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GENEL KONU: 

HER ŞEYİ KAPSAYAN, ENGİN MESİH’İN 

YENİ BİR İNSAN İÇİN KÜLTÜRÜN YERİNİ ALMASI 

Birinci Mesaj 

Kültürümüzün Her Şeyi Kapsayan, Engin Mesih tarafından 

Yerinin Alınmasının Acil İhtiyacı 

Kutsal Kitap Okuma: Kol. 1:12-13, 15-18, 27; 2:8, 14-15; 3:4, 10-11 

I.  Koloseliler kitabı, Kolose'deki kilisenin kültürle dolu olması ve kutsalların 

kültür tarafından Mesih'ten uzaklaştırılması nedeniyle yazılmıştır—2:8, 16-17; 

3:10-11: 

A.  Kolose'de kültür kiliseye boğulmuş, Mesih'in yerini almış ve kutsalları tutsak olarak 

alıp götürmüştü— 2:8. 

B.  Tanrı'nın düşmanı, Mesih’in yerini almak için kültürü kullanır; Mesih’in yerine geçmek 

için kültürün iyi yönlerini kullanmaya çalışacaktır—krş. Flp. 3:4-8. 

C.  Koloseliler kitabına göre, kültür Mesih'in yerini alır; Koloseliler kitabı, bizim 

kültürümüzün  Mesih'in yerini almasının olduğunu belirtir. 

Ç.  Koloseliler kitabında karanlığın hükümranlığı özellikle kültürün ve doğal varlığımızın 

iyi yönlerine atıfta bulunur—1:12-13: 

1.  Kolose'deki kutsallar, kültürün en yüksek yönlerinin kiliseyi işgal etmesine izin 

vererek karanlığın hükümranlığı altına girdiler— 2:8. 

2.  Kültürün en yüksek ürünleri, yine de Şeytan'ın insanları kontrol ettiği karanlığın 

hükümranlığının yönleridir—1:13. 

3.  Mesih'in yerine geçen her şey, bizi kontrol etmek için karanlığın hükümranlığı haline 

gelir—a. 13. 

II.  İnsan kültürü, insanın düşüşünden sonra ortaya çıktı—Yar. 4:16-22: 

A.  Tanrı'nın huzurundan ayrıldıktan sonra, Kayin kendini korumak ve kendi varlığını 

sürdürmek için bir şehir inşa etti—aa. 16-17: 

1.  Bu şehirde Tanrı olmayan bir kültür, tanrısız bir kültür üretti. 

2.  Tanrı, bahçede insanın her şeyiydi—onun koruması, sürdürmesi, sağlayışı ve 

eğlencesi; insan Tanrı'yı kaybettiğinde her şeyini kaybetti. 

3.  İnsanın Tanrı'yı kaybetmesi insan kültürünü icat etmeye zorladı, kültürün ana 

unsurları, varoluş için şehirler, geçimini sağlamak için sığır yetiştiriciliği, eğlence 

için müzik ve savunma için silahlardır—aa. 20-22. 

B.  Görünüşe göre, Tanrı olmayan bir kültür Tanrı'nın yolundan gitmeyi reddeden ve 

dolayısıyla Tanrı'yı kaybeden insan tarafından icat edildi; aslında kültürün içkin 

unsuru, Tanrı'dan ayrılan insanın içindeki Tanrı'nın düşmanı olan Şeytan'ın teşviği ve 

kışkırtıcılığıydı—aa. 7, 16-17; Mat. 12:26: 

1.  Tanrı olmayan ve Şeytan'la birleşmiş böyle bir kültür, çağlar boyunca tüm insan 

kültürlerini temsil eden ve bu kültürlerin Tanrı olmadığını ve Şeytan'a uyduklarını 

ve Şeytan'la birleştiğini gösteren bir örnek haline geldi—krş. Luk. 4:6, dipnot 1. 

2.  Tanrısız kültür, Yaratılış 4'te bir tohum olarak başladı ve Vahiy 18'de Büyük Babil'de 

tamamlanana kadar insan ırkının tarihi boyunca gelişecektir. 

3.  Rab'bin Matta 24:37-39'daki sözü, Nuh'un günlerindeki tanrısız kültürün, Rab'bin 

gelişi döneminde en üst düzeyde gelişeceğini gösterir. 

III.  Kültür, Tanrı'nın Mesih ve kiliseyle ilgili amacına yönelik bir engeldir—Ef. 3:10-

11; 5:32: 
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A.  Mesih'in ve kilisenin önünde çok kurnazca bir şey duruyor; bu kurnazca karşıt unsur 

kültürdür—Kol. 3:10-11; Ef. 2:14-15; Kol. 2:14-15. 

B.  Kültür, Mesih'i deneyimlemek için büyük bir engeldir; bilinçdışı ve bilinçaltında, Mesih'i 

deneyim etmemiz ve O’ndan zevk almamız kültür tarafından engellenir—Flp. 3:7-8. 

C.  Her şeyde Mesih’e büyümemiz ve yetişkin bir insana ulaşmamız, kurnazca, gizli 

kültürümüz tarafından engellenir—Kol. 2:19; Ef. 4:13, 15-16. 

IV.  İnsan kültürü, Tanrı'nın Egemenliği’ne karşı durur—Mat. 10:16-25, 34-39; 12:29, 

46-50: 

A.  Günah şeyler, insan kültürünün yaptığı kadar Tanrı'nın Egemenliği’ne karşı çıkmaz. 

B.  İnsan kültürü, Şeytan egemenliğinin temel bir parçası ve büyük bir bölümü haline 

geldi—a. 26. 

C.  Kültür, Şeytan'ın kalesi haline geldi; kurnaz bir şekilde kültürü elinde tutar ve onu 

Tanrı'nın Egemenliği’ne karşı çıkmak için kullanır—Elç. 26:18; Kol. 1:12-13. 

V.  Her şeyi kapsayan, engin olan Mesih kültüre karşıdır ve kültürümüzü kendisiyle 

değiştirmelidir—a. 18; 3:4, 10-11: 

A.  Koloseliler kitabında Mesih'in engin vahyinin amacı kültürü halletmektir—2:8; 3:10-11. 

B.  Bu kitapta Pavlus, bu Mesih'in kültürümüzün yerini alması gerektiği gerçeğiyle bizi 

etkilemek için her şeyi kapsayan, engin Mesih'in bir görümünü sunar—1:27. 

