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GİRİ�
“Aslında, Mesihin ve Çarmıh'ın tam açıklaması bize
en ba�tan yapılırsa, Hristiyan hayatımızın büyük bir
kısmında ilk günden itibaren, büyük deneyimler
ya�ayabiliriz.”
Watchman Nee, Normal Hristiyan Ya�amı
İsa Mesih'i Rab, Tanrı, Kurtarıcı ve Ya�am olarak
görüp güvendiğimiz zaman, O'ndan da irademizi ve
ya�amlarımızı devralmasını istiyoruz. Aslında O bizim
hayatımız oluyor.
Bizler deği�tirildik bazen hızlı deği�tik bazen yava�
ama deği�im her zaman oldu. Tanrı'nın Ruhu, içimizde
ya�amaya ba�lar ve bizi tam ve eksiksiz yapar. Tanrı’ya
inanıp yüreklerimizi O’na verdiğimizde hayat asla eskisi
gibi olmayacaktır.
David Howell

Tanrı Gökteydi ve insan olarak dünyaya geldi
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Filipililer 2:6-8, Yuhanna 1:14, İbraniler 1:3, Romanlılar 8:3, Yuhanna 10:30,
Koloseliler. 1:15, Koloseliler 2:9, İbraniler 2:11-17, Matta 1:20-21

Tanrı mucizevi �ekilde dünyaya geldi, fakat O bizim
gibi bir kadından doğdu.

Bunu yapmasının sebebi bizim O'nunla ki�isel bir
ili�ki kurabilmemiz, O'nu hem Tanrı hem de insan
olarak tanıyabilmemiz ve O'nu Baba olarak daha iyi
anlayabilmemizdir.
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İsa, çocukluğu ve ergenliği ya�adı, ticareti öğrendi ve zamanı
geldiğinde, yapması gereken hizmete ba�ladı. Kendisini bize
Tanrı ve Kurtarıcı olarak gösterdi.
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Matta 3:13-17, Matta 7:28-29, Markos 6:2-3, Luka 2:40, Luka 2:41-47, Luka 2:52

Dünyadaki amacı tamamlandığında, çarmıha gerilmesine izin

verdi. A�ağılandı ve i�kence gördü ve sonra çarmıha gerildi.
İsa, en vah�i ölümle ölmeyi seçti, bu sayede ne siz ne de ben,
yaptığımız günahların cezasını ödemek
zorunda kalmayacağız. O'nun neler
ya�adığını öğrenmemizi, O'nu
tanımamızı istedi.

Sadece Tanrı'nın bildiği �ekilde,
İsa Mesih'in bedeni ve kanı
günahlarımızdan bizi
yıkayabilir ve bizi sonsuza dek
arındırabilir. Bu sevgi
bizi günahlarımızdan
arındırdı, böylece Tanrı
bizi İsa'yı gördüğü gibi
çocuklarından biri olarak
görebildi.
Matta 26:28-29, Matta 27:57- 61, Romanlılar 5: 6, Romanlılar 8:3, Efesliler 1:7,
İbraniler 2:14 -15, İbraniler 9:22, 1. Petrus 2:24, 1 Yuhanna 1:7
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Ölümünden sonra İsa gömüldü
ve sonra Tanrı O'nu diriltti. O'nun
birçok takipçisi o zamanlarda O’nun
dirildiğine �ahit oldu ve sonra İsa
Göksel yerlere döndü.
İsa, O'nunla kişisel bir ilişki kurabilmemiz ve bize sonsuz yaşam
armağanını verebilmek için geldi. Sonsuz yaşam Mesih'in
yaşamıdır. Başlangıcı ve sonu yoktur.
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Luka 24:1-7, Luka 24:50-51,Yuhanna 16:28, İbraniler 1:3

Bütün bunlar neden gerekliydi? Çünkü Tanrı ilk Adem'i
yarattığında Tanrı ona cennette harika bir hayat sağladı ama
Adem Cennetteki Babasına itaatsizlik etti.

Adem’in bencilce
itaatsizliği yüzünden
Adem, Tanrı’dan ayrıldı
ve ruhsal olarak öldü.

Bu noktadan sonra insanın bir bedeni ve ruhu (ki�iliği) vardı,
ama ruhsal olarak öldü. Kurtulu�a kavu�mamı�tı ve Tanrı'nın
bereketlerinden artık tatmıyordu.
Yaratılış 2:8-9, Yaratılış 3:2-6, Yaratılış 2:16-17, Yaratılış 3:23, I. Korintliler 15: 45-46
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Ailemizin bir çocuğu olarak, soyumuz Adem'e dayanıyor. Cennet
Bahçesinde Adem'le ruhsal olarak öldük.

Bu soyun yüklerini, kendi günahlarımızın yüklerini ve dünya
üzerindeki ya�amımızda aldığımız duygusal yüklerimizi ta�ıyoruz.
Gerçek bir çöp torbası olan yüklerimizde utanç, suçluluk, geçmi�
problemler, takıntılar günahlarımız, kusurlu karakterlerimiz
vardır. Yeni bir soy ve yeni bir aileye ihtiyacımız var.
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Romalılar 3:23, Romalılar 5:12, Romalılar 5:18

Bir gün biri geldi ve bize İsa'nın hikayesini anlattı. İsa'nın bize
sonsuz ya�am vermek ve bizi sonsuz ölümden kurtarmak için
nasıl öldüğünü açıkladı. İsa öldü ve bize bir çıkı� yolu gösterdi,
bu yol; tamamen affetmeyi, ko�ulsuz sevgiyi ve sonsuz ya�am
umudunu O'nun sayesinde ya�amanın bir yoludur.
Hezekiel 36:26-27, Elçilerin İşleri 4:12, Romalılar 5:9, 1. Korintliler 15:57,
2. Korintliler 5:18 Galatyalılar 1:15-16, Efesliler 2:8-9, 1 Timoteos 2:5-6
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İsa aynı zamanda siz ve ben barı� içinde ya�ayalım, O'nunla
payda�lık içinde olalım ve bu dünyada O'nun bereketlerini tadalım
diye geldi. İsa bize ya�amın sorunlarıyla nasıl ba�a çıkacağımızı
göstermek istiyor. İsa ya�amımız için umut ve yeni bir plan
sunuyor. Bizim yollarımız bencil ve karı�ıktır. �imdiye kadar
hiçbir faydasını görmedik.

Yuhanna 10:10, Romalılar 6:16, Romalılar 6:21, Romalılar 8:37, Efesliler 2:14, Vahiy 3:20
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Tanrı'dan uzakla�tığımızda esenliğimiz olmaz. Her gün yaptığımız
seçimler, ben merkezcidir ve bizi hayal kırıklığına uğratır ve Tanrı
ile payda�lıktan bizi uzakla�tırır. Cennetteki Babamızla barı�çıl
bir beraberlik kurmaya derin bir özlem duyarız, ancak bu ruhsal
bağlantıyı kurmada eksiklik ya�arız. “En iyi dü�üncemiz” ve iyi
niyetlerimiz bizi bu karma�aya sürükledi.
Vaiz 3:11, Romalılar 6:16, Luka 1:78-79, Yuhanna 16:33, Romalılar 5:1-2, Romalılar 8:6
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Bizi Tanrı'dan uzakla�tıran bo�luğu doldurmaya çalı�ıyoruz
ve O'nunla yeniden ili�ki kurmanın yollarını arıyoruz. Hiçbiri
i�e yaramıyor. Yalnızca İsa Mesih'e güvenerek Baba Tanrı ile
ileti�im kurabiliriz.
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Süleymanın Özdeyişleri 14:12, Romalılar 6:23, Romalılar 3:23

Suçlarımız, günahlarımız, kusurlu karakterlerimiz, geçmi�imiz,
�imdimiz ve geleceğimiz için ölen İsa aynıdır. O'nun kanı
sayesinde, arınabildik ve Tanrı'nın önüne gelebildik. Baba
Tanrı'dan ko�ulsuz sevgiyi ve tamamen bağı�lanmayı alabildik.
İsa'nın ölümü ve dirili�iyle, İsa Tanrı ve insan arasındaki
köprüyü kurdu. Bu yüzden O, Dünyanın Kurtarıcısıdır.
Yuhanna 3:16, I. Petrus 3:18, I. Timoteos 2:5-6, Romalılar 5:1
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Hepimiz bu gerçeği kabul etme ya da reddetme fırsatına
sahibiz. Bu olayların doğru olduğunu kabul edip İsa'ya Tanrı
olarak güvenirsek, İsa'nın sahip olduğu tüm hak ve ayrıcalıklarla
Tanrı'nın çocukları oluruz. İsa Mesih'in mirasçıları ve karde�leri
oluruz. Kendi isteklerinizi ve hayatınızı O'nun eline bırakın.
Bunu yapmak karma�ık değil ancak �imdiye kadar yapmı�
olduğunuz en zor �eylerden biri olabilir. Eğer gerçekten,
Tanrı'nın vaatlerini ve O'nunla ya�adığınız payda�lıktan gelen
sevinci tatmak istiyorsanız, O'ndan hayatınızı kendi eline
almasını isteyin. Eğer içten dua ederseniz, sözcüklerinizin
basit olması yeterli olacaktır çünkü Tanrı yüreğinizi görür. Bu
basit dua ile kendinizi O'na bırakın. İHTİYACINIZ OLAN
HER �EY GÜVENMEK VE İNANMAKTIR.
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Efesliler 2:13, Yuhanna 14:6, İbraniler 4:3, İbraniler 4:7

‘Cennetteki Babamız, beni
değiştirmen, ve isteğini yerine
getirmen için kendimi ellerine teslim
ediyorum. Hayatımın kontrolünü al ve
beni bencil yollardan kurtar böylece
senin isteğin olabilsin. Günahlarımdan
zaferli çıkmamı sağla böylece senin
gücünle ve sevginle bende başkalarına
örnek olabileyim. Kendimi senin
yaşam yoluna teslim ediyorum. Sana
güveniyorum ve her zaman senin
isteğin olsun. Gel Rab İsa ve beni
tamamen hayatına al.
Amin.’’
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Ağzınızla ikrar edin ve yüreğinizle İsa'nın öldüğüne,
gömüldüğüne ve dirildiğine, beden alıp geldiğine, Tanrı'nın
çocuğu ve mirasçısı olduğuna iman edin.
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Yuhanna 11:25-26, Yuhanna 14:6-7, Romalılar 10:9, Romalılar 10:13, 1. Korintliler 6:17
Efesliler 1:5-8, Efesliler 2:8-10, Koloseliler 2:6-7, 1.Yuhanna 5:12-13

