
İsa’ya Benzemek 

Ruhsal Büyüme 

2. Oturum 

I) RUHSAL ÇOCUKLAR GÜNAHLARININ BAĞIŞLANDIĞINI VE BABALARININ KİM OLDUĞUNU 

BİLİRLER 

1) ÇOCUKLAR GÜNAHLARININ BAĞIŞLANDIĞINI BİLİRLER. 

(1. YUHANNA 2:12) 

  Günah bizi Tanrı’dan ayırır.  Tıpkı günahın bizi birbirimizden ayırdığı gibi.  İç doğamız ile Tanrı arasında bir savaş vardır.  
Çarmıh barış getirir.  Hepimiz bu noktadan başlarız.  Tanrı ile barış içinde olduğumuzu bilmek harika bir şeydir.  İlişkimiz 
onarılmıştır. 

 
(Efesliler 2:12-14, Yuhanna 3,Efesliler 1:5-6) 

2) ÇOCUKLAR TANRI’NIN BABALARI OLDUĞUNU BİLİRLER. 

(1. YUHANNA 2:13, ROMALILAR 8:16, MATTA 6:9) 

“Tamamen sevgi dolu, ilgi gösteren, şefkatli bir babanın nasıl biri olduğunu 
kavrayabilmeye başladığımız zaman Tanrı’nın neden Göksel Babamız olarak 
tanımlandığını da anlamaya başlarız.” 

Tanrı’nın bizim O’nu anımsamamızı istediği bir yol olsaydı şöyle derdi “Beni ne 
zaman düşünürseniz, beni babanız olarak düşünün.” 

 (Matta 6:26, 2. Korintliler 1:3-4,Luka 15:20,21,22-23,24) 

 

• Babalarımız Tanrı’ya bakış açımızı güçlü bir şekilde etkiler.  Bu yüzden Tanrı’nın 
gerçekte nasıl olduğunu anlamak için Kutsal Kitap’a dönmeye mecburuz. 

  
• Her ne pahasına olursa olsun gelişmenize devam edin. 

  
(I. Korintliler 3:1-3, Efesliler 4:27, Efesliler 4:25-5:21, Mezmur 103:13,17) 
 
 

ALIŞTIRMA: Babanız ne kadar iyi bir babaydı?  Babanız, Kutsal Kitap’taki Tanrı’yı sevmeyi ve 

ilişki kurmayı kolaylaştıracak bir biçimde sizinle ilgilenip size şefkat gösterdi mi?  Yoksa 

babanızın bazı tutumları ve davranışları Kutsal Kitap’taki gerçek Tanrı’nın sevgi dolu, şefkatli, 

ilgilenen ve yakın bir şekilde önem veren biri olduğunu hayal etmenizi zorlaştırdı mı? 

 

 

II) RUHSAL GENÇ ERKEKLER VE BAYANLAR 
(I.Yuhanna 2:14) 



 
1. GENÇ ERKEK VE BAYANLAR KÖTÜ OLANIN ÜSTESINDEN GELIR. 

 
Diğer bir deyişle, Şeytan ile kendi sahasında savaşıp zaferli çıkıyorlar. 
 
Genellikle birisinin özgür olabilmesi için gerekli olan tek şey öğrenci yetiştirmesidir.  
İsa, zafer için gerekli olan tüm araçları bize verdi bile. 
 
 (Yakup 4:7) 
 
ALIŞTIRMA: Hiç kötü olanla savaşıp kaybettiniz mi?  Hiç kötü olanla savaşıp 
kazandınız mı? 
 
 

2. GENÇ ERKEKLER VE BAYANLAR RUHSAL DISIPLINLERI UYGULADIKÇA 
BÜYÜYORLAR 

 
Ruhsal Disiplinler, Hıristiyan tarihi boyunca olgunlaşma süreci için gerekli olarak 
kabul edilen Kutsal Kitap’a uygun etkinliklerdir.  Aşağıdakiler bunların bazılarıdır: 
 
A) DERIN DÜŞÜNME  (YEŞU 1:8) 

B) DUA (MATTA 6:9)  
Kasa’da iki anahtar vardır:  Bizim isteklerimiz ve Tanrı’nın isteği.  Gerçek duanın işe 
yaraması için ikisi de gereklidir. 
 

