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“Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. 
Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız.” (Yuhanna 14:23)
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Sevgili İsa imanlısı,
Sen İsa Mesih’e iman ettiğinde Mesih’in senin günahlarını bağışladığına ve 

sana sonsuz yaşam bahşettiğine iman etmiş olursun. Mesih’in bahşettiği bu 
kıymetli hediyeyi senden kimse alamaz. Biz imanlılar, Tanrı’nın bize Oğlu 
İsa’nın ölümü ve dirilişi vasıtasıyla verdiği harika lütfuna göre ömür boyunca 
sevineceğiz.

Ancak, İsa’da yeni yaşam sadece cennete girmekle yetinmez. Sen günahla 
dolu eski yaşamından dönmek ve bu karanlık dünyada İsa için yaşamak 
yolunda cesaretli adım attın. Tanrı bize bu yolda iki harika hediyeyi – Kutsal 
Sözünü ve Kutsal Ruhu’nu verdi. İsa’nın Sözü Tanrı’nın istemini öğrenmem-
ize yardım eder, Kutsal Ruhu da bize Tanrı için yaşama gücünü verir. Biz 
O’nun ışıkları olarak parlamaya başlarız ve başkalarının hakikati görmesini 
sağlarız. Bu derslerde sürekli olarak sorduğumuz soru şu: ben ŞİMDİ İsa’yı 
izlemek için ne yapmalıyım? İsa Rabbimiz değil midir? Yeni yaşama sahip 
olmadık mı? Öyleyse, biz bugün yaşamımızla Tanrı’yı nasıl onur-
landırabiliriz?

Eğer İsa için yaşama konusunda ciddiysek, kendimize bir kaç zor soru 
sormamız gerekiyor:

• İsa’nın öğretisini ve emirlerini biliyor muyum?
• Bunları  iyice öğrenmeyi istiyor muyum? Her gün bunlara uyuyor 

muyum?
• İsa’nın yardımıyla bunları başkalarına öğretmeyi istiyor muyum?

İSA’YI İZLEMEK DEMEK, EMİRLERİNE UYMAK DEMEKTİR
İsa Luka 6:46’da şöyle söyledi: "Niçin beni `Rab, Rab´ diye çağırıyor-

sunuz da söylediklerimi yapmıyorsunuz?" (Luke 6:46)

Yaşadığımız çağ olan 21. yüzyılda İsa´nın öğretisini tam anlamıyla öğren-
mezsek İsa´ya nasıl itaat edebiliriz? Aşağıda İsa´nın emirlerini öğrenmemiz ve 
uymamız için İsa´nın kendi sözlerine dayanarak yazılmış üç nedeni bulabilir-
siniz:

1)  (Matta 28:18) İsa bunu  ölümden dirildikten sonra söyledi. Eğer O´na 
itaat  edersek, bir insanın değil, ama Tanrı´nın sözlerini takip ettiğimizi anlaya-
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biliriz. İsa çarmıha gerilmeden önce şöyle dedi: "Benim Baba´da, Baba´nın 
da bende  olduğuna inanmıyor musunuz? Size söylediğim sözleri  kendi-
liğimden söylemiyorum, ama bende  yaşayan Baba kendi işlerini  yapıyor." 
(Yuhanna 14:10) 

2) "İsa ona şu karşılığı  verdi: `Beni seven sözüme uyar, Babam da onu 
sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte  yaşarız.´" (Yuhanna 14:23) Dünya-
daki pek çok kişi İsa´yı sevdiğini söyler fakat O’na itaat etmez. İsa burada 
bize şunu öğretiyor ki, eğer biz O´nu gerçekten seversek, O´na itaat etmek 
yaşantımızın doğal bir parçası olur. İsa bunun sonucunda Tanrı´yla birlikte 
olma ayrıcalığına ve sevincine sahip olacağımızı söylüyor!

3) "Ben asmayım; siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde 
kaldığım kişi çok meyve verir. Çünkü bensiz hiçbir şey yapamazsınız." (Yu-
hanna 15:5). Eğer İsa´nın öğretisini hatırlamaz ve ona uymazsak, O´nda 
kaldığımızı nasıl söyleyebiliriz? “İsa´da kalmak” demek, artık bağımsız 
değiliz demektir; O´nun yoluna ve Ruh´una kendimizi teslim ediyoruz demek-
tir. Böyle yaparsak yaşamımızın iyi ve bereketli meyve vereceği kesindir.

BU KİTAP HAKKINDA
İsa’nın yaşamı ve öğretisi ile ilgili 50 dersten ibaret olan bu kitap insanlara 

İsa’nın yolunu izlemekte ve yolunu izlemeyi başkalarına öğretmekte yardımcı 
olmak için yazılmıştır. Bu kitabı kullanmak için size İncil kitabı gerektir. Bu 
dersleri tek başınıza çalışabilirsiniz, fakat biz size bunları -eğer mümkünse- 
başka kişilerle birlikte çalışmayı tavsiye ederiz. Bu kitap özellikle ev topluluk-
ları için hazırlanmıştır. Başka imanlılarla birlikte imanda büyümemiz için 
grupta tartışmak ve birlikte dua etmek çok önemlidir. Dünyanın her yerinde 
imanlı topluluklar İsa´nın emirlerini araştırıyorlar ve her hafta İsa’nın onların 
kendi hayatlarını ve başkalarının hayatlarını değiştirdiğine şahit oluyorlar.

İsa bunu şöyle açıklamıştı: "İşte bu sözlerimi  duyup uygulayan herkes, 
evini  kaya üzerinde kuran akıllı  adama benzer. Yağmur yağmış, seller 
yükselmiş, yeller esmiş ve  eve saldırmış; ama ev yıkılmamış. Çünkü kaya 
üzerine kurulmuştu." (Matta 7: 24-25).

Siz de İsa’nın yolunu izledikçe ve başkalarının İsa’nın güzelliğini görme-
lerine yardım ettikçe Tanrı’nın Hükümranlığı sizin aracılığınızla yayılır.
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Önderler için Kutsal Kitap Çalışması İlkeleri

Tanrı´nın Sözü olan Kutsal Kitap´ı öğrenmek büyük bir ayrıcalıktır. Ama 
biz Tanrı´nın Sözü’nü nasıl öğrenmemizi istediğini anlamalıyız. Eğer Tanrı
´nın Sözü´nü, olayları sınavdan geçmek amacıyla öğrenen bir tarih öğrencisi 
gibi öğrenirsek, Tanrı´nın bizden ne istediğini anlayamayız. O´nun öğretisi 
bizim beynimiz için değil, yüreğimiz içindir. O bizden öğrendiklerimize itaat 
etmemizi istiyor.
İsa Mesih´in  yaşamı ve  öğretisi hakkındaki bu dersler, O´nun sözleri 

üzerinde dikkatlice  düşünmemize ve  O´na itaat etmemize  yardım etmek 
için hazırlanmışlardır. Bunu başarmak için üç önemli yol var:

1. HİKAYEYİ YAKINDAN GÖZLEMLEYİN: Her dersin sonunda 
bazı sorular var. Bu sorularda bazen belli bir ayete yakından 
bakmanız, böylece o ayette gerçekten ne olduğunu ve gerçekten ne 
söylendiğini görmeniz isteniyor. Bu aşamada kendi fikrinizi bir tarafa 
bırakın ve düşünün: "Bu ayet gerçekten ne diyor?"

2. ANLAMI HAKKINDA DÜŞÜNÜN: İsa´nın her sözü önemlidir. 
Bazı sorularda İsa´nın eylemleri ve sözleri ile bize ne öğretmeye 
çalıştığı hakkında düşünmeniz istenecek. İtaat etmeden önce O´nun 
ne demek istediğini anlamamız gerekiyor.

3. ÖĞRENDİKLERİNİZİ HAYATINIZA UYGULAYIN: Dersin 
sonuna doğru mola verip düşünmenizi sağlayacak sorular 
göreceksiniz. "İsa´nın sözlerini O´nu onurlandıracak şekilde 
hayatımda nasıl uygulayabilirim?" sorusu üzerinde düşünmeniz 
istenecek. Bu soruları aceleyle cevaplamayın. İsa´nın yoluna kendinizi 
teslim ettiğinizde hayatınız değişecek.
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GRUP ÖNDERLERİ -- Aşağıda bu dersleri her grup üyesi için anlamlı 
kılacak bir kaç ilke bulabilirsiniz.

• Grup önderi olarak, grupla bir araya gelmeden önce tek 
başınıza konulara ve sorulara çalışın. Konulara önceden 
aşinalık kazanırsanız grup üyelerine yardım etmek için daha iyi 
hazırlanmış olursunuz.

• Grup çalışmasına duayla ve imanla başlayın. İsa´nın, Sözü´nü 
anlamanız ve itaat etmeniz için sizinle birlikte olacağına 
inanın.

• Bu derslerin en önemli parçası Kutsal Kitap´tan alınan metin 
parçalarıdır. Grup olarak, belirlenmiş metin parçasını en az bir 
kez okuyun.

• Grup üyelerinin, cevap vermeden önce ayete dikkatlice 
baktıklarından emin olun. Bu dersler İsa´nın gerçekten ne 
öğrettiğini keşfetmek için hazırlanmıştır; kendi fikrimize göre 
O´nun ne dediğini tahmin etmek icin değil.

• Her soruya tek tek cevap verildiğinden emin olun. Her mad-
deyle ilgili bazen 3 ya da 4 soru olabilir. Soruların hepsini birden 
okumayın. Bir sorunun cevabını sonraki soruya geçmeden önce 
mutlaka vermiş olun.

• Bu dersler grup sohbetleri için yapılmıştır; yoksa vaaz ver-
mek ya da bütün dersleri birden öğretmek için değil. Eğer 
grup büyükse zamanın kısıtlı olması nedeniyle herkes her soru 
hakkında yorumda bulunamayabilir. Yine de gruptaki herkese 
birkaç soru hakkındaki fikirlerini kısaca paylaşması için fırsat 
verin. Herkesi katılması için yüreklendirin, ama bir kişinin sohbe-
te hakim olmasına izin vermeyin.

• Mümkünse çember şeklinde oturun ki, grup üyeleri birbirle-
rini görebilsinler. Bu, bir önderin önde her şeyi öğrettiği, sanda-
lyelerin arka arkaya dizildiği bir sınıf ortamından daha serbest bir 
ortam sağlayacaktır. Çember halinde oturmak, gruptakilerin 
sohbete katılmak için kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlar.

• Mümkün olduğunca, emin olun, herkesin kendi ders kopyası 
ve Kutsal Kitap'ı olsun. Grup üyelerini, dersi eve götürmeye ve 
akrabaları, arkadaşları ile tekrar yapmaya teşvik edin. 
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İSA´NIN İZLEYİCİSİNİN YÜREĞİ
Onlara seslenip şöyle ders vermeye başladı... (Matta 5:2)

İsa, müjdeyi duyurduğu üç yıl boyunca çok şey öğretti. Ama ilk öğrettiği 
şeyler neydi? İlk başta neyi öğrenmemiz gerektiğini düşünüyordu?

İsa´nın öğretisiyle ilgili İncil´de geçen ilk sözler Matta  5. bölümde 
bulunmaktadır. İsa öğretme görevine, dünyada gerçekten kimin mutlu 
olduğunu anlatarak başlar. O herkesin mutluluğu aradığını biliyordu. Ama 
insanoğlunun mutluluğu genellikle yanlış yolda aradığını da biliyordu. Biz 
insanlar çoğunlukla yanlış şeylere odaklanırız.

Bu bölümdeki iki ders, açık yüreklilikle yaşamlarımıza bakmamıza 
yardım eder ve şu soruyu sorar: "Gerçek mutluluğu bulmak için hangi 
yoldan gidileceğini biliyor muyum? Bunu gerçekten istiyor muyum?"
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1. Gerçek Mutluluğun Yolunu Keşfedin 

1. Bölüm

Açılış Sorusu: 
Bu dünyada hangi insanların bereketlenmiş ya da mutlu olduğunu 
düşünürüz? Hangi insanlara gıpta edilir?

Matta 5: 1-12´yi okuyun.
1. Her ayete çabucak bir göz atın (3-12 ayetler). Her ayette hangi temel 

sözcük tekrarlanıyor?
2. 3. ayette İsa´ya göre kim mutludur?

Ruhta yoksul olmak, ruhsal olarak yoksul olduğumuzu kabul etmek 
demektir. Başka bir deyişle, gururlu ya da kendini beğenmiş olmak 
değil, hayatımızda Tanrı´ya ihtiyacımız olduğunu itiraf etmek 
demektir.

3. Ruhsal yoksulluğumuzu kabul etmek neden bu kadar zordur?
İsa neden ruhta yoksul olanların mutlu olduğunu söylüyor? (3. ayet)

4. Yaslı olanlar ne alacaklar? (4. ayet) Ne dersiniz, ruhta yoksul olanlar 
yas tutma gereği duyarlar mı?
Çoğunlukla yas tutmanın cenazelere özgü bir şey olduğunu düşünürüz. 
Fakat bu dünyaya Tanrı´nın egemenliğinin geldiğini görmek isteyen 
İsa Mesih imanlıları başka şeyler için de yas tutarlar. Örneğin eğer İsa
´yı izliyorsak günahlarımız nedeniyle büyük üzüntü duyarız, çünkü 
günahlarımız Tanrı´nın şerefini lekeler ve başka insanları incitir. 
Dünyadaki bencillik nedeniyle de büyük üzüntü duyarız.
Siz, kendi günahlarınız nedeniyle üzüntü duyuyor musunuz? Bu 
ülkedeki ya da dünyadaki hangi şey üzüntü duymanıza neden oluyor?

5. Yeryüzünü kim miras alacak? (5. ayet)
Yumuşak huylu olmak demek kendini denetleyebilmek demektir. Öyle 
ki, başkalarına nezaketle ve alçakgönüllükle davranırsınız. Eğer Tanrı
´ya ihtiyacımız olduğunu farkedersek, bu yumuşak huylu olmamız için 
bize nasıl yardım edebilir? 

6. Bencil ve zorba insanlar çoğunlukla denetimi ellerine alırlarken, 
yumuşak huylu insanlar nasıl olur da yeryüzünü miras alırlar? Bu ayet 
yumuşak huylu insanlara sabırlı olmaları ve Tanrı´nın bu ayette 
verdiği sözü tutacağına güvenmeleri için yardım eder mi?

7. 6. ayeti tekrar okuyun.

12



Doğruluk için acıkıp susamak ne demektir?
Tanrı´yı tanımak ve O´nun karşısında doğru olmak için yoğun bir 
“susuzluk” (yani istek) hissettiniz mi hiç? Eğer öyleyse Tanrı´ya bu 
istekten bahsettiniz mi?
Tanrı’nın bu isteğinizi yerine getireceğine inanıyor musunuz?

8. Bu ayette İsa doğruluğa acıkıp susayanlara nasıl bir vaat veriyor?
9. Yuhanna 7: 37-38 ayetlerini okuyun. Burada da İsa susamış olan 

insanlardan bahsediyor. İsa burada: "Bir kimse susamışsa bana gelsin, 
içsin." diyor. Bu sizce ne anlama geliyor?
İsa 38. ve 39. ayetlerde 37. ayetin anlamını nasıl açıklıyor?
İsa´dan gelen yaşam suyunu içmeye başladınız mı? Başkalarına bunu 
nasıl açıklardınız?

10. Bugün çalıştığımız ayetlerden hangisi özellikle yüreğinize dokundu? 
Başkalarına bunu nasıl açıklardınız?
Tanrı´dan O’nun isteğine uygun olan bu tutumları bir tohum gibi 
yüreğinizde büyütmesini isteyin. Öyle ki, İsa´ya daha çok 
benzeyesiniz.

 13



2. Gerçek Mutluluğun Yolunu Keşfedin

2. Bölüm

Açılış Sorusu: 
Son bölümde İsa´nın izleyicilerinin ilk dört özel niteliğine baktık. 
Bunları aklınızdan tekrarlayabilir misiniz? Matta 5. bölümün ilk 12 
ayeti İsa´nın bütün izleyicilerine Tanrı´ya ve başkalarına karşı 
takınmaları gereken bazı uygun tutumları öğretiyor. Bütün insanların 
bu tutumlara sahip olmaları gerektiğine inanıyor musunuz? Neden? 

Matta 5: 1-12´yi okuyun.
1. Merhamet kelimesini nasıl tanımlarsınız? (7. ayet) Geçmişte size hak 

etmediğiniz halde merhametli davranmış biri var mı?
2. Merhametli iseniz ödülünüz ne olacaq? (7. ayet) Sizce neden bizim 

başkalarına karşı olan davranışımızın Tanrı´nın bize olan davranışını 
etkilediğini düşünüyorsunuz?

Matta 18:21-35´i okuyun. Bu hikayenin ana mesajı nedir?
3. Matta 5:8’i okuyun. Kim Tanrı´yı görecek? Tanrı´yı görmenin nasıl bir 

şey olabileceğini hiç düşündünüz mü? Sizce neden sadece yüreği pak 
olanlar Tanrı´yı görebilecek?

4. Siz Tanrı´yı görecek kişilerden biri olduğunuzu düşünüyor musunuz? 
Neden?

5. 9. ayeti okuyun. Eğer barışı sağlayanlara Tanrı Oğulları denecekse, bu 
bize Tanrı’nın kendisi hakkında neyi anlatıyor?

6. Bu dünyanın barışı sağlayanlara ihtiyacı var mı? Biz evimizde ve 
yaşadığımız toplumda nasıl barışı sağlayan kişiler olabiliriz? 
Hayatınızda barışı sağlayan kişi olmanız gereken belli bir durum var 
mı?

7. İnsanlar toplumda barış sağlama çabalarımızı her zaman kabul 
edecekler mi?

8. Öğrendiğimiz bu ayetler, doğru... yani tutumları Tanrı´nın katında 
kabul gören insanlardan bahsediyor.  3-9. ayetlerde bahsedilen 
özellikleri aklınızdan sayabilir misiniz?

9. 10-12. ayetleri tekrar okuyun. İsa, Tanrı´nın katında doğru sayılan 
kişilere ne olacağını söylüyor? Neden bazı insanlar Tanrı´nın 
insanlarına karşı düşmanlık besliyorlar?
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10. 11. ayette İsa izleyicilerine doğrudan sesleniyor. Onlara ne olacağını 
söylüyor? Neden sevinçle coşmaları gerekiyor?

11. İsa Mesih´in izleyicisi olmak kolay mı? İsa böylelerinin bereketli, 
talihli ve gerçekten mutlu olduklarını söylüyor. Bu mutluluk maddesel 
şeylerden mi yoksa ruhsal zenginlikten mi kaynaklanıyor?

12. Dünya da aynen İsa Mesih´in izleyicilerinin yaptığı şekilde mutluluğu 
yakalayabilir mi? Bu ders sizi dünyadan farklı olmaya teşvik etti mi? 
Ne şekilde?
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“Onlar İsaʼya sordu: ʻTanrıʼca onaylanan işleri yerine 
getirmek için ne yapmamız gerekir?ʼ

İsa, ʻTanrıʼnın işi Oʼnun gönderdiği kişiye iman etmenizdirʼ 
diye yanıtladı onları.” (Yuhanna 6:28-29)
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GÜNAHTAN DÖNÜN 
VE İMAN EDİN

"Yahya´nın tutuklanmasından sonra İsa Galile´ ye gelip Tanrı´nın 
Sevindirici Haberi´ni yaydı. `Vakit doldu, Tanrı´nın hükümranlığı yaklaştı. 

Günahtan dönün, Sevindirici Haber´e iman edin´ diyordu." 
(Markos 1:14-15)

İsa´nın izleyicileri günahlarından dönmeye buyrulduklarını biliyorlar. Fakat 
günahtan nasıl dönebiliriz? Tanrı bizden ne yapmamızı istiyor? (Günahtan 
dönmenin ne demek olduğunu bazen yanlış anlıyor muyuz?)

Ayrıca Sevindirici Haber´e iman etmek ne demek?

Günahtan dönmek ve iman etmek kelimeleri bütün İncil boyunca 
kullanılır. İsa’yla yol gitmeye tövbe ve iman aracılığıyla başlarız. Bütün 
yaşamımız boyunca tövbekâr ve iman dolu tutumu sergileyerek Tanrı ile 
yolumuza devam ederiz. Bu bölümdeki dersler tövbe ve iman kavramlarını 
daha iyi anlamamız açısından İsanın bütün izleyicileri için temeldir.
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3. Kendi Doğruluğunuza Güvenmeyin

"Tanrı kibirlilere karşıdır, alçakgönüllülere ise lûtfeder." (Yakup 4:6)

Açılış Sorusu: 
Tanrı´nın iyi ve kötü işlerimizi, pazarda tartılan meyveler gibi teraziye 
koyup tarttığını mı düşünüyorsunuz? Bu konudaki düşüncelerinizi 
başkalarına nasıl anlatırsınız?

Luka 18:9-14´ü okuyun.
1. İsa bu benzetmeyi kime anlattı? (9. ayet)
2. İki adam dua etmek için tapınağa gidiyorlar. (10. ayet) Aşağıdaki 

açıklamaları okumadan önce Ferisilerin ve vergi görevlilerinin kim 
olduklarını söyleyebilir misiniz?

3. İsa´nın benzetmesindeki Ferisi, dua ederken kendinden cok emindi. 
Tanrı´ya ne söylemişti? (11-12. ayetler) Sizin görüşünüze göre Ferisi 
neden yaptığı bütün iyi işleri Tanrı´ya hatırlatma gereği duymuştu?

4. Ferisi´nin duasında, Tanrı önündeki doğruluğuna ilişkin bir gurur 
tespit ettiniz mi? (11. ayete tekrar bakın) Ferisi herhangi bir günahı 
için bağışlanma diledi mi?

5. Vergi görevlisinin duasını tekrar okuyun. (13. ayet) O da Ferisi gibi iyi 
işlerini Tanrı´ya hatırlattı mı? Tanrı´dan umutsuzca ne diledi?
Vergi görevlisi Tanrı önündeki doğruluğuna az da olsa güveniyor mu?

6. İsa´ya göre kim Tanrı´nın önünde aklanarak evine geri döndü?
Kutsal Kitap´ta hepimizin günah işlediği ve Tanrı´nın yüceliğinden 
yoksun kaldığı yazılıdır. (Romalılar 3:23) Ferisiler gibi iyi işlerimize 
güvenirsek, Tanrı´yla doğru ilişkide olma umudunu taşıyamayız. Hiç 

İsa´nın zamanında Ferisiler ve vergi görevlileri kimlerdi?
Ferisiler, Yahudi dini önderleriydi. İnsanlar onlara saygı 
duyuyorlardı, fakat  İsa onların dindar bir maske taktıklarını 
söylemişti. Gerçekte onların yürekleri Tanrı’dan uzaktı. İsa onları 
ikiyüzlü oldukları için azarlamıştı ve elçilerine onlar gibi 
olmamalarını buyurmuştu. Vergi görevlileri insanları dolandıran 
rüşvetçi adamlardı. Yahudiler vergi görevlilerinden nefret 
ediyorlardı. Bu benzetmede bu adamların ikisi de tapınakta dua 
etmektedir.
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birimiz temiz ve ak değiliz; hepimiz Tanrı´nın bizi aklamasına ihtiyaç 
duyarız. Fakat İsa Mesih´te umut vardır. O bize günahlarımızdan 
dönmemizi ve O´na inanmamızı buyurdu.

7. İsa´nın Baba´nın yanına alınmasından yıllar sonra, elçisi Yuhanna 
günahlarımızı itiraf etmenin ve İsa´nın günahlarımız için bir kurban 
olduğuna inanmamızın önemini açıkladı. 

1. Yuhanna 1:8-2:2´yi okuyun. 
Tanrı´ya karşı günahlarınız konusunda dürüst olabilmeniz için bu 
ayetlerin sizi cesaretlendirmesine izin verin. Bu ayetlerin bize ne 
anlattığını kendi kelimelerinizle açıklayın.

KENDI YAŞAMINIZ HAKKINDA DÜŞÜNÜN.
8. İşlediğiniz günahlardan tövbe etmeniz gerekiyor mu? 

Bunlar sizi utandıran şeyler mi?
İsa günahın sadece utanç verici toplumsal günahlar (zina etmek) ya da 
korkunç cezai eylemler (cinayet işlemek) olmadığını öğretiyor. O, 
günahın herkesin yüreğinde başladığını öğretiyor. Eğer birine şehvetle 
bakarsak yüreğimizde zina etmiş oluruz. Öfkeli sözler söylersek insanı 
öldürmüş oluruz. Eğer başkalarından nefret eder ve onlara beddua 
edersek, bütün insanları seven cennetteki Babamız gibi olamayız. 
Yaptığınız yanlış şeyler nedeniyle Tanrı´nın bağışlamasına ihtiyacınız 
olduğunu biliyor musunuz?

9. İncil bize Tanrı´nın merhametinin İsa Mesih´e iman eden herkes için 
karşılıksız bir hediye olduğunu öğretiyor, çünkü İsa Mesih dünyanın 
günahları için bir kuzu gibi öldü. Vergi görevlisi gibi Tanrı´nın 
merhametine ihtiyacınız olduğunu görebiliyor musunuz? Kendini 
aldatan Ferisi gibi kendi doğruluğunuza güvenme hatasına düşmemek 
için dikkatli olun. Bağışlanmak için Tanrı´nın önünde dürüstlüğün ve 
günahlarınızı itiraf etmenin gerekli olduğunu görebiliyor musunuz?

Grup Önderi için Bir Not: 
Şimdi grubu duayla nazik bir şekilde günahlarını Rab´be itiraf 
etmesi için yönlendirin. Grup üyelerinin, Tanrı´nın onların 
günahlarını bağışlaması için İsa´nın öldüğüne inandıklarından 
emin olun. Onlara, İsa´ya günahlarını kaldıran kişi olarak güven 
duymayı öğretin. 
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4. İsa´nın Günahlarınız İçin Öldüğüne İnanın

1. Bölüm

Giriş:  Bu derslerin amacı İsa´nın, izleyicileri için olan öğretisi ve buyrukları 
hakkında öğrenmektir. İsa izleyicilerine kendisine inanmalarını 
öğretti. Neden? Bu derste ve bundan sonraki derste İsa´nın yaklaşık 
2000 yıl önce gerçekleşmiş olan ölümü hakkında okuyacağız. 
Milyonlarca insan O´nun dünyanın kurtarıcısı olduğuna inanıyor. O´na 
inanabilmek için ölümünün amacını anlamamız gerekiyor. İncil, O
´nun Babası´na itaat ettiğini ve bizim günahlarımız için bir kurban 
olarak ölmek amacıyla dünyaya geldiğini öğretiyor.

Açılış Sorusu: 
Kendinize ya da Tanrı´ya belli bir şeyi asla yapmayacağınıza dair söz 
verdiğiniz ve kendinizi aynı şeyi yaparken bulduğunuz oldu mu hiç? 
Zayıf olduğumuzu gördüğümüzde ne yapmalıyız?

Markos 14:27-31´i okuyun.
1. İsa, 27. ayette, ölümünde ne olacağını söylüyor?

Daha sonra 28. ayette ölümünden sonra hayret verici bir şeyin 
olacağını bildirdi. Ne bildirdi?

2. Petrus 29. ayette İsa’yı asla terk etmeyeceğini söylüyor. İsa Petrus´a 
ne cevap veriyor? (30. ayet)
Petrus İsa´yla birlikte ölüme gidecek kadar güçlü olduğunu 
düşünüyordu. (31. ayet) O anda Petrus´un yerinde olsaydınız İsa size  
O´nu inkar edeceğinizi söylediği zaman gücenir miydiniz?

Markos 14:32-42´yi okuyun.
3. İsa Petrus´u, Yakup´u ve Yuhanna´yı birlikte dua etmek için yanına 

aldığında, O yüreğindeki duyguları hakkında onlara ne söyledi? 
(33-34 ayetler)

4. İsa derin keder içinde dua ederken elçileri uyuyorlardı. Onların uyanık 
kalıp dua etmeleri İsa için neden önemliydi? (37-38 ayetler)

5. İsa dua etmek için uzaklaştı ve tekrar geri döndüğünde elçilerini yine 
uyurken buldu. Üçüncü kez yine aynı şey olduğunda elçilerine ne 
dedi? (41-42 ayetler)
Zorluklar üstümüze karanlık gibi çöktüğünde ruhumuzun dua etmek 
istediğini ama bedenimizin zayıf olduğunu görürüz çoğunlukla. Dua 
etmek için Tanrı´dan nasıl güç alabiliriz, ki ayartılmaya düşmeyelim?
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Markos 14:43-65´i okuyun.
6. Yahuda İsa´ya nasıl ihanet etti? (44-46 ayetler) İsa tutuklandığında ne 

oldu? (50. ayet)
İsa elçilerine içlerinden birinin kendisine ihanet edeceğini (Markos 
14:18.21) ve bütün elçilerinin Onu terk edeceğini söyledi. Yine de 
bunlar gerçekleştiğinde İsa´nın kendisini nasıl hissettiğini 
düşünüyorsunuz?

7. Yahudi din önderleri İsa´yı kıskanıyorlardı. İsa´nın, onların 
ikiyüzlülüklerini açığa çıkaran öğretilerinden hoşlanmıyorlardı. İsa´ya 
karşı tanıklık vermeleri için ne tip insanları getirdiler? (55-59 ayetler)

8. Başrahip İsa´ya ne sordu? (61. ayet) İsa´nın cevabı neydi? (62. ayet)
İsa cevap verdikten sonra ne dediler? Ne karara vardılar? (63-64 
ayetler)

Markos 14:66-72´yi okuyun.
9. Petrus´un İsa´yı inkarı üçüncü kezde daha sertti. Nasıl? (71. ayet) 

Petrus İsa´nın onun inkarı hakkında önceden konuştuğunu 
hatırladığında ne yaptı?
Petrus İsa´nın  kendisini izleyenlere ne dediğini de kesinlikle 
hatırlıyordu. İsa şöyle demişti: "Bu durumda her kim beni insanların 
önünde açıkça kabul ederse, ben de onu göklerdeki Babam´ın önünde 
açıkça kabul edeceğim. Ama her kim beni insanların önünde yadsırsa, 
ben de onu göklerdeki Babam´ın önünde yadsıyacağım." (Matta 
10:32-33).
İsa´yı izlemekten utanç duymamak için imanda nasıl büyüyebiliriz?
Bir dahaki derste İsa´nın ölümü konusunu bitireceğiz.
İmanda büyümek ve İsa Mesih´i izlemekten utanç duymamak için 
birbiriniz için dua edin.
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5. İsa´nın Günahlarınız İçin Öldüğüne İnanın
2. Bölüm

Açılış Sorusu:
İsa´nın ölümüyle ilgili olan bu dersin ilk bölümünde İsa´nın 
tutuklandığı gece gerçekleşmiş olan şeylere baktık. İsa elçilerinden 
kendisiyle birlikte uyanık kalıp dua etmelerini istediğinde elçilerin ne 
yaptıklarını hatırlıyor musunuz? Yahuda ne yapmıştı? Petrus ne 
yapmıştı?
Şimdi hikayenin geri kalan kısmına bakalım.

Markos 15:1-15´i okuyun.
1. Pilatus Fısıh Bayramı´nda ne yapardı? (6. ayet)
2. Barabas kimdi? (7. ayet) Fısıh Bayramı´nda Barabas´ın salıverilmesini 

istemeleri için kalabalığı kim kışkırtmıştı? (11. ayet)
3. Başrahipler hangi sebeple İsa´yı Pilatus´un eline teslim etmişlerdi? 

(9-10 ayetler)
4. Pilatus İsa´yla ne yapması gerektiğini sorduğunda kalabalık nasıl 

cevap vermişti? (13-15 ayetler)
Markos 15:16-20´yi okuyun.

5. Askerlerin İsa´yla nasıl dalga geçip O´na vurduklarını anlatın. (16-20 
ayetler)

Markos 15:21-32´yi okuyun.
6. İsa´yı çarmıha germek için nereye götürdüler? (22. ayet) 

Askerler İsa´ya içmesi için ne verdiler? (23. ayet) 
Sizce İsa kendisine verilen şeyi neden içmedi?

7. İsa kimlerle birlikte çarmıha gerildi? (27-28 ayetler)
8. İsa´nın etrafındaki kalabalık O´nunla nasıl dalga geçti? (29-32 ayetler)
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İnsanların İsa´nın söylediklerini nasıl yanlış anladıklarını ve 
neden çarmıha gerildiğini gözden geçirelim:

a) İsa tapınağı yıkıp üç günde yeniden kuracağını söylemişti. 
İnsanlar O´nun bu dediklerini hatırlatarak O´nunla dalga 
geçtiler. Yuhanna 2:18-22 ayetlerinde İsa´nın gerçekte ne 
demek istediğine bakın.

b) Başkalarını kurtardığını ama kendini kurtaramadığını 



Markos 15:33-41´i okuyun.
9. İsa öldüğünde Yeruşalim´deki Yahudi tapınağında ne oldu? (37-38 

ayetler)

Markos 15:42-47´yi okuyun.
10. İsa´nın bedenine ne yapıldı? 

Orada ne  olduğunu anlamak için Yahudi kültürünü  ve 
tarihini bilmek önemlidir. Yahudi tapınağı rahiplerin, insanların 
günahları için hayvanları kurban ettikleri bir yerdi. Yılda bir kez 
Başrahip kuzunun kanını tapınağın belli bir odasına -kutsalların 
kutsalı- alırdı ve bu kurbanı insanların günahları için Tanrı´ya 
sunardı. Tanrı´nın kutsal huzurunun olduğu bu odaya hiç kimse 
giremezdi. Rahip bu odanın içine kocaman ve kalın bir perdenin 
içinden geçerek ulaşırdı. Perde Tanrı´dan ayrılığı simgeliyordu. 
İşte İsa -Tanrı´nın kuzusu- bizim günahlarımız için hayatını 
çarmıhta bir kurban olarak verdi. Tam İsa´nın öldüğü anda perde 
görünmeyen güçlü eller tarafından yukarıdan aşağıya yırtıldı. 
Sanki Tanrı, İsa Mesih´in kurban olması sayesinde insanların 
kendisiyle artık barıştırıldığını göstermek için perdeyi açmıştı. 
Tövbe ve İsa Mesih´e olan imanla günahlarımızın 
bağışlandığından ve aklandığımızdan emin olabiliriz.
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söyleyerek O´nunla dalga geçtiler. İsa´nın kendisini neden 
çarmıhtan kurtarmadığını anlamak için takip eden ayetleri 
okuyun.

