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Kutsal Kitap'ı daha iyi anlamak ve doğru
kullanmak için yardımci materyaller

Ne mutlu o adama ki, kötülerin aklına
uymaz, günahkârların yolunda yürümez
ve alaycıların ortasında oturmaz;
ama zevkini RAB'bin kanunundan alır,
ve gece gündüz bu kanun üzerinde
düşünür.
O , akar sular kenarına dikilmiş aaç gibidir,
yemişini zamanında verir,
ve yaprakları hiç solmaz,
her yaptığını başarır.
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GİRİŞ SÖZÜ :
Allahın sözü her gün yolumuza ışık vermek istiyor.
Rabbimiz bize her gün Kutsal Kitap aracılığıyla
konuşmak istiyor.
O bizi davet eder: “Gelin kahvaltı edin !” (Yuhanna 21:12)
Bu kitabın maksadı, Rabbin sözünü sana yaklaştırmak !

KULLANMA TARİFİ :
1. En üst tarafında günün ayeti ve günün teması yazıyor.
2. Sonra günün temasına bağlı olan birkaç ayet veriliyor. Onları açıp
okursan daha geniş bir bilgi edinmiş olursun.
3. Daha iyi anlayabilmek için bazan bir örnek veriliyor.
4. Ve son olarak temaya bağlı olan birkaç soru ile seni biraz
düşündürmek istiyorum.
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1.gün

Kutsal Kitap nedir ?

Yer ve gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla
ortadan kalkmayacaktır.
Matta 24:35

Biliyor muydun ?


Bütün dünya çapında her yıl 200-300 miliyona kadar Kutsal Kitap ve Kutsal Kitabın
kısımları basılıp dağıtılıyor. Hiç başka bir kitap o kadar çok basılmıyor !



Bütün dünyada yaklaşık 6.500'den fazla diller ve dialektler var. Kutsal Kitap ve
onun parçaları şimdiye kadar 2.400 farklı dile çevirildi ve her yıl 30-40 yeni dillere
çeviriliyor.



Hiç başka bir kitap şimdiye kadar o kadar çok insanlar tarafından okunuyor,
seviliyor ve inanilıyor ve aynı zamanda başkalardan o kadar çok saldıra ve nefrete
uğuradı.



Kutsal Kitap'ındaki kitaplar hepsi bir uyum içindedir. Hem tarih açısından, hem de
tema bakımından bir sıra ve anlam var.



Kutsal Kitap'a gerçekten güvenebiliriz. Başka hiç bir kitabın yada olayın bu kadar
fazla tarihsel kanıtları yok. Bütün İncil'in 4.000'den fazla ve parçalardan 13.000
eski elyazıları var (4. yüzyılına kadar). 6. yüzyılından kalma 9.000 elyazı daha var.
Onları birbirileri ile karşılaştırabiliriz ve böylece İncil'in değişmediği ve gerçek
olduğunu görebiliriz.

Düşün ve cevap ver:
1. Sence Kutsal Kitabı okumalı mıyız, ve neden ?
2. Kutsal Kitap ne bakımından başka kitaplardan farklıdır ?
3. Senin için Kutsal Kitap ne anlam ve değer taşıyor ?

4

2.gün

Kutsal Kitap nereden geliyor ?

"Kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir."
2.Timoteyus 3 : 16

Biliyor muydun ?


Kutsal Kitap, günümüze kadar önem taşıyor ve diridir. Onda yaşamın temel
sorularına bir cevap bulabilirsin. Sık sık onu yavaş, düşünererek ve dua ederek
oku. O yaşama yön gösterir ve sevincin kaynağıdır. Kutsal Kitap olağanüstü bir
kitaptır. O Tanrı'nın sözüdür. Onda Tanrı kendini insanlara açıklıyor.



Allah çeşitli vakitlerde, çeşitli insanlar kullandı. Kutsal Ruh'un aracılığıyla onların
ağzına yazılması gereken sözleri koydu. Bu insanlar böylece Allahın bir instrumenti
oldular.



Böylece bütün Kutsal Kitap yaklaşık 40 çeşitli yazar tarafından ve 1600 sene bir
vakit içinde meydana geldi. Yazarlar arasında padişahlar ve çobanlar, devlet
adamları ve balıkçılar vardı.



Kutsal Kitap bir kütüphaneye (bibliotekaya) benziyor. Onun içinde 66 ayrı kitap
var. Bütün Kutsal Kitap iki parçaya ayrılıyor: Eski Antlaşma (39 kitap), ve Yeni
Antlaşma (27 kitap).



Yazarlar kendiler, Allahın sözlerini konuştuklarını söylediler.

Düşün ve cevap ver:
1. Kutsal Kitap aslında kim yazdı ?
2. Rab çeşitli insanlar yazar olarak kullandı. Bazılar tanıyabilecek
misin ? Onların adları yaz !
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3.gün

Nereden bilebiliriz ki Kutsal Kitap
gerçekten Allahın sözü müdür ?

“Öncelikle şunu bilin ki, Kutsal Yazılar'daki hiçbir
peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir.”
2.Petrus 2 :20

Biliyor muydun ?


Sade eski ahitte 3.800 kereden fazla “Allah konuştu “ sözler okuyabiliriz. Kutsal
Kitap'ın kendisi Allahın sözü olduğuna şahitlik eder:
İbraniler 1:1-2 / 2.Timoteus 3:16



İsa Mesih dedi ki, Eski Antlaşma ve İsa'nın kendi sözleri Allahın sözü oluyor:
Matta 24:35 /5:17 / Luka 4:21 / 24:27-44 / Yuhanna 5:39+46 / 6:63



Bütün elçiler, Kutsal Kitap'ı Allahın sözü olarak kabul ettiler:
Elçilerin İş.24:14 / 1.Korintliler 14:37 / 15:3+4 / 1.Petrus 1:25



Kutsal Kitap'taki peygamberlik sözlerin çoğu, ayrıntılı yerine geldi. Allahın sözü hiç
bir zaman boşa çıkmaz !
Yeşaya 34:16 / 7:14 - Matta 1:20-23
Mika 5:2
- Matta 2:5-6
Zekarya 9:9
- Matta 21:1-7
Zekarya 11:12-13
- Matta 26:14-16



Defalarça Kutsal Kitap'ı yok etmeye çalıştılar, fakat Allah kendi sözünü hep
korudu. O yüzden Kutsal Kitap günümüze kadar orginal gibi duruyor.



Onun dışında en güçlü kanıt şudur: Kutsal Kitap milionlarca insanın hayatlarını
değiştirdi ve bugüne kadar değiştirmeye devam ediyor !

Düşün ve cevap ver:
1. Yukarıdaki ayetleri oku !
2. Eger biri derse: “Kutsal Kitap Allahın sözü değildir, ama içinde
Allahın bazı sözleri bulunuyor !” böyle birine ne cevap verirsin ?
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4.gün

Kutsal Kitap'ta ne var ?

"Çünkü hiç bir peygamberlik sözü insan isteinden
kaynaklanmadı. Kutsal Ruh tarafından yöneltilen insanlar
Tanrı'nın sözlerini ilettiler."
2.Petrus 2 :21

Biliyor muydun ?




