1.
KUTSAL KİTABA GİRİŞ
1. Kutsal Kitap Tanrı'nın bütün olaylarının başlangıcını ve
sonucunu ortaya çıkardığı ilhamdır. Cehennem ve cennetin
kapıları Kutsal Kitap'ta açıldı. Mukaddes Kitap yolcuların
haritası, gezginin asası, pilotun pusulası, askerin kılıcı, ve
Hıristiyan'ın rehberidir.
2. Sonsuz kurtuluş ve beden, can ruhumuz için yardım kaynağı
olarak Mukaddes Kitap Tanrı'nın gücüdür (Rom 1:16, Yuh
15:7).Mukaddes Kitabın en büyük konusu İsa Mesih'tir. İnsanların
iyiliği için O hazırlandı, ve O'nun sonu Tanrı'nın yüceliğidir.
Zenginliğin kendisi ve sağlığın kaynağı O'dur.
3. Tanrı'nın insan için şimdi ve gelecekte planını açıklayan
Kutsal Kitap bütün insanlara vasiyetnamesidir. Bu Kitap karar
zamanında açılacak, ve sonsuza kadar sürecektir. O, çok yüksek
bir sorumluluk gerektir, ve her kim O'nun içerdiği kutsallıkla
oynarsa lanetlenecektir.
4. Mukaddes Kitap, Tanrı'nın insan ile ilişkisini geçmiş, şimdi,
ve gelecek zamanda içine almaktadır. İsa Mesih'in inancında
olanlar için, O, Tanrı'nın sonsuz kurtuluş mesajını ve hakikatı
reddedenler olarak Tanrı'nın sonsuz lanetini içerir.
5. Kutsal Kitap edebi kompozosyon olarak, yazılmış en mükemmel
kitaptır. Bu Kitap 66 kitabın tanrısal kütüphanesidir. Bazıları
çok büyük ölçüde, bazılarıysa sadece bir broşür
büyüklüğündedir.Bu Kitaplar çok çeşitli şekillerde edebiyatı,
tarihi,
biyografiyi, siiri, atasözlerini, ilahileri, mektupları, ibadet
hakkında uzun direktifleri, kanunları, meselleri, bilmeceleri,
kinayeleri, kehanetleri, ve insanların diğer tüm ifade
şekillerini içerir.
6. Tanrı'nın düşüncesini, insanların durumunu, kurtuluşun
yolunu, günahkarların lanetini, ve inananlarının mutluluğunu
gösteren tek kitap, Mukaddes Kitaptır. O'nun öğretisi kutsaldır,
O'nun emirleri bağlayıcıdır, O'nun tarihi doğrudur, O'nun
sonuçları değişmez. O yön gösteren ışığı, kuvvetlendirici ruhsal
yiyeceği, mutluluğu içerir. İnsan akıllı olmak için O'nu
okumalı, sağlam olmak için O'na inanmalı, kutsal olmak için O'nu
uygulamalı; İnsan hafızasını O'nunla doldurabilmesi kalbinin
O'nun tarafından yönetilmesi, doğruluk ve gerçek kutsallıkta
ayağının rehberi olması için, O'nu okumalı. İnsan O'nu yavaşça,
sık sık, dua ederek, çok düşünerek, araştırarak, ibadet ederek
okumalı; kişi O'nun bir parçası oluncaya ve o inançla dağları
yerinden aynatıncaya kadar daima, durmaksızın çalışarak, tekrar
baştan başa öğrenmeli.
------------------Dake, Dake's Annotated Reference Bible, s. 509.

2.
KUTSAL KİTAB'IN EŞSİZLİĞİ
1. Mukaddes Kitab'ın yazarı Kutsal Ruh'tur (2 Pet 1:20-21);
Kutsal Kitab'ın sayfaları Tanrı'nın oluşumunden ve amaçlarından
şekil alarak yazılmış yetkili bir esinlemedir. (2 Tim 3:16)
2. Tanrı hakkında bilgimiz için kaynak Kutsal Kitaptır (2 Pet
2:20). O, Tanrısal gerçeğin ders kitabı (Yuh 17:17); ve sonsuz
hayatın rehber kitabıdır (Yuh 5:39).
3. "Bible" (Kutsal Kitap) kelimesi Yunanca bir kelime olan
"biblos'tan" alınmıştır ve anlamı "kitap" tır. Kutsal Kitap
başka adlarla da bilinir bunlar, "Kitabı Mukaddes," "Kutsal
Yazılar," ve "Tanrı'nın Sözü" dür: Mat 22:29, Mar 12:10, Luk
4:17, 2 Kor 3:14, İbr 4:12.
Eski Ahit
Yeni Ahit
4. Kutsal Kitap 66 tane
kitabın oluşturduğu bir
39
Kitap
27
Kitap
kütüphanedir ve iki ana
929
Bölüm
260
Bölüm
parçaya bölünmüştür:
23,214
Ayet
7,959
Ayet
5. Kitabı Mukaddes, 1600 yıl boyunca dünyanın farklı yerlerinde
çeşitli insanlar tarafından, en az 40 yazar tarafından Tanrı'dan
esinlenerek yazıldı.
6. Eski Ahit'in orjinali İbranice yazıldı, Daniel ve Ezra'nın
bazı bölümleri Arami'ce yazıldı; Yeni Ahit ise Yunanca yazıldı.
7. O'nun konuları tartışmalı yüzlerce konuyu içerir, ama armoni
ve birlik vardır, öyle ki Kutsal Kitab'ın her hangi bir
parçasının açıklanabilmesi bile tüm kitaba referans verir.
8. Kutsal Kitap eksiksiz ve sürekliliği mutlaktır. O devam eden
tarihi olaylarla, tip ve anti-tip ile, kehanetler ve
tamamlamalarıyla, dünyada yaşayan en mükemmel insanın güvenle
beklenilmesiyle, sunulmasıyla, gerçekleşmesiyle, ve
yüceltilmesiyle bağlandı. İnsana ait imkansızlıklara rağmen
O'nun sürekliliği sağlanmıştır; çünkü Kitabı Mukaddes insanlığın
tarihinde 1600 yıldan az olmayan bir zaman sürecinde,
birbirleriyle hiç bir görüşme veya konferans yapmamış: krallar,
köylüler, filozoflar, balıkçılar, doktorlar, devlet adamları,
alimler, şairler, ve çiftçilerden, oluşan 40'ın üstünde yazar
tarafından Tanrı'dan esinlenerek yazılmış 66 kitaplık bir
kolleksiyondur. Süreklilik engelleri yüzünden doğal olarak
Kutsal Kitap dünyanın görebileceği en ayrı cinsten, en nispetsiz,
en ahenksiz, ve insanın düşüncelerine çok aykırı, bir kitap
olmalıydı; halbuki O yaratılması gereken kitaptır, yani O
Tanrı'nın insan ile ilişkisinin tüm tarihi olan, aynı cinsten,
devamlı, ahenkli, ve düzenli bir açıklamadır. Öyle ki insan
Kitabı Mukaddesi yazmak isteseydi yapamazdı, yapmak isteseydi
yazamazdı.
9. Kitabı Mukaddes'in ana konusu İsa Mesih'tir. İsa Mesih'in
kişiliğinin Tanrı olarak bedende görünmesi (1 Tim 3:16), O'nun
kurban olarak ölmesi, O'nun ölümden dirilişi Müjdeyi oluşturur.
Kutsal Kitap'ta Müjdeye, ve ondan da ileriye gidilir.
------------------Chafer, Systematic Theology, vol. 1, s. 29.

3.
KUTSAL KİTAB'IN DİZİSİ
ESKİ AHİT
(5 Bölüm, 39 Kitap)
1.

TEVRAT
Tekvin..........Tek
Çıkış...........Çık
Levililer.......Lev
Sayılar.........Say
Tesniye.........Tes

2.

50
40
27
36
34

24
21
4
31
24
22
25
29
36
10
13
10

MÜJDELER
Matta..............Mat
Markos.............Mar
Luka...............Luk
Yuhanna............Yuh

2.

3.

28
16
24
21

28

PAVLUS'UN MEKTUPLARI
Romalılara.........Rom
1 Korintlilere...l Kor
2 Korintlilere...2 Kor
Galatyalılara......Gal
Efeslilere.........Efe
Filipililere.......Fil
Koloselilere.......Kol
1 Selaniklilere..1 Sel
2 Selaniklilere..2 Sel
1 Timoteyus'a....1 Tim
2 Timoteyus'a....2 Tim
Titus'a............Tit
Filimun'a..........Flm
İbranilere.........İbn

31
12

bap

TARİHİ
Elçilerin
İşleri.......... İş

42
150

16
16
13
6
6
4
4
5
3
6
4
3
1
13

8

BÜYÜK PEYGAMBERLER
İşaya...........İşa
Yeremya.........Yer
Yeremya'nın
Mersiyeleri..Mer
Hezekiel........Hez
Daniel..........Dan

5.

1.

ZEBUR
Eyub............Eyu
Mezmurlar.......Mez
Süleyman'ın
Meselleri....Mes
Vaiz............Vai
Neşideler
Neşidesi.....Neş

4.

bap

TARİHİ
Yeşu............Yeş
Hakimler........Hak
Rut.............Rut
1 Samuel..... 1 Sam
2 Samuel..... 2 Sam
1 Kırallar... 1 Kır
2 Kırallar... 2 Kır
1 Tarihler... 1 Tar
2 Tarihler... 2 Tar
Ezra............Ezr
Nehemya.........Neh
Ester...........Est

3.

YENİ AHİT (İncil)
(5 Bölüm, 27 Kitap)

4.
66
52

GENEL MEKTUPLAR
Yakub..............Yak
1 Petrus.........1 Pet
2 Petrus.........2 Pet
1 Yuhanna........1 Yuh
2 Yuhanna........2 Yuh
3 Yuhanna........3 Yuh
Yahuda.............Yah

5
48
12

5
5
3
5
1
1
1

KÜÇÜK PEYGAMBERLER
Hoşea...........Hoş
Yoel............Yoe
Amos............Amo
Obadya..........Oba
Yunus...........Yun
Mika............Mik
Nahum...........Nah
Habakkuk........Hab
Tsefanya........Tse
Haggay..........Hag
Zekarya.........Zek
Malaki..........Mal

14
3
9
1
4
7
3
3
3
2
14
4

5.

KEHANET
VAHİY..(Esinleme)..Vah

22

4.
Müjdelerin Özellikleri

5.
TANRI SOZÜNÜN ESİNİ
Say 11:16-29...Ve ineceğim, ve seninle orada söyleşeceğim.
Say 22:38......Allahın ağzıma koyacağı sözü söyliyeceğim.
Say 24:13......Rab ne söylerse onu söyliyeceğim, diye bana
gönderdiğin ulaklarına da söylemedim mi?
2 Sam 23:1-2...Rabbin Ruhu benim vasıtamla söyledi, ve onun sözü
benim dilim üzerinde idi.
İşa 59:20-21...Senin üzerinde olan Ruhum, ve ağzına koyduğum
sözlerim. . .
Yer 1:4-10.....Ve bana RABBİN şu sözü geldi. . . ve sana
emretiğim her şeyi söyliyeceksin. . . İşte,
sözlerimi senin ağzına koydum.
Mar 12:35-37...Davud'un kendisi, Kutsal Ruh'tan esinlenerek şöyle
demişti. . .
Yuh 16:12-16...Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi her
gerçeğe yöneltecek.
1 Kor 2:1-16...Biz, Tanrı'nın gizli saklı kalmış bilgeliğinden
söz ediyoruz. . . Tanrı'nın bize lütfettiklerini
bilelim diye, bu dünyanın ruhunu değil, Tanrı'dan
gelen Ruh'u aldık. Ruhsal olanlara ruhsal
gerçekleri açıklarken, Tanrı'nın lütfettiklerini
insan bilgeliğinin öğrettiği sözlerle değil,
Ruh'un öğrettiği sözlerle bildiririz.
1 Kor 14:37....Bir kimse kendini peygamber ya da ruhça olgun biri
sanıyorsa, bilsin ki, size yazdıklarım Rab'bin
buyruğudur.
Gal 1:6-20.....Kardeşlerim, yaydığım müjdenin insan uydurması
olmadığını bilmenizi istiyorum. Ben bu müjdeyi
insandan almadım, kimseden de öğrenmedim. Bunu
bana İsa Mesih açıkladı.
1 Sel 2:13.....Tanrı sözünü bizden işitip kabul ettiğiniz zaman
bunu insan sözü olarak değil, gerçekte olduğu gibi
Tanrı sözü olarak benimsediniz.
2 Sel 3:14.....Eğer bu mektuptaki sözlerimize uymayan olursa, onu
mimleyin. Yaptıklarından utansın diye onunla
ilişkinizi kesin.
2 Tim 3:14-17..Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinidir ve öğretmek,
azarlamak, yola getirmek ve doğruluk konusunda
eğitmek için yararlıdır.
İbr 1:1-3......Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla
birçok kez ve çeşitli yollardan atalarımıza
seslendi. Bu günlerde de her şeyin mirasçısı
olarak belirlediği ve aracılığıyla evreni
yarattığı kendi Oğluyla bize seslenmiştir.
İbr 2:1-4......Bu nedenle işittiklerimize daha çok bağlanmalıyız.
öyle ki, bunlardan uzağa sürüklenmeyelim.
2 Pet 1:15-20..Böylece peygamberlerin sözleri bizim için daha da
büyük kesinlik kazanmıştır. Gün ağarıp sabah
yıldızı yüreklerinizde doğuncaya dek, karanlık
yerde ışık saçan çıraya benzeyen bu sözlere dikkat
ederseniz, iyi edersiniz. öncelikle şunu bilin
ki, Kutsal Yazılarda bulunan hiçbir peygamberlik
sözü kimsenin özel yorumu değildir. Çünkü hiçbir
peygamberlik sözü insanın isteğinden
kaynaklanmadı. İnsanlar Kutsal Ruh'ça
yöneltilerek Tanrı'nın sözlerini ilettiler.
Vah 1:1-20.....Bu kitap İsa Mesih'in esinlemesidir. . . Bunun
için gördüklerini, şimdi olanları ve bundan sonra
olacakları yaz.

6.
KUTSAL KİTAB ESİNİNİN İSPATI
1. O'nun mükemmel birliği. 1600 yıllık bir zamanın üstünde
farklı bölgelerde 66 kitap olarak 40'tan fazla yazar tarafından
Tanrı'dan esinlenerek yazıldı. Hiç biri diğerlerinin yazdığını
görmedi, fakat birbirleri arasında uyuşmazlık yoktu.
2. O'nun diğer kitapları üstünlüğü, O'nun başlangıcı, O'nun
düzeni, O'nun öğretişi, O'nun prensipleri, O'nun iddiaları, O'nun
ahlaki niteliği, O'nun tarihi olayları, O'nun peygamberlikleri,
O'nun vahiyleri, O'nun edebi dili, O'nun şimdiki zamanda
kurtarıcılığı ve O'nun sonsuz iyiliği.
3. O'nun dünyada etkisi. O, her kuşaktan milyonlarca kişiyi
kutsadı, en yüksek toplulukları oluşturdu, insanoğluna en yüksek
ümidi ve yazgıyı verdi.
4. O'nu kabul edenlerin karakteri ve büyüklüğüdür. En akıllı,
en ilahi, ve en dürüst insanlar O'nu Tanrı'nın Kelime'si olarak
kabul ederler. Sadece iman etmiyen kişiler ve ilahi olmayan
insanlar O'nu reddederler.
5. O tüm günahı mahkum eder, ve O'nun yazarlarının günahlarıyla
birlikte diğerlerinin de günahlarından bahseder. İyi insan bile
başkalarına yardım için Tanrı esini olmadıkça kendi kendinin
günahları hakkında yazmayacaktı.
6. O'nun koruyuculuğu yıllarca sürer. Tüm krallar ve dinler
O'nu tahrip etmeye çalıştılar, başaramadılar. Kitabı Mukaddes
yıkılamaz.
7. O'nun sonsuz derinliği ve yüksek idealleri.
O'nun
öğretiklerindeki mantıklılığı, O'nun sözlerindeki güvenilirliği,
O'nun mücadelelerindeki sağlamlığı, O'nun faydalarındaki
sonsuzluğu, O'nun ifadelerindeki yenilik ve modernliği, O'nun
insan topluluklarındaki gerekliliği, O'nun yetkisindeki
tartışılmazlığı, O'nun tarihi olaylarındaki enteresanlığı, O'nun
biyografilerindeki renkliliği, O'nun peygamberliklerindeki
doğruluğu, O'nun mesajlarındaki bireyselliği, O'nun görüşündeki
ulaşımın uzaklığı, O'nun kanunlarındaki tamamlığı, O'nun
bilgisindeki kapsamlılığı, O'nun detaylarındaki sonsuzluğu, O'nun
maksadındaki çıkar gözetmeyen durumu, O'nun uygulanmasındaki
basitliği, O'nun taleplerindeki adaletliliği, O'nun
hükümlerindeki doğruluğu, O'nun uygulanmasındaki açıklığı, ve
bilgeliğindeki buyruculuğu O'nun dünya çapındaki çekiciliğidir.
8. Peygamberlik tamamlanmıştır. Bu peygamberlik tamamlanmadan
önceki yüzlerce veya binlerce yıl önce yapıldı ve bunlar hemen
hemen 3300 ayet olarak tamamlandı. Henüz hiçbir detay bozulmadı.
Hemen hemen 2908 ayet tamamlanıyor veya tamamlanacak.
9. Kutsal Kitabın yazarları 3800 kereden fazla yazdıklarının
Tanrı'nın söylediği olduğunu iddia ederler. Kutsal Kitap
kendisinin açıkça Tanrı'nın Sözü olduğunu iddia eder.
------------------Dake, Annotated Reference Bible, p. 241

7.
TANRI'NIN SÖZÜ YAŞIYOR VE KUDRETLİDİR
İşa 55:10-11...Ağzımdan çıkan sözüm de öyle olacaktır; bana boş
dönmiyecektir, fakat murat ettiğim şeyi yapacak,
ve yapsın diye onu gönderdiğim işi başaracak.
Yer 23:29......Benim sözüm ateş gibi, ve kayaları paralıyan
külünk gibi değil mi? Rab diyor.
Yuh 1:1, 14....Başlangıçta Söz vardı. Tanrı'yla birlikteydi ve
Söz Tanrı'ydi. . . Söz insan olup aramızda yaşadı.
Biz de O'nun yüceliğini Baba'dan gelen, lütuf ve
gerçekle dolu olan biricik Oğul'un yüceliğini
gördük.
Yuh 6:63.......İsa....Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır.
Yuh 6:68.......Simun Petrus şu cevabı verdi: "Rab, biz kime
gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir.
Yuh 12:48-50...Beni reddeden ve sözlerimi kabul etmeyen kişiyi
yargılayacak biri var. Söylediğim söz o kişiyi
son günde yargılacaktır.
Rom 1:16-17....Ben Müjde'den utanmıyorum. Bu, önce Yahudilerin,
sonra da Yahudi olmayanların olmak üzere, iman
eden herkesin kurtuluşu için Tanrı'nın gücüdür.
Ro 10:17.......Demek ki iman, haberi işitmekle, işitmek de
Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur.
1 Kor 2:13.....Ruhsal olanlara ruhsal gerçekleri açıklarken,
Tanrı'nın lütfettiklerini insan bilgeliğinin
öğrettiği sözlerle bildiririz.
1 Sel 1:5......Çünkü yaydığımız müjde size yalnız sözle değil,
kudretle, Kutsal Ruh'la ve tam bir güvenle ulaştı.
İbr 1:3........Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla
birçok kez ve çeşitli yollardan atalarımıza
seslendi. Bu son günlerde de her şeyin mirasçısı
olarak belirlediği ve aracılığıyla evreni
yarattığı kendi Oğluyla bize seslenmiştir. Oğul,
Tanrı'nın yüceliğinin parıltısı ve O'nun
varlığının öz görünümüdür. Kudretli sözüyle her
şeyi devam ettirir.
İbr 4:12.......Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı her
kılıçtan keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri
birbirinden ayıracak kadar derinlere işler;
yüreğin düşüncelerini ve amaçlarını da yargılar.
İbr 12:25-29...Bunları söyleyeni reddetmemeye dikkat edin. Çünkü
onlar yeryüzünde kendilerini bizi uyarandan yüz
çevirirsek, bizim kurtulamayacağımız daha da
kesindir. . . öyle ki, Tanrı'yı hoşnut edecek
şekilde saygı ve korkuyla tapınalım. Çünkü
Tanrı'mız yakıp tüketen bir ateştir.
Yak 1:21.......Bunun için her türlü pisliği ve her tarafa
yayılmış olan kötülüğü üstünüzden sıyırıp atarak,
içinize ekilmiş ve canlarınızı kurtaracak güçte
olan sözü alçakgönüllülükle kabul edin.
1 Pet 1:23-25..Çünkü ölümlü değil, ölümsuz bir tohumdan, yani
Tanrı'nın diri ve kalıcı olan sözü aracılığıyla
yeniden doğdunuz. . . İşte size müjdelenmiş olan
söz budur.
Vah 19:10-16...Tanrı'ya tap! Çünkü İsa'nın bildirisi,
peygamberlik ruhunun özüdür. . . Kana daldırılmış
bir kaftan giyinmiş olup Tanrı'nın Sözü adıyla
anılır. . . Ulusları vurmak üzere O'nun ağzından
kesin bir kılıç uzanıyor. . . Kaftanı ve kalçası
üzerinde, 'KRALLARIN KRALI VE RABLERIN RABBİ' diye
yazılmış bir adı vardı.

8.
TANRI SÖZÜNÜN GÜVENİLİRLİĞİ VE GERÇEKLİĞİ
Say 11:23......Ve Rab Musaya dedi: RABBİN eli kısaldı mı? sana
sözüm vaki olacak mı değil mi, şimdi göreceksin.
Say 23:19......Allah insan değil ki, yalan söylesin, ve insan
oğul değil ki, nadim olsun; O söyler de onu yapmaz
mı? Yahut söz verir de icra etmez mi?
Yeş 21:45......RABBİN İsrail evine söylemiş olduğu bütün iyi
sözlerden hiç bir söz çıkmadı; hepsi oldu.
Yeş 23:14......Allahınız RABBİN hakkınızda söylediği bütün iyi
şeylerden hiç bir şey boşa çıkmadı; size hepsi
oldu, ondan hiç bir şey boşa çıkmadı.
1 Kır 8:56.....Kulu Musa vasıtası ile söylediği bütün iyi
sözlerinden hiç bir söz boşa çıkmadı.
Mez 12:6-7.....RABBİN sözleri pak sözlerdir; Toprakta pota içinde
kal olunmuş, yedi kere tasfiye edilmiş gümüş
gibidir.
Mez 18:30......Allah -- onun yolu kamildir; RABBİN sözü saftır; O
kendisine sığınanların hepsine kalkandır.
Mez 19:7-11....RABBİN şeriati kamildir; canı tazeler; RABBİN
şehadeti sadıktır; bön adama hikmet verir. RABBİN
vesayası doğrudur; yüreği sevindirir; RABBİN emri
paktır; gözleri aydınlatır. RAB korkusu temizdir;
ebediyen durur; RABBİN hükümleri haktır; hepsi
doğrudur.
Mez 119:86.....Bütün emirlerin sadakattir;
Mez 119:140....Senin sözün çok saftır; Ve kulun onu sever.
Mes 30:5-6.....Allahın sözü denenmiştir; Kendisine sığınanlara
kalkandır.
Mat 5:17-19....Kutsal Yasa'yı ya da peygamberlerin sözlerini
geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben
geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size
doğrusunu söyleyeim, gök ve yer ortadan
kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa'dan
ufacık bir harf ya da bir nokta bile eksilmeyecek.
Yuh 10:35......Kutsal Yazı da gerçerliliğini yitirmez.
Rom 3:2-4......Her insan yalancı olsa da, Tanrı'nın doğru olduğu
bilinmelidir. Yazılmış olduğu gibi: "öyle ki,
sözlerinde doğru çıkasın ve yargılandığın zaman
davayı kazanasın."
1 Sel 2:13.....Tanrı sözünü bizden kabul ettiğiniz zaman bunu
insan sözü olarak değil, gerçekte olduğu gibi
Tanrı sözü olarak benimsediniz.
2 Tim 2:15.....Gerçeğin bildirisini doğru kullanarak kendini
Tanrı'ya makbul ve alnı ak bir işçi olarak sunmaya
gayret et.
Tit 1:2........Elçiliğim, yalan söylemeyen Tanrı'nın zamanın
başlangıcından önce vaadettiği sonsuz yaşam
ümidine dayanmaktadır.
Yak 1:18.......O, yarattıklarının bir anlamda ilk meyveleri
olmamız için bizi, kendi isteği uyarınca, gerçeğin
bildirisiyle yaşama kavuşturdu.
Vah 19:11-16...Bundan sonra göğün açılmış olduğunu ve orada beyaz
bir atın durduğunu gördüm. Ata binmiş olanın adı
Sadık ve Gerçek'tir.

9.
TANRI'NIN SÖZÜ EBEDİDİR VE DEĞİŞMEZ
Mez 33:11......RABBİN öğüdü ebediyen, yüreğinin düşünceleri
nesilden nesle durur.
Mez 111:7-8....Bütün vesayası sadıktır. Ebediyen ve daima
sabittir;
Mez 119:89.....Ya RAB, sözün göklerde ebediyen sabittir.
Mez 119:152....Çoktan beri şehadetlerinden bildim ki, sen onları
ebediyen kurdun.
Mez 119:160....Sözünün topu hakikattir; ve her adaletli hükmün
ebedidir.
İşa 40:8.......Ot kurur, çiçek solar; fakat Allahımızın sözü
ebediyen durur.
Mat 5:17-19....Kutsal Yasa'yı ya da peygamberlerin sözlerini
geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben
geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size
doğrusunu söyleyeyeim, gök ve yer ortadan
kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa'dan
ufacık bir harf ya da bir nokta bile eksilmeyecek.
Bu nedenle, bu buyrukların en küçüklerinden biri
kim çiğner ve başkalarına öyle yapmalarını
öğretirse, Göklerin Egemenliğinde en küçük
sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir
ve başkalarına öğretirse, Göklerin Egemenliğinde
büyük sayılacak.
Mat 24:35......Gök ve yer ortadan kalkacak, ama benim sözlerim
asla ortadan kalkmayacaktır.
Luk 16:16-17...Kutsal Yasa ve peygamberlerin devri Yahya'nın
zamanına dek sürdü. O zamandan bu yana Tanrı'nın
Egememliği müjdeleniyor ve herkes ona zorla
girmeye çalışıyor. Yerle göğün ortadan kalkması,
Kutsal Yasa'nın ufacık bir noktasının yok
olmasından daha kolaydır.
Yuh 1:1-2......Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi
ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta O, Tanrı'yla
birlikteydi.
Yuh 1:14.......Söz insan olup aramızda yaşadı.
Yuh 8:58.......İsa, "Size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan
önce ben varım" dedi.
Yuh 12:48......Beni reddeden ve sözlerimi kabul etmeyen kişiyi
yargılayacak biri var. Söylediğim söz o kişiyi
son günde yargılayacaktır.
Gal 3:8-18.....Onaylanmış bir antlaşma, sadece insanlar arasında
yapılmış olsa, kimse bunu geçersiz sayamaz ve buna
bir şey ekleyemez. . . Şunu demek istiyorum: dört
yüz yıl sonra gelen Yasa, Tanrı'nın önceden
onayladığı antlaşmayı geçersiz kılmaz, vaadi
ortadan kaldırmaz.
1 Pet 1:23-25..Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani
Tanrı'nın diri ve kalıcı olan sözü aracılığıyla
yeniden doğdunuz. Nitekim, "Bütün insan soyu bir
ota benzer. Tüm yüceliği de kır çiçeği gibidir.
Ot kurur, çiçeği düşer. Ama Rab'bin sözü sonsuza
dek kalıcıdır." İşte size müjdelenmiş olan söz
budur.
Vah 1:1-8......Bu kitap İsa Mesih esinlemesidir. . . Var olan,
var olmuş, ve var olacak olan, gücü her şeye yeten
Rab Tanrı diyor ki, "Alfa ve Omega ben'im".

10.
YENİ AHİT'TE KULLANILMIŞ OLAN ESKİ AHİT AYETLERİ
MATTA

MARKOS

1:23
2:6
2:15
2:18
3:3
4:4
4:6
4:7
4:10
4:16
5:21
5:27
5:31
5:38

-

5:43
8:17
9:13
10:36
11:10
12:7
12:21
13:15
13:35
15:4

-

15:9
18:16
19:4
19:5
19:19

-

21:5
21:9
21:13
21:13
21:16
21:42
22:32
22:37
22:39
22:44
23:39
24:15

-

24:29 26:31
26:64
27:10
27:35
27:46

-

İşa
Mik
Hoş
Yer
İşa
Tes
Mez
Tes
Tes
İşa
Çık
Çık
Tes
Çık
Lev
Tes
Lev
İşa
Hoş
Mik
Mal
Hoş
İşa
İşa
Mez
Çık
Tes
Çık
İşa
Tes
Tek
Tek
Çık
Tes
Lev
Zek
Mez
İşa
Yer
Mez
Mez
Çık
Tes
Lev
Mez
Mez
Dan
Dan
Dan
İşa
İşa
Zek
Dan
Zek
Mez
Mez

7:14
5:2
11:1
31:15
40:3
8:3
91:11-12
6:16
6:13
9:1-2
20:13
20:14
24:1
21:24
24:20
19:21
19:18
53:4
6:6
7:6
3:1
6:6
42:1-4
6:9-10
78:2
20:12
5:16
21:17
29:13
19:15
1:27
2:24
20:12-16
5:16-20
19:18
9:9
118:26
56:7
7:11
8:2
118:22-23
3:6
6:5
19:18
110:1
118:26
9:27
11:31
12:11
13:10
34:4
13:7
7:13-14
1:12-13
22:18
22:1

YUHANNA

1:2
1:3
4:12
7:7
7:10

-

Mal
İşa
İşa
Çık
Çık
Tes
Çık
İşa
Tek
Tek
Çık
Tes
Mez
İşa
Yer
Mez
Çık
Tes
Lev
Mez
Dan
Dan
Dan
İşa
Zek
İşa
Mez

3:1
40:3
6:9-10
20:12
20:12
5:16
21:17
66:24
1:27
2:24
12-16
5:16-20
118:25-26
56:7
7:11
118:22-23
3:6
6:4-5
19:18
110:1
9:27
11:31
12:11
13:4
13:7
53:12
22:1

9:48
10:6
10:8
10:19

-

2:23 - Çık
Çık
2:24 - Lev
3:6 - İşa
4:4 - Tes
4:8 - Tes
4:11 - Mez
4:12 - Tes
4:19 - İşa
7:27 - Mal
8:10 - İşa
10:27 - Tes
Lev
13:35 - Mez
18:20 - Çık
Tes
19:38 - Mez
19:46 - İşa
Yer
20:17 - Mez
20:37 - Çık
20:43 - Mez
22:37 - İşa
23:30 - Hoş

13:2
13:12, 15
12:8
40:3-5
8:3
6:13
91:11-12
6:16
61:1-2
3:1
6:9
6:5
19:18
118:26
20:12-16
5:16-20
118:26
56:7
7:11
118:22
3:6
110:1
53:12
10:8

11:9 11:17 12:11
12:26
12:30
12:31
12:36
13:14

-

13:25
14:27
15:28
15:34

-

LUKA

1:23 - İşa 40:3
2:17 - Mez 69:9
6:31 - Çık 16:4
Mez 78:24
6:45 - İşa 54:13
9:24 - Yeş 7:19
10:34 - Mez 82:6
12:13 - Mez 118:25
12:15 - Zek 9:9
12:38 - İşa 53:1
12:40 - İşa 6:10
13:18 - Mez 41:9
15:25 - Mez 35:19
Mez 69:4
19:24 - Mez 22:18
19:36 - Çık 12:46
Say 9:12
Mez 34:20
19:37 - Zek 12:10
ELÇİLERİN İŞLERİ
1:20 - Mez
Mez
2:21 - Yoe
2:28 - Mez
2:35 - Mez
3:23 - Tes
Tes
3:25 - Tek
Tek
4:11 - Mez
4:26 - Mez
7:3 - Tek
7:7 - Tek
7:28 - Çık
7:32 - Çık
7:34 - Çık
7:37 - Tes
7:40 - Çık
7:43 - Amo
7:50 - İşa
8:33 - İşa
13:33 - Mez
13:34 - İşa
13:35 - Mez
13:41 - Hab
13:47 - İşa
15:17 - Amo
23:5 - Çık
28:27 - İşa

69:25
109:8
2:28-32
16:8-11
110:1
18:15
18:18-19
22:18
26:4
118:22
2:1-2
12:1
15:13-14
2:14
3:6
3:5-10
18:15
32:1
5:25-27
66:1-2
53:7-8
2:7
55:3
16:10
1:5
49:6
9:11-12
22:28
6:9-10

11.
YENİ AHİT'TE KULLANILMIŞ OLAN ESKİ AHİT AYETLERİ
ROMALILARA
1:17 - Hab 2:4
2:6 - Mez 62:12
Mes 24:12
2:24 - İşa 52:5
Hez 36:22
3:12 - Mez 14:1-3
Mez 53:1-3
Vai 7:20
3:13 - Mez 5:9
Mez 140:3
3:14 - Mez 10:7
3:17 - İşa 59:7-8
3:18 - Mez 36:1
4:3 - Tek 15:6
4:8 - Mez 32:1-2
4:17 - Tek 17:5
4:18 - Tek 15:5
4:22 - Tek 15:6
7:7 - Çık 20:17
Tes 5:21
8:36 - Mez 44:22
9:7 - Tek 21:12
9:9 - Tek 18:10, 14
9:12 - Tek 25:23
9:13 - Mal 1:2-3
9:15 - Çık 33:19
9:17 - Çık 9:16
9:20 - İşa 29:16
İşa 45:9
9:25 - Hoş 2:23
9:26 - Hoş 1:10
9:28 - İşa 10:22-23
9:29 - İşa 1:9
9:33 - İşa 8:14
İşa 28:16
10:5 - Lev 18:5
10:6 - Tes 30:12
10:7 - Tes 30:13
10:8 - Tes 30:14
10:11 - İşa 28:16
10:13 - Yoe 2:32
10:15 - İşa 52:7
10:16 - İşa 53:1
10:18 - Mez 19:4
10:19 - Tes 32:21
10:20 - İşa 65:1
10:21 - İşa 65:2
11:3 - 1 Kır 19:10, 14
11:4 - 1 Kır 19:18
11:8 - Tes 29:4
İşa 29:10
11:10 - Mez 69:22-23
11:27 - İşa 59:20-21
İşa 27:9
11:34 - İşa 40:13
Yer 23:18
11:35 - Eyu 41:11

12:20 - Mes
13:9 - Çık
Tes
Lev
14:11 - İşa
İşa
15:3 - Mez
15:9 - Mez
15:10 - Tes
15:11 - Mez
15:12 - İşa
15:21 - İşa

25:21-2
20:13-15
5:17-19, 21
19:18
49:18
45:23
69:9
18:49
32:43
117:1
11:10
52:15

1 KORİNTLİLERE
1:19
1:31
2:9
2:16
3:19
3:20
5:13

-

6:16
9:9
10:7
10:26
14:21

-

15:27
15:32
15:45
15:54
15:55

-

İşa
Yer
İşa
İşa
Eyu
Mez
Tes
Tes
Tes
Tes
Tek
Tes
Çık
Mez
İşa
Tes
Mez
İşa
Tek
İşa
Hoş

29:14
9:24
64:4
40:13
5:13
94:11
17:7
19:19
22:21, 24
24:7
9:9
25:4
32:6
24:1
28:11-12
28:49
8:6
22:13
2:7
25:8
13:14

2 KORİNTLİLERE
3:16
4:6
4:13
6:2

-

6:17 6:18
8:15
9:9
10:17
13:1

-

Çık 34:34
Tek 1:3
Mez 116:10
Lev 26:12
Yer 32:38
Hez 37:27
İşa 52:11
Hez 20:34, 41
2 Sam 7:8, 14
Çık 16:18
Mez 112:9
Yer 9:24
Tes 19:15

12.
YENİ AHİT'TE KULLANILMIŞ OLAN ESKİ AHİT AYETLERİ
GALATYALILARA
3:6
3:8
3:10
3:11
3:12
3:13
3:16
4:27
4:30
5:14

- Tek 15:6
- Tek 12:3
Tek 18:18
Tek 22:18
- Tes 27:26
- Hab 2:4
- Lev 18:5
- Tes 21:23
- Tek 13:15
Tek 24:7
- İşa 54:1
- Tek 21:10
- Lev 19:18

EFESLİLERE
4:8 - Mez 68:18
5:31 - Tes 5:16
6:3 - Tes 5:16
1 TİMOTEYUS'A
5:18 - Tes 25:4
2 TİMOTEYUS'A
2:19 - Say 16:5
İBRANİLERE
1:5
1:6
1:7
1:9
1:12
1:13
2:8
2:12
2:13
3:11
3:15
4:3
4:4
4:5
4:7
5:5
5:6
6:14
7:17
7:21
8:5
8:12
9:20
10:7
10:16
10:17

- Mez 2:7
2 Sam 7:14
- Tes 32:43
- Mez 104:4
- Mez 45:6-7
- Mez 102:25-27
- Mez 110:1
- Mez 8:4-6
- Mez 22:22
- İşa 8:17-18
- Mez 95:7-11
- Mez 95:7-8
- Mez 95:11
- Tek 2:2
- Mez 95:11
- Mez 95:7-8
- Mez 2:7
- Mez 110:4
- Tek 22:17
- Mez 10:4
- Mez 110:4
- Çık 25:40
- Yer 31:31-34
- Çık 24:8
- Mez 40:6-8
- Yer 31:33
- Yer 31:34

10:30 - Tes
Mez
10:38 - Hab
11:18 - Tek
12:6 - Mes
12:20 - Çık
12:12 - Tes
12:26 - Hag
13:5 - Tes
13:6 - Mez

32:35-36
135:14
2:3-4
21:12
3:11-12
19:12-13
9:19
2:6
31:6
118:6

YAKUB
2:8 - Lev
2:11 - Çık
Tes
2:23 - Tek
4:6 - Mes

19:18
20:13-14
5:17-18
15:6
3:34

1 PETRUS
1:16 - Lev
Lev
Lev
1:25 - İşa
2:6 - İşa
2:7 - Mez
2:8 - İşa
2:22 - İşa
3:12 - Mez
3:14 - İşa
4:18 - Mes
5:5 - Mes

11:44-45
19:2
20:7
40:6-8
28:16
18:22
8:14
53:9
34:12-16
8:12
11:31
3:34

2 PETRUS
2:22 - Mes 26
VAHİY
1:13 - Dan 7:13
2:27 - Mez 2:9
14:14 - Dan 7:13

13.
ESKİ AHİT'İN GERÇEKLİĞİ
(Eski El Yazmaları'nın Kanıtaması)
Eski Ahit İbranice yazılmış ve M.ö. 425 civarında
tamamlanmıştır.
M.S. 900'lerden günümüze kadar gelen birçok
İbranice el yazması vardır. Bu el yazmaları "Massoretic Text"
olarak bilinirler. Masorete (Mazorit)ler son derece özen
göstererek Eski Ahit'in metnini kontrol edip korumak görevini
üstlenen Yahudi topluluktu.
Asağıda sıralanmış olan bu İbranice
el yazmaları halen günümüzde varlığını sürdürmektedirler:
Cairo Kodeks, (M.S. 895): (Oriental no. 4445) Birinciden
sonuncuya kadar tüm peygamberlerin sözlerini içerir. İngiliz
Müzesi, Londra.
Kodeks of the Prophets, (M.S. 916): İşaya'yı, Yeremya'yı,
Hezekiel'i, ve 12 küçük peygamberi içerir. Leningrad.
Kodeks Babylonicus Petropalitanus, (M.S. 1008): Eski Ahit'ten
parçaları içerir. Leningrad.İngiliz Müzesi Kodeks, (M.S. 950):
Tekvin'den Tesniye'ye kadar parçaları içerir. İngiliz Müzesi,
Londra.
Lut Denizi Tomarları
1947-1956 yılları arasında Lut Denizi (Dead Sea) etrafındaki
mağaralarda bir sürü çok eski İbranice tomarlar bulundu.
Tomarların bulunduğu yer yüzünden bu belgeler "The Dead Sea
Scrolls" (Lut Denizi Tomarları) olarak adlandırıldı. Bu tomarı
40,000 el yazması parça ve 500 kitaptan oluşur. Bu beş yüz
kitaptan oluşan kütüphane M.S. 68'de Esseni'ler denilen bir
tarikat tarafından kurulmuştur ve bu kütüphane Eski Ahit'ten
büyük bir bölümü içermektedir. Bu nüshaların yazılması M.ö.
dördüncü yüzyıl ile M.S. 68 arasında yapıldığı halde, bu Eski
Ahit metinleri 1008 tarihli Leningrad Kodeks Masoretic Metininden
önemli değişikliklere sahip değildiler. Bu tomarlar bugün
İsrail'de "Shrine of the Book" adlı müzede sergilenmektedir.
Diğer Eski Çeviriler
The Sepuagint, (M.ö. 280): Elimizdeki Eski Ahit metnine tanıklık
eden diğer bir kaynakda "Septuagint" (Septuacint)tir. M.ö.
üçüncü yüzyılda Mısır'daki İskenderiye kentinde Yunanca bilen
Yahudilerden oluşan bir heyet Eski Ahit'i asıl İbranice
nüshasından Yunancaya çevirdi. Bu heyeti oluşturan kişilerin
geleneksel sayısı 72 olduğu için, "Yetmişler" anlamına gelen
Septuagint adı bu çeviriye verilir. M.S. birinci yüzyılda
Yunanca dünya dili haline gelmiş ve Hz. İsa Mesih'in Havarileri
Yunanca konuşarak bu çeviriyi kullanmışlardı. Yeni Ahit'in
yazılarında yer alan Eski Ahit'e ait bir çok ayetin
Septuagint'ten aktarılması bu çeviriye ne kadar güvenildiğine
dair bir delildir.
The Samarıtan Pentateuch, (M.S. 100-200): Samiriye'de
bulunmaktadır.
The Version of Aquila, (M.S. 160): Eski Ahit'in Yunanca
çevirisidir.
Sonuç olarak, bu delillerden görüldüğü gibi, Eski Ahit
metninin tarih boyunca şekil veya içerik açısından önemli
değişikliklere uğramamıştır. Var olan değişikliklerin büyük
çoğunluğu imla gelişmeleri (örneğin, 15.yy Türkçe bir metindeki
"dinilürse" kelimesinin bugünkü imlaya uyarak "denilirse" olarak
yazılması gibi) ve müstensih hatalarıdır. Bu küçük değişiklikler
Eski Ahit'in doktrinlerinin hiç birisini etkileyemez.
---------------
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14.
YENI AHIT'IN GERÇEKLIĞI
(Eski El Yazmaları'nın Kanıtlaması)
Yeni Ahit Yunanca yazıldı ve M.S. 96 civarında tamamlandı.
Günümüzde sahip olduðumuz en eski el yazması ikinci yüzyıl
civarından bu güne gelen el yazmasıdır. En eski M.S. 130 yılına
ait olmak üzere yaklaþık 5,000 Yunanca eski el yazması
mevcuttur: 81 tane eski Grekçe papirüs var; 266 tane "Unical" el
yazması var; 2754 tane "Minüskül" el yazması var; ve 2135 tane
"Lectionaries" var. Aşağıdaki yazıda İslamiyet'ten birkaç yüzyıl
önce yazılmış, halen var olan bazı el yazmaları sıralanmıştır:
John Rylands Papirüs, (M.S. 117-138): (p. 52) Yeni Ahit'ten
parçaları içerir. John Rylands Kütüphanesi,
Manchester, İngiltere.
Chester Beatty Papirüs, (M.S. 200-250): (p. 45, 46, 47) Yeni
Ahit'ten büyük bir bölümünü içerir. Michigan
Universitesi, Ann Arbor.
Codeks Sinaticus, (M.S. 350): (Codex Aleph) Yeni ve Eski
Ahit'ten büyük bölümler içerir. İngiliz Müzesi.
Codeks Vaticanus, (M.S. 325-350): (Codex B) Yunanca yazılmış
olan Eski ve Yeni Ahit'ten büyük bölümler içerir.
Vatikan Kütüphanesi, Roma.
Codeks Alexandrinus, (M.S. 400): (Codex A) Yunanca yazılmış olan
Kutsal Kitab'ın hemen hemen tümünü içerir. İngiliz
Müzesi.
Codeks Ephraeme, (M.S. 400): (Codex C) Yeni Ahit'ten büyük
bölümler içerir. Biblioteque Nationale, Paris.
Codeks Beazae Cantabrigiensis, (M.S. 450): (Codex D 05) Yunanca
ve Latince yazılmış olan Müjdeler'in, Resullerin
İşleri'nin, Mektuplar'ın büyük bir bölümünü içerir.
Cambridge Kütüphanesi, İngiltere.
Codeks Washingtonesis, (M.S. 450-550): (W 032) Dört Müjde'yi
içerir, Washington.
Codeks Claromontanus, (M.S. 500): (Codex D 06) Pavlus'un Yunanca
ve Latince yazılmış olan Mektuplarını içerir. Paris
Oxyrhyncus Papirüs, (M.S. 200-300): (p. 51, 70, 71) Yuhanna'nın
birinci ve yirminci bölümünü içerir. Bahnasa, Mısır
Diğer Yunanca El Yazmaları:
- Günümüze kadar gelip %98.33 tutarlılık gösteren
5000'den fazla Yunanca el yazması vardır.
- Yeni Ahit'te yeralan 20,000 satırdan sadece 40
satırı farklıdır (veya hemen hemen 400 kelime).
- Bu 400 farklı keliminin sadece 40-50 tanesi farklı
anlamlardadır.
- Bu 40-50 farklı kelime Hıristiyan doktirinini ve
gerçeğini değiştiremez.
Eski Çeviriler
İncil'in M.S. ilk altı yüzyılda (yani, İslamiyet'ten önce)
yapılan ve hala mevcut olan Latince (8000+), Süryaice (350+),
Kıptice (5), Ermenice (1224), Gotça ve Gürcüce (450+) tercümeleri
vardır. Çeviri hataları hariç, bunların hepsi asıl Grekçe
İncil'den farksızdır. Çoğu M.S. üçüncü ile yedinci yüzyıllara ait
yaklaşık 9,000 tane Yeni Ahit çevirisi mevcuttur.
The Peshitta, (M.S. ikinci yüzyıl): (syr p) Bu çeviri aynı
coğrafik bölgeye gönderilen el yazmalarının en büyüğüdür ve eski
Yunanca el yazmalarından eski Suriyaniceye çevirilerek
yapılmıştır. 350'den fazla eski el yazması hala mevcuttur.
Jerome's Latin Vulgate, (M.S. 385): (vg) Latince yazılmış olan
Eski ve Yeni Ahit'in tümünü içerir. 8000'den fazla mevcuttur.
--------------Bruce Metzger, The Text of the New Testament, s. 36-86.

15.
İLK MESİH İMANLILARININ YENİ AHİT'İN
GÜVENİLİRLİĞİ ÜSTÜNE KANITLAYICI SÖZLERİ
İlk Mesih İmanlılar tarafından yazılmış bugün varlığını hala
sürdüren birçok kitap vardır. Bu ilk Mesih İmanlı yazarlar Yeni
Ahit'in orijinal kopyalarını kullandılar ve yazılarında binlerce
defa bu orijinalleri ayetler olarak aktardılar. Bu aktarmalar
yazılarında Yeni Ahit'in ayetleri olarak 36.000'in üstündedir.
Demek ki, eğer bügünkü Yeni Ahit kaybolsa, eski orijinal
aktarmalar kullanılarak kaybolan bu kitabın hemen hemen tamamı
yeniden yazılabilir. İlk Mesih İmanlı yazarlardan alınan bu
aktarmalar günümüzde var olan Yunanca el yazmalarıyla kesin bir
uyum içindedir. Bu yazılar ilk Mesih İmanlıların yazdığı Yeni
Ahit ile bugün kullandığımız Yeni Ahit'in kesinlikle aynı
olduğunu ispatlar.
_________________________________________________________________
YAZAR

MÜJDELER

HABERLER

PAVLUS'UN
DİĞER
VAHİY
TOPLAM
MEKTUPLARI MEKTUPLAR
_________________________________________________________________
Yustin
268
10
43
6
3
330
Martyr
133-170
_________________________________________________________________
İreneyus 1,038
194
499
23
65
1,819
130-200
_________________________________________________________________
Klement
1,017
44
1,127
207
11
2,406
150-212
_________________________________________________________________
Origen
9,231
349
7,778
399
165
17,922
185-253
_________________________________________________________________
Hippo734
42
387
27
188
1,378
lytus
170-235
_________________________________________________________________
Tertul3,822
502
2,609
120
205
7,258
liyan
160-220
_________________________________________________________________
Eusebius 3,258
211
1,592
88
27
5,176
260-340
_________________________________________________________________
(toplam) 19,368

1,352

14,035

870

664

------------------Josh McDowell, Evidence That Demands a Verdict, s. 55.