VI. Kültürün yerini alan, her şeyi kapsayan, engin, üstün olan, Tanrı'nın tasarısının 

merkezliği ve evrenselliği olan Mesih’tir—aa. 15-18; 2:16-17; 3:4, 10-11: 

A.  Kültürümüzün yerini alabilecek ve bizim her şeyimiz olabilecek Mesih, her şeyi 

kapsayan, engin Mesih'tir—1:15, 18. 

B.  Koloseliler’e kitabı, kültürümüzü halleden ve kendisiyle değiştiren her şeyi kapsayan, 

engin Mesih'i ortaya çıkarmak için yazılmıştır—3:4, 10-11. 

C.  Tanrı, kurtarmasında bizi yalnızca günahtan, yargıdan, ateş gölünden, dünyadan ve 

benlikten kurtarmakla kalmaz; ayrıca bizi kültürümüz de dahil olmak üzere Mesih'in 

yerini alan her şeyden kurtarır—İbr. 7:25. 

Ç.  Her şeyi kapsayan, engin Mesih içimizdedir ve O'nun tüm varlığımızı doldurmasına ve 

kendisiyle kültürümüzü değiştirmesine izin vermeliyiz. 
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İkinci Mesaj 

Kültürümüz Yerine Her Şeyi Kapsayan Mesih'i Yaşamak 

Kutsal Kitap Okuma: Ef. 3:11, 16-17a; Fil. 1:20-21a; Kol. 1:15, 18, 27; 3:4, 10-11 

I.  Kutsal Kitap’ın temel düşüncesi, Tanrı'nın, Mesih’in Bedeni olarak yeni bir insan 

olan kilise için Mesih'i yaşamamızı istemesidir—Fil. 1:21a; Ef. 2:15-16: 

A.  Tanrı'nın niyeti, Mesih'i yaşayabilmemiz için doymamız, nüfuz edilmemiz, 

doldurulmamız ve Mesih'le giyinmemizdir—3:17a; Gal. 2:20; 3:27; 4:19. 

B.  Hristiyan hayatı, Mesih'e inananların Mesih'i yaşayan ve O'nu büyük gösteren 

yaşamasıdır—Fil. 1:20-21a. 

C.  Mesih'i yaşamak, bir kişiyi, yani Mesih'in kendisini yaşamaktır—Kol. 1:27; Rom. 8:10: 

1.  Mesih'i yaşamak istiyorsak, O'nu kişiliğimiz olarak kabul etmeli ve O'nunla bir kişi 

olmalıyız; O ve biz pratik açıdan bir olmalıyız—1Ko. 6:17. 

2.  Günlük hayatımızda Mesih'in nasıl yerine getirildiği konusunda ışığımız varsa, 

Rab'be, O'nu yaşamamızın yerine başka şeyleri yaşadığımızı, Mesih'ten daha çok 

kültürle yaşadığımızı  itiraf edeceğiz, böylece biz Mesih’le yaşamamızdan kültürle 

daha fazla yaşıyoruz —1Yu. 1:7. 

Ç.  Mesih'i yaşamamamızın nedeni, Mesih'le oluşturulmamamızdır; oluşturulduğumuz şey, 

yaşadığımız şeydir - Kol. 3:4, 10-11; Ef. 3:17a. 

II.  Her şeyi kapsayan, engin olan Mesih'e karşı kültür meselesiyle ilgili olarak, 

Kutsal Kitap’taki tam vahiy uyarınca, Tanrı'nın niyetinin kendisini Mesih'te, 

O'nun seçilmiş, kurtarılmış ve yeniden doğmuş halkı içine çalışmak olduğunu 

görmemiz gerekir - 1:15-16; 2:20; 4:19: 

A.  Tanrı'nın temel işi, evrendeki ve tüm çağlar ve nesiller boyunca O'nun tek işi, kendisini 

O'nun seçilmiş halkıyla bir kılmak üzere Mesih'te onların içine çalışmaktır—Ef. 3:17a; 

1Ko. 6:17. 

B.  Tanrı'nın niyeti, kendisini içsel unsurlarımız haline getirerek, kendisini Mesih'te 

içimize tam olarak işlemektir—Ef. 3:11, 16-19. 

C.  Tanrı'nın ebedi tasarısı yerine getirilmesi için, Tanrı'nın Mesih'te varlığımıza kendisini 

inşa etmesi, yaşamımız, doğamız ve oluşturulmamız olarak kendisini Mesih'te içimize 

inşa etmesi, bizi tanrılık değil, yaşam ve doğa açısından Tanrı yapması gerekir—2Sa. 

7:12-14a; Rom. 1:3-4; Ef. 3:17a; Yu. 14:23; Kol. 3:10-11: 

1.  Tüm varlığımızın Mesih ile yeniden yapılandırılması için Tanrı'nın kendisini 

Mesih'te içsel varlığımıza inşa etmesine ihtiyacımız var—Ef. 3:17a. 

2.  Mesih, ruhumuza girerek ve kendisini ruhumuzdan zihnimize, duygumuza ve 

irademize yayarak tüm canımızı işgal edecek kiliseyi inşa eder—Mat. 16:18; Ef. 

3:17a. 

III. Mesih'in kültüre karşı olduğunu söylerken kültürümüzü bırakıp herhangi bir 

kültür olmadan yaşamamız gerektiğini söylemiyoruz—Kol. 3:10-11: 

A.  Mesih'e sahip olmayanların kesinlikle kültüre göre yaşamaları gerekir, çünkü kültür 

insanları korur, düzenler ve geliştirir. 

B.  Her şeyi kapsayan, engin olan Mesih'i almadan önce herkesin kültüre ihtiyacı vardır. 

C.  Mesih'i aldıktan sonra, kültürün Mesih'i sınırlamasına veya Mesih'i deneyimlemekten 

ve O’ndan zevk almaktan bizi alıkoymasına izin vermemeliyiz; bunun yerine kültüre 

göre değil, Mesih'e göre yaşamayı öğrenmeye başlamalıyız—2:6-7. 

