7. Ders:
Đsa Mesih Rabbimdir!...
Tanrı büyük bir merhamet ile günahlarımızı bağışlayıp bizi kendi
çocukları ilân etmiştir. O'na karşı derin bir minnettarlık duymalıyız.
Genelde insanlar kendilerine büyük iyilikler yapan bir kişiye karşı minnet
duygularını nasıl sergilerler?

Tanrı, Mesih'i çarmıhta feda etme pahasına bizi günahlarımızdan arındırdı
ve bize sonsuz yaşam armağan etti. Bu denli büyük merhamet karşısında
imanlının en uygun tepkisi ne olmalıdır? Rabbimize olan minnettarlığımızı
ve bağlılığımızı nasıl göstermeliyiz? Bu derste Kutsal Kitap’tan bu soruların
yanıtlarını öğreneceksiniz.

Rab’be Ne Verebiliriz?
Elçi Pavlus, Đncil'in Romalılar kitapçığında Tanrı'nın kurtuluşta sergilediği büyük merhametini
açıklamaktadır. Romalılar 12:1-2 ayetlerinden başlayan metin, bu denli büyük merhametin Mesih imanlısının
hayatında nasıl bir karşılık gerektirdiği konusunu işler. Romalılar 12:1-2'yi okuduktan sonra, aşağıdaki
soruları cevaplandırınız.
1.

Romalılar 12:1'e göre Tanrı'nın merhameti uğruna ____________ Tanrı'ya diri, kutsal,
O'nu hoşnut eden _______________ olarak sunmalıyız.

2.

Yukarıda gördüğümüz gibi, bu ayette bir kurbanın sunulması söz konusudur. Belki bir kurbanın nasıl
sunulduğuna tanık olmuşsunuzdur. Bildiğiniz kadarıyla, kurban sunmanın nasıl gerçekleştiğini
anlatınız?

3.

Ancak okuduğumuz ayetteki kurban, olağan kurbanlardan önemli bir açıdan farklıdır. Bu fark nedir?

Bu ayete göre, Tanrı'nın büyük merhameti karşısında vermemiz gereken karşılık kurban kesmek değil,
kendimizi Tanrı'ya diri bir kurban olarak sunmamızdır.

Ama diri kurban ne demektir?..

7. Ders
Olağan bir kurban, Tanrı'ya kesilerek sunulur. Oysa Mesih imanlısının, Tanrı'ya yaraşır bir şekilde
yaşayarak kendisini Tanrı'ya tümüyle adaması gerektiği, ‘diri kurban’ deyişinden anlaşılır. Kısacası, diri

Günümüz Türkçesinde normalde sadece “Tanrı” anlamına gelen Rab kelimesi,
Đncil'de bir kaç anlama sahiptir. Bunları şöyle özetleyebiliriz:
1)EFENDĐM: Đncil'in bazı yerlerinde Rab kelimesi sadece saygılı bir hitap şekli olarak
yer alır. Örneğin, Yuhanna 4:15'te Samiriyeli kadın Đsa'ya hitap ederken “efendim”
diyor. Burada “efendim” sözüyle çevrilen kelime başka yerlerde “Rab” şeklinde
çevrilmiştir.
2)EGEMEN: Đncil'in bazı ayetlerinde Rab kelimesi “her konuda iradesine boyun eğilmesi
gereken egemen” gibi bir anlam taşıyor. Luka 6:46'da, “Niçin beni ‘Rab, Rab’ diye
çağırıyorsununz da söylediklerimi yapmıyorsunuz?” diyen Đsa, söz dinlemeyen
insanları azarlıyordu. Đsa, bu ayette Rab sözcüğüyle sözünün dinlenmesi gereken bir
efendiyi kastetmektedir.
TANRI: ‘Rab’ sözcüğü, dilimizde alışılagelmiş “Tanrı, Allah”
anlamıyla, Đncil'in bir çok metninde geçer. Örnek olarak, “Rab'be
yakaran herkes kurtulacaktır” (Romalılar 10:13) diyen ayette,
Rab sözcüğünün anlamının “Tanrı” olduğu
kesindir.

kurban olmak, Mesih'i Rab olarak benimsemek ve O’na yaraşan bir yaşam sürmek
demektir.