Bütün Kutsal Kitabın baş teması İsa Mesih'tir ve O'nunla gelen kurtuluşumuzdur:


Kurtuluşun hazırlanması

- bütün Eski Antlaşma



Kurtuluşun gerçekleşmesi

- İncil (Matta / Markos / Luka / Yuhanna)



Kurtuluşun yayılışı

- Elçilerin İşleri



Kurtuluşun açıklanması

- Öğretiş Mektupları



Kurtuluşun tamamlanması - Vahiy kitabı

Bütün Kutsal Kitap'ta 4 çeşit yazı var: açıklama, tarih, öğretiş ve peygamberlik.!

Açıklama
Tarih
Öğretiş

Musa'nın 5 kitabı +
Matta-Markos-Luka-Yuhanna
Yeşu kitabından Ester kitabona kadar +
Elçilerin İşleri

Eyub kitabından Ezgiler Ezgisi kitabına kadar +
Romalılar'dan Yahuda mektubuna kadar

Yeşaya'dan Nalaki'ye kadar
Vahiy kitabı

Peygamberlik

Düşün ve cevap ver:
1. Kutsal Kitabı okurken hangi baş tema her daima aklımızda tutalım ?
2. Kutsal Kitabın kitaplar hangi kısımlara ayırabiliriz ve bunların
hangileri üzere gerçekliğini araştırılabilir ?
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5.gün

Kutsal Kitap'ta ne var ?

“Allahın sözü canlı ve kuvvetlidir, her iki ağızlı kılıçtan
daha keskindir. Ruhu ve canı, oynak yerleri ve iliği yarıp
ayırıyor. Yürein düşüncelerini ve maksatlarını
anlayabilir.“
İbraniler 4:12

Bilmen gereken şeyler :


"Allahın sözü Kutsal Kitap'ta bulunuyor" demek doğru değil: hayır o Allahın
sözünün ta kendisi oluyor.



Yeni Antlaşma (İncil), Eski Antlaşma'nın (Tevrat, Zebur ve peygamberler) içinde
saklı bulunuyor, ve Eski Antlaşma, Yeni Antlaşma'da açıklanılıyor.



Kutsal Kitap bize kurtarıcı İsa'yı gösteriyor.



İncilin ilk dört kitapçığı bize İsa Mesihin hayatını, işlerini ve öğretişini anlatıyor.
Dört yazar, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'nın arasında büyük bir uyum
görünüyor. Bize İsa Mesih'i anlatırken, gözlerimizin önünde bir bütün resim
çiziyorlar ...





Matta bize İsa Mesih vaad edilmiş padişah olarak gösteriyor.



Markos bize İsa Mesih mükemmel hizmetçi olarak gösteriyor.



Luka bize İsa Mesih İnsanoğulu olarak göstermek istiyor.



Yuhanna bize İsa Mesih Allahın Oğlu olarak gösteriyor

Kutsal Kitap hiç bir zaman bize Allahın var olduğunu ispatlamaya kalkmıyor,
Allahın var olduğunu kesin olarak varsayıyor.

Düşün ve cevap ver:
1. Kutsal Kitap sence nedir ?
2. İncilin ilk dört kitabında İsa için ne öğreniyoruz ?
3. İkinci toçka daha iyi anlayabilmek için bir örnek verebilir misin ?
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6.gün

Kutsal Kitap ne için faydalı oluyor ?

"Kitabı-Mukaddes'in hepsi Allahın soluğundan geliyor ve
öğretirmek, günahları göstermek, hayatımızı düzeltirmek
ve doğruluk yolunda terbiye etmek için faydalıdır"
2.Timoteus 3:16

Öğrenmekle büyüyorsun !


Bazı atasözleri şöyle der: "Bilmemezlik cezadan korumaz " – "Bilmemek ayıp değil,
sormamak ayıptır". Doğru - ama Rab cahil ve bilgisiz kalmamızı istemiyor, onun
için bize Kutsal Kitap'ı verdi.



Kutsal Kitap bize Rabbin yollarını ve Rabbin düşüncelerini öğretiyor ! Davut
peygamber şöyle dua etti: "Ya RAB, bana yollarını öğret !" (Mezmur 25:4). Ve
zaten bize gerekli olan odur, çünkü Onun yolları, bizimkilerden farklıdır (Yeşaya
55:8+9).



Kutsal Kitap bize Rabbin isteğini, O'nun buyruklarıni ve sıralarını öğretiyor:
Mezmur 119:12+108.



Rabbin sözü, aynı zamanda bize yararlı olan şeyler nedir ve nasıl bir imanlı hayat
sürebiliriz diye öğretiyor: Mezmur 143:10 / 34:11 / Vaiz 12:13 / Yeşaya 48:17



Ayrıca Rabbin sözünden, Allahın bizim için ne planı var, nasıl günaha karşı
duracağız ve hayatımız nasıl boşa gitmeyecek diye öğrenebiliriz.



Kutsal Ruh, Kutsal Kitap'ı hayatımızda bir instrument gibi kullanmak istiyor. Bize
Allahın sözlerini öğreterek, bizi anlayışlı, bilgili ve Rabbe şan getiren uygun kişiler
yapmak istiyor.

Düşün ve cevap ver:
1. En iyi Rabbin isteyi nereden öğrenebiliriz ?
2. Rab yollarını kime bildiriyor ? Mezmur 25:8+9+12 oku.
3. Rabbin yolları nasıldırlar ? Mezmur 25:10 oku.
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7.gün

Kutsal Kitap ne için faydalı oluyor ?

"Kitabı-Mukaddes'in hepsi Allahın soluğundan geliyor ve
öğretirmek, günahları göstermek, hayatımızı düzeltirmek
ve doğruluk yolunda terbiye etmek için faydalıdır"
2.Timoteus 3:16

Günahını tanı !


Eger Rabbi seversek, o zaman O'nun isteğini yapmak isteyeceğiz. Ve eger bilmek
istersek, Allahın gözünde doğru ve yanlış olan nedir, o zaman Rabbin sözünü
araştırmamız lazım.



Eger yanlışlığımızı kabul edip günahlarımızı itiraf etmezsek, o zaman işimiz nafile
olmaya başlayacak.



Kutsal Ruh, Kutsal Kitap aracılığıyla, günah nedir konusunda bize anlayış vermek
istiyor.



Neden imanlıların çoğu Rabbin sözüne fazla önem vermiyorlar, onu fazla
okumuyorlar ? Bir sebep herhalde şu ki, Rabbin sözü diridir ve bize bir ayna gibi
yanlışlıklarımızı gösteriyor, doğrulanmak ve düzeltmek için bizi uyarıyor. Fakat biz
insan olarak dinlemek ve deiğişmek pek istemiyoruz.



Kutsal Kitap'ta yazıyor ki, kalbimizdeki kötülükler bizi kirletiyor. Ağızımıza giren
şeyler değil, ama ağızımızdan çıkan şeyler bizi murdar ediyor.



Aynı zamanda Rabbin sözü bize değil sadece yanlış olanı, fakat doğru olanı da
gösteriyor. Doğruyu iyi bilmekle yanlışı daha iyi ayırabileceksin.

Düşün ve cevap ver:
1. Markos 7:20-23 oku ! Burada sıralanan şeylerden hangisi ile en çok
problemin var ?
2. Markos 12:29-31 oku ! En doğru ve en önemlisi nedir ?
3. Hayatında en doğru olanı nasıl uyguluyorsun ?
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8.gün

Kutsal Kitap ne için faydalı oluyor ?

"Kitabı-Mukaddes'in hepsi Allahın soluğundan geliyor ve
öğretirmek, günahları göstermek, hayatımızı düzeltirmek
ve doğruluk yolunda terbiye etmek için faydalıdır"
2.Timoteus 3:16

Artık yeni bir program !