Ç.  Çocuklar büyürken kültüre ve kurallara ihtiyaçları vardır—Gal. 3:23-28: 

1.  Çocuklar Mesih'i kabul etmeden önce kültüre ve kurallara göre eğitilmeleri gerekir—

aa. 23-24. 
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2.  Mesih'i kabul ettikten sonra, yavaş yavaş kültürden Mesih'e dönmelerine yardım 

edebiliriz—Yu. 1:12-13; 6:57. 

IV. Mesih'i kabul ettiğimize göre, kültürün O'nun yerine geçmesine izin 

vermemeliyiz—Kol. 2:6; 3:10-11: 

A.  Her tür kültür Mesih'e karşıdır ve Mesih her tür kültüre karşıdır—a. 11: 

1.  Herhangi bir kültür, ne tür bir kültür olursa olsun Mesih'e karşıdır. 

2.  Mesih’in dışında olanlar, sahip olduğumuz her şey ve her insanın ürünü ve gelişmesi, 

kültürün bir parçasıdır. 

B.  Mesih'ten zevk almanın gelişmesini sınırlayan faktör kültürdür; kendiliğinden 

içimizdeki kültür bizi Mesih'i gerçek deneyimlemekten alıkoyuyor—Fil. 3:3-9. 

C.  Kültürümüz bizi Mesih'i deneyimlemekten, Mesih'ten zevk almaktan ve Mesih'i 

yaşamaktan alıkoyduğudan Rab'bin geri kazanışındaki tüm kutsalların pratik bir 

şekilde kültürlerinin yerini alarak Mesih'i yaşamları ve kişilikleri olarak kabul etmeyi 

öğrenebilmeleri için Rab tarafından ağır bir şekilde yüklendik—Ef. 3:17a; Kol. 3:4. 

Ç.  Mesih'te Rab'den zevk alma kapasitemizi büyütmek için kültürümüzü bir kenara 

bırakma özgürlüğüne sahibiz; içimizdeki tüm yer Mesih'e teslim edilmelidir. 

D.  Tüm içsel kapasitemiz Mesih için mevcut haline getirilirse, içimizdeki kültürün yerini 

kendiliğinden içimizde yaşayan Mesih alacaktır—1:27; 3:11. 

V.  Mesih'in her şeyi kapsayan ve engin olduğuna dair bir görümü görmemiz çok 

önemlidir; Mesih'in böyle bir görümü olmadan kültürümüzü bırakmaya 

çalışmamalıyız—Elç. 26:19; Ef. 1:17-23: 

A.  İçimizde ikamet eden Mesih, küçük, sınırlı bir Mesih değildir; görünmez Tanrı'nın 

görünümü, Tanrı'nın doluluğunun somutlaşması ve Tanrı'nın tasarısının odak noktası 

olan O'dur—Kol. 1:15, 18; 2:2, 9-10: 

1. Böyle bir Mesih şimdi içimizde yaşıyor ve kendisini tüm varlığımıza yayma fırsatını 

bekliyor—1:27. 

2.  Bu Mesih günlük yaşamımızda her şey olmalı ve bizler O'nu yaşamalıyız, 

yaşamımızda kültüre hiçbir yer vermemeliyiz—Fil. 1:21a; Kol. 3:11. 

B.  Her şeyi kapsayan, engin olan Mesih'in görümünü görür görmez, kültürel birkimimizi 

bir kenara bırakmaya başlamalı ve bunun Mesih'in yerini almasına veya O'nu 

kısıtlamasına izin vermemeliyiz—Elç. 9:4-5; 26:19; Fil. 3:7-10: 

1.  Yaşamımızda kültüre yer vermemeliyiz. 

2.  Bunun yerine, içimizdeki tüm yer, içimizde yaşayan, her şeyi kapsayan, engin olan 

Mesih'e bırakılmalıdır—Kol. 1:27. 

C. İçimizde ikamet eden, her şeyi kapsayan, engin olan Mesih'in böyle bir görümünü 

görürsek, kültürümüzü kendiliğinden bırakacağız—3:10-11: 

1.  Eskiden kültür Mesih'in yerini aldı, ancak bu görümü bir kez gördüğümüzde, Mesih 

içimizdeki kültürün yerini alacaktır—a. 11. 

2.  Kültürümüzü bırakmaya çalışmak yerine, sadece Mesih'i yaşamalıyız ve Mesih, 

kültürümüzü kendisi ile değiştirecektir - Fil. 1:21a. 

Ç. Mesih'i yaşadığımızda, kendiliğinden kültürden kurtuluruz ve kendi kendine 

yaşadığımız Mesih kültürümüzün yerini alır; Koloseliler kitabındaki vahiy budur—1:15, 

18, 27; 2:2, 9-10; 3:4, 10-11. 
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Üçüncü Mesaj 

Yeni Bir İnsanın Bileşeni — 

Kültürün Yerini Alan Her Şeyi Kapsayan, Engin olan Mesih  

Kutsal Kitap Okuma: Kol. 1:15-18, 27; 2:9-10, 16-18; 3:4, 10-11 

I.  Koloseliler kitabının derinliklerine bakarsak, Pavlus'un bu kitapta insan 

kültürünün saklı konusunu ele aldığını göreceğiz: 

A.  Pavlus'un Koloseliler 3:11'de barbar kelimesini kullanması, bu Mektup’un kültürle ilgili 

olduğunun güçlü bir göstergesidir. 

B.  Kültür, var olmak ve varlığımızı sürdürmek için geliştirdiğimiz sistematik yöntemdir—

Yar. 4:16-22: 

1.  Kültür, her insanın bilinçdışı yaşamıdır—Ef. 2:2-3; 4:17. 

2.  Dünyanın her yerindeki insanlar kendi kültürlerinin etkisi altındadır. 

C.  Kültürün Kolose'deki inananlar üzerinde güçlü bir etkisi olduğu gibi, bugün de kültür 

üzerimizde güçlü bir etkiye sahiptir—Kol. 2:8-10, 16-18: 

1.  Bilinçdışı olarak kültür içinde doğup kültürün etkisi altındayız; bu kültürün 

unsurları varlığımızın bir parçasıdır—Gal. 4:3, 9; Kol. 2:8, 20. 