Tanrı'nın Ruhu'nu aldığınızda, Tanrı'yla tamamlanır
ve ya�am dolu olursunuz
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İsa Mesih'ten hayatınıza gelmesini istediğinizde, Ademdeki
dünyasal ailenizin soyundan ayrılıp Mesihin sonsuz ya�am
ailesine katılırsınız. Bu ya�am, sonsuza dek geçmi�te ve
gelecekte olacaktır. Çarmıhla dönü�türülürsünüz ve eski
benliğiniz Mesih'le birlikte ölür.
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Romalılar 5:18-19, Romolılar 8:1-2, Korintliler 15:22, Galatyalılar 5:24,
Efesliler 3:14-15, 1.Petrus 1:18-19

O’nunla bir olursunuz. Eğer Mesih'in yolunu seçerseniz bu
yol sonsuza kadar sürecektir. İsa �imdi sizde ve siz de O'nda
ya�ıyorsunuz. O nereye giderse, siz de O'nunla gidersiniz.
Siz nereye giderseniz gidin, O da sizinle gelir.
Yuhanna 14:20, Romalılar 6:6, Galatyalılar 2:20, Galatyalılar 4:4-7, Galatyalılar 5:24,
Efesliler 1:11, Koloseliler 2:10
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“Eski benliğiniz” çarmıhta İsa'yla öldüğünde, siz de O'nunla
birlikte gömüldünüz. Yeni ruhsal benliğiniz Mesih'le hayat bulur
ve O'nunla birlikte Cennetteki yerlere yükselir. Kusurlu, suçlu,
günahlı ve utanç dolu çantayı geride bıraktınız. Mesih'tesiniz ve O
sizin içinizde. Eski hayatınızı yenisiyle deği�tirdiniz.
Artık içinizde Tanrı'nın Ruhu var ve insan
ruhunuz Tanrı ile yeniden ya�am
buldu. Mesih'tesiniz ve sonsuz
hayatınızın büyük yolculuğu
içindesiniz. YENİDEN
DOĞDUNUZ!
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Yuhanna 3:6, Yuhanna 11:25-26, Romanlılar 5:5, Romalılar 6:4-6, Romalılar 8:10,
Koloseliler 2:12-14, Koloseliler 3:1-3, Efesliler 1:13b, Efesliler 2:6

Dua ederken samimiyseniz, �imdi siz yeni bir ailenin üyesisiniz
- Tanrı'nın Ailesi. Baba Tanrı hepimizi kendi çocukları olarak
kabul eder ve biz abimiz İsa ile birlikte mirasçısı oluruz. Sizi
kabul ediyor ve sizi ko�ulsuz olarak Ailesinin bir parçası olarak
seviyor. SİZ TANRI ÇOCUĞUSUNUZ!
Mezmurlar 16:11, Romalılar 5:11, Romalılar 8:15-17, 2. Korintliler 5:17,
Filipililer 3:20, İbraniler 2:11-12, Vahiy 21:2
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Eski benliğiniz Mesih'in ta�ıdığı günah dolusu yük ile birlikte
çarmıhta öldü. Artık günahlara, bağımlılıklara ve diğer bencil insan
yollarına esir olmanıza gerek olmadığı için rahata kavu�abilirsiniz.
Mesih'le öldünüz ve �eytan'ın korku silahı etkisiz hale geldiğinden
beri artık ölümle tehdit edilemezsiniz.

Bu yeni sonsuz ya�amla yeni bir cesarete sahipsiniz. Ölümün
artık üzerinizde etkisi ve üstünlüğü yok. Mesih, aldatma,
çalma, yalan söyleme ve diğer birçok günahlarımız için
öldü. Günahlı benliğimizden vazgeçmek için O'nunla birlikte
öldük. İ�leri kendi yolumuzla ya da Tanrı'nın yoluyla yapma
özgürlüğüne sahibiz. İsteğimizi ve ya�amlarımızı İsa Mesih
aracılığıyla Tanrı'nın himayesine teslim etmeden önce bu
seçeneğimiz yoktu.
Romalılar 6:11-13, Romalılar 8:1-2, Romalılar 8:15-17, Galatyalılar 5:16, Koloseliler 2:6-7,
2 Timoteos 1:7, İbraniler 2:14-15
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Bu gerçeği tam olarak kavramak bizim için zor olabilir, çünkü
bedenlerimiz ve ruhlarımız - ki�iliklerimiz - hala dünyada
ya�amaya çalı�ıyor ancak �imdi Mesih'in Ruhu bizde ya�ıyor ve
bizler ruhsal varlıklar oluyoruz. Eğer Tanrı'nın sahip olmamızı
istediği bol ya�ama sahip olacaksak, bunun sonuçlarını imanla
kabul etmeliyiz. Kim ve nerede olduğunuzu gözünüzün önüne
getirerek dü�üncenizi deği�tirin. Zihninizi bu dünyadaki günlük
ya�amımızda var olan değersiz �eylere değil Babanızla birlikte
Göksel �eylere odaklayın.Tanrı'nın Ailesinde olmaktan mutluluk
duyacaksınız. Eski benliğiniz öldü ve artık İsa Mesih'te yeni
bir ya�amınız var. Bu tamamen yeni bir dü�ünce biçimidir.
DEĞİ�TİRİLİYORSUNUZ.
Romalılar 8:5-6, Romalılar 12:2, 1. Korintliler 2:16, Efesliler 2:6, Filipililer 2:5,
Filipililer 3:20, Filipililer 4:6-8, Koloseliler 3:1-3, 2.Timoteos 1:7
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Mirasımız ya biyolojik ailelemizden ve Ademden bize kalır ya
da Tanrı'nın Ailesinden bize kalır. Ba�ka seçenek yoktur. İsa
Mesih'e iman etmemizin yanı sıra, her birimiz Adem'den
geliyoruz.

Birçok imanlı, bir ayağının Adem (ya da dünyasal ailemiz)
soyunda, diğer ayağının da Tanrı Ailesinde olabileceğini
dü�ünüyor. Sonuç, iç çatı�ma ve ruhsal karga�adır. Net bir
seçim yapmamak bizi �a�kına çevirir ve Tanrı'nın kazandığı
zaferden bizi mahrum bırakır.
Matta 7:13-14, Romalılar 6:16, Romalılar 7:14-25, Romalılar 8:1-2, 1. Korintliler 15:22,
Galatyalılar 5:16, Filipililer 3:20
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Tıpkı Üçlü birlikte olduğu gibi (Baba, Oğul ve Kutsal Ruh)
biz de üç boyuttayız. Duygularımız aracılığıyla çevre ile ilgili
bedenlerde ya�ıyoruz. Aklımızı, isteğimizi, duygularımızı
ve ki�iliklerimiz olu�turan ruhlarımız var. Ve bizler �imdi,
çarmıhta ölüp, gömülüp ve dirili� yoluyla İsa'ya olan güvenimiz
ve bilgimiz sayesinde uyanmı� birer ruhuz. Ruhsal boyutumuz,
Tanrı ile ilgili bir parçamızdır.

Yaratılış 2:7, Matta 3:13-17, Yuhanna 3:6, Romalılar 8:10, 1. Korintliler 3:16-18,
1. Selanikliler 5:23-24, İbraniler 4:12
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Bizim rolümüz kendimizi tamamen İsa Mesih'e teslim
etmektir. O'nun arzusu, dünyadaki amacını gerçekle�tirmek için,
ya�amını içimizde ve bizim aracılığımızla ya�amaktır. Kelimenin

tam anlamıyla Mesih'in Bedeniyiz ve O, her birimizi ba�kalarına
ula�mamız ve Aileyi geni�letmemiz için kullanmak istiyor.
Tanrı'nın ailesine ho� geldiniz. Siz yeni bir yaratıksınız! Eski
benliğe “güle güle” deyin ve yeni benliğe, “merhaba” deyin. İsa
Mesih sizin içinizde ya�ıyor.
Romalılar 6:11-13, Romalılar 8:10, Romalılar 12:1, Romalılar 12:4-5, 1. Korintliler 3:16,
1.Korintliler 6:19-20, 2. Korintliler 5:16-21, Efesliler 4:21-24, Filipililer 2:5-8,
Koloseliler 1:27, 1. Yuhanna 3:1-3, 1. Yuhanna 3:9-10, 1. Yuhanna 5:18-19
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Tanrı'nın çocuğu ve İsa'nın mirasçıları olarak, O'nunla birlikte mirasını payla�ıp
hemen bol ya�ama kavu�uruz. İçinizdeki yeni ruh ile, O'nu takip ederek,
Tanrı'nın yollarını daha fazla öğrenmek isteyeceksiniz. Tanrı kendisini
Oğlu İsa Mesih aracılığıyla bize tanıttı. Böylece O'nun hakkında her �eyi
öğrenebilirsiniz. İsa'nın hayatını öğrenmek için bir İncil edinin ve Yeni Ahiti
okuyun. Yuhanna bölümü iyi bir ba�langıçtır. Eski Ahitte bulunan Yaratılı�
kitabının ilk 12 bölümü bize her �eyin nasıl ba�ladığını açıklamaktadır. Her bir
sayfada ne anlatıldığını daha iyi anlamak için bu kitabın kaynak bölümündeki
İncil ayetlerine bakın ya da bu kitabın sayfalarının altındaki kaynakları kendi
İncil'inizde kontrol edin.