Yuhanna 17:17'de İsa bizim için şöyle dua etti: “Onları gerçekle kutsal kıl. Senin
sözün gerçektir !” Demek ki, Rab bizi olduğumuz gibi kabul etti... fakat
olduğumuz gibi kalmamızı istemiyor. Bizi değiştirmek ve yola getirmek istiyor, ve
bunun için Kutsal Kitabı kullanacak.



Kutsal Kitap'ta öğreniyoruz ki, Allah kutsaldır ve aynı zaman bizim de kutsal
olmamızı istiyor. Bunun için Rabbin sözünde bize gösteriliyor, bu kutsallığı
hayatımızda nasıl gösterebiliriz.



Mesela: Efesliler 4:25'te şöyle okuyabiliriz: “Bunun için yalanı üzerinizden sıyırıp
atarak her biriniz komşusuna gerçeği söylesin.“ - Burada bize açıkça gösteriliyor,
neyi yapalım, neyi yapmayalım. Buna göre davranırsak, Rabbin sözü ile hayatımızı
düzeltmiş oluruz.



Kutsal Kitap'la uğuraşırsak, Rab da bizimle uğuraşıp bizimle iyi bir iş bitirecek. Ya
günah bizi Kutsal Kitap'tan uzaklaştıracak, ya da Kutsal Kitap bizi günahtan
uzaklaştıracak. Kendin karar ver: hangisi daha iyidir ?

Düşün ve cevap ver:
1. Bizi günlük hayatımızda kutsallaştırabilmek için, Rab hangi
instrument kullanıyor ?
2. Efesliler 4:28-32 oku ! Rabbin sözü başka hangi konularda bizi yola
getirmek istiyor ?
3. Mezmur 119:11'e göre, bizi günahtan koruyan nedir ?
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9.gün

Kutsal Kitap ne için faydalı oluyor ?

"Kitabı-Mukaddes'in hepsi Allahın soluğundan geliyor ve
öğretirmek, günahları göstermek, hayatımızı düzeltirmek
ve doğruluk yolunda terbiye etmek için faydalıdır"
2.Timoteus 3:16

Doğruluk yolunda yürümek :


Rabbi tanımazken, haksızlık yolunda yürürdük. Hem doğru düşünmezdik, hem de
doğru davranmazdık, doğru yaşamazdık. Allahın önünde doğru sayılmazdık. Ne kadar
da çabalamıştık, gene de doğru sayılamazdık.



Fakat şimdi kalbimizi Ona açtık ve kurtarıcımız Rab İSA Mesih'in sayesinde artık
doğrulanmış sayılıyoruz. O bize kendi doğruluğunu verdi. Allahın önünde doğru
sayılmanın tek yolu budur. Kendimizden gelen bir doğruluğumuz yok.



Bu sebepten artık değil haksızlık yolunda, fakat doğruluk yolunda yürümekteyiz. Bu
doğruluk yolunda sağlam yürümeli ve pekişmeliyiz. Aynı zamanda Rabbin sözü
aracılığıyla terbiye edilmeliyiz.



Allahın önünde kazandığımız bu doğruluk, hayatımızda da görünsün. Dürüstçe yapılan
iyi işlerimiz, doğruluğumuzu göstermeli. Her bir Mesihçi dürüstlüğü ve gerçekçiliği
için tanınmış olsun; o zaman gerçekten doğruluk yolunda yürüyoruz.



Kalbimizde doğruluk için bir istek olmalı. Rabbin sözü bunun için bizi terbiye etmek
istiyor. Bu yüzden yalana, ikiyüzlülüğe, aldatmak ve kandırmak... öyle alışkanlıklara
hayatımızda yer vermek istemiyoruz.

Düşün ve cevap ver:
1. Doğru olmayan bir dünyada doğruluğun peşinden koşarsak, ne
bekleyebiliriz?
Matta 5:10 / 1.Petrus 3:14 oku.
2. Hangi konularda doğru davranmayı öğrenelim ? Romalılar 13:7 oku.
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10.gün

Kutsal Kitap ne için faydalı oluyor ?

"Öyle ki, Allah adamı tamam olsun, her iyi iş için hazır
olsun."
2.Timoteus 3:17

Hazırlanmış ol !


Bir imanlı Rabbin sözü aracılığıyla yeniden doğmuş oluyor (1.Petrus 1:23). Sonra bu
temelin üzerine Rabbin sözü ile besleniyor (Matta 4:4) ve sonuç olarak anlayışta ve
davranışta büyüyüp olgunlaşıyor. (1.Yuhanna 2:14)



Kutsal Kitap varken hiçbir Mesihçi cahil kalmak zorunda değildir. Kutsal Kitap bizim
haritamız (yol kartası), yolumuza ışık ve aynı zamanda bizi besleyen yemek oluyor.
Rabbin işinde çalişan işçiye instrument ve Rabbin askerlerine silah oluyor.



Her gün Rabbin sözünü okuyup onun üzerine derin düşünürsek, ve ona hayatımızda
yer verirsek, o zaman büyüyüp olgun Allah adamları ve Allahtan korkan kadınlar
olacağız.



Rabbin sözü bir ayna gibidir ve bize ne düzeltmemiz lazım gösteriyor. Rabbin sözü
aynı zamanda bir gaderob gibidir: bize gösteriyor neyi soyunalım ve neyi giyiyelim
diye.



Rabbin sözü güvenilir oluyor ve bizi emin kılıyor. (1.Yuhanna 5:13) ve bizi her iyi iş
için hazırlıyor.

Düşün ve cevap ver:
1. Sence, ne zaman Rabbin sözü hayatımızda bir iş bitirebilir ?
2. Matta 7:24-27 oku ! İki kişi, iki ev ve aynı probleme rastlıyorlar,
sunuçlar ise farklı, neden ?
3. Sen bu benzetmedeki iki adamın hangisine benziyorsun ?
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11.gün

Kutsal Kitap neye benziyor ?

"Ve Ruhun kılıcını,hani Allahın sözünü, alın."
Efesliler 6:17

Düşmanla karşılaşmaya hazır ol !


Kutsal Kitap iki ağızlı bir kılıç gibidir (İbraniler 4:12). O, bizim elimiz ve
kalbimizde Şeytana karşı durabilmek için güçlü bir silah oluyor.



Bir asker savaşa silahsız giderse, demek ki, hem işini hem de hayatını pek
önemsemiyor ve kendini tehlikeye atıyor. Öbür türlü, bir asker silahla savaşa
giderse ama silahın doğru kullanılması bilmezse yine bir işe yaramayacak.



Rab sana vermiş olduğunu silahı iyi bil ve onu doğru kullanmayı öğren !



Rab İsa, Şeytan tarafından denendiği zaman, bize ders verdi ve iyi bir örnek
braktı. Öyle ki bilelim, nasıl Rabbin sözünü bir silah gibi kullanabiliriz. Matta 4: 111'e kadar ayetleri oku !



Unutmayalım ki, Şeytan da Kutsal Kitap'ı biliyor. Bizi denemek ve düşürmek için
onu yanlış ve ters bir biçimde kullanıyor. Bu sebeple Rabbin sözünü öğrenmek ve
doğru kullanmak için içimizde gerçekten bir istek olsun.



Bunun için sana zor durumlarda yardım etmiş olan ayetleri ezberle. Lazım olunca,
onları bir silah gibi Şeytana karşı kullan.