Matta 20:17-19 - İsa kendisine ne olacağını önceden bildirdi? 
Markos 10:44-45 - İsa elçilerine ne yapmak için geldiğini söy-
ledi?
Yuhanna 10:14-18 - İsa ne yapmaya kudreti olduğunu söyledi. 
(17-18 ayetler)
Yuhanna 12:23-33 - İsa 23. ve 24. ayetlerde ölümü hakkında ko-
nuşarak yüreğinin sıkıntılı olduğunu açıkladı. Fakat 27. ve 28. 
ayetlerde alışılagelmedik bir şekilde dua eder. Baba´sından ne 
istiyor?



Fakat hikayenin sonuna gelmedik. Sonraki derste İsa´nın ölmesinden 
ve gömülmesinden sonra gerçekleşen şaşırtıcı olaylar anlatılacak.
İsa Mesih´in çarmıha gerilmesiyle ilgili hikaye sizi nasıl etkiledi? 
Grupla birlikte duygu ve düşüncelerinizi paylaşın. Bu hikaye, Tanrı
´nın sizi sevdiğine dair inancınızı nasıl etkiledi?
Tanrı´ya yüce sevgisi ve bizim günahlarımız için kurban olan İsa 
Mesih için şükredelim.
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6. İsa´nın Ölümden Dirildiğine İman Edin Ve Sonsuz 
Yaşamı Alın

Açılış Sorusu: 
Son iki derste İsa´nın günahlarımız için çarmıhta öldüğüne değindik. 
İsa´nın ölümü hakkında ne hatırlıyorsunuz? Mümkün olduğu kadar 
çok ayrıntıyı hatırlamaya çalışın.
Şimdi İsa´nın ölümünün ardından üçüncü gündü – pazar sabahının çok 
erken saatleriydi. Şimdi meydana gelmiş olan şaşırtıcı olayları 
okuyalım.

Yuhanna 20:1-18´i okuyalım.
1. Mezara vardığında Mecdelli Meryem´i ne şaşırtmış ve üzmüştü? (1-2 

ayetler) O hemen gidip kime anlattı?
2. 3-9 ayetlerini tekrar okuyun. Petrus ve Yuhanna (“İsa´nın sevdiği 

elçi”) ne yaptılar? Tepkilerini anlatın.
8. ayete göre Yuhanna mezarı boş gördüğünde tepkisi ne olmuştu? O 
anda Petrus ya da Yuhanna tam olarak neler olduğunu kavradı mı?

3. 3) 10-13 ayetlerini okuyun. Meryem mezarın içine baktığı anda ne 
gördü?

4. 14-18 ayetlerini okuyun. Kim gelip Meryem´in yanında durdu? Onun 
kim olduğunu ne zaman farketti? Sizce o anda ne hissetti?
Meryem´in kederinin nasıl sevinç ve şaşkınlığa dönüştüğünü aklınızda 
canlandırmaya çalışın. İmkansız olan gerçekleşmişti!

5. Hizmette bulunduğu zaman İsa birkaç kez başkalarını ölümden 
diriltmişti. En yakın arkadaşı Lazarus öldüğünde İsa onun yas tutan 
kız kardeşlerine şöyle demişti: "Diriliş ve yaşam Ben´im. Bana iman 
eden ölmüş olsa da yaşayacaktır. Yaşamakta olan herhangi bir kimse 
bana iman ederse sonsuzluk boyunca hiç ölmeyecektir." (Yuhanna 
11:25-26) Bu ayetlere göre İsa´nın ölümden dirilmesi sizin ve benim 
için ne anlama geliyor?

Meryem´in hissettiği kederi aklınızda canlandırmaya çalışın. İsa
´nın Mesih olduğuna inanıyordu. O´nu seviyordu ve O´na hizmet 
etmişti. O´nu korkunç bir şekilde ölürken görmüştü. Şimdi O´nun 
gömüldüğü yere gelmişti, ama artık bedeni bile ortada yoktu!

26



6. 19-20 ayetlerini okuyun. Ölümden dirildiği gün İsa daha kimlere 
göründü? İsa elçilerine çarmıha gerilmiş olan İsa olduğunu nasıl 
kanıtladı? Elçileri nasıl tepki gösterdiler? Onların ne kadar 
heyecanlanmış olduklarını hayal edebilir misiniz?

7. 24-29 ayetlerini okuyun. Elçiler Tomas´a Rab´bin dirildiğini 
söylediklerinde o ne cevap verdi?
İsa kendisini ona gösterdiğinde Tomas ne tepki verdi? (28. ayet) İsa
´nın 29. ayette "ne mutlu ona" dediği kişi kim?

8. Biz İsa´nın gerçekten ölümden dirildiğini nasıl bilebiliriz? İsa 
başkalarına göründü mü? 1Korintliler 15:3-7´yi okuyun. Bu 
mektubun yazarı elçi Pavlus, İsa´nın ölümden dirildikten sonra 
kimlere göründüğünü söylüyor? 
Elçilerin İşleri 1:1-3´ü okuyun. İsa dirilişinden göğe alınışına kadar 
kaç gün yeryüzünde kalmıştı? Bu zaman boyunca elçilerine ne 
göstermişti? (3. ayet)

9. Elçiler İsa´nın gerçekten hayatta olduğuna ikna olmuşlar mıydı? 
Tarihçiler İsa´nın on iki elçisinden on tanesinin İsa´ya olan imanları 
nedeniyle öldürüldüklerini söylerler. (Yahuda kendisini öldürmüştü ve 
Yuhanna da sürgünde olduğu bir adada ölmüştü.) Yalan olduğunu 
düşündükleri bir şey için ölürler miydi?

10. Şimdi Yuhanna 20. bölüme geri dönün ve 30. ve 31. ayetleri 
okuyun. Yuhanna İsa´nın yeryüzündeki yaşamı hakkında neden 
yazdı? Bizim neye sahip olmamızı istiyor? (31. ayet)
Siz neye inanıyorsunuz? İsa´nın dünyaya geldiğine ve günahlarınız 
için Tanrı´nın bir kurbanı olarak öldüğüne inanıyor musunuz? O´nun 
ölümden dirildiğine ve ölüme galip geldiğine inanıyor musunuz? Eğer 
öyleyse bunu O´na hemen şimdi söyleyin. Düşünün, ölümden bir daha 
asla korkmamak ne kadar harika bir şey!
Yuhanna 11:25-26´yi tekrar okuyun. Tarif edilemez sonsuz yaşam  
hediyesi nedeniyle İsa´ya şükredin ve O´nu övün.
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7. Mesih´in Neden Ölmesi Gerektiğini Anlayın 
Ve Ona İman Edin

Açılış Sorusu: 
Hayatınızda kendinizi çok umutsuz  hissettiğiniz kötü bir dönem oldu 
mu? Bundan bahseder misiniz? Sizi tam bir ümitsizliğin içine 
düşmekten alıkoyan şey neydi?
Aşağıdaki hikaye İsa´nın ölümden dirildiği gün gerçekleşmişti.

Luka 24:13-53´ü okuyun.
1. 13-16 ayetlerini tekrar okuyun. Elçiler yürüyüp konuşmaktalarken kim 

onlarla birlikte gelip yürümüştü? Onun kim olduğunu biliyorlar 
mıydı?

2. 17-24 ayetlerini okuyun. İsa´nın iki elçisinin tartıştığı konu neydi? 25. 
ve 26. ayetlerde İsa´nın onlara ne cevap verdiğini okuyun. İsa, elçiler 
O´nun neden ölmesi gerektiğini anlamadıkları için şaşkındı. 27. ayette 
bunu onlara nasıl açıkladı?

3. 26. ayette İsa kendisi için hangi unvanı kullanıyor?

"Mesih" kelimesi Yahudiler için ne anlama geliyordu?
İsa yeryüzüne gelmeden yüzlerce yıl önce Yahudi peygamberler 
Mesih´in geleceğini bildirmişlerdi. Peygamberlikler, Tanrı´nın 
göndereceğ i , Yahudilerin kurtarıcısı olacak birinden 
bahsediyorlardı. Genellikle bu peygamberliklerin, bir savaşçının 
geleceğini bildirdiğine inanıyorlardı. Bu kişi Yahudileri, onlara 
zulmeden kişilerden kurtaracaktı. İsa, onların, kendisinin Mesih 
olduğunu anlamalarına yardım etti. Onların en büyük düşmanı 
onlara hükmeden Romalılar değildi. Kölesi oldukları şey 
günahları idi. Mesih´e, günahlarını alması için ihtiyaçları vardı. 
İsa, Mesih´in ölmesi gerektiğini açıkladığında, bu sözler elçilerin, 
İsa´nın ölümünün umutsuz bir trajedi olmadığını anlamalarına 
yardım etti. Denetim Tanrı´nın elindeydi ve amacına ulaşmak için 
kötü insanların planlarını kullanmıştı. Yüzlerce yıl önce Tanrı 
Mesih´in kurtarıcı olarak öleceğini peygamberlere bildirmişti. İsa
´nın kendisi de elçilere öleceğini ve ölümden dirileceğini birkaç 
kez söylemişti. Fakat  onlar zihinleri kapalı olduğu için hiçbir şey 
anlamamışlardı.
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4. Yeşaya, İsa´dan yaklaşık 600 yıl önce yaşamış önemli bir 
peygamberdi. Yeşaya 52:12-15´i ve 53:1-12´yi okuyun. Yeşaya´nın, 
İsa´nın ölümü, ölümden dirilmesi ve göğe alınması ile gerçekleşmiş 
olan ne kadar çok peygamberlikte bulunduğuna bakın. 

5. Luka 24. bölüme dönün ve 28-35 ayetlerini tekrar okuyun. İsa´nın kim 
olduğunu ne zaman anladılar? (31. ayet) İsa´nın onlarla yolda 
konuşması onları nasıl etkiledi? (32. ayet)

6. O anda hemen ne yaptılar? Yeruşalim´e geri döndüklerinde elçiler neyi 
çoktan duymuşlardı? (34. ayet) Onların en karanlık gününün nasıl en 
zaferli güne dönüverdiğini aklınızda canlandırmaya çalışın!

7. 36. ayette ne oldu? Elçiler neden korkmuşlardı? (37. ayet)
Elçiler, İsa´nın ölümünün yasını tutuyorlardı ve İsa şimdi onların 
karşısında duruyordu. Siz elçilerden biri olsaydınız tepkiniz ne 
olurdu?

8. İsa hayalet olmadığını onlara kanıtlamak zorunda kalmıştı. Bunu nasıl 
yaptı? (38-42 ayetler)

9. İsa hayalet olmadığını ispat etmeye çalıştıktan sonra, onlara neden 
ölmesi gerektiğini nasıl açıkladı? (44-47 ayetler)

10. İsa bütün uluslara neyin vaaz edilmesi gerektiğini söyledi? (47. ayet) 
Kimin adıyla (yani yetkisiyle) bunlar vaaz edilmeliydi?

11. İsa´nın bizim için kurban olarak ölmesinin sadece Yahudiler için değil, 
bütün uluslar için olduğunu söylediğine dikkat edin. (47.ayet)
İsa´nın sizin için de öldüğüne ve ölümden dirildiğine inanıyor 
musunuz? Eğer eski hayatınızın yolundan dönerseniz günahlarınızın 
bağışlanacağına inanıyor musunuz? İsa´ya geçmişinizi temizlemesi 

Elçiler sadece korkmamışlardı, aynı zamanda kafaları da çok 
karışmıştı. İsa ölmüştü ve şimdi tekrar hayattaydı. Mutlaka neden 
bu korkunç ölümün gerçekleşmiş olduğunu merak ediyorlardı.

NOT: İsa iki elçisine yolda her şeyi açıkladıktan sonra  Eski Ahit
´teki peygamberliklerin O´nun ölümü ve ölümden dirilmesi ile 
nasıl gerçekleşmiş olduğunu tekrar anlatmıştı. Zamanın 
başlangıcından beri O´nun bizim günahlarımız için acı çekmesi 
Tanrı´nın bir planıydı.
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için güvendiğinizde size kendisinde yeni bir hayat vereceğine inanıyor 
musunuz?

12. Bölümün sonunda İsa´ya ne oldu? (51. ayet) O´nun göğe alındığını 
gördüklerinde elçiler ne yaptılar? (52. ayet)

13. Filipililer 2:9-11´i okuyun. İsa şimdi nerede? Bu ayet bize sonunda 
herkesin O´nun önünde diz çöküp O´na tapınacağını anlatıyor. Şimdi 
diz çöküp İsa´ya Kurtarıcınız ve Rabbiniz olarak tapınır mısınız?
Eğer bunu daha önce yapmadıysanız İsa´ya, günahlarınızı alacağına ve 
size yeni hayat vereceğine inandığınızı söyleyin. Size verdiği bu 
harika sevgi hediyesi için O´na şükredin.
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8. Tanrı´nın Ruhu´ndan Doğun

Açılış Sorusu: 
Hayatımız boyunca yaptığımız işlerden sizce hangisi en önemlisi?

Yuhanna 3:1-21´i okuyun.
1. Nikodemus kimdi? (1. ayet) İsa´yla konuşmak için gelmişti (2. ayet) 

ve anlaşıldığına göre tek başınaydı. Bunun bir nedeni olabilir mi?
2. Nikodemus İsa´ya ne demişti? (2. ayet)

İsa ne yanıt vermişti? (3. ayet)
3. İsa, bir kişinin iki kez doğması gerektiğini söylemişti ve O´nun bu 

ifadesi Nikodemus´un kafasını karıştırmıştı. 
4-8 ayetlerini tekrar dikkatlice okuyun. 
İsa´nın bu düşünceyi Nikodemus´a nasıl açıkladığını kendi 
kelimelerinizle anlatın.

4. Nikodemus, bu yeni düşünce nedeniyle hâlâ şaşkındı. (9.ayet) 
İsa onun bu kafa karışıklığına nasıl bir cevap verdi? (10. ayet) 
İsa yeniden doğmayı „dünyaya ilişkin bir şey“ olarak nitelendiriyor. 
(12. ayet) 
Neden ruhsal doğum dünyaya ilişkin bir şey adlandırılmıştır?

5. 13-15 ayetlerini tekrar okuyun. Musa´nın çölde bir yılanı havaya 
kaldırması hikayesini biliyor musunuz? (Bu hikayeyi Sayılar  21:4-9
´da bulabilirsiniz.)

6. 16. ve 17. ayetler bir kaç kelimeyle Kutsal Kitap´ın ana mesajını çok 
iyi açıklıyorlar. Bu ayetlerin neyi anlattığını kendi kelimelerinizle 
söyleyiniz.
Şimdi bu ayetlere tek tek bakalım:

• Tanrı´yı, Oğlu´nu dünyaya göndermesi için motive eden şey 
neydi?

• Tanrı Oğlu´nu bir amaç için göndermişti. Neydi bu amaç?

• Kim Oğul´dan sonsuz yaşamı alabilir?

• Tanrı´nın Oğlu´nu göndermesinin nedeni ne değildi?
18-21 ayetleri tekrar okuyun.

7. 19-21 ayetlerindeki ışık sizce ne anlama geliyor?
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Kendi hayatınızı düşünün. Tanrı´nın ışığından nasıl saklanıyorsunuz?

Yuhanna 12:44-50´yi okuyun. 
8. İsa neden dünyaya geldi? (46. ayet)

İsa Mesih´e inanmak ne anlama geliyor? (44-45 ayetler)
Mesih´e bunları söylemesi için kim buyruk verdi? (49-50 ayetler)

9. İsa bu derste, eğer Tanrı´nın egemenliğini görmek istiyorsak yeniden 
doğmamız gerektiğini anlatıyor. Yüce sevgisiyle Tanrı insanlara 
günahlarından dönmelerini ve günahlarının bağışlanması için İsa 
Mesih´in bizim için kurban olduğuna güvenmelerini buyuruyor. Bunu 
yaparlarsa Kutsal Ruh´un yaşamlarına geldiğini ve kendilerine 
yeniden doğmuş gibi yeni bir yaşam verdiğini tecrübe edecekler.
Tanrı´nın Kutsal Ruhu´nun yaşamınıza girmesiyle yaşayacağımız 
yeniden doğuşu siz de yaşadınız mı? Cevabınız hayırsa, bunu 
yaşamaya hazır mısınız?

19. ayet "ışık dünyaya geldi" diyor. Birçok insan Mesih´in 
ışığından kaçıyor. O´nun Ruhu´nun kendilerini temizleyip 
kendilerine yeni yaşam vermesine izin vermiyorlar. Fakat 
gerçekte Tanrı´nın sevgisinden kaçtıklarını bilmiyorlar. Eğer 
kaçmayı bırakıp Mesih´e geri dönerlerse, İsa´nın Nikodemus´a 
dediği gibi yeniden doğacaklar. Buna tövbe ve iman denir. Başka 
bir deyişle, Kutsal Ruh´tan gelen yepyeni bir yaşamı 
keşfedecekler. Bağışlanma ve merhamet bulacaklar.
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9. Söz´ü İyi Ve Temiz Bir Yüreğe Alın

Ekinci Ve Tohum Benzetmesi

Açılış Sorusu: 
Tanrı´nın neden görünmez olduğunu düşünüyorsunuz? Neden 
kendisini ve gerçeğini dünyaya açıkça göstermiyor? 

Matta 13:1-17´yi okuyun.
1. İsa öğretmek için bir kayığa binmişti. Neden? (2. ayet)
2. 6-9 ayetlerine tekrar bakın. Çiftçi tohum ekiyor. Tohumların düştüğü 

dört yerin adını söyleyin. Bu dört değişik toprak türünden her 
birindeki tohumlara ne oldu?

3. İsa´nın bu hikayede neyi öğretmeye çalıştığını düsünüyorsunuz?
4. 13-15 ayetlerini iyice okuyun. İsa neden insanlarla benzetmeler 

yoluyla konuştu?
5. Eğer insanlar gözlerini ve kulaklarını gerçekten kullanırlar ve Tanrı

´nın işlerini anlamaya çalışırlarsa ne olur? (15. ayet)
Şimdi İsa´nın benzetmelerle ilgili açıklamasını okuyun. Matta 13:18-23

6. Bu hikayede tohum neyi simgeliyor? (19. ayet)
İsa, yol kenarına düşen tohumları yiyen kuşlar örneği ile yüreğimizden 
ruhsal gerçekleri kapan Şeytan´ı resmediyor. Tanrı´nın Sözü´nü 
duyduğumuzda, Şeytan´ın bizden çalmaması için neyi saklamalıyız? 
Bu neden önemli?

7. 6. ayette sıcak güneş küçük bitkiyi yakıp kavuruyor. Güneş neyi 
simgeliyor? (21. ayet) Neden bitki soldu?
Mesih’te olan kökünüz ne kadar derin?
Kökünüzün daha derine gitmesi için ne yapabilirsiniz?

8. Bu hikayede dikenler ne yaptılar? (7. ayet) Dikenler neyi simgeliyor? 
(22. ayet)

9. İsa endişelerin mesaja engel olduğunu söyledi. Nasıl?
Sizi Tanrı´ya güvenmekten alıkoyan endişeleriniz var mı? Onları, 
imanınızı yüreğinizden dışarıya atmasın diye nasıl yenebilirsiniz? 
(Filipililer 4:6-7´ye bakın)

10. İsa 22. ayette zenginliğin aldatıcı olduğunu söylüyor. Zenginlik bizi 
nasıl kandırabilir? Zenginliğin kandırmacalarına, yalanlarına sadece 
zenginler mi kulak verirler? Siz de bu yalanları dinliyor musunuz? 
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11. Verimli toprak nedir? (23. ayet) Bu benzetme Markos 4 ve Luka 8´de 
de bulunmaktadır. Belki de İsa gezdiği süre boyunca bu benzetmeyi 
pek çok kez anlatmıştı. Markos ve Luka verimli toprağın diğer önemli 
özelliklerini de bildirirler. Bunlar nelerdir? (Markos 4:20 ve Luka 
8:15’i okuyun) Siz bu özelliklerde büyümek istiyor musunuz?

12. İsa için ürün vermek ne demektir? Birçok kişi İsa´nın izleyicisi 
olduğunu söyler, fakat yaşamlarına bakınca bunu göremeyiz. Eğer 
Mesih için hiç iyi ürün vermiyorsak, imanımız gerçek midir?

13. Sizi bu aşamada temsil eden toprağı seçmeniz gerekseydi, hangisini 
seçerdiniz? Neden? İmanınızın büyümesini engelleyen şey nedir? Bu 
konuda ne yapabilirsiniz? Şimdi bu konuda dua etmek için biraz 
zaman ayırın.
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10. Tövbe Edin Ve Zararı Tazmin Edin 

Açılış Sorusu: 
İsa Mesih hakkında ilk kez duyduğunuz zamanı düşünün. O´nda en 
çok hoşunuza giden şey neydi?

Luka 19:1:10´u okuyun.
1. 2-4 ayetlerinden Zakkay´ın İsa´yı tanımadan önce nasıl biri olduğunu 

okuyoruz?
2. 3. ayet bize Zakkay´ın İsa´yı görmek için büyük bir istek duyduğunu 

anlatıyor. Muhtemelen mucizeler yapan ve harika gerçekleri öğreten 
büyük bir kişi olduğunu duymuştu. İsa hakkında biraz bir şeyler 
öğrenmiş ve daha da fazlasını öğrenmek için can atan biriyle tanıştınız 
mı? Ona İsa´yı daha iyi öğrenmesi için nasıl yardım ederdiniz?

3. Ne dersiniz, Zakkay İsa´nın kendisinin evine gelmeyi isteyeceğini hiç 
ummuş muydu? Neden?

4. İsa Zakkay´ın evine giderek adına kara çalınmasını nasıl riske atmış 
oldu?
İsa eve girdiğinde insanlar ne dediler? (7. ayet)

5. Dedikodu, Şeytan´ın toplum içinde yüreklerimize korku salmak için 
kullandığı güçlü bir silahtır. İnsanların dedikodusu İsa´nın Zakkay´ın 
evine gitmesini engelledi mi?
İsa insanların ne dediklerinden ya da ne düşündüklerinden korktu mu? 
İhtiyacı olan birine yardım etmek söz konusu olduğunda dedikodunun 
sizi engellemesine izin veriyor musunuz?

6. Yahudiler İsa´yı kutsal bir öğretmen olarak görüyorlardı. İsa´nın 
günahkarların evine gitmeyeceğini düşünüyorlardı. Tanrı ve O´nun 
günahkarlara gösterdiği ilgi hakkında nasıl yanlış bir fikre sahiptiler? 
(Pavlus´un 1. Timoteyus 1:15´te bu konuda ne dediğine bakın.)

7. Zakkay İsa´yı arıyordu; fakat sonradan farketti ki, İsa da onu arıyordu. 
İnsanlara İsa hakkında bahsederken, İsa´nın hâlâ insanları aradığını 
bilmek size yardım ediyor mu?

Not: Vergi görevlileri, Yahudi ulusuna egemen olan Romalılar 
için çalışan Yahudilerdi. Yahudiler onlara "günahkarlar" derlerdi. 
Çünkü Romalıların istediğinden daha fazla vergi toplayarak 
zengin olurlardı. Fazladan aldıkları kendilerinde kalırdı. 
Genellikle başka Yahudiler onlardan nefret ederlerdi.
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Bütün kayıp insanları -hatta toplumun hor gördüklerini bile-  arama 
konusunda nasıl daha çok İsa´ya benzeyebiliriz?

8. Şimdi 8. ayette Zakkay´ın ne dediğine bakın. Günahlarından gerçekten 
döndüğünü ve yeni hayatı istediğini nasıl gösterdi?
Onun için hangisi daha önemliydi? Parası mı, yoksa Tanrı´yla doğru 
bir ilişkiye sahip olmak mı?

9. Tanrı sizce bu yasayı neden verdi? Eğer insanlar işledikleri günahların 
zararını tazmin etselerdi, toplumda ne olurdu?
Zararı tazmin etmek, günahlının yenilenmesine nasıl yardım edebilir? 
Sizce bu, kendisine karşı günah işlenmiş kişiyle olan bozulmuş 
ilişkinin yenilenmesini de sağlar mı? Nasıl?
Sizce Zakkay´dan paralarını geri alan insanlar kendilerini nasıl 
hissetmişlerdi?

10. 9. ve 10. ayetleri tekrar okuyun. İsa ne dedi? Zakkay´ın evine kurtuluş 
nasıl geldi? 

11. Bazen biz tövbe etmenin Tanrı ve günahkar arasındaki bir şey 
olduğunu düşünürüz. Fakat bu hikaye, tövbe etmenin aynı zamanda 
günahkar ile onun günahı nedeniyle zarar verdiği kişiler arasındaki bir 
şey olduğunu gösteriyor. Eğer günahımız nedeniyle gerçekten 
pişmanlık duyuyorsak, bunu düzeltmek için de elimizden geleni 
yaparız.
Geçmişte günahlarınız nedeniyle birini incitmiş miydiniz hiç? 
Birinden yanlış yollardan para ya da başka bir şey almış mıydınız? 
Ödemeniz gereken bir şeye zarar vermiş miydiniz? Eğer öyleyse, 
günahlarınızdan gerçekten döndüğünüzü onlara nasıl gösterebilirsiniz? 
Verdiğiniz zararın tazmini için ne yapmanız gerektiğini Tanrı´ya 
sorun.

Not: Eski Ahit´te bir yasa vardı: Eğer birisi başkasının parasını 
çaldıysa ya da doğru olmayan yollarla elde ettiyse (örneğin haraç 
keserek ya da yalan söyleyerek vs), aldığının tamamının yanı sıra 
bunun yüzde yirmisini de geri ödemeliydi. Buna "zararın tazmini" 
deniyordu.

 37



11. Baba´yı Onurlandırdığınız Gibi Oğul´u Da 
Onurlandırın

İsa Kendisi Hakkında Ne Dedi? 
Başkaları O´nun Hakkında Ne Dediler? 1. Bölüm

Açılış Sorusu: 
İsa´ya olan inancınızın doğru yol olduğundan emin misiniz? Birisi size 
neden İsa Mesih´e inandığınızı sorsa, ona ne cevap verirsiniz?

Yuhanna 5:1-15´i okuyun.
1. 1-9. ayetlerde İsa´nın yapmış olduğu mucizeyi anlatın. 

Yahudi önderler adamın iyileşmesinden memnun muydular? Neye 
bozulmuşlardı? (16. ayeti de okuyun.)

Şimdi 16-30. ayetleri okuyun.
2. 17. ve 18. ayetlere tekrar bakın. Yahudi önderler neden İsa´yı 

öldürmeye çalışıyorlardı?
3. 19-23 ayetlerini tekrar okuyun. İsa´ya göre İsa yaptığı mucizeler için 

gereken yetkiyi  nereden almıştı? (19. ayet)
4. İsa, Baba´nın kendisinden yapmasını istediği hangi iki şeyi yapıyor? 

(21. ve 22. ayetler)
Baba İsa´dan neden bu şeyleri yapmasını istedi? (23. ayet)

5. Göksel Babanız olan Tanrı´yı onurlandırıyor musunuz? Tanrı´nın 
sizden Oğlu İsa´yı da onurlandırmanızı istediğine inanıyor musunuz? 
İsa´yı onurlandırmazsak Tanrı´yı gerçekten onurlandırabilir miyiz? 
(23. ayet)

6. 24-30. ayetleri okuyun. İsa´nın sözlerini duyanlara ve O´nu gönderene 
inananlara ne olacak? (24-26. ayetler)

Tanrı bizim İsa hakkındaki samimi şüphelerimizi ve sorularımızı 
yargılamaz. Bu nedenle İsa öğrencileriyle bu konular hakkında 
konuşmuştu. O hatta inançsız ve ikiyüzlü Ferisilere bile kendisine 
inanmaları için yardım etmeye çalışmıştı. Bu dersin bundan 
sonraki kısımları, neden Baba Tanrı´ya inandığımız gibi İsa´ya da 
inanmamız gerektiğini anlamamıza yardım edecek.
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26-27. ayetlerde İsa Baba´nın kendisine verdiği iki şeyi tekrar ediyor. 
Bunlar nelerdir?
Şimdiye kadar İsa´nın inanmayan Yahudilere kendisi hakkında üç şey 
söylediğini gördük: 1). Tanrı O´nun Babasıdır, yani O Tanrı´yla eşittir; 
2) O´nda yaşam vardır ve O kendisine inananlara bu yaşamı verir; 3) 
O´na bütün insanları yargılama yetkisi verilmiştir.
Şimdi İsa, kendisinin kim olduğu hakkındaki diğer tanıklıklardan 
bahsetmeye başlıyor:

31-35. ayetleri okuyun.
7. Yahudilerin çoğu Vaftizci Yahya´nın güçlü bir peygamber olduğuna 

inanıyorlardı. Etkileyici vaazlarıyla Yahudilerin çoğunu Tanrı´ya 
dönmeleri için yönlendirmişti. İsa Yahya´nın tanıklığı hakkında ne 
demişti? (33. ayet)

8. Yahya´nın İsa hakkındaki tanıklığına bakalım. Yuhanna 1:29-34 
ayetlerini okuyun. 29. ayette Yahya İsa´yı nasıl adlandırıyor?
İsa Yahya´dan sonra doğmuştu. Yahya 30. ayette ne diyor?

9. 32-34 ayetlerini okuyun. Tanrı Yahya´ya İsa hakkında ne dedi? (33. 
ayet) Yahya´nın İsa hakkındaki son tanıklığı nedir? (34. ayet)

10. Şimdi İsa´nın kim olduğu hakkındaki bu kısımları okuduğunuza göre, 
sizce O kimdir? Eğer İsa´nın kimliği hakkında samimi sorularınız 
varsa Tanrı´ya sorun. O´ndan size gerçeği anlamanıza yardım etmesini 
isteyin.
Gelecek sefere Yuhanna 5. bölümün ikinci kısmını çalışacağız. Burada 
İsa hakkında daha fazla tanıklıklar göreceğiz.
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12. Baba´yı Onurlandırdığınız Gibi Oğul´u Da 
Onurlandırın

İsa Kendisi Hakkında Ne Dedi? 
Başkaları O´nun Hakkında Ne Dediler? 2. Bölüm

Açılış Sorusu: 
Bu dersin birinci bölümünde Yuhanna 5:1-35´i ve Yuhanna 1:29-34´ü 
okuduk. Bu bölümleri tekrar okuyun. Yuhanna 5. bölümde İsa 
insanlara kendisinin kim olduğu hakkında ne söylüyor? Yuhanna 1. 
bölümde Vaftizci Yahya İsa hakkında ne söylüyor?

Yuhanna 5:36-47´yi okuyun.
1. 36-40 ayetlerinde İsa´nın kim olduğu hakkında üç tanıklıktan daha 

bahsediliyor. Bu ayetleri okuyun. 36. ayete göre Yahya´nın 
tanıklığından daha büyük olan tanıklık nedir?

2. İncil´de okuduğunuz İsa´nın yaptığı mucizelerden birkaçını sayın. Bu 
mucizeler İsa´nın Tanrı Oğlu olduğunu nasıl gösteriyorlar?
Şunu düşünün: Yahya İsa´nın Tanrı Oğlu olduğunu söylediği için belki 
insanlar onun cahil ya da deli olduğunu söyleyebilirlerdi. Ama Tanrı
´dan olduğu açıkça belli olan bu hayret verici mucizeleri nasıl 
görmezlikten gelebilirlerdi?

3. İsa´nın kim olduğu hakkındaki diğer iki tanıklık nedir? (37. ve 39. 
ayetleri okuyun. Ayrıca Matta 3:16-17´ye de bakın.)

4. 41-47 ayetlerini okuyun. Yahudilerin İsa´ya inanmasını engelleyen 
bazı şeyler nelerdi? (42. ve 44. ayetler)
Sizin için hangisi daha önemli? Sizi insanların övmesi mi, yoksa Tanrı
´nın övmesi mi?

5. İsa hakkında gözden geçirdiğimiz çeşitli tanıklıklar hakkında 
düşünmek için kendinize biraz zaman ayırın.

Not: Eski Ahit´teki birçok hikaye ve peygamberlik İsa´dan 
bahseder. Bu nedenle Yeni Ahit (İncil) yazarları sık sık mesela 
"peygamberin dediği gibi..." derler. İsa bu peygamberlikleri 
tamamladığını söylüyor. Yahudiler Kutsal Yazılara inandıklarını 
söylüyorlar, ama ne yapmayı reddediyorlar? (40. ayet)
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• İsa´nın kendisi hakkındaki sözleri (Yuhanna 5:17 ve 19-23´ü 
okuyun)

• Vaftizci Yahya´nın sözleri (Yuhanna 1:29 ve 34´ü okuyun)

• İsa´nın yaptığı mucizeler (Yuhanna 5:36´yi okuyun)

• Baba Tanrı (Yuhanna 5:37 ve Matta 3:16-17´yi okuyun)

• Kutsal Yazılar, Eski Ahit´teki peygamberlikler (Yuhanna 5:39´u 
okuyun)

Bu ders İsa´nın gerçekten kim olduğunu anlamanıza nasıl yardım etti?
6. İsa´nın kim olduğuna inanıyorsunuz? Günahlarımızın bedeli olarak 

canını vermek için dünyaya gelmiş olan Tanrı Oğlu olduğuna inanıyor 
musunuz? Şimdi dua edin ve Tanrı´dan şüphelerinizden kurtulmanız 
için size yardım etmesini isteyin. Tanrı´ya yaşamınızla hem Baba´yı 
hem de Oğul´u onurlandırmak istediğinizi söyleyin.
Aşağıda İsa´nın kendisi hakkında konuştuğu başka ayetler 
bulabilirsiniz. Grup içinde ya da tek başınıza bu ayetleri okumak ve 
onlar hakkında düşünmek için kendinize biraz zaman ayırın. Bu 
ayetlerin İsa Mesih hakkında bize ne anlattıklarına dikkat edin. Ve 
unutmayın, İsa bizi kendisine İNANMAMIZ için çağırıyor. Bu, 
aklımızla elde edeceğimiz bir inanç değildir. O´na inanmak demek, 
Kurtarıcımız ve Rabbimiz olarak bütün hayatımızı O´na teslim etmek 
demektir. Aşağıdaki ayetlerden bazılarını aklımızda tutmak çok iyi 
olur.
Yuhanna 6:48-51 Yuhanna 10:37-38

Yuhanna 7:37-39 Yuhanna 11:25-26

Yuhanna 8:12 Yuhanna 14:6-10

Yuhanna 8:48-59
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“Günahtan dönesiniz diye ben sizi suyla vaftiz ediyorum. 
Ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben Oʼnun 

çarıklarını bile taşımaya yeterli değilim. O sizleri Kutsal 
Ruhʼla ve ateşle vaftiz edecek.” (Matta 3:11)
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VAFTİZ OLUN

"Petrus onları şöyle yanıtladı: ´Günahlarınızdan dönün 
ve günahlarınızın bağışlanması için her biriniz İsa Mesih´in adıyla 

vaftiz edilsin. Böylece Kutsal Ruh armağanını alacaksınız. ´" 
(Elçilerin İşleri 2:38)

Dünyada her yıl milyonlarca yeni imanlı İsa Mesih´in adıyla vaftiz edilir. 
İsa bütün imanlıların vaftiz suyuna girmesini buyurdu.