2. Kilise hayatına geldiğimizde kültürümüzü de bizimle beraber getirdik ve bu kültür 

bizim Mesih ve kilise hayatından zevk almamıza yavaş yavaş zarar veriyor. 

3. Kilise hayatındaki kültür tek unsur olarak Mesih'in yerini büyük ölçüde almıştır—a. 

8; 3:11: 

a. Bilinçaltında ve bilinçdışı olarak hepimiz kültürümüze değer veririz ve belirli 

kültürel geçmişimize yüksek bir değer veririz. 

b. Kültür, kilise hayatında Mesih'in yerini her şeyden daha çok alır—a. 11. 

II. Koloseliler kitabı, her şeyi kapsayan, engin olan Mesih'in Tanrı'nın tasarısında 

her şey olduğunu açıklar—1:15-18, 27: 

A.  Bu harika Mesih'in bizim için her şey olduğuna dair net bir görüme ihtiyacımız var. 

B.  Böyle bir görüm, kültürün Mesih'i tecrübe etme ve kilise hayatı üzerindeki etkisini sona 

erdirecek ve kültürlü insanlar olmak yerine, Mesih ile bağlanmış, O’nun tarafından 

kazanılmış ve O’na doymuş insanlar olacağız—3:11b. 

III. Üstün, her şeyi kapsayan, engin olan Mesih bizim yaşamımızdır ve yeni bir 

insanın tek bileşenidir—aa. 4, 10-11: 

A.  Yeni insan olarak kilisenin bileşen unsuru Mesih ve yalnızca Mesih'tir; kilisenin içeriği, 

her şeyi kapsayan, engin olan Mesih'ten başka bir şey değildir—1:15-18; 2:9-10. 

B.  Yaşamımız ve yeni bir insanın bileşeni olarak, her şeyi kapsayan, engin olan Mesih, 

kültürümüzü kendisiyle değiştir—3:11. 

C.  Mesih'ten payımız olarak zevk alma sonucu, O'nu yeni bir insanın içeriği ve bileşeni 

olarak deneyimlememizdir ve nihayetinde zevk aldığımız Mesih yeni insanın bir parçası 

haline gelir—1:12; 3:11. 

Ç.  Koloseliler 3:11'e göre, yeni insanda çeşitli kültürel farklılıkların bulunması için hiçbir 

olasılık yoktur: 

1. Yeni insanın her parçası Mesih ile oluşturulduğu için yeni bir insanda hiçbir kültürel 

ayrım yoktur—a. 11. 

2. Yeni insan olarak kilisede bölgesel, kültürel veya ulusal ayrımlara yer yoktur ve 

herhangi bir ırk, milliyet, kültür veya sosyal statüye de yer yoktur. 

D.  Mesih yeni insanın tek bir bileşeni olduğundan, bu yeni insanın parçası olan inananlar 

arasında hiçbir ayrım olmamalı ve kiliseler arasında hiçbir farklılık olmamalıdır—1Ko. 

4:17; Va. 1:12, 20; 22:16. 
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IV. Yeni insanın bileşeni olarak Mesih her şeydir ve her şeydedir; Mesih tüm 

üyelerdir ve O tüm üyelerdedir—Kol. 3:11: 

A. Mesih kilisede yeni insan olarak herkestir ve O da herkesin içindedir—1:27; 3:11. 

B. Bir yandan yeni insanda doğa kişiye yer yoktur, çünkü Mesih tüm üyelerdir. 

C. Öte yandan Mesih'in her şeyde olduğu gerçeği, üyelerin Mesih’in dışında değil, Mesih'te 

ikamet edenler olarak var olmaya devam ettiğini gösterir—1:27. 

Ç. Mesih'i yaşamımız ve bileşimimiz olarak aldığımızda, Mesih'le bir olduğumuz ve 

Mesih'in biz olduğu duygusuna derinden sahibiz ve aynı zamanda Mesih'in içimizde 

olduğuna dair daha da derin bir duyguya sahibiz—3:4. 

D. Mesih, kilisede yeni insan olarak her şeydir; bu, tüm inananların Mesih'le birlikte 

oluşturulması gerektiğini ima eder—1:15-18; 2:16-17; 3:4, 10-11: 

1. Mesih'e nüfuz etmeli, Mesih'e doymuş olmalı ve Mesih organik olarak varlığımıza 

işlenmiş olmalıyız— Gal. 4:19; Ef. 3:17a. 

2. Sonunda, Mesih yerimizi alacak ve o zaman gerçekte Mesih her şey ve her şeyde 

olacak; yeni insanın her parçası olacak—Kol. 3:11b. 

E. Yeni insan, bütün kutsallarda tüm doğal ayrımlar ortadan kaldırılıncaya ve herkes 

Mesih'ten oluşana kadar bize nüfuz eden ve bizim yerimize geçen Mesih'tir—Gal. 4:19; 

Ef. 3:17a; Kol. 1:27. 

F. Mesih'i yeterli deneyimlememizle her şeyi kapsayan, engin olan Mesih'in görümüne 

sahip olduğumuzda, yeni bir insan pratik bir şekilde aramızda görünecek ve yeni 

insanın yaşamını gerçekleştireceğiz—3:10- 17; Flm. 10-16. 

G. Mesih’in tüm kutsalların yaşamı olduğunda, o zaman yalnızca O yeni insanda olacak ve 

tüm kutsallar milliyetleri ne olursa olsun Mesih'i yaşayacak; o halde gerçek ve pratik 

bir şekilde Mesih yeni insanın tüm üyeleri olacak—Kol. 3:11; Fil. 1:21a. 