Düşün ve cevap ver:
1. Şeytan İsa'yı hangi durumlar üzere denedi ?
2. İsa hangi sözlerle Şeytanı susturup uğrattı ?
3. Mezmur 119:11 oku ! Günahtan korunmak için ne lazım yapalım ?
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12.gün

Kutsal Kitap neye benziyor ?

"Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın, sözün
uygulayacıları da olun. Çünkü sözün dinleyecisi aynada
kendi doğal yüzüne bakan kişiye benzer. "
Yakup 1 :22-24

Aynaya bak !


Kutsal Kitap bir aynaya benzer. Orada Rab bize kendimizi göstermek istiyor. Her
gün o aynaya bakıyor musun ?



Eger Mesih'i dünya'ya göstermek istersek, her gün o aynaya bakarak kendimizi
düzeltmeliyiz !



Ayna bize her zaman gerçeği gösteriyor... hoşumuza gitmezse de !



Bir vakitler Afrika'nın bir tarafında bir küçük orman milleti yaşardı. O milletin
kralının tek bir kızı varmış. Bu kız her daima gurur yapıp kendini methederek:
“Bütün halkın en güzel kadını benim" demiş. Her gün akarsuların yanına gitmiş,
dalgalarında kendi yüzünün yansıtmasına bekleyip demiş: “Gerçekten en güzel
kadın benim”. Bir gün başka bir yerden onların köyüne satıcılar gelmiş, yeni
eşyalar ve kumaşlar getirmişler. Ve krala hediye olarak bir ayna verip dediler: "Bu
aynaya bakan gerçeği görür". Kral onu görünce, “Bu ayna kızıma çok güzel bir
doğum günü hediyesi olacak” demiş, ve öyle de yapmış. Kız büyük sevinçle
hediyesini almış, odasına koşup onu ambalaj kutusundan çıkarıp aynaya bakmış.
Ama sonra ne oldu? Kız bağırmaya başlamış, öfkelenip aynayı hemen kırmış.
Neden acaba ? Ayna ona ne kadar çirkin olduğunu gösterdi ve bunu kabul
edemedi. Sen de Kutsal Kitap'a öyle davranma !

Düşün ve cevap ver:
1. Kutsal Kitap'a baktığımızda ne zaman en büyük fayda bulacağız ?
2. Son defa olarak ne zaman Kutsal Kitap sana bir şey gösterdi ? Onu
yaptın mı ? Ne zaman, nasıl ?
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13.gün

Kutsal Kitap neye benziyor ?

“Mesih bunu yaptı, kiliseyi su ile, hani sözü ile, yıkayıp
paklasın ve öylelikle kutsal kılsın“
Efesliler 5:26

Temiz ol !


Rabbin Sözü su gibidir. Onunla meşgul olduk öu, ona hem düşüncelerimiz hem de
hareketlerimizde yer verdik mi, o zaman hayatımızı temizleyecek.



Osman birkaç senelik bir imanlı idi. Her zaman toplantılara giderdi ve her gün
değilse de sık sık Kutsal Kitap'ı okurdu. Fakat belli bir zaman sonra problemler
olmuş, toplantıda bazı kardeşler kötü örnek olmuş, Osman'ın da kurajı yıkıldı.
Kutsal Kitap'ı okursa da, Osman'a hep kupkuru, önemsiz sözler gibi geldi, sanki hiç
tat kalmamış. Tam o günlerde karar almış, dostunu ihtiyar Hilmi'yi ziyaret etsin. O
da olgun bir imanlı olduğu için hemen anladı ki, Osman sırada değil. Osman ona
derdini anlattı. Hilmi, hikmetli biri olarak, ona bir iş bindirdi. Rica etti ki,
köşedeki kovayı alıp ona kuyudan su getirsin. Osman su almaya gitti, ama
dönerken gördü ki, kovanın dibinde delikler var. Bütün su oradan dökülüp
kayboldu. Hilmi'ye sinirlenip onun yanına öfkeli döndü: ”Bak bu iş da boşa çıktı”
dedi. Hilmi ona cevap verip dedi: “hayır, boşuna değildi, en azında kova
paklandı“. Osman hemen dersi anladı: demek ki, Rabbin sözünü okurken hemen
bir şey anlamazsak da, hepten kuru gitse de ... en azında düşüncelerimiz
paklanmış olur.

Düşün ve cevap ver:
1. Mezmur 19:5-11 oku – Burada Rabbin sözü hayatımızda ne iş
bitirmek istiyor ?
2. Eger işlerimizin iyiye doğru gitmesini istersek, o zaman ne
yapmalıyız ? Mezmur 1 oku.
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14.gün

Kutsal Kitap neye benziyor ?

"Sözün bir fenerdir adımlarımın önünde,
bir ışıktır yolumun üzerinde!"
Mezmur 119:105

Karanlıkta yürüme !


Bizim yaşadığımız dünya kötülüklerle ve karanlıkla doludur. Bazan şaşkın şaşkın
durup doğrulukla olan yolu arıyorus. Rab benden ne istiyor, ne yapmam lazım, ne
karar alayım ? Bunun gibi sorular bizi rahatsız ediyor.



Fakat ilk önce kendi kendimize bu soru sormalıyız: “Ben gerçekten Rabbin isteyi
yapmak istiyor muyum ?”



Ancak bu soruya bir “evet” cevabın varsa, hazırsın da Rabbin isteyi anlamaya.
Eger Rabbi ciddi alırsak O da bizi ciddi alacak ve bize yolunu gösterecek.



Karanlıkta yürümeyelim ve yolumuzu şaşmayalım diye Rab bize Kutsal Kitap verdi
ki yolumuza ışık olsun !



Nasıl Rabbin isteyi daha iyi olarak anlayabilirim ? Burada sana yardım edebilecek
bazı şeyler var !


Kendini tamamen Rabbe ver ! - Romalılar 12:1



Dünyanın gidişine uyma ! - Romalılar 12:2



De[işmeye hazır ol ! - Romalılar 12:2



Rabbin sözünü sürekli oku ! – Mezmur 119:105



Duada Rabbin yüzünü ara ! – Yakup 1:5



Kalbindeki selameti kaybetme ! - Filipililer 4:7



Olgun kardeşlere danış ! – Süleman Özd. 15:22



Bulunduğun durumu kantarla ! - 2.Korintliler 2:12+13

Düşün ve cevap ver:
1. Eger istersek, Rab bizi düz yollarda gütsün, Süleymanın Özd. 3:5-7'e
göre ne yapmamız lazım ?
2. Yeşu 1:8+9 oku ! Başarılı olmak için ne yapmamız lazım ?
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15.gün

Kutsal Kitap neye benziyor ?

"Allahın sözü temiz süte benziyor.
Siz de, yeni doğmuş bebekler gibi, o sütü özleyin.
Öyle ki, onunla kurtuluşta büyüyesiniz."
1.Petrus 2:2

Sağlıklı beslen !
 Ruhsal hayatımızda sağlıklı büyümek için ne lazımsa, Kutsal Kitap'ta bulabiliriz.
 Bir bebeğe et yada katı yemek verilmez, ne de olsa, daha dişleri yok. Ona süt
lazım ! İşte, Kutsal Kitap da süte benziyor. Yeni bir imanlı, ilk günden beri bilmeli
ki, onun inancı sağlam bir temel üzerinde duruyor. Bu temel Rabbin sözüdür. İman
etmek, vaaz etmekten geliyor; vaaz etmek de Rabbin sözünden geliyor
(Romalılar 10:17).
 İman eden kişi, Rabbin sözüne dayanarak, gerçekten emin olabilir. Rabbin sözü
ona yeterli garanti olur. Rab istiyor ki, her imanlı bilsin, neye iman ediyor ve
neden iman ediyor ! Bilgisiz ve anlayışsız olmayalım !
 Sence, yeni bir imanlıya ne gibi taze süt verilmeli ? Burada önemli gördüğümüz
bazı şeyleri sıralamak istiyoruz:
 Kurtuluşun neye bağlı olduğunu öğrensin !
 Günah işledikten sonra nasıl davranması
gerektiğini bilsin ?
 Kutsal Kitap'ı okunmayı öğrensin !