• Her gün yeni Babanızla dua ederek konu�un. Yeni hayatınız ve yeni
aileniz için O'na te�ekkür edin. Onunla açık ve yakın bir �ekilde, tıpkı
bir arkada�ınız gibi, sanki yanınızda oturuyormu� gibi konu�un. Onu, abi
olarak ili�ki kurabileceğiniz İsa �eklinde dü�ünün.
• İncil okuyun. Artık yeni bir ruhunuz ve içinizde Tanrı'nın Ruhu olduğuna
göre, Kutsal Kitabın ne anlama geldiğine dair yeni bir anlayı�a sahip
olacaksınız. Kutsal Yazılar, Tanrı'nın Sözü ve yeni Babanızın sizinle
konu�ma biçimidir. Sizi hayal edebileceğinizden daha çok seviyor.
• Ba�kalarıyla tanı�abileceğiniz ve inancınızda büyüdükçe bağlı kalacağınız
bir kilise, cemaat ve / ya da İncil çalı�ma grubu bulun. Cennetteki
Babanız sizinle diğer imanlılar aracılığıyla konu�ur.
• Su Vaftizi, İsa'ya olan bağlılığınızdan hemen sonra olmalıdır. Bu vaftiz
O'nunla bir temsil, bağlılık ve özde�le�me eylemidir.
• Hristiyan inancında, size öğretecek ve size danı�manlık yapacak bir
desteğiniz olsun.
• Ba�kalarına giderek yeni inancınızı ve İsa'ya olan güveninizi anlatın.
• İncil satın almanızı öneririz. Özellikle, Kutsal Kitap, Yeni Ya�am
Çevirisi.
Tanrı ruhsal yolculuğunuzu bereketlesin!
Yeşua 1:8, Matta 3:13-17, Matta 7:7-8, Matta 10:32, Yuhanna 14:13-14, Yuhanna 15:7,
Filipililer 4:6-7, İbraniler 4:12, Yakup 5:15-16, 1. Yuhanna 1:9
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Bu çağın gidi�ine uymayın; bunun yerine, Tanrı'nın iyi,
beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek
için dü�üncenizin yenilenmesiyle deği�in.
Romalilar 12:2
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Ben ya�adığım için siz de ya�ayacaksınız.
O gün anlayacaksınız ki, ben Babam’dayım,
siz bendesiniz, ben de sizdeyim
Yuhanna 14: 19-20
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O’nunla çarmıha gerildik, O'nunla gömüldük ve dirildik ve �imdi
Tanrı'nın huzurunda O'nunla birlikte oturuyoruz.

Tanrı bizi Mesih İsa’da, Mesih’le birlikte diriltip göksel yerlerde
oturttu çünkü biz Mesih İsa sayesinde yakın kılındık.
Efesliler 2: 6
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Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben
ya�amıyorum, Mesih bende ya�ıyor. �imdi bedende
sürdürdüğüm ya�amı, beni seven ve benim için kendini
feda eden Tanrı Oğlu'na imanla sürdürüyorum
Galatyalilar 2:20
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Madem ki Tanrı'nın çocuğusunuz....

Tanrı'nın çocuğu olarak, O'nun çocukları olma ayrıcalıklarına
sahipsiniz. O'nunla payda�lık kurabilir, O'na Baba diye seslenebilir,
O'nun kucağına oturabilir, yüreğinizi O'na açabilirsiniz. Bırakın
Tanrı sizi her zaman seven bir Baba, refakatçi, arkada�, size bakan
sırda�ınız olsun. Bu ayrıcalıklarda sizin de sorumluluklarınız var
ve bu sorumlulukların bazıları gelecek sayfalalarda açıklanacaktır.
İsa'yı kabul ettikten kısa bir süre sonra birilerine giderek ona
söyleyeceklerinizin talimatı verilecektir.
İnsanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi, ben
de göklerdeki Babam'ın önünde açıkça kabul edeceğim.
Matta 10:32
Sorun �u ki, biz size bunun nasıl yapılacağını öğretmedik, ancak
Hikayenizi Nasıl Anlatacağınız sonraki sayfalarda açıklanmı�tır.
Bunun yolu istekli olmaktan geçer ve dua ederken İsa'nın
ya�amlarınızı eline almasını istemekte samimi olursanız
kavram basit ve kolaydır. O �u anda sizin dü�ündüğünüz, karar
verdiğiniz ve hissettiğiniz yolları deği�tiriyor. Kavram kör
olduğum gerçeği kadar açık
Hiçbir zaman hiçbir �eyi
umursamadım ve �imdi
ve �imdi görebiliyorum
umursuyorum. Sevginin ne
(Yuhanna 9:25). Hikayenizi
olduğunu bilmiyordum
ve �imdi biliyorum…
anlattığınızda, yumu�ak ba�lı
Deği�iyorum.
olursunuz ve Tanrı'nın sizden
yapmanızı
istediklerini
yaparsınız. Yeni hayatınıza
ba�lıyorsunuz. Unutmayın, bu
siz değilsiniz, ama içinizdeki
Mesih'tir, bu yüzden istekli
olun ve O'nun sizinle
konu�masına izin verin.
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….Anlatın!

Ayrıca ba�kalarını İsa Mesih'e getirmek ve Tanrı'nın Krallığını yaymakla
sorumluyuz. (Nitekim İnsanoğlu, kaybolanı arayıp kurtarmak için
geldi. Luka 19:10) Sizler Mesih'in bedenisiniz ve sonraki birkaç
sayfada anlatılacak olan talimatları gerçekle�tirebilirsiniz. Yol müsait
olmanızdan geçer. Müsait olmalısınız ki İsa Mesih sizde ya�abilsin
ve siz de ba�kalarına ula�abilesiniz. Sizden dı�arı çıkmanızı ve
yabancılarla konu�manızı istemiyor olsa da daha önce tanıdığınız,
bugün gördüğünüz ve ziyaret ettiğiniz insanlara müjde vermenizi
istiyor. İsa'yı tanımak isteyecek birilerini dü�ündüğünüzde, zaten
onları çoktan seçmi�ti. �imdi Mesih'in dü�ünceleriyle dü�ünmeye
ba�lıyorsunuz. Tanıklık bölümü sizi İsa Mesih'i tanımaya ve Tanrı ile
barı�maya nasıl öncülük edeceğinizi öğretir. Talimatlar zor değil.
Gereken tek �ey istekli olmanız ve İsa Mesih'in sizde ya�amasına
izin verme arzusudur. Sizi her �eyden önce tüm insanlar için dua
etmeye çağırıyorum.

Tanrı'dan onlara yardım etmesini isteyin: bütün insanlar
için dilekler, dualar, yakarışlar ve şükürler sunulsun
1. Timoteos 2: 1
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Hiçbir zaman hiçbir �eyi
umursamadım ve �imdi
umursuyorum. Sevginin
ne olduğunu bilmiyordum
ve �imdi biliyorum…
Deği�iyorum.

Bildiğim
bir �ey var,
kördüm, �imdi
görüyorum.”
Yuhanna 9:25

Hikayenizi Nasıl Anlatırsınız
Kişisel Tanıklık

Kendi tanıklığınızı anlatmayı öğrenmek ve İsa Mesih' e güvenmek
müjde vermeyi uygulamanızda ilk adımdır. Tanıklık vermenin iki
yolu vardır. Bunlardan biri tarihseldir, kendi hikayenizi anlatmadan
önce İsa Mesih'e Rab, Tanrı ve ruhunuzun Kurtarıcısı olarak
güvenmeyi anlatmaktır. Diğeri bir konuyu örneklendirerek
anlatmaktır ve bu sadece sizin nasıl kurtulduğunuzu içerir. Öncesi
ve sonrasının nasıl olduğu hakkında olabilir. Bu, Mesih'e çocukken
gelen ve din deği�tirmesinden bu yana hayatını anlatabilecek biri
için olabilir. Diğer bir örnek ise tüm hayatı boyunca bir Hristiyan
olduğuna inanan, ancak Tanrı'yı tanımayan O'na kendini teslim
etmeyen ve tövbe etme noktasına kadar O'ndan bahsetmeyen bir
ki�i olabilir.
TANIKLIĞINIZI ORTAK NOKTALARDAN VE KONUYU
BÖLEREK ANLATMAYA BA�LAYIN; AYNI MEMLEKET,
AYNI I�, AYNI OKUL VS. KAR�ILIKLI ÇIKARLAR BULUN.
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Nasıldı

Hikayenizi anlatırken, dü�ünme ve hayatınızı yönetme
�eklinizi deği�tirme kararınıza yol açan nedenleri kısaca
anlatır ve aktarırsınız. Herbirimiz hayatımızda kötü
kararlar verdik ve tekrar yapmak istemediğimiz, yanlı�
seçimler yaptık. Ke�ke ya�adıklarımızı
deği�tirme fırsatımız olsaydı. Bazen geç
kaldığımız bir sürü olay ya�anır ya da
yeniden dü�ünmemize neden olacak
beklenmedik büyük bir olay olur.
Durum ne olursa olsun, yaptıklarımızın
ve davranı�larımızın sonucu bizim
deği�memize sebep olur. Bundan
sonra eskisi gibi olmayacağını
bilirsiniz ve bir deği�iklik yapmanız
gerektiğini yoksa ciddi bir bedel ödeyeceğinizi bilirsiniz.
Bedel ödediğiniz noktaya çoktan ula�mı� olabilirsiniz.
Artık kendimize güvenemeyeceğimizi bildiğimizde, bir
çoğumuzun hayatı ba�ka yöne doğru gider. Benlik i�i
bitiremez. Bizim gerçek Tanrı'yı bulmamız ve rol yapmayı
bırakmamız gerekiyor.

Ne Oldu

Gururumuzu bir yana bırakıp bu evrenin efendisi olmadığımızı
anladığımızda, ba�ka seçeneklerin olup olmadığına bakmaya
ba�larız. Tuhaf ve mucizevi bir
�ekilde, Tanrı hakkında daha iyi ve
sonsuz hayat ve esenlik hakkında
bilgi veren biri ortaya çıkar.
Bir arkada�ınız, akrabanız ya
da çocuğunuz, erkek karde�iniz
ya da kız karde�iniz size müjde
verebilir.
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Sizden kiliseye ya da İncil çalı�masına gitmenizi isteyebilir.
Size tanıklığını anlatabilir ve kendi problemlerinizi, eksiklerinizi
kabul ederek önce İsa'yı aramanız gibi daha ruhsal bir yakla�ım
önerebilir. Fakat Tanrı'yı ararken bir �eyler dikkatinizi çeker ve
bunun sonucunda teslim olmaya
ve yeni bir ya�am biçimini kabul
etmeye hazırsınız demektir.
Ba�arabileceğiniz
tüm
formlarda Tanrı'nın çocuğu
olmak istiyorsunuz. Bu sizin
ba�ınıza gelir. Rab İsa Mesih'e
güvendiniz ve O'ndan iradenizi
ve hayatınızı eline almasını
istediniz. Yeni ya�am ba�ladı.

