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ÖNSÖZ 

   Tanrı’nın insanoğluna vermiş olduğu birçok buyruk vardır ve bu buyrukların 

hepsi insanın yararınadır. Bunun nedeni Tanrı'nın iyi ve sevgi olan doğasıdır. 

Tanrı sevgisiyle birlikte O’nun ayrılmaz yanı olan kutsallığını da tanımamızı ister. 

Buyruklar Tanrı’nın sevgisini, adaletini ve doğruluğunu açıkça gözler önüne 

serer.  Bu kısa çalışmada Tanrı'nın buyrukları arasında insana vermiş olduğu en 

büyük buyruğu ve beş ruhsal ilkeyi göreceksiniz. En büyük buyruk aslında 

Tanrı’nın yüreğinin en çok istediği şeydir, kendi doğasını her yerde görme isteği 

ve bu yöndeki talebidir.  Bu değerli çalışmanın Tanrı’nın iyi olan buyruklarının 

okuyucuda derin bir yerine getirme arzusu yaratmasını umuyor ve bu yönde 

dua ediyorum. 

                                                                                                             İsmail Serinken 
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EN  BÜYÜK  BUYRUK  HANGİSİDİR ? 

   Eski Antlaşma’da 613 buyruk var. Bu buyruklardan en çok bilineni Musa’ya Sina Dağı’nda 
verilen On Buyruk’tur. On Buyruk, Tanrı’nın İsrail halkıyla yaptığı antlaşmanın temelidir. 
613 buyruğun yaklaşık olarak yarısı On Buyruk’un bir sonucudur. İsa Mesih’e Eski  
Antlaşma’daki buyruklardan en önemlisinin hangisinin olduğunu bir din bilgini soruyor ( bu 
sorunun cevabını aşağıda verilen Matta 22:34-40  ve  Markos 12:28-34  ayetlerinde 
görüyoruz).  En büyük buyruk Eski Antlaşma’da Yasa’nın Tekrarı 6. Bölüm’de verilmiştir.  En 
büyük buyruk,  “ 4 Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB'dir. 5 Tanrınız RAB'bi bütün 
yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz. ” (Yasa’nın Tekrarı 6:4-5) 
şeklindedir. En büyük buyruk da ilk olarak bize RAB’bin (YAHVE’nin) Tanrı olduğunu ve  
RAB’den (YAHVE’den) başka Tanrı olmadığı söyleniyor. Yeri göğü yaratan ne Aşera’dır ne 
Baal’dır ne de başka bir puttur. Yeri göğü yaratan RAB (YAHVE)’dir.  RAB (YAHVE) dışında 
bir şeye tapmayacaksın. Eğer RAB’be (YAHVE’ye) tapmıyorsan bir puta tapıyorsun 
demektir. 
  İnsanın üçlü bir yapısı vardır. Ruh, can ve bedenden oluşur. En büyük buyruk da ikinci 
olarak da RAB’bi  (YAHVE’yi) bütün yüreğimizle, bütün canımızla ve bütün gücümüzle 
sevmemizi söylüyor. Yani insan tüm varlığıyla (ruhuyla, canıyla, bedeniyle) RAB’bi  
(YAHVE’yi) sevmelidir. 
   En önemli ikinci buyruk ise  “Komşunu kendin gibi seveceksin ” (Markos 12:31) 
buyruğudur. Tanrı’dan sonra en çok seveceğimiz varlık Tanrı suretinde yaratılmış olan 
insandır. İnsanlara karşı olan tutumumuz bizim Tanrı’yı ne kadar sevdiğimizin de 
göstergesidir. Matta 25:31-46’da açı doyurmakla, susamışa su vermekle, yabancıyı misafir 
etmekle, çıplak olanı giydirmekle, hasta olanla ilgilenmekle, zindanda olanı ziyaret etmekle 
bu en basit insanlardan birisi için yaptığımız şeyi Tanrı için yapmış olduğumuz söyleniyor. 
Bu nedenle bütün insanları kendimiz gibi sevmeliyiz. Bize nasıl davranılmasını istiyorsak 
insanlara öyle davranmalıyız. Kutsal Yasa’nın ve peygamberlerin söylediği budur (Matta 
7:12). Aşağıda konuyla ilgili temel ayetler verilmiştir.  
 
 

                                       En Büyük Buyruk 
 
28 Onların tartışmalarını dinleyen ve İsa'nın onlara güzel yanıt verdiğini gören bir din bilgini 
yaklaşıp O'na, “Buyrukların en önemlisi hangisidir?” diye sordu. 
29 İsa şöyle karşılık verdi: “En önemlisi şudur: ‘Dinle, ey İsrail! Tanrımız Rab tek 
Rab'dir. 30 Tanrın Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle 
seveceksin.’ 31 İkincisi de şudur: ‘Komşunu kendin gibi seveceksin.’ Bunlardan daha büyük 
buyruk yoktur.” 
32 Din bilgini İsa'ya, “İyi söyledin, öğretmenim” dedi. “ ‘Tanrı tektir ve O'ndan başkası 
yoktur’ demekle doğruyu söyledin. 33 İnsanın Tanrı'yı bütün yüreğiyle, bütün anlayışıyla ve 
bütün gücüyle sevmesi, komşusunu da kendi gibi sevmesi, bütün yakmalık sunulardan ve 
kurbanlardan daha önemlidir.” 
34 İsa onun akıllıca yanıt verdiğini görünce, “Sen Tanrı'nın Egemenliği'nden uzak değilsin” 
dedi. 
Bundan sonra kimse O'na soru sormaya cesaret edemedi. 
 