Fakat neden? Suyla vaftiz olmak ne demek?

Bu bölümde su vaftizi hakkında ve İsa´nın bizim için yaptığı daha hayret 
verici bir vaftiz -Kutsal Ruh´la vaftiz- hakkında birçok ders bulacaksınız. 
İmanlıların İsa´nın Kutsal Ruh hakkında ne dediğini öğrenmeleri çok 
önemlidir. İsa bize Kutsal Ruhu´nu O´nun için ve O´nun tanıkları olarak 
yaşarken bize güç vermesi için gönderdi.

İncil imanlılara bunun hakkında açıklamalar yapar ki, imanlılar cahil 
kalmasınlar. İsa sizden her gün O´nun hayatının doluluğuyla yaşamanızı 
istiyor.

Bu bölümdeki dersleri öğrenin ve İsa´ya itaat edin. Bambaşka birisi 
olacaksınız.
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13. Suyla Vaftiz Olun Ve Yeni Bir Hayatı Yaşayın!

1. Bölüm: Vaftizci Yahya’nın Tövbe Vaftizi

Açılış Sorusu: 
İsa dünyadaki bütün izleyicilerinin vaftiz olmalarını buyurdu. Hiç 
daha önce bir vaftiz olayına tanık oldunuz mu? Öyleyse bu konu 
hakkındaki fikirlerinizden bahsedin.

Giriş:  Vaftiz imanlılar topluluğunun hayatının çok önemli bir parçasıdır. Bu, 
İsa´ya yeni iman etmiş birinin eski günahlı hayatını bırakıp İsa´da yeni 
bir hayata başladığını oradaki tanıklara gösteren bir yoldur. İncil´de 
vaftiz hakkında ilk okuduğumuz şeyler, Vaftizci Yahya´nın 
günahlarından tövbe eden insanları vaftiz etmesidir. İsa´nın  
ölümünden ve dirilmesinden sonra, O´na inananlar Baba, Oğul (İsa) 
ve Kutsal Ruh´un adıyla vaftiz edildiler. Bu dersin birinci bölümünde 
Yahya´nın vaftizine bakacağız. İkinci bölümde İsa´nın buyurduğu ve 
elçi Pavlus´un tanımladığı vaftizi ele alacağız. Bu iki ders size bu 
ruhsal eylemin önemini ve sembolizmini anlamanızı sağlayacak.

Luka 3:1-20´yi okuyun.
1. 4. ayet Vaftizci Yahya´nın İsa´nın gelişi için yolu hazırladığını 

anlatıyor. Bunu nasıl yaptı? (3. ayet) Günahların bağışlanması için 
tövbe vaftizi sizce ne demek?

2. Markos 1:4-5´te Yahya´ya giden kalabalığın vaftiz olduklarında 
günahlarını itiraf ettiklerini okuyoruz. Birçok insan tıpkı Adem ve 
Havva´nın yaptığı gibi günahlarını itiraf etmek yerine saklamayı tercih 
eder. Neden günahlarımızı itiraf etmenin önemli olduğunu 
düşünüyorsunuz?

3. Yahya İsrail halkına sert sözlerle mi yoksa yumuşak sözlerle mi vaaz 
etti? İnsanları nasıl adlandırdı? (7. ayeti tekrar okuyun) Neyin 
geleceğini söyledi? (7. ayet)
Sizce insanların çoğu Tanrı´nın gazabının geleceğine aldırıyor mu?
Sizin fikrinize göre Tanrı´yı bu dünyada neler öfkelendiriyor?

4. İsrail halkı İbrahim´in soyundandı ve bununla gurur duyarlardı. 
Yahudi olmanın kendilerini Tanrı´nın gözünde doğru kılacağına 
inanıyorlardı. Yahya onlara bu konuda ne dedi? (8. ayeti tekrar 
okuyun) Yahya´ya göre onların milliyeti onları Tanrı´nın gözünde özel 
kılıyor mu?
Bizim milliyetimiz ya da içine doğduğumuz din bizi Tanrı´nın 
gözünde doğru kılar mı? Düşüncelerinizi açıklayın.
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5. Yahya iyi meyve vermeyen ağaçlar hakkında konuşmuştu. Bu ağaçlara 
ne olacak? (9. ayet)

6. 10-14 ayetlerini tekrar okuyun. Kendisine, iyi meyve vermek için ne 
yapmaları gerektiğini soran kişilere Yahya ne tavsiye etti? Yahya´nın 
bu ayetlerde bahsettiği iyi meyveyi veren kişilere bugünün 
toplumunda ne olurdu?

7. 15. ayeti tekrar okuyun. İnsanlar Yahya´nın Mesih olabileceğini 
düşünüyorlardı. Mesih, Yahudi halkının beklediği Kurtarıcı´ydı. Tanrı 
peygamberler aracılığıyla O´nun geleceğine söz vermişti.
16. ayeti tekrar okuyun. Yahya kendisinden daha güçlü olan birinin 
geleceğini söyledi. O farklı bir şekilde vaftiz edecekti. Kimin 
hakkında konuşuyordu? Bu kişi nasıl bir vaftiz getirecekti? Yahya´nın 
kimin hakkında konuştuğunu biliyor musunuz? (Başka bir derste 
Kutsal Ruh´la vaftiz konusunu daha ayrıntılı ele alacağız.)

8. 17-18 ayetlerini tekrar okuyun. Yahya´nın bahsettiği buğday sizce 
nedir? Saman nedir? 17. ayet yargı hakkında nasıl bir resim sunuyor?
18. ayete bakın. Yahya´nın sözleri hangi anlamda iyi haber idi?

9. Markos 1:4-5 ayetlerini tekrar okuyun. Yahya´nın vaaz ettiği yeni 
haberi duymak için kalabalık insan grubu Yahya´ya gidiyor ve vaftiz 
oluyorlardı. Bu vaftiz, günahlardan tövbe etmenin ve Tanrı´nın 
bağışlamasına iman etmenin toplumda gösterilmesi idi ve yeni bir 
hayatın başlangıcına işaret ediyordu.
Fakat Yahya´nın vaftizi sadece bir başlangıçtı. Aşağı yukarı aynı 
zamanda İsa üç yıl sürecek olan hizmetine başlamıştı. Üç yıl hizmet 
ettikten sonra ölecek, ölümden dirilecek ve göğe yükselecekti. Bu 
olaylardan sonra vaftiz artık sadece tövbe etmenin bir işareti değildi. 
Bu ayrıca İsa´nın günahlarımız için bedel ödediğine iman etmenin 
de bir işaretiydi. Bu dersin ikinci bölümünde bu konuya daha fazla 
bakacağız.
Siz vaftiz oldunuz mu? Eğer olmadıysanız, İsa´ya itaat etmenin 
önemli bir adımı sayılan bu adımı atmaya hazır mısınız? Şimdi ikinci 
bölüme çalışana kadar geçen süre içinde bu konuda dua etmek için 
kendinize biraz zaman ayırın.
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14. Suyla Vaftiz Olun Ve Yeni Bir Hayatı Yaşayın!

2. Bölüm: İsa’nın Adıyla Vaftiz Olun

Açılış Sorusu: 
Bu dersin birinci bölümünden Vaftizci Yahya hakkında neler 
hatırlıyorsunuz? Yahya gelecek olan Mesih´in yolunu nasıl 
hazırlamıştı? 
Bu derste neden vaftiz olmamız gerektiğine ve bunun anlamına 
değineceğiz.

NEDEN VAFTIZ OLMAM GEREKIYOR?
İsa´ya iman edenler vaftiz olmalıdırlar, çünkü İsa böyle buyurdu.

Matta 28:18-20´yi okuyun.
1. Bu, İsa´nın elçilerine göğe alınmadan önce söylediği son şeydi.

19-20. ayetleri tekrar okuyun. İsa kendisi gittikten sonra elçilerinin ne 
yapmaları gerektiğini söyledi? Elçiler başkalarını İsa’nın izleyicisi 
yaptıklarında onlarla birlikte ne yapmaları gerekiyordu? (Önce 19. 
sonra 20. ayete bakın)
Yeni imanlılar kimin adıyla vaftiz edilmeliydiler?

Elçilerin İşleri 2:37-41´i okuyun.
2. Önemli bir Yahudi bayramı olan Pentikost gününde Petrus büyük bir 

kalabalığa İsa hakkında vaaz veriyordu. Petrus kalabalığın ne yapması 
gerektiğini anlattı? (38. ayete bakın) O gün kaç kişi itaat etti ve imanlı 
topluluğuna katıldı?
Bazıları vaftize hazır olmadan önce uzun yıllar imanlı olmak ve 
imanda çok güçlü olmak gerektiğini düşünürler. Elçilerin İşleri´nde 
okuduğumuz bu kısımda insanlar iman ettikten ne kadar kısa zaman 
sonra vaftiz oldular?
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Vaftiz olmak bizim olgunluğa eriştiğimizin ya da mükemmel 
olduğumuzun ve bir daha asla günah işlemeyeceğimizin bir 
işareti değildir. Daha ziyade, yeni bir hayata BAŞLADIĞIMIZIN 
bir işaretidir. Tanıkların önünde: "Bugün artık kendim için 
yaşamamaya karar verdim. Günahlarımı bağışlaması için İsa´ya 
iman ediyorum. O benim Rab´bim ve Kurtarıcım. Bugünden 



VAFTIZIN ANLAMI NEDIR?
Romalılar 6:1-14´ü okuyun.

3. Pavlus Roma´daki imanlılara yazıyor. Vaftiz olduklarında ne olduğunu 
anlamalarını istiyor.
3-4. ayetleri tekrar okuyun ve dikkatlice çalışın. Vaftiz İsa´nın 
ölümünde ve ölümden dirilmesinde O´nunla birlik olduğumuzu nasıl 
gösterir?

4. Vaftizde tamamen suyun içine girmemiz neyi simgeler? Suyun içinden 
tekrar çıkmamız neyi simgeler?
Vaftiz Tanrı´nın Ruhu´nun işi aracılığıyla içimizde, bizim ruhumuzda 
meydana gelen bir şeyin dışsal görünüşüdür.

5. 5-7 ayetlerini okuyun. Vaftiz olduğumuzda hangi iki yolla Mesih ile 
birleşiriz? (5. ayet)

6. Altıncı ayete göre Mesih´le birlikte çarmıha gerilen şey nedir? Bu, 
yeni hayatı yaşamamız için bizi nasıl özgür kılar?

7. 8-11 ayetlerini okuyun. Pavlus günahlarından özgür olmak isteyenlere 
hangi harika haberi veriyor? "Mesih İsa bağlılığında Tanrı karşısında 
diri kişiler" olmamız ne demektir?

8. Bir kere vaftiz olup Mesih ile özdeşleştikse bu bir daha asla günah 
işlemek için ayartılmayacağız mı demek? 11-14 ayetlerini okuyun.

Efeslilere 4:4-6´yi okuyun.
9. Vaftiz bizi bütün dünyadaki İsa Mesih imanlılarıyla nasıl birleştirir?

Gördüğünüz gibi bu ayetlerde günah nedeniyle asla acı 
çekmeyeceğimiz yazılı değildir. Her gün kendimizi günaha teslim 
ETMEMEYİ seçmeliyiz. Bunun yerine kendimizi Tanrı´ya teslim 
etmeliyiz. Fakat  günahın gücü kırılmıştır ve Kutsal Ruh bize 
yardım edecektir. (Bu konuda daha fazla öğrenmek için 
Romalılar 6. bölümün devamını ve 7. ve 8. bölümleri okuyun.)
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itibaren O´nu onurlandıracak ve O´na itaat edeceğim." deriz. 
Vaftiz bizim İsa aracılığıyla Tanrı´yla yeni bir ilişkiye 
girdiğimizin dışsal bir işaretidir.



Günümüzde de bütün dünyadaki Mesih imanlıları İsa Mesih´e olan 
sevgilerini ve imanlarını O´nun vaftiz olma konusundaki buyruğuna 
uyarak gösterirler. Günahlarının bağışlanması için İsa´nın kurban 
olarak ölmesine tamamen güvendiklerini ve bütün İsa Mesih 
imanlılarıyla birlik olduklarını gösterirler.

10. Rab´bin suda vaftiz olma buyruğuna itaat ettiniz mi? Vaftizin Mesih
´teki yeni yaşamınızın başlangıcını simgelediğini bu derslerde 
görebiliyor musunuz? İsa´ya ait olduğunuzu insanlar karşısında açıkça 
dile getirdiğiniz an, bütün hayatınız boyunca haytırlayacağınız bir olay 
olacak.
Eğer henüz vaftiz olmamışsanız, bu konu hakkında daha tecrübeli 
imanlılarla konuşun. Onlar sizin sorularınızı cevaplayabilir ve vaftiz 
olmanız için bir zaman ayarlayabilirler. Rab´bin bu önemli olaya 
yüreğinizi hazırlaması için dua edin. 

Daha fazla öğrenmek için: 
Elçilerin İşleri kitabı boyunca İsa´nın elçilerinin  İsa´ya iman edenleri 
vaftiz ettiklerini okuyoruz. Aşağıda şimdi ya da başka bir zaman tek 
başınıza okuyabileceğiniz bazı ayetler var:
Elçilerin İşleri 8:12  Elçilerin İşleri 16:14-15 
Elçilerin İşleri 8:26-38  Elçilerin İşleri 16:22-34 
Elçilerin İşleri 9:17-19  Elçilerin İşleri 18:7-8 
Elçilerin İşleri 10:44-48  Elçilerin İşleri 19:4-7 
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15. Kutsal Ruh´la Dolu Olun

1. Bölüm: Tanrı´nın Gücüyle Yürüyün

Açılış Sorusu: 
Pek çok insan Tanrı´nın insanlardan çok uzak olduğunu düşünür. İsa 
Mesih´e Kurtarıcınız olarak güvenmeden önce Tanrı´nın size uzak ya 
da yakın olduğunu hissetmiş miydiniz? Tanrı hakkındaki fikrinizin 
nasıl olduğunu anlatır mısınız? 
Aşağıdaki hikaye İsa ölümden dirildikten sonra gerçekleşti. Elçilerin 
İşleri kitabında yer alan bu hikayeyi, grup içinde okumak için zaman 
ayırın.

Elçilerin İşleri 1:1-14 ve Elç. İşl. 2. bölümün tamamını okuyun.
1. İsa dirildikten sonra kaç gün boyunca kendini gösterdi? (3. ayet)

Bu zaman boyunca İsa elçileriyle ne konuştu? (3. ayet)
2. İsa onların Yeruşalim´de bir şey için beklemelerini buyurdu. Neydi 

bu? (4-5. ayetler)
Sizce Baba neden kendisine güvenenlere bu değerli Kutsal Ruh 
armağanını veriyor?

3. Kutsal Ruh geldiğinde İsa’nın izleyicileri ne alacaklar? (8. ayet)
İsa onlara kendisinin tanıkları olacaklarını söylüyor. Nereye gidip 
başkalarına İsa hakkında bahsedecekler? (8. ayet)

4. Elçiler Kutsal Ruhu beklerken ne yaptılar? (14. ayet)
Elçilerin İşleri 2. bölüm:

5. Kutsal Ruh geldiğinde elçiler ne duymuşlardı? (2. ayet) Ne 
görmüşlerdi? (3. ayet) Bu size Vaftizci Yahya´nın Kutsal Ruh´la vaftiz 
hakkında söylediklerini hatırlatıyor mu? (Luka 3:15-16´ya bakın.)

6. Bu olay hangi gün gerçekleşti? (1. ayet) O zamanda Yeruşalim´de 
kimler vardı? (5. ayet)
Pentikost bir Yahudi Bayramı idi. Birçok uluslardan Yahudiler 
Yeruşalim´e gelip bu bayramı kutluyor ve Tanrı´nın kendilerini 
kutsaması için kurban sunuyorlardı.

7. Elçiler değişik dillerde konuştuklarında hangi dillerde konuşmuşlardı? 
(6-11 ayetleri) Konuştuklarında neden bahsediyorlardı? (11. ayet)
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Başka bir ülkeye gitseydiniz ve örneğin Afrikalıları sizin kendi 
dilinizde Tanrı´yı yüceltirken ve Tanrı´ya şükranlarını sunarken 
duysaydınız kendinizi nasıl hissederdiniz?!
Kalabalıktaki herkes olup bitenleri ciddiye almışlar mıydı? (13. ayet)

8. Petrus inanmayanlara ne söylemişti? (14-16. ayetler)
9. 17-18. ayetleri okuyun. Peygamber Yoel İsa dünyaya gelmeden 

yüzlerce yıl önce yaşamıştı.
Kutsal Ruh geldiğinde Tanrı´nın doğaüstü armağanları verilir ve 
birçok gizli şeyler açıklanır. Sizce Tanrı Kutsal Ruh’la dolu insanlara 
neden rüyalar, görümler ve peygamberlikler verir?

10. Petrus insanlara İsa hakkında öğretmeye başlıyor. 22-24. ayetlerde 
onlara İsa hakkında neler anlatıyor?
32. ve 33. ayetleri tekrar okuyun. Petrus insanlara bu olanların Kutsal 
Ruh nedeniyle gerçekleştiğini anlatıyor. Petrus´a göre kim insanların 
üstüne Kutsal Ruh’u döküyor? (33. ayet)

11. Petrus Tanrı´nın İsa´yı hangi konuma yücelttiğini söylüyor? (36. ayet)
37. ayeti okuyun. Yahudiler, Tanrı´nın gönderdiği Kurtarıcı´yı, Mesih´i 
çarmıha gerdiklerini duyduklarında nasıl bir şaşkınlık ve korku 
hissetmişlerdi? Orada olsaydınız siz kendinizi nasıl hissederdiniz?
Petrus 38. ayette insanlara umut veriyor. İnsanların ne yapması 
gerekiyor? (38. ayet)
Daha kimler Kutsal Ruh´u alabilirler? (39.ayet)
Sizce bu vaat bugünkü bütün İsa Mesih imanlıları için geçerli midir?
İsa´yı izleyenlerin 38. ayette verilen bu vaade inanmalarının neden 
önemli olduğunu açıklayın.

12. Pentikost gününde Kutsal Ruh´un gelmesinin ne gibi bir sonucu 
olmuştu? (40-41. ayetler)
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Aklınızda canlandırmaya çalışın: İsa tutuklandığında Petrus 
çok korkmuştu ve İsa´yı tanıdığını bile üç kere reddetmişti. 
Ölümden dirildikten sonra İsa Petrus´a karşı merhamet  ve lütuf 
göstermişti. İsa´nın adıyla hizmet etmesi için onu yeniden ayağa 
kaldırmıştı. 



13. 3000 kişi kurtuluş için Mesih´e güvenerek yürekten tövbe edip Kutsal 
Ruh´la dolduklarında toplumda neler olduğunu bir düşünün. Ailelerde, 
okullarda ve işyerlerinde değişiklikler olmaz olur muydu hiç?
Bugün insanlar günahlarından dönüp Tanrı´nın kutsallığıyla 
dolsalardı, bu onların diğer insanlarla olan ilişkilerini nasıl 
değiştirirdi?
Kendinizin ve İsa Mesih´e inanan bütün herkesin her gün Kutsal Ruh
´la dolması gerektiğini düşünüyor musunuz? Bunun için dua eder 
misiniz?
Şimdi bütün imanlılara verilen Kutsal Ruh için Tanrı´ya şükretmek 
amacıyla kendinize biraz zaman ayırın. Onun huzurunu hayatınıza 
kabul edin. İsa´yla yürüdükçe Tanrı´nın gücünün sizi her gün 
yenilemesini isteyin. Eğer şimdiye kadar günahlarınızdan tövbe 
etmemiş ve İsa Mesih´e iman etmemişseniz, bunu neden şimdi 
yapmayı denemiyorsunuz?
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Şimdi İsa göğe alındıktan sonra Petrus Kutsal Ruh´la vaftiz 
oluyor ve Yeruşalim sokaklarında İsa hakkında cesurca vaazlar 
veriyor. Petrus´un Kutsal Ruh onun üstüne geldiğinde İsa 
hakkında tanıklıkta bulunmak için güç aldığına inanıyor 
musunuz?



16. Kutsal Ruh´la Dolu Olun 

2. Bölüm: Sürekli Olarak Diri Sudan İçin

Giriş:  İncil bize İsa Mesih´e inanan herkesin Kutsal Ruh aracılığıyla yeni bir 
yaşama doğduğunu söyler. Son ders Tanrı´nın bize Kutsal Ruh’u 
vereceği vaadına odaklanmıştı. Bu derste, sürekli olarak Kutsal Ruh´la 
dolu olmak için bizim sorumluluğumuza bakacağız. 

Açılış Sorusu: 
Bir arkadaşınızdan büyük bir iyilik yapmasını istemekten utanır 
mısınız bazen? Neden böyle bir şey istemekten zaman zaman 
korkarız?

Luka 11:5-13´ü okuyun.
1. Bu kişi günün hangi saatinde arkadaşının yardımını istemeye gitti? (5. 

ayet) Bu, birinden iyilik istemeye gitmek için uygun bir zaman mıydı?
2. Adam arkadaşından ne istedi? (5. ayet) Bu hediyeyle ne yapmak 

istedi? (6. ayet)
3. İsa bu arkadaşın ekmeği arkadaşlık nedeniyle vermediğini söyledi. 

Ekmeği neden verdi? (8. ayet)
4. İsa bu benzetmeyi anlatmakla neyi kastetti? (9. ayet) İsa dileyin, 

arayın, kapıyı çalın derken ne demek istiyor?
İnsanlar dilediklerinde, aradıklarında ve kapıyı çaldıklarında ne olur? 
(10. ayet) Bir şeye ihtiyacımız olduğunda Tanrı´ya gitmekten neden 
korkarız?
Bir sorununuz olduğunda Tanrı´dan cesaretle size yardım etmesini 
istediniz mi hiç? Bundan bahseder misiniz?

5. Dünyasal babalar çocuklarına nasıl hediyeler verirler? (11-12. ayetler) 
İsa dünyasal babaların kişiliği hakkında ne der? (13. ayet)
13. ayeti tekrar yavaşça okuyun. Sizce İsa göksel Babamızın dünyasal 
babalardan kat kat daha fazlasını vereceğini bilmemizi neden istiyor?

6. Göksel Baba hangi iyi hediyeyi verir? (13. ayet) Bunu kime verir?
Kutsal Ruh hediyesi sizin için bedelsiz bir hediye mi? Neden?

Şimdi Yuhanna 4:4-15´i okuyalım.
7. İsa kuyunun başındaki kadından biraz su istiyor. 10. ayete tekrar 

bakın. Eğer kadın İsa´nın kim olduğunu bilseydi ne yapardı? 
8. İsa´nın verdiği su, onu içen kişinin içinde ne oluyor? (14. ayet) 
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İnsanlar neden pınardan taze su içmek için yol kenarında dururlar?
Serin pınar suyu hangi anlamda Kutsal Ruh´a benziyor?

Yuhanna 7:37-39´u okuyun.
9. İsa aynı benzetmeyi burada da kullanıyor. 39. ayet İsa´nın ne hakkında 

konuştuğunu çok iyi açıklar. Diri sudan bahsederken ne demek 
istiyor?
Susamış olan biri ne yapmalıdır? (37. ayet)
Tanrı´yla her gün yürümeye susuyor musunuz? Sonsuza dek sürecek 
bir umut ve sevinç kaynağı bulmayı arzuluyor musunuz?
Kutsal Ruh´un verdiği tazelikle Tanrı´yla yürümek isteği hakkında 
başkalarına bahsedin.

Efeslilere 5:15-20´yi okuyun.
10. 18. ayeti tekrar okuyun. İnsanların sarhoş olmalarının bazı nedenleri 

nelerdir? Tanrı bize mutluluk vermek için, örneğin, alkol ve 
uyuşturuculara bağlanmak yerine neden Kutsal Ruh´la dolmamızı 
istiyor?

11. Pavlus zaten Kutsal Ruh´u almış olan imanlılara sesleniyordu. Yine de 
onlara "Kutsal Ruh´la dolmalarını" buyurdu. (18. ayet) Diri suyun bizi 
doldurmadığı, içimizden akıp gitmediği bir imanlı hayatı yaşamamız 
mümkün müdür? Kutsal Ruh´la nasıl sürekli olarak dolu olabiliriz?

12. 19-20 ayetleri yüreğimizde her zaman Tanrı´ya şükretmemiz, 
tapınmamız ve ilahi söylememiz hakkındadır. Tanrı´ya sürekli tapınma 
ve şükretme Kutsal Ruh´la her zaman dolu olmamıza nasıl yardım 
edebilir?
Grup olarak sürekli olarak Kutsal Ruh´la dolu olmak için dua edin.
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17. Kutsal Ruh´u Yardımcınız Olarak Davet Edin 

Açılış Sorusu: 
İsa´nın yaşadığı zamanda yaşayıp O´nu görmeyi ve O´nunla yüzyüze 
konuşmayı istediğiniz oldu mu hiç? Sizce bu nasıl bir şey olurdu?

Yuhanna 14:15-18´i okuyun.
1. Bu ayetleri tekrar okuyun. Eğer İsa´yı sever ve O´na itaat edersek bize 

ne yapacağını söylüyor? (16. ayet)
Bu ayetlerde Kutsal Ruh için hangi iki isim kullanılıyor? Bu iki isim 
Kutsal Ruh´un size ne yapacağı hakkında neler söylüyor?

2. Dünya Kutsal Ruh´u neden kabul edemez? İsa’nın izleyicileri 
dünyadan nasıl farklıydılar?
İsa Kutsal Ruh´un şimdi onlar ile birlikte olduğunu söylemişti 
(ölümünden ve dirilmesinden önce). İsa Baba´ya döndükten sonra bu 
nasıl değişecekti? (17. ayet)

3. 18. ayeti tekrar okuyun. Bu sizi nasıl teselli edip güçlendirir?
Şimdi Yuhanna 14:25-26´yi okuyun.

4. 26. ayet Baba, Oğul ve Kutsal Ruh´un nasıl birlikte çalıştıklarını 
anlamamıza biraz olsun yardım ediyor. Kutsal Ruh´u kim gönderiyor? 
Kutsal Ruh kimin adıyla gönderildi? Bu ayete göre Kutsal Ruh ne 
yapar?
İsa´nın elçilerinin İsa yeryüzünden ayrıldıktan sonra O´nun 
kendilerine öğrettiği her şeyi nasıl olup da hatırlayabildiklerine 
şaşırdığınız oldu mu hiç? Bu konuda Kutsal Ruh onlara nasıl yardım 
etti? (26. ayet)
Kutsal Ruh´un size de Tanrı´nın gerçeklerini bilmeniz ve anlamanız 
için yardım edeceğine inanıyor musunuz?

Yuhanna 16:5-15´i okuyun.
5. 5-7 ayetlerini tekrar okuyun. Elçiler neden kederliydiler?

İsa neden gitmesinin iyi olacağını söyledi? (7. ayet)
6. 8-11 ayetlerini tekrar okuyun. İsa Kutsal Ruh geldiğinde hangi üç şeyi 

herkese açığa çıkaracağını söylüyor? 
Kutsal Ruh´un bütün yeryüzüne dökülmesinin İsa´nın insan bedeninde 
yeryüzünde olmasından neden daha iyi olduğunu düşünün. İsa belli bir 
yer ve zamanla sınırlıydı. Kutsal Ruh´un işi bununla nasıl 
karşılaştırılabilir?
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7. 12. ayete göre İsa anlatmak istediği her şeyi niçin elçilerine 
anlatmadı?

8. 13. ayete bakın. İsa gittikten sonra gerçeği nasıl anlayabilirler? Bu 
onları aldatılmaktan nasıl koruyabilir?
Kutsal Ruh (Gerçeğin Ruhu) daha ne yapacak? (13 ve 14. ayetler)

9. Baba Tanrı´nın, Oğul İsa´nın ve Kutsal Ruh´un her üçünün isimlerinin 
14. ve 15. ayetlerde tekrar geçtiğine dikkat edin. Bu Üçlü Birliğin 
birlikte ne güzel bir şekilde çalıştıklarına bakmak ve bu konuda 
gruptakilerle birlikte tartışmak için zaman ayırın.
Ruh Baba´ya ve Oğul´a nasıl bağımlıdır ve onlara nasıl yücelik 
getirir? Baba Oğul´u nasıl onurlandırır? (15. ayet) Biz nasıl bu harika 
ilişkide ortak oluruz? (14. ve 15. ayetler)
Tanrı´nın bizden birbirimizle aynı türden bir ilişki için çabalamamızı 
istediğini düşünüyor musunuz? Eğer her gün Kutsal Ruh´a bağımlı 
olarak yaşasaydık, ilişkimiz nasıl daha iyi olurdu?

10. Kutsal Ruh, İsa´ya iman edenlere ücretsiz olarak verilen bir hediyedir. 
Bu hediyesi nedeniyle Tanrı´ya şükretmek için biraz zaman ayırın. 
Tanrı´nın Ruhu´nun içimizde yaşamasının ne anlama geldiğini 
düşünün! Her gün O´nu rehberiniz, yardımcınız, yaşam kaynağınız ve 
sizi teselli eden kişi olması için hayatınıza davet ediyor musunuz? 
Eğer cevabınız hayır ise bugün bunu yapmaya başlayın. Kutsal Ruh 
Tanrı´nın bütün olanaklarını sizin için erişilebilir yapabilir!
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“Biz seviyoruz, çünkü ilkin O bizleri sevdi. ʻBen Tanrıʼyı 
seviyorumʼ deyip de insan kardeşine kin besleyen yalancıdır. 

Gözüyle gördüğü insan kardeşini sevmeyen, görmediği 
Tanrıʼyı sevemez. Mesihʼten bize gelen buyruk şudur: 

Tanrıʼyı seven, insan kardeşini de sevsin.” 
(1. Yuhanna 4:19-21)
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SEVİN

"İsa ona şu karşılığı verdi: 'Tanrın Rab´bi bütün yüreğinle, bütün 
canınla ve bütün aklınla seveceksin.' İşte ilk ve en önemli buyruk budur. 
İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: 'Komşunu kendin gibi seveceksin.' 

Kutsal Yasa´nın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa 
dayanır." (Matta 22:37-40)

Zamanın başlangıcından beri kadınlar ve erkekler sevgi şarkıları söylerler. 
Sevgi deyince aklımıza genellikle romantik bir şey, yahut aile bireylerine ya 
da bir arkadaşa karşı hissettiğimiz türden bir sevgi gelir.
İsa bize başka türlü bir sevgiyi öğretiyor. Birincisi sevgimizin merkezinde 

Tanrı olmalıdır. Bu O´na hayatımızda öncelik vermek demektir. Başka bir 
deyişle Tanrı´yı O´ndan utanmadan ve bize verdiği her şeyle, yani 
yüreğimizle, gücümüzle ve aklımızla sevmemiz demektir.
İkincisi İsa bize kendimizi sevdiğimiz gibi başkalarını sevmemiz 

gerektiğini öğretiyor. Gerçek sevgi bütün herkesi ve hatta düşmanları da 
içtenlikle karşılar. Tanrı bütün insanları yarattı ve onların hepsini eşit bir 
şekilde seviyor. Sevgi alçakgönüllülükle başkalarına hizmet etmek ve 
başkalarıyla aramızdaki köprüleri yıkmak değil, aksine onları inşa etmek 
demektir.
İsa eğer biz birbirimize karşı böyle sevgi duyarsak dünyanın O´nun 

izleyicileri olduğumuzu anlayacağını söylüyor. 

Sevgi hakkındaki bu dersler hayatınızı ve çevrenizdeki dünyayı 
değiştirebilir. İsa´nın öğretisi üzerinde düşünüp onu uyguladıkça yüreğiniz 
Tanrı´nın sevgisiyle dolacak ve hayatın anlamını anlamaya başlayacaksınız.

Not: Bu bölümdeki dersler sevme buyruğunun ikinci kısmına – 
komşumuzu kendimizi sevdiğimiz gibi sevme buyruğuna odaklanırlar. 
O´nun buyruğunun ilk kısmı, Tanrı´yı bütün varlığımızla sevme buyruğu, 
bir kaç derste açıklanamaz. İsa´nın bütün buyrukları ve O´nun yaşamı ve 
ölümüyle vermiş olduğu kutsal örnek bize Tanrı´yı bütün yüreğimiz, 
aklımız ve gücümüzle sevmenin ne olduğunu anlatır. O halde buradaki 
bütün derslerin size tam bir yürekle Tanrı´yı sevme yolunda ilk adımı 
attıracağını söyleyebiliriz.
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18. Komşunuzu Kendinizi Sevdiğiniz Gibi Sevin

İyi Samiriyeli Benzetmesi

Açılış Sorusu: 
Dünyanın neden bu kadar acımasız olduğuna şaşırdığınız oldu mu hiç? 
Biz insanlar neden diğer insanlara olması gerektiği gibi değer 
veremeyiz?

Luka 10:25-37´yi okuyun.
1. Yahudi yasalarının uzmanı Yahudi yasalarını nasıl özetledi? (27. ayet)
2. İsa onun cevabına katıldı mı? İsa´ya göre bunları yapmanın sonucu ne 

olmalıydı? (28. ayet)
3. Bu metne göre adam neden "Benim komşum kim?" diye sordu? (29. 

ayet)
4. Bu hikayede yaralı adama yardım etmeyen iki adamın mesleği neydi? 