36,289

16.
APOKRİFA'NIN REDDİ
(Eski ve Yeni Ahit'ler Arasındaki Tarihi Kitaplar)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1 Esdras
2 Esdras
Tobit
Judith
The Additions to the
Book of Esther
The Wisdom of Solomon
Ecclesiasticus

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Baruch
The Prayer of Azariah and the
Song of Three Young Men
Susanna
Bel and the Dragon
The Prayer of Manasseh
1 Macabees
2 Maccabees

1. Kutsal Kitaplar geniş ailesinde Apokrifa denen 14 kitaptan
oluşan bir bölüm vardır, ki bu kitaplar günümüz "canon" 'u
tarafından reddedilmiştir. Apokrifa kelimesinin basit anlamı
"saklı veya gizli" dir; fakat ikinci yüzyıl sonunda, kelime
anlamı "sahte" olarak bilindi. İç ve dış ispatlardan
anlaşılmaktadır ki yazarlar sahte isim kullanmıştır.
2. Apokrifa kitapları ilk kilisenin ve Mesih'in Eski Ahit'inin
bir bölümü değildi. Eski Ahit'te Yahudiler tarafından hala
kullanılan üç bölüm vardır: Tevrat, Peygamberler, Yazılar, bunlar
Apokrifa kitaplarında hiç yer almamıştır.
3. Mesih ve havarileri Apokrifa hakkında bilgi sahibiydiler,
fakat bunu Kutsal Kitap olarak hiç kullanmadılar. Pavlus
yazılarında dinsizlerin şiirini dahi iki defa kullanmasına rağmen
İsa ve havarileri Apokrifa'yı bir kere bile kullanmamıştır.
4. Bu yazılarla ilişkisi olan bir peygamber bile yoktur, ve bu
kitaplar Tanrı esini olarak asla iddia edilemez. Ruhsal yetkiye
sahip olduklarını iddia eden bu kitaplar aynı zamanda Tanrı esini
olmadıklarını gerçekten ifade ederler (2 Macc. 2:23, 15:38).
5. Eski Ahit'in son peygamberi Tanrı'dan İsrail'e gelecek
haberci'nin İsa Mesih'in öncüsü olduğu kehanetinde bulundu (Mal
3:1). Apokrifa kitaplarının çoğu Malaki ve Mesih arasındaki
periodda yazılmıştır.
6. İsa'dan sonra ilk dört yüzyılda Apokrifadan bahsedilmez
"Canon" kitaplarının kataloğunda bu kitaplar yer almaz. İbranice
Eski Ahit'in "Canon" 'u M.ö. 425'te tamamlandı, fakat Apokrifa
kitapları daha sonra M.ö. 250 civarında yapıldı. Daha sonraları
1546'da Trent Konseyi zamanında Roma Katolik Kilisesi Apokrifa
Kitaplarını günümüz Katolik Kitabı Mukaddeslerine ilave etmiştir.
7. Hem Philo hem de Josephus Apokrifa hakkında bilgi
sahibiydiler, fakat onu Kutsal Kitap olarak asla aktarmadılar.
özellikle Josephus onu Kutsal Kitap listesinden hariç tuttu çünkü
bu kitaplar sahteydi. İbranice "Canon" 'u bilen İlk Hıristiyan
Rahipler açıkça "Canon" kitapları ve Apokrifa kitaplarını ayırt
ederler. Sardis'i yazan Melito, Kudüs'ün Cyril'i, ve Aziz Jerome
Apokrifa ile Tanrı esini Kitabı Mukaddes arasındaki farklılıkları
gösterirler.
8. Apokrifa kitapları birçok tarihi, coğrafi, ve kronolojik
hataları içerir, ve "Canon" yazılarındaki gibi peygamberlik
niteliği taşımaz.
9. Apokrifa Kutsal Kitab'a karşıt öğretileri öğretir:
a) ölüm için dualar ve kilisede toplanan para: 2 Macc
12:41-46 bkz. İbr 9:27 ve Vah 22:11.
b) İntihar hakkı: 2 Macc 14:41-46 bkz. Mez 31:15.
c) Zekat vererek kefaretini ödemek ve kurtuluş: Tobit 4:11
ve Ecclesiasticus 3:33 bkz. Efe 2:8-9 ve Tit 3:5-6.
d) Köleye zulmetme hakkı: Eccles 33:25-29 bkz. Say 23:15-16
e) Istırap çekme yeri: İbr 9:27.
------------------Unger, Unger's Bible Dictionary, s. 70.

17.
TANRI'NIN SÖZÜNE EKLEME VE ÇIKARMA
YAPILAMIYACAĞINA DAİR UYARILAR
Tes 4:2........Size emretmekte olduğum söze bir şey
katmıyacaksınız, ve ondan eksiltmiyeceksiniz, ta
ki, Allahınız RABBİN, size emretmekte olduğum
emirlerini tutasınız.
Tes 12:32......Sana emretmekte olduğum her şeyi yapmak için
tutacaksın, üzerine bir şey katmıyacaksın, ve
ondan eksiltmiyeceksin.
Mes 30:5-6.....Allahın her sözü denenmiştir; Kendisine
sığınanlara kalkandır. Onun sözüne bir şey katma,
yoksa seni tedip eder, ve yalancı çıkarsın.
İşa 8:19-20....Şeriate ve şehadete! Eğer bu söze göre
söylemezlerse, gerçek onlar için tan ışığı olmaz.
Yer 26:2.......RAB şöyle diyor: RAB evinin avlusunda dur, ve
onlara söyliyesin diye sana emrettiğim bu sözlerin
hepsini, RAB evinde tapınmak için gelen bütün
Yahuda şehirlerine söyle; bir söz eksiltme.
Mat 5:17-19....Kutsal Yasa'yı ya da peygamberlerin sözlerini
geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben
geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size
doğrusunu söyleyeyim, gök ve yer ortadan
kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa'dan
ufacık bir harf ya da bir nokta bile eksilmeyecek.
Bu nedenle, bu buyrukların en küçüklerinden birini
kim çiğner ve başkalarına öyle yapmalarını
öğretirse, Göklerin Eğemenliğinde en küçük
sayılacak.
Gal 1:6-9......Sizi Mesih'in lütfuyla çağıranı bırakıp değişik
bir müjdeye böylesine çabuk dönmenize şaşıyorum.
Aslında başka bir müjde yoktur. Ancak aklınızı
karıştıran ve Mesih'in müjdesini çarpıtmak isteyen
kimseler vardır. Biz ya da gökten bir melek bile,
size bildirdiğimiz müjdeye ters düşen bir müjde
bildirirse, lanet olsun ona! Daha önce
söylediğimizi şimdi yine söylüyorum, bir kimse
size kabul ettiğinize ters düşen bir müjde
bildirirse, ona lanet olsun!
1 Yuh 2:24-27..Başlangıçtan beri işittiğiniz söz içinizde
yaşasın. Eğer başlangıçtan beri söz içinizde
yaşarsa, siz de Oğul'da ve Baba'da yaşarsınız.
Mesih'in bize vaadettiği budur, yani, sonsuz
yaşamdır. Bunları, size saptırmak isteyenlerle
ilgili olarak size yazmış bulunuyorum.
2 Yuh 9-11.....Daha ileri gidip Mesih'in öğretişine bağlı
kalmayan hiç kimsede Tanrı yoktur. Bu öğretişe
bağlı kalanda ise hem Baba, hem de Oğul vardır.
Yah 3-4........Sevgili kardeşlerim, ortak kurtuluşumuzla ilgili
olarak size yazmaya çok gayret ettim. Bu arada
sizi, kutsallara ilk ve son kez emanet edilmiş
olan iman uğrunda mücadeleye özendirmek üzere
yazmak gereğini duydum.
Vah 22:18-19...Bu kitaptaki peygamberlik sözlerini duyan herkesi
uyarıyorum! Eğer bir kimse bu sözlere bir şey
katarsa, Tanrı da bu kitapta yazılı belaları ona
katacaktır. Eğer bir kimse bu peygamberlik
kitabının sözlerinden bir şey çıkarırsa, Tanrı da
bu kitapta yazılı yaşam ağacından ve kutsal
kentten ona düşen payı çıkaracaktır.

18.
TANRI'NIN SÖZÜNÜ ÇALIŞMAK İÇİN EMİRLER
Tes 6:6-9.....Ve bugün sana emretmekte olduğum bu sözler senin
yüreğinde olacaklar; ve onları oğullarının zihnine
iyice koyacaksın, ve evinde oturduğun, ve yolda
yürüdüğün, ve yattığın, ve kalktığın zaman bunlar
hakkında konuşacaksın.
Yeş 1:8.......Bu şeriat kitabı senin ağzından ayrılmıyacak, ve
onda yazılmış olanın hepsine göre yapmağa dikkat
edesin diye, gece gündüz onu düşüneceksin; çünkü o
zaman yolunu açacaksın, ve o zaman muvaffak
olacaksın.
Mez 119:9-11..Genç adam yolunu ne ile temizler? Senin sözüne
göre onu tutmakla. Seni bütün yüreğimle aradım.
Mes 13:13.....Sözü hor gören kendi üzerine helak getirir; Fakat
emirden korkandır ki, mükafat alır.
Mat 4:4.......İsa ona şu karşılığı verdi: "Kutsal Yazlılarda,
'İnsan yalnız ekmekle değil, Tanrı'nın ağzından
çıkan her bir sözle yaşar' diye yazılmıştır."
Mat 22:29.....İsa onlara, "Siz Kutsal Yazıları ve Tanrı'nın
gücünü bilmediğiniz için yanılıyorsunuz" diye
karşılık verdi.
Luk 24:25-27..İsa onlara, "Sizi akılsızlar! Peygamberlerin tüm
söylediklerine inanmakta ağır davranan kişiler!
Yuh 5:39......Kutsal Yazıları araştırıyorsunuz. Çünkü bunlarda
sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana
tanıklık eden de bu yazılardır!
Yuh 8:31-32...İsa kendisine iman etmiş olan Yahudilere, "Eğer
benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten
öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve
gerçek sizi özgür kılacak" dedi.
İş 17:11......Veriya'daki Yahudiler, Selanik'tekilerden daha açık
fikirliydiler. Tanrı sözünü büyük ilgiyle
karşılayarak her gün Kutsal Yazıları inceliyor,
öğretilenlerin doğru olup olmadığını
araştırıyorlardı.
Rom 10:17.....Demek ki iman, haberi işitmek de Mesih'le ilgili
sözün yayılmasıyla olur.
Rom 15:4......önceden ne yazıldıysa, bize öğretmek için, sabırla
ve Kutsal Yazıların verdiği cesaretle ümidimiz
olsun diye yazıldı.
1 Tim 4:13-16.Ben yanına gelinceye dek topluluğa Kutsal Yazıları
okumaya, öğütte bulunmaya ve ders vermeye ada
kendini. . . Bu konuların üzerinde dur. Kendini
bunlara ver ki, herkes senin ilerlediğini görsün.
Kendine ve öğretişine dikkat et, bu yolda yürümeye
devam et. Çünkü bunu yapmakla hem kendini, hem
seni dinleyenleri kurtaracaksın.
2 Tim 2:15....Gerçeğin bildirisini doğru kullanarak kendini
Tanrı'ya makbul ve alnı ak bir işçi olarak sunmaya
gayret et.
İbr 5:11-14...Şimdiye dek öğretici olmanız gerekirken, Tanrı
sözlerinin temel ilkelerini size yeni baştan
öğretecek birine ihtiyacınız var. Size süt gerekli
oldu, katı besin değil! Sütle beslenen herkes
bebektir ve doğruluk sözünde deneyimsizdir. Katı
yiyecek, yetişkinler için, yani duyuları iyi ve
kötüyü ayırt etmek üzere alıştırmayla terbiye
edilmiş olanlar içindir.
1 Pet 2:2.....Yeni doğmuş bebekler gibi, saf sütü andıran Tanrı
sözünü özleyin ki, bununla beslenip büyüyerek
kurtuluşa erişesiniz.

19.
KUTSAL KİTAP ANALİTİK ÇALIŞMA METODLARI
GÖZLEM:
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Kutsal Kitab'ın yazılarında bulunabilenler.

Kim:

O'nu kim yazdı? Karakterler kimlerdir?
Dinleyiciler kimlerdir?
Ne:
O ne öğretir? (isimler için bakın)
Ne oldu?
(fiiller için bakın)
Tanım ve ana hatlar.
Ne zaman: O ne zaman yazıldı?
Bu olay ne zaman gerçekleşti?
Tarihi olaylara dikkatlice bakın.
Nerede:
Bu olay nerede gerçekleşti?
Coğrafik yerleşime
bakmak için Kutsal Kitab'ın atlasını ve sözlüğünü
kullanın.
Niçin:
Bu olay niçin oldu? Problem, neden veya amaç
nedir?
Bundan
Sonuç olarak iki olayı yazabilirsiniz:
dolayı:
1) Teoloji
2) Günlük deneyimler

YORUM:

Kutsal Kitap çalışmasında gözlem yapmanın anlamı.

A)

Amaç:

Yazarın amacı nedir?

B)

Anahtar:

Ana tema veya ana fikir nedir?

C)

Akıcılık: Yazar nereden nereye nasıl geldi?
bir ayetle olan ilişkisine bakın.

Niçin bu konu hakkında yazdı.

Bir ayetin başka

KARŞILIKLI İLİŞKİ: Çalışma yaparken Kutsal Kitab'ın bir
parçasıyla diğer parçaları arasındaki ilişki, kendi
bölümündeki iç ilişkiler.
A)
B)
C)
D)

Not:
(bkz.)

Basit kelimeleri, ayetleri, düşünceleri, olayları,
veya hikayeleri karşılaştırın. "Strong's Exhaustive
Concordance" ı kullanın. (İngilizce için)
Açıklama: Bölüm başka bir formda, aynı manayı verecek
şekilde, modern dilde yeniden kurun.
Ana hat: Hiç bir detayı atlamadan bahsedilen tüm düşünceleri
ana hat olarak oluşturun.
Şema:
Tüm bölümdeki farklı gerçekleri birinden diğerine
yüzeysel olarak bağlayın.

UYGULAMA:

Bu çalışmaların günlük Mesih İmanlıları hayatında
yerine getirilmesi.

A)

İzlemek için örneklere bakın.

B)

İtaat etmek için emirlere bakın.

C)

Kaçınmak için günahlara bakın.

D) İddia etmek için verilen sözlere bakın.
------------------Henrichsen, A Layman's Guide to Interpreting the Bible, s. 163217.

20.
KUTSAL KİTAPTA KULLANILMIŞ OLAN MECAZLARI
NASIL İFADE EDERİZ
1.

Benzerlik: Bir şey ile diğer birşeyin arasındaki
benzerlikler gösterilir.
Mez 84:10, Mat 12:11-12, Efe 1:19-20, Yak 3:3-6.

2.

Tezat:

İki şey karşılaştırılır.
Mes 11:1, Mat 6:24, Rom 6:23, 2 Kor 3:5-6, Yak:2:2-4.

3.

Temsil:

Bir cümledeki bir şey başka bir şeye benzetilir.
Mez 1:3, Mez 44:22, Mez 103:11, Mes 25:25, 1 Kor 13:1.

4.

Mecaz:

Bir şey diğerine ima yoluyla benzetilir.
Mez 23:1, Mes 20:7, Yuh 6:48, Yuh 10:9, Yuh 15:5,
Efe 2:20, Kol 1:18, 1 Yuh 1:5.

5.

Simge:

Olaylar, araçlar, insanlar, hikayede başka anlam
taşırlar; genellikle gerçek değildirler.
Hak 9:7-15, Mez 80:8-16, İşa 5:1-7, Hez 17:1-24,
Yuh 10:1-18, Vah 17:1-18.

6.

örnek:

Bir şey diğerine bir telkin veya tahmin verir.
Mat 5:21, Rom 5:14, 1 Kor 10:1-11, 1 Kor 15:45,
İbr 9:9, Vah 21:2, Vah 22:17.

7.

Apostrof: Orada bulunmayan bir şahsiyetin niteliğinden
hayali olarak bahsedilir.
İşa 51:9, Amos 4:1, l Kor 15:55.

8.

Abartma:

Vurgu için abartılı terimlerin kullanımı.

2 Tar 36:23, Mat 5:29, Mat 16:26, Yuh 21:25.
9.

Metonomi: Bir şeyi belirli bir özelliği veya ona eşlik eden
ile isimlendirmedir.
İşa 59:1, Yuh 13:8, Gal 6:17.

10. Senekdoki: Bir kavram daha dar veya daha geniş anlamda başka
bir kavramla ifade edilir.
Rom 3:25, 1 Kor 1:22, Vah 1:11.
11. Litotis: "Çok" diyecek yerde "az değil" der gibi fikir
olumsuz şekilde ifade edilir.
İş 20:27, İş 20:31, İş 21:39, İş 26:19.
------------------Perry & Howard, How to Study Your Bible, s. 114-119.

21.
KUTSAL KİTABIN PRENSİPLERİNİN GENEL VE GRAMATİK YORUMU
Genel Prensipler
1. Kutsal Kitab'ın Tanrı esini söz ve yetki olduğu prensipini
bil: Mat 7:29, Yuh 12:48-50, 2 Tim 3:14-17, 2 Pet 1:15-20, Vah
19:11-16.
2. Kutsal Kitap kendi kendini yorumlar: Kitabı Mukaddes'in en
iyi yorumu Kitabı Mukaddes'tir: 2 Pet 1:20-21.
3. Kutsal Kitab'ın yorumunu uygun bir şekilde anlamak için
Kutsal Ruh'a ve Kurtuluş'a inancımız gereklidir: 1 Kor 2:2-14,
Yuh 16:13.
4. Kutsal Kitab'ın ışığı altında kişisel deneylerin yorumunu yap
ve kişisel deneylerin ışığı altında Kutsal Kitab'ın yorumunu
yapma: Rom 3:4.
5. Kutsal Kitap örnekleri sadece emirlere dayandıkları zaman
yetkilidir: Yuh 13:34-35.
6. Kutsal Kitab'ın ana amacı yaşamımızı değiştirmektir,
bilgimizi artırmak değildir: 1 Kor 10:6, 2 Tim 3:16-17, 2 Pet
1:4.
7. Her Mesih İmanlıları Tanrı'nın Söz'ünün yorumu ve
araştırmasında yetkilidir ve sorumluluk duymalıdır: Yuh 8:31,
Yuh 5:39, Kol 3:16, 2 Tim 2:15.
8. Kilise tarihi önemlidir, fakat Kutsal Kitab'ın yorumunda
kesin bir netice vermeye yetkili değildir: Mat 24:35, 1 Pet
1:24-25.
9. Tanrı'nın Kutsal Kitap'ta bulunan tüm vaadleri her kuşağın
bütün inananları için hazırdır: İşa 30:21, 2 Kor 1:20.
Gramatik Prensipler
10. Kutsal Kitap sadece bir manaya gelmektedir ve harfi harfine
anlaşılmalıdır.
Mecazlarda, tiplerde, sembollerde, kinayelerde,
atasözlerinde, şiirlerde, peygamberliklerde, tarihlerde, ve diğer
tüm benzer formlarda, Kutsal Kitab'ın dışındaki örneklerde
bulunan kelimelerle aynı manaya gelen kelimeleri kullanın, aynı
gramatik kuralları uygulayın: Mat 5:37.
11. Yazarlar zamanındaki kelimelerin anlamlarıyla beraber
armonisini yorumla. Kesin çeviri veya anlama bakarak İbranice
veya Yunanca tanımda veya bir konuda eğer bir sorun varsa
"Strong's" veya "Young's" adlı tüm "Concordance" ları (İngilizce
için) kullan: 2 Tim 2:15, İş 17:11.
12. Kelimenin kullanıldığı cümleyle ve çevresiyle ilişkisini
yorumla: İş 17:24-26, Efe 1:7, İbr 9:6-7.
13. Bölümün çevresiyle olan uyumunu yorumla, örnek: Matta
Mesih'i Kral olarak gösterir (Mat 21:5 bkz. Zek 9:9); Markos
Hizmetci olarak gösterir (Mar 10:42-45 bkz. İşa 42:1); Luka
İnsanı Oğul olarak tanıtır (Luk 19:10 bkz. Dan 7:13); Yuhanna
Tanrı'nın Oğlu olarak tanıtır (Yuh 10:36 bkz. İsa 40:9).
14. Eğer yaşayan bir kişinin tarifinde cansız nesne kullanırsa
cümle mecaz olarak düşünülüyordur: Yuh 6:35, Yuh 10:7, Mez 92:12.
15. Bir ifade onun tarif edileceği karakteri dışındaysa cümle
mecaz olarak düşünülüyordur: Luk 13:32, Fil 3:2-3.
16. Ata sözlerinin ana parçaları ve mecazları şüphesiz
gerçekleri gösterir. Sonuçları yazarken yalnız bu ana parçaları
ve mecazları düşün: Luk 8:4-15, Luk 10:30-35.
17. Peygamberlerin kelimelerini alışıldığı gibi, gerçek tarihi
anlamda yorumla. Tamamlanan usul veya çevre sembolik anlamlara
açıkça işaret etmedikçe, peygamberlerin kelimelerini alışıldığı
gibi, gerçek, tarihi anlamda yorumla. Peygamberlerin
tamamlamaları parça parça olabilir, her tamamlama gelecek olan
tamamlamaya işaret eder: Mal 4:5-6, Mat 11:13-14, Mat 17:10-13.

22.
KUTSAL KİTABIN PRENSİPLERİNİN TARİHİ VE TEOLOJİK YORUMU
Tarihi Prensipler
18.

Kutsal Kitab'ın başlangıcı sadece onun tarihinin ışığında
anlaşılabilir. Her kitaptaki tarihi olayları ve çevresinde
yazılmış olanları hatırına getir: İş 2, İş 10, İş 15.

19.

Tanrı'nın Vahiyi devam eder, hem Eski hem de Yeni Ahit'ler
bu Vahiy'in birer ünite şeklinde gerçek parçalarıdır:
Say 21:1-35, Tes 24:1-4, Yuh 3:14, Mat 19:7-8.

20.

Tarihi olaylar sadece Kutsal Kitap onları gösteriyorsa
Ruhsal gerçeklerin sembolü olurlar: 1 Kor 10:1-4, Gal
4:22-24.
Teolojik Prensipler

21.

Kutsal Kitab'ı teolojik olarak anlamadan önce gramer olarak
anlaman gerek: İbr 10:26, Rom 5:15-21.

22.

Kutsal Kitap'ta öğreti hakkında tüm söylenenler göz önüne
getirilmedikçe o Kutsal Kitap öğreti olarak düşünülemez:
Mes 18:13, Rom 3:28, Rom 6:1-4.

23.

öğretiyi destekleyen bölümlerle ilişkilerin bir
karşılaştırılması yapıldığı zaman, o sadece Kutsal Kitab'ı
ima ediyorsa o öğreti Kutsal Kitab'ın öğretisi olarak
düşünülebilir: Çık 3:15, Mar 12:26-27.

24.

Kişinin Kutsal Kitab'ı uygun şekilde yorumlaması için O'nda
olan Tanrı'nın planını, çağları ve Tanrı'nın bize mesaj
gönderdiği devirleri, ve Tanrı'nın son amacı olan Şeytan'ı
yenmek düşüncesini, insanlara idarelerini tekrar vermesini,
dünyadaki tüm isyanları sona erdirmesini, ve Kanunları Tanrı
tarafından yapılmış sonsuz krallığın kurulmasını, Mesih ve
dirilmiş azizler hakkındaki genel bilgiyi bilmesi gerek:
Tek 8:2, Tek 9:12, İşa 9:6-7, Luk 1:32-33, Vah 11:15, Vah
20:1-10, Vah 22:4-5.

25.

Bir kimse Kutsal Kitap'ta üç tip insan olduğunu hatırına
getirmeli: Yahudiler, Yahudi olmayanlar, ve kilise
insanları: 1 Kor 10:32.

26.

Kutsal Kitap kendi kendine çelişkiye düşmez. Bir konu
hakkında seçilmiş olan tüm ayetler uyum içinde olmalıdır.
Bu Kitap düşmanları için bir karmaşa, arkadaşları için bir
inayet etme yoludur.
O'nu diğer kitapları okuduğun
gibi oku. Kutsal Kitap hakkındaki zor olan tek şey, onun
çok geniş bir kitap olması bu yüzden onun hakkında kafi
derecede genel bilgiyi elde etmenin çok zaman almasıdır.
------------------Henrichsen, A Layman's Guide to Interpreting the Bible,
s. 73-91.
Dake, Annotated Reference Bible, s. 39.

23.
TANRI'NIN VARLIĞI
Kutsal Kitap'tan Deliller
Mez 14:1......Akılsız, yüreğinde: Allah yoktur, dedi.
Mez 19:1......Gökler Allahın izzetini beyan eder; Ve gök kubbesi
ellerinin işini ilan eyler.
Mez 36:9......Çünkü hayatın kaynağı sendedir.
Mez 94:9......Kulağı yaratan işitmez mi? Gözü yapan görmez mi?
Rom 1:20......Dünyanın yaratılışından beri, Tanrı'nın görünmeyen
nitelikleri, yani sonsuz gücü ve Tanrılığı. O'nun
yaptıklarıyla anlaşılarak açıkça görülüyor.
Vicdani Deliller
İş 17:23......Ben çevrede dolaşırken, tapındığınız yerleri
incelerken üzerinde 'BİLİNMEYEN TANRI'YA' diye
yazılmış bir sunağa bile rastladım.
Rom 2:15......Böylelikle Kutsal Yasa'nın gerektirdiklerinin
yüreklerinde yazılı olduğunu gösterirler.
Vicdanları buna tanıklık eder.
Kozmolojik Deliller
Her şeyin bir nedeni vardır. Dünya olmuştur. Dünya bir
yerlerden gelmiş olmalıdır. Bir zamanda veya başka bir zamanda
bir kişi, bir şey, dünyanın oluşmasına neden olmuştur. Bu
sebepten, evrenin yaratılması ve Tanrı'nın tanım olarak varlığı
Birinci Neden olmalıdır. Bu yüzden Tanrı varolmalıdır.
Ereksel Deliller
Dünya da oluşmuş herşey, bu oluşumun akıllı bir kişilik
tarafından icat edildiğine işaret etmektedir. Dünyaya ve
içindeki büyük ve küçük olmak üzere her şeye dikkatle bakarsak,
bunlar göstermektedir ki her şey hayatın özel amacı için akıllı
bir kafa tarafından yaratılmıştır. Evren dizayn ve düzeni
gösterir; bu sebepten bir Dizayncı olmalıdır ve bu Yaratıcı,
Dizayncı, tanım olarak Tanrı'dır. Bu yüzden Tanrı varolmalıdır.
Ontolojik Deliller
İnsan aklen Tanrı'nın varlığına inanır ve bu varlığı
onaylar. Tanrı öyle bir Kişiliktir ki ondan daha büyük bir şey
düşünülemez. Eğer bu Kişilik sadece düşüncede var olmuş,
düşünülebilmiş olsaydı, bu şey kesinlikle en büyük şey olmazdı,
bu taktirde biz onun varlığına bir şeyler eklemiş olacaktık.
öyleyse, sonuç olarak düşünülemeyen bu büyük şey, Tanrı'nın
varlığı gereklidir.
Antropolojik

Deliller

Hayatın unsurlarından şekillenen insanın maddi olmayan kısmı
akıl, anlayış, istek, vicdan, ve doğuştan olan Tanrı inancı,
bunlar insanın herşeyin sonsuz sahibi birşeyden gelmesi hariç
başka şekilde açıklanamaz. İnsan aklı ve ahlaki oluşumu
göstermektedir ki yaratıcı cansız bir güç olamaz, O'nun yaşayan,
akıllı, ve ahlaki kişiliği olması gereklidir.
------------------Chafer, Systematic Theology, Cilt 1, s. 137-161.

24.
TANRI'NIN DOĞAL SIFATLARI
1.

O Sonsuzdur:

Gerçek Tanrı olmak için ne başlangıç ne de son
olmalı.

Tek 1:1.......Başlangıçta Allah gökleri ve yeri yarattı.
Mez 90:2......Dağlar doğmadan önce, ve sen yeri ve dünyayı
yaratmadan önce, Ezelden ebede kadar, sen Allahsın.
İşa 57:15.....Çünkü yüksek ve yükselmiş, ebediyette sakin ve ismi
Kuddus olan şöyle diyor: Ben yüksek ve mukaddes....
1 Tim 1:17....Onur ve yücelik sonsuzlara dek tüm çağların Kralı
olan ölümsüz, görünmez tek Tanrı'nın olsun. Amin.
2.

O değişmez:

Tanrı'nın oluşumu değişmez.

1 Sam 15:29...Ve İsrailin Güvendiği de yalan söylemez, ve nadim
olmaz; çünkü insan değil ki nadim olsun.
Mal 3:6.......Çünkü ben, RAB, ben değişmem; bundan ötürü siz, ey
Yakub oğulları, telef olmadınız.
Yak 1:17......Her nimet, her mükemmel armağan, kendisinde
değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan Işıklar
Babası'ndan, yukarıdan gelir.
3.

Tüm gücü O taşır:

Bu eksik olsa, Tanrı olmayacaktı.

Tek 1:1.......Başlangıçta Allah gökleri ve yeri yarattı.
Tek 1:3.......Ve Allah dedi: Işık olsun; ve ışık oldu.
Eyu 42:2......Sen her şeyi yapabilirsin, bilirim, ve hiç bir
muradın alıkonmaz.
Mez 33:9......Çünkü o söyledi, ve oldu, O emretti, ve sabit durdu
Yer 32:27.....İşte, bütün beşerin Allahı RAB benim; benim için
yapılamaz şey var mı?
4.

O her yerde ve her zaman hazırdır.

1 Kır 8:27....Fakat gerçek Allah yerde sakin olur mu? işte, gök
ve göklerin gökü seni alamaz; nerede kaldı ki,
benim bu yaptığım ev!
Mez 139:7-9...Senin Ruhundan nereye gideyim? Ve senin yüzünden
nereye kaçayım? Eğer göklere çıksam, sen oradasın;
Ve ölüler diyarında yatağımı sersem, işte oradasın.
Seherin kanatlarını alsam, denizin sonlarına
konsam; Orada da senin elin bana yol gösterir.
Yer 23:23.....RAB diyor: Ben yakından Allahım da uzaktan Allah
değil miyim?
5.

O her şeyi bilendir:

Rabden hiç bir şey gizlenmez.

1 Tar 28:9....Ve sen, oğlum Süleyman, babanın Allahını tanı, ve
bütün yürekle ve istekli canla ona kulluk et; çünkü
RAB yüreklerin hepsini araştırır, ve düşüncelerin
bütün kuruntularını anlar.
2 Tar 16:9....Çünkü RABBİN gözleri, yürekleri kendisi ile bütün
olanlar uğrunda kuvvetli olduğunu göstermek için
bütün yeryüzünde fırlanır.
Eyu 42:2......Ve hiç bir muradın alıkonmaz.
Mez 94:11.....Rab insanın düşünceleri boş olduğunu bilir.
İşa 40:28.....Onun anlayışının derinliğine erilmez.
Rom 11:33-36..Ah! Tanrı'nın zenginlik, bilgelik ve bilgisinin
derinliği! O'nun yargıları ne denli akıl ermez,
yolları da ne denli anlaşılmazdır!

25.
TANRI'NIN İSİMLERİ VE AHLAKİ SIFATLARI
Tanrı'nın İsimleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Elohim..........Tek 2:4..........Yaratan Rab
El Elyon.. .....Tek 14:22........En Güçlü Olan Rab
Adonai..........Tek 15:2.........Efendimiz Rab
El Olam.........Tek 21:33........İlham Yoluyla Bildirilen Rab
Jireh...........Tek 22:14........Kurtaran Rab
Rophi...........Çık 15:26........İyileştiren Rab
Nissi...........Çık 17:15........Bizim İçin Savaşan Rab
Yekaddia........Çık 31:13........Kutsallaştıran Rab
Shalom..........Hak 6:24.........Esenlik Veren Rab
Sabaoth.........1 Sam 1:3........Sahibimiz Rab
Zidkenu.........Yer 23:6.........Bize Adalet Veren Rab
Shammah.........Hez 48:35........Her Zaman Hazır Bulunan Rab
Elyon...........Mez 7:17.........Kutsayan Rab
Roi.............Mez 23:1.........Çobanımız Rab
Tanrı'nın Ahlaki Sıfatları

1. Tanrı Kutsaldır: Çık 15:1, 1 Sam 2:2, İşa 6:3, 1 Pet 1:16
2. Tanrı Doğrudur: Ezr 9:15, Mez 116:5, Mez 145:14, Yer 12:1
3. Tanrı Merhametlidir: Tes 4:31, Mez 86:15, Mez 103:8, Rom 9:18
4. Tanrı Sevgidir: Yuh 3:16, Yuh 16:27, 1 Yuh 4:8-16
5. Tanrı Güvendir: Tes 7:9, Tes 32:4, 1 Kor 1:9, 2 Tim 2:13
6. Tanrı Adildir: Tek 18:25, Tes 32:4, 1 Sam 2:3, Mez 19:9
7. Tanrı Gerçektir: Yer 10:10, Rom 3:4, Tit 1:2
8. Tanrı Onurludur: Çık 15:11, Mez 145:5, Tit 2:13
9. Tanrı Sabırlıdır: Say 14:18, Mik 7:18, 2 Pet 3:9
10. Tanrı Merhametlidir: 1 Kır 8:23, İşa 49:15, Mer 3:22
11. Tanrı Anlaşılamaz: Eyu 11:7, Mez 145:3, Rom 11:33
12. Tanrı İyidir: Mez 25:8, Mez 119:68, Rom 2:4, Rom 11:22
13. Tanrı Değişmez: Mez 102:26-27. Mal 3:6, Yak 3:17
14. Tanrı ölümsüzdür: Rom 1:23
15. Tanrı Lütufkardır: Çık 34:6, Mez 116:5, Yun 4:2, 1 Pet 1:23
16. Tanrı En Büyüktür: 2 Tar 2:5, Mez 86:10, Tit 2:13
17. Tanrı Görünmez: Eyu 23:8-9, 1 Tim 1:17
18. Tanrı Dürüsttür: Mez 25:8, Mez 92:15
19. Tanrı Işıktır: İşa 60:19, 1 Yuh 1:5
20. Tanrı Mükemmeldir: Tes 32:4, Mez 18:30, Mez 19:7, Mat 5:48
21. Tanrı Ebedidir: 1 Tim 1:17, 1 Tim 6:16
22. Tanrı Kıskançtır: Yeş 24:1, Nah 1:2
23. Tanrı Eşsizdir: Çık 9:14, Tes 33:26, İşa 45:5-6
24. Tanrı Yanan bir Ateştir: İbr 12:29
------------------Douglas, One Hundred Bible Lessons, s. 17.

26.
BABA TANRI'NIN İSİMLERİ VE ÜNVANLARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Allah: Tek 1:1
RAB Allah: Tek 2:4-22
Yüce Allah: Tek 14:18-22
Kadir Allah: Tek 17:1
Ebedi Allah: Tek 21:33
Göklerin Allahı: Tek 24:3
Yerin Allahı: Tek 24:3
Göklerin Allahı, RAB: Tek 24:7
Kadir olan Allah: Tek 28:3
Yakub'un Kadiri: Tek 49:24
İbrahim'in Allahı: Çık 3:6
İshak'ın Allahı: Çık 3:6
Yakub'un Allahı: Çık 3:6
BEN İM: Çık 3:13-15
İbranilerin Allahı: Çık 5:3
Yehova: Çık 6:3
İsrail'in Allahı: Çık 24:10
Kıskanç olan RAB: Çık 34:14
Bütün beşerin ruhlarının
Allahı: Say 16:22, 27:16
Kadim olan Allah: Tes 33:27
Hay olan Allah: Yeş 3:10
İsrailin Güvendiği: 1Sam 15:29
Allah kayamdır: 2 Sam 22:3
Kaya: 2 Sam 22:32, Mez 18:2,31
Kurtuluşumun kayası Allah:
2 Sam 22:47
İsrail'in Kayası: 2 Sam 23:3
Davud'un Allahı: 2 Tar 34:3
Adil Allah: Mez 7:9
Kalkan: Mez 18:2
Kurtuluşumun kuvveti: Mez 18:2
Yüksek kule: Mez 18:2
Kurtuluşumun Allahı: Mez 18:46
İzzet Allahı: Mez 29:3
Hakikat Allahı: Mez 31:5
Yah: Mez 68:4
Yüce Olan: Mez 91:1, 9
Kadir: Mez 91:1

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Hisar: Mez 91:2
Sığınacak yer: Mez 91:2
İsrailin Kuddüsu İşa30:15
Haşmetli RAB: İşa 33:21
Yaratan: İşa 40:28
Orduların RABBİ: İşa 54:4
Kurtaran ve Kurtarıcın
RAB: İşa 60:16
Hak Allah: Yer 10:10
Büyük ve Kudretli Allah:
Yer 32:18
Bütün beşerin Allahı:
İşa 32:18
Günleri eski olan:
Dan 7:9, 22
Adalet Allahı: Mal 2:17
Yaşayanların Allahı:
Mar 12:27
ölümsüz Tanrı: Rom 1:23
Sabır, Teselli ve Ümit
Allahı: Rom 15:5, 13
Esenlik Tanrısı:Rom 16:20
Yaşayan gerçek Tanrı:
1 Sel 1:9
Tek Allah: 1 Tim 1:17
Mübarek ve tek Hükümdar,
kralların Kralı, rablerin
Rabbi: 1 Tim 6:15
Ulu Tanrı: Tit 2:13
Cümlenin Hakimi: İbr12:24
Baba Allah: 1 Pet 1:2
Bütün inayetlerin Allahı:
1 Pet 1:2
Tek Efendimiz ve Rabbimiz
Yah 1:4
Kadir Rab Allah: Vah 4:8
Her şeye Kadir olan Rab
Allah: Vah 19:6
Peygamberlerin ruhlarının
Allahı Rab: Vah 22:6

27.
TANRI'NIN BİRLİĞİ
Çık 3:14......Ve Allah Musaya dedi: Ben, BEN OLANIM; ve dedi:
İsrail oğullarına böyle diyeceksin: Beni size BEN
İM gönderdi.
Çık 20:3......Karşımda başka ilahların olmıyacaktır.
Tes 4:35-39...Ve bugün bil, ve yüreğine koy ki, yukarda göklerde,
ve aşağıda yerde RAB, o Allahtır; başka yoktur.
Tes 6:4-5.....Dinle, ey İsrail: Allahımız RAB bir olan RABDİR;
ve Allahın RABBİ bütün yüreğinle, ve bütün canınla,
ve bütün kuvvetinle seveceksin.
Tes 32:39.....Şimdi görün ki, ben, oyum, ve nezdimde ilah yoktur.
1 Kır 8:60....ta ki, dünyanın bütün kavmları bilsinler, RAB,
Allah olan odur; ondan başka yoktur.
İşa 42:8......Ben Yehovayım, ismim odur; ve izzetimi bir
başkasına, ve hamdimi oyma putlara vermiyeceğim.
İşa 43:10-11..Rab diyor: Siz şahitlerim, ve seçtiğim kulumsunuz,
ta ki, bilip bana inanasınız ve ben o olduğumu
anlıyasınız; benden önce Allah olmadı, ve benden
sonra olmıyacak. Ben, ben RAB'İM; ve benden başka
kurtarıcı yoktur.
İşa 45:18-22..Çünkü gökleri yaratan RAB, dünyaya şekil veren, ve
onu yaratan, onu pekiştiren, ve onu boşuna
yaratmıyan, üzerinde oturulsun diye ona şekil veren
Allah şöyle diyor: RAB benim; ve başkası yoktur.
Zek 14:9......Ve bütün dünya üzerinde RAB kral olacak; o gün RAB
bir, ve ismi bir olacak.
Mar 12:29-32..İsa şöyle karşılık verdi: "En önemlisi şudur:
'Dinle, ey İsrail! Tanrımız olan Rab tek Rab'dir.'
Yuh 8:58......İsa, "Size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan
önce ben varım" dedi.
Yuh 17:3......Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve
gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır.
Rom 3:29-30...Çünkü sünnetlileri imanla, sünnetsizleri de aynı
imanla aklayacak olan Tanrı tektir.
1 Kor 8:4-6...Putlara sunulan kurban etlerinin yenmesine gelelim.
Biliyoruz ki, put dünyada gerçekte var olmayan bir
şeydir ve birden fazla Tanrı yoktur. Yerde ya da
gökte ilah diye adlandırılanlar varsa da - nitekim
birçok 'ilahlar' ve 'rabler' vardır - bizim için
tek bir Tanrı Baba vardır. O herşeyin kaynağıdır
ve biz O'nun için yaşarız. Tek bir Rab var, O
da İsa Mesih'tir. Her şey O'nun aracılığıyla
yaratıldı, biz de O'nun aracılığıyla yaşarız.
Gal 3:20......Aracı tek bir tarafa ait değildir; Tanrı ise
birdir.
1 Tim 2:5-6...Çünkü tek bir Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında
tek bir Aracı vardır. Bu da insan olan ve
kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan
Mesih İsa'dır.
Yak 2:19......Sen, Tanrı'nın bir olduğuna inanıyorsun, iyi
ediyorsun! Cinler bile buna inanıyor ve
titriyorlar.
Vah 1:8.......Var olan, var olmuş, ve var olacak olan, gücü her
şeye yeten Rab Tanrı diyor ki, "Alfa ve Omega
ben'im."
Vah 22:12-20..Alfa ve Omega birinci ve sonuncu, başlangıç ve son
ben'im. . . Bütün bunlara tanıklık eden, "Evet, tez
geliyorum!" diyor. Amin! Gel, ya Rab İsa!

28.
TANRI VE İNSANIN ÜÇLÜ BİRLİĞİNİ GÖSTEREN BİR ŞEMA
SIFATLAR
BABA
OĞUL
KUTSAL RUH
_________________________________________________________________
Yaradılış
Mez 102:25
Kol 1:16-18
Eyu 26:13
_________________________________________________________________
Her yerde ve
Yer 23:24
Mat 18:20
Mez 139:7-10
her zaman hazır
________________________________________________________________
Her şeyi bilen
Yer 17:9
Vah 2:23
1 Kor 2:4
_________________________________________________________________
Her şeyi gücü
Vah 19:6
Mat 28:18
Yuh 20:22-23
yetme
_________________________________________________________________
Kutsiyet
Vah 15:4
İş 3:14
İşa 6:3
_________________________________________________________________
Doğruluk
Yuh 7:28
Vah 3:7
1 Yuh 5:6
_________________________________________________________________
Yeniden
İş 2:24
Yuh 2:19
1 Pet 3:18
diriltme
10:18
_________________________________________________________________
İlham
2 Tim 3:16
1 Pet 1:10-11
2 Pet 1:21
_________________________________________________________________
Ebediyet
Mez 90:2
Mik 5:2
İbr 9:14
_________________________________________________________________

+ İnsan
Tanrı'nın
suretinde
yaratılmıştır, bakınız:

ona

benzer

olarak

Tek 1:26-27....Ve Allah dedi;
Suretimizde, benzeyişimize göre
insan yapalım . . . Ve
Allah insanı
kendini
suretinde yarattı, onu Allahın suretinde yarattı.
Tek 5:1........Adem zürriyetlerinin kitabı budur.
Allah adamı
yarattığı günde, onu Allah benzeyişinde yaptı.
+ İnsanda ruh, beden,
oluşmuştur, bakınız:

ve

can

üçü

birlikte

1 Sel 5:23.....Esenlik kaynağı olan Tanrı'nın kendisi,
sizi
tümüyle kutsal kılsın.
Ruhunuz,
canınız
ve
bedeniniz,
Rabbimiz
İsa
Mesih'in
gelişinde
eksiksiz ve kusursuz olarak korunsun.
İbr 4:12.......Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı her
kılıçtan keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri
birbirinden ayıracak
kadar
derinlere
işler;
yüreğin düşüncelerini ve amaçlarını da yargılar.

29.
TANRI'NIN ÜÇLÜ BİRLİĞİ HAKKINDA
GENEL SÖZLER VE İMALAR
Tek 1:1.......Başlangıçta Allah ("Elohim", İbranice'de çoğul ad)
gökleri ve yeri yarattı.
Tek 1:26-27...Ve Allah dedi; Suretimizde, benzeyişimize göre
insan yapalım.
Tek 3:22......Ve RAB Allah dedi: İşte adam iyiyi ve kötüyü
bilmekte bizden biri gibi oldu.
Tek 11:6-7....Ve RAB dedi. . . Gelin, inelim, ve birbirinin
dilini anlamasınlar diye, onların dilini orada
karıştıralım.
İşa 6:3.......Orduların RABBİ kuddüstur, kuddüstur, kuddüstur;
bütün dünya onun izzetile dolu.
İşa 42:1......İşte kendisine destek olduğum kulum; canımın
kendisinden razı olduğu seçme kulum: Ruhumu onun
üzerine koydum.
İşa 61:1......Rab Yehovanın Ruhu üzerimdedir; çünkü hakirlere
müjdeyi vazetmek için Rab beni meshetti. . .
Mat 3:16-17...İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler
açıldı ve İsa, Tanrı'nın Ruhunun güvercin biçiminde
inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir
ses de şöyle dedi: "Sevgili Oğlum budur, O'ndan
hoşnudum."
Mat 28:19.....Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim
olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal
Ruh'un adıyla vaftiz edin.
Yuh 14:16-17..Ben (İsa) de Baba'dan dileyeceğim ve O, sonsuza dek
sizinle birlikte olsun diye size başka bir
Yardımcı, Gerçeğin Ruhunu verecek. . . O aranızda
yaşıyor ve içinizde olacaktır.
1 Kor 12:4-6..Çeşitli ruhsal armağanlar vardır, ama Ruh birdir.
Çeşitli görevler vardır, ama Rab birdir.
Çeşitli etkinlikler vardır, ama herkeste hepsini
etkin kılan aynı Tanrı'dır.
Efe 2:18......O'nun (İsa'nın) aracılığıyla hepimiz aynı Ruh'ta
Baba'nın huzuruna çıkabiliriz.
Efe 4:4-6.....Çağrınızdan doğan tek bir ümide çağrıldığınız gibi,
beden bir, Ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir,
her şeyin üzerinde, her şeyle ve her şeyde olan
herkesin Tanrısı ve Babası birdir.
Efe 5:18-20...Bunun yerine Ruh'la dolu olun. Birbirinize
mezmurlar, ilahiler ve ruhsal ezgiler söyleyerek
yüreğinizde Rab'be nağmeler yükseltin, terennüm
edin. Durmadan, her şey için Rabbimiz İsa Mesih'in
adıyla Baba Tanrı'ya şükredin.
1 Pet 1:2.....İsa Mesih'in sözünü dinlemeniz için ve O'nun
kanının üzerinize serpilmesi için, Baba Tanrı'nın
önbilgisine göre Ruh tarafından kutsal kılınarak
seçildiniz.
1 Pet 3:18....Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya ulaştırmak
amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar uğruna,
günahlara kurban olarak ilk ve son kez öldü.
Bedence öldürülmüş, ama ruhça diriltilmiştir.
Yah 20-21.....Kutsal Ruh'ta dua edin. Sizi sonsuz yaşama
kavuşturacak olan Rabbimiz İsa Mesih'in merhametini
bekleyerek kendinizi Tanrı'nın sevgisinde koruyun.
Vah 4:8......."Kutsal, kutsal, kutsaldır, var olmuş var olan ve
var olacak olan, gücü her şeye yeten Rab Tanrı!"