Bunlar için
birer tane
ayet bul !

 Dua etmeyi öğrensin !
 Beraberliğin önemini anlasın !
 İnancını paylaşmayı bilsın !
 Rabbi ve onun isteğini iyi tanısın !
 Rabde neye kavuştuğunu iyi bilsin !

Düşün ve cevap ver:
1. Kendin için bir liste yap, kağıda yaz: neye inanıyorsun ve neden o
şeylere inanıyorsun !
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16.gün

Kutsal Kitap neye benziyor ?

“İnsan sade ekmekle yaşamaz, Allahın ağızından çıkan her
bir sözle de yaşar.”
Matta 4:4

Ne ile besleniyorsun ?


Sade sofraya konulan ekmek bizi beslemez, ancak ağızımıza giren ekmek bizi
bezler. Belki senin evinde 10 tane Kutsal Kitap bir rafta duruyor. Arasıra onlardan
tozu siliyorsun. Ondan sana bir fayda olacak mı ? Hayır ! Her gün onu istekle ele
alıp okumazsan, hiç bir faydan olmayacak. Ne beslenecen, ne de büyüyecen.



Kutsal Kitap, ruhsal ekmeğimizdir. Eger imanlı hayatımızda ilerlemek ve büyümek
istersek, mutlaka Rabbin sözü ile vakit geçirmeliyiz. Yoksa hiç olgunlaşmayacaz,
ruhsal konularda hep bebek kalacaz. Ve emin ol, o senin için Rabbin isteği
değildir.



Birisi sana gelip derse: “Bütün hafta durmadan yedim; bu bana artık bir kaç ay
için yeter. Üç ay sonra yine başlayacam ekmek ve yemek yemeye”, o kişi hakkında
ne düşünecen ? "Galiba kafadan biraz bozuk", dersin. Fakat bazı imanlılar tam öyle
davranıyorlar: bir seminara yada konferansa katılıyorlar; ve sonra sanıyorlar ki,
orada aldıkları ruhsal bes onlara aylar boyunca yetecekmiş. Hayır, öyleleri hiç
büyümüyorlar.



Günde kaç kere yemek yiyiyorsun ? Her gün bari bir kere Rabbin sözü ile
besleniyor musun ? Her gün kendine kesin bir vakit ayır ve Rabbin sözünü oku !

Düşün ve cevap ver:
1. Yeremya 15:16 oku. Yeremya sevinç bulmak için ne yaptı ?
2. Yeşaya 50:4-5 oku. Bu ayetlerden ne anlıyorsun ?
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17.gün

Kutsal Kitap neye benziyor ?

"Gökten inen yağmur ve kar, toprağı sulamadan, ..
yiyene ekmek vermeden, nasıl göğe dönmezse,
ağzımdan çıkan söz de öyle olacak.
Bana boş dönmeyecek, isteğimi yerine getirecek."
Yeşaya 55 : 10+11

Gerekli olan !


Rabbin sözü, haberimiz olmadan büyük bir iş bitiriyor. Kutsal Kitap yağmura ve
kara benziyor. Yağmur ve kar olmazsa ekin ve ekmek de olmayacak. O zaman biz
de çok ziyan olacaz..



Rab kendi sözünü bir maksatla verdi: bizde Onun istediği işini bitirsin. Ve emin
olabiliriz ki, Rabbin sözü hiç boşa gitmeyecek. Hayatımızda ona yer verdik mi,
kesinlikle iyi bir meyva meydana getirecek. O sözden hem biz kendimiz
beslenecez, hem de başkaları besleyecez.



Rabbin sözü güçlüdür. Her şey Rabbin sözü aracılığıyla yaratıldı. O dedi ki: “Ol” ve
her şey oldu.



Demek ki, Rabbin sözüne gerçekten güvenebiliriz. Rab neye söz verdiyse, Onun
gücü yetecek, sözünü yere getirsin. Ona güven !



Demek ki, Rabbin sözünü yayıp bildirirsek, o boşuna değildir. Yaydığımız söz
mutlaka ürün verecek, mutlaka iyi bir iş bitirecek. Bir gün öğrenecez, konuşarak
ya da broşür dağıtmakla yaydığımız Rabbin sözleri, ne iş bitirdi, ne kadar ruhsal
meyva meydama getirdi. Ve o zaman şaş baş kalacaz !

Düşün ve cevap ver:
1. Romalılar 1:16 oku. Elçi Pavlus neden Rabbin sözünden utanmadı ?
Yuhanna 8: 31-32 oku.
2. İsa'nın gerçek öğrencileri nasıl belli olurlar ?
3. Rabbin sözüne bağlı kalırsak ne olacak ?
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18.gün

Kutsal Kitap neye benziyor ?

"Benim sözüm ateş gibi değil mi ?" Rab böyle diyor .
Yeremya 23:29

Ateşle oynama !


Rabbin sözü ateşe benzer. Bu demek ki, Allahın sözleri kutsal, değişmez ve
temizdir. Kim onlardan bir şey çıkarırsa ya da eklerse, Rab'le hesaplaşmak zorunda
kalacak ve Rab'den gereken ceza alacaktır. (Vahiy 22:18-19)



Rab kendi sözünü korur. Onun sözleri asla değişmez. Rab kesinlikle müsaade
etmeyecek ki değiştirilsinler. Gök ve yer geçecek, ama Onun sözü hiç
geçmeyecektir (Matta 24:35). Rab, ağzından çıkan sözlerle dünyayı yargılayacak.



Aynı zamanda Rabbin sözü her şeyi meydana çıkan ve yakan bir ateş gibidir. Onun
ateşinin ışığında gizli ve saklı şeyler de ortaya çıkacak (İbraniler 4:12-13).



Yeremya peygamber kurajsız kalırken, artık Rab için konuşmak istemez oldu.
Fakat Rabbin sözü ona iyi bir rahatsızlık verdi. Onun kalbinde bir ateş yaktı, gene
Rab için konuşsun. (Yeremya 20:9).



Öbür tarafta, Kutsal Kitap bizi bir ateş gibi ısıtırır, kalbimize yeniden sıcaklık verir
ve bize aydınlatır (Luka 24:32). Rabbin vaat sözleri ve buyrukları bize yön
gösterir, bize kuraj ve rahatlık verir.

Düşün ve cevap ver:
1. Sence, nasıl en uygun şekilde Rabbin sözüne gereken saygı
gösterebiliriz ?
2. Rabbin sözü ateş gibidir ! Sence bu ne demek ?
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19.gün

Kutsal Kitap neye benziyor ?