                                                                                                                              Markos 12:28-34 
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En Büyük Buyruk 
 
   34 Ferisiler, İsa'nın Sadukiler'i susturduğunu duyunca bir araya toplandılar. 35-36 Onlardan 
biri, bir Kutsal Yasa uzmanı, İsa'yı denemek amacıyla O'na şunu sordu: “Öğretmenim, Kutsal 
Yasa'da en önemli buyruk hangisidir?” 
37 İsa ona şu karşılığı verdi: “ ‘Tanrın Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün 
aklınla seveceksin.’ 38 İşte ilk ve en önemli buyruk budur. 39 İlkine benzeyen ikinci buyruk 
da şudur: ‘Komşunu kendin gibi seveceksin.’ 40 Kutsal Yasa'nın tümü ve peygamberlerin 
sözleri bu iki buyruğa dayanır.” 

                                                                                                             Matta 22:34-40 

 

 

 

 En Büyük Buyruk 
 

1 “Tanrınız RAB'bin size öğretmek için bana verdiği buyruklar, kurallar, ilkeler bunlardır. Mülk 
edinmek için gideceğiniz ülkede onlara uyun. 2 Yaşamınız boyunca siz, çocuklarınız ve 
torunlarınız, size verdiğim bütün kurallara, buyruklara uyarak Tanrınız RAB'den korkun ki, 
ömrünüz uzun olsun. 3 Kulak ver, ey İsrail! Söz dinleyin ki, üzerinize iyilik gelsin, atalarınızın 
Tanrısı RAB'bin size verdiği söz uyarınca süt ve bal akan ülkede bol bol çoğalasınız. 
4 “Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB'dir. 5 Tanrınız RAB'bi bütün yüreğinizle, bütün 
canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz. 6 Bugün size verdiğim bu buyrukları aklınızda 
tutun. 7 Onları çocuklarınıza belletin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, 
kalkarken onlardan söz edin. 8 Bir belirti olarak onları ellerinize bağlayın, alın sargısı olarak 
takın. 9 Evlerinizin kapı sövelerine, kentlerinizin kapılarına yazın.” 
                                                                                                                                        Yasa’nın Tekrarı  6:1-9 
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Komşunu Kendin Gibi Seveceksin 

 

Öç almayacaksın. Halkından birine kin beslemeyeceksin. Komşunu kendin gibi seveceksin. 
RAB benim. 

                                                                                             Levililer 19:18 

 
16 Adamın biri İsa'ya gelip, “Öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik 
yapmalıyım?” diye sordu. 
17 İsa, “Bana neden iyilik hakkında soru soruyorsun?” dedi. “İyi olan yalnız biri var. Yaşama 
kavuşmak istiyorsan, O'nun buyruklarını yerine getir.” 
18-19 “Hangi buyrukları?” diye sordu adam. 
İsa şu karşılığı verdi: “ ‘Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan 
yere tanıklık etmeyeceksin, annene babana saygı göstereceksin’ ve ‘Komşunu kendin gibi 
seveceksin.’ ” 

                                                                                                                                     Matta 19:16-19 
 
"Zina etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, başkasının malına göz 
dikmeyeceksin" buyrukları ve bundan başka ne buyruk varsa, şu sözde özetlenmiştir: 
"Komşunu kendin gibi seveceksin." 

                                                                                Romalılar 13:9  
 

Seven kişi komşusuna kötülük etmez. Bu nedenle sevmek Kutsal Yasa'yı yerine getirmektir. 

                                                                                              Romalılar 13:10 
 

Bütün Kutsal Yasa tek bir sözde özetlenmiştir: "Komşunu kendin gibi seveceksin." 

                                                                                            Galatyalılar 5:14 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kutsalkitap.info.tr/?q=lev%2019:18
https://kutsalkitap.info.tr/?q=rom%2013:9
https://kutsalkitap.info.tr/?q=rom%2013:10
https://kutsalkitap.info.tr/?q=gal%205:14
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1 . İLKE: TANRI  SURETİNDEYİZ 