30.
BABA, TANRI GİBİ TANITILIR
Mat 6:9-13...."Bunun için siz şöyle dua edin: 'Göklerdeki
Babamız, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin.
Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin
olsun.'
Mar 14:36.....Abba, Baba, senin için her şey mümkün.
Luk 10:21-22..O anda İsa Kutsal Ruh'un etkisiyle coşarak şöyle
dedi: "Baba! Göğün ve yerin Rabbi! Bu gerçekleri
bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara
açtığın için sana şükrederim. Evet, Baba, çünkü
sen böylesini uygun gördün." "Babam her şeyi bana
emanet etmiştir. Oğul'un kim olduğunu Baba'dan
başka kimse bilmez. Baba'nın kim olduğunu da Oğul
ve Oğul'un O'nu tanıtmayı dilediği kişilerden
başkası bilmez."
Rom 1:7.......Tanrı'nın Roma'da bulunan ve kutsal olmaya çağrılan
bütün sevdiklerine, Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa
Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun.
1 Kor 8:6.....Bizim için tek bir Tanrı Baba vardır. O herşeyin
kaynağıdır ve biz O'nun için yaşarız. Tek bir Rab
var, O da İsa Mesih'tir. Her şey O'nun
aracılığıyla yaratıldı, biz de O'nun aracılığıyla
yaşarız.
1 Kor 15:24...Bundan sonra Mesih, her yönetimi, her hükümranlık
ve gücü ortadan kaldırıp egemenliği Baba Tanrı'ya
teslim ettiği zaman gelmiş olacak.
2 Kor 1:1-3...Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten size lütuf
ve esenlik olsun! Her türlü tesellinin kaynağı
olan Tanrı'ya merhametli Baba'ya, Rabbimiz İsa
Mesih'in Tanrısı ve Babasına övgüler olsun!
Efe 1:17......Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı, yüce Baba, kendisini
tanımanız için size bilgelik ve Tanrısal esin
ruhunu versin diye dua ediyorum.
Fil 2:11......öyle ki, İsa adı anıldığında göktekiler, yerdekiler
ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil,
Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab
olduğunu açıkça söylesin.
Yak 1:27......Baba Tanrı'nın gözünde temiz ve kusursuz olan
dindarlık kişinin, öksüzlerle dulları sıkıntılı
durumlarında ziyaret etmesi ve kendini dünyanın
lekelemesinden korumasıdır.
Yak 3:9.......Dilimizle Rab'bi, Baba'yı överiz. Yine dilimizle
Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmış olan insanlara
söveriz.
1 Pet 1:2-3...İsa Mesih'in yabancılar olarak yaºayan seçilmiºlere
selam! İsa Mesih'in sözünü dinlemeniz için ve
O'nun kanının üzerinize serpilmesi için, Baba
Tanrı'nın önbilgisine göre Ruh tarafından kutsal
kılınarak seçildiniz. Lütuf ve esenlik ölçüde
sizin olsun. Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve
Babasına övgüler olsun.
1 Yuh 2:22-24.İsa'nın Mesih olduğunu inkar eden yalancı değilse,
yalancı kimdir?
Baba'yı ve Oğul'u inkar eden,
Mesih-karşıtıdır. Oğul'u inkar eden hiç kimsede
Baba da yoktur.
Oğul'u açıkça kabul eden kişide
Baba da vardır.
2 Yuh 9.......Daha ileri gidip Mesih'in öğretişine bağlı kalmayan
hiç kimsede Tanrı yoktur. Bu öğretişe bağlı
kalanda ise hem Baba, hem de Oğul vardır.

31.
OĞUL (İSA MESİH), TANRI GİBİ TANITILIR
İşa 7:14.......Bunun için Rab kendisi size bir alamet verecek;
işte, kız gebe kalacak, ve bir oğul doğuracak, ve
onun adını İmmanuel koyacak.
İşa 9:6-7......Çünkü bize bir çocuk doğdu, bize bir oğul verildi;
ve reislik onun omuzu üzerinde olacak, ve onun
adı: Acip öğütçü, Kadir Allah, Ebediyet Babası,
Selamet Reisi çağırılacaktır.
Mat 1:20-23....Ama böyle düşünmesi üzerine Rab'bin bir meleği ona
rüyada görünerek şöyle dedi: "Davut oğul Yusuf,
Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü
onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh'tandır. . . Bir
oğul doğuracak. Adımı İsa koyacaksın. Çünkü
halkını günahlarından kurtaracak olan O'dur.
Bütün bunlar, Rab'bin peygamber aracılığıyla
bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu: 'İşte
gebe kız kalıp bir oğul doğuracak. O'nun adını
İmanuel koyacaklar.' İmanuel, 'Tanrı bizimledir'
demektir.
Yuh 1:1, 14....Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi
ve Söz Tanrı'ydı. . . Söz insan olup aramızda
yaşadı. Biz de O'nun yüceliğini Baba'dan gelen,
lütuf ve gerçekle dolu olan biricik Oğul'un
yüceliğini gördük.
Yuh 1:29-49....Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini
görünce şöyle dedi: "İşte, dünyanın günahını
kaldıran Tanrı Kuzusu! . . . Ben de gördüm ve
'Tanrı'nın Oğlu budur' diye tanıklık ettim" . . .
Natanyel, "Rabbi, sen Tanrı'nın Oğlusun, sen
İsrail'in Kralısın!" dedi.
Yuh 20:28......Tomas O'na, "Rabbim ve Tanrım!" diye cevap verdi.
İsa ona. . . "Görmeden iman edenlere ne mutlu!"
İş 9:20........Havralarda İsa'nın Tanrı'nın Oğlu olduğunu hemen
duyurmaya başladı.
Rom 1:2-4......Tanrı, öz Oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le ilgili olan
bu müjdeyi peygamberleri aracığıyla Kutsal
Yazılarda önceden vaadetti. Bedence Davud'un
soyundan doğan Rabbimiz İsa Mesih'in, kendi kutsal
ruhu sayesinde ölümden dirilişiyle Tanrı'nın Oğlu
olduğu kudretle ilan edildi.
Tit 2:13.......Bu arada, mübarek ümidimizin gerçekleşmesini, ulu
Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde
gelmesini bekliyoruz.
İbr 1:8........Ama Oğul için şöyle diyor: 'Ey Tanrı, tahtın
sonsuzluk boyunca kalıcıdır, ve adalet asası senin
egemenliğinin asasıdır.
İbr 4:14.......Gökleri aşmış olan büyük başkahinimiz Tanrı'nın
Oğlu İsa varken, açıkça benimsediğimiz inanca
sımsıkı sarılalım.
2 Pet 1:1......Tanrımız ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in doğruluğu
sayesinde bizimkiyle eşdeğer bir imana kavuşmuş
olanlara selam!
1 Yuh 2:22-24..Oğul'u inkar eden hiç kimsede Baba da yoktur.
Oğul'u açıkça kabul eden kişide Baba da vardır.
1 Yuh 5:20.....Yine biliyoruz ki, Tanrı'nın Oğlu gelmiş ve gerçek
Olan'ı tanımamız için bize anlama gücü vermiştir.
Biz gerçek Olan'dayız. O'nun Oğlu İsa
Mesih'teyiz. Kendisi gerçek Tanrı ve sonsuz
yaşamdır.

32.
KUTSAL RUH, TANRI GİBİ TANITILIR
Tek 6:3........Ve RAB dedi: Ruhum adam ile ebediyen
çekişmiyecektir. . .
Eyu 33:4.......Allahın Ruhu beni yarattı, ve Kadirin soluğu beni
diriltti.
Mez 51:11......Beni önünden atma; ve mukaddes Ruhunu benden alma.
Mez 139:7-10...Senin Ruhundan nereye gideyim? ve senin yüzünden
nereye kaçayım? Eğer göklere çıksam, sen
oradasın; ve ölüler diyarında yatağımı sersem,
işte, oradasın.
İşa 40:13......RABBİN Ruhuna ölçü koyan, ve adalet yolunda ona
ders veren, ve ona bildiren kimdir?
İşa 48:16-17...ve şimdi Rab Yehova ve onun Ruhu beni gönderdi.
Rab, seni fidye ile kurtaran, İsrailin Kuddüsu
şöyle diyor.
Hag 2:4-5......Mısırdan çıktığınız zaman, ve Ruhum aranızda iken
sizinle beraberim, ordular RABBİN sözü; korkmayın.
Luk 1:35.......Melek ona şöyle cevap verdi: "Kutsal Ruh senin
üzerine gelecek, en yüce Olan'ın gücü senin üstüne
gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal,
Tanrı Oğul denecek.
Yuh 3:5-6......İsa şöyle cevap verdi: "Sana doğrusunu söyleyeyim,
bir kimse sudan ve Ruh'tan doğmadıkça Tanrı'nın
Egemenliğine giremez. Bedenden doğan bedendir,
Ruh'tan doğan ruhtur.
Yuh 14:17-17...Ben de Baba'dan dileyeceğim ve O, sonsuza dek
sizinle birlikte olsun diye size başka bir
Yardımcı, Gerçeğin Ruhunu verecek.
Yuh 16:13......Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi her
gerçeğe yöneltecek.
İş 5:3-4.......Petrus ona, "Hananya, nasıl oldu da yüreğini
Şeytan'a verdin, Kutsal Ruh'a yalan söyleyip
tarlanın parasının bir kısmını kendine sakladın?"
dedi. . . Sen insanlara değil, Tanrı'ya yalan
söylemiş oldun.
Rom 15:13, 19..Ümit kaynağı olan Tanrı, Kutsal Ruh'un gücüyle
ümitle dolup taşmanız için iman yaşamınızda sizi
tam bir sevinç ve esenlikle doldursun.
1 Kor 2:10-14..Oysa Tanrı bunları bize Ruh aracılığıyla açıkladı.
Ruh her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini bile
araştırır. İnsanın düşüncelerini, insanın içinde
olan kendi ruhundan başka kim bilir? Bunun gibi,
Tanrı'nın düşüncelerini Tanrı'nın Ruhundan başkası
bilemez.
1 Kor 3:16.....Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı Ruhunun sizde
yaşadığını bilmez misiniz?
2 Kor 3:17.....Rab Ruh'tur ve Rab'bin Ruhu neredeyse orada
özgürlük vardır.
1 Tim 3:16.....Kuşkusuz, Tanrı yolunun sırrı büyüktür. O,
bedende göründü, Ruh'ça doğrulandı, meleklerce
görüldü, uluslara tanıtıldı.
İbr 9:14.......öyleyse sonsuz Ruh aracılığıyla kendini lekesiz
olarak Tanrı'ya sunmuş olan Mesih'in kanının, diri
Tanrı'ya kulluk edebilmeniz için vicdanınızı ölü
işlerden temizleyeceği ne kadar daha kesindir!
1 Pet 4:14.....Mesih'in adından ötürü hakarete uğrarsanız, size
ne mutlu! Çünkü Tanrı'nın yüce Ruhu üzerinizde
bulunuyor.

33.
İLAHİ VARLIĞIN VE ÜNVANLARIN KUTSAL RUH'A VERİLMESİ
Kutsal Ruh'un İlahi Varlığı
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tanrı olarak bilinir: İş 5:3-4, 2 Kor 3:17-18
Sonsuzdur: İbr 9:14
Her şeye kadirdir: Luk 1:35, Tek 1:2, Eyu 26:13
Her şeyi bilendir: 1 Kor 2:10-11, Yuh 14:26, Yuh 16:12-13
Her yerde ve her zaman hazırdır: Mez 139:7-13
Yaratıcıdır: Tek 1:2, Mez 104:30
Baba ve Oğul ile birliktedir: Mat 28:19, 2 Kor 13:14
Egemendir: 1 Kor 12:4-11
Ruhsal hayatı verir: Yuh 3:3, 8
"Kutsal" Ruhtur: Luk 11:13
Gerçektir: 1 Yuh 5:6, Yuh 14:17
Kutsal Ruh'un Ünvanları

1. Tanrı'nın Ruh'u: Tek 1:1-2, Tek 4:38, Mat 3:16, 1 Kor 2:11
2. Rabbin Ruh'u: Hak 3:10, İşa 6:1, Luk 6:18, 2 Kor 3:17-18
3. Baba'nın Ruh'u: Mat 10:20
4. İsa Mesih'in Ruh'u: Fil 1:19
5. Mesih'in Ruh'u: Rom 8:9, 1 Pet 1:11
6. Oğlu'nun Ruh'u: Gal 4:6
7. Lütuf ve yalvarış Ruh'u: Zek 12:10, İbr 10:29
8. Gerçek Ruh'u: Yuh 14:17, Yuh 15:26, Yuh 16:13, 1 Yuh 4:6
9. Yaşam Ruh'u: Rom 8:2
10. Kutsiyet Ruh'u: Rom 1:4
11. İzzet ve Allah'ın Ruh'u: 1 Pet 4:14
12. Peygamberlik Ruh'u: Vah 19:10
13. Hikmet ve anlayış Ruh'u: İşa 11:2, Çık 28:3, Efe 1:17
14. Adalet Ruh'u: İşa 4:3
15. Oğulluk Ruh'u: Rom 8:15
16. Yaşayan Tanrı'nın Ruh'u: 2 Kor 3:3
17. Kutsal Ruh: Tek 6:3, Mat 1:18-20, Luk 11:13 (90 kere)
18. Vaadedilen Kutsal Ruh: Efe 1:13
19. Avutucu: Yuh 14:16, 26, 15:26
20. Ruh: Say 11:17, 25, Hez 2:2, Yuh 3:6, Efe 2:22 (113 kere)
21. Sonsuz Ruh: İbr 9:14
22. Tanrı'nın Kutsal Ruh'u: Efe 4:30
------------------Douglas, Bible Lessons, s. 68-70.

34.
KUTSAL RUH'UN KİŞİLİĞİ
Kitabı Mukaddes Kutsal Ruh'u kişi olarak işaret eder:
Yuh 15:26.....Gerçeğin Ruhu geldiği zaman, O bana tanıklık edecek
Yuh 16:7-8....Yardımcı. . . O'nu size gönderirim. O gelince. . .
Yuh 16:13-14..Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince. . . O beni
yüceltecek. Çünkü benim olandan alacak ve size. . .
Kutsal Ruh bir kişidir, çünkü O bazı niteliklere sahiptir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Kendi kendine karar verme: "Bunların hepsini etkin kılan bir
ve aynı Ruh'tur. Ruh bunları herkese dilediği gibi, ayrı
ayrı dağıtır." (1 Kor 12:11)
Akıl: "Ve öğretmek için onlara iyi Ruhunu verdin" (Neh 9:20)
Bilgi: "İnsanın düşüncelerini, insan içinde olan kendi
ruhundan başka kim bilir? Bunun gibi, Tanrı'nın düşüncelerini Tanrı'nın Ruhundan başkası bilemez." (1 Kor 2:10-12)
Güç: "Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız.
Kudüs'te, tüm Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bir
bucağında benim tanıklarım olacaksınız." (İş 1:8)
Sevgi kapasitesi: "Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih ve Ruh'un
sevgisi adına size yalvarıyorum. . ." (Rom 15:30)
Kederlendirilebilir: "Tanrı'nın Kutsal Ruhunu kederlendirmeyin." (Efe 4:30) "Fakat onlar asi oldular, ve onun
mukaddes Ruhunu incittiler." (İşa 63:10)
Hor görülebilir: "Eğer bir kimse Tanrı'nın Oğlunu ayaklar
altına alır, kendisini kutsal kılan antlaşma kanını bayağı
sayar ve lütufkar Ruh'a hakaret ederse, daha ne kadar
şiddetli bir cezaya layık sayılacak sanırsınız?" (İbr 10:29)
Ona yalan söylenilebilir: "Hananyan, nasıl oldu da yüreğini
Şeytan'a verdin, Kutsal Ruh'a yalan söyleyip. . ." (İş 5:3-5)
Ona küfredilebilir: "Bunun için size diyorum ki, insanların
işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak; ama Ruh'a
karşı yapılan küfür bağışlanmayacak." (Mat 12:31-32)
Kutsal Ruh sadece bir insanın yapabileceği şeyleri yapar:

1.

Allah'ın derin şeylerini araştırır: "Ruh her şeyi, Tanrı'nın
derin düşüncelerini bile araştırır." (1 Kor 2:10)
2. Konuşabilir: "Kulağı olan, Ruh'un topluluklara ne dediğini
işitsin." (Vah 2:7)
3. Ağlayabilir: "Oğullar olduğunuz için Tanrı, öz Oğlunun
'Abba! Baba!' diye seslenen Ruhunu yüreklerinize gönderdi."
(Gal 4:6)
4. Araya girer: "Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım
eder. Nasıl dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, ama Ruh'un
kendisi, sözle anlatılamaz ahlarla bizim için Tanrı'ya
yalvarır." (Rom 8:26)
5. Tanıklık eder: "Yardımcı, yani Baba'dan çıkan Gerçeğin Ruhu
geldiği zaman, O bana tanıklık edecek." (Yuh 15:26)
6. öğretir: "Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek" (Yuh 14:26)
7. Yol gösterir ve yöneltir: "Tanrı'nın Ruhuyla yönetilenlerin
hepsi Tanrı'nın oğullarıdır." (Rom 8:14)
8. Emir verir: "Kutsal Ruh'un, Tanrı sözünü Asya ilinde
yaymalarını engellemesi üzerine Pavlus'la. . ." (İş 16:6-7)
9. İnsanları işe çağırır ve onlara görev verir: "Kutsal Ruh
kendilerine şöyle dedi: 'Barnaba'yla Saul'u, kendilerini
çağırmış olduğum görev için bana ayırın." (İş 13:2)
------------------Douglas, Bible Lessons, s. 66-67.

35.
KUTSAL RUH'UN İŞLERİ
Yaratılış ile İlişkisi
Tek 1:2.......Allahın Ruhu suların yüzü üzerinde hareket ediyordu
Eyu 26:13.....Onun Ruhu ile gökler süslenir.
Eyu 33:4......Allahın Ruhu beni yarattı, ve Kadirin soluğu beni
diriltti.
Mez 104:30....Ruhunu gönderirsin, yaratılırlar.
Kitabı Mukaddes ile İlişkisi
İş 1:16.......Kutsal Ruh'un, İsa'yı tutuklayanlara kılavuzluk
eden Yahuda ile ilgili olarak Davud'un ağzıyla...
İş 28:25......"Yeşaya peygamber aracılığıyla atalarınıza seslenen
Kutsal Ruh söyledi. Ruh dedi ki. . ."
Efe 6:17......Kurtuluş miğferini ve Tanrı sözü olan Ruh'un
kılıcını alın.
2 Pet 1:20-21.İnsanlar Kutsal Ruh'ça yöneltilerek Tanrı'nın
sözlerini ilettiler.
İsa Mesih ile İlişkisi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

İsa Kutsal Ruh vasıtasıyla ana rahminde oluştu: Luk 1:35
İsa Kutsal Ruh tarafından meshedildi: Mat 3:16, İş 10:38
İsa Kutsal Ruh tarafından dolduruldu: Luk 4:1,17, Mat 12:28
İsa'ya Kutsal Ruh tarafından yol gösterildi: Mat 4:1
İsa Kutsal Ruh tarafından Tanrı'ya sunuldu: İbr 9:14
İsa Kutsal Ruh tarafından ölümden diriltildi: Rom 1:4, 8:11
İsa Kutsal Ruh'u inananlara verdi: İş 2:33, Yuh 20:22
İnananlarla İlişkisi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

İnananları kendisi ile doldurur: İş 2:4, Efe 5:18
İnananları İsa'nın bedeniyle vaftiz eder: 1 Kor 12:13
İnananları İsa Mesih'te mühürler: 2 Kor 1:22, Efe 1:13-14
İnananların Tanrı'nın oğlu olmasını temin eder: Rom 8:16-17
O devamlı olarak inananlarla birliktedir: Yuh 14.6
O inananları kutsallaştırır: 2 Sel 2:13, 1 Pet 1:2
İnananları gerçeğe götürmekte rehberlik yapar: Yuh 16:13
İnananların görevleri için onlara güç verir: İş 1:8
İnananlara işlerinde yol gösterir: İş 8:29
İnananların görevlerini belirler: İs 13:1-2, İş 20:17, 28
İnananları teselli eder: Yuh 14:16-26, İş 9:31
İnananlara ruhsal ödüller verir: 1 Kor 12:3-11
İnananlara ruhsal meyvaları verir: Gal 5:22-23
İnananlara ruhsal sezgi yeteneğini verir: 1Kor 2:10, 1 Yuh 4
İnananlara sevinç verir: İş 13:52, Rom 14:17, Rom 15:13
İnananlara öğrendikleri şeyleri hatırlatır: Yuh 14:26
İnananlara ruhsal gerçekleri ilham yoluyla açıklar: Yuh16:14
İnananlara Tanrı'ya itaat etme gücü verir: 1 Pet 1:22
İnananları ölüm ve günahın kanunundan özgür tutar: Rom 8:2
İnananlara Tanrısal sevgiyi verir: Rom 5:5, Kol 1:4, 8
Tanrı'ya tapınmayı telkin eder: Yuh 4:23-24, Fil 3:3
İlham verir, yorumlar, ve Tanrı'nın derin şeylerini uygular:
1 Kor 2:9-16
23. O, günah, doğru, ve yargıyı belli eder: Yuh 16:8-11
24. İnananları ölümden diriltir: Rom 8:11
------------------Douglas, Bible Lessons, s. 71-73.

36.
KUTSAL RUH'UN İÇİMİZE YERLEŞMESİ
Yoel 2:28-32...Ve ondan sonra vaki olacak ki, bütün beşer üzerine
Ruhumu dökeceğim.
Mat 3:11.......Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum,
ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben
O'nun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim.
O sizi Kutsal Ruh'la ve ateşle vaftiz edecek.
Luk 11:13......Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza
güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, gökteki
Baba'nın, kendisinden dileyenlere Kutsal Ruh'u
vereceği çok daha kesin değil mi?
Yuh 3:3-5......İsa ona şu karşılığı verdi: "Sana doğrusunu
söyleyeyim, bir kimse yeniden doğmadıkca Tanrı'nın
Egemenliğini görmez. . . Sana doğrusunu
söyleyeyim, bir kimse sudan ve Ruh'tan doğmadıkça
Tanrı'nın Egemenliğine giremez.
Bedenden doğan bedendir, Ruh'tan doğan ruhtur."
Yuh 7:37-39...."Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. Kutsal
Yazı'da dendiği gibi, "bana iman edenin 'içinden
diri su ırmakları akacaktır.'" Bunu, kendisine
iman edenlerin alacağı Ruh'la ilgili olarak
söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti. Çünkü İsa
henüz yüceltilmemişti.
Yuh 14:16-26...Ben de Baba'dan dileyeceğim ve O, sonsuza dek
sizinle birlikte olsun diye size başka bir
Yardımcı, Gerçeğin Ruhunu verecek. . . Çünkü O
aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.
Yuh 20:21-23...İsa yine onlara, "Size esenlik olsun!" dedi.
"Baba beni gönderdiği gibi, ben de sizi
gönderiyorum." Bunu söyledikten sonra onların
üzerine üfleyerek, "Kutsal Ruh'u alın!" dedi.
İs 2:1-21......Pentikost günü geldiğinde. . . İmanlıların hepsi
Kutsal Ruh'la doldular. . .
İş 2:38-39....."Günahlarınızın bağışlanması için tövbe edin, her
biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece
Kutsal Ruh armağanını alacaksınız. Bu vaat size,
çocuklarınıza ve uzakta olanların hepsine,
Tanrımız olan Rab'bin kendine çağıracağı herkese
yöneliktir."
İş 10:38-47....O zaman Petrus, "Bunlar, tıpkı bizim gibi Kutsal
Ruh'u almışlardır. Suyla vaftiz olmalarına kim
engel olabilir?" dedi.
İş 11:15-18...."Ben konuşmaya başlayınca Kutsal Ruh, başlangıçta
bizim üzerimize indiği gibi, onların da üzerine
indi. O zaman Rab'bin söylediği şu sözü
anımsadım: 'Yahya suyla vaftiz etti, sizler ise
Kutsal Ruh'la vaftiz edileceksiniz'. . . Demek ki
Tanrı, tövbe ve yaşama kavuşma fırsatını diğer
uluslara da vermiştir."
Rom 8:9-11.....Ne var ki, Tanrı'nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, siz
benliğin değil, Ruh'un denetimindesiniz. Ama bir
kişide Mesih'in Ruhu yoksa, o kişi Mesih'in
değildir.
1 Kor 6:19-20..Bedeninizin, Tanrı'dan aldığınız ve içinizde olan
Kutsal Ruh'un tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz?
1 Kor 12:13....İster Yahudi ister Grek, ister köle ister özgür
olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh'ta
vaftiz olduk ve hepimizin aynı Ruh'tan içmesi
sağlandı.

37.
KUTSAL RUH'UN İÇİMİZİ DOLDURMASI
Zek 4:6........Zerubbabele RABBİN sözü şudur: Kudretle değil,
kuvvetle değil, ancak benim Ruhumla, orduların
RABBİ diyor.
Luk 1:15,41,67.Daha annesinin rahmindeyken Kutsal Ruh'la
dolacaktır. . . Kutsal Ruh'la dolan Elizabet,
yüksek sesle şöyle dedi. . . Çocuğun babası
Zekeriya, Kutsal Ruh'la dolarak şu peygamberlikte
bulundu. . .
Luk 24:49......Ben de Babamın vaadettiğini size göndereceğim.
Ama siz, gökten gelecek güçle kuşanıncaya dek
kentte kalın.
İş 1:4-8.......Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız.
Kudüs'te, tüm Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın
dört bir bucağında benim tanıklarım olacaksınız.
İs 2:1-4.......Pentikost günü geldiğinde bütün imanlılar bir
arada bulunuyordu. Ansızın gökten, güçlü bir
yelin esişini andıran bir ses geldi ve
bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten
dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin
üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi
Kutsal Ruh'la doldular, Ruh'un onları konuşturduğu
yabancı dillerde konuşmaya başladılar.
İş 4:8, 31.....O zaman Kutsal Ruh'la dolan Petrus onlara şöyle
dedi. . . Dualar bitince toplandıkları yer
sarsıldı. Hepsi Kutsal Ruh'la doldular ve Tanrı
sözünü cesaretle duyurmaya devam ettiler.
İş 6:3-5.......Aranızdan Ruh'la ve bilgelikle dolu, yedi saygın
kişi seçin. . . Böylece, iman ve Kutsal Ruh'la
dolu biri olan İstefan'in yanısıra Filipus. . .
İş 7:55........Kurul üyeleri bu sözleri duyunca küplere bindiler,
İstefan'a karşı dişlerini gıcırdattılar. Kutsal
Ruh'la dolu olan İstefan ise, gözlerini göğe dikip
Tanrı'nın görkemini ve Tanrı'nın sağında duran
İsa'yı gördü. "Bakın" dedi. . .
İş 9:17........Bunun üzerine Hananya gitti, eve girdi ve ellerini
Saul'un üzerine koydu. "Saul kardeş" dedi, "sen
buraya gelirken yolda sana görünen Rab, yani İsa,
gözlerin açılsın ve Kutsal Ruh'la dolasın diye
beni yolladı."
İş 11:22-24....Kutsal Ruh'la ve imanla dolu, iyi bir adam olan
Barnaba, Antakya'ya varıp Tanrı lütfunun. . .Sonuç
olarak Rab'be daha birçok kişi kazanıldı.
İş 13:9, 52....Ama Kutsal Ruh'la dolan Saul, yani Pavlus,
gözlerini Elimas'a dikerek, "Ey İblis'in oğlu!"
dedi. . .öğrenciler ise sevinç ve Kutsal Ruh'la
doluydu.
1 Kor 2:4-5....Sözüm ve bildirim, insan bilgeliğinin ikna edici
sözlerine değil, Ruh'un kanıtlayıcı gücüne
dayanıyordu. öyle ki, imanınız insanların
bilgeliğine değil, Tanrı'nın gücüne dayansın.
Gal 5:16.......Şunu diyorum: Ruh'un yönetiminde yaşayın. O zaman
benliğin arzularını asla yerine getirmezsiniz.
Gal 5:22-23....Ruh'un meyvesi ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır,
şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve
özdenetimdir. Bu tür şeyleri yasaklayan bir yasa
yoktur.
Efe 5:18.......Şarapla sarhoş olmayın, sizi sefahate götürür.
Bunun yerine Ruh'la dolu olun.
1 Sel 5:19.....Ruh'u söndürmeyin.

38.
KUTSAL RUH'UN VAFTİZİ
(Değişik Yorumlar)
1. Kurtuluş olduğu zaman yerini alacak ilk iştir. "İster Yahudi
ister Grek, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden
olmak üzere aynı Ruh'ta vaftiz olduk ve hepimizin aynı Ruh'tan
içmesi sağlandı." (1 Kor 12:13). Bu Efe 4:5'te de bahsedilen
"tek" vaftizdir. Bu olay İsa'nın bedeninin içine girilerek
yapılan vaftizdir ve kurtuluşun ana noktasıdır. Tüm inananlar
inandıkları anda Kutsal Ruh'un vaftizini alırlar. Bu görüşe
göre Kutsal Ruh'un vaftiziyle, içe doluşu eşittir.
2. Lütfun ikinci işidir, fakat farklı dillerde konuşmayı
içermesi gerekli değildir. Tanrı'nın ulu insanlarının
bazıları Moody, Finney, Torrey, gibiler bu fikir kabul
ettiler.
Bu insanlar Kutsal Ruh'un vaftizinin amacının
insanların işleri için kendilerine verilen yapabilme güçü
olduğunu kabul ederler (İş 1:5. 1:8, 2:4, 4:31-33). Bu
görüşe göre Kutsal Ruh'un vaftiziyle içe doluşu aynı olaydır
ve esasen birbirine eşittir.
3. Farklı dillerde konuşma tecrübesidir: Kutsal Ruh'un
Vaftiziyle gerçekten dört defa farklı dil kullanılmıştır:
a)
b)
c)
d)

Pentikost günününde Yahudiler (İş 2:1-4)
Samiriyeli inanlıların kabul edilişi (İş 8:14-18)
İnanlı ulusların kabul edilişi (İş 10:44-46)
Vaftizci Yuhanna'nın öğrencilerinin kabul edilişi
(İş 19:1-7)

Bu teorinin bazı savunucuları Kutsal Ruh'un vaftizinin
kanıtını farklı dillerde konuşma olarak ifade ederler.
karşılık aşağıdaki maddeleri dikkatlice inceleyelim:
a)

Buna

Farklı dillerde konuşmanın amacı yukarıda da bahsedildiği
gibi dört farklı grubu farklı dillerde konuşarak
birleştirmekti. Bu Pentikost tecrübesi yani farklı
dillerin birbirleriyle vaftiz sayesinde konuşmaları
Elçilerin İşlerinin on dokuzuncu bölümüne kadar devam
etti.
b) İsa vaftiz olurken farklı dillerde konuşmayı kullanmadı.
c) Yoel kehanetlerinde farklı dillerde konuşmadan bahsetmez
(Yoel 2:28-29).
d) Farklı dillerde konuşma inanmayanlar için bir işarettir
(1 Kor 14:22).
e) Farklı dillerde konuşma Ruhsal bir hediyedir, ve O'nu
Tanrı kendiliğinden kişiye verir (1 Kor 12:10-11).
Yunanca Kutsal Kitap'tan da açıkça anlaşılmaktadır ki
herkesin farklı dillerde konuşma yeteneği olamaz, (çünkü
Yunanca 1 Kor 12:30 daki ____ 'in "hayır" cevabı olması
gerekir.) Buna karşın İş 2:38-39'ya göre, şu açıktır ki
herkes Kutsal Ruh'un vaftizini alır.
f) İş 2:4'te farklı dillerde konuşma kullanılmıştır, fakat
İş 4:31'de aynı olayda, farklı dillerde konuşma
kullanılmamıştır.
g) Kilise tarihinde Tanrı'nın ruhsal, ulu kişilerinden
çoğu farklı dillerde konuşmamışlardır.
------------------Douglas, Bible Lessons, s. 78-80.

39.
İSA'NIN MESİH OLDUĞUNA DAİR DELİLLER
PEYGAMBERLİK VASITASIYLA
ESKİ AHİT'İN
YENİ AHİT'İN
PEYGAMBERLİĞİ
İSA MESİH'İN KİMLİĞİ
TAMAMLAMASI
_________________________________________________________________
1. Tek 3:15
Kadın'ın dölünde doğuş
Gal 4:4
2. İşa 7:14
Bakireden doğuş
Mat 1:18-25
3. Mez 2:7
Tanrı'nın oğlu
Mat 3:17,16:16
4. Tek 22:18
İbrahim'in dölü
Mat 1:1
5. Tek 21:12
İshak'ın oğlu
Luk 3:23-24
6. Say 24:17
Yakub'un oğlu
Luk 1:33
7. Tek 49:10
Yahudadan
İbr 7:14
8. İşa 11:1
Yesse'in ailesi
Luk 3:23 & 32
9. Yer 23:5
Davud'un ailesi
Vah 22:16
10. Mik 5:2
Beytlehem'de doğuş
Mat 2:1
11. Mez 72:10
Hediyeler verildi
Mat 2:1 & 11
12. Yer 31:15
Hirodes çocukları öldürttü
Mat 2:16
13. Mik 5:2
O her zaman var
Kol 1:17
14. Mez 110:1
O Rab olarak çağrılacak
Luk 2:12
15. İşa 7:14
Adını İmmanuel koyacaklar
Mat 1:23
16. Say 18:18
Peygamber olacak
Mat 21:11
17. Mez 110:4
Rahip olacak
İbr 3:1, 5:5-6
18. Mez 2:6
Kral olacak
Yuh 18:33-38
19. İşa 33:22
Yargıç olacak
Yuh 5:30
20. İşa 11:2
Kutsal Ruh Onun üzerinde
Mat 3:16-17
21. Mez 69:9
Tanrı için gayret
Yuh 2:15-17
22. İşa 40:3
Haberci
Mat 3:1-2
23. İşa 9:1
O'nun görevi Galile'de başlar
Mat 4:12-17
24. İşa 35:5-6
Mucizeler O'nun işidir
Mat 9:35
25. Mez 78:2
Mesellerin öğretmenidir
Mat 13:34
26. Mik 3:1
Tapınağa girecek
Mat 21:12
27. Zek 9:9
Kudüs'e bir eşeğin üzerinde girecek Luk 19:35
28. Mez 118:22 Yahudiler'de köşenin başı olan taş 1 Pet 2:7
29. İşa 60:3
Yahudi olmayanların ışığı
İş 13:47-48
30. Mez 16:10
O'nun dirilişi
İş 2:31
31. Mez 68:18
O'nun Miraç'ı
İş 1:9
_________________________________________________________________
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40.
İSA'NIN MESİH OLDUĞUNA DAİR DELİLLER:
PEYGAMBERLİK VASITASIYLA
ESKİ AHİT'İN
YENİ AHİT'İN
PEYGAMBERLİĞİ
İSA MESİH'İN KİMLİĞİ
TAMAMLAMASI
_________________________________________________________________
32. Mez 110:1
Tanrı'nın sağ elinde oturdu
İbr 1:3
33. Mez 41:9
Arkadaşları ona ihanet etti
Mat 10:4
34. Zek 11:12
30 parça gümüşe satıldı
Mat 26:15
35. Zek 11:3
Tanrı'nın evinde para atıldı
Mat 27:5
36. Zek 11:13
Tarla için fiyat biçildi
Mat 27:7
37. Zek 13:7
öğrencileri onu sakladı
Mat 14:50
38. Mez 35:11
Yalancı şahitler onu suçladı
Mat 26:59-61
39. İşa 53:7
Onu suçladılar, O sustu
Mar 15:3-5
40. İşa 53:5
Yaralandı ve berelendi
Mat 27:26
41. İşa 50:6
Ona vuruldu ve tükürüldü
Mat 26:67
42. Mez 22:7-8
Onunla alay edildi
Mat 27:31
43. Mez 109:24
Haçın altına düştü
Luk 23:26
44. Mez 22:16
Elleri ve ayakları delindi
Luk 23:33
45. İşa 53:12
Hırsızlarla haça gerildi
Mat 27:38
46. İşa 53:12
Düşmanları için dua etti
Luk 23:34
47. İşa 53:3
Cemaati Onu reddetti
Yuh 7:5, 48
48. Mez 69:4
Neden yokken nefret edildi
Yuh 15:25
49. Mez 38:11
Arkadaşları Ondan uzaktaydı
Luk 23:49
50. Mez 109:25
İnsanlar Ona kafa salladılar
Mat 27:39
51. Mez 22:17
Gözlerini Ona diktiler
Luk 23:35
52. Mez 22:18
Elbiseleri için kumar oynandı
Yuh 19:23-24
53. Mez 69:21
Susadı
Yuh 19:28
54. Mez 69:21
Ona öd ve sirke verildi
Mat 27:34
55. Mez 22:1
Terkedilmesine ağladı
Mat 27:34
56. Mez 31:5
Ruhunu Tanrı'ya teslim etti
Luk 23:46
57. Mez 34:20
Kemikleri kırılmadı
Yuh 19:33
58. Mez 22:14
Kalbi yarıldı
Yuh 19:34
59. Zek 12:10
Böğrü mızrakla delindi
Yuh 19:34
60. Amo 8:9
Her yer karardı
Mat 27:45
61. İşa 53:9
Zengin adamın mezarına gömüldü
Mat 27:56-60
_________________________________________________________________
McDowell, Evidence That Demands a Verdict, s. 147-183.

41.
ESKİ AHİT'TE İSA YEHOVA OLARAK ADLANDIRILIR
ESKİ AHİT'TE
YEHOVA

(aynı anlam)

Say 32:39,
Çık 3:13-14

YENİ AHİT'TE
RAB

BEN OLANIM
BEN İM

İşa 41:4, 43:10,
44:6, 48:12

Yuh 8:23-24 & 58,
13:19, 18:5

İlk benim, ve
son benim

İşa 43:3, 45:21-23
Mez 106:21

Kurtarıcı

Mez 47:1-9,Yer 10:10
İşa 44:6-8

Vah 1:8, 17-18,
2:8, 22:13-16
Yuh 4:42, 1Yuh 4:14
İş 4:12, 20:28

Kral

Mat 2:1-6, Luk 23:3
Yuh 19:21

Yargıç

Rom 14:10, 2 Kor 5:
10, 2 Tim 4:1

Say 32:4, İşa 17:10
2 Sam 22:32

Kaya

1 Kor 10:4, 1Pet 2:
6-8, Say 20:12

Mez 47:1-9, 100:1-5
İşa 40:11

Çoban

Yuh 10:11, 1 Pet 5:
4, İbr 13:20

Tek 18:25
Yoe 3:12

Tek 1:1, İşa 40:28
Mez 102:24-27

Yaratıcı

Mez 27:1, İşa 60:20

Işık

İşa 40:3, Mal 3:1
İşa 6:1

Yuh 1:3, Kol 1:1217, İbr 1:10-12
Yuh 1:9,

Haberci

Mat 3:3

İşaya tarafından
görünen

İşa 42:8

O'nun şerefi
paylaşılmaz

Yuh 12:41
Vah 1:6-8, 5:8-12,
15:3

İşa 8:13

Kutsallaştırılmış olmak

1 Pet 3:15

Mez 68:18

Tutsakları tutsak aldı

Efe 4:7-8

Zek 12:10
Yer 23:5-6
Mez 102:12

8:12, 9:5

O'nun göğsü delindi
Bizim Doğrumuz Yehova
Yehova sonsuza dek durur

Vah 1:7
1 Kor 1:30,
2 Kor 5:20-21
İbr 1:10-13

SÖZ TANRI'NIN MELEĞİNİN ŞEKLİNİ ALARAK GORÜNÜR
Tek
Tek
Tek
Tek
Çık
Çık
Çık
Çık
Say

16:7-14......Hacar'a
18:13-33.....İbrahim'e
22:11-18.....İbrahim'e
31:11-13.....Yakub'a
3:2-5........Musay'a
14:19........İsrail'e
23:20........İsrail'e
32:34........İsrail'e
22:22-35.....Balam'a

Hak 6:11-23.....Gideon'a
Hak 13:2-5......Manoah'a
1 Kır 19:5-7....İlyay'a
2 Kır 19:35.....Aşur'a
1 Tar 21:15-17..Davud'a
Zek 1:11........Zekaraya'ya
Dan 3:25........Şadrak'a,
Meşak'a,
Abednego'ya

42.
OĞULUN BABASIYLA İLİŞKİSİ
İsa Mesih Tanrı Baba'ya Eşittir
Yuh 1:1, 14....Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi
ve Söz Tanrı'ydı. . . Söz insan olup aramızda
yaşadı.
Yuh 5:18.......Tanrı'nın kendi Babası olduğunu söyleyerek
kendisini Tanrı'ya eşit kılıyordu.
Yuh 5:22-23....Baba kimseyi yargılamaz, tüm yargılama işini
Oğul'a verdi. öyle ki, herkes Baba'yı
onurlandırdığı gibi Oğul'u onurlandırsın. Oğul'u
onurlandırmayan, O'nu gönderen Baba'yı da
onurlandırmaz.
Yuh 10:30-33...Ben ve Baba biriz. . . Yahudiler şöyle cevap
verdiler: "Seni iyi işlerden ötürü değil, küfür
ettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde
Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun."
Yuh 17:5.......Baba, dünya var olmadan önce ben senin yanındayken
sahip olduğum yücelikle şimdi beni yanında yücelt.
Kol 1:15-17....Görünmez Tanrı'nın görüntüsü, yaradılışın ilk
doğan O'dur. . . her şey O'nda yaratıldı.
Kol 2:9........Çünkü Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te
bulunuyor.
Tit 2:13.......Bu arada, mübarek ümidimizin gerçekleşmesini, ulu
Tanrı ve Kurtatıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde
gelmesini bekliyoruz.
İbr 1:8........Ama Oğul için şöyle diyor: "Ey Tanrı, tahtın
sonsuzluk boyunca kalıcıdır, ve adalet asası senin
egemenliğinin asasıdır.
1 Yuh 5:20.....Biz gerçek Olan'dayız, O'nun Oğlu İsa Mesih'teyiz.
Kendisi gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır.
İsa Mesih İnsan Olarak Baba'nın Aşağısındadır
Yuh 5:19.......İsa Yahudilere şöyle karşılık verdi: "Size
doğrusunu söyleyeyim, Oğul, Baba'nın yaptıklarını
görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne
yaparsa Oğul da aynı şeyi yapar.
Yuh 6:57.......Yaşayan Baba beni gönderdiği ve ben Baba'nın
aracılığıyla yaşadığım gibi, bedenimi yiyen de
benim aracılığımla yaşayacak.
Yuh 14:28... ..Beni sevseydiniz, Baba'ya gideceğim için
sevinirdiniz. Çünkü Baba benden üstündür.
Yuh 20:17......İsa, "Bana dokunma!" dedi. "Çünkü daha Baba'nın
yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve onlara
söyle, 'Benim Babamın ve sizin Babanızın, benim
Tanrımın ve sizin Tanrınızın yanına çıkıyorum.'"
1 Kor 11:3.....Ama şunu da bilmenizi isterim: her erkeğin başı
Mesih, kadının başı erkek ve Mesih'in başı
Tanrı'dır.
1 Kor 15:24-28.Bundan sonra Mesih, her yönetimi, her hükümranlık
ve gücü ortadan kaldırıp egemenliği Baba Tanrı'ya
teslim ettiği zaman son gelmiş olacak. . . o zaman
Oğul da her şeyi kendisine bağlı kılan Tanrı'ya
bağlı olacaktır. öyle ki, Tanrı her şeyde her şey
olsun.
Fil 2:5-8......Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı'ya
eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama
yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı ve insan
benzeyişinde doğdu.

43.
İSA MESİH'İN "KENOSİS" YAPMASI:
KENDİSİNİ KENDİ NİTELİKLERİNDEN YOKSUN BIRAKMASI
Filipililere 2:5-8
Mesih İsa'da olan düşünce siz de olsun. Mesih, Tanrı özüne
sahip olduğu halde, Tanrı'ya eşitliği sıkıca sarılacak bir
hak saymadı. Ama yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı ve
insan benzeyişinde doğdu. İnsan biçimine bürünmüş olarak
ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini
alçalttı.
İsa Mesih Kendisini ne kadar Yoksun Bıraktı?
1.

O'nun Tanrısal özü değiştirilemez, çünkü O sonsuza dek
yaşayan (Mik 5:1-2, Yuh 1:1-2, İbr 1:8, Vah 1:8-11), ve
beden olarak dünyaya görünen Tanrı'dır (İşa 7:14, İşa 9:6-7,
Mat 1:18-25, Yuh 1:1-2, 14, 1 Tim 3:16).
İsa Mesih Kendi Kendisini Aşağıdakilerden Yoksun Bıraktı:

2.

Tanrı ile eşitlik:

Fil 2:6-7, Yuh 14:28, 1 Kor 11:3.

3.

O sonsuza dek insan şekline alıp yaşayan; Tanrı formu, Tanrı
bedeni veya ruhsal beden: Fil 2:6-8, Fil 3:21, Mat 1:18-25,
Luk 1:35, Yuh 1:14, Luk 24:37-40, Zek 13:6, Gal 4:4, Rom 8:3.

4.

Bedenen ölümsüzlük:
Pet 3:18.

5.

Daha önce O Babasıyla birlikte dünyada bir lütuftu:
12:23, Yuh 17:5, Mat 16:27, Fil 2:5-11.

6.

Dünyada ve cennette özgürce her şeyi yapabilme yetkisi. Bu
O'nun dirilişinden sonra O'na tekrar verildi: Mat 28:18, Fil
2:9-11, Efe 1:20-23, 1 Pet 3:22.

7.

O'nun Babasıyla birlikte sonsuza dek sürecek dış alemdeki
gücü ve O'nun Tanrısal niteliklerini yapabilme özgürlüğü. O
dünyadaki yaşamı esnasında, Kutsal Ruh'un içine dolmasına
kadar gücü ile mucize göstermeye istekli değildi ve buna ek
olarak O tüm işlerinin, öğretilerinin Baba tarafından, Kutsal
Ruh'un meshi vasıtasıyla yaptığını söyledi. Bu Kutsal
Kitap'ta bulunan aşağıdaki olayların ispatıdır:

1 Kor 15:3, Mez 16:10, 1 Pet 2:24, 1
Yuh

(1)

Her ne kadar O Tanrı olsada, kendisini insan durumunda
sınırladı, bu yüzden örneklerimize bakarken O'nun
adımlarını takip edebiliriz: Fil 2:6-8, İbr 2:14-18,
İbr 5:8-9, 1 Pet 2:21.

(2)

Günaha teşvik edici olaylarda kanıtlanır ki O kendini
insan olarak sınırlamıştır, bu yüzden bu olayları insan
olarak yenebilmiştir, Tanrı olarak değil: Luk 4:1-13,
İbr 4:14-16, Heb 5:7-9.

(3)

İşaya Mesih'in iyi ve kötüyü bilmeyen bir bebek olarak
doğduğunu (İşa 7:14-16);
ve Rabbin Ruh'unun O'na
hikmet ve anlayış Ruh'unu, öğüt ve kuvvet Ruh'unu, bilgi
ve Rab korkusu Ruh'unu vereceğini (İşa 11:2-3); ve Rab
Allah'ın Ruh'unun O'na görevi için güç vereceğini (İşa
42:1-7, 50:4-11, 61:1-2) söyler.

44.
İSA MESİH'İN "KENOSİS" YAPMASI:
KENDİSİNİ KENDİ NİTELİKLERİNDEN YOKSUN BIRAKMASI
(4)

Tarih, kendisini bir bebek olarak sınırlandıran İsa'nın
beden, ruh, ve can olarak büyüdüğüne; insan ve Tanrı
gözünde lütuf ve hikmetle dolu olduğuna, beğenildiğine
tanıklık eder (1 Kor 2:11, Luk 2:40, 52). O ergenlik
çağından erkekliğe geçtikten, Kutsal Ruh'un onu
ödüllendirmesi ve meshetmesinden sonra bile, kendini
bilgide kısıtladı (Mar 13:32). O itaat etmeyi bile
çektiği elemler vasıtasıyla öğrendi.
(İbr 4:14-16, 5:7-9)

(5)

O dünyevi görevinde işlerini Tanrısal nitelikleriyle
yaptığını iddia etmedi, O aynı işleri sadece Kutsal
Ruh'un meshiyle yaptığını söyledi (Yuh 8:28, Luk 4:16-21).
Başka yazarlar O'nun güç kaynağının Kutsal Ruh olduğunu
söylediler (Yuh 3:34, İş 10:38).

(6)

İsa Mesih'in yaptığı herşey Tanrı Baba'ya dayanır ve O'na
itaat ile yapılmıştır:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
İ.
J.