"Tohum Tanrının sözüdür."
Luka 8:11

Luka 8: 5-15 oku !
"Köylünün biri gitmiş, ekin eksin. Ekerken kimi taneler yol kenarına düşmüş. Ayaklarının
altında çinenmiş ve gökteki kuşlar onları yemiş. 6 Başka taneler kayalı toprağın üstüne
düşmüş. Biraz büyüyünce de kuruyup gitmiş, çünkü suyu az idi. 7 Gene başka taneler
tikenlerin arasına düşmüş. Tikenler de onlarla beraber büyümüş, onları bomuş. 8 Ve gene
başka taneler bereketli topraa düşmüş. Büyüyüp yüz kat daha fazla yemiş vermiş." İsa bu
şeyleri söyleyince şöyle dedi:"Kimin kulağı varsa seslemek için, seslesin!"
5

Öğrencileri gelip İsa'ya sordular, bu benzetme ne demekmiş. 10 O da onlara
dedi:"Sizlere verildi, Allahın krallığının saklı meselelerini anlayasınız. Ama ehaleye lazım
benzetmelerle konuşayım. Öyle ki, görüp de görmesinler, sesleyip de anlamasınlar.
9

Şimdi, benzetme şöyle gidiyor: 'Tane, Allahın haberidir. 12 Yol kenarına ekilenler de
şunlardır: en baştan sesliyorlar, ama sonra Şeytan gelip Allahın sözünü onların
yüreklerinden çalıyor. Öyle ki, iman edip kurtulmasınlar. 13 Kayalık topraa düşenler gene
şunlardır: Allahın haberini işitince, onu sevinçle kabul ediyorlar. Ama saalam kökleri yok.
Sade bir zaman için iman edip sıkıntı zamanında düşüyorlar. 14 Tikenlerin arasına düşen
taneler gene şunlardır: Allahın haberini işittiler. Sonra yollarında devam ederken, bu
hayatın kahırları, zenginliği ve keyfi onları bouyorlar. Hiç de olgun yemiş vermezler. 15
Bereketli topraa düşen taneler de şunlardır: Allahın haberini dürüst ve iyi bir yürekle
sesliyorlar. Ona sarılıp sabırla iyi yemiş veriyorlar."
11

Düşün ve cevap ver:
1. Sen hangi toprağa benziyorsun ?
2. İyi toprağa benzemek için ne lazım yapasın ?
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20.gün

Kutsal Kitap'ı neden okuyalım ?

"Kutsal Yazıları biliyorsun. Onlar sana kurtuluş için lazım
olan bilgiyi verebilir."
2.Timoteus 3:15

Okumakla emin olursun !


Cahil ve bilgisiz kalmak zorunda değilsin ! Rabbin sözü herkes içindir, ve herkes
kendi onu okusun, çalışsın ve araştırsın. Ve anladığını uygulanmakla sağlam ve
kökleşmiş bir imanlı olacaksın.



Neden Rabbin sözünü okuyalım ? Böylece Rabbimizi daha iyi tanıyacağız (Yuhanna
5:39)



Neden Rabbin sözünü okuyalım ? Çünkü bu bizi hikmetli yapacak. (Mezmur 119:
98-100)



Neden Rabbin sözünü öğrenelim ? Çünkü o bizi günahtan koruyor. (Mezmur 119:
11)



Rabbin sözünü okuyoruz, çünkü böylece Rab bizi deiştirmeye başlıyor. (Yuhanna
17:17)



Rabbin sözünü okuyoruz, çünkü böylece Rabbin isteğini daha iyi öğrenmiş
olacağız. (Mika 6:8)



Rabbin sözünü okuyoruz, çünkü böylece doğru ve yanlış öğretişi ayırt etmeyi
öğreniyoruz. (Elçilerin İşleri 17:11)

Düşün ve cevap ver:
1. Sence, topluluklar ve imanlılar arasında en büyük ihtiyaç nedir ?
2. Sence, neden imanlıların çoğu Rabbin sözünü fazla okumuyorlar ?
3. Lütfen, yukarıdaki bütün ayetleri oku !
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21.gün

Rable buluşmak ne demektir ?

"Benim koyunlarım benim sesimi işitiyorlar. Ben onları
tanıyorum, onlar da benim arkamdan geliyorlar"
Yuhanna 10:27

İlk adımı at !


İsa, iyi çoban olarak bizi her gün gütmek istiyor !



Onun için biz de her gün O'nunla buluşmalıyız !



Rable buluşabilmek için vakit ayırmalısın !

Kutsal Kitap'ta Rab bize konuşuyor.
Onun için her gün Rabbin sözü okuyalım !

Kutsal Kitap'ı okumak

Dua etmek

Dua ederken biz Rab'le konuşuyoruz.
Onun için ona her gün yaklaşalım !
 Ne zaman Rab'le buluşacan ? (belirli bir zaman seç)


Nerede Rab'le buluşacan ? (belirli bir yer ayır)



Ne kadar vakit bunun için ayıracan ? (kaç dakika diye karar ver)



Kutsal Kitap'ın neresini okuyacan ? (hangi kitap, hangi bölüm diye karar
ver)
Bunun için sen şimdi karar ver !
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22.gün

Neden Rable buluşalım ?

"Ey bütün yorgunlar, ağır yük altında olanlar!
Bana gelin, ben size rahatlık verecem."
Matta 11:28

Çünkü davetlisin !


Rab seni bekliyor: O'nunla vakit geçirmeye davetlisin ! Sanma ki, O sade bizden bir
şey istiyor. Hayır ! O istiyor ki, biz O'nun huzurunda rahatlanalım ve sakinleşelim. O
bizi tazelemek istiyor. Kutsal Kitap aracılığıyla bize konuşmak istiyor.



Mezmur 46:10'da Rab diyor: “Sakin olun, bilin ki, Tanrı benim !”. Sakin olmakla ve
Ona güvenmekte Rab'den güç alıyoruz. (Yeşaya 30:15).



Bir imanlı ancak o kadar güçlü oluyor, ne kadar güçlü Rabbe bağlanırsa ! Bu yüzden
Şeytan istemiyor, Rabbin önünde sakin olalım. Bu yüzden Şeytan bizi her türlü
gereksiz şeylerle meşgul tutuyor.



Afrika'nın fukara bir millettine imanlı kardeşlerin şöyle bir alışkanlığı vardı: kendi
evlerinde fazla odalar olmadığı için, Rable buluşmak için başka yer arardılar. Ve
ancak ormanda sakin yer bulabildiler. Her imanlı kendine ormanda bir yer ayırdı,
orada Rable buluştu. Böylece günün erken saatlerinde herkes kendi yerine giderken
yüksek otlardan geçerdi. Zamanla ayrı ayrı patikalar oluştu. Ve her imanlı bilirdi,
hangi patika hangi kardeşin 'Rable buluşma yeri'ne gidiyor. Ne zaman gördüler, bir
kardeş bu alışkanlıktan yavaş yavaş vazgeçiyor, o zaman şu sözlerle birbirlerini
uyarmaya çalıştılar: “Kardeşim, görüyorum, senin yolunda ot büyümeye başladı. Gel,
yine Rabbe dön, Onu ara !” – Senin yolundaki ot ne durumda ? Rable buluşuyor musun
?

Düşün ve cevap ver:
1. İki kişi arasında iyi bir dostluk büyüsün ve gelişsin diye sence ne
gerekiyor ?
2. Hangi davranışlar iyi bir dostluğu bozar ?
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23.gün

Neden Rable buluşalım ?

"Ben nasıl Mesihi örnek aldım, siz de öylece beni örnek
alın." - 1.Korintliler 11:1

Çünkü iyi örneklerimiz var !
Önce ayeti oku, sonra soruya karşı cevabını yaz !


