaya koyuyor. Biz tıpkı Tanrı'ya benzemek için yaratıldık. 
Güzelliğimiz kalbin içindeki kişisindedir – gerçek insan – içerideki 
ruhumuzdur. Başımızı kaldırıp  İsa'nın güzelliğinin ve parlaklığının 
yüzümüze parlamasına izin verebiliriz. 

Peygamber Samuel, Jesse'nin oğullarından birini bir sonraki Kin g 
olarak kutsamak için Beytüllahim'e geldiğinde, en büyük oğlunun 
ne kadar yakışıklı olduğunu fark etmeden edemedi. Şeref mevkileri 
normalde en büyük oğula giderdi ve onun ilk düşüncesi 
muhtemelen Tanrı'nın Kral olmayı seçtiği kişi olacağıydı. Ama 
Tanrı onu durdurdu.  

1 Samuel 16:7 Fakat Tanrı Samuel'e şöyle dedi: "Görünüşüne veya 
boyunun doruğuna bakmayın, çünkü onu reddettim. Çünkü Tanrı, 
insanın gördüğü gibi görmez. Çünkü insan dış görünüşe bakar, ama 
Tanrı kalbe bakar."  

Eğitim Eksikliği  

Diğerleri eğitimsizlikleri konusunda güvensiz hissediyorlar; 
Bununla birlikte, Tanrı'nın Sözü, Mesih'te bilgelik ve bilginin tüm 
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hazinelerine sahip olduğumuzu ortaya koymaktadır. Gerçek bilgi 
Tanrı'ya sahip olmaktır.  

Koloseliler 2:2,3 ... kalplerinin cesaretlendirilebileceğini, sevgi 
içinde bir araya gelinebileceğini ve tüm bilgelik ve bilgi 
hazinelerini gizlediği Tanrı'nın, hem Baba'nın hem de Mesih'in 
gizeminin bilgisine, tam bir anlayış güvencesinin tüm 
zenginliklerine ulaşır. 

 

Reddedilme Duyguları  

Neden bugün bu kadar çok inanan görüyoruz ki, reddedilme ve 
reddedilme duygularıyla acı çekiyorlar, ruhlarında derin duygusal 
yaralar var? 

Tanrı dedi ki:   
Efesliler 1:5-7 ... İsa Mesih'in kendi iradesine göre, bizi evlat 
edinmesi için önceden belirlenmiş olması, O'nun lütfun yüceliğini 
övmek için, bizi Sevgili ‘ye kabul ettirdi. O'nun kanında, günahların 
affıyla, O'nun lütfundan gelen zenginliğe göre kefaret vardır.  

Eğer "Sevgili ‘ye kabul edildiysek", reddedilme duygularının 
aleyhimize gelmesine izin vermemeliyiz. İsa Mesih'e kabul 
edildiğimizi bilerek güvende olmalıyız.   

Tanrı Baba bizi, kendi oğlu İsa'yı kabul ettiği kadar sevgiyle kabul 
eder. Kabulümüzün tam olarak farkına varana ve güvenceye sahip 
olana kadar reddedilme düşüncesini reddetmeli ve Kelime üzerinde 
meditasyon yapmalıyız. Çünkü Tanrı bizi kabul ediyor, biz de 
kendimizi kabul edebiliriz.  

Yanlış Alçakgönüllülük   

Çoğu zaman yıllar içinde gelişen ve yanlışlıkla alçakgönüllülük 
olarak adlandırılan ruhsal bir gurur vardır.   

"Ben zarafetle kurtarılmış zavallı bir günahkarım" gibi kelimelerle 
şarkılar söylüyoruz. Bu doğru değil. Bir kez kurtulduğunda  artık 
"zavallı kayıp günahkarlar" değiliz!   

Yıllarca ünlü eski bir ilahinin sözlerini söyledik. Tanrı bizi böyle 
görmüyor! Bu, Tanrı’nın sözüne aykırıdır. Biz tozun zavallı 
solucanları değiliz. Biz yeni yarattık! İsa'dayız! O'nun imajına 
uyuyoruz.  

Değersiz bir benlik imajı hayatımızda p yolculuğu kadar yenilgiye 
uğratılabilir.  

Ne kadar değersiz olduğumuzu düşünmek alçakgönüllülüğün bir 
ifadesi gibi görünebilir, ancak İsa Mesih'teki tüm potansiyelimizi 
gerçekleştirmemizi önleyen yaşamlarımız üzerinde yenilgi kaleleri 
inşa eder.   

Gerçek Alçakgönüllülük  
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Gerçek alçakgönüllülük, Tanrı'nın lütfundan gelir. Alçakgönüllülük, 
geçmiş günlerde, Tanrı'nın düşmanıyken, O'nun büyük sevgisini 
hak etmeden, bizi kurtardığının bir kabulüdür, böylece O'nun bizi 
yarattığı her şey haline gelebilirdik.   

Gerçek alçakgönüllülük Tanrı hakkında iyi düşünmektir. Tek 
yapabileceğimizin O'nun bize karşı büyük lütfu ve merhameti 
olduğunu bilmektir.   

"Kendimizi gerektiği kadar iyi düşünmediğimiz" doğrudur, ancak 
kendimizi gerektiği kadar aşağı da düşünmeyiz.  

Kendimizi İsa gibi ve İsa'nın işlerini yaparken göreceksek, önce 
eski değersiz, "yapamam" imgelerimizi atmalı ve bunları yeni 
yaratılışın görüntüleriyle değiştirmeliyiz.   

KÖLE GÖRÜNTÜSÜNÜ DEĞIŞTIRME  

 

Birçoğunun kendi köle imajı vardır. Kendinizi bir kölenin sefil 
yoksulluğu içinde yaşarken görürsünüz. Kendilerini Tanrı'nın 
kutsamasını ve refahını alırken hayal edemediler. Kendilerini Kralın 
çocukları olarak görmediler.  

İsraillilere örnek  

Mısır'da, Israil’in çocukları yüzlerce yıldır kölelikten başka bir şey 
biliyorlardı. Tanrı'nın yeni kurtarılan oğulları ve kızları olarak, 
Tanrı'nın antlaşmalı halkı olarak kim olduklarının açığa çıkması 
gerekiyordu.   

 Altın, Gümüş  

Tanrı, kendi imajlarını bir lavın yoksulluğundan,  Tanrı’nın 
kurtarılmış çocuklarının yeni bir yaratılış imajına değiştirmek 
istedi. Mısırlılardan altın ve gümüş takılar ve pahalı süslü kıyafetler 
istemelerini emretti.  

Altın ve gümüş mücevherleri kutulara koymazlardı.  Çölde seyahat 
ederken güzel giysileri güvenli bir şekilde saklamak için bir kenara 
koymayacaklardı. Tanrı onlara gümüşü, altını ve elbiseyi oğullarına 
ve kızlarına koymalarını söyledi.  

Göç 3:21,22a Ve bu halka Mısırlıların gözünde iyilik vereceğim; 
Ve gittiğinizde, eli boş gitmeyeceksiniz. Her kadın, komşusundan, 
yani evinin yakınında bulunandan, gümüşlerden, altın maddelerden 
ve elbiselerden ister. Onları oğullarına ve kızlarına da takmalısın.  

İsrail'in oğulları ve kızları – Tanrı'nın seçtiği insanlar – Mısır'dan 
kölelik paçavralarıyla çıkmadılar. Vaat edilen topraklara 
yolculuklarında yıpranmayan giysiler ve ayakkabılar, büyük 
zenginliklerin giysileri ve mücevherleriydi.   

Tanrıya variş eski benlik imajını değiştiriyordu. Eski köle imajlarını 
bozuyordu.  
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Aşırıya   

Daha sonra, meskeni inşa etme zamanı geldiğinde, İsrail'in 
çocuklarının elinde o kadar çok altın ve gümüş vardı ki, çok fazla 
verdiler. Zanaatkarlar, daha fazlasını vermelerini sağlamak için bir 
Musa’yı kaymışlar.  

Göç 36:5-7 Ve Musa ile konuştular, "Yehova’nın bize emrettiği işin 
hizmeti için halk fazlasıyla yeterli." dediler.   

Bununla birlikte Musa bir emir verdi ve onlar da onu kamp boyunca 
ilan ettiler: "Ne erkek, ne de kadın, mabedin adağı için daha fazla iş 
yapmasınlar." Ve insanlar, ellerindeki malzemenin, yapılacak tüm 
işler için yeterli olduğu için, gerçekten de çok fazla şey getirmeleri 
engellenmişti. 

Tanrı'nın İsraillilerin kendi imajlarını değiştirdiği gibi, eski 
yoksulluk ve kölelik imajımızı da günaha değiştirmek istiyor. 
Kurtuluşumuzun sevinçlerini yaşamamızı istiyor.  

 IMAJLARI YIKMAK  

 

Tanrı'yı bu kadar rahatsız eden eski benlik imajından nasıl 
kurtulabiliriz?   

Aşağılıkların, güvensizliklerin, yetersizlik duygularının, suçluluk 
duygusunun, kınamanın ve değersizliğin esaretinden nasıl 
kurtulabiliriz?   

Hayatımızdaki bu yenilgiye uğratıcı  ve hayal gücüyle nasıl başa 
çıkabiliriz?   

Tanrı'nın Sözü bize cevabı verir.   

2 Korintliler 10:5 (KJV) Hayal güçlerini ve Tanrı'nın bilgisine karşı 
kendini  yücelten her yüksek şeyi dökmek ve Mesih’in 
itaatkarlığına her düşünceyi esarete sokmak. 

Hayal gücü zihindedir. Aklımızı kontrol edeceğiz ve Tanrı'nın 
sözüne aykırı olan her düşünceyi yok edeceğiz.  

Savaş zihnimizdedir – ruhlarımızda, iradelerimizde, 
duygularımızda. Bu bölgede savaş kazanılacak ya da kaybedilecek. 
Aklımız Tanrı Sözü ile yenilenmelidir.  

Her düşünceyi esarete sokup Mesih’e itaatkar hale getireceğiz. 
Kontrolü ele almalı ve düşüncelerimizi Mesih'te kim olduğumuza 
itaatkar hale getirmeliyiz.  

Yılan Gibi  

Zehirli bir yılan ağaçtan düşüp kendini kolumuza sarmış olsaydı, 
orada durup zehirli dişlerini cildimize batırmaya hazır gibi 
bakmazdık. Hayır! Hemen kolumuzu olabildiğince hızlı ve sert bir 
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şekilde aşağı doğru sallardık. Bu ısrarlı, kararlı, zorlayıcı bir eylem 
olurdu. O yılanı vurmadan yere sererdik.   

Aynı şekilde, aynı tik sinirlikle, eski benlik imajının düşüncelerini 
ve hayal güçlerini aşağı atmalıyız. "İsa'nın na me'sinde bu 
düşünceyi reddediyorum!" diye bağırmalıyız.  

Eski aklımız şöyle dediğinde,   
 "Bunu yapamazsınız, çok utangaçsınız."  

Diyoruz ki 
"İsa adına bu düşünceyi reddediyorum.   

Beni güçlendiren İsa aracılığıyla her şeyi 
yapabilirim." 

Eski aklımız şöyle dediğinde,   
 "Kansersin."  

Biz de diyoruz ki,  
"İsa adına bu düşünceyi reddediyorum.  Tanrı Sözü 

der ki:   
Evime hiçbir veba yaklaşmayacak.   
İsa'nın çizgilerinden iyileştiğimi biliyorum."  

Güçlü Silahlar  

Hayatlarımız üzerindeki kaleleri yıkmak için güçlü silahlarımız var.   

Havari Paul şöyle yazmış:  
2 Korintliler 10:4: Savaşımızın  silahlarla değil, Tanrı'da güçlü... 

Tanrı’nın bilgisine aykırı olan düşünceleri ve tasavvufları indirip 
reddettiğimiz gibi, onların üzerimizdeki güçlerini de yok ederiz.  

Eski BENLIĞINİ ÇIKAR 

 

Eski benliğimizi çıkarma süreci, Havari Paul Koloseliler kitabında 
anlatılıyor.   

Koloseliler 3:9,10 Yaşlı adamı amelleriyle ertelediğiniz ve onu 
yaratan O'nun imgesine göre bilgide yenilenen yeni adamı 
koyduğunuz için birbirine yalan söyleme.   

Tanrı'nın Sözü’ nün vahyiyle , "yaşlı adamı erteleyin", "yeni adamı 
takacağız", bu da yaratıcısının imajına bilgi olarak yenileniyor.   

Zihinlerimizi Yenilemek  

Kurtuluş anında irademizin basit bir eylemiyle ruhlarımızın 
işleyişini değiştiremeyiz. Bu sadece ilk adım. O andan itibaren 
Kutsal Kitap üzerinde meditasyon yaparken fikirlerimizi yeniliyor 
ve Yaratıcımızın resmine bürünüyoruz.. 
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Romalılar 12:2 Bu dünyaya uymayın, zihninizin yenilenmesiyle 
dönüşün, böylece Tanrı'nın bu iyi, kabul edilebilir ve mükemmel 
İrilinin ne olduğunu kanıtlayabilirsiniz.  

Paul bize insanın Tanrı'nın imgesi ve yüceliği olduğunu söyler.  

2 Korintliler 3:18 Ama hepimiz, açık bir yüzle, bir aynada olduğu 
gibi, Tanrı'nın ihtişamını görerek, tıpkı Tanrı'nın Ruhu olduğu gibi, 
zaferden zafere aynı görüntüye dönüştürülüyoruz.  

Eğer Tanrı'nın suretinde yaratıldıysak ve Tanrı'nın imajına yeni bir 
yaratılış olarak yeniden kurulduysak, o zaman kendimiz hakkında 
olumsuz şeyler söylemeye devam etmek Tanrı'ya hakarettir.   

Geçmişte olduğu gibi kendimiz hakkında konuşmamalıyız. Biz yeni 
yaratılarız. Zaferden zafere dönüşüyoruz.   

ÇEKIRGE GÖRÜNTÜSÜ  

 

"Can-Do" görüntüsü   

Muzaffer, başarılı, Hristiyan bir hayat yaşayacaksak, "yapamam" 
imajımızı "yapabilir" imajıyla değiştirmeliyiz. Tanrı'nın Sözü’ nün 
yaptığını söylediği şeyi yapabileceğimizi anlamalıyız. 

On İki Casus Örneği  

Tanrı, Canan topraklarını İsraillilere vereceğine söz verdi. Gün 
geldi ki, Tanrı on iki kabilenin her birinden bir adam göndererek 
toprağı keşfetmesini ve bir rapor getirmesini söyledi. Kırk günün 
sonunda, raporlarıyla geri döndüler.  

Numaralar 13:27,28a,30-33 Sonra ona söylediler ve dediler ki: 
"Bizi gönderdiğiniz topraklara gittik. Gerçekten süt ve bal ile akar 
ve bu onun meyvesi.   

"Yine de ülkede yaşayan insanlar güçlü; şehirler müstahkem ve çok 
büyük." 

Biz Mümkün  

Celep, Musa'dan öncekileri susturdu ve şöyle dedi: "Hemen yukarı 
çıkalım ve ele geçelim, çünkü biz onu yenebiliyoruz."  

Biz Mümkün Değiliz  

Onunla birlikte çıkanlar dediler ki: "Biz insanlara karşı 
çıkabiliyoruz, çünkü onlar bizden daha güçlüler." İsrail oğullarına 
gözetledikleri topraklar hakkında kötü bir haber verdiler: "Biz, 
gözetlediğimiz topraklar, onun yurdunu yiyen bir topraktı ve orada 
gördüğümüz bütün insanlar büyüklükte insanlardır.   

"Orada devleri gördük (Anak'ın torunları devlerden geldi); Kendi 
görüş alanımızda çekirge gibiydik, biz de onların gözü 
önündeydik."  
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Fark Tanrı'dır  

Caleb ve Joshua, Tanrı'nın kim olduğunu tam olarak ortaya 
çaydılar. Yeni yaratılış insanlarının konuşması gerektiği gibi 
konuştular. Dediler ki: "Hemen yukarı çıkalım ve ele geçelim, 
çünkü biz onu yenebiliyoruz."  

Devam ettiler.   
Sayılar 14:8,9 Eğer Tanrı bizi memnun ederse, o zaman bizi bu 
topraklara getirecek ve bize verecektir, 'süt ve bal ile akan bir 
toprak.'   

Sadece Tanrı'ya isyan etmeyin ve yeryüzündeki insanlardan 
korkmayın, çünkü onlar bizim ekmeğimizdir. Onların himayeleri 
kendilerinden ayrıldı ve Tanrı bizimle birlikte. Onlardan korkma.  

Diğer 10 adam Caleb ve Joshua ile aynı koşulları görmüştü. Hal 
böylece onlar, Tanrı’nın büyüklüğüne göz dikmiyorlardı. Doğal 
yeteneklerine baktılar ve kendilerini çekirge olarak gördüler. 
Kendilerinin bir "çekirge görüntüsü" vardı.  

Bizim Seçimimiz  

Bugün, kendimizin imajı olan çekirgeyi atıp yeni bir yaratılış 
imajıyla değiştirmeliyiz. Caleb ve Joshua gibi, Tanrı’nın 
büyüklüğüne inanmalı ve "Topraklarımızı iyi bir şekilde alabiliriz!" 
demeye başlamalıyız.  

Birçokları için, eski benlik imajımız, Tanrı'nın bizim için sahip 
olduğu her şeyi yeni yaratılış varlıklar olarak yapmaktan, sahip 
olmamızı ve yapmamızı engelleyen güçlü bir engel haline geldi.   

Şartlar dağıyla cesurca konuşmalı ve "Kaldırılıp denize dökülelim!" 
demeliyiz.  

Matta 21:21 İsa cevap verdi ve onlara şöyle dedi: "Elbette, eğer 
inancınız varsa ve şüpheniz yoksa, sadece incir ağacına yapılanı 
değil, aynı zamanda bu dağa 'Kaldırılın ve denize dökün' derseniz, 
bu yapılacaktır."  

Savaşımızın silahları Tanrı'dan kaleleri yıkmaya kadar güçlüdür. 
Eski benlik imajımızın kaleleri parçalanacak ve düşecek. Tanrı'nın 
söylediği gibi olacağız. Yeni bir yaratım olarak, eski benlik imajı 
yok olacak ve yeni keşfedilen benlik imajımız da dahil olmak üzere 
her şey yeni olacak.  

3 Korintliler 5:17 Bu nedenle, Mesih'te biri varsa, o yeni bir 
yaratılıştır; eski şeyler vefat etti; bakın, her şey yeni hale geldi. 
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İnceleme İçin SORULAR   

 

1. Bu çalışma sonucunda "aşağı attığınız" eski benlik imajının bazı kaleleri nelerdir?   

2. Koloseliler 3:9,10'da bahsedilen süreci yaşlı adamı ertelemek ve yeni adamı giymek olarak 
tanımlayın. 

3. Romalılar 12:2'de belirtildiği gibi zihnimizi nasıl etkili bir şekilde yenileyebiliriz? 
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Ders Altı  

Mesih'teki Yeni İmajımız  
İSA'DAKI AILEMIZ  

 

Yeni Doğum   

İsa Mesih'i kişisel Kurtarıcımız olarak kabul ettiğimiz anda, yeni bir 
ailede "yeniden doğarız".   

İsa Nicodemus'a dedi ki,  
Yuhanna 3:7 Sana "Yeniden doğmalısın" dememe şaşma.  

İsa, Nicodemus'a bedenden doğmaktan bahsetmediğini, "yeniden 
doğmak" ruhun doğması anlamına geldiğini açıkça belirtti.   