(31-32 ayetler)

5. Bu hikayedeki asıl komşu kimdir? (36. ve 37. ayetler) Samiriyeli 
dövülmüş Yahudiye yardım etmek için (parasıyla, zamanıyla ve belki 
itibarıyla) nasıl bir fedakarlıkta bulunuyor? 34-35. ayetlerde onun ne 
yaptığını okuyun ve bu konu hakkında düşüncelerinizi paylaşın.

6. Hikaye bittikten sonra İsa yasa uzmanlarına nasıl bir açıklama yaptı? 
(36-37 ayetler)

7. Matta 5:43-48´i okuyun. Bu ayetler bize Tanrı hakkında ne 
öğretiyorlar? Baba´nın gerçek oğulları kimlerdir? (44-45 ayetler)

Yahudi rahipler (31. ayet) ve Levililer (32. ayet  - Yahudi 
Tapınağı´nda rahiplere yardım etmek için çalışan kişiler) Yahudi 
yasalarını bilen kişilerdi. Birçok kez Musa´nın Yahudilerin 
komşularını kendilerini sevdikleri gibi sevmeleri gerektiğini 
söyleyen yasayı okumuşlardı. Fakat  yasayı görmezlikten gelmeyi 
ve yolda ölmek üzere olan başka bir Yahudiye yardım etmemeyi 
tercih etmişlerdi. Buna karşılık Yahudilerin düşmanı olan 
Samiriyeli yaralı Yahudiye şefkat göstermeyi tercih etmişti. Bu 
benzetmede İsa sadece ailemizi, arkadaşlarımızı ve kendi 
milletimizden olanları değil herkesi sevmemizin önemini 
anlatmaya çalışıyor. 
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8. Biz bunu bugün hayatımıza nasıl uygulayabiliriz? Biraz düşünün. Bu 
türden sevgiyi başkalarına göstermek için günlük hayatınızda 
yapmanız gereken fedakarlıklar ne olabilir?
İsa sadece yol kenarında yardıma ihtiyacı olan birine yardım etmekten 
mi bahsediyor? Başka hangi durumlarda ihtiyacı olanlara Tanrı´nın 
sevgisini gösterebiliriz?

9. Şimdi Matta 7:12´yi okuyun. Bu ayet bazen altın kural olarak 
adlandırılır. Bu ayeti ezberlemek iyi olurdu.
Bu ayeti tekrar okuyun ve anlamı hakkında düşünün. Eğer hepimiz bu 
kurala göre yaşamayı öğrenseydik, dünya nasıl farklı bir yer olurdu? 
İyi Samiriyeli hikayesinde İsa´nın bize öğrettiği gibi herkese karşı 
sevgi gösterseydik dünya nasıl olurdu? 
İnsanları İsa Mesih´in yaptığı gibi severek dünyaya gerçek bir ışık 
olmak için kendiniz ve bu ülkedeki bütün İsa Mesih imanlıları için dua 
edin.
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19. Birbirinizi Sevin Ve Birlik Olun

Açılış Sorusu: 
"İsa şöyle dedi: ´Size yeni bir buyruk veriyorum: Birbirinizi sevin. 
Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin.´" (Yuhanna 13:34)
Bu ayet hakkında biraz düşünün. İsa onlara nasıl o zamana kadar 
gördüklerinden daha büyük ve yeni bir sevgi örneği göstermişti?
İsa elçilerine hangi yollarla sevgiyi göstermişti? (Yuhanna 10:14 ve 
Yuhanna 13:12-15´e bakın) Bu ayetler bize birbirimizi sevmeyi 
öğrenmek için nasıl yardım edebilir?

Yuhanna 17:20-23´ü okuyun.
1. Yuhanna 17´de İsa´nın çarmıha gerilmeden önceki gece ettiği dua 

vardır. 20-23 ayetlerinde nerede ve hangi zamanda yaşarsa yaşasın 
kendisine iman eden herkes için dua ediyor. Bu duaya biz de dahiliz! 
İsa´nın bütün imanlılar için arzuladığı temel şey nedir?

2. 21. ayeti tekrar okuyun. İsa imanlılar arasında olmasını istediği türde 
birliği tanımlamak için nasıl bir örnek veriyor? (Bunu benzer 
kelimelerle 22. ve 23. ayetlerde tekrarlıyor.)
Baba ve Oğul ilişkisindeki birliğin birbirimizle ilişkimizde ihtiyaçımız 
olan bazı özelliklerini söyleyin. (Yuhanna 5:20 ve Yuhanna 8:29 ve 
49-50 ayetlerine bakın.)

3. 21. ve 23. ayetlerde İsa neden bizim de birliği isteyip bunun için dua 
etmemiz gerektiğine dair iki önemli sebep söyler. Bu iki sebep nedir?
Bizim bütün diğer imanlılarla olan birliğimiz neden İsa´nın Tanrı 
tarafından gönderildiğine dair güçlü bir tanıklıktır?

4. Şimdi alçakgönüllü bir tutumun güzel bir örneğine bakalım. Bu örnek 
imanlılar arasında birliği inşa etmeye yardım edebilir.
Yuhanna 3:22-30´u okuyun. Yahya´nın izleyicileri İsa´ya bir endişe 
ile geliyorlar. Hangi konuda kaygılanıyorlar? (26. ayet)

5. 27. ayette Yahya ne demek istiyor? Bu sözler imanlı olarak bizlere ve 
yapmamız gereken hizmete nasıl uyarlanabilir?
Gerçekten Tanrı´nın hükümranlığı için olan bir hizmet kendimizden 
kaynaklanabilir mi, yoksa Tanrı tarafından verilmiş olması şart mı? 
Açıklayın.

6. 28. ve 29. ayetlere yakından bakın. Gelin kim? Damat kim? Gelin 
kime ait?
Yahya neden şimdi sevinçle dolu olduğunu söylüyor?
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7. 30. ayeti okuyun. Yahya´nın kendi egemenliğini kurmak için daha çok 
kaygılandığını mı düşünüyorsunuz? İnsanların her zaman kendisini 
yüceltmesini ve kendisini takip etmesini mi istiyor? Yoksa insanların 
İsa´yı yüceltmeleri ve izlemeleri için Tanrı´nın egemenliğini mi 
kurmak istiyor? Bu alçakgönüllü tutum Tanrı´nın egemenliğinin 
büyümesine nasıl yardım edebilir? 
Bizim hizmetimiz zorluklarla doluyken, birisinin hizmetinin iyi ürün 
verdiğini gördüğümüzde kıskandığımız oluyor mu? Eğer aynen Yahya 
gibi alçakgönüllü bir tutum sergileseydik, bu bizim diğer imanlılarla 
ya da gruplarla birlik oluşturmamıza nasıl yardım ederdi?

8. 2. Korintliler 12:20´yi okuyun. Elçi Pavlus Korintlilere bu ikinci 
mektubu yazdığında onları ziyaret etmeyi düşünüyordu. Bazılarında 
kötü ve bölücü tutumlar bulacağından endişe ediyordu. Pavlus orada 
hangi günahları bulmaktan korkuyordu? Bu günahlar birliği nasıl 
engellerler?

9. Kendi hayatınızı düşünün. Ayrılığa sebep olan bu günahlardan birini 
işlediniz mi? Eğer öyleyse bunu Tanrı´ya itiraf edin ve sizi bu 
günahtan temizlemesini isteyin. Diğer imanlılarla birlik olup sevgi 
içinde yaşamanız için Tanrı´dan size güç vermesini isteyin.
Ülkenizdeki bütün imanlılar arasında ve kendi imanlı grubunuz içinde 
birliğin ve sevgi ruhunun olması için dua edin.

"Ne iyi, ne güzeldir 
birlik içinde kardeşçe yaşamak! 

Çünkü RAB orada bereketi, 
sonsuz yaşamı buyurdu." 

(Mezmur 133:1 ve 3b)
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20. Birbirinizi Yürekten Affedin

Açılış Sorusu: 
İnsanların çoğu birisi kendilerine karşı yanlış davrandığında ya da 
kendilerini gücendirdiğinde nasıl tepki gösterirler? 

Matta 18:21-35´i okuyun.
1. 21-22. ayetleri tekrar okuyun. Sizce İsa birini bağışladığımız her 

seferinde bunun hesabını tutmamızı mı istiyor? İsa ne demek istiyor?
2. Birini bağışladığımız zamanların hesabını tutarsak bu bizim 

tutumumuz hakkında neyi açığa çıkarır? Yüreğimizde bizi inciten 
kişileri bağışlamayı gerçekten istiyor muyuz? Yoksa sadece onları 
bağışlamamız gerektiğini bildiğimiz için mi böyle söylüyoruz?

3. Uşak efendisine ne kadar borçludur? (24. ayet)
4. Efendisi, adamı ve ailesini borcunu ödemek için satmak istiyor. Uşak 

ne yapıyor? (26. ayet)
Sizce uşak her şeyi geri ödeyebilir miydi?
Efendisi onun yalvarmalarına nasıl karşılık veriyor? (27. ayet)

5. Uşak bağışlanıp salıverildikten sonra ne yaptı? (28. ayet)
Diğer uşağın bu uşağa olan borcu ne kadardı?

6. Efendisi bunu duyunca ne yaptı? (32-34 ayetler)
Sizce efendinin tepkisi doğru muydu? Neden?

7. Bu benzetmenin sonunda İsa ne dedi? (35. ayet)
İsa burada çok ciddi bir  beyanda bulunuyor. İncil´in diğer yerlerinde 
de İsa aynı ilkeyi öğretir. Matta 5:7´ye dönün ve okuyun. Bu ayet 
bize ne öğretiyor?
Şimdi Matta 6:9-15´i okuyun. İsa elçilerine nasıl dua edeceklerini 
öğretiyordu. İsa burada bağışlama konusunda ne diyor?
Sizce bizim bağışlamayı öğrenmemiz Tanrı için neden bu kadar 
önemlidir?

8. Bu benzetmenin temelini oluşturan ayet 33. ayettir. Bu ayeti tekrar 
okuyun. 
Eğer Tanrı´nın bizim günahlarımızı gerçekten bağışladığına 
inanmazsak başkalarını gerektiği gibi bağışlayamayız. Tanrı´nın sizi 
çok sevdiğine ve sizin günahlarınızı aradan kaldırmak için biricik 
Oğlunu gönderdiğine iman ediyor musunuz?
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9. Tanrı’nın Mesih aracılığıyla günahlarımızı bağışlaması tıpkı efendinin 
uşağının borçlarını bağışlaması gibidir. Onu asla geri ödeyemeyiz, o 
tamamen bağışlanmıştır. O uşak gibi özgürüzdür. Borcun (günahın) 
yükü omuzlarımızdan alınmıştır.
Fakat Tanrı bizi bağışlar, öyle ki değişebilelim ve O´na benzeyelim. O 
bize karşı merhametliyse, bizden başkalarına nasıl davranmamızı 
bekler? (33. ayet)

10. Eğer Mesih aracılığıyla Tanrı´nın bağışlamasına güvenirsek ve 
eşlerimiz ve aile bireylerimiz de dahil olmak üzere başkalarını 
bağışlamayı öğrenirsek ailemizde ve çevremizde ne gibi değişiklikler 
olur?
Bağışlamadığınız birini hatırlıyor musunuz? Eğer onları bağışlamak 
zorsa, Tanrı´nın sizin çok daha büyük olan borcunuzu ödediğini 
hatırlayın. Tanrı´dan size karşı yanlış davranmış, sizi incitmiş bir 
kişiyi bağışlamanıza yardım etmesini isteyin. Ondan sonra duanızda 
şimdi bu kişiyi affetmeye karar verdiğinizi söyleyin. Bu konuda 
yardıma ihtiyacınız varsa olgun bir imanlıdan ya da bir imanlı 
topluluğuna katılıyorsanız bu topluluğun önderinden size yardım 
etmesini isteyin.
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21. Alçakgönüllü Hizmetler Aracılığıyla Birbirinize 
Sevgi Gösterin

Açılış Sorusu: 
Hiç önder olup da yerleri paspaslamak ya da bulaşıkları yıkamak gibi 
çok düşük bir işi yerine getiren birini gördünüz mü? Bunu 
gördüğünüzde kendinizi nasıl hissettiniz?

Yuhanna 13:1-17´yi okuyun.
1. 1. ayete bakın. Bu olay ne zaman gerçekleşti? O anda İsa´nın aklından 

sizce neler geçiyordu?
İsa´nın bu işi yapmasının nedeni neydi? 

2. 2. ayeti okuyun. O gece Şeytan´ın hangi işi artık gerçekleşmişti?
3. 3-5 ayetlerini okuyun. İsa hangi üç şeyden emindi? (3. ayet)

4. ve 5. ayetlerde ne yapmaya başladığını okuyoruz?
Sizce İsa onlara kim olduğunu ispatlama ihtiyacı duymuş muydu?

4. Şimdi 6-8 ayetlerine bakın. 8. ayette Petrus İsa´ya o kadar kesin bir 
şekilde ne diyor?
Sizce Petrus, İsa´nın ayaklarını yıkamasını neden istemedi?
Başkalarının size alçakgönüllü bir şekilde hizmet etmesine izin 
vermek size bazen zor geliyor mu?

5. 9. ayette Petrus´un fikrini değiştiren şey nedir? (8. ayete de bakın)
6. 10-11. ayetler bize İsa´nın Yahuda´nın bile ayaklarını yıkadığnı 

gösteriyor. Matta 5:43-48´e bir göz atın. Bu bizim İsa´nın 
düşmanlarımızı bile sevmemizi bildiren sözlerine nasıl bir örnek 
oluşturuyor?

O  zamanki kültüre ait bir not: İsa´nın zamanında insanlar 
sandalet giyiyorlardı ve ayakları çok tozlanıyordu. Uşakları olan 
bir evde eve giren misafirlerin ayaklarını yıkamak en düşük 
seviyedeki uşağın işiydi. Muhtemelen o Fısıh gecesinde elçilerle 
ilgilenecek bir uşak yoktu. Açıkça anlaşıldığına göre elçilerden 
hiç biri diğerlerinin ayaklarını yıkamayı teklif etmemişti. Bu 
nedenle en düşük seviyedeki uşağın işini İsa kendisi yaptı.
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7. 12-17 ayetlerini okuyun. İsa elçilerine ne yaptığını anlayıp 
anlamadıklarını soruyor. İsa, onların neyi anlamasını istiyor?

8. 13. ayette İsa elçiler arasında hangi konumda olduğunu söylüyor?
Şimdi 14-15 ayetlerini okuyun. İsa yaptığı şeyin nedeni hakkında ne 
diyor? 
Bir öğretmenin ya da efendinin en düşük seviyedeki uşağın işini 
yapmasını bekler misiniz?

9. İsa elçilerine (ve bize) dünyadan ne kadar farklı olmamız gerektiğini 
gösteriyor. Sizce İsa´nın verdiği örnek sadece ayak yıkamakla mı 
ilgili, yoksa genel olarak başkalarına hizmet etmekten mi bahsediyor? 
Biraz açıklayın.

10. İsa´nın bu örnek davranışı size neler anlatıyor? 16-17. ayetleri tekrar 
okuyun. Siz efendinizden daha mı büyüksünüz? O sizden başkalarına 
hizmet etmenizi nasıl istiyor? Başkalarına hizmet etmek için sizi 
küçülten, kirli işler yapmaya hazır mısınız?
Bu hafta boyunca bir iş gördüğünüzde İsa´nın alçakgönüllü hizmetini 
aklınızda tutun. O´nun gibi olmak için ne yapabileceğinizi düşünün.

Tarih boyunca birçok kez İsa´ya iman edenler en düşük, berbat  ve 
kirli işleri yapmak için öne çıkmışlardır. Avrupa´daki veba salgını 
zamanlarında hiç kimsenin bakmak istemediği hastalara baktılar. 
Baktıkları kişilerin hastalıkları onlara da bulaştığı için çoğunlukla 
onlar da öldüler. Birçok kişi bu sevgi örneği nedeniyle İsa´ya 
iman etti.

1980´li yıllarda Kamboçya ve Vietnam´dan kaçan mülteciler 
Tayland´daki kampları doldurdular. Kampları yaşanabilir hale 
getirmek ve insan pisliğini temizlemek için oraya gönüllü olarak 
gidenler İsa’nın izleyicileriydi. Birçok putperest bundan derinden 
etkilenmiş ve çoğu İsa´ya iman etmişti.
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22. Düşmanlarınızı Sevin

Açılış Sorusu: 
Bir kişinin öcünü aldığı ve bunun öfke ve acılığın büyümesine yol 
açtığı bir olay biliyor musunuz? Bizimle paylaşır mısınız? Sorun 
devam etmiş ve daha da kötüleşmiş miydi?

Matta 5:38-48´i okuyun. 
Bu ayetler belki de İsa´nın öğretisinin en zor ayetleridir. Hiç 
birimiz bu ayetlere itaat etmeyi kolay bulmayız!

1. 39-42 ayetlerinde İsa bize karşı yanlış davranan birine nasıl 
davranmamız gerektiğini söylüyor? İsa´nın sözlerini nasıl 
özetlersiniz?

2. Bazıları bu ayetleri şöyle anlıyor: Eğer birisi bize vurursa orada 
öylece durmalı ve bize vurulmasına izin vermeliyiz. Sizce bu İsa´nın 
buradaki sözlerinin gerçek anlamı olabilir mi? Sizce İsa ne demek 
istiyor?
Bize yanlış yapan birine karşı yüreğimizin tutumu ne olmalı? (39. 
ayetin ilk kısmına bakın)

O  zamanki kültüre ait bir not: 38. ayete tekrar bakın. "Göze 
göz, dişe diş" ifadesi Levililer 24:19-20´den alınmıştır. "Kim 
komşusunu yaralarsa, kendisine  de  aynı  şey yapılacaktır. 
Kırığa karşılık  kırık, göze göz, dişe  diş olmak üzere, ona ne 
yaptıysa kendisine de aynı şey yapılacaktır." Bu ayet, İsrail 
mahkemelerinde bir karar alınırken kullanılıyordu. Ceza suça 
eşdeğerde olmalıydı. Bu ayet hakimlere adilce ve suça eğdeğer bir 
karar almalarını öğretiyordu. Tanrı´nın Kutsal Sözü kötülük 
yapanları cezalandırmanın devletin sorumluluğu olduğunu, fakat 
hakimlerin herkese aynı şekilde muamele etmeleri gerektiğini 
öğretir.

Fakat İsa´nın zamanındaki bazı insanlar kendilerine karşı yanlış 
davrananlardan öc almalarını haklı çıkarmak için bu yasayı 
kullanıyorlardı.
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3. 43-48 ayetlerini tekrar okuyun. Genellikle söylenene zıt olarak (43. 
ayet) 44. ayette İsa´nın bize öğrettiği nedir?

4. Tanrı´nın iyi ve kötü olanlara karşı tutumu nasıldır? (45. ayet)
Eğer düşmanlarımızı seversek bu bizi nasıl göksel Babamızın gerçek 
çocukları yapar?

5. 46-48 ayetlerini tekrar okuyun. İsa bizi nasıl vergi görevlilerinden ve 
putperestlerden farklı olmaya çağırıyor? Bizim örneğimiz kimdir? (48. 
ayet)

6. Romalılar 12:17-20´yi okuyun. Eğer biri bize karşı kötülük ederse bu 
bize ona karşı kötülük etme hakkı verir mi?
17. ayete göre İsa´yı izleyenler kötülük etmeliler mi?

7. 18. ayeti tekrar okuyun. Barış sağlayanlar olarak bizim 
sorumluluğumuz nedir?

8. 19. ayeti tekrar okuyun. Bize kötülük yapan birine bunu ödetme 
sorumluluğu kimindir? Bizim birinden öc almamamız ve bunu Tanrı
´ya bırakmamız neden önemlidir?
Şu konuda düşünün: İnsan olarak bizim şeyleri açıkça görmememiz 
mümkün müdür? Başka birinin yüreğindeki asıl nedeni bilebilir 
miyiz?
İnsanlar öc aldıklarında diğer kişilerin tepkisi ne olur? Bu nasıl sona 
erer?
Tanrı´nın adil olduğuna ve er ya da geç her şeyi düzelteceğine 
inanıyor musunuz?

9. 20-21. ayetlere tekrar bakın. Öc almak yerine ne yapmalıyız?
Eğer öc alırsak kim kazanır? İyi mi yoksa kötü mü? Kötü olanı nasıl 
yenebiliriz?

10. Eğer biri sizi incitir ya da gücendirirse yüreğinizde intikam alma 
isteğinin oluşmasına izin veriyor musunuz?
Matta 5:43-48´de İsa´nın buyruklarına bakın. İnsanlar İsa´nın 
öğretisine itaat etselerdi toplum nasıl değişirdi?
Şimdi dua etmek için zaman ayırın. Hiç düşmanınız var mı? Yani size 
kötülük yapmış biri? Öc alma isteği yerine onları bağışlamayı ve 
sevmeyi seçmenize yardım etmesi için İsa´ya dua edin.
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“Bu nedenle size diyorum ki, üzerinde dua ettiğiniz ve 
dilediğiniz her şeyi aldığınıza iman edin. Dileğiniz yerine 

gelecektir.” (Markos 11:24)
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DUA EDİN

"Bunun için şöyle dua edin..." (Matta 6:9)

Dünyanın her yerinde insanlar dua ederler. İlkel insanlar korktukları 
ruhlara şarkı söyler ve dua ederler. Her dinde dua törenleri vardır. Ateistler 
bile kendilerini bir felaket anında umutsuzca "Ey Tanrı, Sen varsan, lütfen 
bana yardım et!" derken bulurlar. İnsanoğlu, gücünün sınırlı olduğunu ve 
kendisinin dışında birinin ya da bir şeyin yardımına ihtiyacı olduğunu bilir. 
Fakat çoğumuz duadan anlamadığımızı biliriz. Ayrıca çok iyi dua 
etmediğimizi de biliriz.

Elçiler İsa´nın güven ve yetkiyle dua ettiğini görmüşlerdi. O´nun Baba´yla 
tek başına kalmak için sık sık kendilerinden ayrıldığını da görmüşlerdi. Her 
gün O´nun ruhsal gücüne tanık olmuşlardı. İsa Babasını tanıyordu ve 
dualarının işitildiğini biliyordu. Bu nedenle elçiler İsa´dan kendilerine dua 
etmeyi öğretmesini istediler. O da öğretti. İsa onlara dua hakkında çok önemli 
şeyler öğretti. 

İsa´ya inananlar güvenle dua etmelidirler. Fakat bizim tıpkı ilk elçiler gibi 
O´nun bize dua etmeyi öğretmesine ihtiyacımız var. Şimdi İsa´nın nasıl dua 
ettiğine ve dua ederken söylediği sözlere bakarak dua etmeyi öğrenelim. 

Önümüzdeki dersler bize yardım edecek. O´nun yaptığı gibi dua eden 
insanlar olalım.
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23. İkiyüzlüler Ve Putperestler Gibi Dua Etmeyin

Açılış Sorusu: 
Hayatın zor olduğu anlarda "Acaba Tanrı dualarımı işitiyor mu?" diye 
düşündüğünüz oldu mu? Tanrı´nın dualarımızı duyması ve sevgiyle, 
bilgelikle ve doğru olduğunu düğündüğü zamanda dualarımıza yanıt 
vermesi için nasıl dua edebiliriz?

Matta 6:1-8´i okuyun.
1. İsa bize dua ederken ikiyüzlüler gibi olmamamız gerektiğini söylüyor. 

Onların yaptığı ve bizim kaçınmamız gereken şey nedir? (5. ayet)
2. İkiyüzlüler insanlar tarafından övülmek isterler. Bu onların dualarını 

ve Tanrı´yla olan ilişkilerini nasıl engeller?
3. İsa dua ederken ikiyüzlülerden nasıl farklı olmamız gerektiğini 

söylüyor? (6. ayet)
4. İsa kendisini izleyenlerin her zaman bir odaya çekilip tek başlarına 

dua etmelerini, asla başkalarıyla birlikte dua etmemelerini mi 
buyuruyor?
İsa´nın kendisinin elçilerinin önünde dua ettiğini hatırlayın. Elçiler de 
birçok kez imanlılar olarak birlikte dua etmişlerdi. İsa´nın 5. ve 6. 
ayetlerde elçilerine öğrettiği ilke nedir?

5. İkiyüzlüler (Tanrı´yı tanıyormuş gibi davranan dindar insanlar) 5. ve 
6. ayetlerde tanımlanmıştır. Öğrendiğimiz gibi dua ederlerken bütün 
dikkatlerini başka insanlar tarafından görülmeye yoğunlaştırıyorlardı. 
Şimdi 7. ayetteki diğer tür insanlara bakalım. Bu diğer tür insanlar 
kimlerdir?

6. Putperestler dua ederken ne yapıyorlar? (7. ayet)
Tanrı´nın bizi duyması için dualarımızı olabildiğince çok sözle 
doldurmamız gerektiğine inanmanın neresi yanlıştır?

7. Putperestler duaları sık sık bir tür büyü gibi kullanırlar. Eğer belli 
kelimeleri tekrar tekrar söylerlerse tanrıları etkileyip ikna edeceklerine 
inanırlar. İncil’de olan  duanın anlamı bu değildir. İsa bize Tanrı´nın 
Babamız olduğunu ve dualarımızı işitip ihtiyaçlarımızı karşıladığını 
söylüyor. 
Dua ederken Tanrı´yı söz kalabalığıyla kandırmaya çalışmak neden 
yanlıştır? 

8. Bazıları kelimeleri, durumu denetim altına almak ister gibi söyleyerek 
dua ederler. Bu gerçekte sadece bir tür büyüdür ve Tanrı´nın 
kendisinden ziyade sözcüklere duyulan güveni gösterir. İsa´nın 
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öğrettiği gibi edilen dualar o durumu ya da insanları denetlemeye 
çalışmayan dulardır. Fakat biz yeryüzünde Tanrı´nın isteğinin olması 
için imanla ve cesaretle dua etmeliyiz. Dualarımızda İsa´nın ölümü ve 
ölümden dirilmesi aracılığıyla Şeytan´ı yenmiş olan, gücü her şeye 
yeten, seven bir Tanrı´ya güvenmeliyiz. 
Bazı insanlar evlerini, işyerlerini ya da arabalarını tehlikelerden ya da 
kem gözlerden korumak için bazı süsler asarlar. Dua, bu süslere 
güvenmekten nasıl farklıdır?
Gelecek derste İsa’nın elçilerine nasıl dua etmeleri gerektiğini 
öğrettiğine bakacağız. 

9. Bu gruptaki dersleri bitirmek için bu ay boyunca Tanrı´dan O´nu 
memnun etmek için nasıl dua etmeniz gerektiğini öğretmesini isteyin.  
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24. Şöyle Dua Edin

Açılış Sorusu: 
Bir keresinde elçiler İsa´dan kendilerine dua etmeyi öğretmesini 
istediler. Bir çoğumuz dua etmeyi öğrenmek için yardıma ihtiyaç 
duyduğumuzu hissederiz. Dua etmek sizin için neden zor?

Matta 6:9-15´i okuyun.
1. İsa dua ettiğinde Tanrı için hangi kelimeyi kullandı? (9. ayet)

İsa, kendisiyle ilişki içinde olan biri olarak Tanrı´ya dua etti. Tanrı´ya 
her zaman "Baba" diye hitap etti.
Eğer Tanrı´nın bizi gerçekten seven göksel Babamız olduğunu 
anlarsak, bu, dua ederken bizim imanımızı nasıl güçlendirir?

2. İsa Tanrı´ya yakın biri olarak, Baba diye seslenerek duasına başlıyor. 
Bundan sonraki sözlerinde büyük bir saygı gösteriyor. Ne diyor? (9. 
ayet)

Sizin yaşamınızda Tanrı´nın adı kutsal olarak yüceltiliyor mu? 
Sözlerimizde ve eylemlerimizde nasıl bir değişiklik yapmalıyız ki 
Tanrı´nın adı her zaman yüceltilsin?

3. 10. ayeti tekrar okuyun. Aşağıdaki yazıyı okumadan önce Tanrı´nın 
hükümranlığının dünyaya gelmesinin ne anlama geldiğini grup 
üyeleriyle konuşun.

Musa Peygamber İsa Mesih doğmadan yaklaşık 1500 yıl önce 
Tanrı´dan On Emri almıştı. Tevrat´ta bulunan üçüncü emir şudur: 
"Tanrın RAB´bin adını boş yere  ağzına almayacaksın. Çünkü 
RAB adını  boş  yere ağzına alanları  cezasız  bırakmay-
acaktır." (Çıkış 20:7)
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Tanrı´nın hükümranlığının  büyümesinde bir payımız olabilir 
mi? 

Ne zaman bir kişi Tanrı´ya yüreğini düzeltmesi için izin verse 
Tanrı´nın yeryüzündeki hükümranlığı daha da büyür. Yeryüzünde 
Tanrı´nın isteğinin olması için dua edersek sadece dünyanın değil, 
fakat  kendi hayatımızın da değişmesini istiyoruz demektir. Eğer 



Yukarıdaki yazıyı tekrar okuyun. Eğer bu grup Tanrı´nın sizin, 
ailenizin ve komşularınızın hayatında hükümranlığını kurması için sık 
sık dua ederse, ne olur? Düşüncelerinizi paylaşın. 

4. 11. ayeti tekrar okuyun. Bazıları sanki Tanrı yokmuş gibi yaşarlar. 
Bütün sorunlarını Tanrı´nın yardımı olmadan çözmeye çalışırlar. Tanrı 
sizden O´na güvenmenizi ve O´na günlük ihtiyaçlarınızı (örneğin 
günlük ekmek) anlatmanızı istiyor. Bunu bilmek size nasıl cesaret 
verir?

5. İsa göğe alındıktan yıllar sonra elçilerinden Petrus şöyle yazmıştı: 
"Bütün kaygılarınızı O´na yükleyin, çünkü O sizi 
kayırır." (1.Petrus 5:7) Bu ayet sizin için ne anlama geliyor?

6. 12., 14. ve 15. ayetleri tekrar okuyun.
İsa burada bazı sert sözler söyler. İnsanoğlu bağışlamayı çok zor bulur. 
Bağışlamanın hayatımızda öğrenmemiz gereken bir şey olduğunu 
bilmek hepimiz için çok önemlidir.
İsa bize dua edip günahlarımızın bağışlanmasını istiyorsak bizim de 
başkalarını bağışlamamız gerektiğini öğretti. Neden?
Şimdi şu soru üzerinde düşünmek için sessiz bir zaman ayırın: Bugün 
kimi bağışlamalıyım?

7. Ayartılmaya düşmememiz için dua etmemiz neden önemlidir? (13. 
ayet)
İncil bize Tanrı´nın kibirlilerin karşısında olduğunu, ama 
alçakgönüllülere lûtfettiğini öğretir. (1. Petrus 5:5)
Neden ayartılmaya karşı Tanrı´nın yardımına ihtiyacımız olduğunu 
samimi olarak bildirmek önemlidir?
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Tanrı´nın yüreğimizde kendi hükümranlığını kurmasına izin 
vermezsek, kendi küçük, bencil egemenliğimizin kralı 
olacağımızı biliyoruz. Fakat  gerçekte kral değil köle oluruz. 
Bilerek ya da bilmeyerek hayatımızın anahtarlarını Şeytan´a 
veririz. Eğer biri kendi hayatını kendisinin yönettiğini 
düşünüyorsa, gerçekte kendisini denetlemeleri için karanlığa ve 
kötü güçlere kapı açıyor demektir. Fakat Tanrı´nın 
hükümranlığının gelmesi için dua edersek, Tanrı´dan 
yüreklerimizi değiştirmesini ve O´nun yeryüzündeki amaçları için 
bizi alçakgönüllü hizmetkarlar yapmasını istemiş oluruz.



8. Bu duanın son kısmı Tanrı´nın hükümranlığını, gücünün ve 
yüceliğinin çağlar boyunca süreceğini doğruluyor. (13. ayet)
Bu sözler Tanrı´ya olan imanınızı güçlendiriyor mu? Neden?

9. Bazıları bu duanın sözlerini sanki uğur getiren bir muska, bir tılsım 
gibi kullanıyorlar. Yaşamlarında bereket ve koruma elde etmek için bu 
sözleri söylemenin etkili olduğuna inanıyorlar. Sonuçta bu duayı o 
kadar hızlı okuyorlar ki anlamı hakkında düşünmüyorlar. 
İsa bizden bu duayı böyle okumamızı mı istiyor? Düşüncelerinizi 
açıklayın. 

10. Bu dua daha iyi dua etmeyi öğrenmek için bize nasıl yol gösterebilir?
Grup olarak dua ettiğinizde İsa´nın bu duasını örnek olarak kullanın. 
İsa´nın öğrettiği fikirlerin aynısını ifade etmek için kendi 
kelimelerinizi de kullanabilirsiniz. 
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25. Her Zaman Dua Edin Ve Umudunuzu Kaybetmeyin

Açılış Sorusu: 
Sizce imanımız Tanrı için neden önemli? 

Luka 18:1-8´i okuyun.
1. İsa bu benzetmeyi neden anlattı? (1.ayet)

Dualarınızın çabucak cevaplanmadığını gördüğünüzde umutsuzluğa 
kapılıyor musunuz?

2. Bu hikaye bir yargıç ile bir dul kadın hakkındadır. İsa yargıcı nasıl 
tanımlıyor? (2. ayet)

3. Dul kadın yargıçtan ne istedi? (3. ayet)
Not: İsa´nın zamanında dul kadınların hiçbir gücü yoktu. Kötü 
insanlar onlardan kolayca yararlanıyorlardı. Bu hikayede güçsüz dul 
kadın ne Tanrı´dan korkan ne de insanlara aldırış eden bir yargıca 
gidiyor. Eğer bu olayın günümüzde gerçekleştiğini görseydiniz 
yargıcın dul kadına yardım edeceği umudunu taşır mıydınız?

4. İlk başta yargıç kadına pek dikkat etmiyor, fakat en sonunda ricasına 
karşılık veriyor. Neden? (4. ve 5. ayetler)

5. 6-8 ayetlerini tekrar okuyun. İsa adaletsiz yargıç hakkındaki 
konuşmasını değiştirip Tanrı hakkında konuşuyor. Tanrı bu adaletsiz 
yargıç gibi midir yoksa ondan farklı mıdır? 
Tanrı hakkındaki bilginize dayanarak Tanrı´nın adaletsiz yargıçtan 
nasıl farklı olduğunu tanımlayın. 