Đncil'de Rab Sözcüğü Ne Anlama
Bu derste,
“Rab” teriminin yukarıdaki ikinci anlamı ön plandadır. Kendimizi
Gelir?
Tanrı'ya diri kurban olarak sunmak, “Đsa Mesih Rabbimdir” demek ve Mesih'in
hayatımızın her alanında bize egemen olduğunu açıkça dile getirmektir.
Pratik terimlerle, kendimizi Tanrı'ya diri kurban olarak sunmamız günlük
yaşantımızı nasıl etkileyecektir?

Düşüncelerimde Đsa Mesih Rabdir
.

Romalılar 12:1-2'yi tekrar okuyunuz. Romalılar 12:1'de kendimizi Tanrı'ya diri kurbanlar olarak
sunmamız istenir. Romalılar 12:2 ayetinde de “değişin” şeklindeki bir buyruk vardır. Bu ayete göre, diri
kurban olarak yaşadıkça burada buyrulan değişim nasıl sağlanacaktır?
Düşüncelerimizin yenilenmesi neden bu kadar önemlidir? Çünkü sözlerimiz ve davranışlarımız
düşüncemizde filizlenerek oluşur. Bu önemli gerçekten hareket ederek hayatımızın her yönünü Mesih'e
tabi kılmak istiyorsak, ilk yapmamız gereken şey, düşünce hayatımızı Mesih'e tabi kılmak olacaktır!
Düşüncemiz yenilendikçe sözlerimiz ve davranışlarımız da değişecektir.
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2. Koloseliler 1:21'e göre, Mesih'e iman ederek O'nun yolunu benimsemeden önce,
düşünüşümüzde Tanrı'ya _______________ ve ________________ idik.
Mesih'e iman etmeden önce bir çok konuda benimsediğimiz değer yargıları doğal benliğe ve dünyaya
uygundu, ama Tanrı'nın isteğine ters düşüyordu. Şimdi ise, diri kurban olarak yaşamak
niyetindeysek,hayatımızın her alanındaki değer yargılarını Tanrı'nın isteğine uygun bir duruma getirmemiz
gerekecektir.

3.

Romalılar 12:1-2'yi izleyen ayetlerde Pavlus, “düşüncelerimizin yenilenmesiyle” nasıl değişmemiz
gerektiğini örnekliyor. Romalılar 12:9-21'yi dikkatli bir şekilde okuduktan sonra, diri kurbanın
yaşamında gerçekleşmesi gereken bir kaç değişikliği aşağıya yazınız.

Yukarıdaki ayetlerde gördüğümüz gibi düşüncelerimizin yenilenmesiyle her tür bencillik, ruhsal tembellik,
ikiyüzlülük ve benzeri davranışlardan kaçınarak değer yargılarımız konusunda giderek Mesih'e uymamız
gerekmektedir.
4.

2. Korintliler 10:3-5'i okuyunuz. Bu bölümde Pavlus imanlının düşünce hayatında sürdürülen bir
savaştan söz ediyor. Fiziksel bir çarpışmanın olmadığı bu savaşta, imanlının bazı “kaleleri” yıktığını
öğreniyoruz. Bu “kaleler” düşüncemizde Mesih'e karşı duran görüş ve inançlardır. Bu dünyada
yaşadığımız sürece gerçek olarak öne sürülen çeşitli inanç ve görüşlerle karşılaşacağız. Rab’be iman
ettiğinizden bu yana toplumumuzda yaygın olan fakat Mesih'in yoluna ters düşen bazı inanç veya
görüşleri fark ettiniz mi? Bunlardan bir kaç örnek yazınız.

Diri kurban olmak disiplin ister! Artık karşılaştığımız tüm
düşünce, tutum ve inançları sınayarak Mesih'in müjdesine
uymayanların hepsini reddedecek, tüm düşüncelerimizi “Mesih'e
uysun diye tutsak edeceğiz.” Bunu yapabilmek için...
• Kutsal Kitap'ı iyi bilmemiz gereklidir. Çünkü Kutsal Kitap
Mesih’in düşüncesini yansıtır.
• Düşüncelerimizi denetlemeyi alışkanlık haline
getirmemiz gereklidir.

Diri Kurban olarak yaşıyorum...
Benimsediğim değer yargıları ve inançlar
Mesih'e uygundur...
Düşünce hayatımda Đsa Mesih Rab’dir!..
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Hayatımın Her Alanında Đsa Mesih Rab’dir!

