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HRİSTİYANLIK ÖĞRETİSİ(1) 

Rab İsa Mesih’in yolundan gitmeyi öğrenmek bağlılığın ötesinde bir konudur.Bağlılığı isteyen 
insanların affedilmeleri gerektiklerini fark etmeliler.Doğamız gereği,Adem ve Havva’nın soyundan 
geldiğimize göre ölüm ve günahla ilişkiliyiz. 

“Eğer itaat eden köleler gibi kendinizi herhangi birine teslim ederseniz, sözünü dinlediğiniz kişinin 
köleleri olduğunuzu bilmez misiniz? Ya ölüme götüren günahın ya da doğruluğa götüren itaatkarlığın 
kölelerisiniz”(Romalılar6:13) 

Fakat,Tanrı’nın lütfuyla,en iyi hükümdarların köleleri olabiliriz 

“Eğer herhangi biri ardımdan gelmek isterse,onun kendini inkar etmesine ve çarmıhını yüklenip beni 
izlemesine izin verin.Canını kurtarmak isteyen her kim olursa  onu yitirecek, canını benim ve 
Müjde'nin uğruna yitiren ise onu kurtaracaktır”(Markus8:34,35). 

İsa Mesih’e Bağlılık 

Vaftiz bir kişinin hayatındaki en önemli adımdır,herhangi bir insana ve nedene bağlılıktan daha 
önemlidir her ne kadar bu neden kayda değer ve iyi olsa da.Rab İsa Mesih’e hizmet etmek 
zahmetlidir;bu bağlılığın tümüne hizmettir.Bizler tamamen yalnız bireyler değiliz.Her nerede yaşarsak 
yaşayalım bizler Mesih’in vücudunun parçalarıyız ki bu “İsa Mesih’in adına ve Tanrı’nın Krallığının 
müjdesine inanan tüm dünyadaki insanlar topluluğudur”(Elçilerin İşleri8:12). 

Bu topluluk Tanrı’nın ‘evi’ olarak söylenir.Etten oluşmuş bir iradenin veya normal bir insanın 
değil,kutsal bir ruh trafından yönlendirilen erkek ve kadınlardan oluşan ruhsal bir ev’in parçası 
olanlardır: “Beden iradesine dayanan düşünce ölüm, Ruh'un iradesine dayanan düşünceyse yaşam ve 
huzurdur”(Romalıar8:6). 

Bizler çoğunlukla sosyal,ekonomik ve politik dünya işlerinden ayrılanlar olarak adlandırılırız-“Tanrı'nın 
tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın Ruhu'nun sizde yaşadığını bilmiyor musunuz?..... çünkü Tanrı'nın 
tapınağı kutsaldır ve o tapınak sizsiniz”(1Korintliler3:16,17). 

İsa Mesih’in kendisi Havarilerin ve Peygamberlerin birliği üzerine inşaa edilen bu tapınağın köşe 
taşıdır.Bu kadar çok güvensizliğin,belirsizliğin ve huzursuzluğun ortasında dünyada ki her şeyin 
ötesinde olan huzur hissini getirmektedir.Yeni Efendimize bağlılıkla sonsuz olan şeylerin parçası 
oluruz.Bu yüzden sonsuz değeri olmayan bu değerlerden gözümüzü ayırmalıyız.Pavlus şöyle diyor: 

“Yeryüzündeki değil, gökteki iradeyi düşünün. Çünkü siz öldünüz ve yaşamınız Mesih'le birlikte 
Tanrı'da saklıdır”(Koloseliler3:2,3). 

Eski benliğimize karşı koymak 

Maalesef ,doğal olarak benliğimiz her zaman bizi kontrol altına almaya çalışır.Eski ‘benliğimiz’ 
kalbimizi ve düşüncelerimizi etki altında tutmaya çalışır.Rab İsa Mesih’in öğrencileri ruhsal 
askerlerdir.Savaş alanı her birimizin içindedir. 



“İsa Mesih’in  iyi bir askeri olarak acılarına ortak olun. Amacı kendisini askere alan kişiyi memnun 
etmek olduğu için dünya işleriyle ilgilenmez”(2Timotes2:3,4) 

Eski bencil hayatımıza geri çekilmemiz çok kolaydır.Mıknatıs gibi çekicidir ve arkamızda bıraktığımız 
şeylere doğru çekildiğimizi hissederiz.Öyleyse biz bunlarla nasıl savaşıp karşı koyacağız? 