Yuhanna 3:5,6 İsa şöyle cevap verdi: "Size kesinlikle diyorum ki, 
biri sudan ve Ruh ‘tan doğmadıkça, Tanrı'nın krallığına giremez. 
Bedenden doğan bedendir, Ruh ‘un doğanı ise ruhtur."  

İsa'yı Kurtarıcımız olarak kabul etmeden önce, bedenlerimizde 
(kemik,  et  ve kan) ve ruhlarımızda (akıl, duygu ve iradeler) 
hayattayken, ruhsal olarak ölmüştük. Kurtuluş anında    ruhsal 
olarak "yeniden doğduk". Ruhlarımız canlandı. İsa Mesih'te yeni 
kreasyonlar olduk.  

Yeni bir ailede doğduk, Tanrı'nın ailesi. Tanrı'nın ailesi olarak 
doğduğumuz zaman, O'nun çocukları olduk.  

Tanrı'nın Çocukları  

Havari Yuhanna şöyle yazmış:   
1 Yuhanna 3:1a Baba'nın bize ne tür bir sevgi bahşettiğine bakın, 
bize Tanrı'nın çocukları denmeli!  

Evrendeki en güçlü, en zeki, en bilge Baba'nın oğulları ve kızları 
olduğumuzu anlarsak, hayatlarımızın, konumlarımızın, 
haklarımızın, faydalarımızın ve geleceğimizin tamamen değiştiğini 
fark etmeden edemiyoruz.   

Yeni aile ilişkimizi Tanrı’nın oğulları ve kızları olarak anlamak, 
kendimiz hakkındaki düşüncelerimizi tamamen değiştirebilir.  

Paul şöyle yazmış:  
Romalılar 8:14 Tanrı'nın Ruhu  yönetilenler kadarı için, bunlar 
Tanrı'nın oğullarıdır.  

İsa Mesih'i Rabbimiz ve Kurtarıcımız olarak kabul ettiğimizde, 
Tanrı'nın çocukları oluruz.  

Yuhanna 1:12 Fakat O'nu aldığı kadar, onlara Tanrı'nın çocuğu 
olma hakkını verdi, hatta O'nun adına inananlara bile.  
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"Hak" kelimesi yasal yetki anlamına gelir. bir kez inandığımız 
zaman, Tanrı'nın oğlu veya kızı olmak için yasal yetkiye sahibiz.   

Tanrı'nın Varisleri 

Tanrı bizi sadece çocukları yapmadı,  aynı zamanda bize İsa ile aynı 
ödüllerle bir miras verdi. Biz İsa'nın ortak varisleriyiz.   

Romalılar 8:17a ... ve eğer çocuklar, o zaman Tanrı'nın varisleri ve 
Mesih ile ortak varisler...  

Baba'nın malları ve malları ölçüleme dışıdır. Bütün baba oğluna 
aittir.    

Tanrı'nın ailesi olarak doğduğumuz için İsa Mesih'le ortak varisler 
haline geldiğimizi fark etmek ne kadar ezici. O'nun tüm  mirası 
bizim mirasımız oldu.   

Cennetin tüm zenginlikleri İsa'ya aittir ve Onunla ortak varis 
olduğumuz için, cennetin tüm zenginlikleri de bize aittir.  

Efesliler 1:3 Efendimiz Mesih'teki cennet mekanlarda bizi her 
manevi kutsamayla kutsayan Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve 
Babasıdır.  

Mirasımıza Sahip Olmak  

İsa'ya inanarak, Tanrı'nın ailesinde doğarız ve Tanrı'nın oğulları ve 
kızları oluruz. Tanrı'nın çocukları olarak, söz verdiğimiz bir mirasa 
sahibiz.  

Galatyalılar 3:26 Çünkü hepiniz Mesih İsa'ya inanarak Tanrı'nın 
oğullarısınız.  

Ezekiel 46:16 Böylece Tanrı şöyle der: "Eğer prens, miraslarından 
bir kısmını oğullarından birine hediye ederse, oğullarına uzar; 
Miras yoluyla onların malıdır."  

Yeni kreasyonlar olarak, mülklerimize sahip olmalıyız. Miras 
yoluyla hakkımız olanı ele geçireceğiz.  

Avantajlarımızı Almak  

Cennetteki Babamızın oğulları ve kızları olarak faydalarımızı 
bilmek ne kadar güzel. Mirasımızın tadını çıkarmak için cennete 
gidene kadar beklemek zorunda olmadığımızı fark etmek ne kadar 
heyecan verici.   

Havari Paul şöyle yazmış:   
Filipililer 4:19 Ve Tanrı'm tüm ihtiyacınızı O'nun yüce  Mesih 
İsa'daki zenginliklerine göre karşılar. 

Tanrı'nın ailesine "yeniden doğmuş" olan mirasımızın tadını yeni 
kreasyonlar olarak çıkarmaya başlayabiliriz.  

Yeni yaratımlar, Tanrı'nın çocukları, İsa Mesih'le ortak varisler 
olarak, bu dünyadaki ihtiyaçlarımızı tedarik etmesi için ağlamak ve 
Tanrı'ya yalvarmak zorunda değiliz. Tanrı'nın sahip olduğu tek şey 
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zaten bizim. Tek yapmamız gereken Tanrı'nın zenginliklerini inanç 
ve itaatle nasıl alacağımızı bulmak.  

Zenginlik Elde Etmek için  Güç  

Musa şu sözleri İsrail oğullarına söyledi:  
Tesniye 8:18 Ve YEHOVA'yi hatırlayacaksınız Tanrınız, çünkü size 
zenginlik elde etme gücü veren O'dur, o, bugün olduğu gibi 
babalarınıza yemin ettiği antlaşmasını kurabilir. 

 Bir Doğa  

Vermek Baba'nın  doğasında var.   

Yuhanna şöyle yazmış:   
Yuhanna 3:16a Tanrı için dünyayı o kadar sevdi ki...  

Çünkü biz Babamızın  çocuklarıyız, veren olmak yeni doğamızda 
olmalı. 

İsa dedi ki,   
Luka 6:38 Ver ve sana verilecek: iyi ölçü, bastırılmış, birlikte 
sarsılmış ve ezilmek göğsüne konacak. Kullandığınız ölçü ile size 
geri ölçülecektir.  

 Bir Nimet deposu  

Tanrı'a iman ve itaatle verdiğimiz gibi, Tanrı'a da bizi kutsamak 
için bir ölçü veriyoruz. Böylece tüm ihtiyaçlarımız ebedi 
mirasımızın büyük deposundan karşılanır.  

Malaki'nin kitabında okuduk.  
Malaki 3:10 "Evimde yiyecek olabileceğini, ve şimdi beni bunun 
içinde kanıtlayabileceğim tüm ondalığı depoya getirin," diyor ev 
sahiplerinin YEHOVA'si,  "Eğer sizin için cennetin pencerelerini 
açmazsam ve sizin için öyle bir kutsama dökmezsem, onu alacak 
kadar yer kalmayacaktır."   

Tanrı'nın yeni yaratılış oğulları ve kızları olarak nimetlerimizi nasıl 
alacağımızı bilmek ne kadar güzel. 

İsa'NIN BEDENİ  

 

Yeni yaratımlar olarak, sadece Tanrı'nın ailesinin bir parçası 
olmakla kalmadık, aynı zamanda yeni doğumun mucizesiyle 
meshin bedeninin bir parçası olduk.   

Havari Paul şöyle yazmış:  
1 Korintliler 12:27 Artık İsa'nın bedeni ve bireysel olarak üyesiniz.  

Herkes,topluca İsa'nın bedenini oluşturan rs inanıyor. Biz bireysel 
olarak o bedenin üyeleriyiz.   
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Biz Önemli Bir Parçayız  

Tanrı’nın, inanan her müminin bedeninde yeri vardır. Yerine 
getirmemiz gereken kesin bir işlevi var.  

v. 18 Ama şimdi Tanrı üyeleri, each onlardan birini, O'nun istediği 
gibi bedene koydu.   

 İhtiyacım Var  

İsa'nın bedenindeki her inananın diğer kısımlara ihtiyacı vardır.  

vs. 21,22 Ve göz ele "Sana ihtiyacım yok" diyemez; "Sana 
ihtiyacım yok" diyen de ayağa kalkasın. Hayır, daha çok, vücudun 
daha zayıf görünen üyeleri gereklidir.   

vs. 26 Ve eğer bir üye acı çekerse, tüm üyeler bununla acı çeker; ya 
da bir üye onurlandırılırsa, tüm üyeler buna sevinir.   

Tanrı'nın vücudunun her parçası önemlidir! Tıpkı insan vücudunun 
bakma, yardım etme ve yaratma yeteneğine sahip olması gibi, 
Mesih'in bedeni de öyle. 

MESIH'TEKI KONUMUMUZ   

 

Kurtuluş anında,  Kutsal Ruh bizi İsa Mesih'e vaftiz etti. Yeni 
doğumun mucizesiyle, İsa ile samimi bir şekilde birleştik. Onunla 
bir olduk.  

1 Korintliler 12:13 Bir Ruh g hepimiz tek bir bedende vaftiz edildik 
- ister Yahudiler ister Yunanlılar olsun, köleler veya özgür olsunlar 
- ve hepimiz tek bir Ruh ‘ta içildik.  

Vaftiz kelimesi şu anlama gelir:   

 ile tamamen özdeşleştirilecek   

Kurtuluş anında, İsa Mesih ile tamamen özdeşleştik. 

Kırmızı boya fıçısına beyaz bir bez parçası yerleştirildiğinde, bez 
boyanın rengini alır. İçine "vaftiz edildiği" için boya ile özdeşleşir. 
Aynı şekilde, ruhlarımız, kutsal ruh g vaftiz edildiğimizde Tanrı'nın 
Oğlunun  doğasını ele alır. O'yla tamamen özdeşleşiriz – O'nun 
bedeninin bir parçası olan Onunla samimi bir şekilde birleşiriz– 
Onunla bir oluruz.  

İsa'nın her şeyi, biz varız!   
İsa'nın sahip olduğu tek şey bizimdir!   

Sahip olduğumuz ve sahip 
olduğumuz tek şey O'nun içinde 
olduğumuz içindir. 
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Efeslilerde Öğretilenler  

Paul, Efeslilere yazdığı mektubun ilk üç bölümünde "Mesih'teki" 
konumumuzdan ve mülklerimizden defalarca bahsetmiştir.   

 

manevi nimetlerle kutsanmış  

İsa'daki her manevi kutsamayla kutsandığımızı yazdı.  

Efesliler 1:3Kutsama, Mesih'in cennetteki yerlerindeki her manevi 
kutsamayı bize bahşeden Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babası 
olacaktır.  

Cennetin tüm zengin, görkemli ve tatmin edici manevi nimetleri,  
hayatımızda almamız ve tadını çıkarmamız için kullanılabilir. 

 O'nda Seçildi  

Baba İsa'yı seçti. O seçilmiş kişidir. Çünkü biz O'nun içiniz, şimdi 
O'nun seçiminde paylaşıyoruz.   

Efesliler 1:4 Tıpkı dünyanın kuruluşundan önce O'nda bizi seçtiği 
gibi, biz de kutsal ve O'nun önünde aşık olmadan olmalıyız. 

Tanrı bizi görünüşümüz, yeteneklerimiz ya da öz değerimiz 
yüzünden seçmedi. Bizi seçti çünkü sonsuza dek bizi İsa'da gördü.  

 Onda önceden belirlenmiş  

O'nun kaderini paylaşıyoruz çünkü O'nun içiniz.  

Efesliler 1:5 İsa Mesih'in kendi rızasına göre evlat edinmemizi 
önceden kabul ettikten sonra.   

Sonsuzluğu Tanrı'yla geçirmeye hazır değiliz çünkü O bizi H e'nin 
diğerlerinden daha çok seviyor. Baba çağlar boyunca aşağı 
bakabilir ve bizi İsa'da görebilirdi. Bizi seçti çünkü O İsa'yı seçti ve 
biz Onunla biriz.   

Mirasımız ve önsezimiz İsa Mesih'teki konumumuz sayesindedir.  

Efesliler 1:11 Kime miras bıraktık, O'nun iradesine göre her şeyi 
işleyen O'nun amacına göre önceden belirlenmiştir.   

 Kabul Edildi  

Sevgili'ye kabul edildik. Baba'nın kabul edilmesi Mesih’te 
olduğumuz içindir.   

Efesliler 1:6 O'nun lütfundan övgüyle söz etmek için, O'nun bizi 
Sevgili ‘ye kabul ettirdi.  

Kefaretimiz, bağışlamamız ve O'nun lütfundaki bütün zenginlikler 
O'nun içinde olduğumuz içindir.  

Efesliler 1:7 O'nun lütfundan gelen zenginliğe göre günahların affı 
yoluyla O'nun kanıyla kefaret var.   

 Mühürlendi  



60  

Kutsal Ruh tarafından mühürlendik, Çünkü O yakından birleşti ve 
bizi sonsuza dek İsa Mesih'le birleştirdi.   

Efesliler 1:13 O'nda siz de güvendiniz, kurtuluşunuzun müjdesi olan 
ruh ’un sözünü duyduktan sonra; kimde de inanarak, Kutsal Söz 
Ruhu ile mühürlendiniz.   

 Onunla Oturdu  

Çünkü biz Onunla biriz, Onunla cennet mekanlarda beraber 
oturuyoruz.  

Efesliler 2:6 Ve bizi yükselttiler ve  Mesih İsa'nın cennetteki 
yerlerinde birlikte oturmamızı sağladılar. 

Bu dünyada bedenlerimizde konum sal olarak yaşıyor olsak da, 
Mesih'te cennette oturuyoruz. İsa onun kurtarıcı işini 
tamamladığında, Babanın sağ eline oturdu.  

Mezmurlar 110:1 YEHOVA,  Rabbime dedi ki: "Düşmanlarınızı 
ayak tabureniz yapana kadar sağ elim yanıma oturun."   

Paul, O'nun yanında pozisyon olarak oturduğumuz ortaya çıktı. Biz 
O'nun  bu yeryüzündeki tamamlanmış çalışmalarının bütün 
faydalarından faydalanıyoruz. biz, inançla, hayatın fırtınalarının 
ortasında bile, her inanan için mevcut olan  anın tadını çıkarıyoruz. 

 onda İyi İşler Var   

İsa Mesih'te iyi işler için yaratıldık.  

Efesliler 2:10 İsa Mesih'te iyi işler için yaratılan, Tanrı'nın önceden 
onlarla yürümemiz gerektiğini hazırladığı işçiliğimiz için.  

Adem ve Havva saf bir poz için yaratıldılar ve Mesih'te aynı amaç 
için yaratıldık. Biz yeryüzünde O'nun işlerini yapmak için 
yaratılmışız. Biz İsa'nın yeryüzünde O'nun yerinde faaliyet gösteren 
bedeniyiz.  

İsa hayattayken ve yeryüzünde papazlık yaparken, O, inananlarına 
şöyle demişti:   

Yuhanna 14:12 En emin şekilde söylüyorum, bana inanan, benim 
yaptığım işleri de yapacak; ve bundan daha büyük işler yapacak, 
çünkü babama gidiyorum.   

İsa Mesih'e inananlar olarak, biz İsa'nın bedeniyiz. Biz O'nun 
bacakları, ayakları, kolları ve elleri yeryüzündeyiz. İsa'nın bedeni 
olarak bugün de O'nun çalışmalarını yapmaya devam ediyoruz.  

İsa'nın bedeni:  

 Mesih'i Dünyaya Temsil Eder  
Tanrı'nın sevgisini dünyaya getirir  

 Tanrı'nın şifa ve kurtuluşuna getirir   

 İnsanları Tanrı hakkında tasarruflu bir bilgiye getiriyor 
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 Ona Yakın Yapıldı  

Biz, O'nun düşmanı ve O'ndan uzak olan bizler, O'nun içinde 
olduğumuz için O'nun kanıyla "yakınız".  

Efesliler 2:13 Ama şimdi İsa Mesih'te bir zamanlar çok uzakta olan 
siz İsa'nın kanı g yakın yapıldınız.   

Artık Onunla sürekli, yakın bir dostluğun ve komisyondan zevk 
alabiliyorum.  

 Bir Olun  

Biz O'nda yaratıldığımızda, Tanrı’yla aramızdaki bütün 
düşmanlıklar ortadan kaldırıldı. İkimiz birden bir olduk.  

Efesliler 2:15 O'nun etinde düşmanlığı, yani yönetmeliklerde yer 
alan emir kanununu ortadan kaldırarak, kendisinde ikisinden yeni 
bir adam yaratmak, böylece barışmak. 

Yeni yaratılış insanı, Onunla bir olduğu sürece İsa'dan ve O'nun 
huzurundan ayrılamaz.  

Kutsal Bir Tapınak    

O'nda, Tanrı’nın kendisi için kutsal bir tapınak olarak, birlikte inşa 
ediliyoruz.  

Efesliler 2:20-22Havarilerin ve peygamberlerin buluntuları üzerine 
inşa edilmiş olan İsa Mesih'in kendisi, tüm binanın bir araya 
gelerek, Tanrı'nın Ruh ‘ta bir yerleşimi için birlikte inşa edildiğiniz 
Tanrı'da kutsal bir tapınağa dönüştüğü baş temel taşıdır.  

Tanrı'nın bu dünyada bizimle birlikte durmayı seçtiğini keşfetmek 
ne kadar heyecan verici. Bireysel olarak içimizde yaşamayı ve 
O'nun kilisesi olarak hepimizin içinde kurumsal olarak yaşamayı 
seçti.  

 Cesareti – Ona Güven  

Çünkü biz O'ndayız,Onunla biriz, Tota Lly Onunla birleşti, yeni bir 
yaratılış olarak O'nun her şeyini ve sahip olduğu her şeyi 
paylaşıyoruz.  

Onun doğruluğu bizim doğruluğumuz oldu. Onun kaderi bizim 
kaderimiz oldu. Onun hayatı bizim hayatımız oldu.   

Yeni yaratılışın vahyini aldığımızda, cesurca şöyle diyebiliriz:   

İsa'nın içinde kim olduğumu biliyorum!   
Onunla bir oldum!   
Şimdi O'nun doğruluğunu,  kaderini 

ve hayatını paylaşıyorum!   

Ben yeni bir eserim!   
Eski şeyler öldü!   
Her şey yeni oldu!  
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Efesliler 3:12 O'na olan inancımızla cesaret ve güvenle erişen.   

O'nun huzuruna tam bir güvenle cesurca gelebiliriz çünkü O'nun 
içiniz, artık suçluluk ve kınama altında değiliz. Biz yeni yaratılarız. 
Biz İsa Mesih'te Tanrı'nın doğrularıyız.  

Işığın Çocukları  

İsa, tanrı bedenen tezahür etti. İsa, Tanrı’nın sevgisini ve gücünü 
O'na inananlara ortaya çıkarmak için manevi olarak karanlık 
dünyasına ışık olarak gönderildi.   

Yuhanna 8:12 Sonra İsa onlarla Tesniye konuştu, "Ben dünyanın 
ışığıyım. Bana uyan karanlıklar içinde yürümez, hayatın ışığına 
sahip olur." 

1 Tessalonlular 5:5 Hepiniz ışığın oğulları ve günün evlatlarısınız. 
Biz ne geceden ne de karanlıktan varız.   

İnananlar ışığın çocukları olarak yaşarlar. Onlar, Tanrı’nın kelam 
Eti’nin vahyinin ışığına göre muzaffer bir şekilde yaşayacaklardır. 
Paulins bizi şöyle diyerek anlatıyor:   

Efesliler 5:8 Sizin için bir zamanlar karanlıktınız, ama şimdi 
Tanrı'da ışıksınız. Işığın çocukları gibi yürüyün.  