Kesilmeden önce kurban, “Bu hafta birazımı kes,
gelecek hafta birazımı daha kesebilirsin, ama hepsimi şimdi
veremem” der mi? Yani kurban taksit taksit kesilir mi? Tabiî ki
hayır! Aynı şekilde, kendimizi diri kurban olarak Tanrı'ya
sunduğumuz zaman, artık tümüyle O'na ait olduğumuzu ilân
etmiş oluruz; kendimize her hangi bir hak ya da tercih
tanıyamayız. Hayatımızın yönetimini bizi en çok seven Rabbimiz
Đsa Mesih'e bırakırız.

Luka 14:25-34 bölümünü inceleyerek aşağıdaki soruları
cevaplandırınız.

1.

Đsa'nın gerçek bir öğrencisi olabilmek için hayatımızda ne gibi unsurları “gözden çıkarmak” gerekecek?

2.

Gerçek bir Đsa öğrencisi olmanın üstünkörü verilen bir karar olmadığı konusunda Đsa üç benzetme
kullandı. Bu benzetmelerin anlamını şöyle özetleyebiliriz:

Ciddiye Alınan Kararlar...

“Đşte, ordumun
yarısı bu işe
yeter...”

Kule yapmak ve düşman ordusuna karşı koymak oldukça ciddî girişimlerdir. Böyle ciddî
işlere gelişigüzel, önceden oturup girişimin gerektireceği özveri ve yatırımı hesaplamadan girişen
bir kişi, büyük olasılıkla başarısızlığa uğrayacaktır. Bu iki benzetmeyle Đsa ciddiye alınması
gereken kararlardan söz ediyordu.
Herhalde kuleler veya ordularla meşgul değiliz, ama her birimiz hangi işte çalışacağız,
kiminle ve ne zaman evleneceğiz, ne zaman ve kaç çocuk yapacağız gibi hayatımızın kalan
kısmını etkileyecek önemli kararlar veririz. Bu tür girişimler yapıcı olduğu kadar ciddîdirler.
Mesih’in gerçek bir öğrencisi olmak da böyledir. Bu karar mutlaka hayatımızı değiştirecektir.
Bunun farkında olmalıyız.

Hayata Tat Veren Đnsanlar...
Tuzun can alıcı niteliği tadıdır. Yavan yemeklere güzellik katan, pek çok işe yarayan tuz tadını yitirirse, neye
yarar? Bu niteliği yoksa artık bir işe yaramaz. Aynı şekilde Mesih’in öğrencisini yararlı kılan biricik nitelik
adanmışlığıdır. Kendisini Rab’be veren imanlı, bu karanlık dünyada Tanrı'nın güzelliğini yansıtır, Tanrı'nın vermek
istediği görevlere hazır olur. Fakat diri bir kurban olmayan bir imanlı, belki kurtuluşunu yitirmez, ama Rab’bin
istediği gibi, insanlara bereket de olamaz.

Siz de, diri kurban olmanın ne kadar ciddî ve önemli bir karar
olduğunu anlamaya başladınız mı? Anlatınız.

h
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3.

Đncil'de imanlının aile fertlerine büyük bir bağlılık ve sevgi göstermesi
buyrulur (Koloseliler 3:18-21). Bir insanın kendi bedenini koruması
ve beslemesinin son derece doğal bir davranış olduğu da Kutsal
Kitap'ta yazılıdır (Efesliler 5:29). Aynı şekilde, Đncil'de imanlıların
“sakin bir şekilde çalışıp kendi kazançlarından” yemeleri buyrulur
(2. Selanikliler 3:12). Öyleyse, yukarıda okuduğumuz ayetlerdeki aile
ilişkilerini sizce nasıl anlamalıyız?

Diri kurban olarak yaşıyorum...
Hayatımla ilgili her konuda Mesih'e tabi olmak
niyetindeyim...
Hayatımın her alanında Đsa Mesih Rab’dir!

Elçi Pavlus Diri Kurban mıydı?
Bu derste Romalılar 12:1 ayetinde
Pavlus'un imanlıların kendilerini
“diri kurban” olarak Tanrı'ya
sunmaları için yalvardığını okuduk.
Peki Pavlus kendisini Tanrı'ya diri
bir kurban olarak sunmuş muydu?
Filipililer 1:12-26'daki sözleri Pavlus
hapishanedeyken yazdı. Bu ayetleri
okuyarak soruları cevaplandırınız.