V. Yeni Yeruşalim, yeni bir insanın nihai tamamlanışıdır -Ef. 2:15-16; 4:24; Kol. 3:10-

11; Va. 21:2, 9-10: 

A. Yeni Yeruşalim olduğumuzda, evrensel yeni bir insanın yaşamının tadını çıkaracağız. 

B. Bugün, her şeyi kapsayan, engin olan Mesih'in kültürümüzün yerini almasına, bizi 

kendisiyle birlikte oluşturmasına ve hepimizi gerçeklik ve pratikte yeni bir insanın bir 

parçası yapmasına izin vererek bu tadı önceden çıkarabiliriz—Kol. 1:27; 2:10; 3:4, 10-

11. 
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Dördüncü Mesaj  

Tanrı'nın Tasarısına Göre Evrensel Tarih— 

Rab'bin Kalbinin Gerçekte Yeni Bir İnsana Sahip Olma Arzusunu Gerçekleştirmek 

İçin İnsanlık Tarihi içindeki İlahi Tarih 

Kutsal Yazıları Okuma: Yoel 1:4; 3:11; Ef. 1:3-6; 2:15; 4:22-24; Mika 5:2; Va. 19:7-9 

I.  Bu evrende iki tarih vardır: insanın tarihi, insanlık tarihi ve Tanrı'nın tarihi, 

ilahi tarih; birincisi dıştaki bir kabuk gibidir ve ikincisi, kabuğun içindeki 

çekirdek gibidir - krş. Yoe. 1:4: 

A.  İnsanlık tarihi içindeki ilahi tarih, Kutsal Kitap'da oldukça ayrıntılı olarak 

açıklanmıştır; Tanrı'nın tarihi bizim tarihimizdir; çünkü O bizimle birleşmektedir: 

1.  Tanrı'nın geçmiş sonsuzluktaki tarihini, insanla birleşme hareketinin hazırlığı 

olarak görmemiz gerekir: 

a.  İlahi tarih, ebedi Tanrı ve O'nun tasarısı ile başladı; Tanrı, tasarısına göre, insanla 

bir olmak, insanın yaşamı, yaşam kaynağı ve her şeyi olmak ve kendi ifadesi 

olarak insana sahip olmak için kendisini insan içine işlemek ister―Ef. 3:9-10; 

1:10; Yar. 1:26; 2:9. 

b.  Tanrı, İlahi Üçlü Birlik'inde, Tanrı'nın sonsuz tasarısını yerine getirmek için 

Mesih'in çok önemli ölümüyle ilgili kararı vermek üzere sonsuzlukta bir konsey 

düzenledi—Elç. 2:23. 

c.  İlahi Üçlü Birlik'in ikincisi, Beytlehem'de bir insan olarak doğmak için O'nun 

ebediyetten zamana “çıkacağını” gerçekleştirmeye hazırlanıyordu—Mik. 5:2. 

ç.  Tanrı, Mesih'te inananları dünyanın kuruluşundan önce göksel yerlerde ruhsal 

kutsamalarla kutsadı—Ef. 1:3-6. 

2.  Tanrı'nın insandaki tarihi, beden almasıyla başladı ve O'nun insan yaşaması, 

çarmıha gerilmesi, dirilişi ve yükselişi süreçleriyle devam etti; Hoşea 11:4 bunların 

insancıl ipler, sevgi bağları olduğunu söyler: 

a.  İlahi tarih, Tanrı'nın insandaki hareketi, asıl örnek olarak Tanrı-insan, süreci 

geçmiş Mesih ile birlikte, Yeni Yeruşalim’de tamamlanacak yeni insana, büyük 

Tanrı-insana, Tanrı'nın ebedi tasarısının nihai gerçekleşmesine kadardır. 

b.  Mesih kendi beden alışı ve insan yaşaması aracılığıyla, sınırsız Tanrı'yı sınırlı 

insana getirdi, Üçlü Birlik Tanrı'yı üçlü insanla birleştirdi ve karıştırdı ve aromalı 

erdemleri aracılığıyla zengin niteliklerinde kendi insanlığında cömert Tanrı'yı 

ifade etti. 

c.  Mesih'in çarmıha gerilmesi, eski yaradılışı sona erdiren ve tüm sorunları çözen 

vekaleten bir ölüm, her şeyi kapsayan bir ölüm, her şeyi kapsayan bir yasal 

fidyeyle kurtuluştu (Yu. 1:29); çarmıha gerilmesinde Tanrı tarafından yaratılan 

ve günaha düşen her şeyi kurtardı (İbr. 2:9; Kol. 1:20), O’nun ilahi unsuruyla yeni 

insanı yarattı (gebe oldu) (Ef. 2:15) ve tanrısal yaşamını insanlığının kabuğundan 

serbest bıraktı (Yu. 12:24; 19:34; Luk. 12:49-50). 

ç.  Dirilişinde Tanrı'nın ilk doğan Oğlu oldu (Elç.13:33; Rom. 1:4; 8:29), yaşam veren 

Ruh oldu (1Ko. 15:45b) ve O milyonlarca insanın, Mesih'in Bedeni’nin üyeleri ve 

kilise, yani yeni bir insanın bileşenleri olarak Tanrı'nın oğulları olmak üzere 

yeniden doğmasını sağladı (1Pe. 1:3; Kol. 3:10-11). 

d.  O göklere yükseldi ve sonra Üçlü Birlik Tanrı'nın toplu ifadesi için yeni bir insan 

olan kiliseyi meydana getirmek üzere Ruh olarak indi—Yoe. 2:28-32; Elç.2:1-4, 

16-21. 

B.  Böylece, yeni bir insanın gerçekliği olarak kilise, aynı zamanda dışsal, insanlık 

tarihindeki ilahi sırrın içsel tarihi olan ilahi tarihin bir parçasıdır; ilahi tarihin bu 
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bölümünün sonunda, Mesih Karşıtı'nı ve ordusunu yenmek için ordusu olarak (Yoe. 1:4; 

3:11) galip gelenlerle geri dönecektir. 

C.  Bunu takiben bin yıllık egemenlik gelecek; sonunda bu egemenlik yeni gök ve yeni 

yeryüzündeki Yeni Yeruşalim'de tamamlanacak; Yeni Yeruşalim, Tanrı'nın tarihinin 

nihai, tamamlanmış adımı olacaktır. 