Yıkanmış, Kutsanmış, Haklı  

Yeni yaratımlar olarak günahtan arındık. Yıkandık, kutsandık ve 
haklı çıktık. 

1 Korintliler 6:10,11 ... Hırsızlar, imrenenler, sarhoşlar, 
aşağılayanlar ve gaspçılar Tanrı’nın krallığına mirasçı da 
olmayacaktır. Ve bazılarınız da böyleydi. Ama yıkandın, ama 
kutsandın, ama Yehova Jesus adına ve Tanrı'mızın ruhu g haklı 
bulundun.  

Yıkanmak, temiz hale getirilmelidir. Tanrı, O'nun huzurunda 
temizliğe izin veremez. Mükemmel adalet ve mükemmel doğruluk 
günaha tahammül edemez.  

1 Yuhanna 1:7 Ama O'nun ışıkta olduğu gibi hafifte yürürsek, 
birbirimizle dostluğumuz olur ve oğlu İsa Mesih'in  bizi tüm 
günahlardan temizler.  

"Kutsallaştırılmış", insanların Mesih'e inanarak Tanrı ile sahip 
olabileceği ilişkiyi tanımlar. Kötülükten ayrıyız ve İsa'ya göre 
ayrıyız demek. Biz dünyadan ayrıldık ve Tanrı’nın bize atıldığını 
doğruluğuna dayanarak Tanrı’yla bir ilişki gemimiz var. 

Yıkandık ve kutsandık. Biz de haklıyız. Haklı olmak, Tanrı 
tarafından yargısal olarak haklı ilan etmek demektir. Biz iyileriz. 
Ruhlarımız Tanrı'nın huzurunda mükemmeldir. İsa'da yeni imajları 
yaratıyoruz. Eski günahlar gitti - İsa'nın dökülen kanıyla yıkandı.  

Romalılar 3:28 Bu nedenle, bir adamın kanunların amelleri dışında 
inançla haklı olduğu sonucuna varıyoruz.  



63  

Romalılar 8:31b,33 Eğer Tanrı bizim içinse, kim bize karşı olabilir?  

Tanrı’nın seçtiğine karşı kim bir uçurum getirecek? Tanrı haklı 
çıkarandır.   

Şeytan ve kalabalığı bize geçmişi hatırlatmaya geldiklerinde şöyle 
demeliyiz:   

Unut gitsin Şeytan.   
Yıkandım, kutsandım ve haklı çıktım!  

Ben yeni bir eserim!   
Eski şeyler öldü!  Her şey yeni oldu!  

Yeni VATANDAŞLIĞIMIZ  

 

Haklarımız  

Yeni bir yaratım olarak, yeni bir vatandaşlığımız var.  

Bir ülkenin vatandaşına, ulusun anayasası uyarır şekilde bazı 
devredilemez haklar garanti edilir. Anayasa, toprağın en büyük 
kanunudur. Milletin diğer tüm yasaları anayasanın verdiği temel 
haklara tabidir. Haklarımızın ne olduğunu bilmezsek vicdansız biri 
tarafından onlardan mahrum bırakılabiliriz.   

Yeni yaratımlar olarak, bize birçok devredilemez hak verildi, ancak 
vicdansız bir Şeytan g haklarımızdan mahrum bırakılabiliriz. 
Gereksiz yere acı çektirebiliriz. Yeni bir kreasyon olmak, tüm 
manevi nimetlerimizden zevk alacağımızı garanti etmez, ancak 
onları geri almak için bize yasal hak verir.  

Silahlarımız   

Bu dünyada şeytan, yeni yaratımlar olarak haklarımızı gasp etti. 
Ancak, Tanrı bize onları geri almak için ihtiyacımız olan manevi 
silahları verdi.  

Paul silahlarımızın bu dünyadan olmadığını yazmış. İlahi güçleri 
var, kaleleri yıkacak kadar güçlüler.   

2 Korintliler 10:4 Savaşımızın silahları  sayesinde değil, kaleleri 
aşağı çektiği için Tanrı'da güçlü... 

Güçlü bir yaşlı kale gibidir. Durumlar, düşünceler, kişiler veya 
kuruluşlar üzerinde sıkı bir kavramaya sahiptir. Şeytan'ın sağlığımız 
veya mali durumumuz üzerinde kurduğu bir kale olabilir. Kale her 
neyse, onu indirecek silahlarımız var!   

 - Be Etkili  

Kullanılmadığı sürece hiçbir silah etkili değildir.   

Eğer bir düşman silahlı bir kişiye saldırırsa, o kişi silahlarını 
kullanmasaydı yine de ona zarar verebilirdi. Saldırıya uğrayan kişi 
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tepeden tırnağa silahlandırılabilir, ancak silahlarını kullanmadığı 
sürece yine de yenilebilir.   

Aynı şey bizim için yeni yaratılış varlıklar olarak da geçerlidir. 
Düşmanı yenmek için ihtiyacımız olan tüm silahlar elimizde, ama 
onların ne olduğunu ve onları nasıl kullanacağımızı öğrenmeliyiz.  

   
 Açıklandı  

Paul, Efesliler kitabında yeni eserin zırhını ve silahlarını anlattı.  

Efesliler 6:11-17 Şeytanın hilelerine karşı durabilesin diye Tanrı'nın 
bütün zırhını giy.  

Çünkü biz ete ve kana karşı değil, yine aziz beyliklere, güçlere 
karşı, bu çağın karanlığının yöneticilerine karşı, cennetteki 
kötülüklerin manevi ev sahiplerine karşı savaşıyoruz.   

O halde Tanrı’nın bütün zırhını alın ki, kötü günde dayanabilesiniz 
ve her şeyi yapmış olarak ayakta durabilesiniz. 

Bu nedenle, belinizi hakikatle sarmış, doğruluk göğsünü takmış ve 
barış müjdesinin hazırlanmasıyla ayaklarınızı tırnağınızla ayağa 
kaldırmış olmak; her şeyden önce, kötü olanın tüm ateşli dartlarını 
söndürebileceğiniz inanç kalkanını almak. Kurtuluşun miğferini ve 
Tanrı'nın sözü olan Ruhun kılıcını al.  

 Bir Saldırı Silahı  

Savunma ve taarruz olmak üzere iki genel silah türü vardır. Bazı 
silahlar saldırıya uğradığımızda defansımız içindir ve biri düşmana 
saldırmak içindir.  

Ruhun kılıcı – Tanrı Sözü – bu betimleyici pasajda bahsedilen 
saldırgan silahtır. Tanrı'nın Sözünü imanla konuştuğumuzda,   
şeytanın gitmesine izin vermek zorundadır.  Bu silaha karşı bir 
savunması yok.   

Tanrı bu silahı bize verdi, ama kullanmayı öğrenmeliyiz. Yeni 
yaratımlar olarak, bizi aşağı çekmeye çalışan koşullara Tanrı'nın 
Sözünün sözünü söylemeliyiz.  

Sonuç Olarak  

İsa'da yeni bir imajımız var.   

Yeni doğumun mucizesiyle, Tanrı'nın ailesinde doğduk. Tanrı'nın 
oğulları ve kızları olarak, İsa'nın varisleri olduk. O'na ait olan her 
şey artık bizimdir.   

O'nun içiniz ve yeni konumumuz nedeniyle, seçilmiş, önceden 
belirlenmiş, kabul edilmiş, mühürlenmiş ve Onunla oturmuş tüm 
manevi nimetlerle kutsandık.  

Biz Mesih’te bu dünyada O'nun iyi işlerini yapmak için 
yaratılmışız. Bir zamanlar O'nun düşmanı olan biz, Onunla yakın 
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dostluk kurabiliriz. Biz O'nun kutsal tapınağıyız. O'na olan 
inancımızdan dolayı yeni bir cesurluğa ve güvene sahibiz.  

Bir zamanlar karanlıkta olan bizler şimdi ışığın çocukları olarak 
tanımlanıyoruz. Yıkandık, kutsandık ve haklı çıktık. Yeni 
kreasyonlar olarak vatandaşlık haklarımız var. Tanrı'nın tüm zırhını 
giymeli ve İsa Mesih'te yeni yaratılışlar olarak tüm mirasımızı, 
faydalarımızı ve haklarımızı geri almalıyız. 

İnceleme İçin SORULAR   

 

1. Yeni doğum senin için ne ifade eder?  

  

  

2. "İsa'da olmak senin için ne ifade eder?  

  

  

3. Işık çocuklarının bir parçası olmak senin için ne ifade eder?   
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Ders Yedi  

       Yeni Oluşturma Hakları  
İBRAHIM'IN Çocukları OLARAK  

 

Havari Pavlus, eğer inançlıysak, İbrahim'in çocukları olduğumuzu 
yazdı. Bu önemlidir, çünkü İbrahim'in çocukları olarak birçok hak 
ve ayrıcalığa sahibiz.  

Galatyalılar 3:6,7 ... Tıpkı İbrahim'in "Tanrı'ya inandığı ve ona 
doğruluk için akredid edildiği gibi." Bilin  ki, sadece iman edenler 
İbrahim'in oğullarıdır. 

İbrahim'in doğruluğu  

Tanrı, İbrahim'e iyi işlerinden, örnek hayatından veya büyük 
değerinden dolayı değil, İbrahim'in Fatih’i olduğu için Salih 
gözüyle bakıyordu. İbrahim mükemmel değildi, ama inancından 
dolayı erdemliydi.   

Tanrı'nın doğruluğuna sahip olmak için mükemmel olmamıza gerek 
yok. Ancak, İbrahim'in yaptığı gibi, Tanrı'ya inanmalı ve O'nun 
doğruluğunu imanla almalıyız.  

Fiziksel alemde, adını taşıyan bir ailede doğmuş dünyevi 
babamızdanız. İnanç yoluyla yeniden doğduğumuz zaman, inanç 
ailesinin içinde doğarız ve aile adını - İbrahim'in ailesini - kullanma 
hakkına sahibiz.  

Tanrı'nın İbrahim'e Sözü  

Tanrı, Haran'dan Abram'ı (İbrahim'i çağırdım) çağırdığında, ona 
birçok söz verdi; İbrahim'in ailesinde olduğumuz için bu vaatleri 
paylaşabiliriz.   

Yaratılış 12:1-3 Şimdi Tanrı Abram'a şöyle demişti: "Ülkenizden, 
türünüzden ve babanızın evinden çıkın, size göstereceğim bir  
toprak. 

"Seni büyük bir ümmet yapacağım; Seni kutsayıp adını 
güzelleteceğim; Ve sen bir lütuf olacaksın. Seni kutsayanları 
kutsayacağım ve seni lanetleyenleri lanetleyeceğiz; Ve sizde 
yeryüzündeki bütün aileler kutsanmıştır."  

İbrahim'in nimetlerine hakkımız var! Bu sözleri kendimiz için talep 
edebiliriz.  

Torunları   

Tanrı İbrahim'e çok sayıda soy sözü verdi. Tohumu, yeryüzündeki 
toz taneleri kadardı- fiziksel tohumuna bir gönderme.  
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Yaratılış 13:16 Ve sizin torunlarınızı yeryüzünün tozu yapacağım; 
böylece bir insan yeryüzünün tozunu numaralandırabilseydi, 
torunlarınız da numaralandırılabilirdi.  

Tanrı ayrıca İbrahim'e torunlarının gökyüzündeki yıldızlar kadar 
çok olacağını söyledi - iman yoluyla manevi tohumuna atıfta 
bulundu.  

Yaratılış 15:5 Sonra onu dışarı çıkardı ve dedi ki, "Şimdi cennete 
doğru bak ve eğer sayı yapabiliyorsan yıldızları say." Ve ona dedi 
ki: "Sizin torunlarınız da öyledir."  

Sonsuz Antlaşma  

Tanrı, İbrahim ve torunlarıyla sonsuz bir antlaşma kurdu. İnanç 
sayesinde, biz onun torunlarıyız  ve bu sonsuz antlaşmanın bir 
parçasıyız. 

Yaratılış 17:7 Ben, ben ve sizden sonraki torunlarınız arasında, 
onların nesillerinde, sonsuz bir antlaşma için, size ve sizden sonraki 
torunlarınıza Tanrı olmak için antlaşmamı kuracağım.  

İsa, İbrahim Tohumu  

Eğer İsa'daysak, Tanrı'nın İbrahim'e kutsanması sözünün 
mirasçılarıyız. Biz İbrahim'in ahdinin mirasçılarıyız.   

Galatyalılar 3:16 Şimdi İbrahim'e ve onun Tohumu verilen sözlerdi. 
Pek çok kişi gibi "Ve tohumlara" demez, ama bir tanesi itibariyle, 
"Ve tohumunuza", kim Mesih'tir.  

Galatyalılar 3:29 Ve eğer İsa'nınsanız, o zaman İbrahim'in tohumu 
ve söze göre varissiniz.  

İBRAHIM'DEKI Kutsamalarımız  

 

Biz İbrahim'in çocuklarıyız – onun manevi torunları – ve inançla 
onun kutsamalarını alabiliriz. Eğer bu kutsamaları inaçla alacaksak, 
ne olduklarını bilmeliyiz.  

Kutsamalar Listesi  

Tesniye 28:1-14 Şimdi, eğer Tanrı'nızın Sesine özenle itaat 
ederseniz, bugün size emrettiğim tüm O'nun emirlerini dikkatle 
gözlemlemek, Tanrı'nızın sizi tüm yeryüzü uluslarının üstünde yüce 
yapmasıdır. Tanrı’nın sesine itaat ettiğin için bütün nimetler sana 
gelecek ve seni yakalayacaktır.   

Şehirde ve taşrada kutsanmış olacaksınız. Vücudunuzun meyvesi, 
toprağınızın ürünleri ve sürülerinizin , hayvanlarınızın artması ve 
sürülerinizin yavruları mübarek olacaktır. Sepetiniz ve yoğurma 
kabınız kutsanmış olacak. İçeri girdiğinde kutsanmış olacaksın,   
dışarı çıktığında da kutsanmış olacaksın.   
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Tanrı, size karşı gelen düşmanlarınızın yüzünüz de bozguna 
uğratılmasını sağlayacaktır; onlar size karşı tek yönlü olarak 
çıkacaklar ve yedi şekilde sizden önce kaçacaklardır.   

Tanrı, depolarınızda ve elinizi kurduğunuz her şeyde size nimeti 
emredecek ve Tanrı'nın size verdiği lan d'de sizi kutsayacaktır.   

Eğer Tanrı'nın emirlerini tutarsanız ve O'nun yollarında yürürseniz, 
Tanrı sizi, tıpkı size yemin ettiği gibi, kendisine kutsal bir kavmi 
olarak yer edinecektir. Sonra yeryüzündeki bütün halklar, sizin 
Tanrı’nın adıyla işlendiğini görürler ve sizden korkarlar.   

Ve Tanrı size, vücudunuzun meyvesinde, hayvanlarınızın 
artmasında ve yerinizin bir meyvesinde, Rabbin size vereceğine 
yemin ettiği topraklarda bol miktarda mal verecektir.   

Tanrı size, mevsiminde toprağınıza yağmur yağdırmak ve elinizin 
tüm işlerini kutsamak için O'nun iyi hazinesini, gökleri açacaktır. 
Birçok ulusa borç vereceksiniz, ama borç alamayacaksınız. Ve 
Tanrı sizi kuyruğun değil başı yapar; bugün size emrettiğim 
Tanrı'nızın emirlerine iseniz ve onları gözlemlemeye dikkat 
ederseniz, sadece yukarıda ve aşağıda olmazsınız. Bu yüzden,  
bugün size emrettiğim kelimelerin hiçbirinden, sağ elinize veya 
sola, onlara hizmet etmek için diğer tanrıların peşine inmek için 
geri çevirmeyeceksiniz. 

Bize Verildi  

Bu sözler önce İbrahim'e, sonra onun fiziksel torunlarına, sonra da 
manevi torunlarına – iman edenlere – verildi.   

Galatyalılar 3:6,7,14 ... Tıpkı İbrahim'in "Tanrı’ya inandığı ve ona 
doğrulukla hesaba katıldığı gibi." Bilin  ki, sadece iman edenler 
İbrahim'in oğullarıdır. 

... İbrahim'in kutsamasının Mesih İsa'daki Gentiles'e gelebileceğini, 
ruh sözünü inanç yoluyla yerine getirmemiz gerektiğini.  

Bugün İçin  

Dikkat edin, İbrahim'e verilen sözler şimdilik, cennete vardığımız 
zaman için değil. Bugün için.   

Yeni yaratılış nimetlerimiz için Tanrı'ya şükretmeye zaman 
ayıralım.   

Baba, şehirde ve taşrada kutsandığım için teşekkür 
ederim.   

Nerede olursam olayım kutsandım.   

Rahmimin meyvesi mübarek, çocuklarım mübarek olsun 
diye teşekkür ediyorum.   

Sana şükrediyorum Tanrım.   
Hayvanlarımın senin g kutsandığını.  
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Sepetim dolu olduğu 
için sana şükrediyorum 

Tanrım. 
Her gün için yemeğim var.   

Sana şükrediyorum  Tanrım, içeri 
girerken kutsandım ve dışarı çıktıkça 

kutsandım.   
Bir düşman bana karşı gelmeye  çalıştığında, 

yenilmiş olduğunu biliyorum.   
Bir yönde karşıma çıkacak, ama  yedi yöne 

kaçacak.   

Tanrım, yaptığım her şeyin başarılı olması için sana şükrediyorum.   
Bugün, yarın ve hayatımın her günü senin 

yöntemlerinle yürüyeceğim. 

Sana şükrediyorum Tanrım, insanlar senin ne 
kadar harika olduğunu hayatım boyunca 

görecekler.   

Rabbime şükrediyorum ki bana bol bol bereket 
vereceksiniz.   

Tanrı'ya şükrediyorum ki cennette  lütuf deposu 
açtın. 

ve onu dünyada alabileceğimi.   

Rabbime şükrediyorum ki beni kuyruğu değil 
başı yaptın. 

Beni en alta değil, en tepeye koydun.   

Baba, tüm kutsaman için teşekkür ederim!   
Seni takipten geri dönmem, Tanrım.   

Başka tanrılara hizmet etmeyeceğim.   
Emirlerinizi tutacağım.   

İsa'nın Adına, Amin  

GÜNAH VE ÖLÜM HUKUKUNDAN KURTULDU  

 

Grace  tarafından  kaydedildi  

Paul, günahın artık İsa'yı Rab ve Kurtarıcı olarak gösterenler 
üzerinde yasal kontrole veya yetkiye sahip olmadığını belirtti.   

Artık kanunlara göre yaşamıyoruz. Yasa g değil, zarafetle 
kurtarıldık - kurtarıldık.  

Romalılar 6:14 Günah için sizin üzerinizde hakimiyet olmayacaktır, 
çünkü kanun altında değil, lütuf altındasınız.  

Efesliler 2:8 Lütuf ile imanla kurtarıldınız, ve bu kendinizden değil; 
Bu Tanrı'nın bir lütfudur.  
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Zarafetin tanımı, bize hak etmediğimiz bir şey olan, bozulmamış 
favoridir.   

Tanrı'nın cezasız lütfuna hak etmediğimiz gibi, tam tersini de hak 
ettik. Erkekler ve kadınlar yasaları yerine getiremediler; ve böylece, 
onlara kurtuluş getiremedi - sadece ölüm getirebilirdi.  

Kurtarılmak, bir şeyden kurtarılmak veya bir şeyden teslim olmak 
demektir. Neyden teslim edildik?   