   Dünyanın ve insanın yaratılışı Kutsal Kitap’ın ilk bölümünde anlatılır. İlk 25 ayette Tanrı 
canlı ve cansız altı farklı grubu yaratıyor ve Tanrı yarattığı şeylerin  “iyi olduğunu gördü” 
diye yazıyor. Tanrı kendi suretinde insanı yarattıktan sonra tüm yaratılışa baktığında ise  
“her şeyin çok iyi olduğunu gördü”  diye yazıyor. İnsan dışındaki yaratılanların hiçbiri Tanrı 
suretinde değildi, onlarda Kutsal Ruh yoktu. Bu nedenle  “çok iyi ”  olamazlardı. 
   Tanrı, insanın dünyayı yönetmesini istiyor. Tanrı yeryüzünü doldurmamızı ve yeryüzünde 
yaşayan bütün canlılara egemen olmamızı istiyor. 
   Adem ile Havva’nın günah işlemesi neticesinde Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldık. Bize 
verilen güç ve yetkiyi kaybettik. Ölümsüzken ölümlü olduk, zenginken fakir olduk, 
güçlüyken zayıf olduk.  
   Tanrı  başlangıçtaki konumumuza dönebilmemiz için Biricik Oğul İsa Mesih’i  dünyaya 
gönderdi. İsa Mesih görünmez Tanrı’nın görünümüdür, Tanrı varlığının öz görünümüdür. 
İsa Mesih’e  iman eden Kutsal Ruh  ile dolar, ölümden sonsuz yaşama geçer, İsa Mesih  ile 
aynı güç ve yetkiye sahip olur ve İsa Mesih’in  yaptıklarını yapabilir. Öyleyse kim bizi 
durdurabilir,  kim bize karşı durabilir? 
   Özetlersek Tanrı suretinde yaratıldık (Yaratılış 1:26-27). Mezmur 82’de yazılmış olduğu 
gibi  ‘Siz ilahlarsınız, Yüceler Yücesi'nin oğullarısınız ‘  deniyor.  Mesih nasılsa, biz   de bu 
dünyada öyleyiz (2 . Yuhanna 4:17). 
    Yeryüzünde yaşayan bütün canlılar üzerinde egemenlik hakkımız var. Hayvanların, 
bitkilerin , Şeytan’ın, cinlerin ve cansız varlıkların üzerinde yetkiliyiz. Zihinsel açıdan 
(hemen hemen) her bilgiye ulaşabiliriz. Doğru ve yanlışı ayırt edebiliriz. 
   Çok zenginiz, kasemiz taşıyor, sağlıklıyız, güçlüyüz. Her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde 
kutsandık. Bol yaşama sahibiz. Aşağıda konuyla ilgili temel ayetler verilmiştir. 
 
 

26 Tanrı, “Kendi suretimizde, kendimize benzer insan yaratalım” dedi, “Denizdeki balıklara, 
gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun.” 
27 Tanrı insanı kendi suretinde yarattı, onu Tanrı'nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi 
olarak yarattı. 28 Onları kutsayarak, “Verimli olun, çoğalın” dedi, “Yeryüzünü doldurun ve 
denetiminize alın; denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara 
egemen olun. 29 İşte yeryüzünde tohum veren her otu, tohumu meyvesinde bulunan her 
meyve ağacını size veriyorum. Bunlar size yiyecek olacak. 30 Yabanıl hayvanlara, gökteki 
kuşlara, sürüngenlere –soluk alıp veren bütün hayvanlara– yiyecek olarak yeşil otları 
veriyorum.” Ve öyle oldu. 31 Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. 
Akşam oldu, sabah oldu ve altıncı gün oluştu. 

                                                                                                             Yaratılış 1:26-31 
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1 Tanrı yerini aldı tanrısal kurulda, 
Yargısını açıklıyor ilahların ortasında: 

2 “Ne zamana dek haksız karar verecek, 
Kötüleri kayıracaksınız? Sela 

3 Zayıfın, öksüzün davasını savunun, 
Mazlumun, yoksulun hakkını arayın. 

4 Zayıfı, düşkünü kurtarın, 
Onları kötülerin elinden özgür kılın.” 

5 Bilmiyor, anlamıyorlar, 
Karanlıkta dolaşıyorlar. 

Yeryüzünün temelleri sarsılıyor. 
6 “ ‘Siz ilahlarsınız’ diyorum, 

‘Yüceler Yücesi'nin oğullarısınız hepiniz!’ 
7 Yine de insanlar gibi öleceksiniz, 

Sıradan bir önder gibi düşeceksiniz!” 
8 Kalk, ey Tanrı, yargıla yeryüzünü! 

Çünkü bütün uluslar senindir. 
Mezmurlar  82:1-8 

 

 

 

 
Çünkü Mesih nasılsa, biz de bu dünyada öyleyiz. 

                                                                         2 . Yuhanna 4:17 
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2 . İLKE: MESİH İMANLISI İÇİN HER ŞEY MÜMKÜN 

 
   Bir Mesih imanlısı için her şey mümkündür. Mesih imanlısı için imkansız diye bir şey 
olmaz. Çünkü Mesih’e iman eden birisi Mesih’in yaptıklarını hatta daha fazlasını yapabilir. 
İsa Mesih’in adıyla dilediği her şey  gerçekleşir. Örneğin ölüler dirilebilir, bütün hastalıklar 
iyileşebilir, fırtınalar durdurulabilir, suların üzerinde yürünebilir, yiyecekler çoğalabilir, 
insanların düşünceleri okunabilir, geçmiş ve gelecek hakkında bilgi edinilebilir… 
   Aşağıda konuyla ilgili temel ayetler verilmiştir. 