6. Kim isteklerini Tanrı´ya götürüyor? (7. ayet) Bunu ne kadar sık 
yapıyorlar?
Tanrı onlar için ne yapacak? (8. ayet) Adaleti ne kadar çabuk 
sağlayacak?

7. Bu benzetmenin sonunda İsa bir soru soruyor. Bu soru nedir? (8. ayet)
Sizce İsa neden bu soruyu soruyor?

8. 1. ayete geri dönelim. İsa´nın bu benzetmeyi anlatmasının nedeni 
neydi?
Bu benzetme daha büyük bir güvenle dua etmenize yardım ediyor mu?

9. Bu dersi bitirmek için İbraniler 4:14-16´yi okuyun. Sessizce bu 
ayetler üzerinde düşünün ve bu ayetlerin sizce ne anlama geldiğini 
grupa anlatın. 
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Aşağıdaki sözleri yavaşça okuyun ve Tanrı´nın bize İsa Mesih´te 
verdiği harika hediyeyi düşünün:
İsa´ya Kurtarıcımız olarak inanan bizler İsa´nın utancımızı bizden alıp 
bizi Tanrı´yla barıştırdığını biliyoruz. Bunu bizim günahlarımız için 
bir kurban olarak sunduğu hayatı aracılığıyla yapmıştır. Dua derken 
bunu hatırlayın. Hiç kimse kendi doğruluğu nedeniyle Tanrı´ya 
yaklaşamaz. Bizler İsa Mesih´e iman ederek Tanrı´ya yaklaşabiliriz. 
Şimdi Tanrı´nın bizi gerçekten sevdiğine ve dualarımızı duyduğuna 
yürekten iman ederek dua edebiliriz. O adaletsiz yargıç gibi değildir. 
O bizden güven ve cesaretle dua etmemizi istiyor, çünkü O iyidir.  
Şimdi grup içinde hangi konuda dua etme gereği hissediyorsunuz?
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26. Tanrı´yı Tanımak İçin Zaman Ayırın

Açılış Sorusu: 
Hangi konularda dua edersiniz?

Luka 10:38-42´yi okuyun. 
1. 38. ayete tekrar bakın. Marta ne yaptı? Sizce misafirperverlik birine 

sevginizi göstermenin bir yolu mudur?
Marta´nın kızkardeşi Meryem ne yapıyordu? (39. ayet)

2. 40. ayeti tekrar okuyun. Marta´nın tutumu nasıldı? Onu kaygılandıran 
şey neydi?
İsa´ya ne dedi? Sizce kızkardeşi Meryem´e karşı neler hissediyordu?

3. 41-42. ayetleri okuyun. İsa Marta´nın bir sürü şey hakkında 
endişelendiğine değinmişti. İsa´ya göre gerekli olan kaç şey vardı?
Bu gerekli olan şey nedir?
Sizce hangisi İsa için daha önemliydi: Güzel bir yemek yemesi mi, 
yoksa sonsuz yaşam hakkındaki sözleri aç bir yürekle paylaşması mı?

4. Matta 5:6´yi okuyun. Meryem doğruluğa susayıp acıktığını nasıl 
gösteriyor? Bu ayete göre o ne alacak?

5. Siz bu kadınlardan en çok hangisine benziyorsunuz? Hayatınızda 
yapmanız gereken işlerin kolayca dikkatinizi dağıttığı ve sizi yorduğu 
oluyor mu? Yoksa siz İsa´yla zaman geçirmek için çoğunlukla 
yapılması gereken şeyleri bir kenara mı koyuyorsunuz? O´nunla 
konuşmaya ve O´nun sözlerinden öğrenmeye can atıyor musunuz?

6. İsa´nın kendisi sık sık Babası ile tek başına dua ederek zaman 
geçirirdi. Markos 1:35-39´u okuyun. İsa ne zaman dua ederdi? 
Nerede dua ederdi?
Sizce O bu zamanı ve yeri neden seçti? Tanrı´yla yalnız kalmak için 
dünyaya kapımızı kapatacak bir yol bulmamız neden önemlidir?

7. Kim İsa´yı aramaya geldi? (36. ayet) İsa´ya ne dediler? (37. ayet)
İsa sürekli büyük bir kalabalıkla çevrilmiş oluyordu. Sizce O´nun 
Tanrı´yla yalnız zaman geçirmek için bir yol bulması kolay mıydı?

8. Eğer büyük bir şehirde ya da içinde çok kişinin yaşadığı bir evde 
yaşıyorsanız Tanrı´yla yalnız kalacağınız bir yer ve zamanı bulmak 
sizin için de kolay olmasa gerek. 
Tanrı´yla birlikte zaman geçirmek sizin için başka şeylerden 
fedakarlık yapacak kadar önemli mi?
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9. İsa´nın hem tek başına hem de elçileriyle birlikte dua ettiğini yazan 
başka pek çok ayet  vardır.
Luka 6:12-13´ü okuyun. İsa 13. ayette işinin hangi önemli parçasını 
yaptı? Onları çağırmadan önce ne yaptı? (12. ayet)
Önemli bir karar almadan önce Tanrı´yla yalnız kalmak ve O´nun 
bilgeliğiyle bize yol göstermesini istemek için zaman ayırıyor 
musunuz?

10. Luka 5:15-16´yi okuyun. İnsanlar neden büyük bir kalabalık halinde 
İsa´ya geliyorlardı? İnsanların ihtiyaçları için gün be gün onlara 
hizmette bulunmanın İsa için ne kadar yorucu olduğunu aklınızda 
canlandırın. İsa bu zaman boyunca kendisini yenilemek için ne yaptı? 
(16. ayet)
Eğer günahsız olan İsa Tanrı´ya tek başına dua etmek için zamana 
ihtiyaç duyduysa, sizce bizim de buna ihtiyacımız var mı?

11. Kendi hayatınızı düşünün. Sizin için Tanrı´yla tek başına zaman 
geçirmek ne kadar önemli? Bir huzur ve sükûnet ortamında Tanrı´nın 
sözleri üzerinde derin derin düşünmek ve O´na dua edebilmek için 
televizyonunuzu ve telefonunuzu kapatma ihtiyacı duyuyor musunuz?

12. İsa´nın öğretisini öğrendiğinizde O´nun bize ne kadar uzun ya da ne 
kadar sık dua etmemiz gerektiği konusunda kurallar vermediğini 
farkedeceksiniz. O´nu sevdiğiniz ve O´nu tanımak istediğiniz için O
´nun huzuruna geliyor musunuz? O´na ihtiyacınız olduğu için O´nun 
huzuruna geliyor musunuz? O´na acıkıyor musunuz?
Şimdi Tanrı´yı daha iyi tanıyabilmeniz için hayatınızda yapmanız 
gereken değişiklikler hakkında düşünmek ve dua etmek için kendinize 
zaman ayırın.
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27. İman Adamı Olun

İnsanları Hastalıklardan Kurtarmak 
Ve Cinlerin Köleliğinden Özgür Kılmak İçin İsa´ya İnanın

Açılış Sorusu: 
Şimdiye kadar birinin iyileşmesi için dua ettiğiniz oldu mu hiç? Ya da 
başkaları birinin iyileşmesi için dua ederken orada bulunduğunuz oldu 
mu? Tecrübelerinizden bahsedin biraz.

Giriş:  İsa yeryüzündeyken O´nun işinin büyük bölümünü hastaları 
iyileştirmek ve insanların içinden cinleri çıkarmak oluşturuyordu. Şu 
ayetleri okuyun: Matta 4:23-25; Matta 10:1; Matta 10:5-8; Matta 
15:29-31.
Dört müjde kitabında İsa´nın hastaları iyileştirdiğini anlatan pek çok 
hikaye vardır. İyileştirilen her bir kişi gibi her hikaye de farklıdır. Bu 
derste hem Matta´da hem de Markos´da anlatılan bir olaya bakacağız.

Matta 17:14-21´i okuyun.
1. Adamın oğlunun nasıl bir durumda olduğunu tanımlayın. (15. ayet) 

Oğlunun iyileşmesini sağlamak için baba ne yaptı? (16. ayet) Oğul 
iyileşti mi? Neden?

2. 17. ayete bakın. İsa o toplumun insanlarına ne dedi? Sizce onlara 
neden böyle dedi? 

3. İsa 18. ayette ne yaptı?
4. 19. ayette elçiler İsa´yla yalnız kaldıklarında neden cinleri 

çıkaramadıklarını soruyorlar. İsa 20. ayette nasıl cevap veriyor?
İsa dağları yerinden oynatmak için ne kadar imanımız olması 
gerektiğini söylüyor?

5. Şimdi 21. ayete bakın. (Bu ayet belki dipnot olarak yazılmıştır.) İsa 
bazı durumlarda neye ihtiyaç olduğunu söylüyor?

6. Şimdi aynı hikayeyi Markos 9:17-29´dan okuyun. Markos´un 
yazdıklarında İsa ile çocuğun babası arasında geçen konuşma da yer 
alır. 
20-24 ayetlerini tekrar okuyun. 22. ayette babanın ricası nedir? Sizce 
onun imanı çok mu büyüktü?

7. Şimdi 23. ayette İsa´nın cevabını okuyun. İsa´nın burada takındığı 
tutum Matta 17:20´de elçilerine söyledikleriyle ne kadar benzeşiyor? 
(Matta 17:20´ye tekrar bakın)
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8. Baba o anda hemen ne diyor? (24. ayet) Sizce İsa´nın 23. ayette 
söyledikleri onun şüphelerinden kurtulup iman etmesine nasıl yardım 
etti? 

9. 24. ayeti tekrar okuyun ve babanın yardıma ihtiyaç duyduğunu nasıl 
alçakgönüllülükle itiraf ettiğine dikkat edin. 
Hayatınızda hiç inanmayı istediğiniz fakat inanmak ve inanmamak 
arasında şüpheyle mücadele ettiğiniz anlar oldu mu? İsa adamı 
şüphelerinden dolayı azarladı mı, yoksa zayıf da olsa imanını övdü 
mü? (25-27 ayetlerine bakın.)
Bundan ne öğrenebiliriz?

10. 28-29 ayetlerini 29. ayet hakkındaki dipnot ile birlikte tekrar okuyun. 
Bunu Matta 17. bölümdeki 21. ayetle (dipnot) karşılaştırın.
Bu kısımlardan iyileşme hakkında öğrendiklerimize tekrar göz 
atalım. 

• İyileşme imana nasıl bağlıdır? (ayrıca İbraniler 11:6´yi 
okuyun.)

• Tanrı´nın bizim aracılığımızla imkansız şeyleri gerçekleştirdiğini 
görmek için ne kadar imanımız olmalı? (Matta 17:20)

• Neden bazı şeylerden iyileşmenin diğerlerine göre daha zor 
olduğunu düşünüyorsunuz? Hemen bir cevap alamasak bile dua 
etmeye ve hatta oruç tutmaya devam etmek neden önemlidir? 
(Matta 17:21 (dipnot))

• Şüphelerimiz olduğunda ne yapmalıyız? (Markos 9:24)
İnsanların iyileşmesi için dua ettiğimizde, ama onlar 
iyileşmediklerinde ne yapmalıyız?
Sırf kimse iyileşmiyor diye hastalar için dua etmekten 
vazgeçmeyelim. Pek çok hasta kişi dualar aracılığıyla iyileşmişlerdir. 
Cine tutulmuş ya da hasta olan kişiler için dua etmemiz konusunda 
bizi cesaretlendiren çok, hem de pek çok ayet vardır. Çoğu zaman biz 
mucizeler için dua etmememiz nedeniyle mucizeler görmüyoruz. 
Markos 9:24´teki babanın ettiği gibi dua edin. Sonra da ihtiyacı 
olanların iyileşmesi ve cinlerden özgür kılınması için imanla dua 
etmeye başlayın. İsa´nın Matta 17:20´de ve Markos 9:23´te söylediği 
sözlere tekrar tekrar bakın. 
Toplantılarınızda bütün bu ihtiyaçlar için dua etmek amacıyla zaman 
ayırın. 
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“Her bakımdan –imanda, sözde, bilgide, her tür çabada 
ve bize beslediğiniz sevgide– gelişmektesiniz. Bunların 

yanı sıra, bağış konusunda da gelişin.” (2Kor. 8:7)
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VERİN

"Yaptığım her işte sizlere, böyle emek vererek güçsüzlere yardım 
etmemiz ve Rab İsa´nın, 'Vermek, almaktan daha büyük mutluluktur' diyen 

sözünü unutmamamız gerektiğini gösterdim." (Elçilerin İşleri 20:35)

İsa bize yarın için kaygılanmamamız gerektiğini öğretti. İsa kendisini 
izleyenlere ayrıca cömertçe vermeleri gerektiğini de öğretti. 

Verme eyleminin büyük bir bereketi vardır. Vermeyi öğrenen kişiler iki şeyi 
gösterirler. Birincisi insanların ihtiyaçlarıyla gerçekten ilgilendiklerini 
gösterirler. İkincisi Tanrı´ya, sahip oldukları servetten daha çok güvendiklerini 
gösterirler.

Kutsal Ruh´un İsa´nın verme hakkındaki öğretisini bize sık sık 
hatırlatacağını bekleyebiliriz. Biz İsa’nın izleyicileriyiz. İsa bizi kurtarmak 
için parasını değil, hayatını VERMİŞ OLAN biridir. Tanrı bizden İsa´nın 
yaptığı gibi davranmayı öğrenmemizi ister. İsa bize Tanrı´nın nasıl biri 
olduğunu gösterdi. Şimdi biz O´nun çocuklarıyız. 

İsa geri döndüğünde çocuklarını servetlerini biriktirip harcamaya 
kıyamadan gelecek hakkında endişe duyarken mi bulacak? Yoksa onları 
cömertçe başkalarına yardım ederken mi bulacak? İsa bunu çok açıkça 
gösterdi: Ya para bizim efendimizdir ya da Tanrı. Her ikisine birden hizmet 
edemeyiz.

Fakat bu dersler paradan daha fazla şey hakkında öğretmek için 
hazırlanmıştır. Gelecek dersler bize İsa gibi olmayı öğretecek. O´nun yolu bizi 
değiştirecek. O´na her gün sahip olduğumuz her şeyi vermeyi öğreneceğiz.
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28. Verirken Cömert Dul Kadını Hatırlayın
Açılış Sorusu: 

Bazen zengin olduğumuzda (örneğin piyangodan para 
kazandığımızda) cömert insanlar olacağımızı düşünürüz. Eğer 
fakirken cömert değilsek, sizce zengin olduğumuzda kendiliğinden 
cömert biri mi olacağız? Sebeplerinizi açıklayın. 

Markos 12:41-44´ü okuyun.
1. İnsanlar tapınağın para kutusuna para atarlarken onları kim 

gözlüyordu? (41. ayet)
2. Kim büyük miktarda para vermişti?
3. Kim az miktarda para vermişti? (Not: Bu iki madeni para 1 Liradan 

daha az değerdeydi.)
4. Sizce bu para tapınağın bakım masraflarına kayda değer bir yardımda 

bulunmuş muydu?
İnsanların gözünde bu az miktardaki para değer görüp yüceltilir 
miydi? O gün hangi bağışlar insanlar tarafından dikkate değer 
bulunuyor olabilir?

5. İsa gördüğü bu şeyi göstermek için kimi yanına çağırdı? (43. ayet)
6. İsa´ya göre o gün en büyük bağışı kim vermişti? (43-44. ayetler) 

Neden?
7. Burada İsa her birimizin son kuruşumuza kadar bağışlamamızı mı 

istiyor? İsa´ya iman eden kişiler olarak bizler Tanrı için verdiğimiz 
paranın miktarına göre mi kabul ediliriz? 

Kurtuluşumuzu satın alamıyorsak, İsa bu hikayede elçilerine ne 
öğretmeye çalışıyor?
Sizce eğer bir hediye vermek için fedakarlıkta bulunuyorsak o hediye 
daha değerli mi olur?
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Şunu unutmayın...
İncil bize hiç kimsenin kurtuluşunu parayla satın alamayacağını 
öğretir. Tanrı´ya rüşvet  veremeyiz. Tanrı´nın kurtarışı olmaksızın 
hepimiz kaybolmuş varlıklarız. Tövbe edip İsa Mesih´e iman 
ederek Tanrı´nın karşılıksız lütuf hediyesini ve sonsuz yaşamı 
alırız. O, günahlarımız için verilmiş olan ebedi kurban, Tanrı´nın 
kuzusudur. 



8. Tanrı evreni parasız yarattı. Dolayısıyla milyonlarca Lira Tanrı’yı 
etkileyemez. Tanrı’nın kendisini izleyenlerden ne istediğini keşfetmek 
için Markos 12:30´u okuyun. 
Cömertlikle vermek, Tanrı’yı bütün yüreğimizle sevdiğimizi 
göstermenin bir yolu nasıl olabilir?

9. Yürekten veren kişilerle ilgili başka bir örneği okumak için 2. 
Korintliler 8:1-5’i okuyun. Makedonyalılar bağışta bulunduklarında 
durumları nasıldı? (2. ayeti tekrar okuyun.) 

10. Hangi duygularla başkalarına veriyorlardı? (2. ayet) 3. ayet bize 
onların ne kadar verdiği ve nasıl verdiği hakkında neler anlatıyor?
Bu şekilde bağışta bulunmak onların kendilerine bakacağına dair Tanrı
´ya güvendiklerini nasıl gösteriyor?

11. 4. ayeti tekrar okuyun. Makedonyalılar ihtiyaçta olan diğer imanlılara 
bağışta bulunurken tutumları nasıldı?

12. Paralarından nasıl bir bağışta bulundular? (5. ayet) Sizce hediye 
vererek kendini adamak ne demektir?

13. Bu hediyeyi alan bir imanlı olduğunuzu düşünün. Bunun nasıl 
verilmiş olduğunu duymuş olsaydınız kendinizi nasıl hissederdiniz? 
Bunun gibi bir hediye, veren ve alan kişilerin yüreklerini nasıl 
birbirine bağlar?

14. Sizin verdiklerinizi dul kadınınkiyle ve Makedonyalılarınkiyle 
kıyaslayın. Özgürce ve sevinçle mi veriyorsunuz? Sahip 
olduklarınızdan sadece fazla fazla olanları mı, yoksa yaşamak için 
ihtiyaç duyduklarınızı mı veriyorsunuz?

15. Sadece paranızı mı veriyorsunuz, yoksa hediyenizle birlikte kendinizi 
de mi veriyorsunuz? Yardımda bulunacağınız kişiler ya da işler için 
dua ediyor musunuz? Sizce bu Mesih’in bedeninde birbirinizi kollayıp 
gözetmeniz ve sevgi ruhunu canlandırmanız için nasıl yardımcı olur?
Tanrı’dan verme konusunda büyümenize yardım etmesini isteyin. 
Tanrı’ya ve diğer insanlara karşı açık yürekli ve açık elli olmanın 
vereceği sevinci ve özgürlüğü tecrübe etmeye bugün başlayın. 

Bu ayetleri  ezberlemeniz  iyi olur:"Şunu unutmayın: Az eken az 
biçer, çok eken çok biçer. Herkes yüreğinde niyet  ettiği gibi versin; 
isteksizce ya da zorlanmış gibi değil. Çünkü Tanrı sevinçle vereni 
sever. Her zaman, her yönden, her şeye yeterli ölçüde sahip olarak 
her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmeniz için, Tanrı her nimeti 
size bol bol sağlayacak güçtedir." (2. Korintliler 9:6-8)
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29. Tanrı’yı Sevin, Parayı Değil

Açılış Sorusu: 
İsa şöyle dedi: "Vermek almaktan daha büyük mutluluktur." (Elçilerin 
İşleri 20:35) Buna inanıyor musunuz? Neden?

Markos 10:17-31´i okuyun.
1. 17. ayeti tekrar okuyun. Adam İsa´ya ne sordu? İsa´ya nasıl geldiğine 

dikkat edin. Sizce bu neyi gösteriyor?
2. 18-20 ayetlerini okuyun. İsa kendisine “iyi” diyen adamın ne 

kastettiğini bildiriyor?
Daha sonra İsa Eski Ahit´te Musa´ya verilmiş olan emirlerin bir kaçını 
sıralıyor. Bunlar yasanın tamamı değildir, ama İsa´nın konuştuğu 
konuya uygun verilebilecek örneklerdir. Adamın cevabı nedir?

3. Şimdi 21. ayeti okuyun. İsa adama karşı ne hissediyor? Adam 
gençliğinden beri bu buyrukların hepsini yerine getirdiyse, neden hâlâ 
bir eksiği vardı?
İsa ona neden her şeyini satıp yoksullara vermesi gerektiğini söyledi? 
Eğer biz sonsuz yaşamı satın alamazsak, eğer sonsuz yaşam Tanrı’nın 
karşılıksız hediyesi ise, bunun anlamı ne?

4. İsa o adama her şeyi satıp yoksullara dağıtsa neye sahip olacağını 
söyledi? (21. ayet) Bundan başka 21. ayette İsa ona ne yapmasını 
söyledi?
22. ayeti okuyun. Adam İsa´nın sözlerine nasıl karşılık verdi?

5. Matta 6. bölüme geri dönün ve 19-21 ayetlerini okuyun. Eğer bu 
adamın hazinesi gökte olsaydı, yüreği nerede olurdu? Eğer yüreği 
gökte olsaydı, dünyasal servetinden vazgeçmesi zor olur muydu? 
Sizce bu adamın yüreği neredeydi?

6. Markos 10:23-27'de İsa´nın elçileriyle yaptığı konuşmayı tekrar 
okuyun. Sizce İsa neden zenginlerin Tanrı´nın hükümranlığına 
girmesinin zor olduğunu söylüyor? (23. ayet)

7. İsa 24. ve 25. ayetlerde çok sert bir ifadede bulunmak için abartı 
yapıyor. Eğer Kutsal Kitap´ınızda 24. ayetle ilgili bir dipnot varsa 
bunu da okuyun.
Şimdi İsa´nın sözlerini daha iyi anlamak için Matta 6:24´ü okuyun. 
Çok paraya sahip olmak insanların Tanrı´ya tam bir yürekle hizmet 
etmelerini nasıl engeller?
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8. Markos 10:26-27 ayetlerine tekrar bakın. Elçilerin çok cesaretleri 
kırılıyor. Belki de zengin ve önemli kişiler kurtulamazlarsa, hiç 
kimsenin kurtulamayacağını düşünüyorlar.
İsa onlara 27. ayette ne cevap veriyor? İster zengin ister yoksul olalım, 
bizlerden biri kendini kurtarabilir mi?

9. Sizce bir insanın çok az paraya sahip olup, yine de Tanrı yerine paraya 
hizmet etmeye devam etmesi mümkün müdür?
1. Timoteyus 6:6-10´a geri dönün.  6. ayette bahsedilen büyük kazanç 
nedir? Varlıklı olmaya özenenlere ne oluyor? (9. ayet)

10. 10. ayete göre bütün kötülüğün kökeni nedir? Bu, paraya sahip olmak 
kötü bir şeydir anlamına mı geliyor? Sorun para mıdır, yoksa sorun 
paraya sahip olmak isteyen kişinin yüreğinde midir?

Not: Başkalarını yargılamamak için dikkatli olmamız gerekiyor. 
Sırf bir kişinin çok parası var diye o kişi parayı çok seviyor ya da 
parasına güveniyor denemez. Ayrıca bir kişi çok yoksulsa, bu 
onun yüreğinin para sevgisinden uzak olduğu anlamına da 
gelmez. Tanrı´dan yüreklerimizi sınamasını ve O´nu sevip 
sevmediğimizi ve hayatımızda O´na öncelik verip vermediğimizi 
bize göstermesini istemeliyiz.

11. Filipililer 4:10-13 ayetlerine bakın. 12. ayette Pavlus hangi sırrı 
öğrendiğini söylüyor? Bu şekilde yaşamak için gücü nereden bulmuş? 
(13. ayet)

12. Markos 10. bölüme geri dönün ve 28-31 ayetlerini okuyun. Petrus İsa
´ya ne diyor?
İsa Petrus´a geride bıraktıklarına karşılık ne kazanacaklarını söylüyor?

13. Bu ayetleri çalışırken Tanrı sizin hayatınız hakkında yüreğinize bir şey 
söyledi mi? Sizin hayatınız para sevgisinden uzak mı? Her durumda 
memnun olmanın sırrını biliyor musunuz?

14. İsa zengin adama sahip olduğu her şeyi satıp dağıtmasını söyledi. 
Sizce para sevgisinden uzak yaşamak için vermek bize nasıl yardım 
eder?
Tanrı´nın size yapmanızı gösterdiği şey nedir?
Bu konuda dua etmek için biraz zaman ayırın.
Bu ayetleri ezberlemeniz iyi olur: İbraniler 13:5-6
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30. Kendinize Gökte Hazineler Biriktirin

Açılış Sorusu: 
Hiç gelecek hakkında ve kendinizin ve ailenizin ihtiyaçlarını nasıl 
karşılayacağınız konusunda endişe ettiğiniz oldu mu? 
Endişelenmemeniz için size ne yardım edebilir?

Luka 12:13-34´ü okuyun.
1. Kalabalıktaki adam İsa´dan ne istedi? (13. ayet) İsa onun istediğini 

yaptı mı? (14. ayet)
2. İsa 15. ayette bir şeye karşı çok sert bir şekilde uyarıda bulunuyor. 

Nedir bu? İsa hayatın neye bağlı olmadığını söylüyor? (15. ayet)
Hayatımızda açgözlülük yapıp yapmadığımızı nereden bilebiliriz? 
Açgözlülüğün bizi yönetmesi fakat bizim bundan haberdar 
olmamamız mümkün müdür?

3. İsa zengin bir adamla ilgili bir benzetme anlatıyor. Zengin adamın 
planları neydi? (16-19 ayetleri) Tanrı ona ne olacağını söyledi? (20. 
ayet)

Düşünün...
Zengin adam Tanrı´nın onu varlığını sadece kendisi için kullansın 
diye bereketlediğini sanmıştı. Tanrı´nın, ürününü hiçbir şeyi 
olmayanlara yardım edebilsin diye bereketlemiş olabileceğini hiç 
düşünmemişti. Tanrı´nın bereketini sadece kendisi için 
kullanmıştı.
Tanrı Yahudilere Eski Ahit´te yiyeceklerini açlarla paylaşmaları, 
barınaksız yoksulları evlerine almaları ve çıplak gördüklerini 
giydirmeleri gerektiğini öğretmişti. (Yeşaya 58:7) Sizce bu zengin 
adam bu buyrukları neden unutmuştu? Yüreğinde açgözlülüğe 
karşı önlem almış mıydı?
Tanrı sizi fazladan verdiği şeylerle bereketlediğinde O´na size 
neden bu şeyleri verdiğini soruyor musunuz?

4. İsa 21. ayette başka bir uyarıda bulunuyor. Bu ayeti kendi 
sözcüklerinizle söyleyin. Bu ülkedeki imanlıların Tanrı´nın bereketini 
başkalarıyla paylaşarak Tanrı´nın sevgisini nasıl başkalarıyla 
paylaştıklarını anlatın. 
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5. 22-34 ayetlerini tekrar okuyun. İsa kimin giyecek, yiyecek ve içecek 
konusunda kaygılandığını söylüyor? (30. ayet) İsa´nın izleyicilerinin 
neden bu şeyler hakkında endişelenmeleri gerekmiyor? (27-28 ayetler) 
İsa endişelenen izleyicilerine ne diyor?

6. 32. ayette İsa izleyicilerine ne diyor? Sizce İsa neden bu terimi 
kullanıyor? Tanrı bize verdiğinde bu O’na sıkıntı veren bir şey mi? 
(32. ayet)

7. İsa kendimize keseler sağlamamız gerektiğini söylüyor. Ne gibi 
keseler? (33. ayet) Daha sonra eğer gökte bir hazinemiz olursa onun 
iki şeye karşı güvende olduğunu söylüyor. Nedir bu iki şey?
İsa bize pratik bir şey yapmamızı anlatıyor. Nasıl kendimize gökte 
keseler sağlayabiliriz? (33. ayet)

8. 34. ayeti tekrar okuyun. Bu ayetin ne anlama geldiğini kendi 
sözcüklerinizle anlatın. 

9. Bazen gelecek hakkında, size ne olacağı hakkında endişelendiğiniz 
oluyor mu? Bu ayetler size Tanrı ve O’nun sizi koruması hakkında ne 
öğretti?

10. Kendi hayatınızı düşünün. Tanrı önünde zengin olmayı istiyor 
musunuz? Gökte hazineler biriktirmeye nasıl başlayabilirsiniz?
Tanrı´nın gözünde zengin insanlar olabilmek için dua edin.
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“Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, Yeniden kararlı bir ruh var et 
içimde.” (Mez. 51:10)
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TEMİZ BİR YÜREKLE 
TANRI´YA HİZMET EDİN

"Ne mutlu yüreği temiz olanlara! Çünkü onlar Tanrı’yı 
görecekler." (Matta 5:8)

O zamanın dini önderleri olan Ferisiler İsa´dan nefret ediyorlardı, çünkü 
İsa onların ikiyüzlülüklerini açığa çıkarmıştı. İnsanları kandırmak için dindar 
bir maske takıyorlardı, fakat yürekleri temiz değildi. Tanrı´yı tanıdıklarını 
iddia ediyorlardı, fakat gerçekte Tanrı´nın gerçekten ne istediğini 
bilmiyorlardı.

Eğer Tanrı´nın yüreğe baktığını anlamazsak, tıpkı Ferisiler gibi oluruz. İsa
´yı izlemek yüzeysel dini kuralları uygulamakla başlamaz. Bu bizim ta 
içimizde başlar. Düşüncelerimizde her gün neler olur? Şehvet, ya da öfke ve 
kin, ya da kıskançlık ve açgözlülükle mi yaşıyoruz? İnsanlardan bizi farkedip 
övmelerini mi istiyoruz? Kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak için insanları 
kullanıyor muyuz? Para bizim gizli putumuz mu? Gün boyunca aklımızdan 
neler geçiriyoruz?

Yüreğimizi nasıl arıtabiliriz? Tanrı´ya İsa Mesih´i gönderdiği için şükürler 
olsun! O bizim günahlarımızı bağışlar. Bize Kutsal Ruh´unu verir. O’nun 
inayetinde yaşanan her gün yeni bir gündür. O´nun sevdiği gibi sevmeyi 
öğreniriz. Bunu başardığımızda dünyanın "tuzu ve ışığı" oluruz. Tanrı’nın 
sevgisini ve güzelliğini her durumda yansıtırız.

Bundan sonraki dersler kutsallığa erme yolunda bize yardım edecekler. 
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31. Yüreğiniz Temiz Olsun

İnsanı Tanrı´nın Karşısında Kirli Yapan Şey Gerçekte Nedir?

Açılış Sorusu: 
Sizce bir insanı kirleten şey nedir?

Markos 7:1-23´ü okuyun.

1. Ferisiler neden rahatsız olmuşlardı? (1-5 ayetleri) Sizce bu onları 
neden rahatsız etmişti?

6. ayette İsa Ferisileri ne adlandırıyor? Sizce İsa onları neden böyle 
adlandırdı?

2. 9-13 ayetlerini tekrar okuyun. Bu ayetlerde İsa Ferisilerin gelenekleri 
nasıl Tanrı´nın kurallarından üstün gördüklerini gösteren bir örnek 
veriyor. Musa On Emir´de insanların ne yapmalarını söylemişti?
Ferisilerin gelenekleri insanların anne-babalarını gerçekten sevip 
onurlandırmalarını nasıl engelliyordu?

3. 14-20 ayetlerini tekrar okuyun. Yahudi önderlere göre temiz olmak, 
Musa´nın Yasası´nda yasaklanmış olan şeylerden hiçbirine 
dokunmamak ve hiçbirini yememek konusunda çok dikkatli olmaktı.  
Bu aynı zamanda Yasa´nın emrettiği bütün kurallara uymak anlamına 
geliyordu. Bu ayetlerde İsa onlara temiz ve kirli olmak konusunda 
yepyeni bir bakış açısı veriyor.
İsa neyin insanları kirli YAPMADIĞINI söylüyor? (15 ve 18-19 
ayetleri)

Not: Ferisiler İsa´nın zamanında dini önderlerdi. Musa´nın 
Yasalarını ve diğer yasaları uygulama konusunda çok 
tutucuydular ve toplumda büyük saygınlıkları vardı. Fakat İsa 
onların dış görünüşlerinin arkasındakini görebiliyordu ve gerçekte 
yüreklerinin nasıl olduğunu biliyordu.

Not: Ferisiler ellerin kirini temizlemek için yapılan sıradan bir el 
yıkama olayından bahsetmiyorlar. O zamanlar mikroplar 
hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı! Onlar bir gelenekten –onları 
dinsel bir yolla temiz yapan dini bir törenden bahsediyorlardı.
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İsa´ya göre insanı kirli YAPAN şeyler nereden geliyor?
4. 20-23 ayetlerini okuyun. Bu ayetlerde sıralanan şeylerden hangileri 

yüreğin tutumunu gösterir? Hangileri eylemdir? BÜTÜN kötülük 
nerede başlar?
Şimdi İsa´nın günah ve yüreğimizin tutumu hakkında konuştuğu diğer 
ayetlere bakalım.

5. Matta 5:21-22´yi okuyun. Uzun zaman önce insanlara ne denmişti? 
(Yani Musa´nın Yasası ne diyordu?) İsa neyin cinayet gibi olduğunu 
söylüyor?
Bunun hakkında bir dakika düşünün. Neden öfke ve kırıcı sözler 
katilliğe benzer?

6. Şimdi Matta 5:27-28’i okuyun. Yasa ne diyor? (27.ayet) İsa neyin 
zina olduğunu söylüyor? (28. Ayet)

7. İsa günahın sadece yaptığımız dışsal eylemler ve hatta söylediğimiz 
sözler olmadığını öğretiyor. Günah ayrıca yüreğimizin takındığı yanlış 
tutum ve düşüncelerdir. Gerçekten de günah her zaman yüreğimizde 
başlar. Belki hiç kimseyi öldürmediniz, ama birinden nefret ettiğiniz 
oldu mu hiç? Belki hiçbir şey çalmadınız, ama birinin sahip olduğu 
şeye karşı hiç kıskançlık ve açgözlülük hissettiğiniz oldu mu?