Lanetsiz   

Artık günah ve ölüm yasası altında değiliz ve artık hukukun laneti 
altında değiliz. Yasanın lanetinden kurtarıldık; ve yine de, 
haklarımızı yeni kreasyonlar olarak bilmezsek, Şeytan veya şeytan 
ruhları bize lanet koymaya geldiğinde, mağlup olabiliriz. Ancak, 
yeni yaratılış haklarımızı ve ayrıcalıklarımızı bildiğimizde, her 
savaşı kazanabiliriz.  

Lanetin bir parçası olarak ortaya çıkan bu şeyler karşımıza 
çıktığında, biz yeni yaratımlar olarak cesurca şunu söyleyebiliriz:   

Kanunun lanetinden kurtarıldım.  

 İsa Lanet Oldu   

İsa bizim için bu lanet oldu! Bizim yedeğimiz oldu ve bizi onlardan 
kurtarmak için bu lanetleri kendi bedenine    aldı! Çarmahta 
cezamızı ödediğinde bizi kanunun her lanetinden kurtardı.   

Galatyalılar 3:13 Mesih bizi kanunun lanetinden kurtarmıştır, bizim 
için bir lanet haline gelmiştir (çünkü it, "Lanetli, ağaca asılan 
herkestir.")  

İsa, yasaları tamamen koruyabilen tek kişiydi. Kanunlara göre 
mükemmel bir hayat yaşadı ve bu yüzden mükemmel bir kurban 
oldu.  

 Lanetten Kurtarılıyor  

Lanetin altında ne olduğunu bilmek önemlidir. İsa bizim için 
kendine ne aldı? Kanunun laneti nedir? Bu bölümü incelerken, 
şeytandan kabul etmek zorunda olmadığımız şeyleri kabul 
ettiğimizi keşfedebiliriz.   

Musa, Tesniye 28:15-68'de lanetin bir parçası olan birçok şeyi 
listeledi. (Bu bölümün tamamını okumak iyi olurdu). Musa, 
itaatsizlik sonucu gelen lanetleri de sıralamıştır ve aşağıda kısa bir 
özet yer uzadı. 

Tesniye 28:15,20 Fakat, eğer Tanrı'nızın Sesine uymazsanız, bugün 
size emrettiğim tüm O'nun emirlerini ve tüzüklerini dikkatle 
gözlemlemek, tüm bu lanetlerin üzerinize geleceğini ve sizi 
yakalayacağını görecektir:  
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Tanrı, beni terk ettiğiniz işlerinizin kötülüğü yüzünden, yok edilene 
ve çabucak yok olana kadar, elimizi uzattığın her şeyi sana lanet, 
şaşkınlık ve azarlama gönderecektir. 

Kanunun lanetleri nelerdir? Yasayı korumamanın cezaları nelerdir?  

 Hastalıklarla Boğuşuyor  

 Ateşi, iltihaplanma  

 Kavurucu sıcak ve kuraklık  

 Yanıklık ve küf  

bronz  Gökyüzü  

 Demir Zemini  

 Yağmur toz ve toza dönüştü  

 Yenilgisi  

 Bedenler kuşlar ve hayvanlar için yiyecek 
olur   

 Çıbanlar, tümörler, iltihaplı yaralar, 
kaşıntı   

 Delilik, körlük, zihin karışıklığı   

 Yaptığımız her şeyde başarısız, ezilmiş, soyulmuş  

 Sevilen kişinin, evin, emeğin meyvesinin 
kaybı  

 Mal kaybı, çocuklar  

Bu sadece listenin başlangıcı!  

Pratik Uygulama  

Şimdi, Tesniye den kanunun lanetlerini Tesniye okumak için zaman 
ayırın, ancak bu sefer İsa'nın sizi kanunun lanetinden kurtardığını 
hatırlayın ve şu sözleri ekleyin: "İsa beni _____ Örneğin, 

İsa beni hastalık vebasından 
kurtarmış.   
İsa beni israf hastalıklarından  

kurtarmış. 
İsa beni ateşten ve iltihaptan 

kurtarmış.  
İsa beni kavurucu sıcaktan  kurtarmış İsa beni... 

Şeytan'ın size koyduğu Deuteronomy2 8'de listelenen şeyleri bulun. 
Onlar kanunun lanetinin bir parçası ve İsa seni o lanetten kurtarmış!     

Tanrı'nın Sözü'ne katılmaya başla.   

İsa g ____ lanetinden 
kurtarılıyorum.   

İsa günah için cezamı ödedi.   
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Bu lanetin her belirtisine beni 
hemen terk etmesini 

emrediyorum! 

İsa çarmıha gerildiğinde, erdemli olmamız için bizim için bir lanet 
haline geldi. Bize sadece sonsuz yaşam armağanı vermekle 
kalmadı, İsa  da bu lif e'de muzaffer olmak için ihtiyacımız olan her 
şeyi verdi. 

Şeytan bu lanetlerden birini getirmeye çalıştığında de ki:  

Hayır, şeytan değilsin!   
İsa beni o lanetten kurtarmış!  

Geçmişten Özgürlük  

Çoğu zaman Şeytan bizi günah işlediğimize ikna ederek lanetlerden 
birini kabul etmemize ikna eder ve bu lanet bu günahın cezasıdır. 
Bize yaptıklarını hak ettiğimizi düşünmeye başladık.  

Şeytan bize lanetlerin günahın bir sonucu olduğunu söylediğinde 
haklıdır.  Ama şeytan bize İsa'nın günahın cezasını çoktan ödediğini 
asla hatırlatmaz, bu yüzden artık bu günahı veya bu günahın sonucu 
olarak gelen laneti taşımamıza gerek yoktur. 

2 Korintliler 5:17 Bu nedenle, Mesih'te biri varsa, o yeni bir 
yaratılıştır; eski şeyler vefat etti; İşte, her şey yeni oldu.  

Muzaffer Yaşam  

Yeni yaratılış varlıklar olarak, günah ve ölüm yasasından uzaktayız. 
Her günahtan, her cezadan ve her lanetten arındık.  

Romalılar 8:2 İsa Mesih'teki yaşam ruhunun yasası beni günah ve 
ölüm yasasından arındırdı.   

Eğer günah işlersek, itiraf etmeliyiz ki bunun için af dilemeliyiz.  

1 Yuhanna 1:9 Günahlarımızı itiraf edersek, O sadıktır ve sadece 
günahlarımızı affetmek ve bizi tüm adaletsizliklerden temizlemek 
içindir.  

Günahımızı itiraf ettiğimizde, günahın üzerimizdeki etkisinden 
hemen kurtuluruz. Tüm adaletsizlikten temizlendik. Şeytan artık 
bizi suçluluk ve kınama suçlamalarıyla yenemez.   

Günah, laneti ve günah ve ölüm yasası, yenilgiyi getirmek için 
yasal bir hakka sahip değildir. Yeni yaratılışın hayatımız üzerindeki 
nimetleriyle yaşayabiliriz.  

Üstesinden Gelme Gücüyle   

İbrahim'in imanı vardı ve doğruluk için ona sayılırdı. İnanarak, ona 
verilen nimetleri alabiliriz.   

İsa geldi ve kanunun lanetini kendi üzerine aldı. İnançla 
kurtuluşumuzu alırız. İnançla, bu dünyadaki şeylerin üstesinden 
gelebiliriz. İnanç bize üstesinden gelme gücü verir!  
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1 Yuhanna 5:4 Tanrı'dan doğan her şey dünyayı yendiği için. Ve bu, 
dünyanın – inancımızın – üstesinden gelen zaferdir.  

Yeni yaratımlar olarak, Tanrı'nın muzaffer gücüne içimizde sahibiz. 
Bu gücün çalışmasına izin verip vermeyeceğimiz konusunda seçim 
bize kaldı.  Tanrı'nın Sözü’ ne inanmayı seçebiliriz ya da bizi 
çevreleyen koşullara inanmayı seçebiliriz.   

Tanrı’nın muzaffer kudreti, inandığımız ve O'nun Sözünü cesurca 
ifade ederek serbest bıraktığımızda serbest bırakılır. Bize zaferi 
kazandıran O'nun Sözü’ ne olan inancımızdır.   

Şeytan bize suçlu, değersiz günahkarlar olduğumuzu ve lanetin bir 
parçası olan hastalık, acı, yoksulluk ve umutsuzluğa karşı çaresiz 
olduğumuzu söyler.   

 Tanrı, suçluluktan, kınamadan ve yasanın lanetinden 
arınarak yeni yaratımlar olduğumuzu söylüyor.   

 Tanrı, İbrahim'in vaat ettiği nimetlerin mirasçısı 
olduğumuzu söylüyor.   

 Tanrı’nın dediği gibi, üstesinden gelenler olarak, O'nun 
bol nimetlerinde yürüyebiliriz.   

İsa Mesih'e inananlar olarak Tanrı'nın bize sağladığı her şey 
olabilir, yapabiliriz ve sahip olabiliriz.  

 Şeytanın yalanları yerine Tanrı'a inanmayı seçmeliyiz.   

 Kendimizi Tanrı'nın bizi gördüğü gibi görmeyi 
seçmeliyiz.   

 Tanrı'nın kendimiz hakkında söylediklerini açıklamaya 
başlamalıyız.   

O zaman İsa Mesih'te yeni kreasyonlar olarak harika haklarımızdan 
yararlanabiliriz!  

  

İnceleme İçin SORULAR   

 

1. İbrahim'in ailesinden olduğumuzu anlamak neden önemlidir?  

  

   

2. Tanrı’nın İbrahim'e verdiği ve sizin için önemli olan antlaşma sözünün bir 
kısmını listeleyin.  

  

  

  
3. Deuteronomy 28:15-68 kullanarak, yasanın lanetlerinden özgürlüğünüzü 

belirten bir bildiri sayfası yazın. 
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     Ders Sekiz 
  
         Yeni Oluşturma Avantajları   

Giriş  

İsa'daki yeni yaratılışın ve doğruluğumuzun ortaya çıkması, İsa 
Mesih'e inananlara birçok fayda sağlar.  

Mezmur 68:19a Bize her gün fayda yükleyen Rab mübarek olsun... 

TANRı ILE DOSTLUK  

 

Yeni bir yaratılış olmanın en büyük faydalarından biri, O'nun şanlı 
varlığı ışığında Tanrı ile güvenle ve utanmadan yürüyebilmemizdir. 
Onunla konuşabiliriz. Onunla yakın ve samimi bir dostluğumuz 
olabilir.  

1 Yuhanna 1:3-7 Size bildirdiğimiz ve gördüğümüz şey, bizimle de 
dostluğunuz olabilir; ve gerçekten kardeşliğimiz Baba ve Oğlu İsa 
Mesih iledir. Ve bu şeyler size neşenizin dolu olabileceğine dair 
yazıyoruz.   

İşte bu, O'ndan duyduğumuz ve size, Tanrı’nın aydın, O'nun içinde 
ise karanlık olmadığını bildirdiğimiz mesajdır. Eğer Onunla 
dostluğumuz olduğunu söylersek ve karanlıkta yürürsek, yalan 
söyleriz ve gerçeği uygulamayız. Ama O'nun ışıkta olduğu gibi 
ışıkta yürürsek, birbirimizle dostluğumuz olur ve İsa  Mesih'in kanı 
Oğlu bizi tüm günahlardan temizler.   

Hristiyanlık, Mesih'i kabul ettiğimizde Tanrı ile kişisel bir ilişkimiz 
olabileceği için diğer tüm dinlerden farklıdır. O'nun ebedi ailesinin 
bir parçası oluruz ve Onunla her gün birlikte olabiliriz.  

Tanrı'nın kurtuluştaki amacı, O'nun insanoğluyla olan ilişkisini 
yeniden kurmak ve Onunla olan dostluğumuzu yeniden sağlamaktı.   

Tanım  

Webster'ın Kısaltılmamış Sözlüğü ‘ne göre, bursun bazı tanımları 
şunlardır:  

 Ortak olmanın koşulu  

 Eşit ve  dostane şartlarda karşılıklı kişi birliği  

 Cemaat  

 Arkadaşlık   

 Samimi aşinalık  

 Karşılıklı paylaşım  
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Bir Arama  

Biz Tanrı’ya çağrılıyoruz.  

1 Korintliler 1:9 Tanrı sadıktır, onun oğlu İsa Mesih’e ortak olmaya 
çağrıldınız.   

Ne harika bir düşünce. Tanrı bizi kendisiyle dostluğa çağırdı. Tanrı 
bizimle arkadaşlık etmek istiyor!  

Tanrı ile olan samimi dostluğumuz, Tanrı'nın ailesindeki 
kardeşlerimizle aynı kardeşlik seviyesine yol açmalıdır. Havari 
Yuhanna şöyle yazmış:  

1 Yuhanna 1:3,4 Size bildirdiğimiz ve gördüğümüz, bizimle 
dostluğunuz da olabileceğini; ve gerçekten kardeşliğimiz Baba ve 
Oğlu İsa Mesih ile. Ve bu şeyler size neşenizin dolu olabileceğine 
dair yazıyoruz.  

Neşe Getirir  

Sevinç, Tanrı'yla ve İsa Mesih'e inanan diğer insanlarla samimi, 
engelsiz bir dostluğun sonucudur.   

Mezmur 16:11 Bana yaşam yolunu göstereceksin; Huzurunuzda 
sevinç dolu; Yada sağ elin sonsuza dek zevktir.  

Sözüyle Tanrı'nın Kendisi ile samimi bir dostluk yaşamaktan daha 
büyük bir sevinç yoktur.   

Yeremyaşöyle yazmış:   
Yeremya15:16 Sözleriniz bulundu ve onları yedim ve sözünüz bana 
kalbimin neşesi ve sevinciydi; Çünkü sizin adınız ile çağrılıyorum, 
ey ev sahiplerinin YEHOVA  Tanrısı.   

İsa'da yeni bir yaratılış olmanın vahyini bulan mümin, neşe buldu.   

Suçluluk, kınama ve değersizlik düşünceleri g ezilenler, doğruluğun 
vahyini keşfettiklerinde, esaretten ezici bir sevinç ve sevinme içine 
salınırlar.  

Sadece yeni yaratılışın vahiyini yaşayanlar, kınama korkusu 
olmadan Tanrı ile samimi dostluğun ezici sevincini yaşayabilirler.   

Davud bu sevinci yazdı.  
Mezmurlar 32:1,2 (TLB) Suçluluğu affedilenler için ne mutluluk! 
Günahlar üstünü örttürünce ne sevinçler! Günahlarını itiraf edenlere 
yardım edin ve Tanrı onların sicilini temize çıkardı.  

Kırık Burs  

Eğer günah işlersek, Tanrı'yla olan ilişkimiz bozulmaz. Biz hala 
O'nun çocuklarıyız.  

Günah yüzünden, Onunla olan dostluğumuz bozuldu. Bir kez daha, 
günah Tanrı ile aramızda bir engel haline geldi. Ancak, O'nun 
büyük rahmetinde, Tanrı, Onunla olan dostluğumuzun derhal yerine 
getirilmesi için bir rızık verdi.  
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Yuhanna şöyle yazmış:  
1 Yuhanna 1:8-10 Günahımız yok dersek kendimizi kandırırız ve 
gerçek içimizde değildir. Eğer günahlarımızı itiraf edersek, O 
sadıktır ve sadece günahlarımızı bağışlamak ve bizi bütün 
adaletsizliklerden temizlemek içindir. Eğer günah işlemediğimizi 
söylersek, O'nu yalancı yaparız ve O'nun sözü bizde değildir.   

"İtiraf Et" adını vermek demek. Günahımızın adını ve vermemiz ve 
günah işlediğimizi saklamaya ya da inkar etmeye çalışmamamız 
gerekiyor. Bunun yerine, yaptığımız şeyin O'nun gözünde ve kendi 
gözlerimizde günah olduğunu kendimize ve Tanrı'ya çabucak itiraf 
ediyoruz.  

"Günah" kelimesi "işareti kaçırmak" anlamına gelir. 
Düşüncelerimiz veya Elçilerimiz ile Tanrı'nın sapkınlığının işaretini 
kaçırdığımız zaman günah işleriz.   

"İşareti kaçırdığımızı" fark ettiğimiz anda, derhal günahımızı itiraf 
etmeli ve Tanrı'nın affını ve bu adaletsizliğinden arınmalıyız.  

 Tanrı'nın Lütfunu Kötüye Kullanıyor  

İyilikten nasır etmeyenlerin çoğu, Tanrı’nın lütfunu suiistimal 
etmişlerdir. Yanlışlıkla bunun, daha sonra itiraf ettikleri ve 
Tanrı'nın affına razı oldukları sürece kasıtlı olarak günah işlerler 
anlamına geldiğini düşündüler.   

Yuhanna, bir sonraki ayette devam ederken, günahın hayatımıza 
girmesine kasıtlı olarak izin vermeyeceğimizi açıkça belirtti.  

1 Yuhanna 2:1 Küçük çocuklarım, size yazdığım bu şeyler günah 
işlemeyebilirsiniz. Ve eğer biri günah işlerse, Baba ile bir 
avukatımız var, İsa Mesih doğru.   

Tanrı’ya çağrımız günahtan uzak bir çağrıdır.  

REFAH  

 

Yeniden doğmuş bir inanan olmanın bir başka faydası da – yeni bir 
yaratılış – gerçek refaha sahip olabilmemizdir. İki tür refah vardır, 
ruhun ve finansal alanda.  

Havari Yahya aracılığıyla, Tanrı ruhlarımız zenginleşse bile, bizim 
zengin olmamızı ve sağlıklı olmamızı istediğini yazdı.  

3 Yuhanna 1:2 Sevgili, ruhun nasıl zenginleşirse, her şeyde başarılı 
olman ve sağlıklı olman için dua ediyorum.   

Tanrı her şeyden önce ne ister? Ruhlarımız zenginleşse bile 
zenginleşeceğimizi ve sağlığımızın yerinde olacağını.  

"Ruhun zenginleştikçe" ne demek?  
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Ruh Refahı  

Ruhumuz aklımız, duygularımız  ve irademizdir. Ruh refahı – 
entelektüel refah ve duygusal refah – hayatımızın İsa'ya canlı 
kurbanlar olarak tamamen bağlı tutulması ve Tanrı Sözü aracılığıyla 
zihinlerimizin yenilenmesi yoluyla gelir. Ruh refahı, refah ve 
fiziksel sağlığın ön koşuludur.   

Romalılar 12:1,2 Bu yüzden size yalvarıyorum, kardeşlerim, 
Tanrı'nın merhametleri g, bedenlerinize yaşayan bir kurban 
sunmanız, kutsal, Tanrı tarafından kabul edilebilir, ki bu sizin 
makul hizmetinizdir.   

Ve bu dünyaya uymayın, zihninizin yenilenmesiyle şekillenin ki, 
Tanrı'nın bu iyi, kabul edilebilir ve mükemmelliğin ne olduğunu 
kanıtlayasınız.  

Tanrı, kavmini, yeni yarattıklarının ruhen ve bedenen zengin 
olmasını ister. Yeni yaratılış artık bu dünya sistemine uymaz. 
Onlar, Tanrı’nın sözüne uygun olacaktır.  

bir süreci   

Yeni yaratılış varlıklar dönüşüm sürecindedir ve bu dönüşüm, 
zihinleri sürekli okuyarak, duyarak  ,meditasyon yaparak, inanarak 
ve Tanrı Sözü’ ne göre hareket ederek yenilendikçe ortaya çıkar. 