(7)

Oğul kendiliğinden hiç bir şey yapamaz: Yuh 5:17, 19,
8:18
Ben kendiliğimden hiç bir şey yapamam: Yuh 5:30
Kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yapmaya
çalışırım: Yuh 5:30, 6:38
Benim öğrettiklerim benden değil, beni gönderenden
geliyor: Yuh 7:16, 8:26
Hiç bir şeyi kendiliğimden yapmam: Yuh 8:28
Ben daima onu hoşnut eden şeyleri yaparım: Yuh 8:29
Ben Tanrı'dan çıkıp geldim; kendiliğimden gelmedim:
Yuh 8:42, 16:28
Kendi yüceliğimi arıyor değilim: Yuh 8:50, 54
Ben kendiliğimden konuşmadım, beni gönderen Baba neler
söyleyeceğimi ve neler bildireceğimi bana buyurdu: Yuh
12:49-50, 14:10
Yaptığım işler benim değil, Baba'mın işleridir: Yuh
10:25, 37-38, Yuh 14:10-11

İsa Mesih defalarca hiç bir şeyi kendiliğinden yapmadığını
söyledi (Yuh 5:17, 8:28).
Eğer bu güçlü işleri tek başına
yapmış olsaydı O sadece Tanrı olurdu, ve aynı şeyleri
yapmalarını O'nu izleyenlerden beklemesi mantıksız olurdu.
Fakat, İsa Mesih O'nun adımlarını izlememiz için bir
örneğimiz oldu (1 Pet 2:21, 1 Kor 11:1).
İsa Mesih tüm
inananlarına işlerini tabiatında var olan Tanrısal veya
tabii nitelikleriyle yapmadığını, iş yapma gücünün Kutsal
Ruh'un içe dolması vasıtasıyla verileceğini vurguladı ve bu
konuda söz verdi (Mat 10:1-20, Mat 16:18, Mat 18:18, Luk
10:24-49, Mar 16:15-20, Yuh 14:12-15, İş 1:4-8). Eğer O
güçlü işlerini inananlarına da söz verdiği Kutsal Ruh
vasıtasıyla başardıysa, İsa'nın izleyicilerinden O'nun
işlerini yapmalarını ümit etmesi için iyi bir nedeni vardır
(Mat 17:20-21, Mat 21:22, Mar 11:22-24, Mar 16:17-20, Yuh
7:37-39, Yuh 14:12, Yuh 17:18, Luk 24:49, İs 1:1-8).
------------------Dake, Annotated Reference Bible, s. 218.

45.
İSA MESİH'İN İNSAN ŞEKLİNDE VÜCUT BULMASI
İşa 7:14.......Bunun için Rab kendisi size bir alamet verecek;
işte, kız gebe kalacak, ve bir oğul doğuracak, ve
onun adını İmmanuel koyacak.
İşa 9:6-7......Çünkü bize bir çocuk doğdu, bize bir oğul verildi;
ve reislik onun omuzu üzerinde olacak, ve onun
adı: Acip öğütçü, Kadir Allah, Ebediyet Babası,
Selamet Reisi çağırılacaktır.
Mika 5:2.......Ve sen, Yahuda binleri arasında bulunmak için
küçük
olan Beyt-lehem Efrata, İsrail üzerine
hükümdar olacak adam bana senden çıkacak; ve onun
çıkışı eski vakitten, ezeli günlerdendir.
Mat 1:18-25....İsa Mesih'in doğumu da şöyle oldu. . ."Davut oğlu
Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma.
Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh'tandır.
Bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü
halkını günahlarından kurtaracak olan O'dur."
Luk 1:30-35....Ama melek ona, "Korkma Meryem" dedi, "sen
Tanrı'nın lütfuna eriştin. Bak, gebe kalıp bir
oğul doğuracaksın, adını İsa koyacaksın. O büyük
olacak, kendisine 'en yüce Olan'ın Oğlu' denecek.
Rab Tanrı O'na atası Davud'un tahtını verecek. O
da sonsuza dek Yakub'un soyu üzerinde egemenlik
sürecek, ve egemenliğinin sonu gelmeyecektir."
Meryem meleğe, "Bu nasıl olur, ben erkeğe varmadım
ki?" dedi. Melek ona şöyle cevap verdi: "Kutsal
Ruh senin üstüne üzerine gelecek, en yüce Olan'ın
gücü senin gölge salacak. Bunun için doğacak
olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.
Luk 2:8-14.....çobanlar. . . Melek ise onlara, "Korkmayın!" dedi.
"Size, tüm halk için büyük sevinç kaynağı olacak
bir müjde getiriyorum: bugün size, Davud'un
kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan
Mesih'tir.
Yuh 1:1, 14....Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi
ve Söz Tanrı'ydı. . . Söz insan olup aramızda
yaşadı. Biz de O'nun yüceliğini, Baba'dan gelen,
lütuf ve gerçekle dolu olan biricik Oğul'un
yüceliğini gördük.
Fil 2:5-8......Mesih İsa'da olan düşünce sizde de olsun. Mesih,
Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı'ya eşitliği
sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama
yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı ve insan
benzeyişinde doğdu. İnsan biçimine bürünmüş
olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun
eğip kendini alçalttı.
Kol 1:13-17....Görünmez Tanrı'nın görüntüsü, bütün yaradılışın
ilk doğanı O'dur. Nitekim gökte ve yeryüzünde,
görünen ve görünmeyen şeyler, tahtlar,
egemenlikler, yönetimler ve hükümranlıklar, her
şey O'nda yaratıldı.
1 Tim 3:16.... Kuşkusuz, Tanrı yolunun sırrı büyüktür. O,
bedende göründü, Ruh'ça doğrulandı, meleklerce
görüldü, uluslara tanıtıldı, dünyada O'na iman
edildi, yücelik içinde yukarı alındı.
İbr 1:1-8......Ve yine Tanrı ilk doğanı dünyaya gönderirken diyor
ki, "Tanrı'nın bütün melekleri O'na tapınsınlar."
İbr 2:14-17....Çocuklar et ve kandan oldukları için İsa da, ölüm
gücüne sahip olanı, yani İblis'i ölüm aracılığıyla
etkisiz hale getirmek üzere onlarla aynı insan
yapısını aldı.

46.
İSA MESİH'İN İNSANLIĞI
Mat 1:16-18....Yakup, Meryem'in kocası Yusuf'un babasıydı.
Meryem'den de Mesih denilen İsa doğdu. . .İsa
Mesih'in doğumu da şöyle oldu. . .
Mat 4:1-4......Bundan sonra İsa, İblis'in denemelerinden geçmek
üzere Ruh tarafından çöle götürüldü. Kırk gün
kırk gece oruç tutuktan sonra acıktı.
Mat 8:24-25....İsa ise uykuya dalmıştı. öğrenciler gidip O'nu
uyandırarak, "Rab, kurtar bizi, batıyoruz!"
dediler.
Mat 9:36.......Kalabalıkları görünce onlara acıdı. Çünkü
çobansız koyunlar gibi şaşkın ve perişandılar.
Mar 3:5........İsa çevresindekilere öfkeyle baktı. Yüreklerinin
katılığı O'nu kederlendirmişti.
Luk 2:40.......Çocuk büyüyor, bilgelikte yetkinleşip
güçleniyordu. Tanrı'nın lütfu O'nun üzerindeydi.
Luk 2:52.......İsa bilgelikte ve boyda gelişiyor, Tanrı'nın ve
insanların beğenisini kazanıyordu.
Luk 3:23-38....İsa'nın kendisi görevine başladığı zaman otuz
yaşlarındaydı. Yusuf'un oğlu olarak biliniyordu.
Yuh 1:14.......Söz insan olup aramızda yaşadı. Biz de O'nun
yüceliğini Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu
olan biricik Oğul'un yüceliğini gördük.
Yuh 4:6-7......İsa yolculuktan yorulmuş olduğu için kuyunun
yanına oturmuştu. Saat on iki sularıydı.
Samiriyeli bir kadın su çekmeye geldi. İsa ona,
"Bana su ver, içeyim" dedi.
Yuh 11:35......İsa ağladı.
Yuh 12:27......Şimdi yüreğim sıkılıyor, ne diyeyim? 'Baba, beni
bu saatten kurtar' mı diyeyim? Ama ben bu amaç
için bu saate geldim.
Yuh 19:28-35...Daha sonra İsa, her şeyin artık tamamlandığını
bilerek Kutsal Yazı'nın yerine gelmesi için,
"Susadım!" dedi. . . İsa üzüm suyunu tadınca,
"Tamamlandı!" dedi ve başını eğerek ruhunu teslim
etti. . . Ama İsa'ya gelince O'nun ölmüş olduğunu
gördüler. Onun için bacaklarını kırmadılar.
Bununla birlikte, askerlerden biri O'nun böğrünü
mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı.
Bunu gören adam tanıklık etmiştir ve tanıklığı
doğrudur. Doğruyu söylediğini bilir. Siz de iman
edesiniz diye tanıklık etmiştir.
İş 2:22-23.....Ey İsrailliler, şu sözleri dinleyin: bildiğiniz
gibi Nasıralı İsa. . . bu adamı, yasa tanımaz
kişilerin eliyle çarmıha çivileyip öldürdünüz.
Rom 1:3........Bedence Davud'un soyundan doğan Rabbimiz İsa
Mesih'in kendi kutsal ruhu sayesinde ölümden
dirilişiyle Tanrı'nın Oğlu olduğu kudretle ilan
edildi.
1 Tim 2:5-6....Çünkü tek bir Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında
tek bir Aracı vardır. Bu da insan olan ve
kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan
Mesih İsa'dır.
İbr 2:9-18.....Çocuklar et ve kandan oldukları için İsa da, ölüm
gücüne sahip olanı, yani İblis'i, ölüm
aracılığıyla etkisiz hale getirmek üzere onlarla
aynı insan yapısını aldı. . . Aslında meleklere
değil, İbrahim'in soyundan olanlara yardım ediyor.
Bunun için her yönden kardeşlerine benzemesi
gerekiyordu.

47.
İSA MESİH'İN GÜNAHSIZLIĞI
Luk 1:35.......Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, en yüce Olan'ın
gücü senin üstüne salacak. Bunun için doğacak
olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.
Luk 23:46-47...İsa yüksek sesle, "Baba, ruhumu senin ellerine
bırakıyorum!" diye seslendi. Ve bunu söyledikten
sonra ruhunu verdi. Olanları gören yüzbaşı,
"Gerçekten bu adam doğru bir kişiydi" diyerek
Tanrı'yı yüceltmeye başladı.
Yuh 1:29.......Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini
görünce şöyle dedi: "İşte, dünyanın günahını
ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!"
Yuh 7:18.......Kendiliğinden konuşan kendini yüceltmek ister, ama
kendisini göndereni yüceltmek isteyen doğrudur ve
O'nda haksızlık yoktur.
Yuh 8:46.......Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir?
Gerçeği söylüyorsam, niçin bana iman etmiyorsunuz?
Yuh 14:30......bu dünyanın egemeni geliyor. Onun benim üzerimde
hiçbir yetkisi yoktur.
Yuh 17:14-19...Ben dünyadan olmadığım gibi, onlar da dünyadan
değiller. . . Onlar da gerçekle kutsal kılınsınlar
diye kendimi onların uğruna adıyorum.
2 Kor 5:21.....Tanrı, Mesih sayesinde kendisinin doğruluğu olalım
diye, günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah
yaptı.
İbr 1:8-9......Ama Oğul için şöyle diyor: "Ey Tanrı, tahtın
sonsuzluk boyunca kalıcıdır, ve adalet asası senin
egemenliğinin asasıdır. Doğruluğu sevdin,
kötülükten nefret ettin."
İbr 4:14-15....Gökleri aşmış olan büyük başkahinimiz Tanrı'nın
Oğlu İsa varken, açıkça benimsediğimiz sımsıkı
sarılalım. Çünkü zayıflıklarımıza duygusal yönden
ortak olamayan değil, tersine her alanda bizim
gibi denenmiş, ama günah işlememiş bir
başkahinimiz vardır.
İbr 7:26.......Böyle bir başkahinimiz, kutsal, suçsuz, lekesiz,
günahkarlardan ayrılmış ve göklerden daha yücelere
çıkarılmış bir başkahinimiz olması uygundu.
İbr 13:8.......İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır.
1 Pet 1:18-20..Biliyorsunuz ki, atalarınızdan kalma boş
yaşayışınızdan gümüş ya da altın gibi geçici
şeylerle değil, Mesih'in kusursuz ve lekesiz bir
kuzunun kanına benzer değerli kanı fidyesiyle
kurtuldunuz.
1 Yuh 1:5-7....Mesih'ten işitmiş olduğumuz ve şimdi size
ilettiğimiz bildiri şudur: Tanrı ışıktır ve O'nda
hiç karanlık yoktur. . .ve O'nun Oğlu İsa'nın kanı
bizi her günahtan arındırır.
1 Yuh 2:1-2....Ama birimiz günah işlerse, adil olan İsa Mesih
bizi Baba'nın önünde savunur. Kendisi
günahlarımızı, ve yalnız bizim günahlarımızı
değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan
kurbandır.
1 Yuh 3:4-7....Mesih'in günahları kaldırmak için ortaya çıktığını
ve kendisinde günah olmadığını bilirsiniz. . .
Günah işleyen, İblis'tendir. Çünkü İblis,
başlangıçtan beri günah işlemektedir. Tanrı'nın
Oğlu, İblis'in yaptıklarına son vermek için ortaya
çıktı.

48.
İSA MESİH'İN MUCİZLERİ
1. Mat 8:5-13......Bir yüzbaşının uşağının iyileştirilmesi
2. Mat 9:27-31.....İki körün iyileştirilmesi
3. Mat 9:32-33.....Cine çarpılmış bir dilsizin iyileştirilmesi
4. Mat 12:22-23....Kör ve dilsiz birisinin iyileştirilmesi
5. Mar 1:23-26.....Cin çarpmış birisinin iyileştirilmesi
6. Mar 1:30-31.....Petrus'un kaynanasının iyileştirilmesi
7. Mar 1.40-45.....Bir cüzamlının iyileştirilmesi
8. Mar 2:1-12......Bir kötürümün iyileştirilmesi
9. Mar 3:1-5.......Eli tutmayan bir adamın iyileştirilmesi
10. Mar 4:35-41.....Fırtınanın dindirilmesi
11. Mar 5:1-21......Gerasa'da cin carpmış adamın iyileştirilmesi
12. Mar 5:25-34.....Kan kaybına uğrayan kadının iyileştirilmesi
13. Mar 5:22-43.....Jairus'un kızının ölümden diriltilmesi
14. Mar 6:35-44.....Beş bin kişinin doyurulması
15. Mar 6:47-52.....Gölün üstünde yürüyüş
16. Mar 7:25-30.....Kenan'lı kadının kızının iyileştirilmesi
17. Mar 7:31-37.....Sağır ve dilsiz bir adamın iyileştirilmesi
18. Mar 8:1-10......Dört bin kişinin doyurulması
19. Mar 8:22-26.....Beytsayda'da bir körün iyileştirilmesi
20. Mar 9:14-29.....Cin çarpmış bir çocuğun iyileştirilmesi
21. Mar 10:46-52....Eriha'lı Bartimeyusun görmesinin sağlanması
22. Mar 11:12-20....İncir ağacının kurutulması
23. Luk 5:1-11......Çok miktarda balığın yakalatılması
24. Luk 7:11-17.....Dul kadının oğlu ölümden diriltildi
25. Luk 13:11-17....Yıllarca sakat olan kadının iyileştirilmesi
26. Luk 14:1-4......Vucudu su toplamış adamın iyileştirilmesi
27. Luk 17:11-19....On cüzamlının iyileştirilmesi
28. Luk 22:50-51....Malhus'un kulağının iyileştirilmesi
29. Yuh 2:1-11......Suyun şaraba çevirilmesi
30. Yuh 4:46-54.....Kral'ın memurunun oğlunun iyileştirilmesi
31. Yuh 5:1-9.......Beytesta'da sakat birisinin iyileştirilmesi
32. Yuh 9:1-41......Doğuştan kör adamın görmesinin sağlanması
33. Yuh 11:1-44.....Lazarın ölümden diriltilmesi
34. Yuh 21:1-14.....Çok miktarda balığın yakalatılması
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49.
İSA MESİH'İN MESELELERİ
1. Çöp ve kalas................Luk
2. İki bina....................Mat
3. Meydandaki çocuklar.........Mat
4. İki borçlu..................Luk
5. Kirli ruh...................Mat
6. Zengin adamın düşündüğü.....Luk
7. Meyva vermeyen incir ağacı..Luk
8. Ekinci......................Mat
9. Delice otları...............Mat
10. Tohum.......................Mar
11. Bir parça hardal tohumu.....Mat
12. Maya........................Mat
13. Şamdan......................Mat
14. Balıkçı Ağı.................Mat
15. Saklı hazine................Mat
16. Değeri yüksek inci..........Mat
17. Ev sahibi...................Mat
18. Oruç sorunu.................Mat
19. Giysi üzerindeki yama.......Mat
20. Sarap tulumları.............Mat
21. Hasat.......................Mat
22. Davacı......................Mat
23. Bağışlamasını bilmeyen uşak.Mat
24. İyi Samariyeli..............Luk
25. Üç ekmek....................Luk
26. İyi Çoban...................Yuh
27. Dar veya enli kapı..........Mat
28. Davetliler..................Luk
29. Düğün şöleni................Mat
30. Düğün elbisesi..............Mat
31. Kule........................Luk
32. Savaşmaya giden kral........Luk
33. Kaybolan kuzu...............Mat
34. Kaybolan para...............Luk
35. Evi terkeden evlat..........Luk
36. Sadakatsiz kahya............Luk
37. Zengin adam ve Lazar........Luk
38. Durmaksızın soran kadın.....Luk
39. Ferisi ve tahsildar.........Luk
40. Görevini yapan uşak.........Luk
41. Bağdaki işçiler.............Mat
42. Paralar.....................Mat
43. İki oğul....................Mat
44. Katil bağcı.................Mat
45. İncir ağacı.................Mat
46. Nöbet tutan ev sahibi.......Mat
47. Uzaklara giden adam.........Mar
48. İki uşağın karakterleri.....Mat
49. On bakire...................Mat
50. Bekleyen hizmetçiler........Luk
51. Asmayla çubuk...............Yuh
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6:37-43
7:24-27, Luk 6:47-49
11:16, Luk 7:32
7:41
12:43-45, Luk 11:14-26
12:16
13:6-9
13:3-8, Mar 4:3-8, Luk 8:5-8
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4:26
13:31-32, Mar 4:31-32
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5:15, Mar 4:21, Luk 8:16
13:47-48
13:44
13:45-46
13:52
9:15, Mar 2:19-20, Luk 5:34
9:16, Mar 2:21, Luk 5:36
9:17, Mar 2:22, Luk 5:37
9:37, Luk 10:2
5:25, Luk 12:58
18:23-35
10:30-37
11:5-8
10:1-16
7:14, Luk 13:24
14:7-14
22:2-9, Luk 14:16-23
22:10-14
14:28-30
14:31
18:12-13, Luk 15:4-7
15:8-9
15:11-32
16:1-9
16:19-31
18:2-5
18:10-14
17:7-10
20:1-16
25:14-30, Luk 19:11-27
21:28
21:33-43, Mar 12:1-9
24:32, Mar 13:28, Luk 21:29
24:43, Luk 12:39
13:34
24:45-51, Luk 12:42-46
25:1-12
12:36-38
15:1-6

50.
İSA MESİH'İN EMİRLERİ
Mat 4:10, 17..Tanrın olan Rab'be tap, yalnız O'na kulluk et' diye
yazılmıştır.
Mat 5:16......Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki,
iyi işlerinizi görerek göklerde olan Babanizı
yüceltsinler!
Mat 5:42......Sizden bir şey dileyene verin, sizden ödünç
isteyenden yüz çevirmeyin.
Mat 5:48......Bu nedenle, göksel Babanız yetkin olduğu gibi, siz
de yetkin olun.
Mat 6:19-20...Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin.
Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin.
Mat 6:33......Siz önce O'nun egemenliğinin ve O'ndaki doğruluğun
ardından gidin, o zaman size tüm bunlar da
verilecektir.
Mat 7:6.......Kutsal olanı köpeklere vermeyin. İncilerinizi
domuzların önüne atmayın.
Mat 10:16.....İşte, kurtların arasına koyunlar gibi gönderiyorum
sizi. Yılan gibi akıllı, güvercin gibi saf olun.
Mat 11:29.....Ben yumuşak huylu ve alçakgönüllüyüm.
Boyunduruğumu takının ve benden öğrenin, böylece
canlarınız rahatlık bulur.
Mat 19:19.....Adam öldürme, zina etme, hırsızlık yapma, yalan
yere tanıklık etme, annene babana saygı göster; ve
komşunu kendin gibi sev.
Mat 22:37-40.."'Tanrın olan Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla
ve bütün aklınla sev.' İşte ilk ve en önemli
buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da
şudur: 'Komşunu kendin gibi sev.' Kutsal Yasa'nın
tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa
dayanır."
Mar 1:15......"Zaman doldu" diyordu, "Tanrı'nın Eğemenliği
yaklaştı. Tövbe edin, Müjde'ye inanın!"
Mar 10:44.....Aranızda birinci olmak isteyen, hepinizin kulu
olsun.
Mar 11:22....."Tanrı'ya iman edin."
Mar 12:17....."Sezar'in hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını da
Tanrı'ya verin" dedi.
Mar 16:15....."Bütün dünyaya gidin, Müjde'yi bütün yaradılışa
duyurun."
Luk 6:28-29...Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik
yapın, size lanet edenler için iyilik dileyin, size
hakaret edenler için dua edin. Bir yanağınıza
tokat atana öbürünü de çevirin.
Luk 6:36-38...Babanız merhametli olduğu gibi, siz de merhametli
olun. . .Başkasını yargılamayın. . . Suçlu
çıkarmayın. . .Başkasını bağışlayın. . .
Luk 9:23......"Ardımdan gelmek isteyen, kendini inkar etsin, her
gün çarmıhını yüklenip beni izlesin."
Luk 10:2......Ürün bol, ama işçi az. Bu nedenle, ürünün sahibi
olan Rab'be yalvarın da, ürününü kaldıracak işçiler
göndersin.
Luk 13:24.....Dar kapıdan girmeye gayret edin.
Yuh 3:7.......Yeniden doğmalısınız.
Yuh 6:29......İsa, "Tanrı'nın işi O'nun gönderdiği kişiye iman
etmenizdir" diye cevap verdi.
Yuh 14:1......Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin.
Yuh 15:12.....Benim buyruğum şudur: sizi sevdiğim gibi
birbirinizi sevin.
Yuh 21:15-17..Koyunlarımı otlat.
Yuh 21:22.....Sen ardımdan gel!

51.
İsa Mesih’in İsimleri
Adil yargıç olan Rab: 2 Tim 4:8
Alfa ve Omega: Vah 21:6
Allah indinde seçme: 1 Pet 2:4
Allah'ın Kelamı: Vah 19:13
Allah'ın Kutsalı: Luk 4:34
Allah'ın Mesihi: Luk 9:20
Allah'ın seçtiği Mesih:
Luk 23:35
Allahtan doğmuş olan: 1 Yuh 5:18
Amin: Vah 3:14
Arkadaşlarından ziyade meserret
yağı ile meshedilmiş olan:
Mez 45:7
Baba'dan gelen biricik Oğul:
Yuh 1:14
Baş Çoban: 1 Pet 5:4
Başkan: İş 5:31
Başlangıç ve Son: Vah 21:6
Baş olan Mesih: Efe 4:15
Bedenin, inanlılar topluluğunun
başı: Kol 1:18
Beğenmedikleri taş: Luk 20:17
Benim meleğim: Çık 23:20-23
Ben varım: Yuh 8:58
Birçok kardeşler arasında ilk
doğan Rom 8:29
Biricik Oğul: Yuh 1:18
Birinci ve sonuncu: Vah 22:13
Bütün dünya üzerinde Rab
kral: Zek 14:9
Bütün varlıkların üzerinde
baş: Efe 1:22
Büyük başkahin: İbr 4:14
Büyük çoban: İbr 13:20
Canların Çobanı: 1 Pet 2:25
Çoban: Yuh 10:11
Çocuk: Luk 2:16
Davud oğlu: Yuh 9:27

Davud'un kökü ve zürriyeti:
Vah 22:16
Davud'un soyundan: Yuh 7:42
Didarının meleği: İşa 63:9
Diri ekmek: Yuh 6:51
Diriler ve ölülerin yargıcı:
İş 10:42
Diriliş ve yaşam: Yuh 11:25
Diri taş: 1 Pet 2:4
Doğan güneş: Luk 1:78
Dünya krallarının reisi İsa
Mesih: Vay 1:5
Dünyanın ışığı: Yuh 9:5
Dünyanın Kurtarıcısı:
1 Yuh 4:14
Ebedi kurtuluş sebebi: İbr 5:9
Ebediyet Babası: İşa 9:6
Ekmek: Yuh 6:41
Elemler adamı: İşa 53:3
Esenliğimiz: Efe 2:14
Fidye olarak sunan Mesih İsa:
1 Tim 2:6
Filiz: Zek 3:8
Gerçek: Yuh 14:6
Gerçek asma: Yuh 15:1
Görünmez Tanrı'nın görüntüsü:
Kol 1:15
Günleri eski olan: Dan 7:9
Güvey: Yuh 3:29
Hayat ekmeği: Yuh 6:35
Hekim: Luk 4:23
Hem ölülerin hem de
yaşayanların Rabbi: Rom 14:9
Hepsinin Rabbi: Rom 10:12
Herkesin Rabbi olan İsa Mesih:
İş 10:36
Her şeye gücü yeten Rab:
Rom 9:29

52.
İsa Mesih’in İsimleri
Her şeye kadir olan: Vah 19:15
Her şeye Kadir Rab Allah:
Vah 4:8
Her şeye varis tayin edilen:
İbr 1:2
Hoca: Mar 12:14
Işık: Yuh 1:9
İkrarımızın Resulü ve Başkahini
İsa: İbr 3:1
İlk doğan: Vah 1:5
İlk oğul: İbr 1:6
İmanımızın öncüsü ve
tamamlayıcısı İsa: İbr 12:1-2
İmmanuel: Mat 1:13
İnsanoğlu: İş 7:56
İsa: Luk 1:31
İsa çocuk: Luk 2:27
İsa Mesih: Rom 1:3
İsrail hakimi: Mik 5:1
İsrail'in Allahı: İşa 45:15
İsrail'in Kralı: Yuh 12:13
İsrail'in Kudüsü: İşa 37:23
İsrail'in tesellisi: Luk 2:25
İyi öğretmen: Mar 10:17
İzzet Kralı: Mez 24:7
Kadının zürriyeti: Tek 3:15
Kadir Allah: İşa 9:6
Kahin: İbr 5:6
Kapı: Yuh 10:9
Kaya Mesih: 1 Kor 10:4
Koyunların kapısı: Yuh 10:7
Köşe taşı: Mar 12:10
Kralların Kralı: 1 Tim 6:15
Kral Mesih: Luk 23:2
Kudretli: Mez 45:3
Kurban kuzumuz olan Mesih:
1 Kor 5:7
Kurtaran: İşa 59:20

Kurtarıcı: Rom 11:26
Kurtarıcı İsa Mesih: 2 Pet 2:20
Kurtarıcımız İsa Mesih: Tit 3:7
Kurtarıcımız Tanrı: Tit 1:3-4
Kurtuluş reisi: İbr 2:10
Kutsal kul: İş 4:27
Kutsal olan: 1 Yuh 2:20
Kutsal ve doğru olan: İş 3:14
Kuzu: Vah 13:8
Marangozun oğlu: Mat 13:55
Meryem'in oğlu: Mar 6:3
Meshedilmiş olan: Yuh 4:25
Mesih: Yuh 1:41
Mesih İsa: Rom 8:2
Mesih turfanda: 1 Kor 15:23
Meyancı: İbr 12:24
Mukaddesler mukaddesi:
Dan 9:24
Mübarek ve tek Hükümdar:
1 Tim 6:15
Nasıralı İsa: Luk 24:19
On binlerin arasında seçkin
olan: Neş 5:10
Orduların RABBİ: İşa 54:5
öğütçü: İşa 9:6
önden giden: İşa 28:5
övgülü'nün oğlu Mesih:
Mar 14:61
Parlak sabah yıldızı: Vah 22:16
Peygamber: Tes 18:15-18
Rab: Yuh 21:7
Rabbi: Yuh 6:25
Rabbimiz İsa Mesih: 2 Sel 2:1
Rabbimiz Mesih İsa: Rom 6:23
Rabbin bazusu: İşa 51:9-10
Rabbin Mesih: Mez 2:2
Rabbin ordusunun reisi:
Yeş 6:15

53.
İsa Mesih’in İsimleri
Rabbuni! öğretmenim: Yuh 20:16
Rab İsa: İş 19:17
Rab Kurtarıcınız: İşa 43:14
Rab Mesih: Luk 2:11
Rab ve Kurtarıcı İsa Mesih:
2 Pet 2:20
Sabah yıldızı: 1 Pet 1:19
Sadık şahit: Vah 1:4
Sadık ve Hakiki: Vah 19:11
Salah güneşi: Mal 4:2
Salah Kök Sürgünü: Yer 33:15
Salih bir Kök Sürgünü: Yer 23:5
Salih kul: İşa 53:11
Sebt gününün Rabbi: Luk 6:5
Seçme: 1 Pet 2:6
Seçme köşe taşı: 1 Pet 2:6
Selamet oğlu: Luk 10:6
Selamet Reisi: İşa 9:6
Sevgili: Efe 1:5-6
Sevgili oğul: Mar 1:11
Sidona temel taşı: İşa 28:16
Son Adem: 1 Kor 15:45-47
Sonsuza dek övülecek Tanrı:
Rom 9:5
Sonsuz yaşam: 1 Yuh 5:20
Sözle anlatılamayan armağan:
2 Kor 9:15
Sürçme taşı ve engel kayası:
Rom 9:32-33
Şefaatçı: 1 Yuh 2:1
Taç: İşa 28:5
Tahsildarların ve günahkarların dostu: Luk 7:34
Tanrı: Yuh 20:28
Tanrı bizimle: Mat 1:23

Tanrı'dan gelmiş öğretmen:
Yuh 3:2
Tanrı kuzusu: Yuh 1:36
Tanrı'nın görüntüsü olan Mesih:
2 Kor 4:4
Tanrı'nın gücü: 1 Kor 1:24
Tanrı'nın Oğlu: Rom 1:4
Taş: Dan 2:45
Tek Tanrı: 1 Tim 1:17
Temel olarak bir taş: İşa 28:16
Tüm çağların Kralı: 1 Tim 1:17
Ulusların ışığı: İş 13:47
Ulu Tanrı: Tit 2:13
Yahuda sıptından olan Aslan:
Vah 5:5
YAHUDİLERİN KRALI İSA: Mat 27:37
Yakub'dan çıkacak bir yıldız:
Say 24:17
Yakub/un Kadiri RAB: İşa 60:16
Yaşam: Yuh 14:6
Yaşam sözü: 1 Yuh 1:1
Yaşam veren Başkan: İş 3:15
Yehova salahımız: Yer 23:6
Yeruşalim'in Kralı: Zek 9:9
Yesse'nin kökü: İşa 11:10
Yesse/nin kütüğünden filiz:
İşa 11:1
Yol: Yuh 14:6
Yönetim ve hükümranlığın başı
olan Mesih: Kol 2:9-10
Yusuf'un oğlu İsa: Luk 3:23
Yüce Allah'ın Oğlu: Luk 1:32
Yüceliğe kavuşma ümidi olan:
Kol 1:27
Yüce Rab: 1 Kor 2:8

54.
İSA MESİH'İN TANRISAL UNVANLARI
BEN OLANIM
BEN İM.........Çık 3:13-14

bkz.

Yuh 8:58 & 23-24.

Allah............İşa 40:3
İsa 9:6-7

bkz.
bkz.

Luk 3:4.
Mt 1:23, Luk 1:16, Yuh 1:1 &
14, İş 20:28, Tit 2:13, İbr
1:8.

İsa Mesih........İşa 9:6-7

bkz.

Yuh
27,
İbr
Mat
Yuh

10:30-38, Yuh 14:6-11 &
İş 5:31, 2 Kor 6:14-19,
7:1-28, Vah 1:8.
3:3, Mar 1:3, Luk 3:4-6,
1:22-23.

İşa 40:1-3

bkz.

İşa 63:1 &
Yer 23:5-6

bkz.

Rom 3:22 & 11:26, 1 Kor 1:30
2 Kor 5:21.

Yer
&
Dan
Zek

bkz.
bkz.
bkz.

Luk 1:31-35, Vah 11:15.
Yuh 1:41, Yuh 4:25-26.
Luk 23:2, 1 Tim 1:17, 1 Tim
6:15, Vah 15:3, Vah 17:14.

bkz.

Mat 21:1-14,

33:14-17
Dan 7:14
9:25-26
1:4,9,16

Zek 9:9
& Mal 3:1

Yuh

12:12-15.

Rab İsa Mesih....Mt 16:16, İş 16:31, İş 20:21, Rom 1:7, 1 Kor
1:13, 2 Kor 1:2, Efe 1:2, Efe 6:23, Fil 1:2, Fil
2:11, Kol 1:2, Tit 1:4, 2 Tim 1:2, Flm 1:3.
Kurtarıcı........Luk 1:31-35 & 47, Luk 2:11, Yuh 4:42, İş 5:31,
İş 13:23, Efe 5:23, Tit 1:4, Tit 2:13,
Tit
3:4-6, 2 Pet 1:1, 2 Pet 3:2, 1 Yuh 4:11, Yah 25.
Tanrı'nın Sözü...Yuh

1:1

&

14,

1 Yuh

1:1,

Vah

19:13.

Tanrı'nın Oğlu...Mat 16:16, Mat 28:18-20,
Luk 22:67-71,
Yuh
3:16-18, Yuh 5:18-19, 21-23 & 26, Yuh 10:33 &
36, Yuh 14:10, Ro 1:1-4.
İnsanoğlu........Mat 8:20, Mat 9:6, Mat 12:8, Mat 13:41,
Mat
16:13, Mat 19:28,
Mat 26:64, Mar 10:45, Mar
2:28, Luk 2:28, Luk 19:10, Yuh 5:22 & 27, İş
7:56, Vah 1:13, Vah 14:14.
Alfa ve Omega....Vah 1:8, Vah 21:6, Vah 22:13.
Kralların Kralı
ve
Rablerin Rabbi...Mez 2:6, Mez 10:16, Mez 24:7 & 10, Zek 9:9 bkz.
Mat 1:11-16, Luk 23:2, 1 Tim 6:15, Vah 15:3.
Kadir Rab Allah..Vah

1:8,

Vah

4:8,

Vah

11:17,

Vah

19:15.

55.
EN BÜYÜK İBADET İSA TARAFINDAN
BEKLENİR, İSA'YA VERİLİR, VE İSA TARAFINDAN KABUL EDİLİR
Çık 34:14......(çünkü başka ilaha secde kılmıyacaksın; çünkü ismi
Kıskanç olan RAB kıskanç bir Allahtır).
Mat 2:1-12.....Bazı yıldızbilimciler doğudan Kudüs'e gelip şöyle
dediler: "Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk
nerede? Doğuda O'nun yıldızını gördük ve O'na
tapınmaya geldik."
Mat 4:10.......İsa ona şöyle karşılık verdi: "Çekil git, Şeytan!
'Tanrın olan Rab'be tap, yalnız O'na kulluk et'
diye yazılmıştır."
Mat 8:2-3......Bu sırada cüzamlı bir adam yaklaşıp O'nun önünde
yere kapanarak, "Rab" dedi, "eğer istersen beni
temiz kılabilirsin." İsa elini uzatıp adama
dokundu, "İsterim, temiz ol!" dedi. Adam hemen o
anda cüzamdan temizlendi.
Mat 9:18.......İsa onlara bu sözleri söylerken bir havra
yöneticisi gelip O'nun önünde yere kapanarak,
"Kızım az önce öldü. Ama sen gelip elini onun
üzerine koyarsan, direlecek" dedi.
Mat 14:33......Kayıktakiler, "Sen gerçekten Tanrı'nın Oğlusun"
diyerek O'na tapındılar.
Mat 15:25-28...Kadın ise yaklaşıp "Ya Rab, bana yardım et!"
diyerek O'nun önünde yere kapandı. . . O zaman İsa
ona şu karşılığı verdi: "Ey kadın, imanın büyük!
Sana dilediğin gibi olsun." Ve kadının kızı o
saatte iyileşti.
Mat 28:1-11....Melek kadınlara şöyle seslendi: "Korkmayın!
Çarmıha gerilmiş olan İsa'yı aradığınızı
biliyorum. O burada yok, söylemiş olduğu gibi
dirildi. . . Ansızın İsa onların karşışına çıktı,
"Selam size!" dedi. Onlar da yaklaşıp İsa'nın
ayaklarına sarıldılar, O'na tapınmaya başladılar.
O zaman İsa onlara, "Korkmayın!" dedi. "Gidip
kardeşlerime haber verin, Celile'ye gitsinler,
beni orada görecekler."
Mat 28:16-18...On bir öğrenci Celile'ye, İsa'nın kendilerine
bildirdiği dağa gittiler. İsa'yı gördükleri zaman
O'na tapındılar. Ama bazıları kuşku içindeydi.
İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi:
"Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi.
Mar 5:6-8......Uzaktan İsa'yı görünce koşup geldi, O'nun önünde
yere kapandı. Yüksek sesle haykırarak, "Ey İsa,
yüce Tanrı'nın Oğlu, benden ne istiyorsun? Tanrı
hakkı için sana yalvarırım, bana işkence etme!"
dedi. Çünkü İsa, "Ey kötü ruh, adamın içinden
çık!" demişti.
Luk 5:8-11.....Simun Petrus bunu görünce, "Rab, uzaklaş benden,
ben günahlı bir adamım" diyerek İsa'nın dizlerine
kapandı. . . İsa Simun'a "Korkma" dedi, "bundan
böyle balık yerine insan tutacaksın." Sonra onlar
kayıkları karaya çektiler ve her şeyi bırakıp
İsa'nın ardından gittiler.
Luk 24:51-52...Ve onları kutsarken yanlarından ayrıldı, göğe
alındı. öğrencileri O'na tapındılar ve büyük
sevinç içinde Kudüs'e döndüler.

56.
EN BÜYÜK İBADET İSA TARAFINDAN
BEKLENİR, İSA'YA VERİLİR, VE İSA TARAFINDAN KABUL EDİLİR
Yuh 5:17-24....öyle ki, herkes Baba'yı onurlandırdığı gibi Oğul'u
onurlandırsın. Oğul'u onurlandırmayan, O'nu
gönderen Baba'yı da onurlandırmaz.
Yuh 9:35-39....İsa adamı kovduklarını duydu. Onu bularak, "Sen
İnsanoğlu'na iman ediyor musun? diye sordu. Adam
şu cevabı verdi: "Efendim, O kimdir? Söyle de
kendisine iman edeyim." İsa, "O'nu gördün. Şimdi
seninle konuşan O'dur" dedi. Adam, "Rab, iman
ediyorum!" diyerek İsa'ya tapındı. İsa,
"Görmeyenler görsün, görenler kör olsun diye
yargıçlık etmek üzere bu dünyaya geldim" dedi.
Yuh 20:26-29...Sekiz gün sonra İsa'nın öğrencileri yine
evdeydiler. Tomas da onlarla birlikteydi.
Kapılar kapalıyken İsa gelip ortalarında durdu,
"Size esenlik olsun!" dedi. Sonra Tomas'a
"Parmağını uzat" dedi, "ellerime bak, elini uzat,
böğrüme koy. İmansız olma, imanlı ol!"
Tomas
O'na, "Rabbim ve Tanrım!" diye cevap verdi.
İsa ona, "Beni gördüğün için mi iman ettin?" dedi.
"Görmeden iman edenlere ne mutlu!"
İş 10:25-26....Eve giren Petrus'u karşıladı, tapınırcasına
ayaklarına kapandı. Petrus ise onu ayağa
kaldırarak, "kalk, ben de insanım" dedi.
Fil 2:9-11.....Bunun için de Tanrı O'nu pek çok yükseltti ve O'na
her adın üstünde olan adı bağışladı. öyle ki, İsa
adı anıldığında göktekiler, yerdekiler ve yer
altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba
Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab
olduğunu açıkça söylesin.
İbr 1:6........Ve yine Tanrı ilk doğanı dünyaya gönderirken diyor
ki, "Tanrı'nın bütün melekleri O'na tapınsınlar."
Vah 1:1,17-18..Bu kitap İsa Mesih'in esinlemesidir. . .
O'nu gördüğüm zaman, ayaklarının dibine ölü gibi
yığıldım. O ise sağ elini üzerime koyup şöyle
dedi: "Korkma! İlk ve son ben'im. Diri olan
ben'im. ölmüştüm, ama işte sonsuzluklar boyunca
diri kalacağım. ölümün ve ölüler diyarının
anahtarları bendedir."
Vah 5:12-14...."Boğazlanmış Kuzu, gücü, zenginliği, bilgeliği ve
kudreti, saygıyı, yüceliği ve övgüyü almaya
layıktır." Ve gökte, yer altında ve denizlerdeki
tüm yaratıkların, bunlardaki tüm varlıkların şöyle
dediğini işittim: "övgü, saygı, yücelik ve güç
sonsuzlara dek, taht üzerinde oturanın ve Kuzu'nun
olsun!" Dört yaratık, "Amin" diyor ve ihtiyarlar
kapanıp tapınıyorlardı.
Vah 19:10......Ona tapınmak üzere ayaklarına kapandım. Ama o,
"Sakın yapma!" dedi. "ben de senin gibi ve
İsa'nın bildirisini benimsemiş olan kardeşlerin
gibi, Tanrı'nın kuluyum. Tanrı'ya tap! Çünkü
İsa'nın bildirisi, peygamberlik ruhunun özüdür."
Vah 22:8-9.....Bunları işiten ve gören ben Yuhanna'yım. Bu
şeyleri işitip gördüğüm zaman, bunları bana
gösteren meleğe tapınmak üzere ayaklarına
kapandım. Ama o bana, "Sakın yapma!" dedi. "Ben
senin gibi ve peygamber olan senin kardeşlerinle
bu kitabın sözlerine uyanlar gibi Tanrı'nın
kuluyum. Tanrı'ya tap!"

57.
YUHANNA'NIN MÜJDESİNDE İSA MESİH'İN İLAHİ VARLIĞI
Aşağıdaki ayetler İsa'nın Tanrı Olduğunu Gösterir:
1:1-3.....Söz Tanrı'ydı
1:14......Dünya O'nun
vasıtasıyla var oldu
1:17-18...Biricik Oğul
1:23......Rabbin yolu
1:29-30...Tanrı Kuzusu
1:33-34...Tanrı'nın Oğlu
1:41......Mesih, (Kutsanmış)
1:45......Musa'nın Kutsal
yazıda yazdığı kişi
1:48-49...Tanrı'nın Oğlu
1:51......İnsanoğlu
2:11......Mucizelerinin ilki
2:16......Babam'ın evi
2:19-22...Dirileceğim
2:23-25...O bütün insanları
bildi
3:1-7.....Tanrı'dan gelmiş
öğretmen
3:12-18...Tanrı'nın Oğlu
3:31-36...Yukardan gelen
herkesten üstündür
4:10-19...Sen bir peygambersin
4:25-26...Mesih...Ben O'yum
4:41-42...Dünyanın Kurtarıcısı
4:46-54...Oğlun yaşıyor...
ikinci mucize
5:8-9.....Kalk, döşeğini topla
ve yürü
5:17-29...Kendisini Tanrı'ya
eşit kılıyordu
5:36......Yaptığım işler...
tanıklık ediyorlar
5:39-40...Kutsal Yazılar...bana
tanıklık edenler

5:45-46...Musa...benim
hakkımda yazdı
6:2.......Yaptığı mucizeler
6:14......Gerçekten dünyaya
gelecek olan
peygamber budur
6:19-21...Göl üzerinde
yürüyerek
6:27-29...O'nun gönderdiği
kişiye iman
etmenizdir
6:32-35...Yaşam ekmeği benim
6:38-40...Gökten indim...son
günde dirilteyim
6:44-58...İman edenin sonsuz
yaşamı vardır.
Yaşam ekmeği benim
6:62-65...Ya insanoğlu'nun
önceden bulunduğu
yere yükseldiğini
görürseniz
6:68-69...Tanrı'nın Kutsalısın
7:16-31...Mucizeler
7:37-39...Ruh henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz
yüceltilmemişti
7:40-41...O Peygamber budur.
Bu Mesih'tir
8:12-18...Ben dünyanın ışığıyım
8:23-29...Ben yukarıdanım
8:42......Ben Tanrı'dan çıkıp
geldim
8:46......Ben de günah olduğunu
sizden kim
kanıtlayabilir?

58.
YUHANNA'NIN MÜJDESİNDE İSA MESİH'İN İLAHİ VARLİĞİ
8:51......Bir kimse sözüme uyarsa
ölümü asla görmeyecektir
8:56-58...İbrahim doğmadan önce
ben varım
9:3-11....Kör...gözlerim açıldı
9:35-38...Sen İnsanoğlu'na iman
ediyor musun?...ediyorum,
İsa'ya tapındı.
10:7-10...Bol yaşam olsun diye
geldim
10:11-18..Canımı...Onu vermeye
ve onu tekrar almaya
yetkim var.
10:24-25..Eğer Mesih isen bize
açıkça söyle...
Size söyledim
10:27-30..Ben onlara sonsuz yaşam
veririm. . .
Ben ve Baba biriz
10:33.....Sen...Tanrı olduğunu
ileri sürüyorsun
11:25-27..Diriliş ve yaşam benim
11:43-44..Lazar, dışarı gel!...
ölü... dışarı çıktı
12:12-15..Hosanna, Rabbin adıyla
gelen İsrail'in Kralına
övgüler olsun
12:26-28..Gökten bir ses geldi,
Adımı yücelttim,
yine yücelteceğim
12:32-33..Ben...bütün insanları
kendime çekeceğim
12:44-45..Beni gören, beni
göndereni görür
12:47-48..Dünyayı kurtarmaya geldim
13:1-3....Tanrı'dan çıkıp geldiği
ve Tanrı'ya döneceği

13:13.....Rab diye çağırıyorsunuz doğruyu soylüyorsunuz, öyleyim
13:19.....Benim O
13:31-32..İnsanoğlu şimdi
yüçeltilmiştir...
Tanrı da O'nda
14:1-6....Yol, gerçek ve
yaşam benim
14:13-14..Benim adımla her ne
dilersiniz yapacağı
14:20-24..Ben Babam'dayım
15:1-8....Bende kalın, ben de
size kalayım
15:23-26..Baba'dan size göder
eceğim Yardımcı
16:5-15...Yardımcı, O beni
yüceltecektir.
16:23-40..Ben Baba'dan cıkıp
dünyaya geldim.
17:14.....Ben dünyadan olmadığım gibi. . .
18:4-6....İsa, "Ben'im"
deyince gerileyip
yere düştüler
18:33-37..İsa, "Benim krallığım bu dünyadan
değildir."
19:7......Kendisinin Tanrı
Oğlu olduğunu
ileri sürüyor
19:28-30.."Tamamlandı!" dedi
ve başını eğerek
ruhunu teslim etti.
20:26-31..Tomas O'na "Rabbim
ve Tanrım!" diye
cevap verdi.

