
İsa’ya Benzemek 

Ruhsal büyüme 

1. Oturum 

I) HIRİSTIYANLARIN HEPSI AYNI RUHSAL SEVIYEDE DEĞILDIR. 
Markos 4:28, Yuhanna 21:15-17, Romalılar 14:1, 15:1 

• Büyüme adımları bebeklik, çocukluk, ergenlik ve ebeveynlik dönemlerini icerir. 

1. Yuhanna 2:12-14, Filipililer 3:10-11 

RUHSAL BÜYÜME GRAFIĞI: 

• Bir dirilişten önce daima ölüm gelir. 

Filipililer 3:10-11 

• Tanrı, çarmıhı dünyadaki yaşamımızın kurtuluşu ve dirilişi için bir araç olarak kullanır. 

1. Çarmıh, bizi günahın ölümlüğünden kurtuluş sağlar: “İsa Mesih, çarmıhta benim için 

öldü” 

(Galatyalılar 3:13) 

2. Çarmıh, bizi günah dolu bir yaşamın boyunduruğundan özgür kılar.  Tanrı, çarmıhı 

kendi kendimize yetmemizi, kendini beğenmişliğimizi ve kendi kendimizi suçlamamızı 

çarmıha gererek Tanrı’ya daha fazla dayanmamız için kullanır.  “İsa Mesih ile birlikte ben 

de çarmıha gerildim”. 

Diğer bir deyişle, günahlarımız kan ile, kendimiz de çarmıh aracılığıyla arınıyoruz. 

(Galatyalılar 2:20,Galatyalılar 6:14) 

ALIŞTIRMA: Kişisel olgunlaşma yolculuğunuzun neresindesiniz?  Ruhsal büyüme 

çizgisinin neresindesiniz?  Kaydettiğiniz gelişmeden memnun musunuz? 

 

II)  RUHSAL BÜYÜMEMIZDEKI GELIŞMEYE EK OLARAK TANRI İLE OLAN SEVGI 
ILIŞKIMIZDE BIR DERINLEŞME GÖRÜRÜZ. 

 
 ALIŞTIRMA: Göksel Babamız ile ilişkiniz ne kadar derin ve yakın?  Acı çektiğiniz 

zamanlarda O’nun tesellisini kolaylıkla deneyim edebiliyor musunuz?  Tanrı’nın 

dünyadaki günah ve acı çekme karşısında duygulandığını ve incindiğini hiç 

düşündünüz mü?  Tanrı acı çektiği zaman acı çekme olgunluğa eriştiniz mi? 

 

 



III) BABANIN AMACI ÇOCUKLARINI MESIH’E BENZEMELERI IÇIN 
OLGUNLAŞTIRMAKTIR 

Romalılar 8:28-29 Tanrı’nın bize verdiği vaatler arasında en sevilen, en güven verici ve en 
beğenilen vaatlerden biridir.  Aynı zamanda Kutsal Kitap’ta en çok yanlış  anlaşılan 
ayetlerden biridir.   

“Tanrı'nın, kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Çünkü 
Tanrı önceden bildiği kişileri Oğlu'nun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi...” 

 

• Tanrı bize Ali’nin her zaman iyileşeceğini vaat etmiyor.  Tanrı, Ayşe Teyze’nin daima 
kanseri yeneceğini vaat etmiyor. 

Bize, yaşadığımız her bir deneyimin Baba tarafından bizim İsa’ya benzeme amacımnın 
iyiliği için tasarlandığını ve izin verildiğini vaat eder. 

• Tanrı’nın amacı bizi Mesih’in benzerliğine dönüştürmektir.  Arzusu Tanrı’nın suretinin 
dünyada Mesih’i izleyenlerin yaşamları aracılığıyla görülmesidir.   

(Koloseliler 1:27) 

• Mesih, Dağdaki vaazını bir hayal olmaktan çıkarıp gerçekleştirebilmemiz için bize gerekli 
kaynakları sağlıyor: 

(Matta 5:48) 

• Tek başımıza Mesih’in yaşamını ve doğasını pek yansıtmıyoruz.  Ama, Mesih içimizde 
yaşarken, İsa’ya benzemek için en azından potansiyelimiz var.  Kendimize Tanrı’nın 
bakış açısı ile baktığımız zaman, Mesih benzerliğine ulaşmak imkansız görünüyor.  İyi ki 
İsa bize bunu aksini öğretti: (Matta 19:26). 

• Tanrı’nın en baştaki arzusu insanlığın Kendisinin yeryüzündeki sureti, benzeyişi 
olmasıydı. 
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ADEM ŞİT 

Tanrı’nın 

Sureti 

Yaratılış 2 

Düşüş 

Yaratılış 3 

İnsan’ın 

sureti 

Yaratılış 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSA 

Tanrı’nın 

sureti  Dünyada bir 

sureti yok 

Çarmıh 

MEZAR 

Göğe Alınış 

Diriliş 

40 gün 

Tanrı’nın sureti Tanrı’nın sureti 

yok 

Göğe Alınış Pentekost İmanlıların içinde 

Kutsal Ruh 

10 gün 

Tanrı’nın sureti yok Tanrı’nın sureti 



IV) MAALESEF; PEK ÇOK HIRİSTİYAN MESİH’E BENZEMEMEKTEDİR _ 
ÖZELLİKLE RUHSAL YOLCULUKLARININ İLK DÖNEMLERİNDE. 

İnsanlar sizi düşündükleri zaman İsa’yı düşünüyorlar mı? “O bir satış elemanı” veya 
“O bir muhasebeci” diyebilirler.  Belki “O’nun dokuz çocuğu var” diye gözlemliyorlar.  
Belki sizi düşündükleri zaman akıllarına gelen ilk şey politik görüşleriniz veya evlilik 
durumunuzdur.  Ama bir sohbette adınız geçtiği zaman akıllarından geçen ilk 
düşünce “Bana Mesih’i anımsatıyor” veya “ne kadar ruhsal bir adam” veya “Tanrı’ya 
ne kadar bağlı bir kadın” olsaydı güzel olmaz mıydı? 

 

ALIŞTIRMA: İnsanlar sizin hakkınızda düşündüklerinde akıllarına ne ya da kim 
geliyor? 

Yasşamınızın her alanından Mesih yanısıyor olsa Tanrı’nın yüreğinden geçenleri bir 
hayal edin?  Hoşnut olmaz mıydı?  Siz mutlu olmaz mıydınız? 

İnsanlar sizin hakkınızda düşündükleri zaman, akıllarına gelen ilk şey nedir?  
İnsanlara İsa’yı anımsatıyor musunuz?  İsa’ya ne kadar benziyorsunuz? 

Tanrı bizi Mesih’in benzerliğine dönüştürdükçe, O’nunla olan ilişkimiz doğal olarak 
derinleşir.  Evrenin yaratıcısı ve egemeni ile devamlı, doygun bir dostluk yaşadığınızı 
hayal edin, bu yüreğinizi nasıl hissettiriyor? 

Şimdi, Mesih’e daha çok benzemek ve Tanrı’nın yüreğinin ta kendisini tanıyabilmek 
için biraz dua etmek için zaman ayıralım. 

 “Baba, her ne pahasına olursa olsun ruhsal bir anne veya baba olmama yardımcı ol.  Dünya, 
ilgiye ve rehberliğe muhtaç ruhsal çocuklarla dolu.  Beni Mesih benzerliğinde 
olgunlaştırmaya devam ettikçe, mentorluğa ve beslenmeye ihtiyacı olan  yeni doğmuş 
çocukları yaşamıma koy.  Amin” 

 