 

12 “
Size doğrusunu söyleyeyim, benim yaptığım işleri, bana iman eden de yapacak; hatta 

daha büyüklerini yapacaktır. Çünkü ben Baba'ya gidiyorum. 
13 

Baba Oğul'da yüceltilsin 

diye, benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım. 
14 

Benim adımla benden ne dilerseniz 

yapacağım.”  
                                                                              Yuhanna 14:12-14 

  

 

23 O gün bana hiçbir şey sormayacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim, benim adımla 
Baba'dan ne dilerseniz, size verecektir. 24 Şimdiye dek benim adımla bir şey dilemediniz. 
Dileyin, alacaksınız. Öyle ki, sevinciniz tam olsun. 

 
                                                                                        Yuhanna 16:23-24 

 
 

 

23 İsa ona, “Elimden gelirse mi? İman eden biri için her şey mümkün!” dedi. 
 

                                                                                                Markos 9:23 

 

 

22 
İsa onlara şöyle karşılık verdi: “Tanrı'ya iman edin. 

23 
Size doğrusunu söyleyeyim, kim şu 

dağa, ‘Kalk, denize atıl!’ der ve yüreğinde kuşku duymadan dediğinin olacağına inanırsa, 

dileği yerine gelecektir. 
24 

Bunun için size diyorum ki, duayla dilediğiniz her şeyi daha 

şimdiden almış olduğunuza inanın, dileğiniz yerine gelecektir.” 
                                                                                           Markos11:22-24 
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19 Sonra öğrenciler tek başlarına İsa'ya gelip, “Biz cini neden kovamadık?” diye sordular. 
20-21 İsa, “İmanınız kıt olduğu için” karşılığını verdi. “Size doğrusunu söyleyeyim, bir hardal 
tanesi kadar imanınız olsa şu dağa, ‘Buradan şuraya göç’ derseniz, göçer; sizin için imkânsız 
bir şey olmayacaktır.” 
                                                                                                                                          Matta 17:19-21 

 

 

Tanrı'dan Dileyin 
 

7 “Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır. 8 Çünkü her 
dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır. 9 Hanginiz kendisinden ekmek isteyen oğluna 
taş verir? 10 Ya da balık isterse yılan verir? 11 Sizler kötü yürekli olduğunuz halde 
çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, göklerdeki Babanız'ın, kendisinden 
dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi? 
12 

“İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Çünkü Kutsal 

Yasa'nın ve peygamberlerin söylediği budur.” 
                                                                                                                                          Matta 7:7-12 

 

 

12 Yoksulluk çekmeyi de bilirim, bolluk içinde yaşamayı da. İster tok ister aç, ister bolluk ister 
ihtiyaç içinde olayım, her durumda, her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim. 13 Beni 
güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim.  
 

                                                                                                                                           Filipililer  4:12-13 

 

 

2 Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle 
karşılayın. 3 Çünkü bilirsiniz ki, imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. 4 Dayanma 
gücü de, hiçbir eksiği olmayan, olgun, yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin. 
5 İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa, herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı'dan 
istesin; kendisine verilecektir. 6 Yalnız hiç kuşku duymadan, imanla istesin. Çünkü kuşku 
duyan kişi rüzgarın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer. 7-8 Her bakımdan 
değişken, kararsız olan kişi Rab'den bir şey alacağını ummasın. 

                                                                                                                                        Yakup 1:2-8 
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3 . İLKE: EKME BİÇME İLKESİ 

   İnsanlar sağlıklı, zengin, mutlu ve başarılı bir yaşam sürmek isterler. Başka bir ifadeyle 
ruhsal, zihinsel ve fiziksel açıdan doyum içinde olmak isterler. Bunun gerçekleşmesi için de 
bu alanlarda tohum ekilmelidir. Ne kadar çok ekersek o kadar çok biçeriz. Neye ihtiyacımız 
varsa, hangi alanda güçlenmek istiyorsak o alanda tohum ekmeliyiz. Unutmayalım ki 
insanoğlu bir çiftçidir. Tanrı bize ihtiyacımız olan tüm tohumları verdi. 
   Buğdaya ihtiyacımız varsa buğday ekmeliyiz, arkadaşlarımızın çoğalmasını istiyorsak 
insanlara iyi ve saygılı davranmalıyız, kaslarımızın güçlenmesini istiyorsak spor yapmalıyız, 
zenginleşmek istiyorsak finansal bilgi ve becerimizi artırmalıyız, bir konuda zihinsel olarak 
büyümek istiyorsak o konu ile ilgili çok sayıda kitap okumalı ve o konunun uzmanlarından 
ders almalıyız…  
   Ekmezsek biçemeyiz. Ekenlerin hasatını  izlemekle ve onlar hakkında konuşmakla 
yetiniriz. Buda bizim sadece çenemizin yorulmasına neden olur.  
   Unutulmaması gereken çok önemli iki temel kural var. 
1 . İnsan ne ekerse onu biçer. 
   Buğday eken buğday biçer, pirinç eken pirinç biçer. Buğday ekip pirinç toplayamayız. 
Kötülük ekip iyilik biçemezsiniz. Ölüm eken ölüm biçer, yaşam eken yaşam biçer. İyi 
tohumlar ekersek iyi bir hasat biçeceğiz. Kötü tohumlar ekersek de kötü bir hasat 
biçeceğiz. 
2 . Az eken az biçer, çok eken çok biçer. 
   Ektiğimiz miktarla orantılı olarak biçeriz. 1 ektiğimizde 100 katını biçiyorsak 5  
ektiğimizde 500 katını biçeriz. Bu durum fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan geçerlidir.  
   Ayrıca şunu da belirtelim her zaman ektiğimizden fazlasını biçeriz (rüzgar eken fırtına 
biçer). Bu nedenle ne ektiğimize çok dikkat etmeliyiz!  Aşağıda konuyla ilgili temel ayetler 
verilmiştir. 
 