1. Elçi Pavlus, tutuklanmasıyla ilgili olarak
başına gelenleri nasıl yorumlamıştır? (Bkz.
ayet 12-14)

2. Bazılarının “kıskançlık ve rekabetle”
tutukluluğunda ona sıkıntı çıkarmak amacıyla
Mesih'in müjdesini yaydığını anlayınca
Pavlus'un tepkisi ne oldu? (bkz. ayet 14-18)

3. Elçi Pavlus, Mesih'in uğruna idam cezasını çekeceği olasılığını nasıl karşılıyordu? (Bkz.
ayet 20-26)

4. Elçi Pavlus'un Filipililer 1:20-26 ayetlerindeki sözlerine göre onun hayatta kalıp
hapishaneden çıkması hangi açıdan istenen bir olay olacaktı?

5. Sizce, Elçi Pavlus diri kurban olarak yaşıyor muydu? Anlatınız.
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Uygulama
Bu dersin uygulaması, kendimizi Tanrı'ya diri kurban olarak sunmamızdır.
Bunu bilinçli bir şekilde dua ederek yapabiliriz.

Đsa Mesih kendisini bizim uğrumuza feda etti. Tanrı, eşi görülmemiş bir merhamet ve sevgiyle bizi hem
sonsuz bir cezadan kurtardı, hem de öz çocukları yaptı. Böylesine büyük bir kurtuluşa sahip olduğumuz için
ne kadar minnettar olsak azdır! Bu dersin başında Tanrı'ya olan minnet borcumuzu nasıl ödeyebileceğimiz
sorusunu ortaya atmıştık. Ders sırasında da bu sorunun cevabının kendimizi Tanrı'ya diri kurbanlar olarak
sunmamız olduğunu öğrendik. Normal olarak, bir kurban kesilerek sunulur ve Tanrı'ya tümden verilir. Ama diri
kurban, hayatının her alanını Tanrı'nın isteğine tabi kılarak kendisini Tanrı'ya adar.
Bu gerçekleri öğrendikten sonra, bu dersin ancak tek bir uygulaması mümkündür: içten ve bilinçli bir
şekilde dua ederek kendimizi Tanrı'ya diri kurbanlar olarak sunmamız gerekir. Ama bunu yapmadan önce bir
kaç açıklayıcı söz eklemeliyiz.
1) Diri kurban olmak demek kusursuz olmak demek değildir. Đsa tekrar gelene kadar tamamıyla kusursuz
olamayacağız. Kendimizi Tanrı'ya diri kurban olarak sunmakla “ermiş” olduğumuzu iddia etmiyoruz; fakat
Rabbin isteğini bildiğimiz her konuda O'na boyun eğmek niyetinde olduğumuzu tam bir içtenlikle söylüyoruz.
2) Diri kurban olmak, imanlı için bir “lüks” değil, normal bir iman yaşamıdır. Pavlus, imanlıların
“Tanrı'nın merhameti uğruna” kendilerini Tanrı'ya diri kurbanlar olarak sunmaları için yalvarmıştır. Her
Mesih imanlısı bu merhamete kavuşmuştur. Diri kurban olma çağrısı imanlıların özel bir ruhban sınıfına değil,
her imanlıya yöneliktir.
3) Diri kurban olmak, ömür boyunca ve her gün yenilenen bir adanmışlık demektir. Keşke tek bir dua ile
değişmeyen, azalmayan bir adanmışlığa erişebilsek! Ama her gün, her durumda Đsa'ya sadık kalacağımız,
Tanrı'yı hoşnut eden bir kurban olacağımız kararını tekrar tekrar vermemiz gereklidir. Nitekim Rabbimiz Đsa,
“Ardımdan gelmek isteyen, kendini inkâr etsin, HER GÜN çarmıhını yüklenip beni izlesin” demiştir
(Luka 9:23).
Tanrı'ya olan sevgi ve minnetimizi ifade etmek için kendimizi O'na diri kurbanlar olarak sunmalıyız.
Ayrıca, Tanrı'nın her imanlı için tasarladığı bereket ve verimlilik diri kurban olma yolunda yürümenin
sonucudur. Yukarıda konuşulduğu gibi bu ciddî bir şekilde verilen bir karardır. Ama doğru karardır. Kendinizi
Tanrı'ya diri kurban olarak sunmaya hazırsanız, bunu hemen şimdi dua ederek Tanrı'ya ifade ediniz. Gökteki
Babamız böyle sunulardan ne kadar hoşlanır!
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