59.
İSA MESİH'İN İLAHİ VARLIĞI HAKKINDA KENDİ SÖZLERİ
Mat 16:16-18..Simun Petrus, "Sen, yaşayan Tanrı'nın Oğlu
Mesih'sin" cevabını verdi. İsa ona, "Ne mutlu sana
sırrı açan insan değil, göklerdeki Babamdır."
Mar 14:61-62..Başkahin O'na yeniden, "Yüce Olan'ın Oğlu Mesih sen
misin? diye sordu. İsa, "Ben'im" dedi. "Ve sizler,
İnsanoğlu'nun kudretli Olan'ın sağında oturduğunu
ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz."
Luk 9:23-26...Kim benden ve benim sözlerimden utanırsa, İnsanoğlu
da kendisinin, Babasının ve kutsal meleklerin
görkemi içinde geldiğinde o kişiden utanacaktır.
Yuh 4:25-26...Kadın İsa'ya, "Mesih denilen meshedilmiş Olan'ın
geleceğini biliyorum" dedi, "O gelince bize her
şeyi bildirecektir." İsa, "Seninle konuşan ben,
O'yum" dedi.
Yuh 5:17-18..."Babam şimdiye dek çalışmaktadır, ben de
çalışıyorum." İşte bu nedenle Yahudiler O'nu
öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü
yalnız Sept gününü bozmakla kalmamıştı, aynı
zamanda Tanrı'nın kendi Babası olduğunu söyleyerek
kendisini Tanrı'ya eşit kılıyordu.
Yuh 6:51......Gökten inmiş olan diri ekmek ben'im. Eğer bir
kimse bu ekmekten yerse, sonsuza dek yaşayacak.
Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim
bedenimdir.
Yuh 8:23-24...İsa onlara, "Siz aşağıdansınız, ben yukarıdanım"
dedi. "Siz bu dünyadansınız, ben bu dünyadan
değilim. İşte bu nedenle size, 'Günahlarınızın
içinde öleceksiniz' dedim. Benim O olduğuma iman
etmezseniz, günahlarınızın içinde öleceksiniz."
Yuh 8:51-59...Size doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sözüme uyarsa,
ölümü asla görmeyecektir". . . İsa, "Size doğrusunu
söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım" dedi.
O zaman İsa'yı taşlamak için yerden taş aldılar,
ama O gizlenip tapınaktan çıktı.
Yuh 10:28-36..Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. . .Ben ve Baba biriz. Yahudiler O'nu
taşlamak için yerden yine taş aldılar. . ."Seni iyi
işlerden ötürü değil, küfür ettiğin için
taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu
ileri sürüyorsun."
Yuh 11:25-27..İsa ona, "Diriliş ve yaşam ben'im" dedi. "Bana iman
eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana
iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?"
Marta, "Evet, Rab" dedi. "Senin, dünyaya gelecek
olan Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman ettim."
Yuh 14:6-11...İsa ona, "Yol, gerçek ve yaşam ben'im" dedi.
"Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez...
Beni görmüş olan, Baba'yı görmüştür. . . Bana iman
edin; ben Baba'dayım, Baba da bendedir.
Yuh 17:3-5,11.Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve
gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. . . Baba,
dünya var olmadan önce ben senin yanındayken sahip
olduğum yücelikle şimdi beni yanında yücelt.
Yuh 20:21-23.."Baba beni gönderdiği gibi, ben de sizi
gönderiyorum." Bunu söyledikten sonra onların
üzerine üfleyerek, "Kutsal Ruh'u alın!" dedi.
Yuh 20:28-29..Tomas O'na, "Rabbim ve Tanrım!" diye cevap verdi.
İsa ona, "Beni gördüğün için mi iman ettin?" dedi.
"Görmeden iman edenlere ne mutlu!"

60.
İSA MESİH AÇIKÇA TANRI OLARAK ÇAĞRILIR
Mat 1:18-23...İsa Mesih'in doğumu da söyle oldu. . . 'İşte, kız
gebe bir oğul doğuracak, O'nun adını İmanuel
koyacaklar.' İmanuel, 'Tanrı bizimledir' demektir.
Yuh 1:1, 14...Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi
ve Söz Tanrı'ydı. . . Söz insan olup aramızda
yaşadı. Biz de O'nun yüceliğini Baba'dan gelen,
lütuf ve gerçekle dolu olan biricik Oğul'un
yüceliğini gördük.
Yuh 20:28-29..Tomas O'na, "Rabbim ve Tanrım!" diye cevap verdi.
İsa ona, "Beni gördüğün için mi iman ettin? dedi.
"Görmeden iman edenlere ne mutlu!"
İş 20:28......Rab'bin kendi kanı pahasına sahip olduğu inanlılar
topluğunu gütmek üzere atandınız.
Rom 9:5.......Mesih de bedence onlardandır. O, her şeyin
üzerinde hüküm süren, sonsuza dek övülecek
Tanrı'dır. Amin.
Efe 5:5.......Şunu kesinlikle bilin ki, hiçbir ahlaksızın,
pisliğe düşkün olanın ya da putperest demek olan
açgözlü kişinin, Mesih'in ve Tanrı'nın
Egemenliğinde mirası yoktur.
Tit 2:13......Bu arada, mübarek ümidimizin gerçekleşmesini, ulu
Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde
gelmesini bekliyoruz.
Tit 3:4-6.....Ama Kurtarıcımız Tanrı, iyiliğini ve insana olan
sevgisini açıkça gösterdi. Bizi, doğrulukla
yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi
merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve
Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol
bol döktüğü Kutsal Ruh'un yenilemesiyle kurtardı.
İbr 1:8.......Ama Oğul için şöyle diyor: "Ey Tanrı, tahtın
sonsuzluk boyunca kalıcıdır, ve adalet asası senin
egemenliğinin asasıdır.
2 Pet 1:1-2...İsa Mesih'in kulu ve elçisi Simun Petrus'tan,
Tanrımız ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in doğruluğu
sayesinde bizimkiyle eşdeğer bir imana kavuşmuş
olanlara selam! Tanrı'yı ve Rabbimiz İsa'yı
tanımakla lütüf ve esenlik artan ölçüde sizin
olsun.
1 Yuh 5:20....Yine biliyoruz ki, Tanrı'nın Oğlu gelmiş ve gerçek
Olan'ı tanımamız için bize anlama gücü vermiştir.
Biz gerçek Olan'dayız, O'nun Oğlu İsa Mesih'teyiz.
Kendisi gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır.
Vah 1:5-8.....Bu kitap İsa Mesih'in esinlemesidir. . .Var olan,
var olmuş ve var olacak olandan, O'nun tahtının
önünde bulunan yedi ruhtan ve ölüler arasından ilk
doğan, dünya krallarına egemen olan güvenilir tanık
İsa Mesih'ten sizlere lütüf ve esenlik olsun. . .
Var olan, var olmuş ve var olacak olan, gücü her
şeye yeten Rab Tanrı diyor ki, "Alfa ve Omega
ben'im."
Vah 11:15-17.."Dünyanın egemenliği, Rabbimizin ve O'nun Mesihinin
oldu. O da sonsuzlara dek egemenlik sürecek."
Tanrı'nın önünde, tahtları üzerinde yirmi dört
ihtiyar, yüzüstü yere kapandı. Tanrı'ya tapınarak
dediler ki, "Gücü her şeye yeten, var olan ve var
olmuş olan Rab Tanrı! Sana şükrediyoruz. Çünkü
büyük kudretini kuşanıp egemenlik sürmeye başladın.

61.
İSA MESİH'İN TANRISAL İŞLERİ:
YARATICI VE HER ŞEYİ ELİNDE TUTAN
YARATICI
Tek 1:1.......Başlangıçta Allah gökleri ve yeri yarattı.
Yuh 1:1-3.....Başlangıçta Söz vardı.
Söz Tanrı'yla birlikteydi
ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta O, Tanrı'yla
birlikteydi. Her şey O'nun aracılığıyla var oldu,
var olan hiç bir şey O'nsuz olmadı.
Yuh 1:10......O, dünyadaydı, dünya O'nun aracılığıyla var oldu,
ama dünya O'nu tanımadı.
Yuh 1:14......Söz insan olup aramızda yaşadı. Biz de O'nun
yüceliğini, Baba'dan gelen, lütüf ve gerçekle dolu
olan biricik Oğul'un yüceliğini görduk.
Rom 11:36.....Her şeyin kaynağı O'dur; her şey O'nun aracılığıyla
ve O'nun için var oldu.
Efe 3:8-9.....Tüm kutsalların en değersiziydim. Yine de Mesih'in
akıl ermez zenginliğini uluslara müjdeleme ve her
şeyi yaratan Tanrı'da öncesizlikten beri gizlenmiş
olan sırrın nasıl düzenlendiğini tüm insanlara
açıklama ayrıcalığı bana verildi.
Kol 1:13-16...O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili
Oğlunun eğemenliğine aktardı. O'nda kurtuluşa,
günahlarımızın bağışına sahibiz. Görünmez
Tanrı'nın görüntüsü, bütün yaradılışın ilk doğanı
O'dur. Nitekim gökte ve yeryüzünde, görünen ve
görünmeyen şeyler, tahtlar, eğemenlikler,
yönetimler ve hükümranlıklar, her şey O'nda
yaratıldı. Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun
için yaratılmıştır.
İbr 1:1-2.....Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla
birçok kez ve çeşitli yollardan atalarımıza
seslendi. Bu son günlerde de her şeyin mirasçısı
olarak belirlediği ve aracılığıyla evreni yarattığı
kendi Oğluyla bize seslenmiştir.
İbr 2:9-10....Ama meleklerden biraz aşağı kılınmış olan İsa'yı,
Tanrı'nın lütfuyla herkes için ölümü tatsın diye,
çektiği ölüm acısı sonucunda yücelik ve onur tacı
giydirilmiş olarak görüyoruz. Birçok oğulu
yüceliğe eriştirirken onların kurtuluş öncüsünü
acılarla yetkinliğe erdirmesi, her şeyin kendisi
için ve kendi aracılığıyla var olduğu Tanrı'ya
uygun düşüyordu.
2 Pet 3:5.....Ne var ki göklerin, çok önceden Tanrı'nın sözüyle
var olduğunu ve yerin su aracılığıyla sudan
şekillendiğini kasıtlı olarak unutuyorlar.
Vah 19:10, 13.Ben de senin gibi İsa'nın bildirisini benimsemiş
olan kardeşlerin gibi, Tanrı'nın kuluyum. Tanrı'ya
tap! Çünkü İsa'nın bildirisi, peygamberlik ruhunun
özüdür. . . Kana daldırılmış bir kaftan giyinmiş
olup 'Tanrı'nın Sözü' adıyla anılır.
HER ŞEYİ ELLİNDE TUTAN
Kol 1:17......Her şeyden önce var olan O'dur ve her şey,
varlığını O'nda sürdürmektedir.
İbr 1:3.......Oğul, Tanrı'nın yüceliğinin parıltısı ve O'nun
varlığının öz görünümüdür. Kudretli sözüyle her
şeyi devam ettirir.

62.
İSA MESİH'İN TANRI SIFATLARI:
SONSUZ VE HER YERDE HER ZAMAN HAZIR
SONSUZ
İşa 9:6.......Çünkü bize bir çocuk doğdu, bize bir oğul verildi;
ve reislik onun omuzu üzerinde olacak, ve onun adı:
Acip öğütçü, Kadir Allah, Ebediyet Babası, Selamet
Reisi çağırılacaktır.
Mika 5:2......Ve sen, Yahuda binleri arasında bulunmak için küçük
olan Beyt-lehem Efrata, İsrail üzerine hükümdar
olacak adam bana senden çıkacak; ve onun çıkışı
eski vakitten, ezeli günlerdendir.
Yuh 1:1-2, 14.Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi
ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta O, Tanrı'yla
birlikteydi. . . Söz insan olup aramızda yaşadı.
Yuh 1:15, 30..Yahya O'na tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi:
"'Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü O
benden önce vardı' diye sözünü ettiğim kişi budur."
Yuh 17:5, 24..Baba, dünya var olmadan önce ben senin yanındayken
sahip olduğum yücelikle şimdi beni yanında yücelt.
Kol 1:13-17...Nitekim gökte ve yeryüzünde, görünen ve görünmeyen
şeyler, tahtlar, egemenlikler, yönetimler ve
hükümranlıklar, her şey O'nda yaratıldı. Her şey
O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratılmıştır.
Her şeyden önce var olan O'dur ve her şey,
varlığını O'nda sürdürmektedir.
1 Tim 6:14-16.Rabbimiz İsa Mesih'in gelişine dek. . .Mübarek ve
tek Hükümdar, kralların Kralı, rablerin Rabbi,
ölümsüzlüğün tek sahibi. . . Onur ve kudret sonsuza
dek O'nun olsun.
İbr 1:8.......Ama Oğul için şöyle diyor: "Ey Tanrı, tahtın
sonsuzluk boyunca kalıcıdır. . .
İbr 13:8......İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır.
Vah 1:5-18....İsa Mesih'ten. . .Var olan, var olmuş ve var olacak
olan, gücü her şeye yeten Rab Tanrı diyor ki,
"Alfa ve Omega ben'im."
Vah 11:15-17.."Dünyanın egemenliği, Rabbimizin ve O'nun Mesihinin
oldu. O da sonsuzlara dek egemenlik sürecek."
"Gücü her şeye yeten, var olan ve var olmuş olan
Rab Tanrı! Sana şükrediyoruz. Çünkü kudretini
kuşanıp egemenlik sürmeye başladın."
HER YERDE HER ZAMAN HAZIR
Mat 18:20.....Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa.
ben de orada onların arasındayım.
Mat 28:20.....İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle
birlikteyim.
Yuh 14:23....."Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz
de ona gelir, onunla birlikte yaşarız.
Efe 1:20-23...Her şeyi O'nun ayakları altına sererek O'na bağlı
kıldı. O'nu bütün varlıkların üzerinde baş olmak
üzere inanlılar topluluğuna verdi. Bu topluluk
O'nun bedenidir, her yönden her şeyi dolduranın
doluluğudur.
Efe 4:9-10....Mesih. . .İnmiş olan her şeyi doldurmak üzere tüm
göklerden çok yukarı çıkmış olan Kişi aynıdır.
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İSA MESİH'İN TANRI SIFATLARI:
HER ŞEYE KADİR
Mat 8:26-27...İsa, "Ey imanı kıt olanlar, neden korkuyorsunuz?"
dedi. Sonra kalkıp rüzgarı ve gölü azarladı.
Ortalık sütliman oldu. Hepsi hayret içinde kaldı.
"Bu nasıl bir adam ki, rüzgar da göl de O'nun
sözünü dinliyor?" dediler.
Mat 12:28.....Ama ben cinleri Tanrı'nın Ruhuyla kovuyorsam,
Tanrı'nın Egemenliği üzerinize gelmiş demektir.
Mat 21:19.....Yol kenarında gördüğü bir incir ağacına yaklaştı.
Ağaçta yapraktan başka bir şey bulamayınca ağaca,
"Sonsuza dek artık meyve vermeyesin!" dedi. İncir
ağacı hemen o anda kurudu.
Mat 26:64.....İsa, "Söylediğin gibidir" karşılığını verdi.
"Üstelik size şunu söyleyeyim, bundan sonra İnsanoğlu'nun, kudretli Olan'ın sağında oturduğunu ve
göğün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz."
Mat 28:18-20..İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi:
"Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu
nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak
yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un
adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye
uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna
dek her an sizinle birlikteyim."
Luk 4:40-41...Güneş batarken herkes, çeşitli hastalıklara
tutulmuş olan hastalarını İsa'ya getirdi. O da her
birinin üzerine ellerini koyarak onları
iyileştirdi. Birçoğunun içinden de cinler, "Sen
Tanrı'nın Oğlusun!" diye bağırarak çıkıyordu.
Luk 7:12-16...İsa kentin kapısına tam yaklaştığı sırada, dul
anasının tek oğlu olan bir adamın cenazesi
kaldırılıyordu. . . İsa "Delikanlı" dedi, "sana
kalk diyorum!"
ölü doğrulup oturdu ve konuşmaya
başladı. İsa onu annesine geri verdi.
Yuh 2:11, 23..İsa bu ilk mucizesini Celile'nin Kana köyünde yaptı
ve yüceliğini gösterdi. öğrencileri de O'na iman
ettiler. . . mucizeleri gören birçokları O'nun
adına iman ettiler.
Yuh 5:36......Ama benim, Yaha'nınkinden daha büyük bir tanıklığım
var. Tamamlamam için Baba'nın bana verdiği işler,
şu yaptığım işler, beni Baba'nın gönderdiğine
tanıklık ediyor.
Yuh 11:34-43..Bunları söyledikten sonra yüksek sesle, "Lazar,
dışarı çık!" diye bağırdı. ölü, elleri ayaklara
sargılarla bağlı, yüzü beze sarılı olarak dışarı
çıktı. İsa onlara, "Onu çözün ve birakın gitsin".
Efe 1:19-23...Bu kudret, Tanrı'nın Mesih'i ölümden diriltirken ve
göksel yerlerde kendi sağında oturturken O'nda
sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir. Tanrı
Mesih'i tüm yönetim ve hükmranlıkların, tüm güç ve
egemenliklerin, yalnız bu çağda değil, gelecek
cağda da anılacak tüm adların çok üstüne cıkardı.
İbr 1:3.......Tanrı. . .evreni yarattığı kendi Oğluyla bize
seslenmiştir. Oğul. . .Kudretli sözüyle her şeyi
devam ettirir.
Vah 1:1-18....Bu kitap İsa Mesih'in esinlemesidir. . .Var olan,
var olmuş ve var olacak olan, gücü her şeye yeten
Rab Tanrı diyor ki, "Alfa ve Omega ben'im." . . .
İlk ve son ben'im. Diri olan ben'im. ölmüştüm,
ama işte sonsuzluklar boyunca diri kalacağım.
ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir.
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İSA MESİH'İN TANRI SIFATLARI:
HER ŞEYİ BİLEN VE DEĞİŞMEZ
HER ŞEYİ BİLEN
Mat 11:27.....Babam her şeyi bana emanet etti.
Mat 16:21.....Bundan sonra İsa, kendisinin Kudüs'e gitmesi,
ihtiyarlar, başkahinler ve din bilginlerinin
elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün
dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya
başladı.
Mat 24:25.....İşte size önceden söylemiş bulunuyorum.
Mar 2:8.......Akıllarından geçeni hemen ruhunda sezen İsa onlara,
"Aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz?"
dedi.
Luk 6:8.......İsa, onların ne düşündülerini biliyordu. Eli sakat
olan adama, "Ayağa kalk, ortaya çık" dedi. O da
kalktı, orta yerde durdu.
Luk 11:17.....Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi. . .
Yuh 1:48-50...Natanyel, "Beni nereden tanıyorsun?" diye sordu.
İsa, "Filipus çağırmadan önce seni incir ağacının
altında gördüm cevabını verdi. Natanyel, "Rabbi,
sen Tanrı'nın Oğlusun, sen İsrail'in Kralısın!"
dedi. . ."Bunlardan daha büyük şeyler göreceksin."
Yuh 2:24-25...Ama İsa bütün insanların yüreğini bildiği için
onlara güvenmiyordu. İnsan hakkında kimsenin O'na
bir şey şöylemesine gerek yoktu. Çünkü kendisi
insanın içinden geçenleri biliyordu.
Yuh 4:29......Sonra kadın su testisini bırakarak kente gitti ve
halka şöyle dedi: "Gelin, yapmış olduğum her şeyi
bana söyleyen adamı görün. Acaba Mesih bu mudur?"
Yuh 6:64......"Yine de aranızda iman etmeyenler var." İsa iman
etmeyenlerin ve kendisini ele verecek olanın kim
olduğunu başlangıçtan biliyordu.
Yuh 12:32-33.."Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün
insanları kendime çekeceğim." İsa bunu, nasıl
öleceğini belirtmek için söylüyordu.
Yuh 13:1......Fısıh bayramından önceydi, İsa bu dünyadan ayrılıp
Baba'ya gideceği saatin geldiğini biliyordu.
Yuh 16:30....."Şimdi senin her şeyi bildiğini anlıyoruz.
Kimsenin sana soru sormasına gerek yok. Tanrı'dan
geldiğine bunun iman ediyoruz." İsa onlara, "Simdi
iman ediyor musunuz?" diye karşılık verdi.
Yuh 21:17-19.."Rab, sen her şeyi bilirsin. . .
Kol 2:3.......öyle ki, anlayışın verdiği tam güvenliğin bütün
zenginliğine kavuşsunlar ve Tanrı'nın sırrını, yani
bilgeliğin ve bilginin tüm hazinelerinin saklı
olduğu Mesih'i tanısınlar.
DEĞİŞMEZ
Mez 102:25-27.Yerin temelini eskiden kurdun, Gökler de ellerinin
işidir. Onlar yok olacak, fakat sen duracaksın...
Fakat sen olsun, ve yılların sonu yoktur.
Mal 3:6.......Çünkü ben, RAB, ben değişmem.
İbr 1:10-12...Yine diyor ki, "Ya Rab, başlangıçta yerin
temellerini sen attın. Gökler de senin ellerinin
yapıtıdır. Onlar yok olacak, ama sen kalıcısın.
Hepsi bir giysi gibi eskiyecek. Onları bir kaftan
gibi düreceksin ve bir giysi gibi
değiştirilecekler. Ama sen hep aynısın, yılların
tükenmeyecektir."
İbr 13:8......İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır.

65.
İSA MESİH'İN TANRISAL AYRICALIKLARI:
GÜNAHKARLARI AFFEDEBİLİR VE öLÜLERİ DİRİLTEBİLİR
GÜNAHLARI AFFEDEBİLİR
Mar 2:5-7.....Onların imanını gören İsa felçliye, "Oğlum,
günahların bağışlandı" dedi. Orada oturmakta olan
bazı din bilginleri ise için için şöyle düşündüler:
"Bu adam neden böyle konuşuyor? Tanrı'ya
küfrediyor! Tek Tanrı'dan başka kim günahları
bağışlayabilir?" . . .Ne var ki, İnsanoğlu'nun
yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip
olduğunu bilesiniz diye..." Sonra felçliye, "Sana
söylüyorum, kalk, döşeğini topla ve evine git!"
dedi. Adam kalktı, derhal döşeğini topladı ve
hepsinin gözü önünde çıkıp gitti.
Luk 7:47-50...Sonra kadına, "Günahların bağışlandı" dedi.
İsa'yla birlikte sofrada oturanlar kendi aralarında
"Günahları bile bağışlayan bu adam kim?" şekilde
konuşmaya başladılar. İsa ise kadına, "İmanın seni
kurtardı, esenlikle git" dedi.
İş 5:30-31....Atalarımızın Tanrısı, sizin çarmıha gererek
öldürdüğünüz İsa'yı diriltti. İsrail'e
günahlarından tövbe etme ve bağışlanma fırsatını
vermek için Tanrı O'nu önder ve Kurtarıcı olarak
kendi sağına yükseltti.
İş 10:36-43...Tanrı'nın, herkesin Rabbi olan İsa Mesih
aracılığıyla esenliği müjdeleyerek İsrail
oğullarına ilettiği bildiriden haberiniz vardir.
Peygamberlerin hepsi O'nunla ilgili tanıklıkta
bulunuyorlar. Şöyle ki, O'na inanan herkesin
günahları O'nun adıyla bağışlanır.
Efe 1:7.......Mesih'in kanının aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa,
suçlarımızın bağışına sahibiz.
Vah 1:5.......Yücelik ve güç sonsuzlara dek, bizi seven, kendi
kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış olan ve
bizi bir krallık haline getirip kendi Baba
Tanrı'nın hizmetinde kahinler yapan Mesih'in olsun.
ÖLÜLERİ DİRİLTEBİLİR
Yuh 5:21-29...Baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa,
Oğul da dilediği kimselere öylece yaşam verir.
Yuh 6:39-54...son günde hepsini dirilteyim. Çünkü Babam
isteği, Oğul'u gören ve O'na iman eden herkesin
sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son
günde dirilteceğim. . . Beni gönderen Baba bir
kimseyi bana çekmezse, o kimse bana gelemez. Bana
geleni de son günde dirilteceğim.
Yuh 10:17-18..Canımı, tekrar geri almak üzere veririm. . . Canımı
kimse benden alamaz; ben onu kendiliğimden veririm.
Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var.
Yuh 11:25-27..İsa ona, "Diriliş ve yaşam ben'im" dedi. Bana iman
eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana
iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?"
Marta, "Evet, Rab" dedi. "Senin, dünyaya gelecek
olan Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman ettim."
Yuh 11:43-44..Bunları söyledikten sonra yüksek sesle, "Lazar,
dışarı çık!" diye bağırdı. ölü, elleri ayakları
sargılarla bağlı, yüzü beze sarılı olarak dışarı
cıktı. İsa onlara, "Onu çözün ve bırakın gitsin"
dedi.
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İSA MESİH'İN TANRISAL AYRICALIKLARI:
BÜTÜN HÜKÜMLERİ VERİR
Mat 16:27.....İnsanoğlu, Babasının görkemi içinde melekleriyle
gelecek ve herkese, yaptıklarının karşılığını
verecektir.
Mat 25:31-32..İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle
birlikte gelince, görkemli tahtına oturacak.
Ulusların hepsi O'nun önünde toplanacak, O da
koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi, onları
birbirinden ayıracak.
Yuh 5:22-30...Baba kimseyi yargılamaz, tüm yargılama işini Oğlu'a
verir. . . Çünkü Baba, kendisinde yaşam olduğu
gibi, Oğul'a da kendisinde yaşam olma özelliğini
verdi. O'na yargılama yetkisini de verdi. Çünkü O
İnsanoğlu'dur.
İş 10:42......Tanrı tarafından ölülerle dirilerin Yargıcı olarak
atanan kişinin kendisi olduğunu halka duyurmamızı,
buna tanıklık etmemizi buyurdu.
Rom 14:10-11..Tanrı'nın yargı kürsüsü önüne hepimiz çıkacağız.
Yazılmış olduğu gibi: "Rab şöyle diyor: 'Varlığım
hakkı için her diz önümde çökecek ve her dil Tanrı
olduğumu açıkça söyleyecektir.'" Böylece her
birimiz kendi adına Tanrı'ya hesap verecektir.
1 Kor 4:5.....Rab'bin gelişini bekleyin. Karanlığın
gizlediklerini aydınlığa, insanların yüreklerindeki
amaçları açığa çıkaracak olan O'dur.
2 Kor 5:10-11.Bedende yaşarken gerek iyi kötü, yaptıklarımızın
karşılığını almak için her birimizin Mesih'in yargı
kürsüsü önünde görünmesi gerekir. Rab'den
korkmanın ne demek olduğunu bildiğimiz için
insanları ikna etmeye çalışıyoruz.
2 Sel 1:7-9...Bütün bunlar, Rab İsa ateş alevleri içinde güçlü
melekleriyle gökten gelip göründüğü zaman olacak.
Rabbimiz İsa, Tanrı'yı tanımayanları ve kendisiyle
ilgili müjde uymayanları cezalandıracak.
Böyleleri, yargı gününde O'nun varlığından ve
gücünün yüceliğinden uzak kalarak sonsuza dek
mahvolma cezasına çarptırılacaklar.
2 Tim 4:1-2...Tanrı'nın ve dirilerle ölüleri yargılayacak olan
Mesih İsa'nın önünde, O'nun gelişi ve egemenliği
hakkı için sana buyuruyorum: Tanrı sözünü duyur.
Vah 1:1-18....Bu kitap İsa Mesih'in esinlemesidir. . . Diri olan
ben'im. ölmüştüm, ama işte sonsuzluklar boyunca
diri kalacağım. ölümün ve ölüler diyarının
anahtarları bendedir.
Vah 19:13-16..Kana daldırılmış bir kaftan giyinmiş olup
'Tanrı'nın Sözü' adıyla anılır. . . Ulusları vurmak
üzere O'nun ağzından keskin bir kılıç uzanıyor.
Kendisi onları demir çomakla güdecek. Gücü her
şeye yeten Tanrı'nın ateşli gazabının şarabını
üreten cendereyi kendisi sıkacak. Kaftanı ve
kalçası üzerinde, 'KRALLARIN KRALI VE RABLERİN
RABBİ' diye yazılmış bir adı vardı.
Vah 20:11-15..Büyük, beyaz bir taht ve tahtın üzerinde oturanı
gördüm. Yer ve gök O'nun önünden kaçtılar ve yok
olup gittiler. Tahtın önünde duran büyük küçük
ölüleri gördüm. Sonra bazı kitaplar açıldı. Yaşam
kitabı denen başka bir kitap daha açıldı. ölüler,
kitaplarda bakılarak kendi yaptıklarına göre
yargılandı. . . Adları yaşam kitabında yazılmamış
olanların hepsi, ateş gölüne atıldı.

67.
İSA MESİH'İN TANRISAL GÖREVLERİ:
PEYGAMBER, BAŞKAHİN, VE KRAL
İSA MESİH, BİR PEYGAMBER:

Tes 18:15, 18-19

Mat 21:11, 46.Kalabalıklar, "Bu, Celile'nin Nasıra kentinden İsa
peygamber" diyordu...halk O'nu peygamber sayıyordu.
Luk 7:16......Herkesi bir korku almıştı. "Aramızda büyük bir
peygamber ortaya çıktı" ve "Tanrı, halkının yardımına geldi" diyerek Tanrı'yı yüceltmeye başladılar.
Luk 24:19.....Nasıralı İsa'yla ilgili olayları dediler. "O adam,
Tanrı'nın ve bütün halkın önünde gerek sözlerinde,
gerek elemlerinde güçlü bir peygamberdi.
Yuh 1:45......"Musa'nın Kutsal Yasa'da hakkında yazdığı,
peygamberlerin de sözünü ettiği kişiyi, Yusuf'un
oğlu Nasıra'dan İsa'yı bulduk" dedi.
Yuh 4:19......"Efendim, anlıyorum, sen bir peygambersin" dedi.
Yuh 9:17......"Senin gözlerini açtığına göre, O'nun hakkında sen
ne dersin?" Adam, "O bir peygamberdir" dedi.
İş 7:37.......İsrail oğullarına, "Tanrı size kendi
kardeşlerinizin arasından benim gibi bir peygamber
çıkaracak" diyen Musa odur.
İSA MESİH, BİR BAŞKAHİN:

Tek 14:18, Mez 110:1-4, Hez 28:1

İbr 2:17......Bunun için her yönden kardeşlerine benzemesi
gerekiyordu. öyle ki, Tanrı'ya olan hizmetinde
merhametli ve sadık başkahin olup halkın
günahlarını Tanrı'ya bağışlatabilsin.
İbr 3:1.......Bunun için, göksel çağrıya ortak olan ey kutsal
kardeşler, açıkça benimsediğimiz inancın elçisi ve
başkahini olan İsa'yı düşünün.
İbr 4:14-16...Gökleri aşmış olan büyük başkahinimiz Tanrı'nın
Oğlu İsa varken, açıkça benimsediğimiz inanca
sımsıkı sarılalım. Çünkü zayıflıklarımıza duygusal
yönden ortak olamayan değil, tersine her alanda
bizim gibi denenmiş, ama günah işlememiş bir
başkahinimiz vardır.
İbr 5:6, 9-10."Sen Melkisedek düzenine göre sonsuza dek
kahinsin.". . .Yetkin kılınmış olarak Tanrı
tarafından Melkisedek düzenine göre başkahin atanan
Mesih, sözünü dinleyenlerin hepsi için sonsuz
kurtuluş kaynağı olmuştur.
İSA MESİH, BİR KRAL:

2 Sam 7:1-17, İşa 9:7

Mat 2:2......."Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede?
Doğuda O'nun yıldızını gördük ve O'na tapınmaya
geldik."
Luk 1:31-33...Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracaksın, adını İsa
koyacaksın. O büyük olacak, kendisine 'en yüce
Olan'ın Oğlu' denecek. Rab Tanrı O'na Davud'un
tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakub'un soyu
üzerinde egemenlik sürecek, ve egemenliğinin sonu
gelmeyecektir."
Yuh 1:49......Natanyel, "Rabbi, sen Tanrı'nın Oğlusun, sen
İsrail'in Kralısın!" dedi.
1 Tim 1:17....Onur ve yücelik sonsuzlara dek tüm çağların Kralı
olan ölümsüz, görünmez tek Tanrı'nın olsun. Amin.
1 Tim 6:14-16.Rabbimiz İsa Mesih'in gelişine dek Tanrı buyruğunu
lekesiz ve kusursuz olarak koru. Mübarek ve tek
Hükümdar, kralların Kralı, rablerin Rabbi. . .

68.
PEYGAMBERLİKLERDE İSA MESİH'İN
ÖLECEĞİNİN ÖNCEDEN BİLDİRİLMESİ
Tek 3:14-15...Ve RAB Allah yılana dedi. . . ve seninle kadın
arasında, ve senin zürriyetinle onun zürriyeti
arasına düşmanlık koyacağım; o senin başına
saldıracak ve sen onun topuğuna saldıracaksın.
kurtarmak, arıtıp kendisine ait ve iyilik etmek
gayretli bir halk yapmak için kendini bizim
uğrumuza feda etti. (İbr 2:14-18, 1 Yuh 3:8)
Çık 12:1-28...Kuzunuz kusursuz, erkek, bir yıllık olacak. . .
Ve sizin bulunduğunuz evler üzerindeki kan size
alamet olacak; ve kan görünce üzerinizden
geçeceğim, ve Mısır diyarını vurduğum zaman helak
etmek için size bela olmıyacak.
(Yuh 1:29, 1 Kor 5:6-7)
Lev 17:11.....Çünkü etin canı kandadır; ve ben onu mezbah
üzerinde canlarınıza kefaret etmek için size
verdim; çünkü candan ötürü kefaret eden kandır.
(İbr 9:11-28)
Mez 16:8-11...Çünkü sen canımı ölüler diyarına terketmezsin;
Mukaddesini çürüme görmeğe bırakmazsın.
(İş 2:22-36)
Mez 22:1......Allahım, Allahım, beni niçin bıraktın? (Mat 27:46)
Mez 22:7-8....Beni görenlerin hepsi benimle eğleniyor; Sırıtıp,
baş sallıyarak diyorlar: RABBE dayandı, onu azat
etsin, Mademki ondan zevk alıyor, onu kurtarsın.
(Mat 27:39-43)
Mez 22:15-18..Kuvvetim çömlek parçası gibi kurudu; Ve dilim
çenelerime yapıştı; Ve beni ölüm toprağına koydun.
Çünkü köpler beni kuşattı; Şerirler takımı çevremi
sardılar; Ellerimi ve ayaklarımı deldiler. Bütün
kemiklerimi sayabilirim. Onlar bakıyorlar,
gözlerini bana dikiyorlar; Esvabımı aralarında
paylaşıyorlar, Libasıma da kura atıyorlar.
(Yuh 20:20-25, Mat 27:35, Zek 12:10)
İşa 53:1-12...Fakat günahlarımızdan ötürü o yaralandı,
fesatlarımızdan ötürü o zedelendi; selametimiz
için olan ceza onun üzerine indi; ve onun
berelerile biz şifa bulduk. Hepimiz koyunlar gibi
yolu şaşırdık; her birimiz kendi yoluna döndü; ve
RAB hepimizin fesadını onun üzerine koydu. Ona
kötü muamele ettiler, fakat alçaltıldığı zaman
ağzını açmadı; boğazlanmağa götürülen kuzu gibi, ve
kırkıcılar önünde dilsiz duran koyun gibi, ağzını
açmadı. . . salih kulum bir çoklarını kendi
bilgisile salih kılacak; ve fesatlarını kendisi
yüklenecek. . .çünkü canını ölüme döktü, ve
günahkarlarla sayıldı; çoğunun suçunu da o taşıdı,
ve günahkarlar için şefaat etti. (Mat 8:17, 1 Pet
2:24, Mat 26:62-63, Mat 27:12-19, Mat 27:56-60, Mat
27:38, Mat 27:26, Mat 27:67, Luk 23:34, Yuh 7:5)
Dan 9:24-26...Günahı bitirmek, ve suçları sona erdirmek, ve fesat
için kefaret etmek, ve ebedi salahı içeri getirmek
. . . ve bina etmek için emrin çıkmasından
mesholunan (Mesih) hükümdara kadar yedi hafta, ve
altmış iki hafta olacak. . . Ve bu altmış iki
haftadan sonra mesholunan kesilip atılacak. . .
(Mat 20:28, Mat 26:26-28, İbr 9:1-28)
Zek 12:10.....ve ona, bedenini deldikleri adama, bakacaklar; ve
biricik oğlu için dövünen gibi ona dövünecekler, ve
ilk oğlu için acı çekecekler. (Yuh 19:34, 37)

69.
İSA MESİH'İN ÖLECEĞİNİN VE DİRİLECEĞİNİN
ÖNCEDEN İSA MESİH TARAFINDAN BİLDİRİLMESİ
Mat 12:38-41..Yunus, nasıl üç gün üç gece o koca balığın karnında
kaldıysa, İnsanoğlu da üç gün üç gece yerin
bağrında kalacak.
Mat 16:21-23..Bundan sonra İsa, kendisinin Kudüs'e gitmesi,
ihtiyarlar, başkahinler ve din bilginlerinin
elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün
dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya
başladı. Bunun üzerine Petrus O'nu bir kenara
çekip azarlamaya başladı. "Tanrı korusun, ya Rab!
Senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek!" dedi.
Ama İsa dönüp Petrus'a şöyle dedi: "Çekil önümden,
Şeytan! Sen yolumda engelsin. Senin düşüncelerin
Tanrı'nın değil, insan düşünceleridir."
Mat 17:22-23..Celile'de bir araya geldiklerinde İsa onlara,
"İnsanoğlu, insanların eline teslim edilecek ve
öldürülecek, ama üçüncü gün dirilecek" dedi.
Mat 20:28.....Nitekim İnsanoğlu, hizmet edilmeye değil, hizmet
etmeye ve canını birçokları uğruna fidye olarak
vermeye geldi.
Mat 26:53-54..Yoksa Babamdan yardım isteyemez miyim sanıyorsun?
İstesem, hemen şu an bana on iki tümenden fazla
melek gönderir. Ama böyle olması gerektiğini
bildiren Kutsal Yazılar o zaman nasıl yerine gelir?
Mar 10:32-34..İsa Onikileri yine bir yana çekip kendi başına
gelecekleri anlatmaya başladı: "Şimdi Kudüs'e
gidiyoruz" dedi. "İnsanoğlu, başkahinlerin ve din
bilginlerinin eline teslim edilecek. Onlar da O'nu
ölüm cezasına çarptıracak ve diğer uluslara teslim
edecekler. O'nunla alay edecek, üzerine tükürecek
ve O'nu kamçılayıp öldürecekler. Ne var ki O, üç
gün sonra dirilecek.
Luk 18:31-34..İsa Onikileri bir yana çekip onlara şöyle dedi:
"Şimdi Kudüs'e gidiyoruz. Peygamberlerin
İnsanoğlu'yla ilgili yazdıklarının tümü yerine
gelecektir. O, diğer uluslara teslim edilecek.
O'nunla alay edecek, O'na hakaret edecekler;
üzerine tükürecek ve O'nu kamçılayıp öldürecekler.
Ne var ki O, üçüncü gün dirilecek."
Luk 22:19-20..Sonra eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve
onlara verdi. "Bu sizin uğrunuza feda edilen benim
bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın" dedi.
Aynı şekilde, yemekten sonra kaseyi alıp şöyle
dedi: "Bu kase, sizin uğrunuza akıtılan kanımla
gerçekleşen yeni antlaşmadır.
Yuh 2:19-22...İsa şu cevabı verdi: "Bu tapınağı yıkın, üç günde
onu yeniden kuracağım.". .Ama İsa'nın sözünü ettiği
tapınak kendi bedeniydi. İsa ölümden dirilince
öğrencileri bu sözü söylediğini hatırladılar Kutsal
Yazı'ya ve İsa'nın söylediği bu söze iman ettiler.
Yuh 8:28......İsa şöyle dedi: "İnsanoğlu yukarı kaldırdığınız
zaman benim O olduğumu. . . anlayacaksınız."
Yuh 10:11, 15.Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını
verir. . .Ben koyunlarımı uğruna canımı veririm.
Yuh 10:17-18..Canımı, tekrar geri almak üzere veririm. . . Canımı
kimse benden alamaz; ben onu kendiliğimden veririm.
Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var.
Yuh 12:24-33.."Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün
insanları kendime çekeceğim." İsa bunu nasıl
öleceğini belirtmek için söylüyordu.

70.
İSA MESİH'İN ÖLÜMÜ HAKKINDAKİ KAYITLAR
Mat 27:35-56..İsa'yla birlikte, biri sağında öbürü solunda üzere
iki haydut da çarmıha gerildi. . . İsrail'in Kralı
imiş! Şimdi çarmıhtan aşağı insin de, O'na iman
ederiz. . . İsa yüksek sesle bir kez daha bağırdı
ve ruhunu teslim etti.
Mat 28:5-7....Çarmıha gerilmiş olan İsa'yı aradığınızı biliyorum.
O burada yok; söylemiş olduğu gibi dirildi.
Mar 15:24-41..İsa'yı çarmıha gerdiklerinde saat dokuzdu. . . Ama
İsa yüksek bağırarak ruhunu verdi. O anda
tapınaktaki perde yukarıdan aşağıya dek yırtılarak
ikiye bölündü. İsa'nın karşısında duran yüzbaşı,
O'nun böyle ruhunu verdiğini görünce, "Bu adam
gerçekten Tanrı'nın Oğluydu" dedi.
Luk 23:44-49..İsa yüksek sesle, "Baba, ruhumu senin ellerine
bırakıyorum!" diye seslendi. Ve bunu söyledikten
sonra ruhunu verdi.
Luk 24:46.....Onlara dedi ki, "Şöyle yazılmıştır: Mesih acı
çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek.
Yuh 19:16-37..Askerler İsa'yı çarmıha gerdikten sonra O'nun
giysilerini aldılar. . . İsa üzüm suyunu tadınca,
"Tamamlandı!" dedi ve başını eğerek ruhunu teslim
etti. . . Ama İsa'ya gelince O'nun ölmüş olduğunu
gördüler. Onun için bacaklarını kırmadılar.
Bununla birlikte, askerlerden biri O'nun böğrünü
mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı.
Bunu gören adam tanıklık etmiştir ve tanıklığı
doğrudur.
İş 2:22-36....Nasıralı İsa. . . yaşa tanımaz kişilerin eliyle
çarmıha çivileyip öldürdünüz. Tanrı ise, ölüm
acılarına son vererek O'nu diriltti.
İş 3:12-26....Siz Yaşam önderi'ni öldürdünüz, ama Tanrı O'nu
ölümden diriltti. Biz bunun tanıklarıyız.
İş 4:10-12....bu adam, sizin çarmıha gerdiğiniz, ama Tanrı'nın
ölümden dirilttiği Nasıralı İsa Mesih'in adı
sayesinde önünüzde sapasağlam duruyor.
İş 7:52.......Atalarınız peygamberlerin hangisine zulmetmediler
ki? Adil Olan'ın geleceğini önceden bildirenleri
de öldürdüler.
İş 13:14-41...O'nunla ilgili yazılmış indirip mezara koydular.
Ama Tanrı O'nu ölümden diriltti.
İş 17:2-3.....Pavlus, her zamanki gibi Yahudilere giderek art
arda üç Sept günü onlara Kutsal Yazılar üzerinde
tartıştı. Mesih'in acı çekip ölümden dirilmesi
gerektiğine dair açıklamalarda bulunuyor, kanıtlar
gösteriyordu.
İş 26:22-23...Bu sayede burada duruyor, büyük küçük herkese
tanıklık ediyorum. Benim söylediklerim,
peygamberlerin ve Musa'nın önceden haber verdiği
olaylardan başka bir şey değildir. Onlar Mesih'in
acı çekeceğini ve ölümden dirilenlerin ilki olarak
gerek kendi halkına, gerek diğer uluslara ışığın
doğuşunu ilan edeceğini bildirmişlerdi.
Rom 5:8-10....Tanrı bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor: biz
daha günahkarken, Mesih bizim için öldü.
1 Kor 2:2.....Aranızdayken, İsa Mesih'ten ve O'nun çarmıha
gerilmiş olmasından başka bir şey bilmemeye
kararlıydım.
Vah 1:18......İlk ve son ben'im. Diri olan ben'im. ölmüştüm,
ama işte sonsuzluklar boyunca diri kalkacağım.
ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir.

71.
İSA MESİH'İN ÖLÜMDEN DİRİLİŞİ VE YÜKSELİŞİ
Mez 16:9-10...Çünkü sen canımı ölüler diyarına terketmezsin;
Mukaddesini çürüme görmeğe bırakmazsın.
Luk 24:36-45..Ellerime ayaklarıma bakın; işte ben'im! Bana
dokunun da görün. Bir hayalette et ve kemik olmaz,
ama görüyorsunuz, bende var.
Yuh 20:17.....İsa, "Bana dokunma!" dedi. "Çünkü daha Baba'nın
yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve onlara söyle,
'Benim Babamın ve sizin Babanızın, benim Tanrımın
ve sizin Tanrınızın yanına çıkıyorum.'"
İş 1:9........İsa bunları söyledikten sonra, onların gözleri
önünde yukarı alındı. Bir bulut O'nu alıp
gözlerinin önünden uzaklaştırdı.
İş 2:24-32....Geleceği görerek Mesih'in ölümden dirilişine
ilişkin şunları söyledi: 'O , ölüler diyarına
terkedilmedi, bedeni de çürümedi.' Tanrı, bu
İsa'yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun
tanıklarıyız.
Rom 1:4.......Bedence Davud'un soyundan doğan Rabbimiz İsa Mesih'
in, kendi kutsal ruhu sayesinde ölümden dirilişiyle
Tanrı'nın Oğlu olduğu kudretle ilan edildi.
Rom 4:24-25...Yani Rabbimiz İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'ya iman
eden bizler için de yazıldı. İsa suçlarımız için
ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi.
Rom 8:34......Kim suçlu çıkaracak? ölmüş, üstelik dirilmiş olan
Mesih İsa, Tanrı'nın sağındadır ve bizim için
aracılık etmektedir.
1 Kor 15:1-8..Kardeşler, size bildirdiğim, size de kabul edip
bağlı kaldığınız müjdeyi hatırlatmak istiyorum.
Size müjdelediğim söze sıkıca sarılırsanız, bunun
aracılığıyla da kurtulursunuz. Aksi halde boşuna
iman etmiş olursunuz. Aldığım bilgiyi size
öncelikle ilettim. Şöyle ki, Kutsal Yazılar
uyarınca Mesih, günahlarımıza karşılık öldü,
gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün
ölümden dirildi. 'Kifas'a, sonra Onikilere
göründü. Daha sonra da beş yüzden çok kardeşe aynı
anda göründü. Onların çoğu hala yaşıyor,
bazılarıysa öldüler.
1 Kor 15:12-20.Mesih dirilmemişse, bildirimiz de imanınız da
boştur. . . Mesih de dirilmemişse, imanınız boştur;
siz hala günahlarınızın içindesiniz. Buna göre
Mesih'e ait olarak ölmüş, onlar da
mahvolmuşlardır. . . Oysaki, Mesih, ölmüş olanların
ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir.
Efe 4:7-11....Bunun için Kutsal Yazı şöyle der: "Yükseğe çıktı
ve tutsakları aldı. İnsanlara armağanlar verdi."
Şimdi bu 'çıktı' sözcüğü, Mesih önce aşağılara,
yeryüzüne indi demek değil de nedir? İnmiş olan ve
her şeyi doldurmak üzere tüm göklerden çok yukarı
çıkmış olan Kişi aynıdır.
İbr 9:24......Çünkü Mesih, asıl kutsal yerin örneği olup elle
yapılmış kutsal yere değil, ama şimdi bizim için
Tanrı'nın önünde görünmek üzere asıl göğe girdi.
1 Pet 1:3.....Rabbimiz İsa mesih'in Tanrısı ve Babasına övgüler
olsun. Çünkü O, kendi büyük merhametiyle yeniden
doğmamızı sağladı. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle
bizi yaşayan bir ümide, çürümez, lekesiz ve solmaz
bir mirasa kavuşturdu.
Vah 1:17-18...Diri olan ben'im. ölmüştüm, ama işte sonsuzluklar
boyunca diri kalacağım.