Şimdi Nasıl

Tanrı'nın çocuğu oldunuz, yeniden imanlı olarak doğdunuz.
Rab İsa Mesih'e Rabbiniz, Tanrınız Kurtarıcınız ve Hayatınız
olarak güvendiniz ve sevdiniz. Hayatınız deği�ti. Yeni dü�ünce
biçimiyle ve yeni değerlerinizle hayatınızda her �ey yoluna
girdi. Artık Cenneteki Babanıza kar�ı sorumluluklarınız var.
Bu bölümde hayatınızın ve dü�üncelerinizin ve hatta ki�iliğinizin
nasıl deği�tiğini anlatacaksınız. Tanrı'nın lütfunun, sizi
ya�amın zorluklarıyla ba�a çıkma
konusunda nasıl donattığını ve
Tanrı'nın Ruhunun sizi doğru
�eyi yapmaya nasıl te�vik ettiğini
ve yanlı� yola giderken sizi nasıl
düzelttiğini açıklayın. Bunun her
zaman iyi olmadığını biliyoruz.
Önemli olan, içinizdeki Mesih'in
çalı�ması ve siz devam eden
görevsiniz.
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Gelecek Ne

Şu andan itibaren Mesih'te büyüyoruz. Bazen
yol engebeli ve çukurlarla doludur, ancak
karşılaştığımız engellerle ve sorunlarla başa
çıkmak için yeni araçlarımız var. Bize yolu gösterip
eski hayatımızdaki yanlış seçimleri yapmamızı
engelleyecek içimizdeki Kutsal
Ruh aracılığıyla
Tanrı'nın gücüne sahibiz.
İncil çalışıp
İsa'nın yolundan gidip O'nun
benzerliğine
dönüşmeyi
öğreniyoruz.
Mesih
öldüğünde,
eski
yaradılışımız (benliğimiz)
O'nunla birlikte öldü ve şimdi
yeni yaratıklar olduğumuzu
fark etmeye ve anlamaya
başladık. Yalnızca İsa Mesih'in içimizde yaşadığını
bilmeliyiz ve anlamalıyız. Kurtarıldığımız ve
O'nun benzerliğine dönüştürüldüğümüz bu temel
gerçeğe uymalıyız. Bir Hristiyan olarak olgunlaştıkça
(büyüdükçe) dirilmiş Kurtarıcı'ya da benzemeye
başlarsınız.
Yaşayan
For, “Rab'bin dü�üncesini
Tanrı İsa Mesih'in
kim bildi ki, O'na öğüt
isteği, yaşamını sizde
verebilsin?” Oysa biz
Mesih'in dü�üncesine sahibiz.
ve sizin aracılığınızla,
1. Kor�ntliler 2:16
yani
Tanrı'nın
çocuklarıyla
birlikte
gerçekleştirdiğini fark
etmeye başlamanızdır.
Mesih'e daha fazla
benzersiniz, geçmişi
geride bırakıp O'nu
takip edersiniz.
Mezmurlar 40:3, Yuhanna 9:25, Yuhanna 12:17, Koloseliler 4:5-6, 1.Selanikliler 1:6-8,
1. Petrus 3:15, Vahiy 12:11, Vahiy 19:10
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Nasıl Tanıklık Ederiz

İsa Mesih'e imanlı olmayan birini getirmek için açıklamalar.
A�ağıdaki on öneri, çarmıh mesajını iletmek için etkili bir
araçtır. Yönergeleri dikkatlice takip edin böylece bu konuda
ba�arılı olacaksınız. Etkili bir �ekilde tohum eken ve ruhu
kazanan siz olacaksınız. Her durumda, Tanrı'nın krallığını
yayma faaliyetlerinde olacaksınız ve bu sizin varolu�unuzun
temel amacıdır.
 On ki�i dü�ünün: Bunlar arkada�larınız, akrabalarınız,
sevdikleriniz ya da i� yaptığınız ki�iler ya da alı�veri� yaptığınız,
oyun oynadığınız ve çalı�tığınız günlük ya�amdaki insanlar
olabilir.
 İsimlerini yazın. On ismi yazmayı bitirdiğinizde, her
gün hatırlayacağınız bir yere bu kağıdı yapı�tırın.
 Her birinin kurtulu�u için dua etmeye ba�layın. Siz dua
ederken Tanrı'dan onların sonsuz ya�amı ve İsa'yı duyması
için zihinlerini ve yüreklerini açmasını isteyin. Unutmayın,
kötü insanları iyi yapmak için değil, aldığınız sonsuz ya�am
armağanını sunarak ruhsal olarak ölü insanlara ya�am sunuyoruz.
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 Yirmi bir gün boyunca her biri için dua etmeye
devam edin. Tanrı özel ruhlar için ne kadar zaman dua
ettiğinize bakmıyor ancak bir alı�kanlık kurmanın yirmi bir
gün sürdüğünü biliyoruz. Bu nedenle, bu süre boyunca dua
ettiğinizden emin olun. O zaman kaybolanlar için güçlü bir
dua alı�kanlığı edinmi� olacaksınız.

 Her biriyle görü�meye ba�layın. 21 gün sonra yani
dualar bittikten sonra, artık harekete geçme zamanı. İlkini
arayın ve ona gösterecek bir �eyiniz olduğunu ve bunun
mantıklı olup olmadığını göstermek istediğinizi söyleyin.
Arkada�ınızı kahve içmeye veya öğle yemeğine davet edin.
Size ‘Evet’ diyene kadar aramaya devam edin.
 Tanrı'nın Çocuğu Nasıl Olunur kitabını gösterin.
Arkada�ınıza bu küçük kitabı gördüğünüzü, bunun sizi
etkilediğini ve ona bir �ey ifade edip etmediğini görmek
isteyip istemeyeceğini sorun. Bilgisayarınız ya da iPad'iniz ya
da ba�ka bir mobil cihazınız varsa, www.howtobeachildofgod.
com adresine girebilir ve gerçek kitabın bir kopyası yoksa
e-kitabı okuyabilir ya da videoyu izleyebilirsiniz.
 Kitabın her sayfasını tek tek gözden geçirin. 14,
sayfada dua bölümünü okuyun, ancak kitabın tamamına devam
edin. Arkada�ınıza kitapçığın arkasındaki kutsal yazıları
gösterin ve İncil bulamadığı durumlarda eri�mesi kolay bir
kaynak olduğunu açıklayın. Ayetlerin nasıl açıkladığını ya da
metnin nasıl kanıtladığını gösterin.
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 Hikayenizi anlatın. Bu noktada
İsa Mesih'e nasıl geldiğinizi
tanıklığınızla ya da hikayenizle
anlatmaya ba�layın. Bir tanıklık
�öyle der: NASIL OLDU, NE
OLDU, �IMDI NASIL. Eğer
biriyle ilgili bir tanıklığınız yoksa,
kitabı özel olarak okuyun, 14.
sayfadaki duayı sesli olarak söyleyin ve
İsa Mesih
yüreğinizdekilere inanın. Daha sonra geri
Koloseliler 1:27
dönün ve görü�meye kaldığınız yerden devam
edin. Hikayenizi Nasıl Anlatabilirsiniz metnine
bir göz atın: Hristiyan biri bu sayfalardan önce kendi KI�ISEL
TANIKLIĞIYLA TANIKLIK EDER.
 Cevaba yönelten bir soru sorun. Arkada�ınıza
söylediklerinizin ona bir �ey ifade edip etmediğini sorun. Ölünce
cennete gideceğini dü�ünüp dü�ünmediğini sorun. Ona sonsuz
ya�am hakkında ne dü�ündüğünü sorun. Ruhsal ve Mesih odaklı
bir sohbet edin. Tanrı size konu�acağınız sözler verecek, sadece
bu konuda istekli ve açık olmalısınız.
 Arkada�ınızı İsa Mesih'i tanımaya yönlendirin. Ki�i
olumlu bir �ekilde cevap verirse, (“Sahip olduklarınızı istiyorum.
Nasıl Hristiyan olunur? Daha fazlasını öğrenmek istiyorum.”)
14. sayfadaki TANRI'NIN ÇOCUĞU NASIL olunur duasına
geri dönerek onu İsa'ya yöneltin ve arkada�ınızın tek ba�ına
yüksek sesle dua etmesini ya da sizden sonra tekrar etmesini
sağlayın. Onunla dua ettikten sonra, çarmıh mesajıyla ilgili her
�eyin anla�ıldığından emin olmak için sayfa 15-20'deki metin
ve resimlere geri dönün. Eğer yapabilirseniz, göklerde yazılmı�
yeni bir isim olacak ve arkada�ınız Tanrı'nın çocuğu olacak!
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Hasat Biçmek
Bu basit talimatları yaparsanız, yeni bir ruhu kazanmı�
olursunuz. Soru ya da ko�ul yok. Tanrı sizi, zaten tanıdığınız
bazı insanlara hitap etmeniz konusunda çok farklı bir ki�ilik ve
etki alanı ile yarattı. Yapmanız gereken tek �ey dua etmek
ve onlara yakla�mak. Gerisini Tanrı yapacak! Listenize
eklediğiniz ki�iler de O'nun seçtiği ki�ilerdir. Sadece birinin
müjdeyi duyurması gerekiyor ve bu sizsiniz! Tanrı arkada�ınızla
konu�urken sizinle de konu�acak. Sadece her �eyin zamanın
ötesinde tasarlandığına ve Tanrı'nın sizin gelmenizi beklediğine
inanmanız yeterli. Harekete geçmeniz Babamızın isteğidir. Tek
durum, o ki�inin Mesih'e gelmesi için doğru zaman olmayabilir.
Bu durumda, o gün
bir ruh kazanmı�
o l m ay a c a k s ı n ı z ,
ancak bir tohumu
ekmi� olacaksınız.
Her iki durumda da,
Cennetteki Babanıza
sadık olacaksınız ve
gerçekten Tanrı'nın
tüm istediği budur.
Eğer
Tanrı'nın
çocuğuysanız, asla
kendi benliğinizde
değil Mesihtesiniz ve
içinizdeki Mesih bu
görevi üstlenir.
Matta 4:19-20, Matta 10:32, Luka 9:60, Luka 10:2, Luka 19:10, Yuhanna. 15:16,
Elçilerin İşleri 1:8, Elçilerin İşleri 9:28, 1 Timoteos 2:3-4
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Alfabetik sıraya göre Ayetler