Tam sağlık ve refah yolundaki önemli ilk adım, yeni yaratılışın 
ortaya çıkmasıdır. Bu vahiy, mümini suçluluk, kınama ve 
değersizlik düşüncelerinden kurtarır, böylece yeni yaratılışın tüm 
faydalarını elde edebilecek ve refah ve mükemmel sağlık içinde 
yürümeye başlayabilecektir.   

 Açıklandı  

Tanrı'nın gerçekten "müreffeh" bir çocuğu ilk Mezmur'da tarif 
edilir.  

Mezmur 1:1-3 Mübarek olan, günahkarların nasihatinde değil, 
günahkarların yolunda duran, küçümseyenlerin koltuğunda oturan 
adamdır; ama zevki Yehova'nin hukukunda O'nun kanununda   gece 
gündüz meditasyon yapıyor. O, su ırmaklarının diktiği,  
mevsiminde meyvesini ortaya çıkaran, yaprağı da salıp giden bir 
ağaç gibidir. 

Gerçekten müreffeh bir insan, şöyledir:  

, Tanrı'nın Sözünün vahyine iman ve itaat içinde yürüyor.  

 aşık olarak yürüyor ve Tanrı ve inanan arkadaşlarıyla derin ve 
samimi bir dostluk yaşıyor.  

 yaptığı her şeyde Tanrı'nın huzur ve hoşnutlarını yaşıyor.  

 sürekli olarak Tanrı'ya ve başkalarının ihtiyaçlarına bakandır. 
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Finansal ihtiyaçları iyi karşılanıyor, bu yüzden "her iyi iş için 
iyi donanımlı" 

 Tanrı'ya ve başkalarının ihtiyaçlarına cömertçe verebilir. 

Finansal Refah  

Bize öğretilenin aksine, para kötü değildir. Kötülüğün kaynağı olan 
para sevgisidir.   

Büyük Komisyon'un yerine getirilmesinde para önemli bir 
gerekliliktir. Tanrı'nın finansal refahını nasıl alacağımızı bilmeliyiz 
ki İsa Mesih'in müjdesiyle bu dünyanın  kaybına ulaşabilelim.    

Yuhanna bizi, sevgimizi bu dünyadaki şeylere ayarlamadığımıza 
dikkat etmemiz gerektiği konusunda uyardı. Zenginliklerin 
hilekarlığına karşı sürekli tetikte olmalıyız, yoksa hayatın gururu 
maddi şeylerin ya da insanların onurunu arzulamaya yol açar. 

Tanrı dedi ki, eğer önce Tanrı'nın krallığını ve O'nun doğruluğunu 
ararsak, O bizi bir şeylerle kutsar.  

Matta 6:33 Ama önce Tanrı'nın krallığını ve O'nun doğruluğunu 
arayın ve tüm bunlar size eklenecektir.  

Doğruluk vahyi olan oğul başına yeni yaratılış, Tanrı’nın krallığının 
ve Tanrı'nın doğruluğunun genişlemesini her zaman kendi 
ihtiyacının üzerinde koyacaktır. Tanrı'yı ve doğruluğunu arayacak 
ve Tanrı ona "bütün bunları" verecektir.  

 Tanrı'ya Vermek  

Tanrı, O'nun mali nimetini dökecek rezervuarlar aramıyor. Bunun 
yerine, O'nun krallığına veren nehirleri arıyor.  

İsa dedi ki,   
Luka 6:38 Verin ve size verilecektir: iyi ölçü, bastırılmış, birlikte 
sarsılmış ve ezilmek göğsünüze konulacaktır. Kullandığınız ölçü ile 
size geri ölçülecektir.  

Tanrı'ya iman ve itaatle verdikçe, O'nu bize katlayacak ve O'na geri 
vermeye devam edeceğiz.  

Refah, yeni yaratılışa vaat edilen faydalardan biridir. Tanrı, O'na 
itaat eden kavmine maddi nimetler bahşetmiş.  

SAĞLIK VE İyileşme   

 

Yeni yaratılışın bir diğer büyük faydası da Tanrı’nın vücudunun 
iyileşmesini sağlamasıdır.  

Yeni yaratılışın doğruluğunun ortaya çıkması, suçluluk, kınama ve 
değersizlik duygularına bağlı olan bazılarını serbest bırakan, 
böylece şifalarını Cesurca Tanrı’dan alabileceklerdir.  
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İsa'nın bizim adımıza yaptığı kurtuluş çalışmalarında, sonsuza kadar 
kurtuluşumuzu sağlamış, bedenlerimize de şifa sağlamıştır.  

Onun Çizgili g iyileşmiş  

Yeşaya'nın yaklaşan Mesih'in büyük kehanetinde, iyileşmemizden 
açıkça bahsetti.  

Yeşaya 53:5 Ama O bizim günahlarımız yüzünden yaralandı, O 
bizim günahlarımız için yaralandı; barışımızın azabı O'nun 
üzerineydi ve O'nun çizgilerinden iyileştik.  

Peter, İsa'nın aynı kelimeleri kullanarak yaptığı kurtarıcı çalışmaları 
yazdığında Yeşaya'ın mesajını doğruladı.  

1 Petrus 2:24 ... Kim ki kendisi, ağaçta kendi bedeninde 
günahlarımızı taşıyordu ki, biz, günahlardan öldükten sonra, 
çizgilerinize göre iyileşerek doğruluk için yaşayabiliriz.  

Yehova-Rapha  

İsrail oğulları Mısır'dan çıktıktan hemen sonra, Tanrı kendisini 
şifacıları olan Yehova Rapha olarak açıkladı.  

Göç 15:26 Ve dedi ki: "Eğer Yehova’nın sesine dikkatlice kulak 
verirseniz ve O'nun katında doğru olanı yaparsanız, O'nun 
emirlerine kulak verirseniz ve O'nun bütün tüzüklerini korursanız, 
Mısırlılara getirdiğim hastalıkların hiçbirini koymam. Çünkü ben 
seni iyileştiren Yehovayım."  

Tanrı asla değişmez. İyileşmek bugün için!  

Tanrı'nın Sözü Sağlık Getirir  

Kral Süleyman bize bir insanın tüm bedenine yaşam ve sağlığın 
Tanrı Sözünden geçtiğini söyler.  

Atasözleri 4:20-22 Oğlum, sözlerime dikkat et; kulağını sözlerime 
eğ. Gözlerinden ayrılmalarına izin verme. Onları kalbinizin 
ortasında  tutun; çünkü onlar, onları bulanlara hayat, bütün 
bedenlerine sağlıktır. 

Tanrı'nın sözüne dikkat edersek ve O'nun sağlıkta yaşamak 
hakkında söyledikleri üzerine meditasyon yaparsak, bu hayatımızda 
bir gerçek haline gelir. Zihinlerimiz yenilendikçe bedenlerimiz de 
yenilenecek.  

Bu vahiy ruhlarımızdan zihnimize doğru hareket ettiğinde, Tanrı'nın 
Sözünün imanını cesurca dile getireceğiz ve sağlık gerçeğe 
dönüşecek.  

Not: İyileşme hakkında daha derinlemesine bir çalışma için A.L. ve Joyce 
Gill'in Tanrı'nın Şifa Hükmü ‘nün tamamını    okuyun.  
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TANRI'NIN GÜCÜ  

 

Bir başka büyük yeni yaratılış yararı, Kutsal Ruh ‘un gücünü 
içimizden serbest bırakma yeteneğidir.  

Olumsuz Engeller  

Ruh dolu birçok inanan, içlerindeki Tanrı'nın gücünü serbest 
bırakamadılar, çünkü olumsuz düşünceler ve kendi imgeleri 
tarafından geri tutuldular.   

Yeni yaratılışta mevcut olan Tanrı’nın doğruluğunun açığa 
çıkmasına izin vermeyen pek çok kişi, günahın hayatlarında 
kalmasına izin vererek engellenmiştir. Onlar doğruluk yerine günah 
bilincine sahip olmuşlardır. Kendilerini günahkar olarak gördüler 
ve hayatlarında hiçbir zaman zafer elde edemediler. Kutsal Ruh ‘un 
hayatlarında yas tutmasına ya da söndürülmesine izin verdiler.  

Paul şöyle yazmış:  
Efesliler 4:30,31 Ve kurtuluş günü için mühürlendiğiniz Tanrı'nın 
Kutsal Ruhuna üzülmeyin. Tüm acılık, gazap, öfke, yaygara ve 
kötülük konuşmaları tüm kötülüklerle sizden uzak dursun.   

Günah bilincine sahip bir insan günah işlemeye devam edecek ve 
bu yüzden Kutsal Ruhu yas tutacak ve güçsüz, yenilmiş bir hayatı 
yas tutacaktır.  

Doğruluğun Vahiy  

Yeni yaratılışın vahye tini gören müminler, kendilerini Salih 
görürler. Kendilerini yaratıldıkları gibi görürler. Kendilerini İsa'nın 
işlerini yaparken görecekler. Onlar kendilerini Salih, Tanrı’ya dost 
ve O'nun tarafından başkalarına kulluk etmek için kullanılmış 
olarak görürler.   

Kendilerini, hayatları boyunca ortaya çıkacak olan Tanrı’nın 
aylekleriyle işlediklerini görürler. İsa'nın dediği gibi, canlı su 
nehirleri hayatları ve bakanlıkları boyunca engelsiz bir şekilde 
azalacaktır.  

İsa dedi ki,   
Yuhanna 7:38 Bana inanan, Kutsal Kitap'ın dediği gibi, kalbinden 
canlı su nehirleri akacak.  

Tanık Olma Gücü  

İsa, Kutsal Ruh'taki vaftizi eceive ettiğimizde ortaya çıkan gücün 
amacının bizi İsa Mesih için etkili tanıklar yapmak olduğunu 
söyledi.  

Elçiler 1:8 Ancak Kutsal Ruh üzerinize geldiğinde güç alacaksınız; 
Kudüs'te, Yahudiye'de, Samaria'da ve yeryüzünün sonunda bana 
şahitlik edeceksiniz.  
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 İşaretler ve Harikalar  

Tanrı'nın kayıplara ulaşma planı mucize avantajımızdır. İşaretler, 
mucizeler ve mucizeler, müjdenin sözünü paylaşıldığı veya vaaz 
edildiği gibi her zaman doğrulayacaktır.  

İsa'nın mark'ın kitabına göre bu dünyadan ayrılmadan önce 
inananlarına son sözleri şöyleydi:   

Mark 16:15-20 Ve O onlara dedi ki, "Bütün dünyaya git ve müjdeyi 
her yaratığa vaaz et. İnanan ve vaftiz edilen kurtulacaktır. 
İnanmayan kınanacak.   

"Bu ayetler, inananlara: "Benim adıma şeytanları meydana 
getirecekler. Yeni dillerle konuşacaklar; yılanları ele alacaklar; ve 
eğer ölümcül bir şey içerlerse, bu onlara hiçbir şekilde zarar 
vermez; hastalara el uzatırlar ve iyileşirler."   

Sonra, Tanrı onlarla konuştuktan sonra, cennete sokuldu ve 
Tanrı’nın sağ koluna oturdu.   

Mark 16:20 Ve dışarı çıktılar ve her yerde vaaz verdiler, Tanrı 
onlarla birlikte çalıştı ve beraberindeki işaretlerle kelimeyi 
doğruladı.  

Yeni yaratılışın ortaya çıkmasıyla, inananlar Kutsal Ruh ‘un 
gücünde İsa Mesih için cesurca tanıklık edebilecekler.   

korkudan arınan                 Artık insan korkusuyla engellenmeyecekler.   

Cesurca diyecekler ki:   
2 Timoteos 1:7,8a Tanrı bize korku ruhu değil, güç, sevgi ve sağlam 
bir zihin verdi. Bu yüzden  Rabbimizin şehadetinden utanma... 

Yeni yaratılışın vahyiyle inananlar, İsa için korkusuz ve utanmaz 
şahitler olacaktır.  

Cesurca diyecekler ki:   
Filipililer 4:13 Beni güçlendiren İsa aracılığıyla her şeyi 
yapabilirim.   

 EngelsizGüç  

Yeni yaratılışın vahyine sahip olan mümin, Tanrı’nın engelsiz 
gücünün alametler, mucizeler ve şifa mucizeleriyle tecelli etmesine 
izin verecektir.   

Suçluluk ve kınama onu artık şeytanları cesurca dışarı atmaktan ya 
da hastalara elini sürmekten ve Tanrı'nın bedenlerine akma gücünü 
serbest bırakmaktan alıkoyamayacaktır.  

Yeni yaratılışın vahyi olan bir kişi, Tanrı ile dostluğun faydalarını 
yaşayacaktır: sevinç, şifa ve sağlık, refah ve Tanrı'nın engelsiz 
gücü. Bu faydalardan sadece mümin yararlanamayacaktır. Kayıp ve 
ölmekte olan bir dünyaya akacak.  
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İnceleme İçin SORULAR   

 

1. Gui lt, kınama ve değersizlik duygularının bir müminin Tanrı ile dostluğuna nasıl engel 
olabileceğini açıklayın. 

2. Yeni yaratılışın ve doğruluğun açığa çıkması, bir insanı tanrıdan şifasının tezahürünü 
alabilmesi için ne şekilde serbest verebilir?  

3. Yeni yaratılışın ve doğruluğun ortaya çıkması, bir inananı İsa için etkili ve cesur bir tanık 
olarak ne şekilde serbest verebilir?    



83  

Ders Dokuz  

                    İlahi Doğanın Partakers  
Tanrı’nın Doğası  

 

İsa'yı kişisel Kurtarıcımız olarak kabul ettiğimizde, yeni bir 
yaratılışla karşınızda oluruz. Yepyeni bir doğaya kavuşuyoruz.    Bu 
Tanrı'nın doğasında var. Tanrı'nın ilahi doğasının bir parçası 
olduğumuzu keşfetmek ne kadar heyecan verici. 

2 Petrus 1:4a   Bize son derece büyük ve değerli sözler verilmiş 
olan, bunlar aracılığıyla ilahi doğanın bir parçası olabilirsiniz... 

Tanrı'nın doğası nedir?  

İlahi tabiatın, Tanrı'nın sıfatlarının sadece Tanrı'ya ayrılan kısımları 
vardır. Bunlar:  

 Ebedi – başlangıç veya bitiş olmadan  

 Değişmez – Değiştirilemez  

 Omnipotent – hepsi güçlü  

 Omnipresent – her yerde mevcut  

Bize tözüd edildi  

However, Tanrı'nın doğasının kurtuluş anında bize tömet altında 
kalan kısımları vardır. Yeni yaratılışımızın ayrılmaz bir parçası 
haline geldiler. Bize verilmiştir: 

 Doğruluk  

 Kutsal Dalai Lama   

 Aşk   

 İyilik, lütuf ve merhamet   

Tanrı'nın doğasının bu kısımları, kurtuluş anında yeni yaratılan 
ruhumuza tölümlendirilir.   

Vaatleriyle Ortaya Çıktı  

Peter, Tanrı'nın gücüyle bize yaşam ve tanrısallıkla ilgili her şeyin 
verildiğini yazdı. Tanrı'nın Sözünün vahiyle ilahi doğasının bir 
parçası oluruz. Bunlar bize büyük ve değerli vaatlerle verilmiştir.  

2 Petrus 1:2-4 Lütuf ve huzur, Tanrı'nın ve Rabbimiz İsa'nın bilgisi 
dahilinde size çarpılır, O'nun ilahi gücü bize hayat ve tanrısallıkla 
ilgili her şeyi verdiği gibi, bizi yüce ve faziletle çağıran O'nun 
bilgisi sayesinde,  büyük ve değerli vaatleri aşarak bize verilmiş, 
bunlar aracılığıyla, şehvet yoluyla dünyadaki yozlaşmadan kaçmış, 
ilahi doğanın bir parçası olabileceğiniz gibi. 
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Ortaklar Olun  

Deneyimlerimizde O'nun ilahi doğasının bir parçası olmadan 
ruhumuzda Tanrı'nın doğasına sahip olmak mümkündür.   

Havari Paul şöyle yazmış:  
Filipililer 2:12,13 Bu nedenle, sevgilim, her zaman itaat ettiğiniz 
gibi, sadece benim varlığımda değil, şimdi yokluğumda çok daha 
fazlası, korku ve titreme ile kendi kurtuluşunuzu çözün; çünkü sizde 
hem irade hem de O'nun iyiliği için çalışan Tanrı'dır.   

Kurtuluş anında, ruhlarımızda Tanrı'nın bu özelliklerine sahibiz, 
ancak bu, çalıştıkları ve zihinlerimizin ve bedenlerimizin bir parçası 
oldukları bir zaman sürecinden geçer. Tüm inananlar ruhlarında 
O'nun ilahi doğasının bir parçası haline gelmişlerdir. Bununla 
birlikte, ancak yeni yaratımının ortaya çıkmasıyla ruhlarımızda ve 
bedenlerimizde O'nun ilahi doğasının bir parçası olabiliriz. 

İnananlar, Tanrı'nın ilahi doğasını zaten aldıklarını ortaya çıkaran 
gerçeklerin açığa çıkmasıyla ortak olabilir ve zaten kendilerine ait 
olanın tadını çıkarabilir.  

Sadece Tanrı'nın Sözü üzerine meditasyon yaptığımız ve O'nun 
Sözünün vaatlerini iddia ettiğimiz gibi, aslında  ruhlarımızda ve 
bedenlerimizde O'nun ilahi doğasının bir parçası oluruz. 

Yeni yaratılan ruhlarımız O'nun ilahi doğasının töhmetini almışken, 
bu derste ruhlarımız ve bedenlerimiz alanında O'nun ilahi doğasının 
bir parçası olmayı öğreneceğiz.   

ONUN GIBI OLMAK  

 

İsa'nın imajına uyması için önceden belirlenmiştir.  

Romalılar 8:29a O için o da   Oğlu imajına uygun olmak için 
önceden önceden... 

Yeni yaratılış ruhu Tanrı'nın suretinde yaratılmıştır ve Hıristiyanlar 
bedenleri ve ruh alanında O'nun imajına uyma sürecindedirler. 

Dönüştürme Süreci  

Havari Paul Romalılara şöyle yazmış:   
Romalılar 12:1,2 Bu yüzden size yalvarıyorum, kardeşlerim, 
Tanrı'nın merhametleri g, bedenlerinize yaşayan bir kurban 
sunmanız, kutsal, Tanrı tarafından kabul edilebilir, ki bu sizin 
makul hizmetinizdir. Ve bu dünyaya uymayın, zihninizin 
yenilenmesiyle şekillenin ki, Tanrı'nın bu iyi, kabul edilebilir ve 
mükemmel  olduğunu kanıtlayasınız.  

Yeni kreasyonlar olarak artık bu dünyaya uygun değiliz. Tanrı'nın 
Oğlunun imajına uyduğumuz için sürekli bir dönüşüm perisi içinde 
yaşayacağız.   
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 Mevcut Bedenler  

Dönüşüm sürecine vücudumuzun Tanrı'ya tam bir bağlılığını 
sağlayarak başlıyoruz. Bedenlerimiz Kutsal Ruh ‘un tapınağıdır ve 
onları "Tanrı'ya yaşayan bir kurban" olarak  sunacağız. 

İsa'da zaten sahip olduğumuz ilahi doğanın bir parçası olmak için, 
hayatımızı her gün İsa Mesih'in toplam Yehovanın uğruna 
adamalıyız.   

zihinleri yenilemek   

Bedenlerimiz dönüşürken bile, ruhlarımız zihnin yenilenmesi adı 
verilen sürekli bir süreçle dönüştürülmelidir. 