II.  Petrus (balıkçılık hizmeti), Pavlus (inşa etme hizmeti) ve Yuhanna (ağ tamiri 

hizmeti) aracılığıyla Rab'bin yüreğinin yeni bir insana sahip olma arzusunu 

görebiliriz: 

A.  Tanrı, birçok Yahudi inananı getirmek için Pentikost gününde Petrus'u kullandı (Elç. 

2:5-11); ayrıca Kornelius duada (10:30) bir görüm aldı ve Petrus da duada (17, 19 ayet) 

bir görüm aldı ve bunun aracılığıyla Tanrı'nın yeni bir insanın pratik varoluşu için 

Yahudi olmayanları kazanma planı ve hareketi ( 9b-14, 27-29. ayet) gerçekleştirildi. 

B.  Pavlus Efesliler 2:14-15'te, Mesih'in hem Yahudileri hem de Yahudi olmayanları, yeni 

insanı yaratan ölümü aracılığıyla yeni bir insan olarak yarattığını açıklar (krş. 4:22-24); 

Pavlus bize 1. Korintliler 12:13'te, “ister Yahudi ister Grek” hepimizin tek bir Beden 

olmak üzere vaftiz edildiğini söyler; Galatyalılar 3:27-28'de Pavlus bize, vaftizde 

Mesih'le birleşenlerimizin hepsi  Mesih'i giyindiklerini ve “ne Yahudi ne Grek var” der; 

Koloseliler 3:10-11'de Pavlus bize, Yahudi ve Grek yeni bir insanda yer olmadığını 

söyler. 

C.  Yuhanna bize, Rab'bin kendi kanıyla “her oymaktan, her dilden, her halktan, her 

ulustan insanları” satın aldığını söyler (Va. 5:9); bu kurtarılmış olanlar kiliseyi yeni bir 

insan olarak oluştururlar; Yuhanna aracılığıyla kiliselerin altın kandillik olduğunu da 

görüyoruz (1:11-12) ve sonunda bu kandillik Yeni Yeruşalim oluyor; kandillikte ve Yeni 

Yeruşalim'de halklar arasında hiçbir farklılık göremiyoruz. 

Ç.  Bütün bunlar, her gün tek Ruh'tan içerek eski insanı üzerimizden sıyırıp atmamız ve 

yeni insanı giyinmemiz gerektiğini (1Ko. 12:13) gösterir; böylece gerçekte yeni bir insana 

sahip olma arzusunu yerine getirmek için pratik günlük hayatımızın her alanında 

zihnimizin ruhunda yenilenebiliriz (Ef. 4:22-24). 

III.  İlahi tarih için yeni yaradılış vardır—yeni bir yüreğe, yeni bir ruha, yeni bir 

yaşama, yeni bir doğaya, yeni bir tarihe ve yeni bir tamamlanmaya sahip olan 

yeni insan vardır— (İngilizce) İlahil, no. 16; Hez. 36:26; 2Ko. 3:16; Mat. 5:8; Tit. 3:5: 

A.  İlahi tarih, insandaki Tanrı'nın tarihi, Mesih'in beden almasından başladı, göğe 

yükselişi aracılığıyla yaşam veren Ruh haline gelir ve daha sonra bizi yeni bir insanın 

tam gerçekliğine getirmek ve bizi Mesih'in görkemli gelini yapmak için yeniden doğuş, 

kutsal kılınma, yenilenme, dönüşüm, biçimlenme ve yüceltme gibi Tanrı'nın organik 

kurtarışı aracılığıyla O'nun bizde yaşamasıyla devam eder—Ef. 4:22-24; Rom. 5:10; Va. 

19:7-9. 

B.  Şimdi kendimize şu soruyu sormalıyız: İlahi tarihte mi yaşıyoruz yoksa sadece insanlık 

tarihinde mi yaşıyoruz? 

1.  Hepimiz insanlık tarihinde doğduk, ama ilahi tarihte yeniden doğduk; eğer hayatımız 

dünyadaysa, insanlık tarihinde yaşıyoruz; ama eğer yeni bir insanın gerçekliği olarak 

kilisede yaşıyorsak, ilahi tarihte yaşıyoruz; kilise hayatında Tanrı'nın tarihi bizim 

tarihimizdir; şimdi iki parti - Tanrı ve biz - tek bir tarih, ilahi tarihe sahibiz. 

2.  Organik kurtuluşumuz için ve esenliğin Müjdesi dünyanın her yerinde duyurularak 

O'nun yayılması için, ilahi tarihte bulunduğumuz, gizemli, ilahi şeyleri 

deneyimlediğimiz ve bundan zevk aldığımız için Rab'be şükrediyoruz (Ef. 2:14- 17; 

6:15; krş. Mat. 24:14), böylece O'nun galip gelen gelini olmak üzere gerçekte yeni bir 

insan olalım. 

 

  



12 

 

36 (Eng/Rus 322) (Chi 254)  

11.7.11.7. (Bb 4/4) 

 
1.  Kurumayan pınarı bulamayan 

 Benim susuzluğum var.  

 Dünyadaki her şeyi bana verse, 

 Yine tatmin olamam. 

(Nakarat) 
 Kurumayan pınardan içiyorum. 

 Yaşam pınarından içiyorum. 

 Tatlı, kutlu pınar her an açılarak 

 Diri suyu bana akıtıyor. 

 

2.  Günahın çölünde kalmak istemem. 

Yaşam pınarım vardır. 

İsa, benim Rabbim, Kralım oluyor. 

Kalbim O’nla doyuyor.  

 

3.  Burada pınarın tadı taptaze. 

Burada huzur buldum. 

Burada bir teselli daha vardır.  

Burada kutsanırım. 

 

4.  Buradaki kurumayan pınarda 

Lütufla yaşıyorum. 

Bu pınardan hastalığım bitince 

Kalbim sevindirilir.  
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93(Eng 538)(Chi 399) 

8.7.8.7 (G 3/4) 

 
 

1 Tanrı’nın niyeti budur.  

Mesih beni gösterir. 

Dıştan dindar bir şey değil. 

İçinde Mesih vardır. 

(Nakarat) 

Tanrı’nın niyeti budur. 

Rab içime işlenir. 

Dıştan gösteren şey değil, 

Mesih her şeyim olur. 

 

2 Tanrı'nın niyeti budur. 

Mesih içimde yaşar. 

Dıştan yapılan şey değil. 

Mesih içimde yapar. 

 

3 Tanrı'nın niyeti budur. 

Rab içimde oluşur. 