Efesliler 1:13-14 Gerçeğin bildirisini, kurtuluunuzun Müjdesi'ni duyup O'na iman ettiğinizde,
siz de vaat edilen Kutsal Ruh'la O'nda mühürlendiniz. Ruh, Tanrı'nın yüceliğinin övülmesi için
Tanrı'ya ait olanların kurtuluuna dek mirasımızın güvencesidir. 17. Ve 19. Sayfa
Efesliler 1:5-8 Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye
bizi önceden belirledi. Öyle ki, sevgili Oğlu'nda bize bağıladığı yüce lütfu övülsün. Tam bir bilgelik
ve anlayıla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in kanı aracılığıyla Mesih'te
kurtulua, suçlarımızın bağılanmasına kavutuk.
Efesliler 2:13 Ama bir zamanlar uzak olan sizler, imdi Mesih İsa'da Mesih'in kanı sayesinde yakın
kılındınız. 13. Sayfa
Efesliler 1:11 Her eyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı'nın amacı uyarınca önceden
belirlenip Mesih'te seçildik.
Efesliler 1:7 Tam bir bilgelik ve anlayıla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in
kanı aracılığıyla Mesih'te kurtulua, suçlarımızın bağılanmasına kavutuk. 4. Sayfa
Efesliler 2:14 Çünkü Mesih'in kendisi barıımızdır. Kutsal Yasa'yı*, buyrukları ve kurallarıyla birlikte
etkisiz kılarak iki topluluğu birletirdi, aradaki engel duvarını, yani dümanlığı kendi bedeninde yıktı.
Amacı bu iki topluluktan kendisinde yeni bir insan yaratarak esenliği sağlamak, dümanlığı çarmıhta
öldürmek ve çarmıh aracılığıyla bir bedende iki topluluğu Tanrı'yla barıtırmaktı. 9. Sayfa
Efesliler 2:6 Tanrı bizi Mesih İsa'da, Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. 19. Sayfa
Efesliler 2:8-10:İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin baarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır.
Kimsenin övünmemesi için iyi ilerin ödülü değildir. Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız, O'nun önceden
hazırladığı iyi ileri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. 8. 15.ve 16. Sayfa
Efesliler 3:14 Bunun için, yerde ve gökte her ailenin adını kendisinden aldığı Baba'nın önünde diz
çökerim. 17 Sayfa
Efesliler 4:21-22 Kukusuz İsa'nın sesini duydunuz, O'ndaki gerçeğe uygun olarak O'nun yolunda
eğitildiniz. Önceki yaayıınıza ait olup aldatıcı tutkularla yozlaan eski yaradılıı üzerinizden sıyırıp
atmayı, düüncede ve ruhta yenilenmeyi .25 Sayfa
Elçilerin içleri 1:8 “Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yerualim'de, bütün Yahudiye ve
Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız.’’ 40. Sayfa
Elçilerin içleri 4:12 Baka hiç kimsede kurtulu yoktur. Bu göğün altında insanlara bağılanmı, bizi
kurtarabilecek baka hiçbir ad yoktur.’’8. Sayfa
Elçilerin içleri 9:28 Böylelikle Saul, Yerualim'de girip çıktıkları her yerde öğrencilerle birlikte
bulunarak Rab'bin adını korkusuzca duyurmaya baladı. 40.Sayfa
Ezgiler Ezgisi 3:11 Dıarı çıkın, ey Siyon kızları! Düğününde, mutlu gününde Annesinin verdiği tacı
giymi Kral Süleyman'ı görün.
Filipililer 2:5-8 Mesih İsa'daki düünce sizde de olsun. Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde,
Tanrı'ya eitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyiinde doğarak
ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmü olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile
boyun eğip kendini alçalttı. 1. 2. 22. ve 25. Sayfa
Filipililer 3:20: "Oysa bizim vatanımız göklerdedir. Oradan Kurtarıcı'yı, Rab İsa Mesih'i bekliyoruz.
20. 22. ve 23. Sayfa
Filipililer 4:6-7 Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrı'ya dua edip yalvararak ükranla
bildirin. O zaman Tanrı'nın her kavrayıı aan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve
düüncelerinizi koruyacaktır. 26. Sayfa
Galatyalilar 2:20 Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaamıyorum, Mesih bende yaıyor.
imdi bedende sürdürdüğüm yaamı, beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı Oğlu'na
imanla sürdürüyorum. 18. Sayfa
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Galatyalilar 4:4-7 Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa altında olanları özgürlüğe kavuturmak için
kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlu'nu gönderdi. Öyle ki, bizler oğulluk hakkını alalım.
Oğullar olduğunuz için Tanrı öz Oğlu'nun “Abba! Baba!” diye seslenen Ruhu'nu yüreklerinize
gönderdi. Bu nedenle artık köle değil, oğullarsınız. Oğullar olduğunuz için de Tanrı sizi aynı
zamanda mirasçı yaptı. 18. Sayfa
Galatyalilar 5:16 unu demek istiyorum: Kutsal Ruh'un yönetiminde yaayın. O zaman benliğin
tutkularını asla yerine getirmezsiniz. 23. Sayfa
Galatyalilar 5:24 Mesih İsa'ya ait olanlar, benliği, tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha germilerdir
17.ve 18. Sayfa
Galatyalilar Gal 1:15-16 Ama beni daha annemin rahmindeyken seçip lütfuyla çağıran Tanrı,
uluslara müjdelemem için Oğlu'nu bana göstermeye razı olunca hemen insanlara danımadım;"
8. Sayfa
Hezekiel 36:26-27 Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki tatan
yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim. Ruhumu içinize koyacağım; kurallarımı izlemenizi,
buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım. 8. Sayfa
İbraniler 2:11-17 Çünkü hepsi —kutsal kılan da kutsal kılınanlar da— aynı Baba'dandır. Bunun
içindir ki, İsa onlara “kardelerim” demekten utanmıyor. “Adını kardelerime duyuracağım,
Topluluğun ortasında Seni ilahilerle öveceğim” diyor. Yine, “Ben O'na güveneceğim” ve yine,
“İte ben ve Tanrı'nın bana verdiği çocuklar” diyor. Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için
İsa, ölüm gücüne sahip olanı, yani İblis'i, ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan
yapısını aldı. Bunu, ölüm korkusu yüzünden yaamları boyunca köle olanların hepsini özgür kılmak
için yaptı. Kukusuz O, meleklere değil, İbrahim'in soyundan olanlara yardım ediyor. Bunun için
her yönden kardelerine benzemesi gerekiyordu. Öyle ki, Tanrı'ya hizmetinde merhametli ve
sadık bir bakâhin olup halkın günahlarını bağılatabilsin. 1. 2. 20. Sayfa
İbraniler 2:14-15 Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa, ölüm gücüne sahip olanı, yani
İblis'i, ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. Bunu, ölüm korkusu
yüzünden yaamları boyunca köle olanların hepsini özgür kılmak için yaptı.
İbraniler 4:7 Bu yüzden Tanrı, uzun zaman sonra Davut'un aracılığıyla, “bugün” diyerek yine
bir gün belirliyor. Daha önce denildiği gibi, “Bugün O'nun sesini duyarsanız, Yüreklerinizi
nasırlatırmayın. 13. Sayfa
İbraniler 1:3 Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, O'nun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle
her eyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde ulu Tanrı'nın sağında
oturdu.
İbraniler 4:12Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle
eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere iler; yüreğin düüncelerini, amaçlarını yargılar. 24.
Ve 26. Sayfa
İbraniler 4:3 Biz inanmı olanlar huzur diyarına gireriz. Nitekim Tanrı öyle demitir: “Öfkelendiğimde
ant içtiğim gibi, Onlar huzur diyarıma asla girmeyecekler.” Oysa Tanrı dünyanın kuruluundan beri
ilerini tamamlamıtır. 13. Sayfa
İbraniler 9:22 Nitekim Kutsal Yasa uyarınca hemen her ey kanla temiz kılınır, kan dökülmeden
bağılama olmaz. 4. Sayfa
Koloseliler 1:15 Görünmez Tanrı'nın görünümü, bütün yaratılıın ilk doğanı O'dur.’’1.ve 2. Sayfa
Koloseliler 1:27 Bu sırrın özü udur: Mesih içinizdedir. Bu da size yüceliğe kavuma umudunu
veriyor. 25. Sayfa
Koloseliler 2:6-7 Bu nedenle Rab Mesih İsa'yı nasıl kabul ettinizse, O'nda öylece yaayın. ükranla
dolup taarak O'nda köklenin ve geliin, size öğretildiği gibi imanda güçlenin. 15. ve 16. sayfa
Koloseliler 2:9 Çünkü Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor. 1.ve 2. Sayfa
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Koloseliler 2:10 Siz de her yönetim ve hükümranlığın baı olan Mesih'te doluluğa kavutunuz. 18.
Sayfa
Koloseliler 2:12-14 Vaftizde O'nunla birlikte gömüldünüz, O'nu ölümden dirilten Tanrı'nın gücüne
iman ederek O'nunla birlikte dirildiniz. Sizler suçlarınız ve benliğinizin sünnetsizliği yüzünden
ölüyken, Tanrı sizi Mesih'le birlikte yaama kavuturdu. Bütün suçlarımızı O bağıladı. Kurallarıyla
bize karı ve aleyhimizde olan yazılı antlamayı sildi, onu çarmıha çakarak ortadan kaldırdı. 19.
Sayfa
Koloseliler 3:1-3 Mesih'le birlikte dirildiğinize göre, gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih
orada, Tanrı'nın sağında oturuyor. Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düünün. Çünkü siz
öldünüz, yaamınız Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır. 19. Sayfa
Koloseliler 4:5-6 Sizden olmayanlara karı bilgece davranın. Fırsatı değerlendirin. Sözünüz tuzla
terbiye edilmi gibi her zaman lütufla dolu olsun. Böylece herkese nasıl karılık vermek gerektiğini
bileceksiniz. 36. Sayfa
1.Korntliler 15:57: "Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere ulatıran Tanrı'ya ükürler olsun!
8. Sayfa
1.Korntliler 6:19-20 Bedeninizin, Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki Kutsal Ruh'un tapınağı olduğunu
bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karılığı satın alındınız; onun için Tanrı'yı
bedeninizde yüceltin. 25. Sayfa
1.Korntliler 15:45-46 Nitekim öyle yazılmıtır: “İlk insan Adem yaayan can oldu.” Son Adem'se
yaam veren ruh oldu. Önce ruhsal olan değil, doğal olan geldi. Ruhsal olan sonra geldi. 6. Sayfa
1.Korntliler 2:16 “Rab'bin düüncesini kim bildi ki, O'na öğüt verebilsin?” Oysa biz Mesih'in
düüncesine sahibiz. 22. Sayfa
1.Korntliler 3:16-18 Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın Ruhu'nun sizde yaadığını bilmiyor
musunuz? Kim Tanrı'nın tapınağını yıkarsa, Tanrı da onu yıkacak. Çünkü Tanrı'nın tapınağı
kutsaldır ve o tapınak sizsiniz. Kimse kendini aldatmasın. Aranızdan biri bu çağın ölçülerine göre
kendini bilge sanıyorsa, bilge olmak için “akılsız” olsun! 24. Ve 25.Sayfa
1.Korntliler 6:17 Rab'le birleen kiiyse O'nunla tek ruh olur. 15.16.24. Sayfa
1.Korntliler 15:22: "Herkes nasıl Adem'de ölüyorsa, herkes Mesih'te yaama kavuacak. 17. ve 23.
Sayfa
2.Korntliler 5:16-21 Bu nedenle, biz artık kimseyi insan ölçülerine göre tanımayız. Mesih'i bu
ölçülere göre tanıdıksa da, artık öyle tanımıyoruz. Bir kimse Mesih'teyse, yeni yaratıktır; eski
eyler geçmi, her ey yeni olmutur. Bunların hepsi Tanrı'dandır. Tanrı, Mesih aracılığıyla bizi
kendisiyle barıtırdı ve bize barıtırma görevini verdi. öyle ki Tanrı, insanların suçlarını saymayarak
dünyayı Mesih'te kendisiyle barıtırdı ve barıtırma sözünü bize emanet etti. Böylece, Tanrı
aracılığımızla çağrıda bulunuyormu gibi Mesih'in adına elçilik ediyor, O'nun adına yalvarıyoruz:
Tanrı'yla barıın. Tanrı, günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih
sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım 25. Sayfa
2.Korntliler 5:17 Bir kimse Mesih'teyse, yeni yaratıktır; eski eyler geçmi, her ey yeni olmutur.
20. Sayfa
2.Korntliler 5:18 Bunların hepsi Tanrı'dandır. Tanrı, Mesih aracılığıyla bizi kendisiyle barıtırdı ve
bize barıtırma görevini verdi. 8. Sayfa
Luka 1:78-79 Çünkü Tanrımız'ın yüreği merhamet doludur. O'nun merhameti sayesinde,
Yücelerden doğan Güne, Karanlıkta ve ölümün gölgesinde yaayanlara ıık saçmak Ve ayaklarımızı
esenlik yoluna yöneltmek üzere Yardımımıza gelecektir.” 10. Sayfa
Luka 10:2 Onlara, “Ürün bol, ama içi az” dedi, “Bu nedenle ürünün sahibi Rab'be yalvarın, ürününü
kaldıracak içiler göndersin. 40. Sayfa
Luka 19:10 Nitekim İnsanoğlu, kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi.” 40. Sayfa
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Luka 2:40 Çocuk büyüyor, güçleniyor ve bilgelikte yetkinleiyordu. Tanrı'nın lütfu O'nun üzerindeydi.
3. Sayfa
Luka 2:41-47 İsa'nın annesi babası her yıl Fısıh Bayramı'nda* Yerualim'e giderlerdi. İsa on iki
yaına gelince, bayram geleneğine uyarak yine gittiler. Bayramdan sonra eve dönerlerken küçük
İsa Yerualim'de kaldı. Bunu farketmeyen annesiyle babası, çocuğun yol arkadalarıyla birlikte
olduğunu sanarak bir günlük yol gittiler. Sonra O'nu akrabalar ve dostlar arasında aramaya baladılar.
Bulamayınca O'nu araya araya Yerualim'e döndüler. Üç gün sonra O'nu tapınakta buldular. Din
öğretmenleri arasında oturmu, onları dinliyor, sorular soruyordu. O'nu dinleyen herkes, zekâsına
ve verdiği yanıtlara hayran kalıyordu. Page. 3
Luka 2:52 İsa bilgelikte ve boyda geliiyor, Tanrı'nın ve insanların beğenisini kazanıyordu. 3. Sayfa
Luka 24:1-7 Kadınlar haftanın ilk günü, sabah çok erkenden, hazırlamı oldukları baharatı alıp mezara
gittiler. Taı mezarın giriinden yuvarlanmı buldular. Ama içeri girince Rab İsa'nın cesedini
bulamadılar. Onlar bu durum karısında aırıp kalmıken, imek gibi parıldayan giysilere bürünmüiki
kii yanlarında belirdi. Korkuya kapılan kadınlar balarını yere eğdiler. Adamlar ise onlara, “Diri
olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz?” dediler. “O burada yok, dirildi. Daha Celile'deyken
size söylediğini anımsayın. İnsanoğlu'nun* günahlı insanların eline verilmesi, çarmıha gerilmesi
ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini bildirmiti.” 5. Sayfa
Luka 24:50-51 İsa onları kentin dıına, Beytanya'nın yakınlarına kadar götürdü. Ellerini kaldırarak
onları kutsadı. Ve onları kutsarken yanlarından ayrıldı, göğe alındı. 5. Sayfa
Luka 9:60 İsa ona öyle dedi: “Bırak ölüleri, kendi ölülerini kendileri gömsün. Sen gidip Tanrı'nın
Egemenliği'ni duyur.” 40. Sayfa
Markos 6:2-3 abat Günü olunca İsa havrada öğretmeye baladı. Söylediklerini iiten birçok kii aıp
kaldı. “Bu adam bunları nereden öğrendi?” diye soruyorlardı. “Kendisine verilen bu bilgelik nedir?
Nasıl böyle mucizeler yapabiliyor? Meryem'in oğlu, Yakup, Yose, Yahuda ve Simun'un kardei olan
marangoz değil mi bu? Kızkardeleri burada, aramızda yaamıyor mu?” Ve gücenip O'nu reddettiler.
3. Sayfa
Matta 10:32 “İnsanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi, ben de göklerdeki Babam'ın
önünde açıkça kabul edeceğim. 40. Sayfa
Matta 26:28-29 “Çünkü bu benim kanımdır, günahların bağılanması için birçokları uğruna akıtılan
antlama kanıdır. Size unu söyleyeyim, Babam'ın egemenliğinde sizinle birlikte yenisini içeceğim
o güne dek, asmanın bu ürününden bir daha içmeyeceğim.”4. Sayfa
Matta 27:57-61 Akama doğru Yusuf adında zengin bir Aramatyalı geldi. O da İsa'nın bir
öğrencisiydi. Pilatus'a gidip İsa'nın cesedini istedi. Pilatus da cesedin ona verilmesini buyurdu.
Yusuf cesedi aldı, temiz keten beze sardı, kayaya oydurduğu kendi yeni mezarına yatırdı. Mezarın
giriine büyük bir ta yuvarlayıp oradan ayrıldı. Mecdelli Meryem ile öteki Meryem ise orada,
mezarın karısında oturuyorlardı. 4. Sayfa
Matta 3:13-17: "Bu sırada İsa, Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere Celile'den eria Irmağı'na,
Yahya'nın yanına geldi. Ne var ki Yahya, “Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen
mi bana geliyorsun?” diyerek O'na engel olmak istedi. İsa ona u karılığı verdi: “imdilik buna razı ol!
Çünkü doğru olan her eyi bu ekilde yerine getirmemiz gerekir.” O zaman Yahya O'nun dediğine
razı oldu. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa, Tanrı'nın Ruhu'nun
güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses, “Sevgili Oğlum budur,
O'ndan honudum” dedi. 3.ve 26. Sayfa
Matta 4:19-20 Onlara, “Ardımdan gelin” dedi, “Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım.” Onlar da
hemen ağlarını bırakıp O'nun ardından gittiler. 40. Sayfa
Matta 7:13-14: "“Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geni ve yol enlidir. Bu kapıdan
girenler çoktur. Oysa yaama götüren kapı dar, yol da çetindir. Bu yolu bulanlar azdır.” 23. Sayfa
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Matta 7:28-29 İsa konumasını bitirince, halk O'nun öğretiine aıp kaldı. Çünkü onlara kendi din
bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi öğretiyordu. 3. Sayfa
Matta 7:7-8: “Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her
dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır. 26. Sayfa
Matta1:20-23 Ama böyle düünmesi üzerine Rab'bin bir meleği rüyada ona görünerek öyle dedi:
“Davut oğlu Yusuf, Meryem'i kendine e olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluan,
Kutsal Ruh'tandır. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından
O kurtaracak.” Bütün bunlar, Rab'bin peygamber aracılığıyla bildirdiği u söz yerine gelsin diye
oldu: “İte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacaklar.” İmmanuel, Tanrı
bizimle demektir. 1. Sayfa
Mezmurlar 16:11 Yaam yolunu bana bildirirsin. Bol sevinç vardır senin huzurunda, Sağ elinden
mutluluk eksilmez. 20. Sayfa
Mezmurlar 40:3 Ağzıma yeni bir ezgi, Tanrımız'a bir övgü ilahisi koydu. Çokları görüp korkacak Ve
RAB'be güvenecekler. 36. Sayfa
1.Petrus 1:18-19 Biliyorsunuz ki, atalarınızdan kalma bo yaayıınızdan altın ya da gümü gibi geçici
eylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz.
25. Sayfa
1. Petrus 2:24Bizler günah karısında ölelim, doğruluk uğruna yaayalım diye, günahlarımızı çarmıhta
kendi bedeninde yüklendi. O'nun yaralarıyla ifa buldunuz. 4. Sayfa
1. Petrus 3:15 Mesih'i Rab olarak yüreklerinizde kutsayın. İçinizdeki umudun nedenini soran
herkese uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun. 36. Sayfa
1. Petrus 3:18 Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya ulatırmak amacıyla doğru kii olarak doğru olmayanlar
için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü. Bedence öldürüldü, ama ruhça diriltildi. 12. Sayfa
Romalılar 5:11 Yalnız bu kadar da değil, bizi imdi Tanrı'yla barıtırmı olan Rabbimiz İsa Mesih
aracılığıyla, Tanrı'nın kendisiyle de övünüyoruz. 20. Sayfa
Romalılar 10:13“Rab'bi adıyla çağıran herkes kurtulacak.” 15.ve 16. Sayfa
Romalılar 10:9 İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın O'nu ölümden dirilttiğine
yürekten iman edersen, kurtulacaksın. 15.ve 16. Sayfa
Romalılar 12:1 Öyleyse kardelerim, Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım: Bedenlerinizi diri,
kutsal, Tanrı'yı honut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. Page 25
Romalılar 12:4-5 Bir bedende ayrı ayrı ilevleri olan çok sayıda üyemiz olduğu gibi, çok sayıda olan
bizler de Mesih'te tek bir bedeniz ve birbirimizin üyeleriyiz. 25. Sayfa
Romalılar 5:9 Böylece imdi O'nun kanıyla aklandığımıza göre, O'nun aracılığıyla Tanrı'nın gazabından
kurtulacağımız çok daha kesindir. 8. Sayfa
Romalılar 6:11-13 Siz de böylece kendinizi günah karısında ölü, Mesih İsa'da Tanrı karısında diri
sayın. Bu nedenle bedenin tutkularına uymamak için günahın ölümlü bedenlerinizde egemenlik
sürmesine izin vermeyin. Bedeninizin üyelerini haksızlığa araç ederek günaha sunmayın.
Ölümden dirilenler gibi kendinizi Tanrı'ya adayın; bedeninizin üyelerini doğruluk araçları olarak
Tanrı'ya sunun. 25. Sayfa
Romalılar 6:16 Söz dinleyen köleler gibi kendinizi kime teslim ederseniz, sözünü dinlediğiniz
kiinin köleleri olduğunuzu bilmez misiniz? Ya ölüme götüren günahın ya da doğruluğa götüren
sözdinlerliğin kölelerisiniz. 9.ve 23. Sayfa
Romalılar 6:21 imdi utandığınız eylerden o dönemde ne kazancınız oldu? Onların sonucu ölümdür.
9. Sayfa
Romalılar 6:23 Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz
yaamdır. 11. Sayfa
Romalılar 6:4-6 Baba'nın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse, biz de yeni bir yaam
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sürmek üzere vaftiz yoluyla O'nunla birlikte ölüme gömüldük. Eğer O'nunkine benzer bir ölümde
O'nunla birletiysek, O'nunkine benzer bir dirilite de O'nunla birleeceğiz. Artık günaha kölelik
etmeyelim diye, günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski yaradılıımızın Mesih'le birlikte
çarmıha gerildiğini biliriz. 18.ve 19. Sayfa
Romalılar 7:14-25 Yasa'nın ruhsal olduğunu biliriz. Bense benliğin denetimindeyim, köle gibi
günaha satılmıım. Ne yaptığımı anlamıyorum. Çünkü istediğimi yapmıyorum; nefret ettiğim
ne ise, onu yapıyorum. Ama istemediğimi yaparsam, Yasa'nın iyi olduğunu kabul etmi olurum.
Öyleyse bunu artık ben değil, içimde yaayan günah yapıyor. İçimde, yani benliğimde iyi bir
ey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyiyi yapmaya istek var, ama güç yok. İstediğim iyi eyi
yapmıyorum, istemediğim kötü eyi yapıyorum. İstemediğimi yapıyorsam, bunu yapan artık ben
değil, içimde yaayan günahtır. Bundan u kuralı çıkarıyorum: Ben iyi olanı yapmak isterken,
karımda hep kötülük vardır. İç varlığımda Tanrı'nın Yasası'ndan zevk alıyorum. Ama bedenimin
üyelerinde bambaka bir yasa görüyorum. Bu da aklımın onayladığı yasaya karı savaıyor ve beni
bedenimin üyelerindeki günah yasasına tutsak ediyor. Ne zavallı insanım! Ölüme götüren bu
bedenden beni kim kurtaracak? Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ya ükürler olsun! Sonuç
olarak ben aklımla Tanrı'nın Yasası'na, ama benliğimle günahın yasasına kulluk ediyorum. 23.
Sayfa
Romalılar 8:10 Eğer Mesih içinizdeyse, bedeniniz günah yüzünden ölü olmakla birlikte,
aklanmıolduğunuz için ruhunuz diridir. 19.24. ve 25. Sayfa
Romalılar 8:1-2 Böylece Mesih İsa'ya ait olanlara artık hiçbir mahkûmiyet yoktur. Çünkü yaam
veren Ruh'un yasası, Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı. 17.ve
23. Sayfa
Romalılar 8:15-17 Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız, oğulluk
ruhunu aldınız. Bu ruhla, “Abba, Baba!” diye sesleniriz. Ruh'un kendisi, bizim ruhumuzla
