
TANRI İMANLILARI NASIL GÖRÜYOR?

1. Tanrı kutsal oldugumuzu soyluyor

Romalılar 8:27 

Yurekleri arastıran Tanrı, Ruh'un dusuncesinin ne oldugunu bilir. Cunku Ruh, Tanrı'nın istegi
uyarınca kutsallar icin aracılık eder.

 

Efesliler 6:18 

Her turlu dua ve yalvarısla, her zaman Ruh'un yonetiminde dua edin. Bu amacla, butun kutsallar
icin yalvarısta bulunarak tam bir adanmıslıkla uyanık durun. 

Filipililer 4:21-23 

Mesih Isa'ya ait butun kutsallara selam soyleyin. Yanımdaki kardesler size selam ederler. Butun
kutsallar, ozellikle Sezar'ın ev halkından olanlar size selam ederler. Rab Isa Mesih'in lutfu
ruhunuzla birlikte olsun. 

2 . Tanrı’nın kahini, kutsal ulusuz

1. Petrus 2:9-10 

Ama siz secilmis soy, Kral'ın[a] kahinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın oz halkısınız. Sizi karanlıktan sasılası
ısıgına cagıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak icin secildiniz.

Bir zamanlar halk degildiniz, ama simdi Tanrı'nın halkısınız. Bir zamanlar merhamete
erismemistiniz, simdiyse merhamete eristiniz. 

“Kral:” Tanrı. 

3. Yeryuzunun tuzu ve ısıgıyız

Matta 5:13-16 

“Yeryuzunun tuzu sizsiniz. Ama tuz tadını yitirirse, bir daha ona nasıl tuz tadı verilebilir? Artık
dısarı atılıp ayak altında cignenmekten baska ise yaramaz. “Dunyanın ısıgı sizsiniz. Tepeye kurulan
kent gizlenemez. Kimse kandil yakıp tahıl olceginin altına koymaz. Tersine, kandillige koyar;
evdekilerin hepsine ısık saglar. Sizin ısıgınız insanların onunde oyle parlasın ki, iyi islerinizi gorerek
goklerdeki Babanız'ı yuceltsinler!” 



4. Tanrı bize dostlarım diyor

Yesaya 41:8 

Ama sen, ey kulum Israil, Sectigim Yakup soyu, Dostum Ibrahim'in torunları! 

Yakup 2:23 

Boylelikle, “Ibrahim Tanrı'ya iman etti, boylece aklanmıs sayıldı” diyen Kutsal Yazı yerine gelmis
oldu. Ibrahim'e de Tanrı'nın dostu dendi. 

Matta 11:18-19 

Yahya geldigi zaman oruc tutup ickiden kacındı, ona ‘cinli’ diyorlar. Insanoglu geldigi zaman yiyip
icti. Bu kez de diyorlar ki, ‘Su obur ve ayyas adama bakın! Vergi gorevlileri ve gunahkarlarla dost
oldu!’ Ne var ki bilgelik, ortaya koydugu islerle dogrulanır.” 

Luka 5:17-20 

Bir gun Isa ogretiyordu. Celile'nin ve Yahudiye'nin butun koylerinden ve Yerusalim'den gelen
Ferisiler'le Kutsal Yasa ogretmenleri O'nun cevresinde oturuyorlardı. Isa, Rab'bin gucu sayesinde
hastaları iyilestiriyordu. O sırada birkac kisi, yatak uzerinde tasıdıkları felcli bir adamı evden iceri
sokup Isa'nın onune koymaya calısıyordu. Kalabalıktan oturu onu iceri sokacak yol bulamayınca
dama cıktılar, kiremitleri kaldırıp adamı yatakla birlikte orta yere, Isa'nın onune indirdiler. Isa
onların imanını gorunce, “Dostum, gunahların bagıslandı” dedi. 

Luka 12:4 

Siz dostlarıma soyluyorum, bedeni olduren, ama ondan sonra baska bir sey yapamayanlardan
korkmayın. 

Yuhanna 11:9-11 

Isa su karsılıgı verdi: “Gunun on iki saati yok mu? Gunduz yuruyen sendelemez. Cunku bu
dunyanın ısıgını gorur. Oysa gece yuruyen sendeler. Cunku kendisinde ısık yoktur.” Bu sozleri
soyledikten sonra, “Dostumuz Lazar uyudu” diye ekledi, “Onu uyandırmaya gidiyorum.” 