8. Markos 7:21-22´yi tekrar okuyun. Tanrı’dan yüreğinizi araştırmasını 
ve size yüreğinizde saklanmış olabilecek kötü bir tutumu göstermesini 
isteyin. Bunu O’na itiraf edin ve sizi içten ve dıştan temizleyip 
arıtmasını isteyin. 
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32. Ferisilerin Mayasından Sakının 

Açılış Sorusu: 
İkiyüzlülüğü nasıl tanımlarsınız? İkiyüzlü olan birine saygı duyabilir 
misiniz?

Luka 12:1-3´ü okuyun.
1. İsa neyin Ferisilerin Mayası olduğunu söylüyor?

Sizce ikiyüzlülük bir toplulukta ya da toplumda nasıl maya gibi etki 
eder?

2. İsa 2. ve 3. ayetlerde ikiyüzlüleri korkutucu bir şekilde uyarıyor. Bu 
uyarıları tekrar okuyun. Bu uyarılar ikiyüzlü birini neden korkuturdu?

Matta 23. bölümün tamamını okuyun. 
3. Dikkatlice okuyun ve İsa´nın konuşurken yüreğinde neler hissettiğini 

anlamaya çalışın.
Sizce İsa böyle azarlayıcı konuşurken neler hissediyor?

4. 2 ve 3. ayetleri tekrar okuyun. Başkalarına yapmalarını söylediğimiz 
şeyleri bizim yapmamız neden önemlidir? İnsanlar en çok neyi örnek 
alırlar? Bizim söylediklerimizi mi yoksa yaptıklarımızı mı?
Eğer bildiklerimize göre yaşamıyorsak, Kutsal Kitap hakkında çok şey 
bilmek ne kadar değerlidir?

5. 5. ayette İsa bize Ferisilerin bütün eylemlerinin arkasındaki temel 
nedeni açıklıyor. Bu nedir?
Şimdi kendi hayatınız hakkında düşünün. İnsanlar tarafından 
görünmek için yaptığınız şeyler var mı? Hayatınızın ne kadarlık bir 

Not: Ferisiler İsa´nın zamanında dini önderlerdi. Yahudi 
kurallarını uygulama konusunda çok kuralcıydılar ve toplumda 
büyük saygınlıkları vardı. Fakat  İsa´nın onlara söyleyeceği çok 
ağır sözler vardı, çünkü İsa onların yüreklerinin gerçekte nasıl 
olduğunu biliyordu.

Maya Kutsal Kitap´ta sık sık bir simge olarak kullanılır. Bu bazen 
iyi bir şeyi bazen de kötü bir şeyi simgeler. Yine de bu, çok küçük 
miktarda bir şeyin nasıl büyük bir etkisi olabileceğini gösteren bir 
resimdir. Küçük bir kaşık dolusu mayanın nasıl büyük miktarda 
hamurun oluşmasına yol açtığını düşünün.
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kısmını başkalarının sizin hakkınızda düşündüklerinden duyduğunuz 
korku denetliyor?

6. Ferisiler, bilgili, yetkili ve hatasız kişiler olarak tanınmak istiyorlardı. 
8-12 ayetlerine bakın. İsa’nın bu sözleri önemli görünmek 
konusundaki arzumuzu yenmemize nasıl yardım edebilir? Bu sözler 
bize Tanrı´nın ailesinde başkalarıyla eşit olmaktan memnun olmamız 
için nasıl yardım edebilirler?

7. 23-24 ayetlerini tekrar okuyun. Kendiniz ve topluluğunuz hakkında 
düşünün. Çok küçük şeyler uğruna adaleti, merhameti ve imanı ihmal 
ettiğiniz oluyor mu? Diğer bir deyişle, birbirinize karşı gerçek bir 
sevgi ve ilgi göstermeniz dini uygulamaları harfi harfine 
uygulamanızdan daha mı önemli?

8. Şimdi 27-28 ayetlerini tekrar okuyun. Ferisiler güzel dışsal 
görünümlerinin arkasında ikiyüzlülük ve zayıflık saklıyorlardı. 
Ferisilerin mayasından kendimizi korumamız için yapabileceğimiz 
şeyler ne olabilir?

9. 1.Yuhanna 1:5-10´a bakın. (Bu Yuhanna´nın birinci mektubudur, 
müjde kitabı değil.) Işıkta yürümek, Tanrı´ya ve başkalarına 
günahlarımızı itiraf etmek bizi içten ve dıştan nasıl temiz tutabilir?

10. Şimdi Matta 23. bölüme geri dönün. 29. ayetten bölümün sonuna 
kadar İsa´nın Ferisileri peygamberleri öldürdükleri için azarlıyor. 
Peygamberler Tanrı´nın halkını doğru yola döndürmek için 
gönderilmişlerdi ve çoğunlukla kabul etmesi zor ağır sözler 
söylüyorlardı – bu sözler insanların gururunu incitiyordu. 
Ferisilerin peygamberleri öldürmelerinin sonucu nedir? (35. ayet) 
İmandaki kardeşlerimiz aracılığıyla hayatımıza giren ve bizi doğru 
yola yönlendiren sözleri kabul etmek bizim için önemli midir? Neden?

11. 37-39 ayetlerini okuyun. İsa´nın halkı için yüreğinin derinliklerinde 
hissettiği arzu neydi?
İsa´nın bu son sözleri, hayatınızdan bütün ikiyüzlülükleri atmak için 
sizi nasıl harekete geçiriyor?

12. Dua edin ve Tanrı´dan yüreğinizi araştırmasını ve orada saklanmış 
olan herhangi bir ikiyüzlülüğü size göstermesini isteyin. Bunu O´na 
itiraf edin ve sizi bundan temizlemesini isteyin. Daha sonra Kutsal 
Ruh´tan sizi yeniden doldurmasını ve Tanrı´nın ve başkalarının 
önünde temiz bir hayat yaşamanız için size güç vermesini isteyin.
"Ey Tanrı, yokla beni, tanı yüreğimi, Sına beni,öğren kaygılarımı. 
Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı, Öncülük et bana sonsuz 
yaşam yolunda." (Mezmur 139:23-24)
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33. Çarmıhınızı Yüklenin Ve İsa´yı İzleyin

İsa’yı İzlemenin Bedelini Hesaplayın

Açılış Sorusu: 
Daha önce birinin şöyle dediğin duydunuz mu: "Eğer hayatını İsa´ya 
verirsen, her şey çok kolay olacak ve bir daha hiçbir sorunun 
olmayacak." Bunun doğru olduğuna inanıyor musunuz? Açıklayın.
Şimdi İsa´nın O´nun izleyicisi olmak konusunda ne dediğine bakalım.

Luka 14:25-35´i okuyun.
1. 25. ayeti tekrar okuyun. Kalabalık bir topluluğun İsa´yı nasıl takip 

ettiğini aklınızda canlandırın. Öğretmenlerin çoğu kendilerini izleyen 
bir kalabalık görünce sevinirler. Fakat İsa insanlara onların 
cesaretlerini kıracak sözler söylüyor. (26. ve 27. ayetler) İsa ne diyor?
Sizce İsa bazılarının kendisini onlara verebileceği şeyler için izlediğini 
biliyor muydu? Açıklayın.

2. 26. ayeti tekrar okuyun. Eğer bu ayetle ilgili bir dipnot varsa onu da 
okuyun. Bu ayetin asıl yazıldığı dilde şöyle diyor: "Eğer birisi 
annesinden ve babasından nefret etmezse..." Elbette  Tanrı anne ve 
babamızdan nefret etmemizi istemez. İsa´nın başka yerlerde tıpkı 
Musa´nın yaptığı gibi anne ve babamızı onurlandırmayı öğrettiğini 
biliyoruz. O bize ayrıca herkesi sevmemizi de öğretir. İsa burada 
"nefret etmek" ya da dilimize çevrildiği gibi "gözden çıkarmak, hiçe 
saymak" derken neyi kastediyor?

3. Bu ayette anılan her ilişkiye dikkat edin. Bunlar genellikle bizim en 
yakın olduğumuz ve en çok sevdiğimiz kişilerdir. Neden İsa 
hayatımızda en çok sevdiğimiz insanlardan bile önde olmalıdır?

4. Bazen aile üyelerinizin ne diyeceğinden ve yapacağından korktuğunuz 
için İsa´yı tam bir yürekle takip etmekten kendinizi alıkoyduğunuz 
oluyor mu? Belki de İsa´yı takip etmenin, sevdiğiniz kişilerden 
ayrılma anlamına gelebileceğinden korkuyorsunuz. İsa size bu konuda 
ne derdi?

5. 27. ayeti tekrar okuyun. Haçı taşımak kelimesinin İsa´nın zamanında 
çok korkutucu bir anlamı vardı. Bu, birisi ölüme gidiyor demekti. İsa 
kendisini izleyenlere, kendisini takip ederlerken haçı taşımaları 
gerektiğini söylemişti.
Sizce birinci yüzyıldaki Mesih imanlıları bu ağır sözleri ilk 
duyduklarında kendilerini nasıl hissetmişlerdi? Siz bunları okurken 
kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

96



6. 26. ayete tekrar bakın. Burada İsa´ya olan sevgimiz nedeniyle gözden 
çıkarmamız gereken şeyler sayılıyor. Bunlardan sonuncusu hangisidir? 
Bunun size göre anlamı nedir?
Yüzyıllar boyunca İsa´nın uğruna hayatlarını vermiş olan bütün 
şehitleri düşünün. İsa´nın gerçek izleyicileri olmamız konusunda bize 
nasıl örnek oluyorlar?

7. Matta 16:24-26´ya geri dönün. Kendini inkâr etmek nasıl kendi 
hayatından nefret etmek ile aynı anlama geliyor?

8. İsa kendi hayatını kurtarmaya çalışan kişiye ne olacağını söylüyor? İsa
´nın uğruna hayatını kaybeden kişiye ne olacak? Sizce hangisi daha 
bilgece?

9. Luka 14:28-35´i okuyun. İsa bir işe başlamadan önce bu işin bedelini 
hesaplayan iki kişiyi örnek olarak gösteriyor. Bu iki örnek nedir?
Eğer İsa´yı izlemek istiyorsak hangi açıdan bu iki kişiye 
benzemeliyiz?

10. 33. ayeti tekrar okuyun. İsa´nın elçisi olmanın bedeli nedir?
Bu bedeli ödemek istiyor musunuz?

11. Çok kişi İsa uğruna şehit olmak için çağrılmadı, fakat hepimiz 
çarmıhımızı taşımak için çağrıldık. Hepimiz İsa´nın uğruna 
hayatlarımızı kaybetmek için çağrıldık. Sizce bunun bir çoğumuz için 
anlamı nedir?
Dua edin ve Tanrı´dan, hayatınızda O´ndan esirgediğiniz bir şey varsa 
bunu size göstermesini isteyin. Daha sonra her şeyi O´na verin. O’nun 
izleyicisi olmakla elde edilen gerçek yaşamı ve sevinci bulun.
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34. Baba´ya Ruhta Ve Gerçekte Tapının

Açılış Sorusu: 
Tek başınıza tapındığınızda ya da tapınma hizmetinde Tanrı´nın 
huzurunda olduğunuzu hissettiğiniz bir zamanı düşünün. Bu 
zamandan bahsedin biraz ya da Tanrı´ya en çok nasıl tapınmaktan 
hoşlandığınızı anlatın.

Yuhanna 4:1-26´yı okuyun.
1. 7-12 ayetlerini tekrar okuyun. Kadın, bir Yahudi´nin Samiriyeli bir 

kadından nasıl olup da su istediğini sorduktan sonra İsa ona çok 
önemli bir şey anlattı. Bu neydi? (10. ayet)

2. Daha sonra ne demek istediğini daha açık bir şekilde ifade ediyor. 13. 
ve 14. ayetlerine tekrar daha dikkatli bakın. Sizce İsa bununla ne 
demek istiyor?
Samiriyeli kadın İsa´nın ne demek istediğini zannetti? (15. ayet)

3. 15. ayette Samiriyeli kadının verdiği cevapta olduğu gibi biz de İsa´yı 
bazen hayatımız daha kolay olsun diye mi izliyoruz? Eğer böyle 
yaparsak İsa´nın bize vermek istediği ruhsal hayatı nasıl kaçırırız?

4. 16-18 ayetlerini tekrar okuyun. İsa kadının hayatındaki çok derin bir 
ihtiyaç hakkında konuşmaya başlıyor. Nedir bu?

5. İsa kadının hayatındaki sırları açıkladıktan sonra kadın günah dolu 
yaşamı hakkında konuşmak istiyor mu? (19. ve 20. ayet) Kadın 
konuyu değiştirdikten sonra ne hakkında konuşmak istiyor?
20. ayete tekrar dikkatlice bakın. Kadın tapınmadaki en önemli şeyin 
ne olduğunu düşünüyor?

6. İsa´nın cevabı (21. ayet) kadının düşüncesinin hatalı olduğunu nasıl 
gösteriyor?

7. İsa Samiriyelilerin gerçekte neye tapındıklarını bilmediklerini 
açıklıyor. (22. ayet) Dünyadaki pek çok kişinin bilgisizce tapındıkları 
bazı yollar nelerdir? Ayinler aracılığıyla Tanrı´yı nasıl bulmaya 
çalışıyorlar?

8. İsa Yahudilerin tapınmasının farklı olduğunu açıklıyor. (22. ayet) 
Farkederseniz İsa kurtuluşun Yahudilerden geldiğini söylüyor; 
Yahudiler için olduğunu söylemiyor. (22. ayet) İsa´nın bunu 
belirtmesi neden önemlidir?

9. 23. ve 24. ayetleri tekrar okuyun. 
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İsa yeni bir günün aydınlanmaya başladığını söylüyor - yeryüzünde 
gerçekten tapınanlar olduğu o gün geliyor, çoktan başladı bile. İsa 
gerçekten tapınanları nasıl tanımlıyor? (24. ayet)

10. Bu kadın gibi biz de bazen tapındığımız yerin Tanrı için en önemli şey 
olduğunu sanırız. Bu düşünce bizim Tanrı´ya ruhta ve gerçekte 
tapınmamızı nasıl engelleyebilir?

11. Ruhta ve gerçekte tapınmak ne demektir? Diğer bir deyişle Tanrı´yı 
gerçekten memnun eden tapınma nedir? Bunun üzerinde düşünmek 
için kendinize biraz zaman ayırın ve bu önemli konu hakkındaki 
düşüncelerinizi paylaşın.

12. Tek başınıza Tanrı´ya nasıl tapındığınızı düşünün. Tanrı´ya gerçekten 
tapınan biri olduğunuzu söyleyebilir misiniz? Yoksa Samiriyeli kadın 
gibi gerçekten tapınmanın ne olduğu konusunda kafanız karışık mı?

Samiriyeli kadın belki de yanlış yerde tapındığını düşünmüştü 
(Samiriye´deki dağa mı gitmeliydi? Yoksa Yahudilerin söylediği 
doğruydu da, tapınmak için Yeruşalim´e mi gitmeliydi?). İsa ona 
21. ayette şöyle diyor: "Bana inan ey kadın, vakit geliyor. O 
zaman Baba´ya ne bu dağda, ne  de Yeruşalim´de 
tapınacaksınız." Daha sonra ona Baba´nın ruhta ve gerçekte 
tapınanları, yani O´na gerçekten tapınanları aradığını açıklıyor.

Kiliselerde ya da evlerde toplandığımızda genellikle tapınmak 
için biraz zaman ayırırız. Bunu birlikte ilahi söyleyerek, dua 
ederek ya da Kutsal Kitap´tan bir yer okuyarak yaparız. Bazıları 
yüzlerce hatta binlerce imanlının bir araya geldiği (stadyumlarda 
olduğu gibi) yerleri severken, kimileri küçük gruplar içinde 
tapınmayı daha iyi bulurlar. 
Tapınmak için başkalarıyla birlikte olmak harika bir şey olsa da, 
İsa´nın Samiriyeli kadına ne dediği hakkında bir düşünelim: 
"Tanrı ruhtur ve O´na tapınanların ruhta ve  gerçekte 
tapınmaları  gerekir." Bir toplantıdaki insanların sayısı, söylenen 
ilahilerin güzelliği vs. yüreklerimizi içtenlikle Tanrı´ya sunmamız 
kadar önemli değildirler. Tanrı´nın kim olduğu ve bize İsa Mesih
´te verdiği kurtuluş hakkındaki gerçeği hatırlamak en önemli olan 
şeydir.
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13. İsa göğe alındıktan yaklaşık 35-40 yıl sonra Pavlus Romalılara 
mektubunu yazdı. Bu mektubun 12. bölümü, 1. ayetinde şöyle 
yazılıdır: “Öyleyse kardeşlerim, Tanrı`nın merhameti adına size 
yalvarırım: Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı`yı hoşnut eden birer 
kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur.” Bu ayette Pavlus 
tapınmanın ne olduğunu söylüyor? Yüzlerce insanla güzel ilahiler 
söyleyerek harika bir birliktelik oluşturduğumuz halde yaşamlarımızı 
içtenlikle Tanrı´ya sunmadığımız için Tanrı´yı hoşnut etmememiz 
mümkün müdür?
Tek başınıza ya da başka imanlılarla yaptığınız tapınmalar Tanrı´yı 
hoşnut etmek için nasıl daha iyi olabilirdi?

14. Bu dersi Tanrı´ya tapınmak için biraz zaman ayırarak bitirin. 
Tapınmada O´nu gerçekten hoşnut eden şeyi bize gösterdiği için O´na 
şükredin. O´ndan sizi gerçekten tapınan biri yapmasını isteyin. 
Mezmurları okuyup dua etmek ve İsa´nın ölümü ve ölümden dirilmesi 
konularını okuyup bu konu üzerinde derin derin düşünmek size 
yardım edebilir.
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35. Evliliğe Değer Verin Ve Onu Koruyun

İsa Uğruna Bekarlığı Tercih Edenlere Saygı Gösterin

Açılış Sorusu: 
Tanrı´nın Musa´ya verdiği buyruklardan biri "zina etme" idi. Zina 
aileleri, çocukları ve genel olarak toplumu nasıl yaralar?

Matta 19:1-12´yi okuyun.
1. Ferisiler Musa´nın Yahudi halkına verdiği yasaların uzmanıydılar. 

Burada onların İsa´yı denemek istedikleri yazılıdır. Diğer bir deyişle 
İsa´yı tuzağa düşürmek istediler. Belki de yanlış cevabı verecekti. İsa
´ya ne sordular? (3. ayet)

2. Evliliğin nereden geldiğini hiç düşündünüz mü? İki cinsiyetin ve 
evliliğin kökeni hakkında konuşmak için aşağıdaki yazıyı okuyalım.

EVLİLİK: Tanrı´nın güzel ve kutsal bir armağanı
4-6 ayetlerini tekrar okuyun. 4. ve 5. ayetlerde İsa Kutsal Kitap´ın 
ilk bölümleri olan Yaratılış 1. ve 2. bölümlerinden alıntı yapıyor. 
Bu bölümlerde Tanrı´nın güzel dünyasını yaratması anlatılır. Tanrı 
bütün bitkileri ve hayvanları yarattı. Daha sonra adamı ve kadını 
yarattı ve her şeyin iyi olduğunu söyledi.

İsa onlara insanların dişi ve erkek olarak yaratılmalarının Tanrı´nın 
harika planı olduğunu hatırlattı. Tanrı iki cinsiyeti yarattı (4. ayet) 
ve evliliği düzenledi (5. ayet).

Dünyadaki evlilik törenleri birbirinden farklıdır, çünkü kültürler 
birbirinden farklıdır. Bazı törenler çok pahalıdır, bazıları çok 
sadedir. Bazı kültürlerin bize çok tuhaf görünen gelenekleri vardır. 
Törenleri bir tarafa bırakırsak, bir evlilikte bir kadınla bir erkeğin 
birleşmesi Tanrı´nın elinden verilen güzel bir armağandır. Bir şey 
Tanrı tarafından düzenlendiğinde, bu bütün insanların gözünde 
değerlidir. Ayrıca kutsal, çok değerli ve korumaya layık olarak 
görülür.

3. 6. ayeti tekrar okuyun. İsa, bir çift evlendiğinde onları kimin 
birleştirdiğini söylüyor?
"İnsan ayırmasın" (6. ayet) sözleri ne anlama geliyor?
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4. Ferisiler İsa´nın boşanmanın yanlış olduğunu söylediğini biliyorlardı. 
Bu nedenle O´na başka bir soru sordular. 7. ayeti tekrar okuyun. İsa´ya 
ne sordular?
İsa´nın cevabı neydi (8. ayet)?

5. İsa´ya göre Musa neden boşanmaya izin verdi? Katı bir yürek Tanrı´yı 
memnun eder mi? Tanrı´nın evlenenler için arzusu nedir (4-6 ayetler 
ve 8. ayet)?

6. İsa 9. ayette ağır bir söz söylüyor. Ne diyor?
Sizce neden böyle söylüyor?

7. Evliliğe Tanrı´nın özel bir armağanı olarak değer veriyor musunuz? 
Evlilik sözleşmesinin kolayca bozulmayacak ciddi bir karar olduğuna 
inanıyor musunuz?

8. 10. ayeti tekrar okuyun. Elçiler İsa´nın bu ağır sözüne nasıl karşılık 
verdiler?

Elçiler evlenmenin ciddi bir karar olduğunu farketmişlerdi. Bu 
nedenle İsa´nın sözlerini şaşkınlıkla karşıladılar. Belki de karı ve 
kocanın birbirlerine karşı sadakatsiz oldukları çok evlilik 
görmüşlerdi. Belki de kendi anne ve babalarının arasında kavga 
ve bencillik olduğunu görmüşlerdi. Belki de bir sürü parçalanmış 
aile görmüşlerdi. Bu nedenle çabucak kadınların ve erkeklerin 
evlenmemelerinin daha iyi olduğunu söylemişlerdi; çünkü 
boşanarak Tanrı´nın zinaya karşı olan yasasını bozabilirlerdi.

Şimdi İsa´nın bir kaç ayet önce ne öğrettiğini hatırlamamız 
gerekiyor. Tanrı bizi erkek ve dişi olarak yarattı. Evliliği 
düzenledi ve bereketledi. Bizden onu korumayı öğrenmemizi 
istiyor. Günahlı davranış ve eylemlerin evliliği yıktığını 
hatırlamamız gerekiyor. Fakat  evlilikte İsa´nın öğrettiği gibi 
bencil olmayan bir sevgi varsa evlilik güzel olabilir. Sağlıklı ve 
temiz evlilikler sayesinde çocuklar ve hatta tüm toplum 
bereketlenir.

9. İsa 11. ve 12. ayetlerde nasıl cevap veriyor?
İsa 11. ayette ne demek istiyor?
İsa herkesin bekarlığı seçmesi gerektiğini mi söylüyor?
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10. İsa 12. ayette bazılarının göklerin egemenliği nedeniyle bekar kalmayı 
seçeceklerini söylüyor. Ne demek istiyor?

11. Bazen bir adam ya da kadın tam bir yürekle Tanrı´ya hizmet etmek 
istediği için evlenmez. Bazen de eş olarak imanlı birini bekledikleri 
için evlenmezler. Her iki durumda da onları eleştirmemiz ve baskı 
yapmamız mı gerekiyor? Onları nasıl cesaretlendirebiliriz?

12. Bu eski gerçekleri günümüze uyarlayalım. Aşağıdaki sorular hakkında 
fikirlerinizi paylaşın.
Şeytan durmaksızın evlilikleri yıkmaya çalışıyor. Topluluğunuzdaki 
evliliklerin sağlam olması ve şeytani saldırılardan korunması için dua 
eder misiniz?
İsa´ya iman eden ve kendileri gibi hayatlarını İsa´ya adamış eşler 
arayan bekarlara nasıl yardım edebiliriz?
Evliliği onurlandırmak ve sağlamlaştırmak için birbirimizi nasıl 
cesaretlendirebiliriz?
Tanrı´ya evlilik armağanı için şükretmek için biraz zaman ayırın. Tanrı
´ya ayrıca bekarlara sevgi beslediği ve yol gösterdiği için şükredin.
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36. Tanrı´nın Sözü İle Ayartılmanın Üstesinden Gelin

Açılış Sorusu: 
Sizce Tanrı´nın Sözü´nü ezberlemek ne kadar önemlidir? Neden böyle 
düşünüyorsunuz?

Matta 4:1-11´i okuyun.
1. 1-2 ayetlerini tekrar okuyun. Bu ortamı aklınızda canlandırmaya 

çalışın. İsa nerede? Orada ne yapmakta? Ne kadar süreliğine?
2. ayetin son parçasında İsa´nın kendini nasıl hissettiği yazılıdır? Bu 
durumda siz kendinizi nasıl hissederdiniz?

2. 3. ayeti tekrar okuyun. Ayartıcı kim? İsa´ya ne dedi? İsa´nın kim 
olduğu hakkında nasıl kafasına kuşku tohumları ekmeye çalışıyor? 
(eğer sözcüğüne dikkat edin.)
Şeytan bize sık sık zayıf olduğumuz anlarda gelir ve yaralanmaya açık 
bir yerimizi kullanıp bizi ayartır. O zamanda İsa hangi yönden 
yaralanmaya açıktı?

3. 4. ayeti okuyun. İsa Şeytan´a nasıl karşılık verdi? Cevabı nereden 
geliyordu? (İncillerin çoğunda sayfaların alt kısımlarında dipnotlar 
vardır. Orada İsa´nın alıntı yaptığı ayetlerin Kutsal Kitap´ın neresinde 
bulunabileceği yazılıdır. İsterseniz o ayetlere bakabilirsiniz.)
İsa ekmekten daha değerli olan şeyin ne olduğunu söyledi?

4. 5-7 ayetlerindeki ikinci denenmeyi okuyun. Şeytan İsa´yı nereye 
götürdü? O´na ne yapmasını söyledi? (Burada Şeytan´ın yine eğer 
sözcüğünü kullandığına dikkat edin.)

5. Bu denenmede Şeytan Kutsal Yazıları da kullanıyor. 6. ayetteki bu 
alıntıyı okuyun. Şimdi Mezmur 91:9-12´yi okuyun ve bağlamına 
dikkat edin. Sizce burada Mezmur yazarı Tanrı´nın mucizevi bir 
şekilde bizi kurtardığını görebilmemiz için kendimizi bilerek tehlikeye 
atmamızı mı öneriyor?

6. 7. ayette İsa´nın cevabını okuyun. Bu cevap nereden geldi? Bu gerçek 
bize Şeytan´ın Kutsal Yazıları kötüye kullandığını nasıl gösteriyor?

7. 8-9 ayetlerini tekrar okuyun. Şeytan İsa´ya ne teklif ediyor? İsa´nın 
bunu elde etmek için ne yapması gerekiyor?

Not: İsa taşı ekmeğe çevirebilirdi, ama Şeytan´dan talimat 
almadı. Sadece Tanrı´yı dinledi. 
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8. İsa bir an bile olsun Şeytan´ın teklifi üzerinde düşünüyor mu? Nasıl 
karşılık veriyor? (10. ayet) İsanın bu karşılığının önceki 
karşılıklarından farkı nedir?

9. İsa´nın onu dinlemeyeceği açıkça belli olduğunda Şeytan ne yaptı? 
(11. ayet)

10. İbraniler 4:15-16´yı okuyun. İsa neden bizim zayıflıklarımızı 
anlayabilir? Bize yardım etmesi için O´na gittiğimizde bize ne verir? 
(16. ayet)
Siz ayartıldığınızda bu ayetler size nasıl cesaret verirler?

11. Matta 4. bölümde bahsedilen İsa´nın her üç denenmede de Şeytan´a 
verdiği cevabı nereden geliyor? Hangi otoriteye güveniyor?

12. İbraniler 4:12 ve Efesliler 6:17´yi okuyun. Düşmana karşı en iyi 
silahımız nedir?

13. İsa Şeytan´a "yalancı, yalanın babası" diyor (Yuhanna 8:44). Onun 
bizi günaha çekmek için kullandığı yöntem bize yalan söylemektir. 
Eğer biz gerçeği iyi bilirsek kolayca kandırılmayız. İsa’nın zamanında 
Eski Ahit insanların sahip olduğu tek Kutsal Yazı´ydı. İsa onu o kadar 
iyi biliyordu ki, gerçeği tıpkı düşmana sapladığı keskin bir kılıç gibi 
çabucak kullanabiliyordu. 
Tanrı´nın Sözü´nde bulunan gerçekleri ne kadar iyi biliyorsunuz? 
Tanrı´nın Sözü´nü her gün okuyup üzerinde derin derin düşünüyor 
musunuz? Önemli ayetleri, hatta bütün bir kitabı ya da bölümü, 
özellikle sizi ayartan şeylere ilişkin size doğrudan seslenen yerleri 
ezberliyor musunuz? Şimdi Tanrı´nın Sözü´nü daha fazla çalışıp 
ezberlemeye karar verir misiniz? O zaman siz de ayartılmaya karşı 
ayakta durmayı öğrenebilirsiniz.

Burada ezberlemek için iyi bir ayet var: 

"Herkesin karşılaştığı denemelerden başka denemelerle 
karşılaşmadınız. Tanrı güvenilirdir, gücünüzü aşan biçimde 
denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz  için  denemeyle 
birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır." (1. Korintliler 10:13)
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37. Günahın Üstesinden Gelmek İçin Sevgide Birbirinize 
Yardım Edin

Açılış Sorusu: 
Dedikodu imanlılar arasındaki ilişkiye nasıl zarar verir? Sizce 
dedikodu günah işlemiş olan birinin hatasını düzeltmesine yardım 
edebilir mi?

Matta 18:15-17´yi okuyun.
1. 15. ayeti tekrar okuyun. Eğer biri size karşı günah işlerse ilk yapmanız 

gereken şey ne olmalı? Sizce bu imandaki erkek kardeşleriniz gibi kız 
kardeşleriniz için de geçerli mi?
Sorunun neden ikinizin arasında kalması gerekiyor?

2. Galatyalılar 6:1-2´yi okuyun. Günah işlemiş insanlar için ne 
yapmaya çalışmalıyız? (1. ayet)

3. Günah işlemiş birini günahı ile yüzleştirirken tutumumuz nasıl olmalı? 
Sizce yumuşak başlı bir tutum (yani şefkat ve merhamet ile 
yaklaşmak) diğer kişinin gururunu bir taraf bırakıp günahından tövbe 
etmesine nasıl yadım edebilir?
Eğer ona giderken kendinizi üstün görürseniz bu aranızda nasıl bir 
engel oluşturur?

4. Neden 1. ayette birisine doğru yolu göstermek için gittiğimizde önce 
kendimize bakmamız söyleniyor? (1. Korintliler 10:12’ye de 
bakın.)

5. Şimdi Matta 18. bölüme geri dönün ve 15. ayeti tekrar okuyun. Eğer o 
kişi dediğinize kulak verirse bunun sonucu ne olur?
Eğer imanlılar İsa´nın bu ayetteki talimatına uyarlarsa, küçük 
sorunların büyümesi nasıl engellenmiş olur?

6. 16. ayeti tekrar okuyun. Eğer imandaki kardeşiniz sizi dinlemezse ne 
yapmanız gerekiyor?
Bu durumda yanınıza bir ya da iki imanlıyı almanız neden önemlidir? 
(16. ayetin son kısmına bakın.)

7. Eğer bu kişi hâlâ kulak vermek istemiyorsa İsa bu durumda ne 
yapmanızı söylüyor? Eğer bu kişi günahından dönmek istemezse 
bütün imanlı topluluğunun bunu bilmesi neden daha iyidir?

8. Bunun o kişinin arkasından dedikodu etmekten farkı nedir?
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9. 17. ayeti tekrar okuyun. Eğer bu kişi hakkındaki gerçek bütün 
topluluğa anlatıldıktan sonra bu kişi onlara kulak vermeyi reddederse, 
ona karşı nasıl davranmaları gerekiyor?
Bunun ne anlama geldiğini düşünün. Biz imanlılar olarak putperestlere 
(imansızlara) karşı nasıl davranmalıyız?
Eğer bu kişi imanlılar topluluğunun dışındaysa, İsa´yla olan ilişkisinin 
yenilenmesine ihtiyacı vardır. Tıpkı kurtulmamış aile bireylerimiz ve 
arkadaşlarımız için yaptığımız gibi onun için dua etmeli ve imanda 
yenilenmesi için elimizden ne geliyorsa yapmalıyız.

10. Şimdi kendiniz hakkında düşünün. Eğer topluluğunuzdaki bir imanlı 
size karşı yanlış yaptıysa ya da günaha düştüyse ne yaparsınız? Ona 
ilk önce tek başınıza mı gidersiniz? Yoksa bu konu hakkında önce 
başkalarıyla mı konuşursunuz? 
Onun için en büyük dileğiniz onun Tanrı´yla ve diğerleriyle doğru bir 
ilişkisi olması için yenilenmesi mi olur, yoksa onun başkalarının 
önünde alçaldıltığını mı görmek istersiniz? Sizin de Tanrı´nın lütfuna 
ve bağışlamasına ihtiyaç duyan bir günahkar olduğunuzu kavrıyor 
musunuz?
Eğer geçmişte imandaki bir kardeşinize tek başınıza gitmek yerine 
onun hakkında dedikodu etmişseniz Tanrı´dan bu konuda İsa´ya itaat 
etmemiş olduğunuz için sizi bağışlamasını isteyin. Bundan sonra bu 
konuda İsa’ya itaat etmeye yüreğinizde karar verin.

Not: Eğer biri günahı ile ilk kez karşılaştırıldığında günahını itiraf 
eder ve artık bu günahı işlemezse, bunu topluluğa açıklama gereği 
yoktur. Fakat  eğer bu kişi tövbe etmeyi reddederse, bütün 
topluluğun bu günahtan haberdar olması önemlidir. Böylece 
toplulukta ikiyüzlülük yapmaya devam edemeyecek ve 
başkalarını günah işlemeleri için kandıramayacaktır.
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38. Işığınız İnsanların Önünde Parlasın 

Açılış Sorusu: 
Birçok kişinin fikrine göre Tanrı´nın gözünde nasıl kişiler 
günahkardır?

Matta 5:13-37´yi okuyun.
1. 13-16 ayetlerinde İsa elçilerine dünyanın tuzu ve ışığı gibi olduklarını 

söylüyor. Bu ayetleri sessizce inceleyin. Sizce günümüzde Tanrı´nın 
yüceltilmesi için ışığımızın parlamasını sağlamak  ne anlama geliyor?