72.
İSA MESİH'İN ÖLÜMÜ VE DİRİLİŞİ HAKKINDA TARİHİ DELİLLER
1. İgnatius, (M.S. 50-115 civarı), Antioch'un çobanı; Suriye'nin
yerlisi; Havari Yuhanna'nın öğrencisi; Roma'daki Arena'da vahşi
hayvanları atıldığı söylenir (Who Was Who in Church History, Ed.
by Elgin Moyer, Moody Press, 1962).
Yazıları onun Antioch'tan
ayrılışından şehit olmasına kadar olan periyotta yazılmıştır. O
İsa hakkında şöyle diyor: "O haça Pontus Pilatus tarafından
gerildi ve öldü. O, sadece görünüşte değil, gerçekten haça
gerildi, öldü, ve bunu insanlar ve melekler gördü. O keza üç gün
içinde tekrar dirildi." (s. 209)
2. Josephus, Yahudi tarihçi, M.S. birinci yüzyıl sonlarında
yazmıştır, ve şöyle demiştir: "Bu zamanda İsa adında bir adam
vardı, bilge bir adam, sevinçle gerçeği kabul eden insanların
öğretmeni; onu insan olarak çağırmamız doğruysa; O çok mükemmel
işler yaptı. Onun bir çok Yahudi ve Yunanlı taraftarı oldu. Bu
adam Mesih'ti. Ve Pilatus O'nu haça mahkum ettiğinde, O'nu
sevmiş olanlar O'nu terketmediler, çünkü üçüncü gün O onlara
göründü, ruhsal peygamberler O'nun hakkında diğer binlerce
mükemmel olaydan bahsettiler. Bügün bile, Hıristiyan topluluğu,
O'ndan isim almıştır ve bu böylece devam etmektedir."
Antiquities, 18:3.3.
3. Clement of Rome, Profesör Bernard Ramm, (ProtestantChristian
Evidences, Moody Press, 1953), şöyle diyor: "Hem kilise tarihi
hem de kilise dışı tarih ilk çağlardan bu yana
dirilişi doğrular. İsa'nın dirilişi hakkındaki en eski kilise
tarihi dökümanı, Roma'lı Clement'indir, Epistle to the
Corinthians (M.S. 95). Diriliş Havariler'in Amentüsünde tüm
formlarda görünür ve asla tartışılmaz." (s. 192).
4. İgnatius. Sparrow-Simpson (The Resurrection and the
Christian
Faith, Zondervan Publishing House, 1968) diyor ki: "İgnatius
ayrıca diyor ki, 'Kilise Rabbimizin Çarmıha gerilmesinden ve
O'nun
dirilişinden şüphesiz mutluluk duyuyor.'" İgnatius'un bahsettiği
ana olaylar İsa Mesih'in haçta ölümü ve ölümden dirilişidir.
Tekrar diriliş hakkında şöyle der: "O'nun hem ruhu hem de bedeni
dirildi." s. 339.
5. Polycarp. Sparow-Simpson (The Resurrection and the Christian
Faith), ayrıca diyor ki: Epistle of Saint Polycarp to the Philippians (M.S. 110 civarı) da yazar, 'günahlarımız için ölen
ve Tanrı tarafından ölümden diriltilen Rab İsa Mesih' hakkında
bahseder.
6. Boş Mezar. Dört ana dinin dışındaki tüm dinler filozofik
düşünceleri temel alırlar.
Dört dinde de filozofik sistemden
çok kişiliklerin temel alındığı görülür, sadece Hırıstiyanlık
kurucusunun mezarının boş olduğunu iddia eder. İbrahim öldü ve
gömüldü. Buda da öldü ve gömüldü. Muhammed M.S. 8 Haziran 632
altmış bir yaşında öldü ve Medine'de gömüldü. İsa Mesih 33
yaşında öldü ve söylemiş olduğu gibi ölümden dirildi. İsa'nın
ölümü ve dirilişi olmasa Hıristiyanlık olmazdı: “Mesih
dirilmemişse, bildirimiz de imanınız da boştur. Ve bizim
Tanrı'yla ilgili tanılığınız da yalan olmuş olur. Çünkü
Tanrı'nın, Mesih'i ölümden dirilttiğine tanıklık ettik. Ama
ölüler gerçekten dirilmezlerse, Tanrı Mesih'i de diriltmemiştir.
Çünkü ölüler dirilmezlerse, Mesih de dirilmemiştir. Mesih
dirilmemişse, imanınız boştur; siz hala günahlarınızın
içindesiniz.” (1 Kor 15:14-17)

------------------McDowell, Evidence That Demands a Verdict, s. 185-273

73.
İSA MESİH'İN ÖLÜMÜNÜN AMACI:
(Kan Kefareti)
Tek 22:8, 13..Ve İbrahim dedi: Oğlum, yakılan kurban için kuzuyu
Allah kendisi tedarik eder. . . ve İbrahim gidip
koçu aldı, ve oğlunun yerine onu yakılan kurban
olarak takdim etti.
Çık 12:5-13...Kuzunuz kusursuz, erkek, bir yıllık olacak. . .
ve İsrail cemaatinin bütün cümhuru onu akşam üstü
boğazlıyacaklar. Ve kandan alacaklar, ve onu
içlerinde yiyecekleri evlerin iki kapı süvesi
üzerine, ve üst eşiği üzerine sürecekler. . . Ve
sizin bulunduğunuz evler üzerindeki kan size alamet
olacak; ve kanı görünce üzerinizden geçeceğim, ve
Mısır diyarını vurduğum zaman helak etmek için
sizde bela olmıyacak.
Lev 16:29-30..Ve sizin için ebedi bir kanun olacak; yedinci ayda,
ayın onuncu gününde canlarınızı alçaltacaksınız. .
çünkü o günde, sizi tathir etmek üzere sizin için
kefaret edilecektir; RABBİN önünde bütün
suçlarınızdan tahir olacaksınız.
Lev 17:11.....Çünkü etin canı kandadır; ve ben onu mezbah
üzerinde canlarınıza kefaret etmek için size
verdim; çünkü candan ötürü kefaret eden kandır.
İşa 53:1-12...Fakat günahlarımızdan ötürü o yaralandı,
fesatlarımızdan ötürü o zedelendi; selametimiz
için olan ceza onun üzerine indi; ve onun
berelerile biz şifa bulduk. Hepimiz koyunlar gibi
yolu şaşırdık; her birimiz kendi yoluna döndü; ve
RAB hepimizin fesadını onun üzerine koydu. Ona
kötü muamele ettiler, fakat alçaltıldığı zaman
ağzını açmadı; boğazlanmağa götürülen kuzu gibi, ve
kırkıcılar önünde dilsiz duran koyun gibi, ağzını
açmadı. . . salih kulum bir çoklarını kendi
bilgisile salih kılacak; ve fesatlarını kendisi
yüklenecek. . .çünkü canını ölüme döktü, ve
günahkarlarla sayıldı; çoğunun suçunu da o taşıdı,
ve günahkarlar için şefaat etti.
Dan 9:24-26...Günahı bitirmek, ve suçları sona erdirmek, ve fesat
için kefaret etmek, ve ebedi salahı içeri getirmek
. . .mesholunan (Mesih) hükümdara kadar yedi hafta,
ve altmış iki hafta olacak. . . Ve bu altmış iki
haftadan sonra mesholunan kesilip atılacak. . .
Mat 20:28.....Nitekim İnsanoğlu, hizmet edilmeye değil, hizmet
etmeye ve canını birçokları uğruna fidye olarak
vermeye geldi.
Luk 22:14-20..İsa. . ."Bu sizin uğrunuza feda edilen benim
bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın" dedi. . .
"Bu kase, sizin uğrunuza akıtılan kanımla
gerçekleşen yeni antlaşmadır".
Yuh 1:1-14....Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi
ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta O, Tanrı'yla
birlikteydi. Söz insan olup aramızda yaşadı.
Yuh 1:29......Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini
görünce şöyle dedi: "İşte, dünyanın günahını
ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!"
Yuh 3:16......Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik
Oğlunu verdi. öyle ki, O'na iman edenlerin hiç
biri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.
İş 20:28......Rab'bin kendi kanı pahasına sahip olduğu inanlılar

74.
İSA MESİH'İN ÖLÜMÜNÜN AMACI:
(Kan Kefareti)
1 Kor 15:1-4..Kardeşler, size bildirdiğim, size de kabul edip
bağlı kaldığınız müjdeyi hatırlatmak istiyorum.
Size müjdelediğim söze sıkıca sarılırsanız, bunun
aracılığıyla da kurtulursunuz. Aksi halde boşuna
iman etmiş olursunuz. Aldığım bilgiyi size
öncelikle ilettim. Şöyle ki, Kutsal Yazılar
uyarınca Mesih, günahlarımıza karşılık öldü,
gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün
ölümden dirildi.
2 Kor 5:21....Mesih'in adına yalvarıyoruz: Tanrı'yla barışsın.
Tanrı, Mesih sayesinde kendisinin doğruluğu olalım
diye, günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah
yaptı.
Tit 2:13-14...Bu arada, mübarek ümidimizin gerçekleşmesini, ulu
Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde
gelmesini bekliyoruz. Mesih, bizi her suçtan
kurtarmak, arıtıp kendisine ait ve iyilik etmek
gayretli bir halk yapmak için kendini bizim
uğrumuza feda etti.
İbr 2:14-17...Çocuklar et ve kandan oldukları için İsa da, ölüm
gücüne sahip olanı, yani İblis'i, ölüm aracılığıyla
etkisiz hale getirmek üzere onlarla aynı insan
yapısını aldı. . . öyle ki, Tanrı'ya olan
hizmetinde merhametli ve sadık başkahin olup halkın
günahlarını Tanrı'ya bağışlatabilsin.
İbr 9:1-28....Ama Mesih, . . . Erkeçlerin ve buzağıların kanıyla
değil, sonsuz kurtuluşu sağlayarak kendi kanıyla
kutsal yere ilk ve son kez girdi. . . Nitekim
Kutsal Yasa'ya göre, hemen her şey kanla temiz
kılınır, ve kan dökülmeksizin bağışlama olmaz. . .
böylece Mesih de birçoklarının günahlarını
yüklenmek için bir kez kurban edildi. İkinci kez,
günah yüklenmek için değil, kendisini bekleyenleri
kurtarmak için kendilerine görünecektir.
İbr 10:1-18...Gelecekteki bereketlerin Kutsal Yasa'da asıl örneği
yoktur, sadece gölgesi vardır. Bu nedenle Yasa,
her yıl sürekli olarak sundukları aynı kurbanlarla
Tanrı'ya yaklaşanları asla yetkinliğe erdiremez.
Eğer erdirebilseydi, kurban sunmaya son verilmez
miydi? Çünkü tapınanlar bir kez günahlarından
temiz kılındıktan sonra kendilerinde artık günah
bilinci kalmazdı. Ama o kurbanlar insanlara yıldan
yıla günahlarını anımsatıyor. Çünkü boğaların ve
erkeçlerin kanı günahları ortadan kaldıramaz. . .
Mesih ilkönce, "Kurbanları, sunuları, tümüyle
yakılan adakları ve günah için sunulan kurbanları
istemedin ve bunlardan hoşnut olmadın" dedi. Oysa
bunlar Yasa'nın gereği olarak sunulur. Sonra da,
"Senin isteğini yapmak üzere işte geldim" dedi.
Yani Mesih, ikinciyi gerçerli kılmak için birinciyi
kaldırıyor. Tanrı'nın bu isteği uyarınca İsa
Mesih'in bedeninin ilk ve son kez sunulmasıyla
kutsal kılındık. . . Mesih, günahlar için sonsuza
dek geçerli olan tek bir kurban sunduktan sonra
Tanrı'nın sağında oturdu. . . Çünkü kutsal
kılınanları tek bir sunuyla sonsuza dek yetkinliğe
erdirmiştir. . . Bunların bağışlanması durumunda
artık günah için sunuya gerek yoktur.

75.
GÜNAHIN ÖĞRETİLİŞİ
Günahın Açıklaması
Mes
Mes
Rom
Yak

14:34......Günah ümmetler için utançtır.
24:9.......Sefahet düşüncesi günahtır.
14:23......İmanla yapılmayan her şey de günahtır.
4:17.......Yapılması gereken iyi şeyi bilip de yapmayan,
günah işlemiş olur.
1 Yuh 3:4......Günah demek, yasaya karşı gelmek demektir.
1 Yuh 5:17.....Her kötülük günahtır.
Günahın Kaynakları
Mat
Yuh
Rom
Yak
Yak

15:19......Yürekten
8:44.......İblis'ten
14:23......İmansızlıktan
1:15.......Arzudan
2:9........Ayrımdan
Kurtarılmamışların Üzerinde Günahın Sonuçları

Yuh 8:33-34....Kölelik
Yuh 9:41.......Körlük
2 Pet 2:14.....Doymazlık
Rom 6:23.......ölüm
Yeni Doğanların Yapması Gerekenler
Mez 19:13......Kulunu kasdi günahlardan da koru.
Mez 32:5.......Sana suçumu bildirdim, ve fesadımı gizlemedim.
Mez 38:18......Çünkü fesadımı itiraf ederim; Kendi suçumdan
kederlenirim.
Mez 51:3-4.....Çünkü isyanlarımı bilirim, ve suçum daima
önümdedir.
Rom 6:6........Artık günaha kölelik etmeyelim.
Rom 6:12.......Bedenin tutkularına uymayasınız diye günah, ölümlü
bedenlerinizde egemenlik sürmesin.
Rom 6:14-22....Bu üyelerinizi kutsallık için doğruluğa köle
olarak sunun.
İbr 12:1.......Biz de her yükten ve bizi kolayca kuşatan günahtan
sıyrılarak önümüze konan yarışı sabırla koşalım.
İbr 12:4.......Günaha karşı yaptığınız savaşımda. . .
Günaha Karşı Yardım
Mez 39:1.......Dilimle suç etmiyeyim.
Mez 119:11.....Sana karşı suç etmiyeyim diye, Sözünü yüreğimde
sakladım.
Rom 8:1-14.....Bedenin kötü işlerini Ruh'la öldürmek.
1 Tim 5:22.....Başkalarının günahlarına ortak olma. Kendini
temiz tut.
1 Pet 4:8......Sevgi birçok günah örter.
1 Yuh 1:8-9....Günahlarımızı itiraf edersek. . .
1 Yuh 2:1......Birimiz günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi
Baba'nın önünde savunur.

76.
İNSANIN DÜŞÜŞÜ
Tek 2:15-17....Ve RAB Allah adamı aldı, baksın ve onu korusun
diye Aden bahçesine koydu. Ve RAB Allah adama
emredip dedi: Bahçenin her ağacından istediğin
gibi ye; fakat iyilik ve kötülüğü bilme ağacından
yemiyeceksin; çünkü ondan yediğin günde mutlaka
ölürsün.
Tek 3:1-6......Ve RAB Allahın yaptığı bütün kır hayvanlarının en
hilekarı olan yılandı. Ve kadına dedi: Gerçek,
Allah: Bahçenin hiç bir ağacından yemiyeceksiniz
dedi mi? Ve kadın yılana dedi: Bahçenin
ağaçlarının meyvasından yiyebiliriz; fakat
bahçenin ortasında olan ağacın meyvası hakkında
Allah: Ondan yemeyin, ve ona dokunmayın ki,
ölmiyesiniz, dedi. Ve yılan kadına dedi: Katiyen
ölmezsiniz; çünkü Allah bilir ki, ondan yediğiniz
gün, o vakit gözleriniz açılacak, ve iyiyi ve
kötüyü bilerek Allah gibi olacaksınız. Ve kadın
gördü ki, ağaç yemek için iyi, ve gözlere hoş, ve
anlayışlı kılmak için arzu olunur bir ağaçtı; ve
onun meyvasından aldı, ve yedi; ve kendisile
beraber kocasına da verdi, o da yedi.
Tek 3:7........İkisinin de gözleri açıldı, ve kendilerinin çıplak
olduklarını bildiler; ve incir yaprakları dikip
kendilerine önlükler yaptılar.
Tek 3:14-19....Ve RAB Allah yılana dedi: Bunu yaptığın için,
bütün sığırlardan, ve bütün kır hayvanlarından
daha lanetlisin. . . Kadına dedi: Zahmetini ve
gebeliğini ziyadesile çoğaltacağım; ağrı ile evlat
doğuracaksın; ve arzun kocana olacak, o da sana
hakim olacaktır. Ve Ademe dedi: Karının sözünü
dinlediğin, ve: Ondan yemiyeceksin, diye sana
emrettiğim ağaçtan yediğin için, toprak senin
yüzünden lanetli oldu; ömrünün bütün günlerinde
zahmetle ondan yiyeceksin. . . topraksın, ve
toprağa döneceksin.
Rom 5:12-21....Günah bir insan yoluyla, ölüm de günah yoluyla
dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara
yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. . . Çünkü eğer
ölüm bir tek adamın suçu yüzünden o tek adam
aracılığıyla egemenlik sürdüyse, Tanrı'nın bol
lütfunu ve aklanma bağışını alanların bir tek
adam, yani İsa Mesih sayesinde yaşamda egemenlik
sürecekleri çok daha kesindir. İşte, tek bir suç
bütün insanların mahkumiyetine yol açtığı gibi,
bir doğruluk eylemi de bütün insanlara yaşam veren
aklanmayı sağladı. Bir adamın sözdinlemezliği
yüzünden birçoğu günahkar kılındığı gibi, yine bir
adamın söz dinlemesiyle birçoğu doğru
kılınacaktır.
2 Kor 5:14-21..Yargımız şu ki, bir kişi herkesin uğruna öldü;
öyleyse hepsi öldü. . . Evet, Mesih herkesin
uğruna öldü. öyle ki, yaşayanlar artık kendileri
için değil, kendileri uğruna ölmüş ve dirilmiş
olan Mesih için yaşasınlar. . .Şöyle ki Tanrı,
insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih'te
kendisiyle barıştırdı. . . Tanrı, Mesih sayesinde
kendisinin doğruluğu olalım diye, günahı bilmeyen
Mesih'i bizim için günah yaptı.

77.
GÜNAHIN ÇOCUKLARA GEÇİRİLİŞİ
Tek 5:3........Ve Adem yüz otuz yaşında, kendi benzeyişinde,
suretine göre bir oğulun babası oldu.
Çık 20:5.......Ben senin Allahın RAB, benden nefret edenlerden
babalar günahını çocuklar üzerinde, üçüncü nesil
üzerinde, ve dördüncü nesil üzerinde arıyan. . .
Çık 34:6-7.....Ve RAB onun önünden geçti, ve: Yehova, Yehova, çok
acıyan ve lutfeden, geç öfkelenen ve inayeti ve
hakikati çok olan, binlere inayetini saklıyan,
haksızlığı ve günahı ve suç bağışlıyan, ve suçluyu
asla suçsuz çıkarmıyan, babaların günahını
oğullarda, ve oğulların oğullarında, üçüncü ve
dördüncü nesilde arıyan Allah, diye ilan etti.
Lev 26:39-40...Ve sizden artakalanlar düşman memleketlerinde
fesatlarında yıpranacaklar; ve babalarının
fesatlarında onlarla beraber yıpranacaklar.
Say 14:33......Ve çocuklarınız kırk yıl çölde çoban olacaklar, ve
leşleriniz çölde telef oluncıya kadar sizin
sadakatsizliğinizi taşıyacaklar.
Eyub 21:19.....Siz: Allah onun fesadını oğulları için saklar,
diyorsunuz. Bunu bilsin diye kendisine ödesin.
Eyub 25:4......öyle ise, insan Allahın önünde nasıl salih
olabilir? Ve kadından doğan nasıl temiz olabilir?
Mez 21:10-11...Onların semeresini yerden, ve zürriyetini adem
oğulları arasından yok edeceksin. Çünkü sana
karşı kötülük niyet ettiler.
Mez 37:28......Çünkü RAB hakkı sever, ve müttakilerini bırakmaz;
Onlar ebediyen korunur; Fakat kötülerin zürriyeti
kesilip atılacak.
Mez 51:5.......İşte, ben fesat içinde doğdum, ve anam günah
içinde bana gebe kaldı.
Mes 14:11......Kötülerin evi harap olur; Fakat doğruların çadırı
çiçeklenir.
İşa 14:20-22...Kötülük işliyenlerin zürriyeti ebediyen
anılmıyacaktır. Atalarının fesadından ötürü, onun
oğullarını boğazlıyacak yer hazırlayın da ayağa
kalkmasınlar, ve diyarı kendilerine
mülkedinmesinler, ve dünya yüzünü şehirlerle
doldurmasınlar.
Yer 31:29-31...Artık o günlerde: Babalar koruk yediler ve
oğulların dişleri kamaştı, demiyecekler. Fakat
herkes kendi fesadı için ölecek. . .
Yer 32:17-18...Ah, ya Rab Yehova!. . . sen ki, binlerce insanlara
inayet edersin, ve babalardan sonra onların
fesadını oğullarının bağrına ödersin.
Mer 5:7........Babalarımız suç ettiler, ve artık onlar yok;
Onların fesatlarını biz yüklendik.
Rom 5:12-21....Günah bir insan yoluyla, ölüm de günah yoluyla
dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara
yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi.
Efe 2:1-3......Sizler bir zamanlar, içinde yaşadığınız suç ve
günahlarınızdan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın
gidişine ve söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin
olan ruhun, yani havadaki hükümranlığın egemenine
uymaktaydınız. Bir zamanlar hepimiz böyle
insanların arasında benliğimizin tutkularına göre
yaşıyorduk. ötekiler gibi doğal olarak gazap
çocuklarıydık.

78.
HEPİMİZ GÜNAHKARIZ
1 Kır 8:46.....Eğer sana karşı suç ederlerse (çünkü suç etmiyen
adam yoktur), ve onlara karşı öfkeli olursan. . .
Eyub 9:20......Salih olsam da ağzım beni kötüler; Ben kamil olsam
da beni iğri çıkarır.
Mez 14:1-3.....Bozuldular, mekruh işler ettiler; İyilik eden yok.
Anlayışlı ve Allahı arıyan kimse var mıdır görsün
diye, RAB adem oğulları üzerine göklerden baktı.
Hepsi saptılar, birlikte murdar oldular; İyilik
eden yok, bir kişi bile yoktur.
Mez 51:5.......İşte, ben fesat içinde doğdum, ve anam günah
içinde bana gebe kaldı.
Mez 130:3......Eğer fesatları hesaba alırsan, ey Yehova, Ya Rab,
kim durabilir?
Mes 20:9.......Kim diyebilir: Yüreğimi temizledim, günahımdan
tahir oldum?
Vaiz 7:20......Gerçek, yeryüzünde iyilik edip suç işlemiyen salih
adam yoktur.
İşa 53:6.......Hepimiz koyunlar gibi yolu şaşırdık; her birimiz
kendi yoluna döndü; ve RAB hepimizin fesadını onun
üzerine koydu.
İşa 64:6.......Çünkü hepimiz bir murdar gibi olduk, ve bütün
salah işlerimiz kirli esvap gibidir; ve hepimiz
yaprak gibi soluyoruz; ve bizi fesatlarımız yel
gibi alıp götürüyor.
Yer 13:23......Habeş kendi derisini, yahut kaplan kendi
beneklerini değiştirebilir mi? o zaman kötülük
etmeğe alışmış olan sizler de iyilik
edebilirsiniz.
Yer 17:9.......Yürek her şeyden ziyade aldatıcıdır, ve çok
çürüktür; onu kim anlıyabilir?
Rom 3:9-12.....Biz daha önce ister Yahudi ister Grek olsun,
herkesi günahın buyruğunda olmakla suçladık.
Yazılmış olduğu gibi: "Doğru olan kimse yok, bir
kişi bile yoktur. Anlayan kimse yok, Tanrı'yı
arayan kimse yok. Hepsi yoldan saptılar, birlikte
yararsız oldular. İyilik eden yok, bir kişi bile
yoktur."
Rom 3:23.......Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın
yüceliğinden yoksun kaldı.
Rom 5:12.......Günah bir insan yoluyla, ölüm de günah yoluyla
dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara
yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi.
Rom 6:23.......Çünkü günahın ücreti ölüm, oysa Tanrı'nın armağanı
Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır.
Gal 3:10.......Yasa'nın gereklerini yapmış olmaya güvenenlerin
hepsi lanet altındadır. Çünkü şöyle yazılmıştır:
"Yasa kitabında yazılı olan her şeyi sürekli
yerine getirmeyen her insan lanetlidir."
Gal 3:22.......Halbuki İsa Mesih'e olan imana dayanan vaat iman
edenlere verilsin diye, Kutsal Yazı bütün dünyayı
günahın tutsağı ilan ediyor.
Yak 2:10.......Çünkü Yasa'nın her dediğini yerine getiren, ama
tek bir noktada ondan sapan kişi bütün Yasa'ya
karşı suçlu olur.
Yak 3:2........Çünkü hepimiz çok hata yaparız.
1 Yuh 1:8......Günahımız yoktur dersek, kendi kendimizi aldatırız
ve içimizde gerçek olmaz.
1 Yuh 1:10.....Günah işlemedik dersek, O'nu yalancı durumuna
düşürmüş oluruz ve içimizde O'nun sözü olmaz.
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Mar 7:19-23....İnsanı kirleten, insanın içinden çıkandır. Çünkü
kötü düşünceler, ahlaksızlık, hırsızlık, cinayet,
zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefahat,
kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten,
insanın yüreğinden kaynaklanır. Bu kötülüklerin
hepsi içten kaynaklanır ve insanı kirletir.
Rom 1:29-32....Her türlü haksızlık, kötülük, açgözlülük ve kinle
doldular. Kıskançlık, öldürme hırsı, çekişme,
hile ve kötü niyetle doludurlar. Dedikoducu,
yerici, Tanrı'dan nefret eden, küstah, kibirli,
övüngen, kötülük üreten, ana baba sözü dinlemeyen,
anlayışsız, sözünde durmaz, sevgiden yoksun ve
acımasız insanlardır.
1 Kor 6:9-10...Ne cinsel ahlaksızlık yapanlar, ne puta tapanlar,
ne zina edenler, ne cinsel sapıklar, ne
eşcinseller, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne
ayyaşlar, ne sövücüler, ne de soyguncular
Tanrı'nın Egemenliğini miras alacaklardır.
2 Kor 12:20-21.Çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular,
iftira, dedikodu, böbürlenme ve karışıklık. . .
Gal 5:19-21....Benliğin işleri açıktır. Bunlar cinsel
ahlaksızlık, pislik, sefahat, putperestlik,
büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke,
bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler,
çekememezlik, sarhoşluk, çılgınca eğlenceler ve
benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi
yine uyarıyorum, böyle davrananlar Tanrı'nın
Egemenliğini miras alamayacaklar.
Kol 3:5-10.....iç varlığınızın dünyasal yönlerini - cinsel
ahlaksızlık, pislik, tutku, kötü arzu ve
putperestlik demek açgözlülüğü - öldürün. . .
Ama şimdi öfkeyi, kızgınlığı, kötü niyeti,
bunların hepsini bir kenara atın.
1 Tim 1:8-21...Yasa tanımayanlar ve asiler, tanrısızlar ve
günahkarlar, kutsallıktan yoksun ve kutsala karşı
saygısız olanlar, anne ya da babasını öldürenler,
katiller, cinsel ahlaksızlıkta bulunanlar,
eşcinseller, köle tüccarları, yalancılar, yalan
yere yemin edenler. . .
1 Tim 4:1-8....İmandan dönecekler, vicdanları adeta kızgın bir
demirle dağlanmış olan yalancıların ikiyüzlülüğü
nedeniyle aldatıcı ruhlara ve cinlerin
öğretilerine kulak verecekler. Bu yalancılar
evlenmeyi yasaklayacak. . .
1 Tim 6:3-10...Kendini beğenmiş, bilgisiz bir kişidir. Böyle
biri, tartışmalar ve kelime kavgaları çıkarmayı
hastalık derecesinde sever. Bu şeyler
kıskançlıklara çekişmelere, iftiralara, kötü
kuşkulara, düşünceleri yozlaşmış ve Tanrı yolunu
kazanç yolu sanıp gerçekten yoksun kalmış
adamların durmadan sürtüşmelerine yol açar.
2 Tim 3:1-13...İnsanlar, kendilerini seven, para düşkünü,
kibirli, küfürbaz, anne baba sözü dinlemez,
nankör, kutsallıktan ve sevgiden yoksun, uzlaşmaz,
iftiracı, özünü denetleyemeyen, azgın ve iyilik
düşmanı olacaklar.
Vah 21:8.......Ama korkak, imansız, iğrenç, adam öldüren, cinsel
ahlaksızlıkta bulunan, büyücü, putperest ve bütün
yalancılara gelince, onların yeri, kükürtle yanan
ateş gölüdür. İkinci ölüm budur.
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Bilgi ağacımdan yiyor. (Tek 3:1-6)
Genel kötülük (Tek 6:5-7)
Sarhoşluk (Tek 9:21, 19:33-38, 1 Kor 6:9, Gal 5:19-21)
Tanrı'ya karşı koyma (Tek 11:1-9)
Hilekarlık (Tek 12:12-13, 20:2, 26:7-8, 27:14-27)
Nefret (Tek 27:41, Gal 5:20)
Homoseksüellik (Tek 19:1-29, Rom 1:18-32)
Akraba ile zina (Tek 35:21-22, 1 Kor 5:1-13)
Başkalarının avantajını kullanma (Tek 25:29-34, 27:35-36)
Yalan (Tek 26:7-8, 27:19-21)
Kıskançlık (Tek 31:1-2, 1 Sam 18:8-11)
Tecavüz (Tek 34:2, 2 Sam 13:1-39)
Planlı cinayet (Tek 37:18-22)
Haset (Tek 37:11, Rom 1:29, 2 Kor 12:20)
Alay etme (Tek 37:19, Mes 17:5)
Çocuk kaçırma (Tek 37:27-28, 1 Tim 1:10)
Zina (Tek 38:13-18, 1 Sam 11:4)
Dedikodu (Çık 3:11, 5:19)
İsyan (Çık 6:9, Say 16:36-50)
Yalancı şahitlik yapma (Çık 20:16, Mes 35:11)
Putperestlik (Çık 32:1-6, Hak 2:11-13)
Küfürbazlık (Lev 24:10-23)
Tanrı'yı küçümseme (Say 11:20)
Sabat günü darılma (Say 15:32-36)
Tanrı'ya sinirlenme (Tes 9:7-8 & 22, 32:16-21)
Açgözlülük (Yeş 7:1-26, 1 Kır 21:1-4)
Hırsızlık (Yeş 7:21, 1 Kor 6:9)
Tanrı'dan ayrılma (Hak 2:11-13)
Tanrı'ya itiraz etme (Hak 2:16-19)
Tanrı'nın antlaşmasını bozma (Hak 2:2:1-20)
Kafirlerle anlaşma yapma (Hak 2:2)
Sunak taşını yoketmeyi, reddetme (Hak 2:2)
Putlara ahlaksızca davranış (Hak 2:17)
Tanrıları tapınma (Hak 2:17)
Çabucak yoldan çıkma (Hak 2:17)
Emirlere itaatsızlık (Hak 2:17)
Fesatlık (Hak 2:19)
Tanrıları hizmet etme (Hak 2:19, 3:6)
Bencillik (Hak 2:19)
İnatçılık (Hak 2:19)
Tanrı unutma (Hak 3:7)
İnsanların Tanrı'dan nefret etmesini sağlama
(1 Sam 2:17)
Sandığın içine bakma (1 Sam 6:19-20)
Rüşvet için yoldan ayrılma (1 Sam 8:3)
Rüşvet alma (1 Sam 8:3)
Yanıltıcı hüküm verme (1 Sam 8:3)
Kan yeme (1 Sam 14:32)
Tanrı'nın Sözlerini reddetme (1 Sam 15:23)
Büyücülük yapma (1 Sam 28:7-25)
Kahinlerin görevine izinsiz girme (1 Sam 13:1-14)
İnsanın gerçek ibadetten kovulması (1 Sam 22:1-4)
Tanrı'yla insan arasında bölünmeye neden olma (1 Sam 22:1-4)
Nefretin tohumlarını dağıtma (1 Sam 22:7)
Kocayı hor görmek (2 Sam 6:16-23)
Başkalarını sarhoş etme (2 Sam 11:12-13)
Gerçek ibadeti taklit etme (1 Kır 12:28-33)
Yüksek yerler inşa etme (1 Kır 14:15)
Putlar yaratma (1 Kır 14:22)
Ağaclar dikme (1 Kır 14:23)
Diğer tanrılardan korkma (2 Kır 17:7)
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Tanrısızların emirlerini yerine getirme (2 Kır 17:8)
Tanrılar için tütsü yakma (2 Kır 17:11)
Tanrı'yı duymayı reddetme (2 Kır 17:14)
Taşkalplılık (2 Kır 17:14, Hez 3:7)
Kibirlilik (2 Kır 17:15)
İnsanları kurban etme (2 Kır 17:17)
Falcılık (2 Kır 17:17)
Sihirbazlık (2 Kır 17:17)
Göklere tapınma (2 Kır 17:16)
Müneccimlik (2 Kır 21:6)
Cinlerle ilişkide olma (2 Kır 21:6)
Bakıcılarla ilişkide olma (2 Kır 21:6)
Günah için baştan çıkarma (2 Kır 21:9)
Alçakgönüllüğü reddetme (2 Tar 7:14)
Gurur (2 Tar 26:16)
Kutsal şeyleri yoketme (2 Tar 28:24)
İbadet yerini kapatma (2 Tar 28:24)
Tanrıları sunak yeri yapma (2 Tar 28:25)
Tanrı'ya sırt çevirme (2 Tar 29:6)
Tanrı'nın Sözlerini inkar etme (2 Tar 36:16)
Horgörme (2 Tar 36:16)
Irklararası evlenme (Ezra 9:1-38)
Tanrı'nın zaferini utanca çevirme (Mez 4:2)
Boş şeyleri sevme (Mez 4:2)
Sadakatsızlık (Mez 5:9, 78:57)
öz kötülük (Mez 5:9)
Ağzında doğruluk olmaması (Mez 5:9)
Dalkavukluk (Mez 5:9)
Kötülük ve yalancılık (Mez 7:14)
Zorbalık (Mez 7:16)
Zavallıyı hakir görme (Mez 10:2)
Kendilerine düzen kurma (Mez 10:2)
Kötü hayal kurma (Mez 10:2)
övünme (Mez 10:3)
Diğerlerine karşı pusu kurma (Mez 10:8)
Başkasının avantajını kullanma (Mez 10:8)
Zulmetme (Mez 10:10)
İkiyüzlülük (Mez 12:2)
Büyük konuşma (Mez 12:3, 17:10)
Fakire baskı yapma (Mez 12:5)
Namussuzluk (Mez 14:1)
İyiliği kötülükle ödüllendirme (Mez 35:12)
ötekilerinin kötü durumuna sevinme (Mez 35:15)
Allah'tan korkmama (Mez 36:1)
Kendini avutma (Mez 36:2)
Kendini tamamıyla kötüye adama (Mez 36:3)
Kötülükten iğrenmeme (Mez 36:4)
Kötülüğü sevme (Mez 36:4)
Barış içinde yaşamayı reddetme (Mez 55:20)
Ahidi bozma (Mez 55:20, 2 Tim 3:3)
Zorbalık (Mez 58:2)
Yalanlardan zevk alma (Mez 62:4)
Başkalarına düşman korkusu hissettirme (Mez 64:1)
Yüreğinde fesada yer verme (Mez 66:18)
Allahı deneme (Mez 78:18, 41, 56)
Kurtuluşu reddetme (Mez 78:22)
Allah'a isyan etme (Mez 78:40)
Tanrı'yı incitme (Mez 78:41)
Tekrar akılsızlığa dönme (Mez 85:8)
Küstahca konuşma (Mez 94:4)
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Fesatlık (Mez 94:4)
Kavmını parçalama (Mez 94:5)
Rab'bın mirasını alçaltma (Mez 94:5)
Kanunu yanlış kullanma (Mez 94:20)
Masumları yoketme (Mez 94:21)
Tanrı'nın mucizelerini reddetme (Mez 106:7)
Tanrı'nın merhametini unutma (Mez 106:7)
Tanrı'nın işlerini unutma (Mez 106:13)
Tanrı'yı reddetme (Mez 106:13)
Yemeği şehvetle arzu etme (Mez 106:14)
Kanunsuz olarak kurbanı yeme (Mez 106:28)
Gühanı davet etme (Mez 106:29, 39)
Çocukları cinlere kurban etme (Mez 106:37)
Sebebsiz nefret etme (Mez 109:3)
İyi adamın sevgisine hasım olma (Mez 109:4)
İyiliğe karşı kötülük (Mez 109:5)
Sevgiye karşı nefret (Mez 109:5)
Sevgiyi lanetleme (Mez 109:17-19)
İyi insana karşı olma (Mez 109:20)
Devamlı savaş etme (Mez 140:2)
Günahkarlarla beraber yürüme (Mez 141:10-19)
Dini küçük görme (Mes 1:22)
Bilgiden nefret etme (Mes 1:24, 29)
öğüdü dinlememe (Mes 1:25, 30)
Doğruluğu reddetme (Mes 1:25, 30)
Ailevi nasihatı reddetme (Mes 2:17)
Sapıklık (Mes 3:32)
Gözleriyle tahrik etme (Mes 6:13)
Böbürlenme (Mes 6:16-17)
Başıboş dolaşma (Mes 7:11-12)
Yaygaracı olma (Mes 7:11)
Komşuyu hor görme (Mes 14:21)
Aileyi hor görme (Mes 15:32, 23:22, 30:17)
Fesatçı dile kulak verme (Mes 17:4)
Kötülüğü kabul etme (Mes 17:13)
İyiyi suçlama (Mes 17:15)
Tanrı'da hata bulma (Mes 19:3)
Ayyaşlık (Mes 23:30-35)
Akılsızlığa ve deliliğe gönül verme (Vaiz 1:17, 2:3)
Eğlence ve sefahete gönül verme (Vaiz 2:3)
Şaraba ve sarhoşluğa gönül verme (Vaiz 2:3)
Zenginliğe ve zevke gönül verme (Vaiz 2:8)
İhtirasa gönül verme (Vaiz 2:10)
Kötülüğe, deliliğe ve aptallığa gönül verme (Vaiz 7:25)
Kendi putlarını tapma (İşa 2:8)
Rabbın işlerini kabul etmeme (İşa 5:12)
Pişman olmama (İşa 9:13-16, 22:12-14)
Adaleti saptırma (İşa 10:1)
Haksızlık (İşa 10:2)
İkiyüzlülük (İşa 9:17, Mat 6:1-8, 23:1-33)
Saçma konuşma (İşa 9:17)
Tanrı'nın Sözlerini hor görme (İşa 30:12)
Gaddarlığa güvenme (İşa 30:12)
İnatçı olma (İşa 48:4)
Büyücülüğe düşkün olma (İşa 57:3)
Kendi düşünceleri ardınca yürüme (İşa 65:2)
Yasak şeyler yeme (İşa 65:4)
Kendini kutsal sayma (İşa 65:5)
Boş şeylerin ardından yürüme (Yer 2:5)
Tanrı'nın yol göstericiliğini kabul etmeme (Yer 2:6)
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Ball ile peygamberlik etme (Yer 2:8)
Değersiz şeylerin ardınca yürüme (Yer 2:8)
Fahişelik yapma (Yer 2:20)
Yeni tanrılar üretme (Yer 2:28)
Kötülüğü öğretme (Yer 2:33)
Doğruluğu reddetme (Yer 5:3)
Yalan tanrılarla küfretme (Yer 5:7)
Haince anlaşma (Yer 5:11, Hoş 5:7, 6:7)
Akılsız ve anlayışsız olma (Yer 5:21)
Tuzak kurma (Yer 5:26)
Kötülere göz yumma (Yer 5:26)
Sahte tanrıları izleme (Yer 6:9)
Tanrı'nın sözünden hoşlanmama (Yer 6:10)
Tanrıya karşı sorumluluğu reddetme (Yer 6:13)
Yanlış hareket etme (Yer 6:13)
Yalan sözlere güvenme (Yer 7:8)
Yalan yere and etme (Yer 7:9)
Rabbin hükmünü bilmeme (Yer 8:7-8)
İtaatsızlık (Yer 9:13, 11:8)
Tanrı'nın kanunlarından vazgeçme (Yer 9:13)
Kalbimizdeki hayallerin ardından yürüme (Yer 9:13)
Tanrı'ya karşı hainlik (Yer 11:9)
Sahte tanrılara sunaklar dikme (Yer 11:13)
Uçarılık yapma (Yer 11:15)
Kötülük yapınca coşma (Yer 11:15)
Tanrı'nın sözlerini vaaz etmeyi yasaklama (Yer 11:21)
Tanrı'nın sözlerinden şüphe etme (Yer 17:15)
Kendi düzenleri ardınca yürüme (Yer 18:12)
Başkalarının namusuna leke sürme (Yer 20:10)
Çobanların kendi koyunlarını dağıtması (Yer 23:1)
Hataya sebebiyet verme (Yer 23:13)
Günahkarlara yardım ve teşvik etme (Yer 23:14)
Sahte peygamberlik (Yer 23:25)
Sahte tanrıları teşvik etme (Yer 29:8)
Yalanları övme (Yer 29:25-29)
Sapıklık etme (Yer 29:32)
Sahte peygamberlik yapma: (Hez 13:1-10)
Kendi güzelliğini güvenme (Hez 16:15)
Zina etme (Hez 16:32)
Doğruluktan dönme (Hez 3:20, 18:16-24, 33:12-18)
Sebetleri bozulma (Hez 20:16-21)
öksüze ve dul kadına haksızlık etme (Hez 22:7)
Mukaddes şeylerini hor görme (Hez 22:8)
Faizle para verme (Hez 18:8, 13, 16-17, 22:12)
Zorla alma (Hez 22:12)
Tanrı'yı küçük düşürülme (Hez 22:26)
Kadın kirli iken ona yaklaşma (Hez 18:6)
Rehin alma (Hez 18:7, 12, 16-17)
Misafir sevmezlik (Hez 18:7, 12, 16)
Rab'bi arkana atma (Hez 23:35)
Kendi salahına güvenme (Hez 33:13)
Görevi yampmama (Hez 34:2-6)
Tanrı'nın evine murdar etme (Hez 44:7)
Fesadına can artma (Hoş 4:8)
Kendi ağacına danışma (Hoş 4:12)
Falcılık yapma (Hoş 4:12)
Duasızlık (Hoş 7:7, 10, 14)
Aldırmazlık (Hoş 7:2, 10:12)
Haydut, çeteleri soyma (Hoş 7:1)
Kötülük düzme (Hoş 7:15)
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İtaatsız bir dil olma (Hoş 7:16)
İnatçılık (Hoş 7:10, 14, 11:5)
Bencillik (Hoş 8:4, 10:13)
Kendisine saptırmak için izin verme (Hoş 9:7-9)
Kutsal olmayan antlaşma yapma (Hoş 12:1)
Kendini helak etme (Hoş 13:9)
Akılsızlık (Hoş 13:13)
Azarlayan adamdan nefret etme (Amos 5:10)
Salihi mahzun etme (Amos 5:12)
Yoksulları saptırma (Amos 5:12)
Kendisini bir hükmet olmadığını aldatma (Amos 6:3)
Fazla bolluk ve günah içinde yaşama (Amos 6:4-6)
Vicdanı sertleştirme (Amos 6:5-6)
Bir hiçle sevinme (Amos 6:13)
Yoksulu yutma (Amos 8:4)
Fakirleri helak etme (Amos 8:4)
Günahı özleme (Amos 8:5-6)
Rüşvetle hükmetme (Mika 3:11)
Kahinleri ücretle öğretme (Mika 3:11)
Peygamberleri gümüş için falcılık etme (Mika 3:11)
İyiden nefret etme; kötüyü sevme (Mika 3:2)
Haktan ikrah etme (Mika 3:9)
Bütün doğruluğu iğri etme (Mika 3:9)
Soygunculuk ve zorbalık yapma (Hab 1:3)
Kavga başlatma (Hab 1:3)
Tanrı'yı yalancı sayma (Mal 1:2)
Tanrı'nın işmini hor görme (Mal 1:6)
Murdar kurbanlarını takdim etme (Mal 1:7-8)
RABBİN sofrasını hor görme (Mal 1:7)
RABBİN sevdiği makdisi murdar etme (Mal 2:11)
Tanrı'yı soyma (Mal 3:8-13)
Günahı örtme (Mal 2:16)
Sözleriyle RABBİ usandırma (Mal 2:17)
Tanrı'yı karşı çıkma (Mal 3:13)
Çocukları katletme (Mat 2:16)
Duaları gösteriş için yapma (Mat 6:5)
Dua ederken, boş sözlerle tekrarlama (Mat 6:7)
Affedilmezlik (Mat 6:14-15)
Kaygılanma (Mat 6:25-34)
Kutsal Ruh'un işlerini Şeytana yükleme (Mat 12:24-32)
İntikam peşinde olma (Mat 13:24-30)
Sahte doktrinler öğretme (Mat 16:6-12)
Rab'bi azarlama (Mat 16:22-25)
Merhametsızlık (Mat 18:23-35)
Eşyaları tapma (Mat 19:16-22)
Maşşı hakkında şikayet etme (Mat 20:1-16)
Kendisi için en iyi yer edinme (Mat 20:20-23)
Kardeşlerin arasında kızkançlık yapma (Mat 20:24-28)
Sorumluluğun yerini değiştirme (Mat 23:1-4)
övünmek için çalışma (Mat 23:5)
En seçkin yerlere kurulmaya bayılma (Mat 23:6)
İnsanların övünmesini sevme (Mat 23:7)
İnsanların unvanını sevme (Mat 23:7-12)
Cennetin kapısını insanların yüzüne kapatma (Mat 23:13)
Bir yandan gösterişli hayat yaşama (Mat 23:14)
İnsanların günah işlemesi için gayret etme (Mat 23:15)
Sahte yemin yapma (Mat 23:16-22)
önemsiz şeylerde sıkı olma (Mat 23:32-24)
Ahlaki şeylerde gevşek olma (Mat 23:23-24)
Kendisini beğenme (Mat 23:29-33)
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Hazırsızlık (Mat 24:43-44)
Farkında olmama (Mat 25:1-13)
Çalışmada tembellik (Mat 25:14-30)
İnanca sadakatsizlik (Mat 25:45-51)
İsa Mesih'i reddetme (Mat 26:69-75)
Mesih'in dirilişini reddetme (Mat 28:12-15, 1 Kor 15:1-19)
önderlik için çekişme (Luk 22:24-27)
Gerçeği görmemezlikten gelme (Yuh 9:41, 15:22-24)
İsa Mesih'e ihanet etme (Yuh 19:11)
İsa Mesih'i tutuklama (Yuh 19:11)
İsa Mesih'i çarmıha germe (İş 2:23, 3:14-19)
Kutsal Ruh'a yalan söyleme (İş 5:3)
Dik kafalı olma (İş 7:51)
İsa Mesih inanlılarını öldürme (İş 7:60)
İnanlılara zulüm etme (İş 8:1-3, 9:1-2, 1 Tim 1:13)
Kudreti para ile elde etmek için çabalama (İş 8:18-23)
İsa Mesih'in müjdesine karşı gelme (İş 13:6-12)
Tanrı'yı yüceltmeme (Rom 1:21)
Şükransızlık (Rom 1:21)
Akıllı olduğunu iddia etme (Rom 1:22)
Tanrı'nın yüceliğini değiştirme (Rom 1:23)
Şehvet düşkünü olma (Rom 1:24)
Gerçek yerine yalanı koyma (Rom 1:25)
Yaradan'ın yerine yaratığa tapıp kulluk etme (Rom 1:25)
Utanç verici tutkulara kapılma (Rom 1:26)
Doğal ilişkiler yerine doğal olmayanları yeğleme (Rom 1:26)
Her türlü haksızlık (Rom 1:29)
Kötülük (Rom 1:29)
Açgözlülük (Rom 1:29)
Kinle dolma (Rom 1:29)
Kıskançlık (Rom 1:29, Gal 5:21)
öldürme isteği (Rom 1:29, 2 Kor 12:20)
Çekişme (Rom 1:29)
Hile ve kötü niyet (Rom 1:29)
Dedikoduculuk (Rom 1:30)
Yerici olma (Rom 1:30)
Tanrı'dan nefret etme (Rom 1:30)
Küstahlık (Rom 1:30, 1 Kor 4:18)
Sevgiden yoksun olma ve acımasız olma (Rom 1:30)
Kibirlilik (Rom 1:30)
övünme (Rom 1:30)
sürekli kötülük yapma (Rom 1:30)
Ana baba sözü dinlememe (Rom 1:31)
Anlayışsızlık (Rom 1:31)
İnançsızlık (Rom 3:3, 11:20)
Lanet etme ve acı söz söyleme (Rom 3:14)
Çekişme (1 Kor 1:10, 3:3)
Cinsel sapıklık ve eşcinsellik (1 Kor 6:9)
Sövme (1 Kor 6:9)
Soygunculuk (1 Kor 6:9)
Hıristiyanlık altında sahtekarlık yapma (2 Kor 11:12-20)
öfke (2 Kor 12:20, Gal 5:19-21)
Bencillik (2 Kor 12:20, Gal 5:19-21)
İftira (2 Kor 12:20)
Böbürlenme (2 Kor 12:20)
Pislik (2 Kor 12:21)
Sefahat sürme (2 Kor 12:21, Gal 5:19-21)
Müjde'yi saptırma (Gal 1:7-11, 2:11-14)
Bedenin arzularına kapılma (Gal 5:16-26, Rom 6:14-23)
Para sevgisi (1 Tim 6:9-10, 17-19)