Bu dönüşüm süreci, Tanrı Sözünün sözlerini sürekli okudukça, 
duydukça, meditasyon yaparken, inanarak ve hareket ettikçe 
gerçekleşir. Kutsal Ruh ‘un doğaüstü bir eseridir.  

Bu doğaüstü süreçle bedenlerimiz ve ruhlarımız ilahi doğanın bir 
parçası haline gelir.  

Tanrı Bizde Çalışıyor  

Paul, doğum yapan bir kadının yoğunluğuyla, Galatian inananları 
için, meshin içlerinde oluşması için dua etti.  

Galatyalılar 4:19Chris t sizde oluşana kadar doğumda Tensiye emek 
verdiğim küçük çocuklarım... 

Filipili inananlara Tanrı'nın onlarla çalıştığını söyledi.   

Filipililer 2:13 Çünkü sizde hem isteyen hem de O'nun iyi zevki için 
çalışan Tanrı'dır.  

Tanrı, yeni yaratılış varlıklarında, Oğlunun imajına uyana kadar 
çalışmaya devam eder.  

O'nun bizim üzerimizdeki işini yapmasına ne kadar izin verirsek, 
Mesih gibi oluruz.  

Özel Not: Tanrı'nın doğruluğu ve bize nasıl tözüt edildiği hakkında zaten 
çalıştık. Doğruluk, Tanrı’nın sıfatlarından biridir. Bu derste, O'nun haklılığını 
ve kurtuluş anında bize nasıl tösendiğini bildiğinizi varsayacağız ve 
Tanrı'nın  diğer özelliklerine geçeceğiz. 

KUTSAL DALAI LAMA'DAN KISALAMA  

 

Tanrı Kutsaldır  

Tanrı'nın kutsallığı, tarifin ötesinde harika, mutlak bir saflık ve 
mükemmelliktir. Günahtan ve safsızlıktan ayrılmaya neden olur.   

Tanrı özünde ve her yönden tamamen kutsaldır. Melekler onun 
Kutsallığını  ilan eder.   

Yeşaya 6:3 Ve biri diğerine ağladı ve dedi ki: "Kutsal, kutsal, kutsal  
Yehova  yeryüzü; tüm dünya O'nun ihtişamı ile dolu!" 



86  

Kutsal Olması Emredildi  

Yeni yaratılış ruhumuz, Tanrı'nın kendisi kadar kutsaldır.  

Havari Paul şöyle yazmış:  
Efesliler 1:4 Tıpkı dünyanın kuruluşundan önce O'nda bizi seçtiği 
gibi, biz de kutsal ve O'nun önünde aşık olmadan olmalıyız.  

Unutmayın, bedenlerimiz ve ruhlarımız meshin imajına uyma 
sürecindedir. Günlük hayatımızda kutsal olmayı seçmeliyiz. Bu 
deneyimsel bir kutsallık.  

Levioğulları 19:2b Kutsal olacaksın, benim için YEHOVA  senin 
Tanrı'n kutsal. 

Davranışlarımızda kutsal olmayı seçmeliyiz. Hayatımızı Tanrı'ya 
kutsal gemiler olarak adamalıyız. Kendimizi günah işlemek için 
ölü, İsa'ya canlı olarak görmeliyiz.   

Bu deneyimsel kutsallaştırma, bu dünya sisteminden ve İsa 
Mesih'in kendisinden ayrı kalma sürecidir. Günlük hayatımızda ve 
davranışlarımızda İsa gibi oluyor.   

1 Petrus 1:15,16 Ama sizi çağıran O'nun kutsal olduğu gibi, sizde 
tüm davranışlarınızda kutsal olun. Çünkü "Kutsal ol, çünkü ben 
kutsalım" yazıyor.   

Kutsal olmamız emredildi   ve bunu Tanrı'nın kutsallık doğasından 
ayrılarak yapabiliriz. 

Sevgilisinin PARÇASI  

 

Tanrı Sevgidir  

Tanrı doğası gereği Sevgi'dir. O tüm sevginin kaynağıdır.   

1 Yuhanna 4:16 Ve Tanrı'nın bize olan sevgisini biliyorduk ve 
inandık. Tanrı sevgidir ve aşka uyan, Tanrı’ya ve içinde Tanrı’ya 
sadıktır.   

Tanrı'nın insanlığa karşı sevginin en büyük tezahürü, değerli 
Oğlunun armağanıydı. 

Romalılar 5:8 Ama Tanrı bize karşı olan sevgisini gösterir, biz hala 
günahkarken, Mesih bizim için öldü.  

Yuhanna 3:16 Tanrı dünyayı o kadar sevdi ki, tek belalı Oğlunu 
verdi, O'na inanan kimse yok olmamalı, sonsuz bir hayata sahip 
olmalıdır.  

Dört Tür Aşk  

Modern dünyada "aşk" kelimesi genellikle yanlış anlaşıldığından, 
Yunan dilinde aşk için kullanılan dört kelimeden dolayı iyi 
olacaktır. 
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 Eros  

Eros şehvetli bir aşktır. Yeni Ahit'te kullanılmaz. Süleyman'ın 
Şarkısında açıklandığı gibi, Tanrı'nın karı koca arasında atadığı 
erotik sevgiyi ifade eder. Karıkoca arasındaki sevginin samimi 
ifadesinin Tanrı tarafından yasaklanmıştır. 

 Storge  

Storge şehvetsiz bir aşktır. Bu aile sevgisi ya da sevgisidir. Sıfat 
felsefelerinde temel kelime olarak kullanılır,    bu da şefkatle 
sevecen olmak anlamına gelir.   

Romalılar 12:10 Birbirlerine kardeşçe sevgiyle şefkat gösterin, 
birbirlerini tercih edin.  

Storge, aile üyelerinin hem doğal ailelerde hem de Tanrı'nın ailesi 
içinde birbirleri için gösterdikleri sevgidir.   

 Philia  

Philia, derin arkadaşlığının veya birine ciddi bir bağlılığın aşkıdır. 
Bir tür isim,  philema  "öpmek" anlamına gelir. Philia  büyük bir 
sıcaklık ve sevgi sevgisidir.   

Yuhanna 5:20 çünkü baba Oğlunu seviyor ve  O'nun yaptığı her 
şeyi gösteriyor. 

Philia,İsa ve Lazarus arasındaki aşk ilişkisini tanımlamak için 
kullanıldı. 

Yuhanna 11:3 Bu yüzden kız kardeşler O'na gönderdiler: "Rabbim, 
bak, sevdiğin kişi hastadır."   

Başka bir tür kelime Philos, bu da birinin sevgisi için çok değerli 
biri anlamına gelir.   

Yuhanna 15:13 Daha büyük aşk, bundan daha fazla kimse değil, 
arkadaşları için hayatını ortaya koymaktan daha fazla.   

Bu, bir karı kocanın birbirleri için sahip olduğu samimi sevgi 
türüdür (philandros) . 

İsa'nın Lazarus için sahip olduğu yakın ve sıcak aşk ilişkisine ek 
olarak, Davud ve Jonathan arasındaki aşk ilişkisi de görülmektedir. 
İki kişi arasındaki birkaç çok yakın ilişkiyle sınırlı özel bir aşktır.   

 Agape  

Agape sevgisi, müminin hayatında Ruhun bir meyvesi olarak 
kendini gösteren Tanrı’nın şehvetsiz sevgisidir.  

Galatyalılar 5:22,23 Ama Ruhun meyvesi sevgi, sevinç, barış, uzun 
süreli, nezaket, iyilik, sadakat, yumuşaklık, kendini kontrol etmedir. 
Böyle biryasa yoktur.   
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Agape aşkı doğaüstü bir aşktır. Kutsal Ruh ‘un kalplerimizde, 
hayatımızda ve başkalarına karşı hareketlerimizde gösterdiği Tanrı 
sevgisidir.   

Bu sevgi Tanrı'dan geldiğinden, dünyanın ancak yeni yaratılışla – 
bizim aracılığımızla – yaşayabileceği bir sevgidir. Komşularımıza, 
dostlarımıza ve dünyaya ve düşmanlarımıza ne kadar garip gelse de 
bir sevgidir.   

1 Yuhanna 3:16 Bununla aşkı biliyoruz, çünkü O bizim için 
hayatını ortaya koydu. Ayrıca kardeşlerimiz için de hayatlarımızı 
ortaya koymalıyız.  

Özet  

Eros, Tanrı'nın yasalarıyla eşimizle sınırlıdır.   

Storge doğal ve manevi ailelerimizle sınırlıdır.   

Philia eşimiz veya yakın kişisel arkadaşımızla sınırlıdır.    

Ancak, yeni yaratılış sayesinde, Tanrı'nın agape  sevgisi,  
düşmanlarımız da dahil olmak üzere herkese gösterilir. 

Agape Sevgi İş Başında  

 Birbiriyle Sevin  

Tanrı'nın ilahi doğasının doğaüstü bir şekilde ele gelmesiyle ve 
Ruhun bir meyvesi olarak, yeni yaratılış varlıklar birbirlerinin 
sevgilileri haline gelmiştir.  

Romalılar 13:8 Kimseyi birbirini sevmekten başka bir şey borçlu 
değil, çünkü başkasını seven kanunları yerine getirdi.   

İsa dedi ki,  
Yuhanna 13: 34,35 Birbirinizi sevdiğinize dair size verdiğim yeni 
bir emir; Benim de sizi sevdiğim gibi, siz de birbirinizi 
seviyorsunuz. Eğer birbirine karşı sevginiz varsa, hepiniz benim 
havarilerim olduğunuzu bileceksiniz. 

Her şeyden önce, İsa’nın havarilerini ayıran şey, birbirlerine 
duydukları sevgidir.   

 Bir Aşk Öğrencisi  

Mürit, İsa'nın disiplinine girendir. O bir Hristiyan'dan daha fazlası. 
O, inanç ve itaatle İsa'nın sevgisine-doğasına ve imajına uygun olan 
bir kişidir. Bir havari, havari Yahya'ya şöyle der:   

1 Yuhanna 4:7 Sevgili, birbirimize sevgi verelim, çünkü sevgi 
Tanrı'nındır; ve seven herkes Tanrı'dan doğar ve Tanrı'yı bilir.   

Yeni yaratılışlar, Tanrı'nın ilahi doğasının bir parçası olanlar, 
Tanrı'nın agape sevgisinde yürüyecekler.   

Romalılar 5:5b ... Tanrı sevgisi, bize bahşedilen Kutsal Ruh g 
kalplerimize döküldü.  
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 Kanunun Emrettiği Aşk  

Mozaik yasası birbirimize aşık olduğumuzu emretti.  

Levililer 19:18 Halkınızın çocuklarına karşı kin beslemeyeceksiniz, 
kin gütmeyeceksiniz, komşunuzu kendiniz gibi seveceksiniz...  

Kayıtsız erkekler ve kadınlar yasaları yerine getiremediler. 
Komşularını kendileri gibi sevemediler.   

İsa, O'nun yeni yarattıklarına yeni bir sevgi emri verdi.  

Romalılar 13:9 "Zina yapamayacaksınız", "Öldürmeyeceksiniz", 
"Çalamayacaksınız", "Sahte şahitlik etmeyeceksiniz", "Göz 
dikmeyeceksiniz" ve başka bir emir varsa, hepsi bu sözde özetlenir, 
yani "Komşunuzu kendiniz gibi seveceksiniz."   

 Kanunu Sevgiyle Yerine Getirildi  

Aşk kanunun yerine getirilmesidir.  

Romalılar 13:10 Aşk komşuya zarar vermez; Bu nedenle  sevgi, 
kanunun yerine getirilmesidir.   

Paul Galatyalılara şöyle yazmış:   
Galatyalılar 5:14 Çünkü tüm yasalar tek kelimeyle yerine getirilir, 
bunda bile: "Komşunuzu kendiniz gibi seveceksiniz."  

Düşmanlarımızı Sevmek   

Tanrı, O'nun büyük sevgisiyle, biz O'nun düşmanıyken bile bizi 
sevdi. Yeni yaratımlar olarak, biz de tanrı sevgisine sahibiz. Biz de 
bu dünyanın kayıplarını sevmeli ve Onlarla Tanrı'nın büyük 
sevgisini ve şefkatini paylaşmalıyız. 

Çünkü biz yeni yaratımlarız, Tanrı'nın sevgisinin bir parçasıyız. 
Kutsal Ruha göre, düşmanımız olanları bile sevebiliriz ve 
sevmeliyiz.   

Matta 5:44 Ama size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, sizi 
lanetleyenleri kutsayın, sizden nefret edenlere iyilik yapın ve sizi 
inadına kullanan ve size zulmedenler için dua edin.  

İsa bize asla yapmamız imkansız olan bir şeyi yapmamızı 
emretmeyecekti. Tanrı'nın agape sevgisiyle düşmanlarımızı 
sevebiliriz.  

 Agape Sevgisini İfade Ediyor  

İsa, takipçilerine agape sevgisini düşmanları da dahil olmak üzere 
başkalarına nasıl ifade etmeleri konusunda talimat verdi.  

Luka 6:27-30 Ama sana diyorum ki:  Düşmanlarını sev, senden 
nefret edenlere iyilik yap, seni lanetleyenleri kutsa ve seni inadına 
kullananlar için dua et. Bir yanağına vurana, diğerini de teklif et. 
Pelerininizi elinden alan kişiden de iç gömleğini saklamayın. 
Senden isteyen herkese ver. Mallarınızı elinden  alan kişiden geri 
istemiyorsunuz.   
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Havari Paul şöyle yazmış:  

Romalılar 12:20 Bu nedenle düşmanınız açlık çekiyorsa, onu 
besleyin; Susarsa, ona bir içki ver. Böylece   onun başına ateş 
kömürleri yığacaksınız.   

 Agape Aşkı Örneği 

Stephen, düşmanları g taşlanırken doğaüstü agape aşkının büyük bir 
örneğiydi.  

7:59,60'ı harekete geçtiler ve Stephen'ı Tanrı'ya çağırırken ve "Yüce 
İsa, ruhumu al" derken taşlayarak  geçtiler. Sonra diz çöktü  ve 
yüksek bir sesle şöyle haykırdı: "Rabbim, onları bu günahla 
suçlama." Ve bunu söylediğinde, uykuya daldı.   

Biz, kutsal doğanın bir parçası olarak, Kutsal Ruh , başkalarına, 
hatta düşmanlarımız olanlara bile aynı doğaüstü sevgiye sahip 
olabiliriz ve olmalıdır. 

Duygularıyla yaşayan bir insan asla böyle bir sevgi yaşayamasın. 
Ancak içlerinden Tanrı’nın sevgisini vahyimdenler  yaşanabilir ve 
tecelli edebilir.   

 Sevmeyi Seçme  

Düşmanlarımızı sevmek duygularınıza ve doğal benliğinize aykırı 
olduğundan, Tanrı'nın sevgisinin açığa çıkmasına sahip olan bizler, 
Tanrı'nın sevdiği gibi sevmeyi seçmeliyiz.  

1 Petrus 1:22 Ruh aracılığıyla gerçeklere itaat ederken ruhlarınızı 
kardeşçe içten bir sevgiyle arındırdığımıza göre, birbirinizi saf bir 
kalple coşkuyla sevin.   

Tanrı'nın Sevgilisi  

Mesih'te olduklarına dair yeni yaratılışın bir vahyini yaşayanlar ve 
O'nun ilahi doğasının bir parçası haline gelenler, her şeyden önce 
Tanrı'nın sevgilileri olacaklar.  

Onlar, Tanrı’ya, O'nun sözüne itaat ederek Tanrı’yı memnun etmek 
için her şeyi yaparlar. Onlar Tanrı’ya tapıyorlar.   

Yeni yaratılış, tanrıyı tüm harika nimetleri için sürekli olarak 
övecektir. Tanrı’ya kim olduğu için ibadet ederler. Tanrı'nın 
övgüleri sürekli dudaklarında olacak.  

Yeni kreasyonların Tanrı ile derin ve samimi bir aşk ilişkisi olacak.  

Mezmur 42:1,2 Su dereleri için geyik pantolonu olarak, bu yüzden 
senin için ruhumu pantolonla, Tanrım. Ruhum Tanrı'ya, yaşayan 
Tanrı'ya susuyor. Ne zaman gelip Tanrı'nın huzuruna çıkacağım?   

Yeni yaratılış, İsa’nın agape sevgisinde diğer inananlara, 
düşmanlarına ve Tanrı'nın kendisine doğru yürüyecek.   
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İyiliğinden VE MERHAMET İNADINDEN KISALATI  

 

Tanrı iyidir.  

Tanrı doğası gereği iyidir.  

Mezmur 52:1b Tanrı'nın  iyiliği sürekli olarak devam eder.   

Tanrı'nın iyiliği mutlak mükemmelliktir. onun iyiliği,   O'nun 
rahmeti ve lütfuyla O'nun yarattıklarına karşı ifade edilir.   

Tanrı'nın Merhameti ve Lütfu  

Tanrı'nın günahkar insanlığa olan merhameti, oğlunu bizim 
yerimizde ölmesi için verdiğinde en çok ve tam olarak gösterildi. 
Merhametin tanımlarından biri:  

 bir yasayı çiğneyen 10 500'e ceza kesmenin dayanağı 

Tanrı'nın merhameti,   Tanrı’nın iyiliğidir. Tanrı merhamet 
bakımından zengindir!  

Efesliler 2:4 Ama rahmet bakımından zengin olan Tanrı, bizi 
sevdiği büyük sevgisinden dolayı...  

Tanrı'ya merhametlilerin babası denir.  

2 Korintliler 1:3 Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babası, 
merhametlerin babası ve her türlü rahatlık Tanrısı kutsanmıştır.  

Merhamet  kaydedildi  

Merhamet tanımı:  

 Tanrı’nın insanlara karşı cezasız bir 
lütfudur.  

O'nun büyük aşkının başka bir ifadesidir.  

Efesliler 2:5,8 İzinsiz girişlerde öldüğümüz zamanlarda bile, bizi 
Mesih'le birlikte hayatta kıldı (lütufla  kurtarıldınız)... 

Çünkü siz imandan  kurtarıldınız, bu kendinizden değil, Tanrı’nın 
bir lütfudur.   

 Tahtı  

Şimdi, yeni kırışıklıklar olarak, cesurca O'nun lütuf tahtına 
gelebiliriz.  

İbraniler 4:16 Bu nedenle, merhamet elde edebileceğimiz ve ihtiyaç 
anında yardım etmek için lütuf bulabileceğimiz için cesurca lütuf 
tahtına gelelim.  
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AFFETMESİNDEN KISALADI  

 

Tanrı Affeder  

Tanrı’nın lütfu ve rahmetinin en büyük ifadesi O'nun affında 
bulunur. İsa'yı Kurtarıcıları olarak kabul ettiklerinde her günahkarın 
affı her günahkara uzanır - kişisel yedekleri.  

Efesliler 1:7 O'nun lütfundan gelen zenginliklere göre günahların 
bağışlanması O'nun kanıyla kefaret var.   

Günahlarını itiraf ettiklerinde müminlere onun affı uzatılır.  

1 Yuhanna 1:9 Günahlarımızı itiraf edersek, O sadıktır ve sadece 
günahlarımızı affetmek ve bizi tüm adaletsizlerden temizlemek 
içindir.   

Yeni Ahit'te affetmek şu anlama gelir:   

 gönderilecek  

Borçları veya günahları tamamen iptal edilmiş olarak havale 
etmek   

 koşulsuz iyilik bahşetmek,  şarkı söylemek,   günahları veya 
izinsiz girişleri serbest bırakmak veya reddetmek. 