Markus 1:35 – Burada İsa'dan ne öğrenebiliriz ?
................................................................................................



Daniel 6:10 – Burada Daniel'den ne öğrenebiliriz ?
................................................................................................



Mezmur 63:1 – Burada Davud'dan ne öğrenebiliriz ?
................................................................................................



Efesliler 3:14 – Burada Pavlus'tan ne öğrenebiliriz ?
................................................................................................



Sence, İnsan ne için yaratıldı ?
................................................................................................



Sence, iman eden kişi ne için kurtuluyor ?
................................................................................................



Yuhanna 17:3 – Sonsuz yaşam ne demektir ?
................................................................................................



Yuhanna 10:27 / 2.Petrus 3:18 – Rabbimiz bizden ne bekliyor ?
................................................................................................
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24.gün

Kutsal Kitabı doğru anlabilmek için
yardımlar

Gözlerimi aç ki, göreyim kanunun şaşılacak taraflarını.
Mezmur 119:15

Kutsal Kitap'ı daha iyi anlayabilmek için 6 yol var :
dinlemek
okumak
çalışmak

Bu yollardan
hangilerini
kullanıyorsun,
hangilerini
kullanmıyorsun

ezberlemek

?

derin düşünmek
uygulamak
Bildirilen ayetleri oku !


Dinlemek: - Markos 4:23
– Toplantı zamanında Rabbin sözü paylaşılırken sesliyorsun.



Okumak: - Vahiy 1 :3
– Her gün sırayla Rabbin sözünü okumak için vakit ayırıyorsun.



Çalışmak: - Elçilerin İşleri 17 :11
- Arasıra Kutsal Kitapta bir çalışma yapmaya vakit ayırıyorsun.



Ezberlemek: - Luka 8 :15 / Mezmur 119 :9-11
– Bazı ayetler seçip onları ezberliyorsun.



Derin düşünmek: - Mezmur 1 :1-3 –
- Sakin bir vakitte veya işlerken Rabbin sözüne derin düşünüyorsun.



Uygulamak: - Yakup 1:22
- Anladığını yerine getiriyorsun.
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25.gün

Kutsal Kitabı doğru anlabilmek için
yardımlar
"Ey RAB, öğret bana sıralarının yolunu,
sonuna kadar uyayım onlara."
Mezmur 119:33



Rabbin sözünü okumadan önce, dua ederek Rabden anlayış iste !



Sonra belirli bir yerde Kutsal Kitap'ta oku !



Okuduğun ayetler üzere derin düşün ! Bunun için “GÖSTER” anahtarı
kullanabilirsin ! Her okuduğumuz parça hakkında kendimize 6 tane soru soruyoruz.



En sonunda, anladığını yapmaya çalış, ve mutlu olursun !
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GERÇEK - okuduğum ayetlerde önemli bir gerçek var mı ?



ÖRNEK – Bu ayette bana örnek olacak bir şey var mı ?



SUÇ – Bu ayet bir uyarı mı, bana bir günah gösteriyor mu ?



TEŞVİK – Burada benim için bir kuraj sözü var mı ?



EMİR – Burada benim yapmam gereken bir şey var mı ?



RAB – Bu ayetlerde Rab hakkında bir bilgi var mı ?

Şimdi de 1.Yuhanna 13:1-17 oku, bu “GÖSTER” anahtarını dene !
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26.gün

Kutsal Kitabı doğru anlabilmek için
yardımlar
"Akıl ver bana, kanununa uyayım,
ve onu bütün kalbimle koruyayım"
Mezmur 119:34



Dünya çapında tanınmış bestekar ve pianocu Anton Rubenştayn'a bir kere şunu
sordular: “Bay Rubenstein, bu kadar tanınmış bir müzik ustası olduktan sonra,
hala her gün alıştırmalar yapmaya gerek duyuyor musunuz ?“ Rubinstein şöyle
cevap verdi: “Eger bir gün musik aletimi çalmazsam, hemen farkını duyuyorum.
İki gün onu ele almadığım zaman, hemen yakın dostlarım bunu fark ediyorlar. Ve
üç gün onu kullanmazsam, herkes bunu fark edecek.“
– İşte, aynı sebepten biz de her gün Rabbin sözüne önem verelim !



Rabbin sözünü doğru anlayabilmek için bize yardım edecek ne var ?
o

Yuhanna 16:13 / 1.Korintliler 2:10-14 oku.

..............................................................................................
..............................................................................................
o

2.Timoteos 2:15 / Yeşu 1:8 oku.

..............................................................................................
..............................................................................................
o

2.Timoteos 4:13 oku.

..............................................................................................
..............................................................................................
o

İbraniler 13:7+17 oku.

..............................................................................................
..............................................................................................
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27.gün

Kutsal Kitabı doğru anlabilmek için
yardımlar

"Beni akıl ve bilgi sahibi yap, çünkü buyruklarına inancım
var."
Mezmur 119:66



Yanlış anlamaktan korunmak için yardım edecek ne var ? (I)
o

Aslında, bir tek Rab bizi Kutsal Kitap'ı yanliş anlamaktan koruyabilir. Bu yüzden
dua ederek Rabbin yüzünü aramalıyız. Kendimizi Onun ve onun sözünün
önünde alçatalım. Önyargılı da olmayalım; yani, Kutsal Kitap'tan bir parça
okurken “Ben onu zaten biliyorum” düşüncesi ile başlamayalım.

o

Kutsal Kitap'tan okurken ilk önce orada yazılan sözleri anlamaya çalış. Hemen
kendi düşüncelerine yer verme ! Örnek: 1.Yuhanna 5:16.

o

Fazla zor anlaşılan ayetler üzere kendini yorma, okumaya devam et. Zor olan
ayetlere, açık olan ayetlerin ışığıyla bakmalıyız !

o

Kutsal Kitap'ı baştan sona kadar tekrar ve tekrar okumak iyi bir fikridir. Kutsal
Ruh her zaman Kutsal Kitap'ı hayatımızda bir istrument olarak kullanacak. İşte,
Rab bu yolda bize konuşuyor ! (Yuhanna 17:17). Daima Rabbin sana gösterecek
işi yapmaya hazır ol !

o

Öğretişimiz daha çok Yeni Antlaşma'daki öğretiş mektuplarına dayanmalı,
değil Kutsal Kitap'taki tarih kitaplarına ! Orada insanların işkerini okuyoruz;
onlar da sık sık Rabbin istemediği şeyler yaptı. Fakat öğretiş mektuplarında
Rab bize döğrudan konuşuyor. Ancak onları anladıktan sonra tarih kitaplarını
da anlayacaz.
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28.gün

Kutsal Kitabı doğru anlabilmek için
yardımlar

"Sevinirim verdiğin sözlerine,
büyük bir hazine bulan kimse gibi."
Mezmur 119:162


Yanlış anlayıştan korunmak için yardım edecek ne var ? (II)
o

Tek bir ayet üzere çalıştık mı, aynı zamanda sormalıyız, bu ayet Kutsal Kitap'ın
bütününde nasıl bir yer alıyor. (Örnek: İbraniler 9:22)

o

Seçtiğimiz ayeti anlamaya çakışırken, önce soruyoruz: “Bu ayet hangi
kitapçıkta bulunuyor ? O kitapçığı kim yazdı ve hangi amaçla yazdı ?” Ancak o
sorulara cevap bulduktan sonra ayeti doğru anlayacaz. (Örnek: Filipililer 4:4)

o

Ondan sonra, ayetin bulunduğu bölüme bakacaz. "Bu bölümde ne oluyor ?" ya
da, "Bu bölümün asıl konusu nedir ?" diye soruyoruz. Buna 'kontekst' diyoruz,
yani bir parçanın hemen önceki ve sonraki ayetler. Konteksti anladık mı, ayeti
de daha iyi anlayacaz. (Örnek: Yuhanna 3:5)

o

Bir de şuna dikkat etmeliyiz: "Okuduğunuz kitap kime yazıldı ?" (Örnek:
İbraniler mektubu)

İsa'nın verdiği benzetmelerde şu noktalara da dikkat etmemiz lazım:

 Rabbimiz İsa, benzetmeler kullanırken aslında önemli olan tek bir gerçek ortaya
koymak istedi. Böylece diyebiliriz ki, her benzetmenin bir baş gerçeği, bir tek ana
konusu var. Onu bulup anlayalım, onyn üzerine konuşalım ve başka dersleri
çıkarmayalım. !