birlikte, Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak, aynı zamanda
mirasçıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyorsak, Tanrı'nın
mirasçılarıyız, Mesih'le ortak mirasçılarız. 20.ve 21. Sayfa
Romalılar 8:37 Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. 9. Sayfa
Romalılar 8:5-6 Benliğe uyanlar benlikle ilgili, Ruh'a uyanlarsa Ruh'la ilgili ileri düünürler. Benliğe
dayanan düünce ölüm, Ruh'a dayanan düünceyse yaam ve esenliktir. 10.ve 22. Sayfa
Romalılar 3:23 Çünkü herkes günah iledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. 7.ve 11. Sayfa
Romalılar 5:1-2 Böylece imanla aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barımı
oluyoruz. İçinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla, imanla kavutuk ve Tanrı'nın yüceliğine
erimek umuduyla övünüyoruz. 10.ve 12. Sayfa
Romalılar 5:6 Evet, biz daha çaresizken Mesih belirlenen zamanda tanrısızlar için öldü. 4. Sayfa
Romalılar 5:12 Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm
bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah iledi. 7. Sayfa
Romalılar 5:18-19 İte, tek bir suçun bütün insanların mahkûmiyetine yol açtığı gibi, bir doğruluk
eylemi de bütün insanlara yaam veren aklanmayı sağladı. Çünkü bir adamın sözdinlemezliği
yüzünden nasıl birçoğu günahkâr kılındıysa, bir adamın söz dinlemesiyle birçoğu da doğru
kılınacaktır. 7.ve 17. Sayfa
Romalılar 5:5 Umut dü kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilen Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı'nın
sevgisi yüreklerimize dökülmütür. 19. Sayfa
Romalılar 8:3 İnsan benliğinden ötürü güçsüz olan Kutsal Yasa'nın yapamadığını Tanrı yaptı. Öz
Oğlu'nu günahlı insan benzerliğinde günah sunusu olarak gönderip günahı insan benliğinde yargıladı.
Süleyman'ın Özdeyiler 14:12 Öyle yol var ki, insana düz gibi görünür, Ama sonu ölümdür. 11.
Sayfa
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1.Selanikliler 1:6-8 Siz de büyük sıkıntılara karın, Kutsal Ruh'un verdiği sevinçle Tanrı sözünü kabul
ederek bizi ve Rab'bi örnek aldınız. Böylece Makedonya ve Ahaya'daki bütün imanlılara örnek
oldunuz. Rab'bin sözü sizden yayıldı. Tanrı'ya imanınızın haberi yalnız Makedonya ve Ahaya'ya
değil, her yere ulatı. Artık bizim bir ey söylememize gerek kalmadı. 36. Sayfa
1. Selanikliler 5:23-24 Esenlik kaynağı olan Tanrı'nın kendisi sizi tümüyle kutsal kılsın. Ruhunuz,
canınız ve bedeniniz Rabbimiz İsa Mesih'in geliinde eksiksiz ve kusursuz olmak üzere korunsun.
Sizi çağıran Tanrı güvenilirdir; bunu yapacaktır. 24.ve 25 Sayfa
1.Timoteos 2:3-4 Böyle yapmak iyidir ve Kurtarıcımız Tanrı'yı honut eder. O bütün insanların
kurtulup gerçeğin bilincine erimesini ister. 40 Sayfa
1.Timoteos 2:5-6 3:13Çünkü tek Tanrı ve Tanrı'yla insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan
olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmu bulunan Mesih İsa'dır. Uygun zamanda verilen
tanıklık budur. 8. ve 12 Sayfa
2.Timoteos 1:7 Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve özdenetim ruhu vermitir. 21.
Sayfa
Vahiy 12:11 Kardelerimiz Kuzu'nun kanıyla Ve ettikleri tanıklık bildirisiyle Onu yendiler. Ölümü
göze alacak kadar Vazgeçmilerdi can sevgisinden. 36. Sayfa
Vahiy 19:10: "Ona tapınmak üzere ayaklarına kapandım. Ama o, “Sakın yapma!” dedi. “Ben de
senin ve İsa'ya tanıklığını sürdüren kardelerin gibi bir Tanrı kuluyum. Tanrı'ya tap! Çünkü İsa'ya
tanıklık, peygamberlik ruhunun özüdür.” 36. Sayfa
Vahiy 21:2 Kutsal kentin, yeni Yerualim'in gökten, Tanrı'nın yanından indiğini gördüm. Güveyi için
hazırlanmı süslü bir gelin gibiydi. 20. Sayfa
Vahiy 3:20 İte kapıda durmu, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi iitir ve kapıyı açarsa, onun yanına
gireceğim; ben onunla, o da benimle, birlikte yemek yiyeceğiz. 9. Sayfa
Yakup 5:16 Bu nedenle, ifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua
edin. Doğru kiinin yalvarıı çok güçlü ve etkilidir. 26. Sayfa
Yaratılı 2:16-17:Ona, “Bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin” diye buyurdu, “Ama iyiyle
kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün.” 6. Sayfa
Yaratılı 2:2-6 Yedinci güne gelindiğinde Tanrı yapmakta olduğu ii bitirdi. Yaptığı iten o gün dinlendi.
Yedinci günü kutsadı. Onu kutsal bir gün olarak belirledi. Çünkü Tanrı o gün yaptığı, yarattığı
bütün ii bitirip dinlendi. Göğün ve yerin yaratılı öyküsü: RAB Tanrı göğü ve yeri yarattığında,
yeryüzünde yabanıl bir fidan, bir ot bile bitmemiti. Çünkü RAB Tanrı henüz yeryüzüne
yağmur göndermemiti. Toprağı ileyecek insan da yoktu. Yerden yükselen buhar bütün toprakları
suluyordu. 6. Sayfa
Yaratılı 2:7 Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaayan
varlık oldu. 24. Sayfa
Yaratılı 2:8-9 RAB Tanrı doğuda, Aden'de bir bahçe dikti. Yarattığı Adem'i oraya koydu. Bahçede
iyi meyve veren türlü türlü güzel ağaç yetitirdi. Bahçenin ortasında yaam ağacıyla iyiyle kötüyü
bilme ağacı vardı. 6. Sayfa
Yaratılı 3:23 Böylece RAB Tanrı, yaratılmı olduğu toprağı ilemek üzere Adem'i Aden bahçesinden
çıkardı. 6. Sayfa
Yeu 1:8 Yasa Kitabı'nda yazılanları dilinden düürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece
gündüz onu düün. O zaman baarılı olacak ve amacına ulaacaksın. 26. Sayfa
Yuhanna 3:16 “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman
edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaama kavusun. 12. Sayfa
Yuhanna 3:6 Bedenden doğan bedendir, Ruh'tan doğan ruhtur. 19. 24. Sayfa
Yuhanna 1:14 Söz, insan olup aramızda yaadı. O'nun yüceliğini —Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle
dolu biricik Oğul'un yüceliğini— gördük. 1 . ve 2. Sayfa
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Yuhanna 10:10 Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaama, bol
yaama sahip olsunlar diye geldim. 9. Sayfa
Yuhanna 10:30 Ben ve Baba biriz.” 1. Ve 2. Sayfa
Yuhanna 11:25-26 İsa ona, “Dirili ve yaam Ben'im” dedi. “Bana iman eden kii ölse de yaayacaktır.
Yaayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?” 15. 16. 19. Sayfa
Yuhanna 12:17 Lazar'ı mezardan çağırıp ölümden dirilttiği sırada İsa'yla birlikte bulunan kalabalık
buna tanıklık etti. 36. Sayfa
Yuhanna 14:13-14 Baba Oğul'da yüceltilsin diye, benim adımla dilediğiniz her eyi yapacağım.
Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım.” 26. Sayfa
Yuhanna 14:20 O gün anlayacaksınız ki, ben Babam'dayım, siz bendesiniz, ben de sizdeyim. 18.
Ve 19. Sayfa
Yuhanna 14:6-7 İsa, “Yol, gerçek ve yaam Ben'im” dedi. “Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse
gelemez. Beni tanısaydınız, Babam'ı da tanırdınız. Artık O'nu tanıyorsunuz, O'nu gördünüz.”
13. 15. 16. Sayfa
Yuhanna 15:16 Siz beni seçmediniz, ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz, meyveniz de kalıcı
olsun diye sizi ben atadım. Öyle ki, benim adımla Baba'dan ne dilerseniz size versin.
Yuhanna 15:7 Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa, ne isterseniz dileyin, size verilecektir.
26. Sayfa
Yuhanna 16:28 Ben Baba'dan çıkıp dünyaya geldim. imdi dünyayı bırakıp Baba'ya dönüyorum.” 5.
Sayfa
Yuhanna 16:33 Bunları size, bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak. Ama
cesur olun, ben dünyayı yendim!” 10. Sayfa
Yuhanna 9:25 O da öyle yanıt verdi: “O'nun günahkâr olup olmadığını bilmiyorum. Bildiğim bir ey
var, kördüm, imdi görüyorum.” 36. Sayfa
1. Yuhanna 1:7 Ama O ııkta olduğu gibi biz de ııkta yürürsek, birbirimizle paydalığımız olur ve Oğlu
İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. 4. Sayfa
1. Yuhanna 1:9 Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağılayıp
bizi her kötülükten arındıracaktır." 26. Sayfa
1. Yuhanna 3:1-3 Bakın, Baba bizi o kadar çok seviyor ki, bize “Tanrı'nın çocukları” deniyor!
Gerçekten de öyleyiz. Dünya Baba'yı tanımadığı için bizi de tanımıyor. Sevgili kardelerim,
daha imdiden Tanrı'nın çocuklarıyız, ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak, Mesih
göründüğü zaman O'na benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü O'nu olduğu gibi göreceğiz. Mesih'te
bu umuda sahip olan, Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar. 25. Sayfa
1. Yuhanna 3:9-10 Tanrı'dan doğmu olan, günah ilemez. Çünkü Tanrı'nın tohumu onda yaar.
Tanrı'dan doğmu olduğu için günah ileyemez. Doğru olanı yapmayan ve kardeini sevmeyen kii
Tanrı'dan değildir. İte Tanrı'nın çocuklarıyla İblis'in çocukları böyle ayırt edilir. 25. Sayfa
1. Yuhanna 5:12-13 Kendisinde Tanrı Oğlu bulunanda yaam vardır, kendisinde Tanrı Oğlu
bulunmayanda yaam yoktur. Tanrı Oğlu'nun adına iman eden sizlere, sonsuz yaama sahip
olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım. 15. Ve 16. Sayfa
1. Yuhanna 5:18-19 Tanrı'dan doğmu olanın günah ilemediğini biliriz. Tanrı'dan doğmu olan İsa
Mesih onu korur ve kötü olan ona dokunamaz. Biliyoruz ki, biz Tanrı'danız, bütün dünya ise kötü
olanın denetimindedir." 17. Sayfa
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Amazon'dan ya da Hristiyan kitapçılarından satın
alınabilecek ek kaynaklar.
 The Rest of the Gospel, Dan Stone and David Gregory
 Classic Christianity, Bob George
 Handbook to Happiness, Charles Solomon
 Ins and Out of Rejection, Charles Solomon
 Lifetime Guarantee, Bill Gillham
 The Normal Christian Life, Watchman Nee
 Sit Walk Stand, Watchman Nee
 Release of the Spirit, Watchman Nee
 Birthright, David Needham
 The True Vine, Andrew Murray
 Abide in Christ, Andrew Murray
 Absolute Surrender, Andrew Murray
 Victory in Christ, Charles Trumbull
 The Key to Triumphant Living, Jack Taylor
 The Saving Life of Christ, W. Ian Thomas
 The Gift of Forgiveness, Charles Stanley
 The Blessing of Brokenness, Charles Stanley
 Adversity, Charles Stanley
 Truefaced, John Lynch
 My Utmost for His Highest (Devotional), Oswald Chambers
 Forgiven Forever, Bob George
 The Grace Awakening, Charles Swindoll
 The Sufficiency of Christ, John MacArther
 Hudson Taylor’s Spiritual Secret, Dr. and Mrs. Howard Taylor
 Weekly e-devotional GraceNotes, John Woodward. Available through
www.GraceNotebook.com
 For Me to Live is Christ, Group study course, Charles Solomon
 The Cross, Your Victory Today, CD Series by Dr. Charles Stanley
(and many other sermons by Dr. Stanley)
 The Shackling of Grace, Lee LeFebre
 The Exchanged Life Conference, CD Series by Lee LeFebre
 Free at Last, Tony Evans
 Dr. Tony Evans (most sermons)
 Gregory Dickow (most sermons)
 Romans: Chapters 5-8, Any Version of the Bible
 www.gracefellowshipintl.com
 www.thelifebookstore.com
 Seeking God through Prayer & Meditation, David Howell
 Fully Alive and Finally Free, David Howell
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Nasıl Tanrı’nın