Yuhanna 15:12-17 

Benim buyrugum sudur: Sizi sevdigim gibi birbirinizi sevin. Hic kimsede, insanın, dostları ugruna
canını vermesinden daha buyuk bir sevgi yoktur. Size buyurduklarımı yaparsanız, benim dostlarım
olursunuz. Artık size kul demiyorum. Cunku kul efendisinin ne yaptıgını bilmez. Size dost dedim.
Cunku Babam'dan butun isittiklerimi size bildirdim. Siz beni secmediniz, ben sizi sectim. Gidip
meyve veresiniz, meyveniz de kalıcı olsun diye sizi ben atadım. Oyle ki, benim adımla Baba'dan ne



dilerseniz size versin. Size su buyrugu veriyorum: Birbirinizi sevin!” 

5. Tanrı’nın gozbebegiyiz

Yasa’nın Tekrarı 32:10 

Onu kurak bir ulkede, Issız, uluyan bir colde buldu, Onu kusattı, kayırdı, Gozbebegi gibi korudu. 

Zekeriya 2:8 

Cunku Her Seye Egemen RAB beni onurlandırdı ve sizi yagmalamıs uluslara su haberle gonderdi: 
“Size dokunan gozbebegime dokunmus olur” diyor.

 

6. Tanrı adımızı avuclarına kazıdı

Yesaya 49:16 

Bak, adını avuclarıma kazıdım, Duvarlarını gozluyorum surekli. 

7. Tanrı bizi bir kuzu gibi bagrında tasır

Yesaya 40:11 

Surusunu coban gibi gudecek, Kollarına alacak kuzuları, Bagrında tasıyacak; Usul usul yol
gosterecek emziklilere. 

8. Sonsuz bir sevgi ile seviliyoruz

Yeremya 31:3 

Ona uzaktan gorunup soyle dedim: Seni sonsuz bir sevgiyle sevdim, Bu nedenle sevecenlikle seni
kendime cektim. 

9. İsa’nın kardesiyiz

İbraniler 2:10-13 

Bircok ogulu yucelige eristirirken onların kurtulus oncusunu acılarla yetkinlige erdirmesi, her seyi
kendisi icin ve kendi aracılıgıyla var eden Tanrı'ya uygun dusuyordu. Cunku hepsi –kutsal kılan da
kutsal kılınanlar da– aynı Baba'dandır. Bunun icindir ki, Isa onlara “kardeslerim” demekten
utanmıyor. 



“Adını kardeslerime duyuracagım, Toplulugun ortasında Seni ilahilerle ovecegim” diyor. 

Yine, “Ben O'na guvenecegim” ve yine, “Iste ben ve Tanrı'nın bana verdigi cocuklar” diyor. 

10. İsa kadar seviliyoruz

Yuhanna 17:22-23 

Bana verdigin yuceligi onlara verdim. Oyle ki, bizim bir oldugumuz gibi bir olsunlar. Ben onlarda,
sen bende olmak uzere tam bir birlik icinde bulunsunlar ki, dunya beni senin gonderdigini, beni
sevdigin gibi onları da sevdigini anlasın. 

11. Tanrı’nın cocuklarıyız

Yuhanna 1:9-13 

Dunyaya gelen, her insanı aydınlatan gercek ısık vardı. O, dunyadaydı, dunya O'nun aracılıgıyla
var oldu, ama dunya O'nu tanımadı. Kendi yurduna geldi, ama kendi halkı O'nu kabul etmedi.
Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın cocukları olma hakkını verdi. Onlar ne
kandan, ne beden ne de insan isteginden dogdular; tersine, Tanrı'dan dogdular. 

12. Muthis ve harika yaratıldık

Mezmurlar 139:14 

Sana ovguler sunarım, Cunku muthis ve harika yaratılmısım. Ne harika islerin var! Bunu cok iyi
bilirim. 

13. Tanrı suretinde yaratıldık

Yaratılıs 1:26-27 

Tanrı, “Kendi suretimizde, kendimize benzer insan yaratalım” dedi, “Denizdeki balıklara, gokteki
kuslara, evcil hayvanlara, surungenlere, yeryuzunun tumune egemen olsun.” Tanrı insanı kendi
suretinde yarattı, onu Tanrı'nın suretinde yarattı. Onları erkek ve disi olarak yarattı. 

14. Tanrı soyundanız

Elcilerin İsleri 17:28-29 

Nitekim, ‘O'nda yasıyor ve hareket ediyoruz; O'nda varız.’ Bazı ozanlarınızın belirttigi gibi, ‘Biz de



O'nun soyundanız.’ “Tanrı'nın soyundan oldugumuza gore, tanrısal ozun, insan dusuncesi ve
becerisiyle bicimlendirilmis altın, gumus ya da tastan bir nesneye benzedigini dusunmemeliyiz. 

15. İlahi varlıklarız

Mezmurlar 82:6 

‘Siz ilahlarsınız’ diyorum, ‘Yuceler Yucesi'nin ogullarısınız hepiniz!’ 