     22 “Dünya durdukça 
Ekin ekmek, biçmek, 
Sıcak, soğuk, 
Yaz, kış, 
Gece, gündüz hep var olacaktır.” 

                                               Yaratılış  8:22 
 

 
1 İbrahim'in yaşadığı dönemdeki kıtlıktan başka ülkede bir kıtlık daha oldu. İshak Gerar'a, Filist 
Kralı Avimelek'in yanına gitti. 2 RAB İshak'a görünerek, “Mısır'a gitme” dedi, “Sana söyleyeceğim 
ülkeye yerleş. 3 Orada bir süre kal. Ben seninle olacak, seni kutsayacağım: Bütün bu toprakları 
sana ve soyuna vereceğim. Baban İbrahim'e ant içerek verdiğim sözü yerine 
getireceğim. 4 Soyunu gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağım. Bu ülkelerin tümünü onlara 
vereceğim. Yeryüzündeki bütün uluslar senin soyun aracılığıyla kutsanacak. 5 Çünkü İbrahim 
sözümü dinledi. Uyarılarıma, buyruklarıma, kurallarıma, yasalarıma bağlı kaldı.” 
6 Böylece İshak Gerar'da kaldı. 
12 İshak o ülkede ekin ekti ve o yıl ektiğinin yüz katını biçti. RAB onu kutsamıştı. 13 İshak bolluğa 
kavuştu. Varlığı gittikçe büyüyordu. Çok zengin oldu. 14 Sürülerle davar, sığır ve birçok uşak sahibi 
oldu. Filistliler onu kıskanmaya başladılar. 

                                                                                                             Yaratılış  26:1-6 ; 12-14 



10 
 

 
 
40 “Sizi kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş 
olur. 41 Bir peygamberi peygamber olduğu için kabul eden, peygambere yaraşan bir ödül 
alacaktır. Doğru birini doğru olduğu için kabul eden, doğru kişiye yaraşan bir ödül 
alacaktır. 42 Bu sıradan kişilerden birine, öğrencim olduğu için bir bardak soğuk su bile 
veren, size doğrusunu söyleyeyim, ödülsüz kalmayacaktır.” 

                                                                                                                         Matta 10:40-42 

 
 
24 İsa şöyle devam etti: “İşittiklerinize dikkat edin! Hangi ölçekle verirseniz, aynı ölçekle 
alacaksınız. Hatta size daha fazlası verilecek. 25 Çünkü kimde varsa, ona daha çok verilecek. 
Ama kimde yoksa, elindeki de alınacak.” 

                                                                      Markos 4:24-25 

 
Verin, size verilecektir. İyice bastırılmış, silkelenmiş ve taşmış, dolu bir ölçekle kucağınıza 
boşaltılacak. Hangi ölçekle verirseniz, aynı ölçekle alacaksınız. 

                                                                                             Luka 6:38 
 
28 Petrus O'na, “Bak, biz her şeyi bırakıp senin ardından geldik” demeye başladı. 
29-30 “Size doğrusunu söyleyeyim” dedi İsa, “Benim ve Müjde'nin uğruna evini, 
kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakıp da şimdi, bu çağda 
çekeceği zulümlerle birlikte yüz kat daha fazla eve, kardeşe, anneye, çocuğa, toprağa ve 
gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşmayacak hiç kimse yoktur. 31 Ne var ki, birincilerin 
birçoğu sonuncu, sonuncuların birçoğu da birinci olacak.” 

                                                                                                                                                               Markos 10:28-31 

 
Şunu unutmayın: Az eken az biçer, çok eken çok biçer. 

                                                  2. Korintliler 9:6 
 

 
 

7 Aldanmayın, Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer. 8 Kendi benliğine eken, 
benlikten ölüm biçecektir. Ruh'a eken, Ruh'tan sonsuz yaşam biçecektir. 9 İyilik yapmaktan 
usanmayalım. Gevşemezsek mevsiminde biçeriz. 10 Bunun için fırsatımız varken herkese, 
özellikle iman ailesinin üyelerine iyilik yapalım. 