86
GÜNAH TANRI'DAN AYRILIR
Tes 31:16-18...Bu kavm kalkacak, aralarında bulunmak üzere
gitmekte oldukları diyarın yabancı ilahları
ardınca zina edecekler. . . Ve o gün onlara karşı
öfkem alevlenecek, ve onları bırakacağım, ve
onlardan yüzümü saklıyacağım, ve onlar yenilip
bitecekler, ve onlara çok kötülükler ve sılıntılar
erecek; ve o gün diyecekler: Aramızda Allahımız
olmadığı için değil midir ki bize bu kötülükler
erdiler?
1 Sam 15:23....Çünkü isyan falcılık suçu gibidir, ve inatçılık
putperestlik ve terafim gibidir, ve inatçılık
putperestlik ve terafim gibidir. Mademki RABBİN
sözünü reddettin, o da seni kırallıktan reddetti.
2 Tar 24:20....Allah şöyle diyor: Niçin RABBİN emirlerinden öte
geçiyorsunuz da işleriniz iyi gitmiyor? siz RABBİ
bıraktığınız için o da sizi bıraktı.
Eyub 13:23-24..Fesatlarım ve suçlarım ne kadar? Bana günahımı ve
suçumu bildir. Niçin yüzünü gizliyorsun, ve beni
kendine düşman sayıyorsun?
Mez 78:59-60...Allah işitti ve gazaplandı, İsrailden çok ikrah
etti; ve insanlar arasında kurduğu çadırı, Silo
meskenini bıraktı.
İşa 59:1-2.....İşte, RABBİN eli kısalmadı ki, kurtaramasın;
kulağı ağırlaşmadı ki, iºitemesin; ancak sizinle
Allahınız arasına fesatlarınız ayrılık koydu, ve
suçlarınız onun yüzünü sizden gizledi de sizi
işitmiyor.
İşa 64:6-7.....Çünkü hepimiz bir murdar gibi olduk, ve bütün
salah işlerimiz kirli esvap gibidir; ve hepimiz
yaprak gibi soluyoruz; ve bizi fesatlarımız yel
gibi alıp götürüyor. Ve senin ismini çağıran, sana
tutunmak için kendini uyandıran yok; çünkü
didarını bizden örttün, ve bizi fesatlarımızın
elile bitirdin.
Hez 23:18......Ve fahişeliklerini açtı, ve çıplaklığını açtı;
canım kızkardeşinden nasıl tiksindi ise, o zaman
canım ondan da öyle tiksindi.
Mika 3:4.......O zaman RABBE feryat edecekler, fakat onlara cevap
vermiyecek; o vakit yüzünü onlardan örtecek, çünkü
işlerini kötü ettiler.
Luk 13:27......O da size şöyle diyecek: "Kim olduğunuzu, nereden
geldiğinizi bilmiyorum. Çekilin önümden hepiniz,
ey kötülük yapanlar!"
2 Kor 6:14-17..İmansızlarla aynı boyunduruğa girmeyin. Çünkü
doğrulukla fesadın ne ortaklığı, ışıkla karanlığın
ne beraberliği olabilir? Mesih ile Belial
arasında ne sözbirliği, iman edenin iman etmeyenle
ne paydaşlığı olabilir? Tanrı'nın tapınağıyla
putlar arasında ne anlaşma olabilir? Çünkü biz
yaşayan Tanrı'nın tapınağıyız. Nitekim Tanrı
şöyle diyor: "Aralarında oturacağım, aralarında
yürüyeceğim. Onların Tanrısı olacağım, onlar da
benim halkım olacaklar."
İbr 12:14......Herkesle barış içinde yaşamak kutsal olmak için
gayret edin. Kutsallığa sahip olmadan kimse
Rab'bi göremeyecek.
1 Yuh 1:5-8....Tanrı ışıktır ve O'nda hiç karanlık yoktur. Eğer
O'nunla beraberliğimiz vardır der ve karanlıkta
yürürsek, yalan söylemiş ve gerçeğe uymamış
oluruz.
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Tek 6:5-7......Ve RAB gördü ki, yeryüzünde adamın kötülüğü çoktu,
ve her gün yüreğinin düşünceleri ve kuruntuları
ancak kötü idi. Ve RAB yeryüzünde adamı yaptığına
nadim oldu, ve yüreğinde acı duydu. Ve RAB dedi:
Yarattığım adamı, ve hayvanları, sürünenleri ve
göklerin kuşlarını toprağın yüzü üzerinden
sileceğim; çünkü onları yaptığıma nadim oldum.
Tes 25:16......Çünkü bütün bu şeyleri yapanlar, bütün haksızlık
edenler Allahın RABBE mekruhturlar.
Tes 32:19......Ve RAB gördü, ve onlardan ikrah etti, çünkü
oğulları ile kızlar onu öfkelendirdiler.
Mez 5:4-6......Çünkü sen kötülükten hoşlanan Allah değilsin;
Senin yanında şer konmaz. Kibirliler senin gözün
önünde durmaz; Bütün fesat işliyenlerden nefret
edersin.
Mez 7:11.......Allah adil bir hakimdir, evet, bir Allah ki, her
gün gazap eder.
Mez 10:3.......Çünkü kötü adam canının çektiği şey ile övünür, ve
tamakar RABBİ reddeder, hor görür.
Mez 11:5.......RAB salihi dener, fakat kötüden ve zorbalığı
sevenden canı tiksinir.
Mez 78:59......Allah işitti ve gazaplandı, İsrailden çok ikrah
etti.
Mez 106:40.....RABBİN öfkesi kavmına karşı tutuştu.
Mes 3:32.......Çünkü sapık adam RABBE mekruhtur; Fakat RABBİN
dostluğu doğrularladır.
Mes 6:16-19....RABBİN nefret ettiği altı şey vardır, ve canına
mekruh olan yedi şey vardır: Yüksek gözler, . . .
Mes 15:8-9.....Kötülerin kurbanı RABBE mekruhtur. . . RAB kötü
adamın yolundan ikrah eder.
Mes 21:27......Kötülerin kurbanı mekruhtur, hele kötü niyetle onu
getirince!
İşa 61:8.......Çünkü ben, RAB, adalet severim; fesatla
soygunculuktan nefret ederim.
Yer 44:4.......Ve erken davranıp göndererek, bütün peygamber
kullarımı size gönderip: Ah, nefret etmekte
olduğum bu mekruh şeyi yapmayın, dedim.
Hab 1:13.......Ey sen, kötülüğü görmekten gözleri temiz olan, ve
sapıklığa bakamıyan. . .
Zek 8:17.......ve kimse komşusuna karsı yüreğinde kötülük
kurmasın; ve yalan andı sevmeyin; çünkü bunların
hepsi benim nefret ettiğim şeylerdir, RABBİN
sözü.
Mal 2:15-16....İsrailin Allahı RAB diyor: Ben boşamadan, ve
esvabını gaddarlıkla örten adamdan nefret ederim,
orduların RABBİ diyor; bunun için ruhunuzu sakının
da hainlik etmeyin.
Luk 16:15......İnsanların gururlandıkları ne varsa, Tanrı'ya
iğrenç gelir.
Vah 2:6........Yine de olumlu bir yanın var: Nikolas
yanlılarının yaptıklarından nefret edersin; ben de
nefret ederim.
Vah 21:8.......Ama korkak, imansız, iğrenç, adam öldüren, cinsel
ahlaksızlıkta bulunan, büyücü, putperest ve bütün
yalancılara gelince, onların yeri kükürtle yanan
ateş gölüdür. İkinci ölüm budur.

88.
TANRI'NIN ÇOCUĞU GÜNAHTAN NEFRET EDER
Tek 39:7-9.....Efendisinin karısı Yusufa göz atıp: Benimle yat,
dedi. Fakat reddedip efendisinin karısına dedi:
İşte. . . nasıl bu büyük kötülüğü yapayım, ve
Allaha karşı suç edeyim?
Tes 7:25-26....İlahlarının oyma putlarını ateşte yakacaksınız...
ondan çok nefret edeceksin, ve ondan çok ikrah
edeceksin; çünkü o lanetlidir.
Eyub 1:1.......Uts diyarında bir adam vardı, adı Eyub idi; ve bu
adam kamil ve doğru idi, Allahtan korkar ve
kötülükten çekinirdi.
Mez 26:5.......Şerirler cemaatinden nefret eylerim, ve kötülerle
oturmam.
Mez 84:10......Kötülük çadırlarında oturmaktansa, Allahın evinde
eşikte durmak benim için iyidir.
Mez 101:3-4, 7.Alçak şeyi gözümün önüne koymıyayım; Sapıkların
işinden ben nefret eylerim; O bana yapışmaz. İğri
yürek benden uzaklaşır; Ben şeriri tanımam. . .
Hileli iş yapan evimde oturmıyacaktır; Yalan
söyliyen, gözlerimin önünde durmıyacaktır.
Mez 119:104....Vesayan ile akıl kazanırım; Bunun için her yalan
yolundan nefret eylerim.
Mez 119:113....İki yürekli adamlardan nefret eylerim; fakat
senin şeriatini severim.
Mez 119:163....Yalandan nefret ederim ve tiksinirim; Fakat senin
şeriatini severim.
Mez 139:19-22..Ya RAB, senden nefret edenlerden nefret etmez
miyim? Ve sana karşı ayaklananlara kederlenmez
miyim? Onlardan büsbütün nefret eylerim; Benim
için düşman oldular.
Mes 8:13.......RAB korkusu şerden nefret etmektir: Kibirden, ve
gururdan, ve şer yolundan, ve iğri sözden nefret
ederim.
Mes 29:27......Haksız adam salihlere mekruhtur, yolunda doğru
olan adam kötüye mekruhtur.
Rom 7:15-24....Ne yaptığımı anlamıyorum. Çünkü istediğim şeyi
yapmıyorum; nefret ettiğim ne ise, onu yapıyorum.
O halde bunu artık ben değil, içimde yaşayan günah
yapıyor. . . Tanrı'nın Yasasından iç varlığımda
zevk alıyorum. Ama bedenimin üyelerinde başka bir
yasa görüyorum. Bu da aklımın onayladığı yasaya
karşı savaşıyor ve beni bedenimin üyelerindeki
günah yasasına tutsak ediyor.
Kol 3:5........Bu nedenle iç varlığınızın dünyasal yönlerini cinsel ahlaksızlık, pislik, tutku, kötü arzu ve
putperestlik demek olan açgözlülüğü - öldürün.
İbr 12:4.......Günaha karşı yaptığınız savaşımda, henüz kanınızı
akıtana dek dayanmak zorunda kalmış değilsiniz.
2 Pet 2:7-8....Tanrı, ilke tanımayan kişilerin sefahatinden acı
duyan doğru adam Lut'u kurtardı. Onların arasında
yaşayan bu doğru adam, görüp işittiği yasa tanımaz
davranışlardan ötürü doğru yüreğinde her gün elem
çekerdi.
Yahuda 1:23....Bazılarını ateşten çekip kurtarın. Bazılarına da
korkuyla merhamet edin; ama günahlı bir bedenin
lekelediği giysiden bile tiksinin.
Vah 2:2........Kötü adamlara dayanamadığını da biliyorum.
Vah 2:6........Yine de olumlu bir yanın var: Nikolas
yanlılarının yaptıklarından nefret edersin; ben de
nefret ederim.

89.
TANRI GÜNAHKARLARI CEZALANDIRACAK
Tek 2:15-17....Ve RAB Allah adamı aldı, baksın ve onu korusun
diye Aden bahçesine koydu. Ve RAB Allah adama
emredip dedi: Bahçenin her ağacından istediğin
gibi ye; fakat iyilik ve kötülüğü bilme ağacından
yemiyeceksin; çünkü ondan yediğin günde mutlaka
ölürsün.
Tek 3:14-19....Ve RAB Allah yılana dedi: Bunu yaptığın için,
bütün sığırlardan, ve bütün kır hayvanlarından
daha lanetlisin. . . Kadına dedi: Zahmetini ve
gebeliğini ziyadesile çoğaltacağım; ağrı ile evlat
doğuracaksın; ve arzun kocana olacak, o da sana
hakim olacaktır. Ve Ademe dedi: Karının sözünü
dinlediğin, ve: Ondan yemiyeceksin, diye sana
emrettiğim ağaçtan yediğin için, toprak senin
yüzünden lanetli oldu; ömrünün bütün günlerinde
zahmetle ondan yiyeceksin. . . topraksın, ve
toprağa döneceksin.
Tek 6:3-7......Ve RAB gördü ki, yeryüzünde adamın kötülüğü çoktu,
ve her gün yüreğinin düşünceleri ve kuruntuları
ancak kötü idi. . . Ve RAB dedi: Yarattığım
adamı, ve hayvanları, sürünenleri ve göklerin
kuşlarını toprağın yüzü üzerinden sileceğim.
Tek 7:21-23....Ve yer üzerinde hareket eden bütün beden sahipleri
gerek kuşlar, gerek sığırlar, ve hayvanlar, ve yer
üzerinde her sürünen, ve her adam öldü. . . yalnız
Nuh ve kendisile beraber gemide olanlar kaldılar.
Tek 18:20......Ve RAB dedi: Sodom ve Gomorranın feryadı büyük,
ve onların günah çok ağır olduğu için. . .
Tek 19:13......biz bu yeri harap edeceğiz, çünkü RABBİN önünde
onların feryadı büyümüştür; ve RAB onu harap etmek
için bizi gönderdi.
Çık 34:6-7.....Ve RAB onun önünden geçti, ve: Yehova, Yehova, çok
acıyan ve lutfeden, geç öfkelenen ve inayeti ve
hakikati çok olan, binlere inayetini saklıyan,
haksızlığı ve günahı ve suç bağışlıyan, ve suçluyu
asla suçsuz cıkarmıyan, babaların günahını
oğullarda, ve oğulların oğullarında, üçüncü ve
dördüncü nesilde arıyan Allah, diye ilan etti.
Say 32:23......Fakat böyle yapmazsanız, işte, RABBE karşı suç
etmiş olacaksınız; ve emin olun ki, suçunuz sizi
bulacaktır.
Mez 95:10-11...Kırk yıl o neslin derdini çektim, ve dedim:
Bunlar yürekleri sapık bir kavmdır, ve yollarımı
bilmediler; Bunun için öfkemde and ettim ki,
rahatıma girmiyecekler.
Eyub 21:17.....Kaç kere kötülerin kandili sönmüştür. Üzerlerine
felaketleri gelmiştir, Allah gazabında onlara pay
olarak ağrılar vermiştir.
Hez 18:4, 20...Suç işliyen can, ölecek olan odur.
1 Kor 10:11-12.Bu olaylar, başkalarına ders olsun diye onların
başına geldi ve çağların sonuna ulaşmış olan
bizleri uyarmak için yazıya geçirildi. Onun için,
ayakta durduğunu sanan sakınsın, düşmesin!
Rom 6:23.......Çünkü günahın ücreti ölüm, oysa Tanrı'nın armağanı
Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır.
Vah 20:15......Adları yaşam kitabında yazılmamış olanların hepsi,
ateş gölüne atıldı.

90.
GÜNAHIN AFFEDİLMESİNİN TEMELİ
Mat 3:1-11.....O günlerde Vaftizci Yahya ortaya çıktı. Yahudiye
çölünde şu çağrıda bulunuyordu: "Tövbe edin!"....
tövbeye yaraşır meyveler verin.
Mat 4:17.......O günden itibaren şu çağrıda bulunmaya başladı:
"Tövbe edin! Göklerin Egemenliği yaklaştı."
Mat 9:13.......Ben doğru kişileri değil, günahkarları çağırmaya
geldim.
Mat 21:28-30...Bir adamın iki oğlu varmış. Adam birincisine gidip
'Oğlum, git bugün bağda çalış' demiş. O da,
'Gitmem!' demiş. Ama sonra pişman olup gitmiş. . .
Mar 1:15......."Zaman doldu" diyordu, "Tanrı'nın Egemenliği
yaklaştı. Tövbe edin, Müjde'ye inanın!"
Mar 6:12.......Böylece yola çıkıp insanları tövbeye çağırmaya
başladılar.
Luk 3:3, 8.....günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz
olmaya çağırıyordu. . . Bundan böyle tövbe yaraşır
meyveler verin!
Luk 15:7, 10...Size şunu söyleyeyim, aynı şekilde Tanrı'nın
melekleri de tövbe eden bir tek günahkar için
sevinç duyacaklar.
Luk 24:47......Günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da
Kudüs'ten başlayarak tüm uluslara O'nun adıyla
duyurulacak.
İş 2:38........"Günahlarınızın bağışlanması için tövbe edin, her
biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece
Kutsal Ruh armağanını alacaksınız."
İş 5:31........İsrail'e günahlarından tövbe etme ve bağışlanma
fırsatını vermek için Tanrı O'nu önder ve
Kurtarıcı olarak kendi sağına yükseltti.
İş 11:18.......Bunları dinledikten sonra yatıştılar. Tanrı'yı
yücelterek şöyle dediler: "Demek ki Tanrı, tövbe
etme ve yaşama kavuşma fırsatını diğer uluslara da
vermıştır."
İş 19:4........Pavluş, "Yahya'nın yaptığı vaftiz, tövbeyle ilgili
bir vaftizdi" dedi. "Halka, kendisinden sonra
gelecek olana, yani İsa'nın adıyla vaftiz oldular.
İş 20:21.......Hem Yahudileri hem de Grekleri, tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve Rabbimiz İsa'ya inanmaya çağırdım.
İş 26:20.......önce Şam ve Kudüs halkını, sonra bütün Yahudiye
bölgesini ve diğer ulusları, tövbe edip Tanrı'ya
dönmeye ve bu tövbeye yaraşır işler yapmaya
çağırdım.
2 Kor 7:10.....Tanrı'nın isteğiyle çekilen acı, kişiyi,
kurtuluşla sonuçlanan tövbeye götürür. Böyle bir
tövbe pişmanlık vermez. Dünyanın acılarıysa ölüm
getirir.
2 Tim 2:25.....Kendisine karşı olanları yumuşaklıkla yola
getirmeli. Gerçeği anlamaları için Tanrı belki de
onlara bir tövbe yolu açar.
İbr 6:1-2......Bunun için, ölü işlerden tövbe etmenin, Tanrı'ya
inanmanın, vaftizler, el koyma. . .öğretileri
geride bırakarak yetkinliğe doğru ilerleyelim.
2 Pet 3:9......Bazılarının gecikmiş saydığı gibi Rab, vaadini
yerine getirmekte gecikmez; ama size karşı
sabrediyor. Çünkü hiç kimsenin mahvolmasını
istemiyor, herkesin tövbeye gelmesini istiyor.
Vah 2:16.......Onun için tövbe et! Yoksa senin yanına tez gelir
onlara karşı ağzımdaki kılıçla savaşırım.
Vah 3:19.......Ben sevdiklerimin hepsini azarlayıp terbiye
ederim. Onun için gayret et ve tövbe et.
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92.
TÖVBE VE GÜNAHKARLARIN AFFI
Mat 3:1-11.....O günlerde Vaftizci Yahya ortaya çıktı. Yahudiye
çölünde şu çağrıda bulunuyordu: "Tövbe edin!
Göklerin Egemenliği yaklaşmıştır."
Mat 4:17.......O günden itibaren İsa şu çağrıda bulunmaya
başladı: "Tovbe edin! Göklerin Egemenliği
yaklaştı."
Mar 1:15......."Zaman doldu" diyordu, "Tanrı'nın Egemenliği
yaklaştı. Tövbe edin, Müjde'ye inanın!"
Mar 6:12.......Böylece yola çıkıp insanları tövbeye çağırmaya
başladılar.
Luk 3:3, 8.....tüm bölgeyi dolaşarak insanları, günahlarının
bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya
cağırıyordu. . . Bundan böyle tövbeye yaraşır
meyveler verin!
Luk 15:7, 10...Size şunu söyleyeyim, aynı şekilde gökte, tövbe
eden tek bir günahkar için, tövbeyi gereksinmeyen
doksan dokuz doğru kişi için duyulandan daha büyük
sevinç duyulacaktır.
Luk 24:47......Günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da
Kudüs'tan başlayarak tüm uluslara O'nun adıyla
duyurulacak.
İş 2:38........Petrus onlara şu karşılığı verdi: "Günahlarınızın
bağışlanması için tövbe edin, her biriniz İsa
Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece Kutsal Ruh
armağanını alacaksınız.
İs 5:31........İsrail'e günahlarından tövbe etme ve bağışlanma
fırsatını vermek için Tanrı O'nu önder ve
Kurtarıcı olarak kendi sağına yükseltti.
İs 11:18.......Tanrı'yı yücelterek şöyle dediler: "Demek ki
Tanrı, tövbe etme ve yaşama kavuşma fırsatını
diğer uluslara da vermiştir."
İş 19:4........Pavlus, "Yahya'nın yaptığı vaftiz, tövbeyle ilgili
bir vaftizdi" dedi. "Halka, kendisinden sonra
gelecek olana, yani İsa'ya inanmalarını söyledi."
İş 20:21.......Hem Yahudileri hem de Grekleri, tövbe edip
Tanrı'ya dönmeye ve Rabbimiz İsa'ya inanmaya
çağırdım.
Rom 2:4........Tanrı'nın iyiliğini, hoşgörüsünü ve sabrını hor mu
görüyorsun? O'nun sınırsız iyiliğini, hoşgörüsünü
ve sabrını hor mu görüyorsun?
2 Kor 7:9-10...Tanrı'nın isteğiyle çekilen acı, kişiyi,
kurtuluşla sonuçlanan tövbeye götürür. Böyle bir
tövbe pişmanlık vermez. Dünyanın acılarıysa ölüm
getirir.
2 Tim 2:25-26..Kendisine karşı olanları yumuşaklıkla yola
getirmeli. Gerçeği anlamaları için Tanrı belki de
onlara bir tövbe yolu açar.
İbr 6:1-6......Bunun için , ölü işlerden tövbe etmenin, Tanrı'ya
inanmanın, vaftizler, el koyma, ölülerin dirilişi
ve sonsuz yargıyla ilgili öğretileri geride
bırakarak yetkinliğe doğru ilerleyelim.
2 Pet 3:9......Bazılarının gecikmiş saydığı gibi Rab, vaadini
yerine getirmekte gecikmez; ama size karşı
sabrediyor. Çünkü hiç kimsenin mahvolmasını
istemiyor, herkesin tövbeye gelmesini istiyor.
Vah 2:16.......Onun için tövbe et! Yoksa senin yanına tez gelir,
onlara karşı ağızımdadi kılıçla savaşırım.
Vah 3:19.......Ben sevdiklerimin hepsini azarlayıp terbiye
ederim. Onun için gayrete gel ve tövbe et.

93.
KURTULUŞU SAĞLAYAN GERÇEKLER
Luk 1:77-78....Rab'bin yollarını hazırlamak üzere önünden gidecek
ve O'nun halkına, günahlarının bağışlanmasıyla
kurtulacaklarını bildireceksin. Çünkü Tanrımızın
yüreği merhamet doludur.
Yuh 15:3.......Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz.
Bende kalın, ben de sizde kalayım.
Yuh 17:17-20...Onları gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir.
Onlar de gerçekle kutsal kılınsınlar diye kendimi
uğruna adıyorum. Yalnız onlar için değil, onların
sözüyle bana iman edenler için istekte
bulunuyorum, hepsi bir olsunlar.
İş 10:43.......Peygamberlerin hepsi O'nunla ilgili tanıklıkta
bulunuyorlar. Şöyle ki, O'na inanan herkesin
günahları O'nun adıyla bağışlanır.
İş 14:22.......O kentte de Müjde'yi duyurup birçok öğrenci
edindiler. Sonra Listra, Konya ve Antakya'ya
dönerek öğrencileri ruhça pekiştirdiler, imana
bağlı kalmaları için onlara cesaret verdiler.
"Tanrı'nın Egemenliğine, birçok sıkıntıdan geçerek
girmemiz gerek" diyorlardı.
İş 15:11.......Bizler, Rab İsa'nın lütfuyla kurtulduğumuza
inanıyoruz; onlar da öyle.
Rom 3:24.......İnsanlar, İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın
lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar.
1 Kor 1:12.....Mademki dünya, Tanrı'nın bilgeliğine göre Tanrı'yı
bilgelikle tanımadı, Tanrı, iman edenleri, saçma
sayılan bildiriyle kurtarmaya razı oldu.
Efe 1:7........Tüm bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı
lütfunun zenginliği sayesinde, Mesih'in kanının
aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa suçlarımızın
bağışına sahibiz.
Efe 2:8-9......İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin
başarınız değil, Tanr'nın armağanıdır. Kimse
övünmesin diye iyi işlerin sonucu değildir.
Kol 1:20-21....O'nun çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği
sağlamış olarak yerde ve gökte olan her şeyi O'nun
aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu.
2 Sel 2:13.....Tanrı sizi, Ruh'un aracılığıyla kutsal kılınıp
gerçeğe inanarak kurtulmanız için başlangıçtan
seçti.
Tit 3:4-6......Ama Kurtarıcımız Tanrı, iyiliğini ve insana olan
sevgisini açıkça gösterdi. Bizi, doğrulukla
yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi
merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve
Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol
bol döktüğü Kutsal Ruh'un yenilemesiyle kurtardı.
İbr 10:10......Tanrı'nın bu isteği uyarınca İsa Mesih'in
bedeninin ilk ve son kez sunulmasıyla kutsal
kılındık.
1 Pet 1:22-23..Gerçeğe uymakla kendinizi ve kardeşler için içten
bir sevgiye sahip oldunuz. Buna göre birbirinizi
candan, yürekten sevin. Çünkü ölümlü değil,
ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve
kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz.
2 Pet 1:1-2....Tanrımız ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in doğruluğu
sayesinde bizimkiyle eşdeğer bir imana kavuşmuş
olanlara selam! Tanrı'yı sizin Rabbimiz İsa'yı
tanımakla lütuf ve esenlik artan ölçüde sizin
olsun.

94.
BİRİSİ, RAB İSA MESİH'E İNANDIĞINDA NE OLUR
Tanrı'yla İlişkili Olarak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tanrı'nın lütfuna giriş: Efe 2:18, Efe 3:12
Tanrı'nın ailesine evlatlığa kabul edilme: Gal 4:5
Günahlarının affedilmesi: İş 26:18
Tanrı'nın önbilgisine göre seçilme: 1 Pet 1:2
Tanrı'nın çocukları: Yuh 1:12, 1 Yuh 3:1
Cennetteki vatandaşlık: Fil 3:20
Tanrı'nın mirasçıları: Rom 8:17, Gal 3:29
Yeni yaratıktır: 2 Kor 5:17
Tanrı'nın kulu: Rom 1:1, Rom 6:22
Tanrı'nın kahinleri: 1 Pet 2:9, 1 Pet 2:5, Vah 1:6
Tanrı ile barışma: Rom 5:10
Kutsal kılınmak: 1 Kor 6:11
İsa Mesih'le İlişkili Olarak

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Tanrı'nın ailesine kabul edilmek: Efe 1:6
İsa Mesih'ın vücudunda vaftiz edilmek: 1 Kor 12:13
İsa Mesih'le birlikte gömülmek: Rom 6:4
Tanrı'nın Oğluna verdiği kimseler: Yuh 17:9
İsa Mesih tarafından kurtarılmak: İş 16:31
İsa Mesih'le birlikte yaşamak: Vah 3:20, Yuh 14:23
Sonsuz yaşama sahip olmak: Yuh 10:28
Esenlik kazanmak: Yuh 14:27
Tanrı'nın dostu: Yuh 15:15
Cennette adların yazılması: Luk 10:20
Mesih'le birlikte göksel yerlerde oturtulmak: Efe 2:5-6
Mübarek ümidin gerçekleşmesi: Tit 2:13
Tanrı'nın üçlü birliği ile beraberlik: 1 Yuh 1:3
Tanrı'nın evinde bir yer: Yuh 14:2
Kutsal Ruh'la İlişkili Olarak

27.
28.
29.
30.
31.
32.

Yeniden doğuş: Yuh 3:3 & 7, 1 Pet 1:23
Kutsal Ruh tarafından yönlendirilmek: 1 Yuh 2:27, Yuh 14:26
Kutsal Ruh'un tapınağı: 1 Kor 6:19
Kutsal Ruh tarafından verilen ruhsal armağanlar: 1 Kor 12:1
Kutsal Ruh tarafından nüfuz edilmek: Rom 8:16
Kutsal Ruh tarafından mühürlenmek: Efe 1:13
Günahla İlişkili Olarak

33.
34.
35.

Affetmek: Luk 7:48
Aklanmak: Rom 5:1
Satın almak: Vah 5:9
Şeytan'la İlişkili Olarak

36.
37.

İsa Mesih bizim savunucumuz olur:
Günaha karşı zafer: 1 Yuh 5:4

1 Yuh 2:1

Dünya ile İlişkili Olarak
38.

İsa Mesih'in elçileri oluruz:

2 Kor 5:20

95.
KURTULUŞUN ÜÇ ZAMANI:
GEÇMİŞ, ŞİMDİ, VE GELECEK
GEÇMİŞ:

Günahın Cezasından Kurtuluş

Luk 7:50.......İsa ise kadına, "İmanın seni kurtardı, esenlikle
git" dedi.
Yuh 5:24......."Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni
gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle
biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir.
Yuh 10:28-30...Onlara sonsuz yaşam veririm; asla
mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden
kapamaz. . . Onları Baba'nın elinden kapmaya
kimsenin gücü yetmez. Ben ve Baba biriz.
Rom 8:1........Bu nedenle, Mesih İsa'ya ait olanlara karşı artık
hiçbir mahkumiyet yoktur.
Efe 2:1-8......Sizler bir zamanlar, içinde yaşadığınız suç ve
günahlarınızdan ötürü ölüydünüz. . . Ama merhameti
bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için,
suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde, bizi
Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. O'nun
lütfuyla kurtuldunuz.
ŞİMDİ:

Günahın Gücünden Kurtuluş

Rom 6:14.......Günah size egemen olmayacaktır. Çünkü Kutsal
Yasa'nın yönetiminde değil, Tanrı'nın lütfu
altındasınız.
Rom 8:2........Çünkü yaşam veren Ruh'un yasası, Mesih İsa
sayesinde beni günah ve ölüm yasasından özgür
kıldı.
2 Kor 3:18.....Ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rab'bin yüceliğini
görerek, yücelik üstüne yücelikle O'na benzer
olmak üzere değiştiriliyoruz.
Gal 2:19-20....Tanrı için yaşayayım diye, Yasa'nın aracılığıyla
Yasa karşışında öldüm. Mesih'le birlikte çarmıha
gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende
yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni
seven ve uğruma kendini feda eden Tanrı Oğluna
imanla sürdürüyorum.
Fil 2:12-13....şimdi yokluğumda, saygı ve korkuyla kurtuluşunuzu
sonuca götürmek için daha çok gayret edin. Çünkü
kendisini hoşnut eden şeyi hem istemeniz, hem de
yapmanız için sizde etkin olan Tanrı'dır.
GELECEK:

Günahın Varlığından Kurtuluş

Rom 8:29.......Tanrı, önceden bildiği kişileri, Oğlunun
benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi.
Rom 13:11......Bunu, yaşadığınız zamanın bilincinde olarak yapın.
Artık sizin için uykudan uyanma saati gelmiştir.
Çünkü şimdi kurtuluşumuz, ilk iman ettiğimiz
zamandan daha yakındır.
1 Pet 1:5......Zaman sona ererken açığa çıkarılmaya hazır olan
kurtuluşa kavuşasınız diye iman sayesinde
Tanrı'nın gücüyle korunuyorsunuz.
1 Yuh 3:2......Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı'nın
çocuklarıyız, ama ne olacağımız henüz bize
gösterilmedi. Ne var ki, Mesih göründüğü zaman
O'na benzer olacağımızı biliyoruz.

96.
KURTULUŞUN ONBİR GÖRÜNTÜSÜ
1.

DÖNME: Tövbe etmek; Kurtuluşu getiren Tanrı'ya dönüş.
Sonuç olarak günahların affolunması. Mez 51:12-13, Mat
13:13-15, Mat 18:3, Mar 4:12, Luk 22:31-32, Yuh 12:40, İş
3:14-19, İş 9:35, İş 11:20-21, İş 14:11-15, İş 15:3, İş 26:
16-20, İş 28:27, 1 Sel 1:1-10, Yak 5:19-20, 1 Pet 2:5.

2.

YENİDEN DOĞMA: Yeniden ruhsal doğuş. Yeniden yaratılma;
Yeni bir yaşam. Mat 19:28, Yuh 3:1-6, 2 Kor 5:17, Gal 6:15,
Efe 2:20, Tit 3:5-6, 1 Pet 1:23.

3.

KEFARET: Bir bedel ödeyerek günahtan kurtuluş. Mat 20:28,
İş 20:28, Rom 3:23-24, 1 Kor 6:19, Efe 1:7, Kol 1:14, İbr
9:12, 1 Pet 1:18-19, Vah 5:9, Tit 2:14.

4.

ŞUÇSUZ SAYILMA: Tanrı'nın adaleti. İsa Mesih'e inanan
suçsuz sayılır. Günahlarından arındırılır. İşa 53:11, İş
13:39, Hab 2:4, Rom 1:17, Rom 3:20, Rom 3:24-26, Rom 4:25,
Rom 5:16-18, Gal 3:11.

5.

BARIŞMA: Tanrı ile insanı biraraya getirerek, insanın
tamamen değişmesi. İşa 53:5, Dan 9:24, Rom 5:10-11, 1 Kor
1:20-21, 2 Kor 5:18-19, Efe 2:6, İbr 2:17.

6.

ÖFKESİNİ YATIŞTIRIP TEVECCÜHÜNÜ KAZANMA: Tanrı'nın öfkesini
günahkar üzerinden ayrı bir tarafa yöneltmek. Rom 3:25, İbr
2:17, 1 Yuh 2:2, 1 Yuh 4:10, Luk 18:3, İbr 2:17.

7.

EVLATLIĞA KABUL ETME: Her yeni ruhsal doğan aynı zamanda
Tanrı'nın evladı olur. Yuh 1:12, Rom 8:15-17, Rom 8:23, Rom
9:4, Gal 3:26, Efe 1:4-6, Gal 4:4-7, 1 Sel 5:4-6, İbr 12:5-8,
1 Yuh 3:2.

8.

TAKDİR: Tanrı kendisi için önceden karar verdiği belirli
şeyleri gerçekleştiriyor. Adlandırma: Bizim varlığımız İsa
Mesih'e benziyor. Biz İsa Mesih'in yüceliğini paylaşıyoruz.
Tanrı'nın çocuğu gibi oluyoruz. İsa Mesih'in bizim için
aldığı mirasa sahip oluyoruz. İş 4:28, Rom 8:29-30, 1 Kor
2:7, Efe 1:5 & 11.

9.

SEÇİLME: Dünyanın yaratılışından önce, Tanrı önbilgisiyle
İsa Mesih'in bedenini oluşturmak için belirli kişileri seçti.
Mar 13:22 & 27, İş 9:15, Rom 8:33-34, Rom 9:11, Rom 11:5, 7,
& 28, Yuh 15:16, Efe 1:3-4, Kol 3:12-13, 1 Sel 1:3-4, 2 Sel
2:13, 2 Tim 2:10, Tit 1:1, 1 Pet 1:2, 1 Pet 2:6, 2 Pet 1:10.

10. KUTSAL KILINMA:
Tanrı için ayrılmak; Kutsal olmak;
Günahtan ayrılmak. Yuh 17:19, 2 Kor 5:15, Gal 1:4, Efe
5:25-27, Tit 2:14, İbr 10:10, İbr 13:12, 1 Pet 2:24.
11. YÜCELTME: İnanların cennetteki son kusursuz durumu. Mat
13:43, Rom 4:14, Rom 8:17-18, Rom 8:30, Fil 3:21, Kol 3:4,
Kol 1:27, 1 Kor 15:43, 2 Kor 4:17.

97.
İNANÇLININ "İSA" DA Kİ YERİ
TANRI'YA KAHİNLER OLARAK:
İşa 61:6.......Fakat size RABBİN kahinleri denilecek; size
Allahımızın hizmetçileri diyecekler.
Efe 2:6 & 18...Tanrı bizi, Mesih İsa'da, Mesih'le birlikte
diriltip göksel yerlerde oturttu. . . O'nun
aracılığıyla hepimiz aynı Ruh'ta Baba'nın huzuruna
çıkabiliriz.
İbr 10:19-22...Bu nedenle ey kardeşler, İsa'nın kendi kanı
sayesinde perdede, yani kendi bedeninde bize
açtığı yeni ve diri yoldan kutsal yere girmeye
cesaretimiz vardır.
İbr 13:15-16...Bu nedenle İsa'nın aracılığıyla sürekli övgü
kurbanları, yani O'nun adını açıkça anan
dudakların meyvesini sunalım. İyilik yapmayı ve
sizde olanı başkalarıyla paylaşmayı unutmayın.
Çünkü Tanrı bu tür kurbanlardan hoşnut olur.
1 Pet 2:5......O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir konutun
yapımında kullansın. Böylelikle, İsa Mesih
aracılığıyla Tanrı'nın beğenisini kazanan ruhsal
kurbanlar sunmak üzere kutsal bir kahinler
topluluğu olursunuz.
1 Pet 2:9......Ama siz seçilmiş bir soy, Kral'ın kahinleri,
kutsal bir ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi
karanlıktan kendisinin şaşılacak ışığına çağıran
Tanrı'nın erdemlerini ilan etmek için seçildiniz.
Vah 1:5-6......Yücelik ve güç sonsuzlara dek, bizi seven, kendi
kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış olan ve
bizi bir krallık haline getirip kendi Babası
Tanrı'nın hizmetinde kahinler yapan Mesih'in olsun
Vah 5:10.......Yeni bir ezgi söylüyorlardı: "Tomarı almaya ve
mühürlerini açmaya layıksın! Çünkü boğazlandın,
ve her oymaktan, her dilden, her halktan, her
ulustan insanları kendi kanınla Tanrı'ya satın
aldın. Onları Tanrımızın hizmetinde bir krallık
haline getirdin, kahinler yaptın. Dünya üzerinde
egemenlik sürecekler."
Vah 20:6.......İlk dirilişe dahil olanlar mutlu ve kutsaldır.
İkinci ölümün bunların üzerinde hiçbir yetkisi
yoktur. Tanrı'nın ve Mesih'in kahinleri olacaklar
ve O'nunla birlikte bin yil egemenlik
süreceklerdir.
İSA MESİH'İN GELİNİ OLARAK:
Mat 25:1-13....O zaman Göklerin Egemenliği, kandillerini alıp
güveyi karşılmaya çıkmış olan kıza benzeyecek. . .
İşte güvey geliyor, onu karşılamaya çıkın!
Yuh 3:29.......Gelin kiminse, güvey odur.
2 Kor 11:1-2...Çünkü sizleri, el değmemiş bir kız gibi tek bir
ere, Mesih'e sunmak üzere nişanladım.
Vah 19:6-16....Sevinelim ve coşalım! O'nu yüceltelim! Çünkü
Kuzu'nun düğünü başlıyor, O'nun gelini hazırlandı.
Giymesi için ona temiz ve parlak ince ketenden
giysiler verildi. İnce keten, kutsalların adil
işlerini simgeliyor.
Vah 21:2.......Kutsal kentin, yeni Kudüs'ün kendi güveyi için
hazırlanmış süslü bir gelin gibi, gökten,
Tanrı'nın yanından indiğini gördüm.
Vah 22:17......Ruh ve Gelin, "Gel!" diyorlar.

98.
İNANÇLININ "İSA" DA Kİ İTİBARI
Mat 7:7-8......Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız;
kapıyı çalın, size açılacaktır.
Mat 16:16-19...Ve ben topluluğumu bu kayanın üzerine kuracağım.
ölüler diyarının kapıları ona karşı vereceğim.
Yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde de
bağlanmış olacak; yeryüzünde çözeceğin her şey
göklerde de çözülmüş olacak.
Mat 18:18-20...Size doğrusunu söyleyeyim, yeryüzünde
bağlayacağınız her şey gökte de bağlanmış olacak.
Yeryüzünde çözeceğiniz her şey gökte de çözülmüş
olacak. Yine size şunu söyleyeyim, yeryüzünde
aranızda iki kişi, dileyecekleri herhangi bir şey
için uyuşurlarsa, göklerdeki Babam dileklerini
yerine getirir. Nerede iki ya da üç kişi benim
adımla toplanırsa, be de orada onların arasındayım
Mat 28:18-20...İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi:
"Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi.
Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim
olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal
Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her
şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın
sonuna dek her an sizinle birlikteyim."
Mar 11:22-24...İsa onları şöyle karşılık verdi: "Tanrı'ya iman
edin. Size doğrusunu söyleyeyim, kim şu dağa,
'Kalk, denize atıl!' der ve yüreğinde kuşku
duymadan dediğinin olacağına inanırsa, dileği
yerine gelecektir. Bunun için size diyorum ki,
duayla dilediğiniz her şeyi daha şimdiden almış
olduğunuza inanın, dileğiniz yerine gelecektir.
Luk 9:1-2, 49..İsa, Onikileri yanına çağırarak onlara tüm cinleri
kovmak ve hastalıkları iyileştirmek için güç ve
yetki verdi. Sonra onları Tanrı'nın Egemenliğini
duyurmaya ve hastaları iyileştirmeye gönderdi.
Luk 10:17-20...İşte, ben size, yılanları ve akrepleri ayak
altında ezmek ve düşmanın bütün gücünü alt etmek
için yetki verdim. Hiçbir şey size zarar
vermeyecektir.
Yuh 1:12.......Ancak, kendisini kabul edip adına iman edenlerin
hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi.
Onlar ne kandan, ne bedenin isteğinden, ne de
insanın isteğinden doğdular; tersine, Tanrı'dan
doğdular.
Yuh 14:12-14...Size doğrusunu söyleyeyim, benim yaptığım işleri
bana iman edenin kendisi de yapacak; hatta daha
büyüklerini de yapacaktır. Çünkü ben Baba'ya
gidiyorum. Baba Oğul'da yüceltilsin diye, benim
adımla her ne dilersiniz yapacağım. Benim adımla
bir şey dilerseniz yapacağım.
Yuh 15:7.......Siz bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa, ne
isterseniz dileyin, size verilecektir.
Yuh 16:23-24...Size doğrusunu söyleyeyim, benim adımla Baba'dan
ne dilerseniz, onu size verecektir. Şimdiye dek
benim adımla bir şey dilemediniz. Dileyin,
alacaksınız. öyle ki, sevinciniz tamamlansın.
Yuh 20:21-23...Baba beni gönderdiği gibi, ben de sizi
gönderiyorum. Bunu söyledikten sonra onların
üzerine üfleyerek, "Kutsal Ruh'u alın!" dedi.
"Kimin günahlarını bağışlarsanız, bağışlanmış
olur; kimin günahlarını bağışlamazsanız,
bağışlanmamış kalır."

99.
SONSUZ HAYAT İÇİN TEK ŞART, İSA'YA İNANMAKTIR
Mar 16:16......İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise
hüküm giyecek.
Yuh 1:12-13....Ancak, kendisini kabul edip adına iman edenlerin
hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi.
Onlar ne kandan, ne bedenin isteğinden, ne de
insanın isteğinden doğdular; tersine, Tanrı'dan
doğdular.
Yuh 3:16-18....Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik
Oğlunu verdi. öyle ki, O'na iman edenlerin
hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama
kavuşsun. Tanrı, Oğlunu dünyayı yargılamak için
dünyaya göndermedi, dünya O'nun aracılığıyla
kurtulsun diye gönderdi. O'na iman eden
yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten
yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik Oğlunun
adına iman etmemiştir.
Yuh 3:36.......Oğul'a iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama
Oğul'un sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir.
Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır.
Yuh 5:24.......Size doğrusunu söyleyim, sözümü işitip beni
gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle
biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir.
Yuh 7:37-39....Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. Kutsal
Yazı'da dendiği gibi, bana iman edenin, "içinden
diri su ırmakları akacaktır."
Yuh 14:1-6.....Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin. . .
İsa ona, "Yol, gerçek ve yaşam ben'im" dedi.
"Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez.
Yuh 20:30-31...İsa'nın, Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman
edesiniz ve iman ederek O'nun adıyla yaşama
kavuşasınız diye yazılmıştır.
İş 10:43.......Peygamberlerin hepsi O'nunla ilgili tanıklıkta
bulunuyorlar. Şöyle ki, O'na inanan herkesin
günahları O'nun adıyla bağışlanır.
İş 13:38-39....Dolayısıyla kardeşler, şunu bilin ki, günahların
bu Kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş
bulunuyor. Şöyle ki, O'na inanan herkes, Musa'nın
Yasasıyla aklanamadığınız her suçtan O'nun
aracılığıyla aklanır.
Rom 3:19-28....Kutsal Yasa'da söylenen her şeyin, her ağzın
kapanması ve bütün dünyanın Tanrı'ya hesap vermesi
için bu Yasa'nın yönetiminde bulunanlara
söylendiğini biliriz. Bu nedenle Yasa'nın
gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında
aklanmayacaktır. Çünkü Yasa sayesinde günah
bilincine varılır. Şimdiyse Yasa'dan bağımsız
olarak Tanrı'nın insanı nasıl aklayacağı
açıklandı. Yasa ve peygamberler buna tanıklık
etti. Tanrı, insanları İsa Mesih'e olan
imanlarıyla aklar. Bunu, iman eden herkes için
yapar. Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah
işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı.
İnsanlar, İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın
lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar. Tanrı
Mesih'i, kanına olan imanla günahların
bağışlanması için kurban olarak sundu ve böylece
adaletini gösterdi. Çünkü sabrederek, daha önce
işlenmiş günah cezasız bıraktı. Bunu, adil kalmak
ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda
kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı.

100.
SONSUZ HAYAT İÇİN TEK ŞART, İSA'YA İNANMAKTIR
İş 16:30-31....Onları dışarı çıkararak, "Efendiler, kurtulmak
için ne yapmam gerek?" diye sordu. Onlar, "Rab
İsa'ya iman et, sen de ev halkın da kurtulursunuz"
dediler.Rom 10:9-10....İsa'nın Rab olduğunu
ağzınla
açıkça söyler ve Tanrı'nın O'nu ölümden dirilttiğine
yürekten iman edersen, kurtulacaksın. İnsan
yürekten iman etmekle aklanır, imanını ağzıyla
açıklamakla da kurtulur.
1 Kor 15:1-4...Kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip
bağlı kaldığınız müjdeyi hatırlatmak istiyorum.
Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız, bunun
aracılığıyla da kurtulursunuz. Aksi halde boşuna
iman etmiş olursunuz. Aldığım bilgiyi size
öncelikle ilettim. Şöyle ki, Kutsal Yazılar
uyarınca Mesih, günahlarımıza karşılık öldü,
gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün
ölümden dirildi. Kifas'a, sonra Onikilere göründü.
Daha sonra da beş yüzden çok kardeşe aynı anda
göründü. Onların çoğu hala yaşıyor, bazılarıysa
öldüler.
Gal 2:16.......Yine de kişinin, Kutsal Yasa'nın gereklerini
yapmakla değil, İsa Mesih'e olan imanla
aklandığını biliyoruz.
Gal 3:24-25....Yani, imanla aklanalım diye Kutsal Yasa Mesih'in
gelişine dek eğiticimiz oldu. Ama iman gelmiş
olduğundan, artık Yasa'nın eğiticiliği altında
değiliz.
Efe 2:8-9......İman yoluyla, lütüfla kurtuldunuz. Bu sizin
başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimse
övünmesin diye iyi işlerin sonucu değildir.
2 Tim 3:15.....Mesih İsa'ya olan iman aracılığıyla seni bilge
kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçte olan Kutsal
Yazıları da çocukluğundan beri biliyorsun.
1 Yuh 3:23.....O'nun buyruğu da, Oğlu İsa Mesih'in adına
inanmamız ve tıpkı İsa'nın buyurduğu gibi,
birbirimizi sevmemizdir.
1 Yuh 5:4-5....Çünkü Tanrı'dan doğmuş olan herkes dünyayı yener.
Bize dünyaya karşı zafer kazandıran, imanımızdır.
İsa'nın Tanrı'nın Oğlu olduğuna iman edenden başka
dünyayı yenen kimdir?
1 Yuh 5:9-13...İnsanların tanıklığını kabul ediyoruz; oysa
Tanrı'nın tanıklığı daha üstündür. Çünkü bu,
Tanrı'nın tanıklığıdır, kendi Oğluyla ilgili
olarak yaptığı tanıklıktır. Tanrı'ya inanmayan
ise O'nu yalancı durumuna düşürmüş olur. Çünkü
Tanrı'nın kendi Oğluyla ilgili tanıkılğına
inanmamıştır. Tanrı'nın tanıklığı da bize sonsuz
yaşam vermesidir. Bu yaşam O'nun Oğlundadır.
Kendisinde Tanrı'nın Oğlu bulunanda yaşam vardır.
Kendisinde Tanrı'nın Oğlu bulunmayanda yaşam
yoktur. Ben bunları Tanrı Oğlunun adına iman eden
sizlere, sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz
diye yazdım.
1 Yuh 5:19-20..Biliyoruz ki, Tanrı'danız, bütün dünya ise kötü
olanın denetimindedir. Yine biliyoruz ki,
Tanrı'nın Oğlu gelmiş ve gerçek Olanı tanımamız
için bize anlama gücü vermiştir. Biz gerçek
Olan'dayız, O'nun Oğlu İsa Mesih'teyiz. Kendisi
gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır.
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1.