Dıştan O’na takip etmem. 

O içimde büyüyor. 

4 Tanrı'nın niyeti budur. 

Rab’bin evi içimde. 

Dıştan O’na hizmet etmem. 

İçimde O yaşıyor. 

 

5 Tanrı'nın niyeti budur. 

Rab umudum oluyor. 

Nesnel bir görkem değildir. 

Mesih öznel birisi. 

 

6 Tanrı'nın niyeti budur. 

Mesih her şeyim olsun; 

Dıştan bir şeye sahip yok, 

Yalnız sonsuz Mesih var. 
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Eng 474 

F  3/4  (8.7.8.7.) 

 

1 Rab! Sen’inle bir olurum. 

Ruhumda birleşiriz. 

İçimde Sen yaşıyorsun. 

Sana sahip olurum. 

(Nakarat) 

Sen’le birleşirim, 

Sen’le birleşirim, 

Günbegün zenginliğinden 

Zevk alıp yaşıyorum. 

 

2 Sen’in insan yaşamından  

Pay alıp dolduruldum. 

Sen’in itaatin şimdi 

Tamamen bende mevcut. 

 

3 Sen’inle haçta gerilip 

Sen’in içinde öldüm; 

Ben dünyaya öldüm, Ya Rab! 

Dünya da bana öldü. 

4 Sen’inle dirilişteyim. 

Sen’le kalkıp yaşarım. 

Kendin olan bu yaşamla 

Şimdi Sen içimdesin. 

 

5 Sen’inle yükselişteyim. 

Sen’inle göklerdeyim. 

Burada bir yabancıyım, 

Gerçek hayatım Sende. 

 

6 Sen’inle tahta oturup 

Yetkini paylaşırım. 

Yaşamını paylaşırken 

Ben Sende, Sen bendedir. 
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45 (Eng/Rus 539) (Chi 400 + 1 v) (Arm 108) 

8.6.8.6.D. (D 6/8) 

 

1 Ya Rab, yaşamım olarak, 

Benim her şeyimsin! 

Çok yakın ve samimisin. 

Sen’den zevk alırız. 

(Nakarat) 

Rab, Yaşam veren Ruh’sun! 

Yakın, samimisin! 

Bizler her durumda Sana  

Ulaşabiliriz! 

 

2 Bütün ihtiyaçlarımı 

 Bol bol sağlıyorsun. 

 Zenginliklerin de Sen’in 

Ruhun’da çok vardır. 

 

3 Sen, mesh gibi çalışarak 

Bana güç verirsin. 

Sen’in sonsuz kuvvetin de 

Beni canlandırır. 

 

4 Yaşamın yasası beni 

Serbest bırakıyor. 

 Gerçeğin zenginlikleri 

 Beni doyuruyor. 

 

5 Sen benimle birleşerek 

İçimde yaşarsın. 

Benimle tek ruh olarak 

Beni bırakmazsın.  
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49 (Eng/Rus 824) (Chi 598) (Arm 157) 

13.13.13.13. (Eb 4/4) 

 

1 Beden olan kilise Rab’bin konutudur. 

Tanrı’yla birleşip azizlerle toplanır. 

Ezelde seçilerek çarmıhta kurtuldu. 

O’nun kökü göktendir, topraktan değildir. 

 

2 O, dirildikten sonra yeni insan olup 

Ruh’ta vaftiz edilip Sözü’yle kutsanır. 

O’nun başı, yaşamı gökteki Mesih’tir. 

Rab’le gökte oturup düşmanı alt eder. 

 

3 O’nun eşsiz temeli Rab İsa Mesih’tir. 

O’nun her şeyi Mesih gibi ilahidir. 

O’nun çarmıhtan geçen her şeyi temizdir. 

Dirilişte kurulan yapı maddesidir. 

 

4  Tek Tanrı, tek Rab, tek Ruh, O’nun özü birdir.  

Bir inanç, umut, vaftiz, hepsi Beden için. 

Üyelerden oluşan O’nda Tanrı vardır. 

Mesih’in dönüşünü O imanla bekler. 

 

5 Her ırktan ve ulustan tüm üyeler gelir. 

Sınıf farkı olmadan Mesih’te birleşir. 

Yahudi ve uluslar Rab’de yok edildi. 

Ne köle, ne efendi, yalnız Yeni İnsan. 

(Devam) 
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6 O’nun evrensel ifadesi her yerde var. 

Bölgesel sınır var ki bir kent bir kilise. 

Yerel olan yönetim Rab’be teslim olur. 

Paydaşlığı evrensel, bölünme hiç olmaz. 

 

7 Yeni Kudüs olarak her yerde görünür. 

Mesih’in doluluğu O’nla gösterilir. 

Mesih çıra olarak O’nla aydınlanır. 

Tanrı’nın görkemini her yere getirir. 
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Eng 1226 

G  4/4   15.11.15.11. 

 

1    Rab’bin kilisesi görkemli, O’nun parçasıyız— 

Rab’de birleşerek mutlu oluruz! 

Evrende bir Beden var, hepimiz O’na aittir— 

Haleluya, Rab bizi birleştirmiş! 

Haleluya, Beden için! 

Bedenin üyeleriyiz! 

Beden için birlikteyiz! 

Haleluya, Rab bizi birleştirmiş! 

 

2 Bireysel Hristiyan değil, ancak toplu bir varlık— 

Tanrı’nın ifadesi olmak için; 

Bireysel kilise değil, tüm Beden olmalıdır— 

Haleluya, artık biz Bedendeyiz! 

Haleluya, Beden için! 

Şeytan Bedene titriyor! 

Haleluya, Beden için! 

Haleluya, artık biz Bedendeyiz! 

 

3   Yedi altın kandilliğin doğası ilahidir.  

Bedende doğal bir şey hiç kalamaz. 

Bir oluruz ve Tanrı'nın doğasına sahibiz. 

Haleluya Tanrı’yla parlıyoruz. 

Haleluya, Beden için! 

Bedenin kandillikleri! 

(Devam) 
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Altın ve parlayan Beden! 

Haleluya, Tanrı’yla parlıyoruz! 