2. 17-20 ayetlerine tekrar bakın.
Bu ayetleri okuduktan sonra İsa´nın kendisini izleyenlerden Eski Ahit
´teki yasalara saygı duymalarını istediğini düşünüyor musunuz?
Çıkış 20:1-21´deki On Emri birlikte okuyun. Bunlar Tanrı´nın 
peygamber Musa aracılığıyla insanlara verdiği temel ahlak yasasıdır. 
Okuduktan sonra ayetlere bakmadan onları ezberinizden söylemeye 
çalışın.
Bu emirleri uygulayarak ve öğreterek Tanrı´yı onurlandırıyor 
musunuz?

3. Matta 5:20´yi tekrar okuyun. Ferisiler yasayı yüzeysel olarak 
uyguluyorlardı. İsa sürekli onlara dindar kişiler olarak Tanrı´yı 
memnun etmediklerini gösterdi. Takip eden ayetlerde İsa Tanrı´nın 
yasasını yürekten, doğru olarak uygulamanın ne anlama geldiğini 
açıklıyor.

4. 21. ve 22. ayetleri tekrar okuyun. Başkalarının size söylediği öfkeli 
sözler nedeniyle derinden incindiğiniz oldu mu hiç? Peki siz hiç öfkeli 
ve nefret dolu kelimelerinizle başkalarını incittiniz mi?
İsa öfkeli sözleri cinayetle karşılaştırır. Sözlerimiz nasıl olur da 
insanları öldürmek gibi kötü bir etki yaratırlar?

5. 23-26. ayetlerde İsa incittiğimiz insanlarla barışmak için çalışmayı 
öğretiyor. Bu ayetleri tekrar okuyun. Tanıdığınız insanlar arasında 
kendisine kızgın sözler söyledikleriniz var mı? İsa´ya itaat edip onlarla 
barışacak mısınız?

6. 27. ve 28. ayetleri okuyun. Sizce İsa burada sadece erkeklerle mi 
konuşuyor, yoksa aynı ilkeler kadınlar için de mi geçerli?

7. 29. ve 30. ayetleri okuyun. Yüzyıllar boyunca bazı imanlılar bu sözleri 
çok ciddiye alıp vücutlarının bazı yerlerini kesmişledir. Burada İsa´nın 
kelimenin tam anlamıyla vücudumuzun parçalarını kesmemizi 
öğretmediğini bilmek önemlidir. Aksine bize günah yolunda 
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yürümemek için radikal bir karar almamız gerektiğini söylüyor. Güçlü 
günahkar arzularımızın farkında olmalı ve günah bizi yenmeden önce 
günaha götüren bütün fırsatların önünü bilinçli bir şekilde 
kapamalıyız. 
Tanrı´yı tam bir yürekle izleyebilmeniz için nerede günahın yolunu 
kapatmanız gerekiyor? Dilinizle neler söylediğinizi düşünün. Ayrıca 
gözlerinizle televizyonda ve bilgisayarda nelere baktığınızı düşünün. 
Ellerinizi de düşünün (ne yapıyorlar?), ayaklarınızı da (nereye 
gidiyorlar?), vs. 
(Not: Burada 31-32 ayetlerini atlıyoruz, çünkü boşanma Evliliğe 
Değer Verin ve Onu Koruyun başlığı altındaki derste incelenmişti.)

8. 33-37 ayetlerini okuyun. İnsanlar binyıllardır ant içerler. Sizce 
insanlar neden ant içerler?
Musa ant içtiğimiz zaman bunu tutmamız gerektiğini öğretmişti. Peki 
İsa ne diyor? (34. ayet)

9. İsa ant içmek yerine ne yapmamızı söyledi? (37. ayet) İnsanlara söz 
verirken neden evet ya da hayır yeterli olmalıdır?
Bir şey yapacağınızı söylediğiniz zaman insanlar sizin güvenilir birisi 
olduğunuzu biliyorlar mı?

10. Bu bölüme bir göz atıp tekrar inceleyin. İsa cinayet hakkında ne 
öğretmişti? Peki imandaki kardeşinizle barışmak konusunda? Ya zina 
etmek hakkında? Ant içmek hakkında?

11. Şimdi kendi yüreğinize bakın. Bu dünyada tuz ve ışık olmak için neyi 
değiştirmeniz gerekiyor? Size içten değişme gücü vermek için ölmüş 
ve tekrar ölümden dirilmiş olan İsa´ya şükredin. O’na şimdi dua edin 
ve yürekten O’nun için yaşamanıza yardım etmesini isteyin. 
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“Bu nedenle uyanık olun. Çünkü Rabbinizʼin ne gün 
geleceğini bilmezsiniz.” (Matta 24:42)
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BOL ÜRÜN VERİN VE O´NUN 
GELİŞİNE HAZIR OLUN

"Babam çok meyve vermenizle yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim 
olursunuz." (Yuhanna 15:8)

"Kuşaklarınız belinizde bağlı ve kandilleriniz yanar durumda hazır olun. 
Düğün şenliğinden dönecek olan efendilerinin gelip kapıyı çaldığı 

an kapıyı açmak için hazır bekleyen köleler gibi olun. (...) 
Siz de hazır olun. Çünkü insanoğlu beklemediğiniz bir saatte 

gelecektir."  (Luka 12:35-36 ve 40)

İsa´nın sizden yapmanızı istediği bir iş olduğunu biliyor muydunuz? Ne 
yazık ki İsa´yı takip ettiklerini söyleyen bazıları sadece cennete gitmek 
isterler. Kurtulduklarına memnundurlar, ama kralların kralına hizmet etmenin 
zorluklarını yaşamak istemezler. 

Evet, zorluklar vardır. Fakat ödül de vardır. İsa hepimizi kendisine hizmet 
etmeye çağırarak onurlandırır. O’na hizmet ederken bazen emeklerimizin 
meyvesini görmemize izin verir. Fakat emeklerimizin çoğunun ürününü O 
tekrar yeryüzüne gelene kadar görmeyeceğiz. Sonra O bize sadakatimizin 
nasıl iyi ürün verdiğini gösterecek! Bu ne büyük bir sevinç günü olacak!

O zamana kadar yüreğimizde her daim büyüyen bir umutla O´na hizmet 
edelim. O geri döneceğine söz verdi ve O sözüne her zaman sadıktır.

Takip eden derslere çalışırken, Rab´bin size Kendisine hizmet etmenin yeni 
yollarını göstermesi için hazır olun. Her gün İsa´da kalın. Ve buna umutsuzca 
ihtiyacı olan insanlara O´nun ışığını ve sevgisini götürün. Sevinciniz tam 
olsun!
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39. İsa´da Kalın Ve Çok Meyve Verin

Açılış Sorusu: 
Sizce bir imanlı için iyi meyve vermek ne demektir? Bir imanlının 
hayatında görünmesi gerektiğini düşündüğünüz meyveler nelerdir? Bir 
kaç örnek verir misiniz?

Yuhanna 15:1-8´i okuyun. 
1. 1.ayete göre gerçek asma kimdir? Bağcı kimdir? Dallar kimlerdir? (5. 

ayet)
Bağcının görevi nedir? (2. ayet)

2. Asma ve dal benzetmesi hakkında düşünün. Dal besinini nereden 
alıyor? Bu size İsa´yla ilişkiniz hakkında ne anlatıyor?
Eğer dal meyve vermezse ona ne olur? (2. ayet) 
Eğer meyve verirse ne olur?
Bir asma ya da ağaç budanırken yaşlı ya da ölü dallar kesilip atılır ki, 
yeni dallar daha iyi büyüsün ve daha çok meyve versin. Budama 
günlük hayatımızda neyi temsil ediyor? Bu budama bize daha çok 
meyve vermemiz için nasıl yardım eder?

3. 4. ve 5. ayetleri tekrar okuyun. İsa´da kalmak ve O´nun bizde kalması 
ne anlama gelir? Eğer O´nda kalırsak hayatımızdan ne bekleyebiliriz? 
O´nda kalmazsak ne bekleyebiliriz?
Çok meyve vermek sizce ne anlama geliyor? Meyveler hayatınızda 
nasıl görünürler?

4. 6. ayeti okuyun. İsa kendisinde kalmayanların neye benzediğini 
söylüyor? Onlara ne olur?

5. İsa 7. ayette ne vaadi veriyor? Bu vaadi almak için ne yapmalıyız? 
Sizce bunun anlamı nedir?

6. 8. ayeti tekrar okuyun. Çok meyve vermemizin sonucu nedir?
Kendi hayatınız hakkında düşünmek için bir dakikanızı ayırın. İsa´yla 
yakın bir ilişki içinde büyüyor musunuz? O´nun hayatı tıpkı asmadan 
dallara akan, hayat veren bitki özü gibi her gün içinizden akıyor mu? 
Eğer öyleyse iki tür meyve vermeyi bekleyebilirsiniz. Birinci tür 
meyve sizin kendi hayatınızda görülür.
Galatyalılar 5:22-23´ü okuyun. Bu ayetlerde sözü geçen Ruh´un 
meyvelerini sayın. Kişiliğinizdeki bu vasıflar hayatınız boyunca 
sürekli gelişirler. 
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İkinci tür meyve başkalarının hayatlarında ürün verecektir. Başkaları 
İsa´nın sizde nasıl yaşadığını gördüklerinde ve siz onlara İsa´nın sizin 
için yaptıklarını anlattığınızda bazıları İsa Mesih´e inanacaklardır. Her 
iki tür meyve de Tanrı´ya övgü getirecektir.

Yuhanna 15:9-17’yi okuyun.
7. Özellikle 10. ve 12. ayetlere bakın. Neler bizim İsa´da kalmamızı 

engelleyebilirler?
Hayatınızda bir itaatsizlik varsa İsa´dan bunu size göstermesini 
isteyin. Sizin meyve vermenizi engelleyebilecek bir şey var mi? Bunu 
O´na itiraf edin. O´nun size gösterdiklerine karşı itaatkar olun.

8. 11. ayeti okuyun. İsa bizim hayatlarımızın neyle dolu olmasını arzu 
ediyor?
Hayatınızı düşünün. Hayatınız sevinçle mi dolu? İyi meyve veriyor 
mu? Eğer öyle değilse ne yapmanız gerekiyor? Şimdi bu konuda dua 
edin.
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40. Yeteneklerinizi Kullanın, Onları Köreltmeyin

Açılış Sorusu: 
Sizce Tanrı herkese bir yetenek (bir beceri ya da armağan) verdi mi? 
Sizce size hangi yetenekler verildi?

Matta 25:14-30´u okuyun.
1. Bu benzetmede uşaklara servet emanet ediliyor. Bu servet kimin?

15. ayeti tekrar okuyun. Burada efendinin her birinin yeteneğine göre 
verdiği yazılıdır. Sizce efendinin bazı uşaklarından diğer uşaklarına 
göre daha fazla beklentisi mi var? Neden böyle düşünüyorsunuz?

2. Bu bölümde talant para demek. Her bir talant yaklaşık 1000 Dolar 
değerindeydi. Bazı kültürlerde “talant” sözü yetenek, armağan 
anlamında kullanılıyor.
16-17 ayetlerini tekrar okuyun. Eğer burada sözü geçen talantların bir 
yenetek ya da armağan olduğunu düşünüyorsak, bunlar Tanrı´nın 
hükümranlığı için nasıl kullanılabilirler?

3. Uzun bir süre sonra efendi geri dönüp servetinin sayımını yapmak için 
uşaklarını çağırıyor.
Birinci uşak efendisine kaç talant getiriyor? (20. ayet) Efendisi uşağını 
nasıl tanımlıyor? (21. ayet) Uşağın yeni görevi eski görevine kıyasla 
nasıldır?

4. 22-23 ayetlerini okuyun. İkinci uşak efendisine kaç talant sundu? 
Efendinin 23. ayetteki yanıtına dikkat edin. 21. ayette ilk kölesine 
verdiği karşılıkla kıyaslanırsa bu uşağa verdiği karşılık nasıldır?
Efendi için hangisi daha önemliydi?  Kazanılan paranın miktarı mı, 
yoksa uşağın sadık çalışması mı?
Her iki uşak da efendileriyle hangi düzeyde yeni bir ilişkiye layık 
görüldüler? (21. ve 23. ayetler)

5. 24-25 ayetlerini tekrar okuyun. Üçüncü uşak efendisini nasıl 
tanımlıyor? (24. ayet) Uşak talantını neden gömmüştü?
Eğer Tanrı´nın acımasız ve öfkeli olduğunu düşünürsek, bu bizim 
korkup Tanrı´nın bize verdiklerini kullanmamızı nasıl engeller?
Kutsal Yazılar, İsanın bizim için ölmesi sayesinde Tanrı´nın bizi 
sevdiğini ve bizi kabul ettiğini açıkça beyan eder. Eğer buna 
inanmazsak Tanrı´yla olan ilişkimiz nasıl bu üçüncü uşağınkine 
benzer? (1. Yuhanna 4:16-18´e bakın.)
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6. Efendi 26. ve 30. ayetlerde üçüncü uşağı tanımlamak için hangi 
sözleri kullanıyor?
Neden bu uşağın cezasının bu kadar sert olduğunu düşünüyorsunuz? 
(28-30 ayetleri)

7. Bu, kabul edilmesi çok zor bir benzetmedir. Efendi kendisinden 
bekleneni bilen ama bunu yerine getirmeyen uşağına karşı hiç 
merhamet göstermiyor. Uşak imanla değil, korkuyla yaşıyordu.
Bu dersin başında Tanrı´nın her birimize verdiği armağanlardan 
bahsetmiştik. Siz Tanrı’dan almış olduğunuz armağanları Tanrı´nın 
hükümranlığı için nasıl kullanıyorsunuz?
Tanrı´nın şu anda sizden yapmanızı isteyebileceği şeyler hakkında 
sessizce düşünmek için bir kaç dakikanızı ayırın. Onları bir kağıda 
yazıp Kutsal Kitap´ınızın içinde saklayabilirsiniz. Sonra dua edin. 
Tanrı’dan, size geçmişte emanet ettiği şeylerle ilgili sadık olmadığınız 
zamanlar için sizi affettmesini isteyin. Tanrı´nın size vermiş olduğu 
şeyleri gelecekte O’nun yüceltilmesi için kullanmanıza yardım 
etmesini isteyin.
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41. İhtiyacı Olanlara Yardım Ederek İsa´ya Hizmet Edin

Açılış Sorusu: 
Sizce Tanrı yoksullara ilgi gösteriyor mu? Sizce biz yoksullara yardım 
etmekten sorumlu muyuz? Neden?

Matta 25:31-46´yı okuyun.
1. Bu ayetlerde İsa bir gerçeği öğretmek için bir hikaye anlatıyor. 31-32 

ayetlerini tekrar okuyun. Bu hikaye ne zaman geçiyor? Bu sahneyi 
betimleyin.
Orada kim var? İnsanoğlu (İsa) ne yapıyor? (31. ayet)

2. 34-36 ayetlerini tekrar okuyun. İsa´nın sağında olanlar ne alıyorlar? 
(34. ayet) Neden? Ne yaptılar?

35-36 ayetlerinde İsa onların Kendisi için ne yaptıklarını söylüyor. 
Bunları sıralayın.

3. İsa´nın sağında olanlar (doğrular) İsa´nın bu sözlerine nasıl karşılık 
veriyorlar? Onlar İsa´nın sözlerine şaşırıyorlar mı? (37-39 ayetleri)

4. 40. ayette İsa´nın onlara ne cevap verdiğini okuyun. Sizce İsa bu 
sözlerle ne kastediyor? Yardıma ihtiyacı olanlara yardım ettiğimizde 
İsa´ya nasıl hizmet etmiş oluruz?

5. Şimdi İsa sol tarafında olanlara dönüyor. Onlara ne söylüyor? Neden 
bu cezayı alıyorlar? (42. ve 43. ayetler)

6. Onların 44. ayetteki cevapları, doğruların 37-39 ayetlerinde verdikleri 
cevaba ne yönden benziyor? İsa onlara ne cevap veriyor? (45. ayet)

Rahibe Teresa Hindistan´da sokaklarda yaşayan yoksul ve ölmek 
üzere olan insanlara hizmet etmiş olan ve adı dünyaca bilinen bir 
katolik rahibeydi. İsa´nın bu benzetmesinden esinlenmişti. Yardım 
ettiği herkeste İsa´nın yüzünü gördüğünü söylemişti. İhtiyacı olan 
insanlara baktığınızda İsa´nın Kendisine yardım ettiğinizi 
farkediyor musunuz?
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7. Efesliler 2:8-10´u okuyun. Bu ayetleri bir kaç kez okuyun. 8. ayet 
bize kurtuluşumuz hakkında ne anlatıyor?
9. ayete göre işlerimiz sayesinde mi kurtuluyoruz? Herhangi bir imanlı 
yaptığı işler sayesinde kurtuluşu kazanması ile övünebilir mi?

8. Şimdi 10. ayeti tekrar okuyun. İmanımız sayesinde Tanrı bizi İsa 
Mesih´te yeni insanlar yaptı. Yeni insanlar olarak ne için 
yaratıldığımız söyleniyor? Bu iyi işlere hangi işler dahildir sizce?

9. Matta 25. bölüme geri dönün ve 40. ayeti tekrar okuyun. İhtiyaçta olan 
birini gördüğünüz ya da duyduğunuz zaman kendi kendinize "Acaba 
nasıl İsa´nın bu kişiye uzatılmış elleri olabilirim?" diye düşünüyor 
musunuz?
Hiç kimse karşılaştığı her insanın ihtiyacını karşılayamaz. Fakat her 
birimiz Tanrı´nın onun yoluna çıkardığı kişilere yardım edebilir. Tanrı
´nın sizden yardım etmenizi istediği insanları düşünün. O´ndan size 
Kendisininki gibi şefkatli bir yürek vermesini isteyin. Sonra size 
yapmanız için gösterdiği şeyi yaparak O´na itaat edin. 

DIKKAT EDIN: Eğer bu hikayeyi olduğu gibi okursak 
başkalarına yardım edip etmediğimize dayanılarak sonsuz yaşamı 
ya da sonsuz cezayı alacağımızı düşünebiliriz. Kutsal Kitap´taki 
başka ayetler İsa´nın koyunlar ve keçiler hikayesi ile bize ne 
söylediğini anlamamıza yardım ederler.
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42. İsa´nın İkinci Gelişine Hazır Olun
1. Bölüm: Kimse Sizi Kandırmasın

Açılış Sorusu: 
Sizce dünya sonsuza dek böyle varolmaya devam edecek mi, yoksa bu 
dünyanın bir sonu olacak mı?

Matta 24:1-36´yı okuyun.
1. Tapınaktan ayrıldıklarında elçiler İsa´nın neye dikkat etmesini 

istediler? (1. ayet) İsa´nın yanıtı neydi? (2. ayet)

2. İsa gelecek günlerle ilgili açıklamalarına 4. ayetteki uyarısıyla başlar. 
Bu uyarı neydi?
6. ayette onlara başka bir uyarıda bulunur: "Sakın dehşete kapılmayın. 
" 6-8 ayetlerine tekrar bakın. Dünyadaki tehlike işaretlerini 
gördüğümüzde dehşete kapılmamak için imanlılar olarak imanda nasıl 
güçlü bir şekilde büyümeliyiz?

3. İsa´nın ikinci kez gelişi ne anlamda bir şeyin doğumuna benziyor? (8. 
ayet)

4. 9. ve 10. ayetleri tekrar okuyun. Elçilerin zamanından beri Mesih 
imanlıları İsa´ya iman ettikleri için zulüm görmüşlerdir. Bir çoğumuz 
bunun bizim başımıza gelmemesini umut ederiz!

3. ayette elçilerin İsa´ya "Bu olaylar ne zaman olacak?" 
sorduklarına dikkat edin. Tapınak (Tarihçiler tarafından Hirodes
´in Tapınağı olarak adlandırılır.) İ.S.70 yılında yerle bir edilmişti. 
Bu İsa´nın çarmıha gerilip dirilmesinden aşağı yukarı 40 yıl sonra 
idi. Romalılar Yeruşalim şehrine saldırıp tapınağı yerle bir ettiler.
Elçiler ayrıca şunu sordular: "Gelişini ve  çağın  sona erdiğini 
gösteren belirti  ne  olacak?" Matta 24. bölümdeki bu 
peygamberlik Romalıların Yeruşalim´e saldırmalarını ve İsa´nın 
ikinci gelişini birlikte anlatıyor gibi görünür. 

İsa´nın elçilerine Matta 5:11-12´de  zulüm görmek hakkında ne 
dediğini hatırlıyor musunuz? "Benim yüzümden  insanlar size 
sövüp zulmettikleri, yalan  yere  size  karşı her türlü kötü sözü 
söyledikleri zaman  ne  mutlu size! Sevinin, sevinçle  coşun! 
Çünkü göklerdeki  ödülünüz  büyüktür. Sizden önce yaşayan 
peygamberlere de böyle zulmettiler." (Matta 5:11-12)

118



Geçmişte yaşamış kutsalların imanları uğruna acı çekmiş olduklarını 
hatırlamak bize nasıl güç verir? İsa´ya iman ettiğimiz için zulme 
uğradığımız zaman sevinip coşmamız gerçekten mümkün müdür?

5. Matta 10:28´i de okuyun. Bu ayet zulüm zamanlarında imanlılara 
nasıl cesaret verir?

6. Matta 24:11-14´te bu zor günlerin diğer belirtileri nelerdir? İmanlılar 
olarak sevgimizin soğumasına karşı kendimizi nasıl koruyabiliriz? 
Sahte peygamberler tarafından saptırılmaktan kendimizi nasıl 
koruyabiliriz?
Sizce Kutsal Kitap´ı calışmak, dua etmek ve başka imanlılarla bir 
araya gelmek bizi bunlardan nasıl koruyabilir?
13. ayete göre kim kurtulacak?

7. 14. ayette İsa gelmeden önce müjdenin bütün dünyada duyurulacağını 
söylüyor. Siz ve topluluğunuzdaki diğer imanlılar bu eyleme nasıl 
katılıyorsunuz?

8. 15-25 ayetlerini tekrar okuyun. Birçok Kutsal Kitap bilgini yıkıcılık 
getiren iğrenç şeyin ne olduğu konusunda fikir ayrılığındadırlar 
(15. ayet). Bazıları bunun geçmişte, Yeruşalim yerle bir edildiğinde 
gerçekleşmiş olduğunu söylerler. Diğerleri bunun gelecekte olacağını 
söylerler. Bu Kutsal Kitap dersinde bu konu hakkında tartışmak için 
fazla zaman harcamamak en iyisidir. 
Bütün dünyada çok yaygın olan ayartılmaya düşmemek için uyanık 
olmak daha önemlidir. 23-25 ayetlerine bakın. Çok insan nasıl 
kandırılacak?

9. 26-31 ayetlerine dikkatlice bakın. Herkes İsa´nın geri gelmiş 
olduğundan nasıl emin olacak?
İsa geri geldiğinde sizce neden yeryüzündeki bütün uluslar 
dövünecekler? (30. ayet)

10. 32-36 ayetlerine tekrar bakın. Bir yandan İsa için her an hazır 
olmamız gerekiyor, öte yandan O´nun dönüşünü hesaplamamamız 
gerekiyor.
Bu düşünce İsa için her gün yaşamanıza nasıl yardım edebilir?

11. Kendi hayatınızı düşünün. Zor zamanlarda dayanabilmeniz için 
imanınızı güçlendirmek amacıyla ne yapmalısınız? Kendinizi 
kandırılmaktan nasıl koruyabilirsiniz? Bu şeyler hakkında dua etmek 
için biraz zaman ayırın. 
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43. İsa´nın İkinci Gelişine Hazır Olun

2. Bölüm: Uyanık Olun Ve İmanda Kalın

Açılış Sorusu: 
Son derste İsa geri dönüşünün işaretlerinin ne olduğunu söylemişti? 
Zor zamanlar ve zulüm için nasıl hazır olabiliriz? Sahte 
peygamberlerin bizi kandırmasından nasıl korunabiliriz?
Bu derste daha çok İsa´nın ikinci gelişine hazır olmak konusuna 
değineceğiz. Beklerken ne yapmamız gerektiği ve tutumlarımızın nasıl 
olması gerektiği konusuna bakacağız. 

Matta 24:36-51´i okuyun. 
1. 36. ayeti tekrar okuyun. İsa´nın ne zaman geri döneceğini sadece kim 

biliyor?
2. 37-41 ayetlerini tekrar okuyun. İsa´nın geleceği zaman hangi anlamda 

Nuh´un zamanına benzeyecek? İnsanlar Nuh´un zamanında neyle 
meşguldüler?
Yüz yıl boyunca insanlar Nuh´un gemiyi yapmasını seyrettiler, yine de 
bir tanesi bile tövbe etmedi. Sizce bugün dünyadaki insanların çoğu da 
aynen böyle mi? Yani yargının geldiğini farketmiyorlar mı?

3. 2.Timoteyus 3:1-5´te Pavlus´un genç elçi Timoteyus´a son günler 
hakkında neler yazdığını okuyun. Burada yazılanlar bugünkü insanlara 
uyuyor mu? Nasıl?

4. Matta 24. bölüme geri dönün. 42-44 ayetlerine göre İsa´nın ne zaman 
geleceğini bilmediğimize göre nasıl davranmamız gerekiyor?

5. 45-51 ayetlerindeki benzetmeyi tekrar okuyun. 45. ayette uşağa hangi 
görev veriliyor? Eğer sadık ve bilge ise efendisi döndüğünde ne 
yapıyor olacak?
Ödülü ne olacak?

6. Eğer uşak hayırsızsa ne yapar? (49. ayet) Efendisinin dönüşüne karşı 
tutumu ne olur? (48. ayet)

7. Efendi hayırsız uşağını nasıl şaşkına uğratacak? (50. ayet) Ödülü ne 
olacak? (51. ayet)
Bizler 21. yüzyılda nasıl sadık ve bilge uşaklar olabiliriz?

8. 2.Petrus 3. bölümde Petrus bize İsa´nın gelişini beklerken nasıl 
davranmamız gerektiği hakkında bir kaç öneride bulunuyor. 3. 
bölümün tamamını okuyun.
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3-7 ayetlerine tekrar bakın. Son günlerde alaycılar ne diyecekler? (3-4 
ayetleri) Neyi unutuyorlar? (5-7 ayetleri)

9. Tanrı´nın zaman kavramı bizimkinden nasıl farklı? (8-9 ayetleri) 9. 
ayetin son kısmına bakın. Tanrı neyi bekliyor? Bu O´nun bütün 
insanlara duyduğu sevgi hakkında ne anlatıyor?

10. 10-13 ayetlerini tekrar okuyun. Rab´bin geldiği günün nasıl olacağını 
tarif edin. 
Bu güne hazır olabilmek için ne yapmalıyız? (11. ve 14. ayetlere 
bakın.)

11. 17-18 ayetlerinde Petrus´un bize nasıl yaşayacağımızı bilmemiz için 
verdiği son buyruklar nelerdir?
Şimdi kendi hayatınız hakkında düşünün. İsa´nın dönüşüne hazır 
mısınız? Hazır olmak için neyi değiştirmeniz gerekiyor? Bu konular 
hakkında dua etmek için zaman ayırın. 

 121



“Biz düşmanken Oğluʼnun ölümü aracılığıyla Tanrıʼyla 
barıştırıldığımız göz önünde tutulsun. Ama barıştırılmış 

ortamda Mesihʼin yaşamı aracılığıyla kurtuluş bulacağımız 
daha da kesindir.” (Rom. 5:10)
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RAB´BİN SOFRASINI YAPIN 
VE O´NUN ÖLÜMÜNÜ HATIRLAYIN

Yemek sırasında İsa eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve 
öğrencilerine verdi. "Alın, yiyin" dedi, "Bu benim bedenimdir." Sonra bir 
kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine vererek, "Hepiniz bundan için" 

dedi. "Çünkü bu benim kanımdır, günahların bağışlanması için birçokları 
uğruna akıtılan antlaşma kanıdır." (Matta 26:26-28) 

İsa harika bir öğretmendi. Fakat İsa sadece bize birşeyler öğretmek için 
gelmedi. Bizim uğrumuza ölmek için geldi. O´nun ölümü ve ölümden 
dirilmesi imanımızın temelini oluşturur. O´nun ölümü bizim için yaşam 
demektir. 

Tanrı´nın Oğlu´nun bunu unutacak olan dünyanın ve milyonlarca imanlının 
günahları için ölmesi trajik olacaktı. İsa´ya iman edenlerin anlamsız 
tartışmalar ve bencillik nedeniyle İsa´nın ölümünün anlamını yitirmeleri üzücü 
değil mi? İsa Kendisinin ölümü hakkında sık sık düşünmemiz gerektiğini 
biliyordu. Bunu derin anlamı olan bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. Bu 
nedenle bize Rab´bin Sofrası´nı yapmamızı emretti.

İsa´nın ölümünü aklımızla tamamen kavrayamayız. Rab´bin Sofrası´na 
katıldığımızda ruhumuzun derinliklerinde bir şey olur. İsa´nın bizim için 
öldüğünü hatırladığımızda O´nun hayatı ve kurban kabilinde sevgisi ile 
gizemli bir şekilde doyuruluruz. O´nu Kurtarıcımız ve Rab´bimiz olarak 
yeniden sevinçle kabul ederiz. Bütün dünyadaki imanlılar ekmek ve kaseyi 
almanın kendilerine yeni cesaret ve umut verdiğini bilirler. Gelecek dersler 
"Rab’bi tadıp O’nun ne iyi olduğunu görmenize" (Mezmur 34:8) yardım 
edecekler.
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44. Yaşam Ekmeğini Yiyin Ve Sonsuza Dek Yaşayın

Bu Ders Rab´bin Sofrası Hakkındaki Gelecek 
Derslere Bir Giriş Niteliğindedir.

Açılış Sorusu: 
İsa şöyle demişti: "İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı´nın ağzından 
çıkan her sözle yaşar." (Matta 4:4) Sizce bununla ne demek istemişti?

Yuhanna 6:25-70´i okuyun.

1. 25-29 ayetlerini tekrar okuyun.
İsa insanlara Kendisinin Mesih olduğunu anlamalarına yardım edecek 
mucizelerden dolayı Kendisini aramadıklarını söyledi. İsa´yı 
arıyorlardı, çünkü yemek yemişler ve karınlarını doyurmuşlardı. Bir 
tane daha bedava öğün bulmak için bekliyorlardı!
Eğer İsa´yı sadece bize verebileceği maddi bereketler için ararsak, O
´nunla ilgili hangi önemli şeyi gözden kaçırmış oluruz?

2. Sizce İsa´nın 27. ayette bahsettiği "sonsuz yaşam boyunca kalıcı 
yiyecek" ne olabilir?

3. Daha sonra insanlar Tanrı tarafından onaylanan işleri yerine getirmek 
için ne yapmaları gerektiğini soruyorlar (28. ayet). İsa ne cevap 
veriyor? (29. ayet)
Neden İsa´ya inanmak Tanrı´yı hoşnut ediyor?

4. 30-40 ayetlerini tekrar okuyun.

Gökten gerçek ekmeği veren kimdir? (32. ayet) Bu ekmek dünyaya ne 
verir?

Bu bölümün bağlamına dikkat edin: 6. bölümün ilk kısmında 
İsa 5.000 kişiyi doyurmak için ekmeği ve balığı çoğalttı. Bu 
hayranlık yaratıcı mucizenin ardından İsa oradan ayrıldı, ama 
insanlar onu aradılar.

Not: Musa İsraillileri Mısır´daki kölelikten kurtarıp Kenan 
diyarına doğru yola çıkardığında kırk yıl boyunca çölde dolaşıp 
durmuşlardı. Bu süre boyunca Tanrı onlara yemeleri için doğaüstü 
bir yolla gökten mana adı verilen ekmek yağdırmıştı (Çıkış 16:4).
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5. Sonra insanlar kendilerine bu ekmeğin verilmesini istediler. İsa 35. 
ayette onlara bu ekmeğin ne olduğunu açıkça söylüyor. Gökten gelen 
bu ekmek nedir?

6. 41-59 ayetlerini tekrar okuyun. İsa onlara çölde atalarının yediği 
ekmek ile yaşayan ekmek arasındaki farkın ne olduğunu söylüyor?
51. ayette İsa bu yaşayan ekmeği nasıl tanımlıyor? Onun ne olduğunu 
söylüyor?
İnsanlar İsa´nın kelimenin tam anlamıyla konuştuğunu sanmışlardı. 
Sizin ve benim sorabileceğimiz soruyu sormuşlardı: "Bu adam yiyelim 
diye öz bedenini bize nasıl verebilir?" (52. ayet)

7. 53-59 ayetlerine bakın. Yaşamak ya da yaşam kelimeleri kaç kez 
geçiyor? Bu kelimelerin geçtiği bütün cümleleri okuyun. İsa önemli 
bir gerçeği birçok değişik yolla tekrarlıyor. Gerçek yaşamın nereden 
geldiğini söylüyor?

8. İsa bu ayetlerde anlaması zor bazı şeyler söylüyor. "Bedenim gerçek 
yiyecek, kanım gerçek içecektir." derken neyi kastediyor? Neden 
"Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar..." diyor? (Not: Bu 
sorular hakkında düşünmek için bir kaç dakikanızı ayırın. Eğer ne 
cevap vereceğinizden emin değilseniz, dersi okumaya devam edin. 
Aşağıdaki 11. soru bu sözleri anlamanıza yardım edecek.)

9. 60-65 ayetlerini tekrar okuyun.
61. ve 62. ayetlerde İsa insanlara Kendisinin önceden bulunduğu yere 
yükseldiğini görselerdi daha çok şaşıracaklarını söylüyor. Sizce İsanın 
önceden bulunduğu yer neresiydi?
Bu Yahudileri neden şaşırtırdı? Bu aşağı düzeydeki marangozun Tanrı
´nın Mesih´i olabileceğine inanmak istiyorlar mıydı?

10. 63. ayette İsa onlarla önceki ayetlerdeki anlaması zor simgesel dil 
yerine çok basit bir şekilde konuşmaya başlıyor. Yaşamın nereden 
geldiğini söylüyor?
İsa bu ayette kelimenin tam anlamıyla O´nun bedenini yiyip kanını 
içsek bile bunun bize hiçbir şey kazandırmayacağını açıkça dile 
getiriyor. Yaşam Ruh´tan gelir. 63. ayete göre onlara kendi yaşamını 
ve Ruhu´nu verdiğini nasıl söylüyor?