C) Oruç (Matta 6:16-18) 

D) Hizmet (Yuhanna 13:5, 34-35) 

E) Sağlık (Mezmur 73:25) 

F)  Issızlık (Mezmur 46:10) 

G) Boyun Eğme (İbraniler 12:9-10) 

H) Kutlama (Yuhanna 15:11) 

I) Tövbe (Yakup 5:16) 

Kirli günahlar iç ruhumuzu ve Tanrı’yı duyma ve görme yetimizi kirletir. 

J) Paydaşlık (İbraniler 10:25, Yaratılış 2:18) 

K) Rehberlik (Matta:18:19-20) 

L) Sevgi (Matta 22:37-40) 

M) Tapınma (Yuhanna 4:23-24) 

“Tanrı’nın gücünü  daha fazla deneyim etmemiz kendimize dönüklüğümüzün 
azalması ile eş orantılıdır.” 
 



Disiplinler, alçakgönüllülük ve kırıklık yaratır.  Aynı zamanda da Tanrı’ya daha 
fazla dayanmamıza, O’na daha fazla odaklanmamıza ve O’nu daha fazla 
övmemize sebep olur.  Deneyim etmek istediğimiz kendi gücümüz değil Tanrı’nın 
gücüdür.  Zafer Tanrı’ya aittir, bize değil. 
 
Genç erkekler ve bayanlar zaferin Tanrı’ya ait olduğunu ve onlara ait olmadığını 
öğrendikçe güçlenirler. 
 
Alıştırma: tüm ruhsal disiplinleri denediniz mi?  Henüz tecrübe etmediğiniz 
ama denemek istedikleriniz var mı? 
  
3. GENÇ ERKEKLER VE BAYANLAR GÜNLÜK YAŞAMLARINDA TANRI’NIN 

YAŞAYAN SÖZ’ÜNÜ (İSA MESIH’I) TECRÜBE EDIYORLAR 
 
 (1. YUHANNA 2:14, ÖZDEYIŞLER 15:1, ÖZDEYIŞLER 26:17, ÖZDEYIŞLER 
19:11, ÖZDEYIŞLER 17:10). 
 
 
Yedi yaşındak bir çocuğa, beş yaşındaki bir çocuğa bakma işini vermeyiz.  Ama 
on yedi yaşındaki bir çocuğa beş yaşındaki bir çocuğa bakma görevini verebiliriz.  
Ergenlik çağındakiler başkalarına bakmaya başlarlar.  Tanrı’nın Söz’ünü iyi bilen 
ruhsal ergenler, ruhsal kuzulara rehberlik etmek ve yönlendirmek için güçlü bir 
konumdadırlar.  Tanrı’nın Söz’ünü bilmeyen ve hikmetli bir şekilde 
uygulayamayanları hala çocuk diye tanımlarız. 

 
 ALIŞTIRMA: Kutsal Kitap’ı hayatınızdaki bir sorunu çözmek için kullandığınız somut 

bir örneği anlatın. 
 
 ALIŞTIRMA: Genç erkekler ve bayanlar “pahası ne olursa olsun, İsa Mesih’e 

benzeyecek şekilde büyümek istiyorum” diye dua eder.  Benim tecrübemde, bu 
olumlu bir cevabı garanti eden bir duadır. 

 

 Mesih harika bir model, değil mi?  Luka şu gözlemi yapar, “İsa bilgelikte ve boyda gelişiyor, 
Tanrı’nın ve insanların beğenisini kazanıyordu” (Luka 2:52). 

 
 

Şimdi duralım ve dua edelim.  Belki şöyle dua etmek istersiniz: 

Baba, benim için çok değerlisin.  Benim ruhsal büyüme ve gelişmem ile yakından ve 
derinden ilgilendiğini biliyorum.  Çünkü tüm yüreğinle benim tasarladığın ruhsal erkek (veya 
bayan) olmamı istediğini biliyorum.  Lütfen içime hem ruhsal yaşamımda hem de seninle 
ilişkimde gelişip olgunlaşmak için bir açlık, tutku koy.  Sana çok şükrediyorum!  Seni övüyor 
ve yüceltiriyorum!  Amin. 