Gösterilen bu basit gerçekleri yapın, Tanrı'ya
güvenin ve imanın nasıl tamamlanmış, bol ve zaferli
bir yaşam sağlayacağını öğrenin.
BU KITABI NASIL KULLANIRIZ:
• Tanrı ile esenlik içinde yaşamak için rehber
ve yol olarak
• Kurtuluşu anlamanın bir yolu olarak
• Bireysel ya da grup Kutsal Kitap çalışması olarak
(223 tam metin Kutsal Kitap ayeti içerir)
• İncil örneklerini ve ayetlerini kullanarak 30 günlük
adanmışlık ve derin düşünme rehberi olarak
Yazar David Howell Tanrı'nın bir çocuğu olarak
doğdu. O uzun yıllar sadece kendini düşünerek
yaşamıştı. Daha sonra İsa Mesih ona güç ve umut
verdi ve bütün bu tecrübelerin sonucu olarak bu
kitabı yazdı. Resimler, ayetler ve metin aracılığıyla
Howell, İsa Mesih'e nasıl güvenmemiz ve O›nu
nasıl anlamamız gerektiğini göstermektedir ve bu
dünyadaki kurtuluşumuz bizi Tanrı ile zafere, bol
yaşama ve esenliğe götürür.

Mesih'le birlikte çarmıha gerildim.
Artık ben yaşamıyorum, Mesih
bende yaşıyor. Şimdi bedende
sürdürdüğüm yaşamı, beni seven
ve benim için kendini feda eden
Tanrı Oğlu'na imanla sürdürüyorum
Galatyalilar 2:20