Benzetmeler aslında ayrım getirirdiler: imanlılara herşey açık, İsa'non vermek
istediği dersi hemen anladılar. İmansızlara gene o ders saklı kalıyor !



İsa o benzetmeyi neden ve kimin için kullandı diye anlayalım !



Benzetmeler daha çok uyarılardır. Onları farklı öğretişlerin temelini yapmayalım.
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29.gün

Kutsal Kitabı doğru anlabilmek için
yardımlar

"Dikkat et, kendini Allahın önünde öyle bir işçi olarak
gösteresin, hani utanmak için sebebin olmasın ve
hakikatın sözünü doğru kullanasın."
2.Timoteus 2:15

Rabbin sözü paylaşan kardeş nasıl hazırlık yapmalı ?


Rabbin sözünü paylaşan her kardeş, ilk önce kendisi Rabbin sözünü
anlamaya çalışacak. Dua edip okuduğu ayetlerin üzerine derin derin
düşünecek !



Rabbin sözünü paylaşan her kardeş, Rabbe kendi hayatında işlemeye izin
verecek, anladığını yerine getirmeye çalışacak !



Rabbin sözünü paylaşan her kardeş, Rabbin önünde duracak. Kemdime
soracak: “Rab, beni sesleyenlere ne söylemek istiyor ?". Bu yüzden
topluluğun durumunü ve ihtiyaçlarının ne olduğunu iyi bilmeli.

Senin önündeki topluluk hangi durumda olduğunu iyi bil ve ona göre iyi bir hazırlık
yap !
 Kime konuşacaksın ?
 Ne için konuşacaksın ?
 Özel bir sebep var mı ?
 Vaaz ederken onları ne anlayışa getirmek istiyorsun ?
 Paylaşmak için ne kadar vaktin var ?
 Rabbe tanımayan insanlara müjde mi bildirceksin, yoksa imanlılara mı
konuşacaksın ?
 İmanlılara konuşurken amacın nedir: çağrıda bulunmak mı, azarlamak mı, kuraj
vermek mi, yoksa öğretiş vermek için mi paylaşmak istiyorsun ?
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30.gün

Kutsal Kitabı doğru anlabilmek için
yardımlar
"Hem kendine, hem de öğretişine dikkat et"
1.Timoteus 4:16

Paylaşmak / vaaz etmek için çeşitli yollar ! (I)
(1) Bir tema üzerine vaaz :


Belirli bir tema için vaaz hazırlamak istersen, bu tema ile ilgili bütün ayetler
araştırmalısın ! Vaaz hazırlamanın birinci adımı, "Bütün Kutsal Kitap bu tema için
ne diyor?" diye anlamak. Ançak o zaman o temayı doğru ve eksiksiz anlatabilirsin.



Peki, o tema ile ilgili ayetleri nasıl bulabilirsin ? Cevap: "konkordans". O, bir Kutsal
Kitap sözlüğüdür. Her söz için hangi ayette geçtiğini gösteriyor. Eskiden kitap
olarak satılırdı. Bugünlerde komputer ve telefon için bedava Kutsal Kitap
programları var. Ve çoğundan bir arama fonksyonu bulunuyor. Ama aradığın sözü
yazarken dikkat et: tam doğru olarak yazılmadı mı, program onu bulamayacak.



Konkordansın yoksa, kendi kendine bir tane hazırlayabilirsin ! Bir defter al, ikinci
sayfa-nın yukarısına bir konu yaz (mesela: Kutsal Ruh, vaftiz, Davut, kurban ... ).
Bir sayfa boş brak, sonra başka bir konu yaz. Günden güne Kutsal Kitap'ı okurken,
bir vaazı dinlerken, başka bir kardeşle konuşurken, yeni bir ayet öğrendiğin
zaman, o ayetin numarasını ilgili konunun sayfasına yaz. Birkaç ay içinde kocaman
bir kitap yazmış olursun !



sana bir akıl: vaaz ederken bütün çıkardığın ayetleri kullanmak zorunda değilsin.
ÖRNEKLER :

Öğretiş için





Davranış için





Durum için





Bir kişi için





Tarih / örnek
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İnanç topluluğu
Kutsal Ruh
İsanın tekrar gelişi
vermek
itaat
sevmek
Davut
Yahya
Petrus
evlilik
ölüm ve sonrası
büyücülük
İsrail halkı
E.Antl.'da İsa Mesih

31.gün

Kutsal Kitabı anlamak ve doğru
paylaşmak için yardımlar !

"Allahın haberini yay. Zamanlar uygun olsun, uygun
olmasın, sen hazır ol. Günahları bildir, azarla, kuraj ver.
Bunları tam bir sabırla ve durmadakka öğretirmekle yerine
getir."
2.Timoteus 4:2
Paylaşmak / vaaz etmek için çeşitli yollar ! (II)
(2) Bir tekst üzerine vaaz :


Belki bir ayeti seçip sadece onun için paylaşıyorsun.



Belki de birbirine bağlı olan birkaç ayet veya bütün bir bölüm üzerine paylaşmaya
karar verirsin.



Belki bütün bir kitap üzere bir genel bakış vermek ve onun temasını ortaya
koymak istiyorsun.

Eger bir veya birkaç ayet üzere paylaşmaya karar verdiysen, o zaman dua ederek bu
ayetleri birkaç kere oku ve anlamaya çalış. Onu yaparken, kendine aşağıdaki soruları
sorabilirsin :
-

Bu ayetlerde kim kime yazdı ya da konuştu ?

-

Bu ayetler ne durum için yazıldı ?

-

Bu ayetlerin baş düşüncesi nedir ?

-

Bu ayetlerde benim için bir gerçek var mı ?

Aynı zamanda paylaşmak istediğin ayetlerin 'kontekst'e bakmalısın. Kontekst demek,
önceki ve sonraki ayetler ya da bölümler. Onlara da dikkat etmelisin, onları da oku !
Onlar, anlamaya çalıştığın ayetlere bir çerçeve oluyorlar. Böyle yapmakla bütün
kartinkaya bakmış oluyoruz. Seçtiğimiz ayet belki de başka bir anlam kazanıyor.


Bunu şimdi deneyelim ! Yakup 1:5–8 ok:

- Baş temayı anla ve onu kendi sözlerinle yaz !
- Bu ayetler onu ilk okuyanlara ne söylemek istedi ?
- Bu ayetler bana ne söylemek istiyorlar ?
- Bu ayetler başkalara ne söylemek istiyorlar ?
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