ÖcelikleTanrı’nın emirlerini hayatımızın merkezinde tutmalıyız.İkinci olarak geçmişte bizim 
gelişmemizi engelleyen tutumlardan mümkün olduğu kadar uzak durabiliriz. 

Dua 

Dua etmek bize büyük fayda sağlar.Peki bu uygulamada nedir?İlk olarak Tanrı’yı dinlememizdir.O’nun 
emirlerini okuduğumuzda bunu yaparız.Daha sonra benliğimizi O’na dua etmek için Tanrı’ya 
açarız,O’na minnet sunarız,O’nun yaklaşan Krallığına ve Oğlu’na odaklanırız.Başkalarının iyiliği için 
dua ederiz ve Onunla sorunlarımızı paylaşırız.İnananlar şimdi Tanrı’ya,çocukları olarak, herhangi bir 
zamanda dua edebilen erkek ve kadınlardır.Onlar, Onunla ‘Babamız’ olarak konuşabilirler.Bu bizim 
sahip olduğumuz en güven verici sözdür,çünkü şu anlama gelmektedir “Günahlarımızı itiraf edersek, 
güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır(1Yuhanna1:9) 

Biz her zaman ve sıklıkla dua edebiliriz etmeliyiz,sonra usanmayacağız. 

 “Size şunu söyleyeyim,dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size 
açılacaktır”(Luka11:9). 

İncil 

İncil de Tanrı’nın sözlerinden büyük yardım alırız.Birçok kaynakla karşılaşırız fakat kalbimizi ve 
düşüncelerimiz için rahatlama kaynağı sadece tek bir canlandırıcı vardır,ve bu da 
İncildir.Hoşlandığımız şeyleri bununla doyurmak çok koladır-fakat okuduğumuz veya baktığımız bazı 
şeyler ruhumuzun iyiliği için zararlıdır.Tanrı’nın sözüyle beslendiğimizde en iyisini yaparız. 

“Yeni doğmuş bebekler gibi, hilesiz sütü andıran Tanrı sözünü özleyin ki, bununla beslenip büyüyerek 
kurtuluşa erişesiniz”(1Petrus2:2). 

“Yaşamı veren Ruh'tur,beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur ve 
yaşamdır”(Yuhanna6:63). 

Evet,İncil bizim ruhsal kılıcımızdır.Bu bizim yanlış yapmamıza yol açan arzlarımıza karşı 
savaşır(İbraniler4:12).Bizim bakış açımızı değiştirir böylelikle Tanrı’yı daha çok memnun edebiliriz. 

Orak İnanç 

İnanlar aynı zamanda aynı inançta oldukları kişilerle olmaktan çok büyük cesaret ve güç 
alırlar.Birbirimizle iletişim halinde olmamız ve yapabildiğimiz kadar bir arya gelmemiz bu yüzden 
önemlidir.Bu toplanmalar sadece sosyal bir olay değildir.Bu İsa Mesih te bir kardeşliği ifade 
etmektedir.Eski Ahit peygamberi Malaki şöyle demiştir: “Rab’den korkanlar birbirleri ile 
konuştular….”(Malaki3:16).İsa Mesih’in kendisi,öğrencileri O’nun kurban edilmesi ve yeniden 
dirilmesini hatırlamak için bir araya geldikleri dini bir toplantıda şöyle dedi: “Ben acı çekmeden önce 
bu Fısıh yemeğini sizinle birlikte yemeyi çok arzulamıştım…..Beni anmak için bunu yapın….”(Luka 
22:15-20). 



Bir araya geldiğimizde “o günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha da çok 
cesaretlendirelim(İbraniler10:25). 

Bu bağlamda,Rab hayatlarını O’na hizmet için adayan ve tek amaçları O’na iman etmek olanlara  çok 
fazla cesaret ,yol gösterme  kaynağı sağlamştır. 

Sorular 

P1 ‘Eski benlik’ ve ‘Yeni benlik’ arasındaki fark nedir? 

P2 Günlük hayatmızda İsa Mesih’e sadakatimizi nasıl gösteririz? 

 

 