Tanrı affeder ve unutur! Onun affı, sadece günahlarımızın cezasını 
çekmekle kalmayıp, aynı zamanda günahlarımızı yerin 
derinliklerine taşıyan, bir daha asla hatırlanmamak ve aleyhimize 
tutulmamak üzere İsa'nın kurtuluş çalışmalarına dayanmaktadır.   

İbraniler 8:12 Çünkü onların adaletsizliğine, günahlarına ve 
kanunsuz yaptıklarına karşı merhametli olacağım.  

Affetmeliyiz  

Tanrı'nın ilahi doğasının bir parçası olarak, biz yeni yaratılış 
varlıklar olarak, Tanrı'nın merhameti ve lütfuyla başkalarına doğru 
yürüyeceğiz. Tanrı'nın affettiği gibi affedeceğiz.  

Efesliler 4:32 Ve İsa'daki Tanrı'nın da sizi affettiği gibi, birbirine 
karşı nazik, şefkatli, bağışlayıcı olun.   

 Affetmeye Devam Ediyor  

Bir insan bize karşı günah işlemeye devam etse bile, affetmeye 
devam etmeliyiz.  

Matta 18:21,19 Sonra Peter O'na geldi ve dedi ki, "Tanrım, 
kardeşim bana ne sıklıkla günah işlesin, ben de onu affedeyim? 
Yedi kereye kadar mı? "   

İsa ona dedi ki: "Ben sana yedi defaya kadar değil, yetmiş defa yedi 
defaya kadar diyorum."  
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Yeni bir yaratım olarak affedebiliriz çünkü biz Tanrı'nın ilahi 
doğasının bir parçasıyız. Affedebiliriz ve affetmeliyiz çünkü İsa 
affetti.   

 Affetmeyi Seç  

Affetmek bir seçimdir. Bu, Tanrı’ya itaattir. Canımızı alana kadar 
affetmek için beklememeliyiz. Tanrı'ya itaat etmeli ve affetmeye 
karar vermeliyiz  çünkü Tanrı O'nun rahmeti ve lütfu bizi affetti. 

İsa, düşmanlarının huzurunda çarmıha gerildi. O'nu dövmüş, 
tükürmüş, O'na alay etmiş, O hakkında yalan söylemiş, başına 
dikenli bir taç takmış ve hatta O'nu çarmıha germişti. Yine de 
çarmıhta asılıyken bile onları affetti.   

Luka 23:34a Sonra İsa dedi ki, "Baba, onları affet, çünkü ne 
yaptıklarını bilmiyorlar."   

İsa bizim örneğimizdir. Çünkü O affetti ve O bizim aramızda, biz 
de affedebiliriz.  

Affedilmeyi affet  

Aynı İsa dedi ki,   
Mark 11:25 Ve ne zaman dua etseniz, birine karşı bir şeyiniz varsa, 
onu affedin, cennetteki babanız da günahlarınızı affedebilir.  

İsa Mesih'te Tanrı'nın ilahi sevgi, merhamet ve lütuf doğasına sahip 
yeni bir yaratım olarak, bize veya sevdiklerimize karşı günah 
işleyenleri affedebiliriz.  Affedilmemiz emredildi, böylece 
affedilebiliriz.  

Son   

Yeni yaratımlar olarak, ruhlarımızda Tanrı'nın yaşamı ve doğası 
vardır. Ruhlarımız ve bedenlerimiz, Oğlunun imajına uyduğumuz 
için Tanrı'nın ilahi doğasının bir parçası haline gelir.   

Bizim tarafımız bedenlerimizi Tanrı'ya yaşayan kurbanlar olarak 
sunmak,  Tanrı Sözcü’nde harcamak ve O'nun öğretmenlerini 
dinlemektir, böylece ruhlarımız Tanrı'nın Sözünün vahiyle 
dönüşecektir.   

Tanrı'nın doğruluğunun, kutsallığının, sevgisinin ve iyiliğinin bir 
parçası olmak istiyoruz. O'nun rahmetine ve lütfuna, O'nun gibi 
başkalarını bağışlayana kadar katılacağız.   

Yeni yaratımlar olarak, ruhlarımız Tanrı'nın ilahi doğasının tespini 
aldı. Ruhlarımız ve bedenlerimiz, Tanrı Sözünün hayatımızdaki 
dönüşen gücüyle ilahi doğanın bir parçası haline geliyor. 
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İnceleme İçin SORULAR  

 

1. Tanrı'nın ilahi doğasının bir parçası olabileceğimiz süreci tanımlayın.   

2. Tanrı'nın ilahi doğasının bir parçası olurken, başkalarına karşı tutumunuz, ilişkileriniz ve 
Elçilerinizde ne gibi değişiklikler bekleyebilirsiniz?  

3. Bize karşı günah işlemiş olan her şeyi affetmemiz neden önemli? 
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Ders On  

                   Tanrı'nın Sözü ve Yeni Yaratılış  
Tanrı’nın SÖZÜ  

 

Giriş  

Yeni yaratılışın açığa çıkışı Tanrı’nın sözünde bulunur. Onun Sözü 
İsa'yı ve O'ndaki konumumuzu ortaya koyuyor. Ruhlarımızın ve 
bedenlerimizin dönüşümü ancak Tanrı Sözünün gücüyle 
zihinlerimizin yenilenmesiyle ortaya çıkabilir.   

Bu dönüşüm süreci, Tanrı'nın Sözü üzerine meditasyon yaparken, 
kendimizi Tanrı'nın bizi gördüğü gibi hayal ederken gelir. Tanrı'nın 
Sözünün kendimize Tensiye  ilan etmeye başladığımızda, hayal 
güçlerimiz Tanrı benzeri imgeler oluşturmaya başlayacaktır. 
İnancımız  serbest kalacak ve kendimizi, Tanrı'nın bizim için 
söylediği her şeyi Oğlunda yeni kreasyonlar olarak görmeye 
başlayacağız.   

İsa, Yaşayan Kelime  

İsa ve Kelime birdir. Sözünü bilmek, O'nu tanımaktır.  

Yuhanna 1:1,14 Başlangıçta Kelime idi ve Kelime Tanrı ileydi ve 
Kelime Tanrı'ydı.. . Ve Söz aramızda ete kemiğe büründü ve O'nun 
ihtişamını, Baba'nın lütuf ve hakikatle dolu tek şanını gördük.   

İsa Tanrı'nın Sözüdür ve Kelime İsa'nın vahiydir. İsa, incilin  her 
kitabında ortaya çıktı. Kelime üzerinde meditasyon yapmak İsa'yı 
ziyaret etmek gibidir.  

İsa bize indirildiğinde, O'nun gibi olacağız!  

1 Yuhanna 3:2 Sevgili, şimdi Tanrı'nın çocuklarıyız; Ne 
olacağımız henüz belli olmadı, fakat biliyoruz ki, O'na indirildiği 
zaman, O'nu olduğu gibi göreceğiz.  

Tanrı'nın Sözünün anlaşılmasıyla yeni yaratılışın hayat alışverişi 
vahyini keşfederiz.   

İlham G Verildi  

İncil Tanrı tarafından tasarlanmıştır. Sadece çağlar boyunca çeşitli 
insanlar tarafından yazılmış kitaplardan oluşan bir koleksiyon değil, 
Aynı aynı  zamana kadar Tanrı'dan nefes alan ve Tanrı'dan ilham 
alan bir koleksiyondur. 

2 Timoteos 3:16,17 Tüm Kutsal Yazılar Tanrı'nın ilhamı ile 
verilir ve doktrin için, yeniden yalıtım için, düzeltme için, 
doğrulukta talimat için, Tanrı'nın adamının her iyi iş için eksiksiz, 
kapsamlı bir şekilde donatılmış olabileceği için karlı.   
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"Tanrı'nın ilhamı" olarak çevrilen orijinal kelimeler "Tanrı nefes 
aldı" anlamına gelir.  

Tanrı Adem'e nefesini verdiğinde, Adem yaşayan bir ruh oldu. 
Adem'in içinde Tanrı'nın hayatı vardı.   

Aynı şekilde, Tanrı hayatını Sözüne soludu. Tanrı'nın Sözü 
yanılmaz ve mükemmeldir çünkü Kutsal Ruhlarından 
esinlenilmiştir.  

2 Petrus 1:20,21 Bunu ilk bilerek, Kutsal Yazıların hiçbir 
kehanetinin herhangi bir özel yorumda bulunmadığını, kehanetin 
asla insanın iradesiyle gelmediğini, ancak Tanrı'nın kutsal 
adamlarının Kutsal Kitap g hareket ettirildikleri gibi konuştuklarını 
bilmek  
Ruh.   

Yaşayan ve Güçlü   

Tanrı’nın Sözü, Tanrı’nın hayatıyla diridir. Tanrı'nın Sözü, 
Tanrı'nın Kutsal Ruhunun gücüyle hayatımızı değiştirmek için çok 
güçlüdür.   

İbraniler 4:12 Çünkü Tanrı'nın sözü yaşayan ve güçlüdür ve 
herhangi bir iki kenarlı kılıçtan daha keskindir, ruh ve ruhun 
bölünmesine ve of eklemlerine ve iliklerine bile delicidir ve kalbin 
düşüncelerini ve niyetlerini ayırt eder.  

Tanrı'nın Hayatını İçerir  

Tanrı’nın Sözü’ ne nefes olan Tanrı’nın hayatı, yazıldığı günkü 
kadar Tanrı’nın varlığı ve gücüyle hala hayattadır. Sözünde olan 
Tanrı’nın li fe'si, içinde vakit geçirenlerin hayatına akmaya devam 
eder.   

Atasözleri 4:20-22 Oğlum, sözlerime dikkat et; Kulağını benim 
deyişlerime yönelt. Gözlerinden ayrılmalarına izin verme. Onları   
kalbinizin ortasında tutun; çünkü onlar, onları bulanlara hayat, 
bütün bedenlerine sağlıktır.   

Sözle Yaşamak  

Yeni yaratılış, Tanrı'nın Sözü ile yaşar.  

Matta 4:4 Ama O cevap verdi ve şöyle dedi: "İnsan tek başına 
ekmekle değil, Tanrı'nın ağzından çıkan her kelimeyle 
yaşayacaktır." "  

Yeni yaratılış, Kelime'de yaşamak, d gece gündüz orada kalmaktır.  

Joshua 1:8 Bu Kanun Kitabı ağzınızdan çıkmayacak, ancak içinde 
yazılan her şeye göre gözlemleyebileceğiniz gece gündüz 
meditasyon yapacaksınız. O zaman yolunu müreffeh kılacaksın ve 
sonrada başarıya gideceksin.   
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Hakim Sözcük  

Okudukça, meditasyon yaptıkça, inandıkça, itiraf ettikçe ve 
Tanrı'nın yaşayan sözüne göre hareket ettikçe, Efes şehrinde olduğu 
gibi galip gelecektir.  

Paul, Tyrannus'un okulunda her gün Tanrı Sözünü öğretti.  

Elçilerin 19:10-12.    

Şimdi Tanrı, Paul'un ellerinden alışılmadık mucizeler yarattı, 
böylece mendiller veya önlükler bile vücudundan hastalara getirildi 
ve hastalıklar onları terk etti ve kötü ruhlar onlardan dışarı çıktı.   

Paul, Efes'te Kelime'yi öğretmeye ve vaaz etmeye devam ettikçe, 
güçlü şeyler olmaya devam etti.  

Elçilerindi 19:17-20 Bu, hem Efes'te yaşayan tüm Yahudiler hem de 
Yunanlılar g tanındı; Ve hepsine korku çöktü ve Rab İsa'nın adı 
büyütüldü. İnananların çoğu itiraf edip amellerini anlatıyorlardı. 
Ayrıca, sihir yapanların çoğu kitaplarını bir araya getirdi ve 
herkesin gözünde yaktı. Ve değerlerini saydılar  ve toplam 50.000 
parça gümüş oldu. Böylece  Tanrı'nın sözü büyüdü ve galip geldi.   

Eğer Tanrı'nın Sözü’ ne uyacak, gece gündüz okuyup  meditasyon 
yapacak, inanacak, konuşacak ve cesurca hareket edeceksek, 
Tanrı’nın Sözünün vahyi, Efes ve Küçük Asya'da olduğu gibi 
hayatımızda ve şehirlerimizde güçlü bir şekilde büyüyecek ve galip 
gelecektir. 

KELIMENIN Hayatımızdaki ÖNEMI  

 

Ruhumuzu Besler  

Tanrı Sözü ruhlarımıza iman eder ve Tanrı'ya ve birbirimize olan 
sevgimizi inşa eder. Yeni yaratılışın ruhunu besleyen Tanrı Sözü, 
vücudu beslemek için doğal yiyecekler yemekten çok daha 
önemlidir. 

İş 23:12 Dudaklarının emrinden ayrılmadım; O'nun ağzının 
sözlerine gerekli yiyeceklerimden daha fazla değer verdim.  

Yeremya15:16a Sözlerin bulundu ve ben onları yedim ve senin 
sözün bana kalbimin neşesi ve neşesiydi.   

Matta 4:4 Ama O cevap verdi ve şöyle dedi: "İnsan tek başına 
ekmekle değil, Tanrı'nın ağzından çıkan her kelimeyle 
yaşayacaktır." "  

Onay Getirir  

Tanrı bizden, Paul'un Timoteos'ye emrettiği gibi onun sözünü 
incelememizi ve bilmemizi bekliyor.  
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2 Timoteos 2:15 (KJV) Kendini  Tanrı'ya onaylamak için yapılan 
çalışma, utanmaması gereken, haklı olarak gerçeğin sözünü bölen 
bir işçi. 

İnancımızı İnşa Eder  

İman, Tanrı'nın Sözünü okuyup duyarak gelir.  

Romalılar 10:17 O zaman inanç, Tanrı'nın sözüyle işiterek ve 
duyarak gelir.   

İman, Sözü duyarak geldiğinde, o iman konuşmaya, itiraf etmeye ve 
Tanrı’nın Kelamını hakikat olarak ilan etmeye başlayacaktır.  

Tanrı’nın SÖZÜ ÜZERINE MEDITASYON YAPMAK  

 

Tanrı'nın Sözü üzerine meditasyon yapmamız önemlidir, 
geçmişimiz, eksikliklerimiz, yetenek eksikliğimiz, durumlarımız 
veya problemlerimiz üzerinde değil. Bu olumsuz şeylere 
düşüncelerimizi koymaya devam edersek, zihnimiz yenilenemez.   

Filipililer 4:8,9 Son olarak, kardeşler, gerçek olan her şey doğrudur, 
her ne şey asil olursa olsun, her ne şey sadece olursa olsun, her ne 
şey safsa, her ne şey güzelse, iyi rapor olan her ne ise, herhangi bir 
erdem varsa ve övgüye değer bir şey varsa “meditasyon  yapın. O, 
benim içimde öğrendiğiniz, aldığınız, duyduğunuz ve gördüğünüz 
şeylerdir, bunlar yapar ve barış Tanrısı sizinle olacaktır.   

Tanrı'nın Sözü üzerine meditasyon yapmak, zihinlerimizin 
yenilenmesiyle dönüşmenin anahtarıdır.   

Mezmurlar 1:1-3 Mübarek olan, yoldan geçen değil, günahkarların 
yolunda duran, küçümseyenlerin yanında oturan adamdır; ama 
zevki Yehovanın  kanunundadır ve O'nun kanununda   gece gündüz 
meditasyon yapıyor. O, su ırmaklarının diktiği bir ağaç gibidir ki, 
mevsiminde meyvesini getirir. 

Yeni yaratılış insanı gece gündüz Tanrı'nın Sözü üzerine 
meditasyon yaparken, hayatında bir dönüşüm gerçekleşir.   

Üçüncü ayet, bir kişi Tanrı'nın Sözü üzerine meditasyon yapmaya 
devam ettikçe ortaya çıkacağı dört sonuç verir. 

 İstikrar - Kökleri sürekli bir canlı su kaynağına sahip olacaktır.  

 Bereket – Onlar, uygun mevsimde meyve verirler.  

 Güvenilirlik - Yaprakları sezmeyecektir. 

 Refah – Ne yaparlarsa yapsınlar başarılı olurlar.  

Zihinlerimizi Yenilemek İçin  

Tanrı'nın Sözü üzerine meditasyon yaptıkça, "zihinlerimizin 
yenilenmesiyle dönüşüyoruz."  
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Romalılar 12:2a Ve  bu dünyaya uygun olmayın, zihninizin 
yenilenmesiyle dönüştürülün... 

Tanrı Sözü üzerine meditasyon yaparak, bir dönüşüm gerçekleşir. 
Ruhlarımız (akıllar, duygular ve iradeler) ruhlarımızın kurtuluş 
anında dönüştüğü şeye dönüşür.   

Kral Süleyman şöyle yazmış:  
Atasözleri 23:7a ... Kalbinde düşündüğü gibi, o da öyle.  

Tanrı'nın Sözü üzerine meditasyon yaparken, bir metamorfoz 
gerçekleşir. Eski ruhlu doğamızın tırtılı, Mesih'in kendi imajına 
uygun güzel bir kelebeğe dönüşür.  

Meditasyon Anlamına Gelir  

 Konsantresi  

Tanrı'nın Sözü üzerine meditasyon yaparken, tüm dikkatimizi O'nun 
söylediği sözlere yoğunlaştırıyoruz. Ve Tesniye kendimize.  

1 Timoteos 4:15 Bu şeyler üzerinde meditasyon; kendinizi tamamen 
onlara verin, ilerlemeniz herkes için açık olabilir.   

 Görselleştir  

Tanrı'nın Sözü üzerine meditasyon yapmaya devam ettikçe, yeni 
yaratılışı görselleştirmeye başlarız. Kendimizi Tanrı'nın bizi 
gördüğü gibi görmeye başlarız.   

 O'nun söylediği gibi olmak   

 O'nun söylediği şeyi yapıyor.  

 sahip olabileceğimizi söylediği şeye 
sahip olmak.  

Havari Paul, Timoteos'ye, Kelime üzerinde meditasyon yaparken, 
ilerlemesinin herkes için belirgin olacağını yazdı.  

1 Timoteos 4:15 Bu şeyler üzerinde meditasyon; Eğer tamamen 
onlara, ilerlemeniz herkese açık olsun diye, kendi hakkınızı verin.   

Joshua, gece gündüz Kelime'de meditasyon yapmayı, sonra ne 
diyorsa onu yapmayı ve sonunda yolumuzun nasıl müreffeh 
olacağını ve iyi bir başarı elde edeceğimizi yazdı. 

Joshua 1:8 Kanunun kitabında ağzınızdan ayrılmaz, ancak içinde 
yazan her şeye göre gözlemleyebileceğiniz gece gündüz meditasyon 
yapacaksınız. O zaman yolunu müreffeh kılacaksın ve sonra iyi bir 
başarı elde edeceksin.   

İsa'yı O'nun olduğu gibi görselleştirmeye başladığımızda, O'nda 
yeni yaratımlar olduğumuzu anlayarak, kendimizi O'nun olduğu 
gibi görmeye başlayacağız. Yuhanna onun gibi olacağımızı yazmış. 
Ne harika bir söz!  



100  

1 Yuhanna 3:2 Sevgili, şimdi Tanrı'nın çocuklarıyız; Ve o henüz 
açıklanmadı, biz O'nun indirildiği zaman, O'nu olduğu gibi 
göreceğimiz için O'nun gibi olacağımızı biliyoruz.  

 Meditasyon yaptıkça, Tanrı'nın Sözünün bizim için söylediklerini 
hayatımızda gerçeğe dönüşene kadar Tesniye konuşmaya 
başlayacağız.   