                                                                                                                Galatyalılar 6:7-10 

 

 

 

 

 

https://kutsalkitap.info.tr/?q=luk%206:38
https://kutsalkitap.info.tr/?q=2ko%209:6
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4 . İLKE: HİÇBİR ŞEY SİZE ZARAR VERMEYECEK 

   En uzun süre yaşamış olan insan  atamız Metuşelah’tır. 969 yıl yaşadı. Nuh tufanından 
sonra insan ömrü 120 yıl ile sınırlandırıldı. Günümüzde ise ortalama yaşam süresi 68 yıldır. 
Kısa bir yaşama sahip olan insanın en temel korkusu ölüm korkusudur. Ölüm korkusundan 
sonra insanı en çok etkileyen bazı korkular şunlardır: Hasta olma korkusu, finansal korkular 
(işsiz kalma korkusu, parasız kalma korkusu vb.), doğal afetler (deprem, sel, kuraklık vb.), 
agorafobi, zenofobi, araknofobi, hidrofobi, akrofobi vb. 
   Bu kadar belirsizliğin ve tehlikenin olduğu bir dünyada nasıl güven içinde olabiliriz? Böyle 

bir şey mümkün mü? Kutsal Kitap, “RAB'be güvenen güvenlikte olur” (Süleyman’ın 

Özdeyişler 29:25) diyor. İsa Mesih hiçbir şeyin kendisine iman edenlere zarar 
veremeyeceğini söylüyor. Öldürücü bir zehir içseler bile, zarar görmeyecekler diyor. O 
halde bir Mesih imanlısı ne ölümden ne hastalıktan ne de başka bir şeyden korkar. 
Korkudan özgürdür. Çünkü hiçbir şeyin kendisine zarar veremeyeceğini bilir. Tanrı bize 
korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve özdenetim ruhu vermiştir (2. Timoteos 1:7). Şimdi bu 
konuya Elçi Pavlus’un yaşamından iki örnek verelim. 
   Elçi Pavlus’u  Malta’da engerek ısırıyor. Halk, Pavlus’un bedeninin şişmesini ya da 
birdenbire düşüp ölmesini bekliyordu. Fakat Pavlus’a hiçbir şey olmadı. 
   Listra’da Elçi Pavlus taşlanıyor, öldü diye kentin dışına sürükleniyor.  Öğrencileri 
çevresinde toplanınca Pavlus ayağa kalkıp yürüyor. 
   Aşağıda konuyla ilgili temel ayetler verilmiştir. 
 
 
17 Yetmişler sevinç içinde döndüler. “Ya Rab” dediler, “Senin adını andığımızda cinler bile 
bize boyun eğiyor.” 
18 İsa onlara şöyle dedi: “Şeytan'ın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm. 19 Ben size, 
yılanları ve akrepleri ayak altında ezmek ve düşmanın bütün gücünü alt etmek için yetki 
verdim. Hiçbir şey size zarar vermeyecektir. 20 Bununla birlikte, ruhların size boyun 
eğmesine sevinmeyin, adlarınızın gökte yazılmış olmasına sevinin.” 
                                                                                                                                                       Luka 10:17-20 
 
 
15 İsa onlara şöyle buyurdu: “Dünyanın her yanına gidin, Müjde'yi bütün yaratılışa 
duyurun. 16 İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek. 17-18 İman 
edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır: Benim adımla cinleri kovacaklar, yeni 
dillerle konuşacaklar, yılanları elleriyle tutacaklar. Öldürücü bir zehir içseler bile, zarar 
görmeyecekler. Ellerini hastaların üzerine koyacaklar ve hastalar iyileşecek.” 
 

                                                                                                                                               Markos 16:15-18 
 
 
25 İsa ona, “Diriliş ve yaşam Ben'im” dedi. “Bana iman eden kişi ölse de 
yaşayacaktır. 26 Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?” 
                                                                                                                                               

  Yuhanna  11:25-26 
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1 Kurtulduktan sonra adanın Malta adını taşıdığını öğrendik. 2 Yerliler bize olağanüstü bir 
yakınlık gösterdiler. Hava yağışlı ve soğuk olduğu için ateş yakıp hepimizi dostça 
karşıladılar. 3 Pavlus bir yığın çalı çırpı toplayıp ateşin üzerine attı. O anda ısıdan kaçan bir 
engerek onun eline yapıştı. 4 Yerliler Pavlus'un eline asılan yılanı görünce birbirlerine, “Bu 
adam kuşkusuz bir katil” dediler. “Denizden kurtuldu, ama adalet onu yaşatmadı.” 5 Ne var 
ki, elini silkip yılanı ateşin içine fırlatan Pavlus hiçbir zarar görmedi. 6 Halk, Pavlus'un 
bedeninin şişmesini ya da birdenbire düşüp ölmesini bekliyordu. Ama uzun süre bekleyip de 
ona bir şey olmadığını görünce fikirlerini değiştirdiler. “Bu bir ilahtır!” dediler. 
 