Anlayın ki Tanrı'yı şahsen tanıyabilirsiniz.

Yuh 17:3.......Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve
gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır.
1 Yuh 5:19-20..Biliyoruz ki, Tanrı'danız, bütün dünya ise kötü
olanın denetimindedir. Yine biliyoruz ki,
Tanrı'nın Oğlu gelmiş ve gerçek Olanı tanımamız
için bize anlama gücü vermiştir. Biz gerçek
Olan'dayız, O'nun Oğlu İsa Mesih'teyiz. Kendisi
gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır.
Vah 3:20.......İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Eğer biri
sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına
gireceğim, ben onunla ve o da benimle, birlikte
yemek yiyeceğiz.
2.

Anlayın ki sizin günahlarınız sizi Tanrı'dan ayırır.

İşa 59:1-2.....İşte, RABBİN eli kısalmadı ki, kurtaramasın;
kulağı ağırlaşmadı ki, işitemesin; ancak sizinle
Allahınız arasına fesatlarınız ayrılık koydu, ve
suçlarınız onun yüzünü sizden gizledi de sizi
işitmiyor.
Rom 3:10-12....Doğru olan kimse yok, bir kişi bile yoktur.
Anlayan kimse yok, Tanrı'yı arayan kimse yok.
Hepsi yoldan saptılar, birlikte yararsız oldular.
İyilik eden yok, bir kişi bile yoktur. . .
Rom 3:23.......Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın
yüceliğinden yoksun kaldı.
Rom 5:12.......Günah bir insan yoluyla, ölüm de günah yoluyla
dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara
yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi.
Rom 6:23.......Çünkü günahın ücreti ölüm, oysa Tanrı'nın armağanı
Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır.
1 Yuh 1:8......Günahımız yoktur dersek, kendi kendimizi aldatırız
ve içimizde gerçek olmaz.
3.

Anlayın ki günahlarınızın affolması için bir kurban kanı
gerekli, böylece Tanrı tarafından affedilirsiniz.

Tek 22:8.......Ve İbrahim dedi: Oğlum, yakılan kurban için
kuzuyu Allah kendisi tedarik eder. Ve onların
ikisi birlikte gittiler.
Lev 17:11......Çünkü etin canı kandadır; ve ben onu mezbah
üzerinde canlarınıza kefaret etmek için size
verdim; çünkü candan ötürü kefaret eden kandır.
İbr 9:22.......Nitekim Kutsal Yasa'ya göre hemen her şey kanla
temiz kılınır, ve kan dökülmeksizin bağışlama
olmaz.
İbr 9:27-28....Bir kez ölmek ve ondan sonra yargılanmak nasıl
insanların kaderiyse, böylece Mesih de
birçoklarının günahlarını yüklenmek için bir kez
kurban edildi.
İbr 10:1-18....Tanrı'nın bu isteği uyarınca İsa Mesih'in
bedeninin ilk ve son kez sunulmasıyla kutsal
kılındık. . . Mesih, günahlar için sonsuza dek
geçerli olan tek bir kurban sunduktan sonra
Tanrı'nın sağında oturdu. . . Bunların
bağışlanması durumunda artık günah için sunuya
gerek yoktur.
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4.

Anlayın ki Tanrı'ya sadece tek bir yol vardır:
Mesih'tir.

O yolda İsa

Yuh 10:9-11....Kapı ben'im. Bir kimse benim aracılığımla içeri
girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur...
Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar
diye geldim.
Yuh 14:6.......İsa ona, "Yol, gerçek ve yaşam ben'im" dedi.
"Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez.
İş 4:12........Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün
altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek
başka hiçbir ad yoktur.
1 Tim 2:5-6....Çünkü tek bir Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında
tek bir Aracı vardır. Bu da insan olan ve
kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan
Mesih İsa'dır.
5.

Anlayın ki sadece sizi günahtan tek birşey temizliyebilir;
O da İsa Mesih'in kanı.

İşa 53:5-7.....Fakat günahlarımızdan ötürü o yaralandı,
fesatlarımızdan ötürü o zedelendi. . .
Mat 20:28......Nitekim İnsanoğlu, hizmet edilmeye değil, hizmet
etmeye ve canını birçokları uğruna fidye olarak
vermeye geldi.
Luk 22:14-20...İsa. . ."Bu sizin uğrunuza feda edilen benim
bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın" dedi...
"Bu kase, sizin uğrunuza akıtılan kanımla
gerçekleşen yeni antlaşmadır".
Yuh 1:29.......Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini
görünce şöyle dedi: "İşte, dünyanın günahını
ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!"
Yuh 3:16.......Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik
Oğlunu verdi. öyle ki, O'na iman edenlerin hiç
biri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun
İş 20:28.......Rab'bin kendi kanı pahasına sahip olduğu inanlılar
topluluğunu gütmek üzere atandınız.
2 Kor 5:14-21..Yargımız şu ki, bir kişi herkesin uğruna öldü;
öyleyse hepsi öldü. . . Şöyle ki Tanrı, insanların
suçlarını saymayarak dünyayı Mesih'te kendisiyle
barıştırdı. . . Tanrı, Mesih sayesinde kendisinin
doğruluğu olalım diye, günahı bilmeyen Mesih'i
bizim için günah yaptı.
6.

Anlayın ki günahlarınızdan tövbe etmeniz ve İsa Mesih'i
şahsen Rab ve Kurtarıcı olarak kabul etmeniz lazım.

1 Yuh 1:12.....Ancak, kendisini kabul edip adına iman edenlerin
hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi.
İş 2:36-38.....Günahlarınızın bağışlanması için tövbe edin, her
biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece,
Kutsal Ruh armağanını alacaksınız.
Rom 10:9-10....İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve
Tanrı'nın O'nu ölümden dirilttiğine yürekten iman
edersen, kurtulacaksın. İnsan yürekten iman
etmekle aklanır, imanını ağzıyla açıklamakla da
kurtulur.
Efe 2:8-9......İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin
başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimse
övünmesin diye iyi işlerin sonucu değildir.
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Mat 18:10-14...Siz ne dersiniz? Bir adamın yüz koyunu olsa ve
bunlardan biri yolunu şaşırsa, doksan dokuzunu
dağlarda bırakıp yolunu şaşıranı aramaya gitmez
mi? Eğer onu bulacak olursa, size doğrusunu
söyleyeyim, yolunu şaşırmamış olan doksan dokuzu
için sevindiğinden daha çok onun için sevinir.
Bunun gibi, göklerdeki Babanız da bu küçüklerden
hiçbirinin kaybolmasını istemez.
Yuh 5:24.......Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni
gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle
biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir.
Yuh 6:37-39....Beni gönderenin isteği şudur: bana verdiklerinden
hiçbirini yitirmeyeyim, ama son günde hepsini
dirilteyim.
Yuh 10:27-29...Koyunlarım sesimi işitirler. Ben onları tanırım,
onlar da beni izlerler. Onlara sonsuz yaşam
veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse
elimden kapamaz.
Rom 8:28-39....Tanrı, önceden bildiği kişileri, Oğlunun
benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi.
Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? . . .
Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne
yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne
güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de
yaratılmış başka bir şey Rabbimiz Mesih İsa'da
olan Tanrı'nın sevgisinden ayırmaya yetecektir.
1 Kor 1:6-8....Rabbimiz İsa Mesih, kendi gününde kusursuz olmanız
için sizi sonuna dek pekiştirecektir.
Efe 1:5 & 13...Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca, İsa Mesih
aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi
önceden belirledi. . .
Efe 4:30.......Tanrı'nın Ruhunu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü
için o Ruh'la mühürlendiniz.
Fil 1:6........Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu,
Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim
vardır.
Kol 3:3........Çünkü siz öldünüz, yaşamınız da Mesih'le birlikte
Tanrı'da saklıdır.
1 Sel 5:23-24..Ruhunuz, canınız ve bedeniniz, Rabbimiz İsa Mesih'
in gelişinde eksiksiz ve kusursuz olarak korunsun.
Sizi çağıran Tanrı güvenilirdir ve bunu yapacaktır
2 Sel 3:3......Ama Rab güvenilirdir. O sizi pekiştirecek, kötü
olandan koruyacaktır.
2 Tim 1:12.....Bu acıları çekmemin nedeni de budur. Ama bundan
utanmıyorum. Çünkü kime inandığımı biliyorum.
O'nun bana emanet ettiğini o Güne dek koruyacak
güçte olduğuna eminim.
2 Tim 4:18.....Rab beni her kötülükten kurtaracak ve kendi göksel
egemenliğine güvenlik içinde ulaştıracak.
1 Pet 1:4-5....Zaman sona ererken açığa çıkarılmaya hazır olan
kurtuluşa kavuşasınız diye iman sayesinde
Tanrı'nın gücüyle korunuyorsunuz.
1 Yuh 5:9-13...Kendisinde Tanrı'nın Oğlu bulunanda yaşam vardır.
Kendisinde Tanrı'nın Oğlu bulunmayanda yaşam
yoktur. Ben bunları Tanrı Oğlunun adına iman eden
sizlere, sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz
diye yazdım.
Yah 24-25......Kutarıcımız tek Tanrı, sizi düşmekten alıkoyacak,
kendi yüce huzuruna büyük sevinç içinde lekesiz
olarak çıkaracak güçtedir.
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Mar 16:16......İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise
hüküm giyecek.
Yuh 3:16-20....O'na iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten
yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik Oğlunun
adına iman etmemiştir.
Yuh 3:36.......Oğul'a iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama
Oğul'un sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir.
Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır.
Yuh 8:24-25....'Günahlarınızın içinde öleceksiniz' dedim. Benim O
olduğuma iman etmezseniz, günahlarınızın içinde
öleceksiniz.
Yuh 12:48......Beni reddeden ve sözlerimi kabul etmeyen kişiyi
yargılayacak biri var. Söylediğim söz o kişiyi son
günde yargılayacaktır.
Yuh 16:8-9.....O gelince dünyanın günah, doğruluk ve gelecek
yargı konusundaki suçluluğunu dünyaya
gösterecektir. Günah konusunda - çünkü bana iman
etmezler.
İş 4:10-12.....hepiniz ve tüm İsrail halkı şunu bilesiniz: bu
adam, sizin çarmıha gerdiğiniz, ama Tanrı'nın
ölümden dirilttiği Nasıralı İsa Mesih'in adı
sayesinde önünüzde sapasağlam duruyor. İsa, 'Siz
yapıcılar tarafından hiçe sayılan, ama köşenin baş
taşı durumuna gelen taş'tır. Başka hiç kimsede
kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara
bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad
yoktur.
Rom 11:20-22...Doğru. Onlar imansızlıktan dolayı kesildiler. Sen
ise imanla yerinde duruyorsun. Böbürlenme, kork!
Çünkü Tanrı asıl dalları esirgemediyse, seni de
esirgemeyecek. O halde Tanrı'nın iyiliğini ve
sertliğini gör. O, düşenlere karşı serttir; ama
O'nun iyiliğinde durursan, sana karşı iyi
olacaktır. Yoksa sen de kesilip atılırsın!
2 Sel 1:7-10...Bütün bunlar, Rab İsa ateş alevleri içinde güçlü
melekleriyle gökten gelip göründüğü zaman olacak.
Rabbimiz İsa, Tanrı'yı tanımayanları ve kendisiyle
ilgili müjdeye uymayanları cezalandıracak.
Böyleleri, yargı gününde O'nun varlığından ve
gücünün yüceliğinden uzak kalarak sonsuza dek
mahvolma cezasına çarptırılacaklar.
2 Sel 2:12.....öyle ki, gerçeğe inanmamış ve kötülükten zevk
almış olanların hepsi yargılansın.
İbr 2:1-4......bu kadar büyük kurtuluşu görmezlikten gelirsek
nasıl kurtulabiliriz?
İbr 3:6-19....."Eğer bugün O'nun sesini işitirseniz, atalarınızın
başkaldırdığı günkü gibi, yüreklerinizi
nasırlaştırmayın.". .Böylece görüyoruz ki, iman
etmedikleri için oraya giremediler.
İbr 12:25......Bunları söyleyeni reddetmemeye dikkat edin. Çünkü
onlar yeryüzünde kendilerini uyaranı
reddettiklerinde nasıl kurtulmadılarsa, göklerden
bizi uyarandan yüz çevirirsek, bizim
kurtulamayacağımız daha da kesindir.
1 Yuh 5:10.....Tanrı'ya inanmayan ise O'nu yalancı durumuna
düşürmüş olur. Çünkü Tanrı'nın kendi Oğluyla
ilgili tanıklığına inanmamıştır.
Vah 21:8.......Ama korkak, imansız. . .ve bütün yalancılara
gelince, onların yeri kükürtle yanan ateş gölüdür.
İkinci ölüm budur.
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Tanrı Baba: Günahkar olduğumu biliyorum, ve günahımın cezası
cehennemdeki senden sonsuz ayrılığımdır. Ve anlıyorum ki
Tanrı'nın Kurban Kuzusunu, İsa Mesih'i dünyaya, dünya
günahlarından ölmesi için yolladın. Anlıyorum ki İsa Mesih bu
dünyanın kurtarıcısıdır ve benim günahlarım için haçta öldü.
Anlıyorum ki İsa Mesih'ın kanı beni günahlarımdan temizliyecek
tek şeydir, ve senin gözlerinin önünde beni kabul etmen için bu
kan gereklidir. Anlıyorum ki, İsa Mesih Tanrı'nın Oğludur, ve
bundan dolayı Tanrı'yı tanımak için İsa Mesih'ten başka yol
yoktur. Şahsen, inanıyorum ki İsa Mesih haçta benim günahlarım
için öldü, ve gömüldüküten sonra tekrar dirildi, ve şimdi de
Senin sağ tarafında oturuyor. Anlıyorum ki, İsa Mesih beni
günahlarımdan kurtarmak için öldü, ki O'nun Kutsal Ruh'u ile yeni
ve temiz bir Kutsal Hayat yaşayabilirim. Onun için, gerçekten
günahlarımdan tövbe etmek istiyorum. Sizin tüm affınızla,
kurtulmak ve sonsuz hayata kabul edilmek istiyorum. Şu andan,
itibaren İsa Mesih'i tek Rab ve Kurtarıcım olarak hayatıma kabul
ediyorum. Bunun için, İsa Mesih'in kutsal adına Tanrı'ya söz
veriyorum, Amin.
Eğer İsa Mesih'i şahsi Rabbınız ve Kurtarıcınız olarak kabul
ediyorsanız, bazı önemli şeyleri yapmaya başlamalısınız.
1.

Diğer insanlara sizin Rab İsa Mesih ile yeni hayatınızdan söz
etmelisiniz.

2.

İsa Mesih'in emirlerine itaat etmelisiniz, ve en kısa zamanda
"vaftiz" olmalısınız.

3.

Ruhsal gelişim için günlük olarak Tanrı'nın Sözlerini
okumalısınız.

4.

Her gün Tanrıyla konuşmak için dua etmelisiniz.

5.

İnananlarla toplanmalı ve onlarla beraber Tanrı'ya ibadet
etmelisiniz.
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VAFTİZ
Mat 28:19-20...İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi:
"Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu
nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak
yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un
adıyla vaftiz edin."
Mar 16:15-16...İsa onlara şöyle buyurdu: "Bütün dünyaya gidin,
Müjde'yi bütün yaradılışa duyurun. İman edip
vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm
giyecek."
Yuh 3:22-23....İsa onlarla birlikte orada bir süre kalarak vaftiz
etti. Yahya da Salim yakınındaki Aynon'da vaftiz
ediyordu.
İş 2:38, 41....Petrus onlara şu karşılığı verdi: "Günahlarınızın
bağışlanması için tövbe edin, her biriniz İsa
Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece, Kutsal Ruh
armağanını alacaksınız."
İş 8:12-13.....Ama Tanrı'nın Egemenliği ve İsa Mesih adıyla
ilgili müjdeyi duyuran Filipus'un söylediklerine
inandıkları zaman, hem erkekler hem kadınlar
vaftiz oldular.
İş 9:17-19.....Yeniden görmeye başlayan Saul kalktı, vaftiz oldu
İş 10:46-48....O zaman Petrus, "Bunlar, tıpkı bizim gibi Kutsal
Ruh'u almışlardır. Suyla vaftiz olmalarına kim
engel olabilir?" dedi. Böylelikle onların İsa
Mesih adıyla vaftiz olmalarını buyurdu.
İş 16:14-15....Pavlus'un söylediklerine kulak vermesi için Rab
onun yüreğini açtı. Lidya, ev halkıyla, birlikte
vaftiz olduktan sonra bizi evine çağırdı.
İş 16:27-33....Onlar, "Rab İsa'ya iman et, sen de ev halkın da
kurtulursunuz" dediler. . . Sonra kendisi bütün ev
halkıyla birlikte hemen vaftiz oldu.
İş 18:8, 25....Havranın yöneticisi olan Krispus tüm ev halkıyla
birlikte Rab'be inandı. Pavlus'u dinleyen
Korintlilerden birçoğu da inanıp vaftiz oldu.
İş 19:1-5......Pavlus, "Yahya'nın yaptığı vaftiz, tövbeyle ilgili
bir vaftizdi" dedi. "Halka, kendisinden sonra
gelecek olana, yani İsa'ya inanmalarını söyledi."
Onlar bunu duyunca, Rab İsa'nın adıyla vaftiz
oldular.
İş 22:16.......Haydi, ne bekliyorsun? Kalk, vaftiz ol ve O'nun
adını anarak günahlarından arın!
Rom 6:3-4......Mesih İsa'ya vaftiz edilenlerimizin hepsinin O'nun
ölümüne vaftiz edildiğini bilmez misiniz?
Baba'nın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden
dirildiyse, biz de yeni yaşam sürelim diye vaftiz
yoluyla O'nunla birlikte ölüme gömüldük.
1 Kor 12:13....İster Yahudi ister Grek, ister köle ister özgür
olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh'ta
vaftiz olduk ve hepimizin aynı Ruh'tan içmesi
sağlandı.
Gal 3:27-28....Vaftizde Mesih'le birleşenlerinizin hepsi Mesih'i
giyindi. Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür
1 Pet 3:18-21..Bu ruhlar, bir zamanlar Nuh'un günlerinde gemi
yapılırken, Tanrı'nın sabırla beklemesine rağmen
söz dinlememişlerdi. O gemide birkaç kişi, daha
doğrusu sekiz kişi, suyla kurtuldu. Bu olay,
vaftizi simgeliyor. Bedenin kirden temizlenmesi
değil, Tanrı'ya yönelen iyi vicdanın deleği olan
vaftiz, İsa Mesih'in dirilişi sayesinde şimdi sizi
de kurtarıyor.

108.
RABBİN SOFRASI:

KOMÜNYON

Mat 26:26-28...Yemek sırasında İsa eline ekmek aldı, şükran
duasını yapıp ekmeği böldü ve öğrencilerine verdi.
"Alın, yiyin" dedi, "bu benim bedenimdir."
Sonra bir kase. . . "Hepiniz bundan için" dedi.
"Çünkü bu benim kanımdır, günahların bağışlanması
için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır.
(bkz. Mar 14:22-24 ve Luk 22:19-20)
Yuh 6:32-35....İsa, "Yaşam ekmeği ben'im. Bana gelen asla
acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz"
dedi.
Yuh 6:47-58...."Size doğrusunu söyleyeyim, iman edenin sonsuz
yaşamı vardır. Yaşam ekmeği ben'im. Atalarınız
çölde man yediler, yine de öldüler. Gökten inen
öyle bir ekmek var ki, ondan yiyen ölmeyecek.
Gökten inmiş olan diri ekmek ben'im. Eğer bir
kimse bu ekmekten yerse, sonsuza dek yaşayacak.
Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim
bedenimdir." Bunun üzerine Yahudiler, "Bu adam
yememiz için bedenini nasıl verebilir?" diyerek
birbirleriyle çekişmeye başladılar. İsa onlara
şöyle dedi: "Size doğrusunu söyleyeyim,
İnsanoğlu'nun bedenini yiyip kanını içmedikçe,
sizde yaşam olmaz. Bedenimi yiyenin, kanımı
içenin sonsuz yaşamı vardır ve ben onu son günde
dirilteceğim. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım
da gerçek içecektir. Bedenimi yiyip kanımı içen
bende yaşar, ben de onda."
Yuh 6:60-63....öğrencilerinin birçoğu bunu işitince, "Bu söz
çetindir, bunu kim dinleyebilir?" dediler.
öğrencilerinin buna karşı söylendiğini anlayan
İsa, "Bu sizi şaşırtıyor mu?" dedi. . .
Yaşam veren Ruh'tur. Beden bir yarar sağlamaz.
Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır.
İş 2:41-42.....Bunlar kendilerini elçilerin öğretişine,
beraberliğe, ekmek bölmeye ve duaya adadılar.
İş 20.7........Hafta'nın ilk günü ekmek bölmek için bir araya
toplandığımızde Pavlus imanlılara bir konuşma
yaptı. Ertesi gün oradan ayrılacağı için
konuşmasını gece yarısına dek sürdürdü.
1 Kor 10:20-22.Hem Rab'bin kasesinden, hem de cinlerin kasesinden
içemezsiniz. Hem Rab'bin Sofrasına, hem de
cinlerin sofrasına ortak olamazsınız.
1 Kor 11:23-29.Size ilettiğimi ben Rab'den öğrendim. Ele
verildiği gece Rab İsa eline ekmek aldı, şükredip
ekmeği böldü ve şöyle dedi: "Bu sizin uğrunuza
feda edilen benim bedenimdir. Beni anmak için
böyle yapın." Aynı şekilde yemekten sonra kaseyi
alıp şöyle dedi: "Bu kase benim kanımla
gerçekleşen yeni antlaşmadır. Bunu her
içtiğinizde beni anmak için böyle yapın." Bu
ekmeği her yediğinizde ve bu kaseden her
içtiğinizde, Rab'bin gelişine dek Rab'bin ölümünü
ilan etmiş olursunuz. Bu nedenle kim uygunsuz
ekmeği yer ya da Rab'bin kasesinden içerse,
Rab'bin bedenine ve kanına karşı suç işlemiş olur.
Kişi önce kendini sınasın, sonra ekmeği yiyip
kaseden içsin. Çünkü Rab'bin bedenini farketmeden
ekmeği yiyen ve kaseden içen, böyle yiyip içmekle
kendi kendini mahkum eder.

109.
İNANÇ VE İTAAT
1 Sam 15:22....Rab kendi sözünün dinlenmesinden hoşlandığı kadar
yakılan takdimelerden ve kurbanlardan hoşlanır mı?
Vaiz 12:13.....İşin sonu şudur; her şey işitildi: Allah'tan kork,
ve onun emirlerini tut; çünkü insanın bütün
vazifesi budur.
İşa 1:18-19....Rab diyor: Şimdi gelin de davamızı görelim;
suçlarınız kırmızı gibi olsa da, kar gibi beyaz
olur; kırmızı böceği gibi kızıl olsa da, yapağı
gibi olur. Eğer istekli olur ve dinlerseniz,
diyarın iyi şeylerini yersiniz.
Yer 11:3-5.....Bu ahdin sözlerini dinlemiyen lanetli olsun. . .
sözümü dinleyin de size emrettiğim her şeye göre
onları yapın; böylece siz bana kavm olursunuz, ben
de size Allah olurum.
Mat 19:17......İsa ona. . . Yaşama kavuşmak istersen, O'nun
buyruklarını yerine getir.
Yuh 13:34-35...Size yeni bir buyruk veriyorum: birbirinizi sevin.
Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin.
Birbirinize sevginiz olursa, herkes bununla benim
öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır.
Yuh 14:15......Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine
getirirsiniz.
Yuh 14:21-24...Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte
beni seven odur. . . Beni seven sözüme uyar, Babam
da onu sever. Biz da ona gelir, onunla birlikte
yaşarız. Beni sevmeyen, sözlerime uymaz.
İş 5:29-32.....İnsanlardan çok, Tanrı'nın sözünü dinlemek gerek.
Biz Tanrı'nın kendi sözünü dinleyenlere verdiği
Kutsal Ruh'la birlikte bu olayların tanıklarıyız.
Rom 2:8........Ama bencil olanların, gerçeğe uymayıp haksızlığın
peşinden gidenlerin üzerine gazap ve öfke
yağdıracak.
2 Sel 1:7-10...Rabbimiz İsa, Tanrı'yı tanımayanları ve kendisiyle
ilgili müjdeye uymayanları cezalandıracak.
İbr 5:8-10.....Oğul olduğu halde, çektiği elemlerden söz
dinlemeyi öğrendi. Yetkin kılınmış olarak Tanrı
tarafından Melkisedek düzenine başkahin atanan
Mesih, sözünü dinleyenlerin hepsi için sonsuz
kurtuluş kaynağı olmuştur.
1 Pet 1:21-22..Gerçeğe uymakla kendinizi arıttınız ve kardeşler
için içten bir sevgiye sahip oldunuz.
1 Yuh 2:3-5....O'nun buyruklarını yerine getirirsek, o zaman
O'nun tanıdığımızdan emin olabiliriz. "O'nu
tanıyorum" deyip de O'nun buyruklarını yerine
getirmeyen yalancıdır ve kendisinde gerçek yoktur.
Ama O'nun sözüne uyanda Tanrı'nın sevgisi
gerçekten yetkinleşmiş olur. Tanrı'da olduğumuzu
bununla anlarız.
1 Yuh 3:23.....O'nun buyruğu da, Oğlu İsa Mesih'in adına
inanmamız ve tıpkı İsa'nın buyurduğu gibi,
birbirimizi sevmemizdir.
1 Yuh 5:2-3....Tanrı'yı sevip buyruklarını yerine getirmekle,
Tanrı'nın çocuklarını sevdiğimizi anlarız.
Tanrı'yı sevmek, O'nun buyruklarını yerine
getirmek demektir. O'nun buyrukları da ağır
değildir.
Vah 1:3........Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada
yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu!

110.
DOĞRULUK VE KUTSALLIĞIN ÖNEMİ
İşa 53:11......salih kulum bir çoklarını kendi bilgisile salih
kılacak; ve fesatlarını kendisi yüklenecek.
Rom 6:11-23....Siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü,
Mesih İsa'da Tanrı karşısında diri sayın. Bu
nedenle, bedenin tutkularına uymayasınız diye
günah, ölümlü bedenlerinizde egemenlik sürmesin.
Bedenlerinizin üyelerini haksızlığa araç ederek
günaha sunmayın. ölümden dirilenler gibi
kendinizi Tanrı'ya, bedenlerinizin üyelerini de
doğruluk araçları olarak yine Tanrı'ya sunun.
Rom 12:1-2.....Bunun için ey kardeşler, kendinizi Tanrı'ya diri,
kutsal, O'nu hoşnut eden kurbanlar olarak sunmanız
için Tanrı'nın merhameti uğruna size yalvarırım.
Ruhsal tapınışınız budur. Bu çağın gidişine
uymayın; Tanrı'nın iyi, hoş ve mükemmel isteğinin
ne olduğunu ayırt etmek için düşüncenizin
yenilenmesiyle değişin.
1 Kor 3:16-17..Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı Ruhunun sizde
yaşadığını bilmez misiniz? Eğer bir kimse
Tanrı'nın tapınağını yıkarsa, Tanrı da onu
yıkacak. Çünkü Tanrı'nın tapınağı kutsaldır ve o
tapınak sizsiniz.
2 Kor 7:1......Sevgili kardeşler, bu vaatlere sahip olduğumuza
göre, bedeni ve ruhu lekeleyen her şeyden
kendimizi arındıralım; Tanrı korkusunda yaşayarak
kutsallıkta mükemmel olalım.
Efe 4:22-24....Gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı'nın
benzerliğine göre yaratılmış yeni yaradılışı
giyinin.
1 Sel 4:7......Çünkü Tanrı bizi ahlaksızlıkta değil, kutsallık
içinde yaşamaya çağırdı.
Tit 1:7-8......Gözetmen, Tanrı evinin kahyası olduğuna göre,
eleştirilecek yönü olmamalı. Dikbaşlı, tez
öfkelenen, şarap düşkünü, zorba haksız kazanç
peşinde koşan biri olmamalı. Tersine, konuksever,
iyiliksever, sağduyulu, adil, pak ve kendini
denetleyebilen biri olmalı.
Tit 2:3........Aynı şekilde yaşlı kadınlar, iftiracı ve şaraba
tutsak olmamalı. Saygıya layık bir yaşam süren ve
iyi olanı öğreten kişiler olmalıdırlar.
Tit 2:11-12....Çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan
lütfu ortaya çıkmıştır. Bu lütuf, tanrısızlığı ve
dünya arzularını reddedip bu dünyada sağduyulu,
doğru ve Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam
sürebilmemiz için bizi eğitiyor.
1 Pet 1:15-16..Sizi çağıran Tanrı kutsal olduğuna göre, siz de
her davranışınızda kutsal olun. Nitekim şöyle
yazılmıştır: "Kutsal olun, çünkü ben kutsalım."
1 Yuh 2:1, 29..Yavrularım, bunları size, günah işlemeyesiniz diye
yazıyorum. . . O'nun doğru olduğunu bildiğinize
göre, doğru olanı yapan herkesin O'ndan doğduğunu
da bilirsiniz.
Vah 22:11-13...Kötülük yapan, yine kötülük yapsın. Bayağı olan,
bayağı yaşamını sürdürsün. Doğru olan, yine
doğruyu yapsın. Kutsal olan kutsal kalsın. İşte
tez geliyorum! Vereceğim ödüller yanımdadır.
Herkese, yaptığının karşılığını vereceğim. Alfa
ve omega, birinci ve sonuncu, başlangıç ve son
ben'im.

111.
İSA'YI İZLEYENLERİN DEĞERİ
Mat 8:21-22....Bir diğer öğrencisi İsa'ya, "Rab, izin ver de önce
gidip babamı gömeyim" dedi. İsa ona, "Sen ardımdan
gel" dedi. "ölüleri bırak, kendi ölülerini
kendileri gömsünler".
Mat 10:24-25...öğrenci öğretmeninden, köle de efendisinden üstün
değildir. öğrencinin öğretmeni gibi, kölenin de
efendisi gibi olması yeterlidir. Eğer insanlar
evin efendisine Beelzebub derlerse, ev halkına
daha neler demezler!
Mat 12:48-50...İsa, kendisiyle konuşana şu karşılığı verdi:
"Kimdir annem, kimdir kardeşlerim?" Eliyle
öğrencilerini göstererek, "İşte annem, iste
kardeşlerim!" "Göklerdeki Babamım isteğini kim
yerine getirirse, kardeşim kızkardeşim ve annem
odur.
Mat 16:24-25...Sonra İsa, öğrencilerine şunları söyledi:
"Ardımdan gelmek isteyen, kendini inkar etsin,
çarmıhını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak
isteyen, onu yitirecek; canını benim uğruma
yitiren ise onu kurtaracaktır.
Luk 14:26-28...Kalabalık halk toplulukları İsa'yla birlikte yol
alıyordu. İsa dönüp onlara şöyle dedi: "Biri bana
gelip de babasını annesini, karısını, çocuklarını,
kardeşlerini, hatta kendi canını bile gözden
çıkarmazsa, benim öğrencim olamaz. Çarmıhını
yüklenip ardımdan gelmeyen, benim öğrencim olamaz.
Luk 14:33......Aynı şekilde sizden kim varını yoğunu gözden
çıkarmazsa, benim öğrencim olamaz.
Yuh 8:12.......İsa yine halka seslenip şöyle dedi: "Ben dünyanın
ışığıyım. Benim ardımdan gelen, karanlıkta
yürümez, yaşam ışığına sahip olur."
Yuh 8:31.......İsa kendisine iman etmiş olan Yahudilere, "Eğer
benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten
öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve
gerçek sizi özgür kılacak" dedi.
Yuh 10:27......Koyunlarım sesimi işitirler. Ben onları tanırım,
onlar da beni izlerler.
Yuh 12:26......Bana hizmet etmek isteyen, ardımdan gelsin. Ben
neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Baba
bana hizmet edeni onurlandıracaktır.
Yuh 13:35......Birbirinize sevginiz olursa, herkes bununla benim
öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır.
Yuh 14:15......Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine
getirirsiniz.
Yuh 15:8.......Babam çok meyve vermenizle yüceltilir. Böylelikle
öğrencilerim olursunuz.
İş 2:41-47.....İmanlıların tümü bir arada bulunuyor, her şeyi
ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını mülklerini
satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre
dağıtıyorlardı. Her gün tapınakta toplanmaya devam
eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp
içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve
Tanrı'yı övüyorlardı.
İş 6:4.........Biz ise kendimizi duaya ve Tanrı sözünü yayma
işine adayalım.
İş 11:26.......öğrencilere ilk kez Antakya'da Mesihçiler adı
verildi.
İbr 10:25......Bazılarının alıştığı gibi, bir araya gelmekten
vazgeçmeyelim; o Günün yaklaştığını gördükçe
birbirimizi daha çok yüreklendirelim.

112.
RUHSAL SAVAŞ
Mat 12:29......Bir kimse güçlü adamın evine girip onun malını
nasıl çalabilir? Ancak önceden o güçlü adamı
bağlarsa evini soyabilir.
Mar 9:29.......İsa eve girdikten sonra öğrencileri özel olarak
O'na, "Biz kötü ruhu neden kovamadık?" diye
sordular. İsa onlara, "Bu tür ruhlar ancak duayla
kovulabilir" cevabını verdi.
Luk 4:18......."Rab'bin Ruhu benim üzerimdedir. Çünkü O beni,
Müjde'yi yoksullara iletmek için meshetti.
Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere
gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri
özgürlüğe kavuşturmak için, Rab'bin lütüf yılını
ilan etmek için beni gönderdi."
Luk 10:17-20..."Rab" dediler, "senin adını andığımızda cinler
bile bize boyun eğiyorlar."
Luk 13:16......Buna göre, Şeytan'ın on sekiz yıldır bağlı
tuttuğu, İbrahim'in bir kızı olan bu kadının da
Sept gününde bu bağdan çözülmesi gerekmez miydi?
İş 26:17-18....Seni, ulusların gözlerini açmak ve onları
karanlıktan ışığa, Şeytan'ın hükümranlığından
Tanrı'ya döndürmek için gönderiyorum.
2 Kor 4:3-4....Yaydığımız müjde örtülü ise de, mahvolanlar için
örtülüdür. Tanrı'nın görüntüsü olan Mesih'in
yüceliğini bildiren müjdenin ışığı imansızların
üzerine doğmasın diye bu çağın ilahı onların
zihinlerini kör etmiştir.
2 Kor 10:3-4...Bedende yaşıyorsak da, bedene dayanarak
savaşmıyoruz. Çünkü savaşımızın silahları
dünyasal silahlar değil, kaleleri yıkan Tanrısal
güce sahip silahlardır.
2 Kor 11:14-15.Bu şaşılacak bir şey değildir. Şeytan bile
kendisine ışık meleği süsü verir. Onun
hizmetkarları da kendilerine doğruluğun
hizmetkarları süsü verirlerse, bu büyük bir şey
değildir.
Efe 2:1-2......Sizler bir zamanlar, içinde yaşadığınız suç ve
günahlarınızdan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın
gidişine ve söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin
olan ruhun, yani havadaki hükümranlığın egemenine
uymaktaydınız.
Efe 6:10-18....İblis'in hilelerine karşı durabilmek için
Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Çünkü
savaşımız insanlara karşı değil, kötülüğün göksel
yerlerdeki ruhsal ordularına, yönetimlere,
hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine
karşıdır.
1 Sel 2:18.....Evet, yanınıza gelmek istiyorduk. Hele ben Pavlus,
bunu birkaç kez istedim. Ama Şeytan bize engel
oldu.
2 Tim 2:26.....Böylelikle ayılabilir, isteğini yerine getirmeleri
için kendilerini tutsak eden İblis'in tuzağından
kurtulabilirler.
1 Pet 5:8-9....Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız İblis, yutacak
birini arayarak kükreyen aslan gibi dolaşıyor.
Dünyanın her yerindeki kardeşlerinizin aynı
elemleri çektiğini bilerek imanda sarsılmadan
İblis'e karşı dayanın.
Vah 12:9-11....Kardeşleriniz, Kuzu'nun kanıyla ve ettikleri
tanıklığın bildirisiyle onu yendiler. ölümü göze
alacak kadar can sevgisinden vazgeçmişlerdi.

113.
TANIKLIK ETMEK VE MÜJDEYİ YAYMAK HAKKINDA
KUTSAL KİTAPTAN ESASLAR
Tek 24:27.....Ben yolda iken RAB efendimin kardeşlerinin evine
bana yol gösterdi.
Mez 2:8.......İşte benden, ve miras olarak sana milletleri,
mülkün olarak yeryüzünün uçlarını da vereceğim.
Mez 126:5-6...Gözyaşları ile ekenler meserretle biçeceklerdir.
Ekeceği tohumu taşıyıp ağlıyarak giden, elbette
demetlerini taşıyarak meserretle gelecektir.
Mes 11:30.....Salihin semeresi hayat ağacıdır; ve hikmetli adam
canlar kazanır.
Mes 29:18.....Vahiy olmayınca kavm dizginsiz olur.
İşa 59:15-16..Ve RAB gördü, ve adalet yokluğu onun gözlerinde
kötü idi. Ve adam olmadığını gördü, ve şefaatçi
bulunmadığına şaştı. . .
Hez 22:30.....Ve duvarı yapsın, ve önümde memleket için gedikte
dursun da onu helak etmiyeyim diye aralarında bir
adam aradım; fakat kimseyi bulmadım.
Hez 33:1-20...Ve sen adem oğlu, İsrail evine seni bekçi koydum;
ve benim tarafımdan onları sakındıracaksın. Kötü
adama ben: Ey kötü adam, yolundan sakınsın diye
söylemezsen, o kötü adam fesadında ölür, fakat
kanını senin elinden ararım. Ve yolundan dönsün
diye kötü adamı ondan sakındırırsan, ve yolundan
dönmezse, o adam kendi fesadında ölür, fakat sen
kendi canını azat etmiş olursun.
Mat 9:37-38...O zaman İsa öğrencilerine şöyle dedi: "Ürün bol,
ama işçi az. Bu nedenle ürünün sahibi olan Rab'be
yalvarın da, ürününü kaldıracak işçiler göndersin."
Mat 10:16-17.."İşte, kurtların arasına koyunlar gibi gönderiyorum
sizi. Yılan gibi akıllı güvercin gibi saf olun.
İnsanlardan sakının. Sizi mahkemelere verecekler...
Mat 28:18-20..İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi:
"Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu
nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak
yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un
adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye
uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna
dek her an sizinle birlikteyim."
Mar 13:5-13...Bunların olması gerek, ama bu daha son demek
değildir. . . Ne var ki, önce Müjde'nin tüm
uluslara duyurulması gerekir.
Mar 16:15-16..İsa onlara şöyle buyurdu: "Bütün dünyaya gidin,
Müjde'yi bütün yaradılışa duyurun. İman edip
vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm
giyecek.
Luk 9:57-62...Bir başkasına, "Ardımdan gel" dedi. Adam ise,
"İzin ver de önce gidip babamı gömeyim" dedi. İsa
ona şöyle dedi: "ölüleri bırak, kendi ölülerini
kendileri gömsünler. Sen gidip, Tanrı'nın
Egemenliğini duyur."
Luk 19:10.....Nitekim İnsanoğlu, kaybolmuş olanı arayıp kurtarmak
için geldi."
Luk 24:46-49.."Şöyle yazılmıştır: Mesih acı çekecek ve üçüncü
gün ölümden dirilecek. Günahların bağışlanması
için tövbe çağrısı da Kudüs'ten başlayarak tüm
uluslara O'nun adıyla duyurulacak."

114.
TANIKLIK ETMEK VE MÜJDEYİ YAYMAK HAKKINDA
KUTSAL KİTAPTAN ESASLAR
Yuh 4:35-38..."Sizler, 'Ekinleri biçmeye daha dört ay var'
demiyor musunuz? İşte, size söylüyorum, başınızı
kaldırıp tarlalara bakın. Ekinler sararmış,
biçilmeye hazır! Eken ve biçen birlikte sevinsinler
diye, biçen şimdiden ücretini alır, sonsuz yaşam
için de ürün toplar."
Yuh 20:21-23.."Baba beni gönderdiği gibi, ben de size
gönderiyorum. . . Kimin günahlarını bağışlarsanız,
bağışlanmış olur; kimin günahlarını
bağışlamazsanız, bağışlanmamış kalır."
İş 1:8........Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız.
Kudüs'te, tüm Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın
dört bir bucağında benim tanıklarım olacaksınız."
İş 4:19-20....Ama Petrus'la Yuhanna şöyle karşılık verdiler:
"Tanrı'nın önünde, Tanrı'nın sözünü değil de sizin
sözünüzü dinlemek doğru mudur, kendiniz karar
verin. Biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi
anlatmadan edemeyiz."
İş 5:28-29....Bu adı kullanarak ders vermeyin diye size kesin
buyruk vermiştik" dedi. . . "İnsanlardan çok,
Tanrı'nın sözünü dinlemek gerek."
İş 5:42.......Her gün tapınakta ve evlerde ders vermekten ve
Mesih İsa'yla ilgili müjdeyi yaymaktan geri
kalmadılar.
İş 13:1-5.....Antakya'daki inanlılar topluluğu içinde bazı
peygamberler ve öğreticiler vardı. . . Bunlar
Rab'be tapınıp oruç tutarlarken Kutsal Ruh
kendilerine şöyle dedi: "Barnaba'yla Saul'u,
kendilerini çağırmış olduğum görev için bana
ayırın." Böylece oruç tutup dua ettikten sonra,
Barnaba'yla Saul'un üzerine ellerini koyup onları
yolcu ettiler.
İş 16:9-10....O gece Pavlus bir görüm gördü. önünde Makedonyalı
bir adam durmuş, ona yalvarıyordu: "Makedonya'ya
geçip bize yardım et" diyordu. Pavlus gördüğü bu
görümden sonra hemen Makedonya'ya gitmenin bir
yolunu aradık. Çünkü Tanrı'nın bizi, Müjde'yi
oradakilere duyurmaya çağırdığı sonucuna varmıştık.
Rom 10:13-17.."Rab'be yakaran herkes kurtulacaktır."
Ama iman etmedikleri kişiye nasıl yakaracaklar?
İşitmedikleri kişiye nasıl iman edecekler? Sözü
yaymaya gönderilmezlerse, sözü nasıl yayacaklar?
Rom 15:20-21..Bir başkasının koyduğu temel üzerine bina etmemek
için Müjde'yi, Mesih'in adının duyulmadığı yerlerde
yaymaya gayret ettim. Yazılmış olduğu gibi:
"O'ndan habersiz olanlar görecekler. İşitmemiş
olanlar anlayacaklar."
2 Kor 5:11....Rab'den korkmanın ne demek olduğunu bildiğimiz için
ikna etmeye çalışıyoruz.
2 Kor 5:20....Böylece, Tanrı'nın kendisi aracılığımızla çağrıda
bulunuyormuş gibi Mesih'in adına elçilik ediyoruz.
Mesih'in adına yalvarıyoruz: Tanrı'yla barışın.
Efe 4:11-13...Kendisi bazılarını elçi, bazılarını peygamber,
bazılarını Müjde yayıcısı ve bazılarını önder ve
öğretmen olmak üzere atadı. öyle ki, kutsallar,
hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini
geliştirmek için donatılsın.

115.
DOĞRUNUN ZULÜM GÖRMESİ
Eyub 1:8-22....Ve RAB Şeytana dedi: Kulum Eyuba iyice baktın mı?
çünkü dünyada onun gibisi yok; kamil ve doğru
adam; . . . Fakat şimdi elini uzat da, nesi varsa
hepsine dokun, ve yüzüne karşı sana lanet
edecektir. . . Ve Eyub kaltı, ve kaftanını yırttı,
ve saçlarını kesti, ve yere düşüp secde kıldı; ve
dedi: Anam bağrından çıplak cıktım, ve oraya
çıplak döneceğim; RAB verdi, ve RAB aldı; RABBİN
ismi mubarek olsun. Bu işin hepsinde Eyub suç
işlemedi, ve Allaha uygunsuzluk yüklemedi.
Mez 11:2.......Çünkü işte, kötüler yay kuruyorlar; Yürekte doğru
olanların üzerine karanlıkta atmak için, oklarını
kiriş üzerinde hazırlıyorlar.
Mez 37:32......Kötü adam salihi gözetler, ve onu öldürmeği
araştırır.
Mes 29:10, 27..Kanlı adamlar kamil adamdan nefret ederler. . .
Yolunda doğru olan adam kötüye mekruhtur.
Mat 10:16-28...İşte, kurtların arasında koyunlar gibi
gönderiyorum sizi. Yılan gibi akıllı, güvercin
gibi saf olun. İnsanlardan sakının. Sizi
mahkemelere verecekler, havralarında kamçılayacaklar. Hatta benden ötürü valilerin ve kralların
önüne çıkarılacaksınız. Böylece onlara ve uluslara
tanıklık edeceksiniz. . . Kardeş kardeşini, baba
çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne
babalarına baş kaldırıp onları öldürtecekler.
Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek.
Ama sona kadar dayanan kurtulacaktır. Bir kentte
size zulmettikleri zaman ötekine kaçın.
Mat 23:34-35...İşte bunun için size peygamberler, bilge kişiler
ve din bilginleri gönderiyorum. Bunlardan kimini
öldürecek, çarmıha gereceksiniz. Kimini havralarınızda kamçılayacak, kentten kente kovalayacaksınız
Yuh 15:18-20...Dünya sizden nefret ederse, sizden önce benden
nefret etmiş olduğunu bilin. Dünyadan olsaydınız,
dünya kendisine ait olanı severdi. Ne var ki,
dünyanın değilsiniz; ben sizi dünyadan seçtim.
Bunun için dünya sizden nefret ediyor.
Yuh 16:1-3.....Bunları size, sendeleyip düşmeyesiniz diye
söyledim. Sizi havra dışı edecekler. Evet, öyle
bir saat geliyor ki, sizi öldüren herkes Tanrı'ya
hizmet ettiğini sanacak. Bunları, ne Baba'yı ne de
beni tanımadıkları için yapacaklar.
Yuh 17:14......Ben onlara senin sözünü ilettim, dünya ise
onlardan nefret etti. Çünkü ben dünyadan olmadığım
gibi, onlar da dünyadan değiller.
İş 5:29, 40-42.Petrus ve öbür elçiler şöyle karşılık verdiler:
"İnsanlardan çok, Tanrı'nın sözünü dinlemek
gerek". . . Elçileri içeri çağırtıp kamçılattılar
ve İsa'nın adından söz etmemelerini buyurduktan
sonra salıverdiler. Elçiler, İsa'nın adı uğruna
hakarete layık görüldükleri için, Yüksek Kurul'un
huzurundan sevinç içinde ayrıldılar. Her gün
tapınakta ve evlerde ders vermekten ve Mesih
İsa'yla ilgili müjdeyi yaymaktan geri kalmadılar.
İş 7:52, 59....Atalarınız peygamberlerin hangisine zulmetmediler
ki? Adil Olan'ın geleceğini önceden bildirenleri
de öldürdüler. Melekler aracılığıyla buyrulan
Yasa'yı alıp da buna uymayan sizler, şimdi de adil
Olan'a ihanet edip O'nu katlettiniz!