MIrıldanmak için   

Meditasyon için İbranice kelime "mırıldanmak" anlamına gelir. 
Mırıldanırken ya da Tanrı'nın Sözcü’yü kendimize Tesniye ilan 
ettikçe, Tanrı'nın Sözünün gücünü hayatımızda eyleme dökendir.   

Yeşaya 59:21 "Bana gelince" diyor YEHOVA, "bu benim onlarla 
antlaşmamdır: Üzerinizde olan Ruhum ve ağzınıza koyduğum 
sözlerim, ne sizin ağzınızdan, ne soyunuzun ağzından, ne de 
torunlarınızın torunlarının ağzından ayrılmayacaktır," diyor 
YEHOVA" onun zamanından ve sonsuza kadar." 

Mırıldanırken veya Tanrı'nın Sözünü kendimize ilan ettikçe, 
zihnimizde o kadar etkilendiğini keşfedeceğiz ki ezberledik.  

 Hayal Edin   

Tanrı'nın Sözünün yeni yaratılış gerçekleri üzerinde meditasyon 
yapmaya devam ederken, Tanrı benzeri imgeler oluşturmak için 
hayallerimizi yeniden canlanıyor. Tanrı'nın düşüncelerini 
düşünmeye başlarız ve kendimizi Tanrı'nın gözünden yeni 
yaratımlar olarak görürüz.   

Yeşaya 55:8,9 "Çünkü Düşüncelerim ne sizin düşüncelerinizdir, ne 
de yollarınız benim yöntemlerimdir," diyor YEHOVA. "Gökler 
yerden daha yüksek olduğu için benim yollarım da sizin 
yollarından, düşüncelerim de sizin düşüncelerinden daha 
yüksektir." 

 Anlama  

Tanrı'nın bilgeliğini ve vahyini anlamaya veya anlamaya 
başlayacağız.   

Efesliler 1:17,18 Yüce İsa Mesih'in Şişman olan Tanrısı, O'nun 
bilgisi, anlayışınızın aydınlanmış gözleri; O'nun  çağrısının 

umudunun ne olduğunu bilmeniz için size bilgelik ve vahiy ruhunu 
verebilir.   

Tanrı'nın Sözü  

Yunanca Yeni Antlaşma ‘da Tanrı Sözü için kullanılan iki önemli 
kelime vardır.   

Birincisi Logos, Tanrı'nın yazılı kelimesidir. İkincisi  Rhema, 
Tanrı'nın konuşulan sözüdür. 
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 Logoları  

Logos, tüm İncil için bize verilen terimdir. Bu, Tanrı’nın bütün 
kavmine verdiği genel sözlerdir. 

 Rhema  

Rhema, Tanrı'nın benimle kişisel olarak konuştuğu bir 
kelime.   

Rhema, Logolar üzerinde meditasyon yaparken Kutsal Ruh ‘un 
ortaya çıkmasıyla kişisel olarak bize gelen doğaüstü aydınlanmadır.   

Rhema  geldiğinde, sanki ruhlarımızda bir ışık yanıyor. Tanrı'nın 
bizimle bizzat konuştuğunu biliyoruz.    Rhema  Kelimesi,  Kutsal 
Ruh g bize aydınlanan Logos Kelimesi, inancımızı serbest 
bırakıyor.  

TANRI'NIN SÖZÜNÜ ILAN ETME GÜCÜ  

 

Havari Pavlus, imanın Tanrı Sözünün işiterek ve duyarak geldiğini 
yazdı. Tanrı’nın Kelamını benliğimize okuyarak, kendimize 
tasarlayarak ve iyi bir öğreti ile duyarız.   

Hayatımızda özel bir ihtiyaç varsa, ihtiyacımıza cevap veren 
Ayetleri Tanrı’nın sözünde bulmalı ve Tesniye Tesniye okumalıyız. 
İnanç, Tanrı’nın Rhema  Kelimesini duyarak ve duyarak gelir. Bu 
ayetleri Tesniye Tesniye okudukça veya alıntılarken, aniden bizim 
için içinde olduğumuz durumdan daha gerçek hale gelir. İnanç 
geldi.   

Logos Kelimesi, Kutsal Ruh g ortaya çıkar ve ruhlarımızla 
konuşulurken Tanrı'nın kişisel  Rhema  Kelimesi olur. Bu vahiyde 
aldığımız stantta inanç ruhlarımıza sıçrar.  

Romalılar 10:17 O zaman inanç, Tanrı'nın sözüyle işiterek ve 
duyarak gelir.   

Anlayışımız Tanrı'nın Rhema'sı g aydınlandıkça, İsa'da gerçekte 
kim olduğumuz hakkında bir bilgiye sahip olacağız.  Yeni bir 
yaratılışa dönüşeceğiz.  

Tanrı'nın Sözünü İlan Etmek  

Tanrı'nın Rhema'sını ilan etme eylemine Tanrı Sözünün itirafı da 
denir. Yunanca tercüme itiraf kelimesi  homologeo. Tanrı'nın 
Sözü'nün itirafı şu anlama gelir: 

   Aynı şeyi konuşmak 

 Kabul etmek  

 Uyumlu Olmak  

Müjdenin Rhema vahyini aldığımızda her birimizin başına gelen bu 
oldu. İsa'nın Tanrı'nın Oğlu olduğuna, bizim yerimizde öldüğüne ve 
ölümden dirildiğine inandık ve itiraf ettik.  
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Romalılar 10:9,10 Eğer ağzınızla Rab İsa'yı itiraf ederseniz ve 
Tanrı'nın O'nu reklamdan yetiştirdiğine kalbinizle inanırsanız,  
kurtulacaksınız. Çünkü kalple kişi doğruluğa inanır ve ağızla 
kurtuluşa itiraf edilir.  

 İnanıyorum – Konuşuyorum  

İnandığımız an, konuşacağız, bize açığa çıkanı itiraf edeceğiz. Bir 
inanç ruhu var ve diyor ki, inanıyorum, bu yüzden konuşuyorum! 

2 Korintliler 4:13 Ancak aynı inanç ruhuna sahip olduğumuz için, 
yazılanlara göre, "İnandım ve bu nedenle konuştum", biz de 
inanıyoruz ve bu nedenle konuşuyoruz.   

 İtirafı Yanlış Anlaşıldı  

Birçoğumuzun bu gerçeği yanlış anladı ve arzuladıkları bir şeyi 
Tesniye itiraf etmeye çalıştı. Tanrı'yı kendi arzularını tatmin etmeye 
zorlamak için arzularını destekleyen şeyi talep etmek için bir kitap 
aradılar.   

Tanrı'nın bize bizzat söylediği ve açıkladığı, cesurca itiraf etmek ve 
hakkımız olanı talep etmek için inancımızı serbest bırakacak olan 
Rhema'dır. Yeni kreasyonlar olarak cesurca ilan edeceğimiz 
Rhema'dır. Tanrı vergisi bu kelimeleri söyledikçe, güçlü şeyler en 
mutlu olmaya başlar.   

Tanrı Konuşarak Yarattı  

Biz Tanrı'nın suretinde yaratıldık. Tanrı yaratıcıdır ve söz 
konuşarak yaratmıştır.   

İbraniler 11:3 İbraniler 11:3 İmanla, dünyaların Tanrı'nın sözüyle 
çerçevelenmiş olduğunu anlıyoruz, böylece görülen şeyler görünür  
yapılmadı.   

Yaratılışın ilk bölümünde Tanrı'nın yaratıcı gücünü görüyoruz, "Ve         

Tanrı dedi ki" ifadesi birçok kez .  Konuşarak Yaratıyoruz  

Biz yeni kreasyonlar olarak, konuştuğumuz kelimelerle de yaratırız.   

Atasözleri 18:20 Bir insanın midesi ağzının meyvesinden tatmin 
olur, dudaklarının meyvesinden doldurulur.  

dilin  Gücü  

Bizim sözlerimiz kendimize lanetler getiren kelimeler olabilir ya da 
hayatın kelimeleri olabilir.  

Atasözleri 18:21 Ölüm ve hayat dilin gücündedir ve onu sevenler 
meyvesini yiyecektir.  

Tanrı'nın suretinde yaratılan yeni bir yaratım olarak, kelimelerle 
yaratırız. Dilin gücüyle, ya yaşam ya da ölüm kelimelerini serbest 
bırakırız.   

Yeni kreasyonlar olarak, ağzımızı korumalı ve konuştuklarımıza 
dikkat etmeliyiz. Konuşma tarzımızı değiştirmemiz gerekebilir. 
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Artık olumsuz ölüm ya da kötülük sözlerinin ağzımızdan çıkmasına 
izin vermemeliyiz.  

Sözcüğü Bildirimde  

Biz Tanrı’nın Sözü üzerine meditasyon yaptıkça, iman bizim 
piritlerimize sıçrayacak; ve Tanrı Bize Sözünü açıklayacaktır. Sonra 
Tanrı’nın sözünde söylediklerini cesurca ilan edeceğiz.  

1 Petrus 4:11a (NIV) Eğer biri konuşursa, bunu Tanrı'nın sözlerini 
söyleyen biri olarak yapmalıdır.  

 Dağa Söyle  

İsa, Tanrı'nın Sözünü ilan eden bir inancın önemini ortaya koydu.  

Marki 11:22-24 Bununla birlikte İsa cevap verdi ve onlara şöyle 
dedi: "Tanrı’ya iman edin. Çünkü size diyorum ki, kim bu dağa , 
'Kaldırılın ve denize dökülün' der ve kalbinde şüphe etmez, ama 
söylediği şeylerin geleceğini, ne derse desin ona sahip olacağını 
söyler.  

"Bu yüzden  size diyorum ki, dua ederken sorduğunuz her şey, 
onları aldığınıza inanın ve onlara sahip olacaksınız."   

 Aldığımıza İnanıyoruz  

Tanrı'nın Rhema'sının yeni yaratılış ruhlarımıza Tanrı'nın bize 
söylediklerini aldığımıza inanacağız. Hayatımızdaki koşullar 
dağıyla konuşmaya başlayacağız. Yeni yaratılışçı ne derse onu 
alacak.  

Yeni YARATILMANIN Beyanları  

 

Yeni yaratılışın vahyini alanlar, yeni yaratılış hak ve imtiyazlarını 
beyan etmeye başlayacaklardır.   

Kalın Olarak Bildir   

İsa'nın içinde kim olduğumu biliyorum!   
Ben yeni bir eserim!   

Eski şeyler geçti!  Her şey yeni oldu!  

Ben İsa Mesih'te Tanrı'nın doğruluğuyum!   
Bu yüzden artık kınama yok çünkü  ben İsa 

Mesih’iyim! 

Ben İbrahim'in iman tohumuyum.   
İbrahim'in vaat edilen nimetlerinin hepsi benimdir. 

Tanrı bana korku ruhunu değil,  gücü, sevgiyi 
ve sağlam bir aklı verdi! 

Beni güçlendiren İsa aracılığıyla her şeyi yapabilirim! İsa'nın 
yaptığı işleri ben de yapabilirim!    

Tanrı'nın neşesi benim gücüm!   
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Söz der ki: "Zayıflar desin, ben güçlüyüm." Bu yüzden güçlüyüm!  

Elbette, İsa hastalığımı, hastalıklarımı ve acılarımı sıktı, artık onlara 
katlanmak zorunda değilim!   

İsa'nın çizgilerinden iyileştim!   
Bu hastalıkların hiçbiri üzerime gelmeyecek!  
Her şeyden önce Tanrı’nın âlimidir    ki, ben 

her şeyden önce ben zenginleşeceğim ve 
sağlıkla birlikte olacağım! 

Tanrı'mım tüm ihtiyaçlarımı  O'nun yücelik 
zenginliklerine göre tedarik edecek!   

Bana zenginlik elde etme gücü veren Tanrı'dır!  
Ben Tanrı’ya verdim.   

Ve O, mali refahını bana tam ve dolup taşan ölçülerde kat 
edecektir! Ne eksem ekeyim, o da biçeyim!  

İçeri girip çıktığımda kutsanıyorum!    
Elimi koyduğum her  şey Tanrı 

tarafından kutsanacak!   
Yenilmeyeceksin!   

Ben İsa Mesih'te yeni bir yaratım!  

Son  

Tanrı'nın Sözü üzerine okudukça, duydukça, inceledikçe ve 
meditasyon ettikçe, inanç kalbimizde birikir. Yeni kreasyonlar 
olarak, Tanrı’nın Sözünün yaratıcı gücünü serbest bırakmak için cin 
oluruz. İnançla, konuşurken O'nun sözünü ilan ederiz.  

Tanrı'nın Sözü canlı ve güçlüdür. İçinde Tanrı'nın hayatı var. Yeni 
yaratılışın vahyini ilan ettikçe, Tanrı'nın doğasının bir parçası 
oluruz.  

Tanrı'nın Sözcü’nün vahyini ilan etmeye devam ettikçe, kendimizi 
yeni yaratımlar olarak buluruz.  

Tanrı'nın söylediği gibi olmak, 
Tanrı'nın  yapabileceğimizi söylediği 
her şeyi yapmak, Tanrı'nın sahip 
olabileceğimizi söylediği her şeye 
sahip olmak.   
Yeni yaratılışın ortaya çıkması hayatımızda 

gerçeğe dönüşür. 
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İnceleme İçin SORULAR   

 

1. Tanrı'nın Sözü üzerine meditasyon yapmak için nasıl olduğumuzu açıklayın.  

  

  

  

2. Logolar  ve  Rhema arasındaki farkı açıklayın.   

  

  

  

3. Tanrı'nın Sözünü ağzından ilan etmek, konuşmak ya da itiraf etmek neden önemlidir?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106  

Eksiksiz Bir Eğitim Serisi  

İncil Eğitim Merkezleri için mükemmel ~ İncil Okulları ~   
~ Pazar Okulları ~ Çalışma Grupları ~ ve Kişisel Çalışma  

Okuduğumuz Hosea'da halkım bilgi eksikliğinden yok edilir (4:6). Tanrı'nın bize ne sağladığını 
bilmediğimiz için çok şey kaybettik.  Bilmediğimiz şeylere inanamayız! Bu eğitim serisi,  Tanrı'nın 
Krallığı'nda hem sağlık hem de güç içinde yaşayabilmemiz için geliştirilmiştir!   
  

İnananların güçlü, mucize yaratan bir bedeni olmalıyız. Bu güçlü, temel, pratik hayat değiştiren 
seri bu amaç içindir -  inananların bakanlığın çalışmaları için donatılmaları, Mesih'in bedeninin 
birleştirilmesi için, hepimiz Tanrı'nın Oğlunun inancının ve bilgisinin birliğine gelene kadar, 
mükemmel bir adama, Mesih'in dolgunluğunun ölçüsüne... (Eph. 
4:12, 13) İsa'nın işlerini yapan her mümin.  
  

Bu konuları bu sırayla incelemenizi öneririz.  

Yeni Yaratılış İmajı – Mesih'te Kim Olduğunuzu Bilmek 

Kim olmak için yaratıldığımızı keşfedin! "Yeniden doğmak" ne demek? Bu doğruluk vahiy, 
inananları Mesih'in imajına uymak için suçluluk, kınama, aşağılık ve yetersizlik düşüncelerini 
yenmekten serbest bırakır. 

İnananların Otoritesi -  Kaybetmeyi Bırakıp Kazanmaya Nasıl Başlanabilir 

Tanrı, insanlar için ebedi gayesini vak'atmıştır. Yeni bir cesaretle yürüyeceksiniz. Günlük 
hayatınızda ve bakanlığınızda Şeytan ve şeytan güçlerine karşı zafer içinde yaşayacaksınız.   

Supernatural Yaşam – Kutsal Ruhun Armağanları Aracılığıyla 

Kutsal Ruh ile yeni ve samimi bir ilişki kurar. Kutsal Ruh'un dokuz hediyesinde de nasıl 
çalışılacağını keşfetmenize yardımcı olur. Süper doğal yaşam yeni bir hayata girerken hevesle 
arzu, almak ve alev bu hediyeler fan. 

İnanç – Doğaüstü Yaşam  

İnanç diyarlarına nasıl taşınabileceğinizi öğrenin. Tanrı için nasıl büyük bir sömürüler 
yapabilirsiniz? İnananların inançlarını serbest bırakmalarının, doğaüstü diyarlara adım 
atmalarının, Tanrı'nın büyüklüğünü tüm dünyaya göstermelerinin zamanı geldi!  

Tanrı'nın Şifası –Tanrı'nın İyileştirici Gücünü Bakan Bir d Almak 

Etkili bir şekilde iyileşmeyi almak veya bakan olmak için inancı serbest bırakacak sağlam bir 
Word temeli atmaktadır. İsa'nın ve havarilerin bakanlığını bugün iyileşmek için bir model olarak 
sunar.  

Övgü ve İbadet – Tanrı'nın İbadetrs olmak 

Tanrı'nın sonsuz övgü ve ibadet amacını ortaya koyuyor. İnananları, İncil'de yüksek övgü 
ifadelerine salıyor. Samimi ibadetlerde Tanrı'nın ezici varlığına nasıl girilmeyi öğretir. 
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Zafer – Tanrı'nın Varlığı  

Ne korkunç bir günde yaşıyoruz! Tanrı'nın yüceliğini yaşayabiliriz. Etrafımızda kendini 
gösteriyor. Bu zaferin ne olduğunu ve nasıl deneyimlenebileceğinizi öğrenin.  

Mucize Evangelizm – Tanrı'nın Dünyaya Ulaşma Planı 

Biz de, Elçiler kitabındakiler gibi, hayatımızda işaretler, harikalar ve iyileştirici mucizeler 
yaşayabiliriz. Mucize evanjelizmin içimizde akmasına izin vererek büyük son zaman hasadının 
bir parçası olabiliriz!  

Dua – Cenneti Dünyaya Getirmek  

Tanrı'nın yeryüzündeki İrtirasını cennette olduğu gibi nasıl kiralayacağınızı keşfedin. Şefaat, Söz 
duası, iman ve anlaşma duaları ile hayatınızı ve hatta dünyayı değiştirebilirsiniz.  

Kilise Muzaffer - Elçiler Kitabı aracılığıyla 

İsa dedi ki: "Churc h'mu inşa edeceğim ve cehennemin kapıları ona karşı galip gelmeyecek." Bu 
çalışmada, Elçiler kitabının, eylemdeki ilk kilisenin hikayesi ve dolayısıyla bugün O'nun 
kilisesine işaretleri ve harikaları geri getirmek için bir desen olduğunu göreceksiniz.  

Bakanlık Hediyeleri – Havariler, Peygamberler, Evangelistler, Papazlar, Öğretmenler 

İsa insanlara hediyeler verdi. Tanrı'nın insanlarını hizmet işlerine hazırlamak için bu hediyelerin 
kilisede nasıl aktığını keşfedin. Tanrı'nın hayatınızdaki çağrısını anlayın!  

Yaşam Kalıpları – Eski Ahitten 

Tanrı'nın zenginfundational gerçekleri bu topikal çalışmada canlanıyor. Yaklaşan Mesih'in 
kehanetleri, Eski Ahit'in bayramları, fedakarlıkları ve  miraceleri,  Hepsi Tanrı'nın ebedi planını 
ortaya koyuyor. 

A.L. ve Joyce Gill'in kitapları  

Dominion'a aday  

Dışarıya! İsa Adına 

Aldatmaya karşı zafer  
  

Çalışma Kılavuzları  

Glory'ye Atılım  
Günahtan Arının  

Tüm kılavuzlar, kitaplar ve çalışma kılavuzları 
www.gillministries.com ücretsiz olarak indirilebilir   