                                                                                                              Elçilerin İşleri  28:1-6 
 

19 Ne var ki, Antakya ve Konya'dan gelen bazı Yahudiler, halkı kendi taraflarına çekerek 
Pavlus'u taşladılar; onu ölmüş sanarak kentin dışına sürüklediler. 20 Ama öğrenciler 
çevresinde toplanınca Pavlus ayağa kalkıp kente döndü. Ertesi gün Barnaba'yla birlikte 
Derbe'ye gitti. 21-22 O kentte de Müjde'yi duyurup birçok öğrenci edindiler. 
 

Elçilerin İşleri  14:19-22 
 

O'nun yaralarıyla şifa buldunuz. 
                            1 .Petrus 2:24 
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5 . İLKE: MÜJDE’Yİ  BÜTÜN YARATILIŞA DUYURUN 

   Müjde,  “iyi haber”  anlamına gelir. İnsan işlediği günah nedeniyle Tanrı’dan ayrıldı. Artık 
insan kusurlu bir varlıktı. Bunun sonucu olarak ölüm, hastalık, yoksulluk, kin, nefret gibi 
şeyler insanın yaşamına dahil oldu. Tanrı, insanın tekrar kusursuz hale dönüşmesi ve 
insanın cennete girebilmesi için bir Kurtarıcı göndereceğini peygamberleri aracılığıyla 
Kutsal Yazılar’da  önceden vaat etti. Müjde’nin içeriği, beden açısından Davut’un soyundan 
gelen, günahlarımıza karşılık çarmıhta ölüp gömülen ve üçüncü gün ölümden dirilmekle 
Tanrı’nın Oğlu olduğu kanıtlanan ve bu sayede insanlığa kurtuluşu sağlayan İsa Mesih’tir.         
Elçilerin İşleri 4:11-12’de  “ İsa, 

‘Siz yapıcılar tarafından hiçe sayılan, 
Ama köşenin baş taşı durumuna gelen taş’ tır. 

Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi 

kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.” deniyor ve  İsa Mesih,  Markos 16:15-16’da  

“Dünyanın her yanına gidin, Müjde'yi bütün yaratılışa duyurun.  İman edip vaftiz olan 

kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek.”   diye buyuruyor.  Bu nedenle insanların 

kurtuluşu için, insanların karanlığın egemenliğinden Göksel Egemenlik’e geçebilmesi için, 

ölümden sonsuz cennet yaşamına kavuşabilmeleri için Müjde’yi bütün uluslara 

duyurmalıyız. Aşağıda konuyla ilgili temel ayetler verilmiştir. 

 
 
23 İsa, Celile bölgesinin her tarafını dolaştı. Buralardaki havralarda öğretiyor, göksel 
egemenliğin Müjdesi'ni duyuruyor, halk arasında rastlanan her hastalığı, her illeti 
iyileştiriyordu. 24 Ünü bütün Suriye'ye yayılmıştı. Türlü hastalıklara yakalanmış bütün 
hastaları, acı çekenleri, cinlileri, saralıları, felçlileri O'na getirdiler; hepsini iyileştirdi. 25 Celile, 
Dekapolis, Yeruşalim, Yahudiye ve Şeria Irmağı'nın karşı yakasından gelen büyük kalabalıklar 
O'nun ardından gidiyordu. 

 Matta 4:23-25 
 

İsa bütün kent ve köyleri dolaşarak havralarda öğretiyor, göksel 
egemenliğin Müjdesi'ni duyuruyor, her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. 

Matta 9:35 
 

Göksel egemenliğin bu Müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde 
duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir. 

  Matta 24:14 

 
14 Yahya'nın tutuklanmasından sonra İsa, Tanrı'nın Müjdesi'ni duyura duyura Celile'ye 
gitti. 15 “Zaman doldu” diyordu, “Tanrı'nın Egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, Müjde'ye 
inanın!” 

Markos 1:14-15 
 
 
 

 
 

https://kutsalkitap.info.tr/?q=mat%204:23
https://kutsalkitap.info.tr/?q=mat%209:35
https://kutsalkitap.info.tr/?q=mat%2024:14
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15 İsa onlara şöyle buyurdu: “Dünyanın her yanına gidin, Müjde'yi bütün yaratılışa 
duyurun. 16 İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek. 17-18 İman 
edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır: Benim adımla cinleri kovacaklar, yeni dillerle 
konuşacaklar, yılanları elleriyle tutacaklar. Öldürücü bir zehir içseler bile, zarar 
görmeyecekler. Ellerini hastaların üzerine koyacaklar ve hastalar iyileşecek.” 
 

 Markos 16:15-18 
 

 
42 Sabah olunca İsa dışarı çıkıp ıssız bir yere gitti. Halk ise O'nu arıyordu. Bulunduğu yere 
geldiklerinde O'nu yanlarında alıkoymaya çalıştılar. 43 Ama İsa, “Öbür kentlerde de Tanrı'nın 
Egemenliği'yle ilgili Müjde'yi yaymam gerek” dedi. “Çünkü bunun için 
gönderildim.” 44 Böylece Yahudiye'deki havralarda Tanrı sözünü duyurmaya devam etti. 