11. Bu ayetler size İsa´nın beden ve kan konusundaki zor sözlerini 
anlamanıza nasıl yardım eder? 
O´nun yaşam veren sözleriyle kendinizi her gün doyuruyor musunuz?

12. 66-68 ayetlerini tekrar okuyun. İsa´nın bu ağır sözlerine birçok 
insanlar nasıl tepki verdiler?
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Bazıları İsa´yı izlemekten vazgeçtikten sonra İsa öğrencilerine ne 
sordu? Petrus İsa´ya ne cevap verdi? (68. ayet)

13. Petrus´un İsa´ya söyledikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sonsuz 
yaşam sözlerinin sadece İsa´da bulunduğuna inanıyor musunuz? O
´nun Tanrı´nın Kutsalı olduğunu biliyor ve buna inanıyor musunuz?
Eğer İsa´ya inanıyorsanız, O´nda sonsuz yaşamı aldığınızdan emin 
misiniz? Bu harika armağanı nedeniyle O´na teşekkür etmek için biraz 
zaman ayırın. Ve O´ndan sık sık ruhsal yaşamı almayı unutmayın. 
Diğer bir deyişle O´nunla kendinizi doyurun.
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45. Rab´bin Sofrası´na Katılarak İsa´nın Ölümünü 
Hatırlayın

Açılış Sorusu: 
İsa´ya inananlar neden Rab´bin Sofrası´nı yaparlar?

Giriş:  O gece, İsa çarmıha gerilmeden önce elçileriyle birlikte önemli bir 
Yahudi bayramını kutlamıştı. O sırada onlara ölümünü 
hatırlayabilecekleri çok basit fakat çok anlamlı bir şey göstermişti. Biz 
buna Rab´bin Sofrası diyoruz. Şimdi İsa´nın o gece neler söylediğine 
ve neler yaptığına bakalım. İki bin yıl sonra diğer imanlılarla birlikte 
Rab´bin Sofrası´nı kutlarken bunun bizim için ne anlama geldiğini 
düşünelim.

Luka 22:1-23´ü okuyun.
1. 1-6 ayetlerini tekrar okuyun. 2. ayette Yahudi önderler İsa ile ne 

yapmak istiyorlar? Şeytan, Yahuda´yı onların bir plan yapmasına 
yardım etmesi için nasıl kullanıyor? (3-6 ayetleri)

2. 7-8 ayetlerini okuyun ve 1. ayete dönüp tekrar bakın. Bu Yahudi 
bayramı için kullanılan iki isim nelerdir?

Yahudi kültürüne ilişkin bir not: İsa dünyaya gelmeden yaklaşık 
1500 yıl önce İsrail halkı Mısır’da köleydiler. Kölelikten 
kurtuldukları o gece Tanrı her Mısırlının evine korkunç bir felaket 
göndermişti. İnsanların ve hayvanların ilk doğanları Tanrı´nın 
ölüm meleği tarafından öldürülmüştü. Bu felaket sonunda Musa 
Firavun´u (Mısır´ın kralı) İsrailliler´in ülkeyi terk etmesi 
konusunda ikna etmişti. Kendilerini bu felaketten korumaları için 
Tanrı her İsrailli’nin bir kuzuyu kurban etmesini ve kanını 
evlerinin giriş kapısının üstüne sürmesini emretmişti. Ölüm 
meleği kanı gördüğünde bu evi atlayacak ve bu evdeki kimse 
ölmeyecekti.

Tanrı İsrailliler´e ayrıca Mısır´dan kaçarken yanlarına almaları 
için mayasız ekmek hazırlamalarını da emretmişti. Çünkü 
mayanın kabarmasını bekleyemezlerdi. Her yıl Yahudiler 
Tanrı’nın kendilerini Mısır´daki kölelikten nasıl kurtardığını 
hatırlamak için bu bayramları kutlarlar
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Bu bayramlar hakkında daha fazla öğrenmek için Yasanın Tekrarı 
16:1-8’i veya Çıkış 12. bölümün tamamını okuyabilirsiniz. Mayasız 
Ekmek Bayramı yedi gün sürerdi. Fısıh Bayramı, bu bayramın birinci 
günü kutlanırdı.

3. Fısıh İsa´nın yıllar sonra gerçekleşecek olan ölümünü nasıl 
resmediyordu?
Sizce İsa´nın Fısıh Bayramı kutlanmaya başladığında ölmesi bir şeye 
işaret ediyor muydu? Açıklayın. (Vaftizci Yahya Yuhanna 1:29’da İsa 
hakkında ne diyor?)

4. 7-13 ayetlerini tekrar okuyun. Elçilerin Fısıh Bayramına hazırlanmak 
için ne yapmaları gerekiyordu?

5. 14. ayete göre sofrada İsa ile birlikte kim oturuyordu? (Matta 
26:20’da kimin İsa´yla birlikte olduğu daha açık olarak yazılıdır.)
İsa´nın 15. ayette o anla ilgili ne söylediğine dikkat edin. Bu sahneyi 
aklınızda canlandırmaya çalışın. Bu, hangi anlamda İsa´nın elçileriyle 
birlikte geçirdiği çok özel ve anlamlı bir zamandı?

6. 17-18 ayetlerini tekrar okuyun. Tanrı´nın hükümranlığı İsa´nın ölümü 
ve ölümden dirilmesiyle nasıl gelmiş oldu?

7. 19. ayeti okuyun. Bu ayetteki İsa´nın bütün eylemleri ve sözleri 
önemlidir. İsa ekmekle hangi üç şeyi yaptı? Ekmeği kırıp onu 
elçilerine verdiğinde bu eylemi O´nun bedenine ne olacağını nasıl 
resmediyordu?
Ekmeğin ne olduğunu söyledi? Bedenini nasıl tanımladı?

8. 20. ayeti okumak ve üzerinde derin bir şekilde düşünmek için bir kaç 
dakikanızı ayırın. İsa kâsedeki şarabın ne olduğunu söyledi? O´nun 
kanıyla yapılan bu yeni antlaşma nedir?
İbraniler 9:13-15´i okuyun. Eski Antlaşma´nın buyurduğu gibi 
keçilerin ya da boğaların kanını insanların üzerine serpmenin anlamı 
neydi? (13. ayet) İsa´nın ölümünün –yeni antlaşmanın– bizim için 
anlamı nedir? (14. ayet)

9. Neden ekmeği yemeli ve kâseden içmeliyiz? (Luka 22:19’a bakın.)
10. İsa´nın bizden hatırlamamızı istediği şey nedir? (19. ayete ve ayrıca 1. 

Korintliler 11:26´ya bakın.)
Rab´bin ölümünü hatırlamamız neden o kadar önemlidir? O´nun 
bedenini bizim için feda ettiğini ve kanını bizim için akıttığını 
hatırlamamız neden önemlidir?
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11. Şimdi grup olarak Rab´bin Sofrası´nı yapmak için iyi bir zamandır. 
Hazırlık yaparken bu derste gördüğümüz ayetlere tekrar göz atmak 
için zaman ayırın. İsa´nın buyurduğu gibi İsa´nın size olan yüce 
sevgisi nedeniyle sizin için öldüğünü hatırlayın. Mesih´te sahip 
olduğunuz yeni yaşam için ve O´nun fedakarlığı için O´na şükredin. 
Rab´bin Sofrası´nın uyguladığınız sıradan bir tören olmasına ASLA 
izin vermeyin!

Not: Sadece İsa´nın ölümü aracılığıyla Baba Tanrı´yla doğru bir 
ilişkiye sahip olmak için bir yol buluruz ve günahlarımızın 
bağışlanmasına sahip oluruz. Bu İsa´nın izleyicilerini diğer 
dinlerin izleyicilerinden farklı kılan tek ve en önemli gerçektir.

İsa´nın Fısıh gecesi o küçük odada başlattığı şey İsa´yı izleyen 
herkes tarafından bilinen bir gelenek oldu. İki bin yıl boyunca 
bütün dünyadaki imanlılar İsa´nın ekmek ve şarap (ya da meyve 
suyu) paylaşmakla ilgili buyruğuna uymak için sık sık bir araya 
gelirler. Ekmeği yiyip şarabı içerken İsa’nın kurban olması 
sayesinde bütün günahlarının bağışlandığı gerçeğini hatırlamış 
olurlar. Yeni antlaşmaya duydukları iman sayesinde Şeytan´ın 
kendilerine karşı olan suçlamaları susturulmuş olur. Böylece 
imanda güçlenmiş ve kurtuluşa duydukları sevinçte yenilenmiş 
olurlar.
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46. Rab´bin Sofrası´na Katılırken Yüreğinizi Sınayın

Açılış Sorusu: 
Bir grupta Rab´bin Sofrası´na katıldığınızda sizin için hangi 
uygulamalar özellikle anlamlıdır? (Örneğin Rab´bin Sofrası için 
kullandığınız ekmeği ve kâseyi birbirinize uzatmak, bunları 
paylaştığınız anda birbiriniz için dua etmek, başlamadan önce sessiz 
dua etmek için zaman ayırmak vs.)

1.Korintliler 11:17-34´ü okuyun.
1. 18. ayeti tekrar okuyun. Pavlus Korint topluluğundaki toplantılar 

hakkında ne söylemişti?
2. Rab´bin Sofrası´nda neyi iyi yapmadıklarını söylemişti? (20-22 

ayetlerini okuyun.) Birlikte yedikleri şey gerçekten Rab´bin Sofrası 
mıydı?
Birbirini sevmek ve kayırmak konusunda nasıl yanlış bir örnek 
sunuyorlardı?

3. 23.ayeti okuyun. Pavlus Rab´bin Sofrası uygulamasının nereden 
geldiğini söyledi?
İsa ölümünü hatırlamaları için elçilerine ilk kez ne zaman bunu 
göstermişti?

4. 24-25 ayetlerine tekrar bakın. İsa ekmeğin ne olduğunu söyledi? Kâse 
içindeki şarabın ne olduğunu söyledi?
26. ayete göre ekmeği ve şarabı alarak neyi dile getirmiş oluyorlardı? 
Neyi hatırlıyorlardı?

5. 17-22 ayetlerinde Korint´teki topluluğun kötü bir davranışı olduğunu 
görüyoruz. Daha sonra 23-26 ayetlerinde İsa´nın ihanete uğradığı o 
gece nasıl alçakgönüllü davrandığını görüyoruz. Bu bize Pavlus´un 
bundan sonra söyləәdiği sözlerini anlamamız için yardım ediyor.
27-34 ayetlerini tekrar okuyun. Pavlus Rab´bin Sofrası´na uygun 
olmayan biçimde katılmaktan bahsederken sizce neyi kastediyor?

6. 29. ayette "Rab´bin bedenini farketmeden" sözleriyle neyi 
kastediyor? Korint´teki imanlı topluluğu Rab´bin Sofrası´ndaki 
davranışlarıyla nasıl Rab´bin bedenini farketmemişlerdi? 
İsa´nın ihanete uğradığı o gece gösterdiği gibi alçakgönüllülük 
gösterdiler mi?

7. Pavlus´a göre (28-31 ayetlerine bakın) kendimizi yargılamamız ve 
sınamamız iyi midir?
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31. ayete göre kendimizi yargıladığımızda ne olur? Peki Rab bizi 
yargıladığında ne olur? (32. ayet)
Yüreğimizde sevgisiz ya da günahlı bir tutum bulduğumuzda ne 
yapmalıyız? (1. Yuhanna 1:9’a bakın)

8. Pavlus´un 33. ve 34. ayetlerde özetlediği ifadesini tekrar okuyun. 
İmanlıların oluşturduğu bedende hangi davranışı teşvik etmeye 
çalışıyor?

9. Rab´bin Sofrası´na katıldığınızda düşünceleriniz neye odaklanmalı? 
10. Burada Pavlus´un Rab´bin Sofrası´nı KİMİN ve NASIL hazırlaması 

gerektiği konusunda hiçbir şey söylemediğine dikkat edin. Fakat Rab
´bin Sofrası´na katıldığımızda yüreğimizin nasıl olması gerektiğine 
dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. Rab´bin Sofrası´na İsa´nın sizin 
için yaptıklarının ve Mesih´in bedeninin farkında olacak şekilde 
katılmak istiyor musunuz? Mesih´in bedeninin birliği için gayret 
eder misiniz?
Rab´bin Sofrası´na katılmadan önce yüreğinizi sınayın, herhangi bir 
günahınız varsa bunu Rab´be itiraf edin ve sizi bundan temizlemesine 
izin verin. Ondan sonra İsa´nın sizin için alçakgönüllükle yaptığı 
fedakarlık için şükrederek İsa´nın bedenini ve kanını alın.

 131



“Sizlere buyurduğum her şeyi tutmaları 
için kendilerini eğitin...” 

(Matta 28:20)
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GİDİN BÜTÜN ULUSLARI 
ÖĞRENCİM YAPIN

"Ardımdan gelin, sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım." (İsa Petrus 
ve Andreas´a söylemişti. Markos 1:17)

"Oğlum, Mesih İsa´da olan lütufla güçlen. Birçok tanık önünde 
benden işittiğin sözleri, başkalarına da öğretmeye yeterli olacak güvenilir 
kişilere emanet et." (Pavlus Timoteyus´a söylemişti. 2. Timoteyus 2:1-2)

Düşünün: İsa görevine 12 adamı kendisinden öğrenmeleri, kendisine 
inanmaları ve kendisine itaat etmeleri için eğiterek başlamıştı. Bugün 
dünyanın her ülkesinde İsa´nın izleyicileri vardır. İsa´nın izleyicileri başka 
izleyiciler yetiştirdikleri için Tanrı´nın hükümranlığı 2.000 yıl içinde büyüdü.

Şimdi 21. yüzyıldayız. İzleyici yetiştirme sırası bizde. Milyonlarca insanın 
müjdenin yaşam veren mesajını duyması gerekiyor. Bu insanların İsa´nın 
dünyanın günahları için öldüğünü ve ölümden dirildiğini duymaları gerekiyor! 
Sonsuz kurtuluş için İsa´nın umudumuz olduğunu öğrenmeleri gerekiyor. İsa
´nın buyruklarına itaat etmeyi öğrenmeleri gerekiyor.

Bundan sonraki dersler İsa´yı izleyecek öğrenciler yapmayı öğrenmenize 
yardım edecek.
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47. Gidin Bütün Ulusları Öğrencim Yapın

Açılış Sorusu: 
Sizce İsa´nın elçileri olağanüstü insanlar mıydı, yoksa bizim gibi 
insanlar mıydı? İsa´yı tam anlamıyla izlemek konusunda ne gibi 
korkularınız var?

Markos 1:14-20´yi okuyun.
1. İsa ilk elçilerini seçmek için nereye gitmişti? (16. ayet) Onların 

meslekleri nelerdi? Dini önderler olarak mı eğitilmişlerdi?
2. İsa onlara kendisini takip etmelerini söyledikten sonra onların ne 

yapacaklarını söylemişti? (17. ayet)
Aşağıdaki açıklamayı okumadan önce İsa yeryüzündeyken insanları 
nasıl balık tutar gibi tuttuğunu açıklayın.

Matta 28:16-20´yi okuyun.
3. Bu olay İsa çarmıha gerildikten ve ölümden dirildikten sonra 

gerçekleşti. Cennete gitmek üzereydi.
Kendisine neyin verildiğini söylemişti? (18. ayet) İsa´nın yetkisinin 
sizin için anlamı nedir? Bu size nasıl güven veriyor?

4. 19. ayette İsa elçilerine bir yere gitmelerini söylemişti. Nereye 
gitmeleri ve ne yapmaları gerekiyordu?
Kimin adıyla insanları vaftiz etmeleri gerekiyordu?

Elçiler İsa´dan insan tutan balıkçılar olmayı nasıl öğrendiler?

İsa´nın elçileri dini önderler olarak yetişmemiş olsalar bile İsa´nın 
onları birlikte gezdikleri üç yıl boyunca eğittiğini hatırlamak 
önemlidir. İsa´nın Tanrı´nın hükümranlığı hakkında öğrettiklerini 
dinlediler. İsa´nın insanları Şeytan´ın gücünden özgür kıldığını ve 
insanları mucizevi bir şekilde iyileştirdiğini gördüler. Tanrı´yı 
izlemeyi reddeden ikiyüzlü dindar kişilere nasıl karşı çıktığına 
tanık oldular. O´nun Tanrı´nın merhametini anlatıp tövbeye ve 
yeni yaşama çağırdığı insanlara karşı hissettiği merhameti 
gördüler. Bu üç yıl boyunca İsa elçilerini İsrail´deki çevre 
kasabalara aynı işi yapmaları için gönderdi. İsa yeryüzünü terk 
ettiğinde öğrencileri balık tutar gibi insan tutmayı öğrenmişlerdi.
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5. 20. ayete yakından bakın. İnsanları elçiler olarak yetiştirirken onlara 
ne öğretmemiz gerekiyor?
Eğer biri her hafta imanlıların toplantılarına gider ama İsa´nın 
öğretisine itaat etmezse, bu kişinin İsa´nın elçisi olduğunu söyleyebilir 
miyiz?
Bu Kutsal Kitap derslerinin amacı İsa Mesih´i nasıl izleyeceğinizi 
öğretmektir. İsa Yuhanna 14:15´te şöyle diyor: "Beni seviyorsanız 
buyruklarımı yerine getirirsiniz." Şimdi tek başınıza biraz düşünün. 
Sizce siz İsa´nın elçisi misiniz?

6. İsa´nın elçisi olmanın gereklerinden biri başkalarına O´nu izlemeyi 
öğretmektir. Diğer bir deyişle insan tutan balıkçılarızdır. Petrus ve 
Yuhanna´nın yapmayı öğrendiği işi yapmaya devam ederiz. 2.000 
yıldır İsa´nın elçileri başkalarına kurtuluş için İsa´ya güvenmeleri 
gerektiğini öğretirler. İnsanlara ayrıca İsa´nın harika öğretisine itaat 
etmeyi öğretirler. İyi haber bu şekilde bütün dünyaya yayılmıştır. Bu 
iyi haber size ve bana ulaştı, çünkü imanlılar İsa´nın kendilerinden 
yapmalarını istediği şeyi yaptılar.
Başka insanlara İsa´yı izlemeleri için öğretmeye başladınız mı? 
Arkadaşlarınızı, ailenizi ya da belki yeni tanıdığınız kişileri düşünün. 
İsa hakkında öğretmek için kimden başlayabilirsiniz? Bu konu 
hakkında grup içinde konuşmak için zaman ayırın.
İnsanları İsa´nın öğrencileri yaparken İncil´i kullanmayı unutmayın. 
Ayrıca bu İncil derslerini de kullanabilirsiniz.

7. İsa elçilerinden ayrılmadan önce son olarak onlara hangi sözü verdi? 
(20. ayet) Bu söz size nasıl cesaret verip sizi rahatlatır?
Başkalarına İsa´yı izlemeyi öğretmek için size fırsatlar vermesi için 
Tanrı’ya dua ederek bu dersi bitirin.
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48. Size Yakın Olanlarla İyi Haberi Paylaşın

Açılış Sorusu: 
Size İsa´yı ilk kez kim tanıttı? Nasıl tanıttı?

Giriş:  Vaftizci Yahya Mesih´in gelişine insanları hazırlamak için Tanrı 
tarafından gönderilmişti. İsa görevine başlamadan kısa süre önce vaaz 
vemeye ve vaftiz etmeye başlamıştı. Bir sürü kişi ona vaftiz olmak 
için geldiler ve bazıları onun elçisi olarak onunla birlikte kaldılar.

Yuhanna 1:29-34´ü okuyun.
1. Vaftizci Yahya İsa´yı nasıl selamladı? (29.ayet)

34. ayette Yahya İsa´nın kim olduğunu söyledi? Yahya O´nun kim 
olduğunu nasıl anladı? (32-33 ayetleri)

Şimdi 35-51 ayetlerini oluyun.
2. Yahya´nın elçilerinden ikisi Yahya´nın İsa´ya Tanrı kuzusu diye 

seslendiğini duyunca ne yaptılar? (36-37 ayetleri)
Yahya insanları Tanrı´nın hükümranlığı yaklaştığı için günahlarından 
tövbe etmeye çağırdı. Sizce Yahya´nın vaazı, iki elçisini İsa´nın 
izleyicisi olmak için nasıl hazırlamış olabilir?

3. 37-39 ayetlerinde İsa´nın iki elçisiyle yaptığı konuşmayı okuyun. 39. 
ayette İsa onları neye davet etti?
Sizce imanlı olmayan arkadaşlarla ve akrabalarla zaman geçirmek, 
onları evimize davet etmek ve yaşantımıza daha yakından bakmalarını 
sağlamak neden önemlidir? Açıklayın.
İnsanlar yaşantınıza yakından baktıklarında İsa´yı görüyorlar mı?

4. 40-42 ayetlerini okuyun. Andreas´ın İsa´yı izlemeye karar verdikten 
sonra yaptığı ilk şey neydi?

Not: Birçok peygamber Mesih´in geleceğini önceden 
duyurmuşlardı. Yahudi halkı yüzlerce yıldır Mesih´i bekliyorlardı. 
Simun (Petrus) için bu çok heyecan verici bir haber olmalıydı! 
Birçok kişi bugün Mesih´i beklemiyor, ama herkesin 
günahlarından kurtulmaya büyük iht iyacı olduğunu 
hatırlamalıyız. Ölü insanlar olarak yaşıyorlar ve sadece İsa´nın 
verebileceği yaşama ihtiyaçları var.
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İsa´yı tanımalarına yardım edebileceğiniz aile üyeleriniz var mı? Sizi 
bu iyi haberi paylaşmaktan alıkoyan şey nedir?

5. 43-46 ayetlerini tekrar okuyun. Filipus İsa onu çağırdıktan hemen 
sonra ne yaptı? (45. ayet) İsa´nın kim olduğunu söyledi?
Natanyel´in yanıtı neydi? Birisine İsa´yı anlattığınızda ve ilk tepkisi 
olumsuz olduğunda cesaretinizi kaybediyor musunuz?

6. Filipus Natanyel´i kendisinin gelip görmesi için çağırdı. Biz İncil´i 
kullanarak insanları nasıl gelip görmeleri için davet edebiliriz?

7. 47-51 ayetlerini tekrar okuyun. Natanyel´in inançsızlığını imana 
çeviren şey neydi?
Birisiyle iyi haberi paylaştığınız zaman, İsa´nın gerçekten de o kişinin 
hayatına girip onu değiştirebileceğine inanıyor musunuz? Eğer 
müjdeyi verimli bir şekilde duyurmak istiyorsak buna inanmak neden 
önemlidir?

8. 44. ayete tekrar bakın. İsa´nın ilk dört öğrencisi hangi şehirden 
geliyorlardı? Aile ya da iş arkadaşları gibi doğal olarak oluşan 
gruplara müjdeyi duyurmanın nasıl bir avantajı vardır?

9. Markos 5:1-20´de İsa bir adamı bir tümen cinden özgür kılıyor. İsa 
adamı özgür kıldıktan sonra ne yapmasını söyledi? (Markos 5:18-20)

10. Bazen müjdeyi yayma işinin başka bir yere gidip tanımadığımız 
insanlarla konuşmak olduğunu sanırız. Müjdeyi hiç paylaşmadığınız 
aile üyeleriniz, komşularınız ya da arkadaşlarınız var mı? Neden 
onlarla paylaşmıyorsunuz?
Gelecek hafta içinde konuşacağınız bir kişiyi düşünün. Şimdi dua edin 
ve Tanrı´dan size bu kişiye İsa´yı anlatmak için cesaret, bilgelik ve 
fırsat vermesini isteyin.
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49. Çocuklara İsa´yı Sevmeyi 
Ve O´na Hizmet Etmeyi Öğretin

Açılış Sorusu: 
Sizce çocuklara kaç yaşından itibaren İsa´yı öğretmeliyiz? Ruhsal 
gerçeği çok genç yaşta öğrenebilirler mi, yoksa yaşları büyüyene 
kadar beklemeli miyiz?

Markos 10:13-16´yı okuyun.
1. 13. ayeti tekrar okuyun. İnsanlar İsa´ya küçük çocukları getirdikleri 

zaman İsa´nın elçileri ne demişlerdi?
Sizce neden böyle davranmışlardı?

2. İsa elçilerinin tutumlarına karşılık ne hissetti? (14. ayet) İsa´nın 14-15 
ayetlerinde onlara söylediği sözleri okuyun. İsa´nın çocuklara karşı 
tutumu elçilerininkinden nasıl farklıydı?

3. Sizce İsa "Tanrı’nın egemenliği böylelerinindir" derken neyi 
kastetmişti? (14. ve 15. ayetlere bakın.)
Tanrı´nın egemenliği´nin bir parçası olmak istiyorsak hangi anlamda 
çocuklar gibi olmalıyız?

4. İsa daha sonra ne yaptı? (16. ayeti okuyun) Çocuklara karşı ne 
hissediyordu?

5. Şimdi Markos 9:36-37´yi okuyun. Bu ayetlerde İsa çocukları nasıl 
onurlandırıyor?

6. Matta 21. bölüme dönün ve 14-17 ayetlerini okuyun. Dini önderler 
tapınakta çocukları ne bağırırken duydular? Bunu duyunca kendilerini 
nasıl hissettiler?

Not: İsa doğmadan yüzlerce yıl önce peygamberler bir Kurtarıcı
´nın geleceğini ve O’nun Davud´un soyundan olacağını 
söylemişlerdi. Eğer birisi Davud Oğlu diyorsa bütün Yahudiler 
bunun Mesih, Kurtarıcı ya da Tanrı´nın gönderdiği kişi olduğunu 
biliyorlardı. Dini önderler Nasıralı marangoz İsa’nın Mesih 
olabileceğine inanmıyorlardı. Bu yüzden çocuklarına ona Davud 
Oğlu demelerine kızmışlardı. Dini önderler anlamamış olsalar da, 
çocuklar İsa´nın kim olduğunu fark etmişlerdi.
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7. 16. ayeti tekrar okuyun. İsa çocukları Kendisini yücelttikleri için 
susturmaya çalıştı mı? Sizce İsa çocukların söylediklerini duyunca 
Kendisini nasıl hissetmişti?
Sizce çocuklar İsa´ya tapınmanın bir parçası olmalı mıdırlar? Tapınma 
zamanlarında çocukları da aranıza alıyor musunuz?

8. Timoteyus Pavlus´un bir öğrencisiydi. Genç bir adam olarak ilk imanlı 
topluluklarından birinin önderi idi.
2.Timoteyus 1:5´i okuyun. Timoteyus Kutsal Yazıları ilk kimden 
öğrenmişti?

9. 2.Timoteyus 3:14-15´i okuyun. Timoteyus aşağı yukarı hangi 
yaşlarda Tanrı´nın yolunu öğrenmeye başladı? Bu onu imanlı 
topluluğunda önder olmak için nasıl hazırlamıştı?

10. Eğer çocuklarınız varsa onları Tanrı´nın Sözü´nde eğitmek için ne 
yapıyorsunuz? Evinizde her gün Kutsal Yazıları okuyor ve dua ediyor 
musunuz?
Kuzenleriniz, yeğenleriniz, torunlarınız ya da size yakın başka 
çocuklar varsa onlara Tanrı´nın Sözü´nü öğretmenin yollarını arıyor 
musunuz?

11. Topluluğunuzda çocuklar severek mi kabul ediliyorlar, yoksa anne-
babalar çocuklarını getirmemeleri gerektiğini mi hissediyorlar? Siz 
toplandığınızda çocuklar da Tanrı´nın Sözü´nü öğreniyorlar mı, yoksa 
oynamaları için bir odaya mı götürülüyorlar? Çocukların Tanrı´yı 
öğrenmeleri için siz ne yapıyorsunuz? Onları her zaman hoş karşılıyor 
ve İsa´nın adıyla bereketliyor musunuz? Yoksa İsa´nın elçilerinin 
yaptığı gibi onlarla olmaktan sıkılıyor musunuz?
Tanıdığınız çocuklar için dua etmek için zaman ayırın biraz. Tanrı
´dan, çocukların İsa´ya olan sevgilerinin büyümesine yardım etmeniz 
için size fikir vermesini isteyin.
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50. Tanrı´nın Egemenliğini Cesaretle Duyurun Ve 
Mucizeler Yapabileceği Konusunda İsa´ya Güvenin

Açılış Sorusu: 
Sizce mucizeler bize Tanrı´nın ruhsal ve fiziksel ihtiyaçları olan 
insanlara sevgisini ve merhametini gösteriyor mu? Nasıl?

Giriş:  İsa yeryüzündeki görevine başladığında, öğrencileri olması için on iki 
adamı seçmişti. Kendisini izleyen ve öğretilerine itaat eden başkaları 
da vardı, ama bu on iki adam özel bir takımı oluşturuyordu. İsa´yla 
birlikte geziyor, O´nun öğretisini ve yolunu öğreniyorlardı. İsa Baba
´yla birlikte olmak için ayrıldıktan sonra İsa´yla ilgili iyi haberi bütün 
dünyaya götürme işini onlar üstleneceklerdi. Bu işte birçok kişi onlara 
katılacaktı. İsa onları seçtikten kısa bir süre sonra onları Yahudiye´nin 
başka köy ve kasabalarına göndermişti. Şimdi İsa´nın onları 
gönderirken verdiği buyruklara bakalım.

Matta 10:7-8´i okuyun.
1. 7. ayete göre neyi vaaz etmeleri gerekiyordu? Sizce bu ne anlama 

geliyor?
İsa´nın gelişi Göklerin Egemenliği´ni (buna Tanrı´nın hükümranlığı de 
deniyor) nasıl yeryüzüne getirmişti?

2. 8. ayette İsa onlara daha ne yapmalarını söyledi? Bu mucizeler 
insanlara Tanrı´nın hükümranlığının yakın olduğunu nasıl gösterdi? 
Bütün bunların umutsuz durumda olan insanlara nasıl umut getirdiğini 
aklınızda canlandırmaya çalışın.
Bu mucizeler İsa´nın sadece başka bir dini öğretmen olmadığını nasıl 
göstermişti? Bu mucizeler bugün İsa´nın yüzyıllar boyunca yaşamış 
olan diğer dini önderlerden farklı olduğunu imanlı olmayanlara nasıl 
gösteriyor?

3. Elçilerin İşleri 3:1-10´u okuyun. Petrus ve Yuhanna nereye 
gidiyorlardı? Kötürüm adama ne olduğunu anlatın. (2-8 ayetleri)

Not: İsa yeryüzündeki üç yıl süren görevi boyunca birçok 
mucizeler yaptı. Birçok kez büyük kalabalıklar halinde gelen 
hasta insanları iyileştirdi. Yiyecekleri arttırdı ve binlerce insanı 
doyurdu. Hatta ölmüş insanları diriltti. İsa cennete geri döndükten 
sonra öğrencileri O´nun adıyla mucizeler yapmaya devam ettiler.
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4. 9-10 ayetlerini tekrar okuyun. Felçli adamın iyileştiğini görünce 
tapınaktaki bir sürü insan nasıl tepki gösterdiler?

5. Petrus kalabalığın kendine doğru koştuğunu görünce onlara vaaz 
vermeye başladı. Petrus´un onlara yaptığı konuşmayı 11-26 
ayetlerinden okuyun.
16. ayeti tekrar okuyun. Petrus felçli adamı neyin iyileştirdiğini 
söyledi?

6. Bu mucize Petrus´un kendilerine verdiği mesajı anlamaları için 
onların yüreklerini nasıl açtı?
Elçilerin İşleri 4:4´ü okuyun. O gün kaç kişi Petrus´un anlattığı 
müjdeye inandı?

Dini önderler Petrus ve Yuhanna´nın İsa´nın adıyla vaaz 
vermelerinden hoşlanmıyorlardı. Onları tutuklayıp hapse attılar. Onları 
cezalandırmak istiyorlardı ama ne yapacaklarını bilmiyorlardı. 
Yeruşalim´deki herkes onların aracılığıyla büyük bir mucizenin 
yapıldığını biliyorlardı. Bu nedenle Petrus ve Yuhanna´ya gözdağı 
verip bir daha asla İsa´nın adıyla konuşmamalarını emrettiler. Fakat 
Petrus ve Yuhanna korkmamışlardı.

7. Elçilerin İşleri 4:23-30´da ettikleri duayı okuyun.
29-30 ayetlerini tekrar okuyun. Tanrı´dan İsa´nın adıyla ne yapmayı 
istediler? İstedikleri şeyleri sayın. Tanrı´dan sizin aracılığınızla bunları 
yapmasını ne kadar sık istiyorsunuz?

8. Şimdi 31. ayeti tekrar okuyun. Tanrı onların dualarına nasıl yanıt 
verdi?
Tanrı´nın bu duaya nasıl yanıt verdiğini öğrenmek için aşağıda yazılı 
ayetleri okuyun.
Elçilerin İşleri 5:12-16 Elçilerin İşleri 8:4-7

9. Kendi hayatınızı düşünün. Tanrı´nın Sözü´nü duyurmak için daha çok 
cesaret istiyor musunuz? Duyurduğunuz Söz´ün gücünü ve gerçeği 
gösterecek mucizeler görmeyi arzu ediyor musunuz? Tanrı´dan 

Not: Elçilerin İşleri 2. bölümde, çok kısa bir süre önce 3.000 
kişi iman etmişti. Ve şimdi iman edenlerin sayısı toplam 5.000 
kişidir. Bu demektir ki, o anda tam 2.000 kişi iman etmişti. 
Kadınlar ve çocuklar genellikle sayılmazlardı. Demek ki iman 
edenlerin toplam sayısı çok çok daha fazlaydı.
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başkalarını hem ruhsal hem de fiziksel olarak iyileştirmeniz için sizi 
kullanmasını istiyor musunuz?
Siz de Elçilerin İşleri 4:29-30´daki duayı edebilirsiniz. Onlara güç 
veren aynı Kutsal Ruh çevrenizdekilere Tanrı´nın hükümranlığını 
getirebilmeniz için sizi de her gün güçlendirip doldurabilir. Bunu 
şimdi O´ndan istemek için dua eder misiniz?
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“Gök ve yer geçip gidecek, ama sözlerim geçmeyecektir.” 

(Mark 13:31)
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