 

4 Biz bu birliği nasıl ifade edebiliriz? 

Haleluya, Rab’bi yemenin yolu! 

O yaşam ağacı, man ve yepyeni olan şölendir— 

Haleluya, O'nu yiyebiliriz! 

O’nu yiyip bir oluruz! 

O’nu yiyip ilahiyiz! 

O’nu yiyip parlıyoruz! 

Haleluya, Rab’bi yemenin yolu! 
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22 (Eng/Rus 190) (Chi 157) (Arm 38) 

8.8.9.8. (Ab 4/4) 

 

1. Ya Rab! Sen’i düşünürken  

Varlığına tapıyoruz. 

Zenginliklerin çok harika, 

Kıymetli ve değerlidir. 

(Nakarat) 

Varlığından hoşlanıyoruz. 

Sen’i şimdi övüyoruz. 

Sen’inle doyuruluyoruz. 

Bol bol dolduruluyoruz! 

 

2. Ya Rab! Sen gerçek Tanrı’sın! 

Sen sevgisin ve ışıksın. 

Yaşamımız Sen oluyorsun. 

Sen’den lütfu alıyoruz. 

 

3. Sen de gerçek insan oldun. 

Kibar ve saf bir adamsın. 

Tanrı Sen’den bolca hoşnuttur. 

Biz de Sen’den çok hoşnutuz. 

 

4. Bize hizmet etmek için 

Mütevazi köle oldun. 

Çarmıhta itaatli öldün 

Bizim kurtulmamız için. 

 

5. Ayrıca büyük bir kralsın. 

Tanrımız’dan atanan kral.  

Sen’in sevgin ve yaşamınla 

Hep beraber yönetelim.  

 

6. Ya Rab! Sen’i hatırlayıp 

Varlığını paylaşırız. 

Sen’den sevgiyle zevk alarak 

Hoşlanırız sonsuza dek. 
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23 (Eng/Rus 203) (Chi 154) (Arm 40)  

8.7.8.7.D. (Ab 3/4) 

 

1. Hiçbir şey yaratılmadan  

 Zamanda bulunmazken 

 Sen Baban’ın bağrındayken  

 Sen biricik Oğul’sun. 

 Baban Sen’i bize verir. Hâlâ tek Oğul Sen’sin. 

 Baban’ın zenginliğini  Kutsal Ruh’la tarif et. 

 

2. Ölüp dirildikten sonra  

 İlkdoğan Oğlu oldun. 

 Yeniden doğduktan sonra 

 O’nun çok oğlu olduk. 

 Yaşamını çoğaltarak 

 Biz kardeşlerin olduk. 

 Sen’den kopya yapılırken  

 Genişleyişin olduk. 

 

3. Sen tek bir tahıl olarak 

 Yeryüzüne gömüldün. 

 Ölümünden dirilerek 

 Yaşamını gösterdin. 

 Biz Sen’den üretilerek 

 Çok tahıl oluyoruz. 

 Tek bir ekmek yapılarak 

 Bedenin oluyoruz. 

 

4. Sen’in benzerin, bedenin, 

 Gelinin oluyoruz. 

 Sen’in ifade oluşun,  

 Sen’in devam edişin, 

 Büyümen, zenginliğin ve 

 Dolgunluğun olarak 

 Biz Sen’inle birleşerek 

 Sen’in evin oluruz. 
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8 (Eng/Rus 30) (Chi 25) (Arm 11) 

8.6.8.6. (Bb 4/4) 

 

 

1. Kalbimizden övüyoruz 

Sen’in sevgin için. 

Babamız’a hamdederek 

Sen’i övüyoruz. 

 

2. Sen’in ebedi tasarın 

Bize gösterildi. 

Amacını tamamladın 

Oğlun’la beraber. 

 

3. Oğulların ve mirasçın 

Olmamız için, O 

Sevgiyle gelip ölerek  

Kendisini verdi. 

 

4. Şimdi bizim Babamız var 

Oğ’l’un yaşamıyla. 

Babamız’ın tüm doğası 

İçimizde de var.  

5. Ruhun bize girdiğinde 

Biz O’ndan doğarak 

Babamız’ı çağırarak 

Dönüştürülürüz. 

 

6. Oğullarını yüceltmen  

Sen’in amacındır. 

Oğlun’un görüntüsüne 

Bizi benzetirsin.    

 

7. Dönüştürüldüğümüzde 

Sen her şeyi yönet. 

Amacına ulaşalım 

Görkem ve gücünle. 

 

8. Sen’i övmemiz her zaman 

Sonsuza dek sürer. 

Her anda Sana tapınıp 

Övgüler sunarız. 
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Eng 1350 

Bb 4/4 

7.7.7.6.5.4.7.9. 

 

 

Sevinçle Mesih'teyim— 

Kurtulurum Adem’den! 

Her şeyim yenilenip 

Semavi oluyor! 

Yaşam, esenlik, 

Özgürlükten 

Zevk alıp tat alırım. 

Tanrı’ya şükret! Mesih'teyim! 
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6 (Eng/Rus 16) (Chi 11) (Arm 7) 

8.6.8.6. (D 6/8) 

 

 

1. Babamız! Çam yeşilisin, 

Asla solamazsın. 

Sonsuza kadar yaşarken 

Çiy gibi tazesin. 

(Nakarat) 

Hiç değişmeyen Babamız, 

Asla eskimezsin. 

Ezelden sonsuza kadar 

Daima tazesin. 

 

2. Tanrı Baba! Yepyenisin. 

Sen’siz herşey eski. 

Ancak seneler geçerken 

Sen’le herşey taze.  

 

3. Bize verdiğin lütfunda 

Tazeliğin de var. 

Yeni Ahit, yeni yollar 

Sen’le tazelenir. 

 

 

4. Biz yeni yaratılışız 

Yeni ruh ve kalple. 

Yeni yaşam verdiğinden 

Biz yenileniriz. 

 

5. Yeni bir kent bulunacak 

Yeni yer ve gökte. 

Taze meyve var her ayda. 

Tazelik her yerde.  

 

6. Babamız! Sen çok tazesin. 

Sen’de herşey yeni. 

Sana övgü veriyoruz 

Yeni şarkılarla.  

 

  

 

 