Luka 4:42-44 
 

İsa On İki Elçisini Görevlendiriyor 

 
1 İsa, Onikiler'i yanına çağırıp onlara bütün cinler üzerinde ve hastalıkları iyileştirmek için 
güç ve yetki verdi. 2 Sonra onları Tanrı'nın Egemenliği'ni duyurmaya ve hastalara şifa 
vermeye gönderdi. 3 Onlara şöyle dedi: “Yolculuk için yanınıza hiçbir şey almayın: Ne 
değnek, ne torba, ne ekmek, ne para, ne de yedek mintan. 4 Hangi eve girerseniz, kentten 
ayrılıncaya dek orada kalın. 5 Sizi kabul etmeyenlere gelince, kentten ayrılırken onlara uyarı 
olsun diye ayaklarınızın tozunu silkin.” 6 Onlar da yola çıktılar, her yerde Müjde'yi yayarak 
ve hastaları iyileştirerek köy köy dolaştılar. 

 Luka 9:1-6 
 
 
41 Elçiler İsa'nın adı uğruna hakarete layık görüldükleri için Yüksek Kurul'un huzurundan 
sevinç içinde ayrıldılar. 42 Her gün tapınakta ve evlerde öğretmekten ve Mesih İsa'yla ilgili 
Müjde'yi yaymaktan geri kalmadılar. 

 Elçilerin İşleri 5:41-42 
 
9 Ne var ki, kentte bir süreden beri büyücülük yapan ve Samiriye halkını şaşkına çeviren 
Simun adlı biri vardı. Simun, büyük adam olduğunu iddia ediyordu. 10 Küçük büyük, herkes 
onu dikkatle dinler, “Büyük Güç dedikleri Tanrı gücü işte budur” derlerdi. 11 Uzun zamandan 
beri onları büyücülüğüyle şaşkına çevirdiği için onu dikkatle dinlerlerdi. 12 Ama Tanrı'nın 
Egemenliği ve İsa Mesih adıyla ilgili Müjde'yi duyuran Filipus'un söylediklerine inandıkları 
zaman, erkekler de kadınlar da vaftiz oldular. 13 Simun'un kendisi de inanıp vaftiz oldu. 
Ondan sonra sürekli olarak Filipus'un yanında kaldı. Doğaüstü belirtileri ve yapılan büyük 
mucizeleri görünce şaşkına döndü. 

 Elçilerin İşleri 8:9-13 
 

https://kutsalkitap.info.tr/?q=mar%2016:15
https://kutsalkitap.info.tr/?q=luk%204:43
https://kutsalkitap.info.tr/?q=luk%209:6
https://kutsalkitap.info.tr/?q=elc%205:42
https://kutsalkitap.info.tr/?q=elc%208:12
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25 Petrus'la Yuhanna tanıklık edip Rab'bin sözünü bildirdikten sonra, Samiriye'nin birçok 
köyünde de Müjde'yi duyura duyura Yeruşalim'e döndüler. 

  Elçilerin İşleri 8:25 
 

 
 
 
 

 
19 İstefanos'un öldürülmesiyle başlayan baskı sonucu dağılan imanlılar, Fenike, Kıbrıs ve 
Antakya'ya kadar gittiler. Tanrı sözünü sadece Yahudiler'e duyuruyorlardı. 20 Ama içlerinden 
Kıbrıslı ve Kireneli olan bazı adamlar Antakya'ya gidip Grekler'le de konuşmaya başladılar. 
Onlara Rab İsa'yla ilgili Müjde'yi bildirdiler. 21 Onların arasında etkin olan Rab'bin 
gücü sayesinde çok sayıda kişi inanıp Rab'be döndü. 

Elçilerin İşleri 11:19-21 
 
  
5 Yahudiler'le öteki uluslardan olanlar ve bunların yöneticileri, elçileri hırpalayıp taşa tutmak 
için düzen kurdular. 6-7 Bunu öğrenen Pavlus'la Barnaba, Likaonya'nın Listra ve Derbe 
kentlerine ve çevre bölgeye kaçarak oralarda da Müjde'yi yaydılar. 

 Elçilerin İşleri 14:5-7 
 
 
Ben Tanrı'nın lütfuyla uluslar yararına Mesih İsa'nın hizmetkârı oldum. 
Tanrı'nın Müjdesi'ni bir kâhin olarak yaymaktayım. Öyle ki uluslar, Kutsal Ruh'la kutsal 
kılınarak Tanrı'yı hoşnut eden bir sunu olsun. 

Romalılar 15:16 
 

Bir başkasının attığı temel üzerine inşa etmemek için Müjde'yi Mesih'in adının duyulmadığı 
yerlerde yaymayı amaç edindim. 

Romalılar 15:20 
 

Müjde'yi yayıyorum diye övünmeye hakkım yok. Çünkü bunu yapmakla 
yükümlüyüm. Müjde'yi yaymazsam vay halime! 

1. Korintliler 9:16 
 
Tanrı bizi yaptıklarımıza göre değil, kendi amacına ve lütfuna göre kurtarıp kutsal bir yaşama 
çağırdı. Bu lütuf bize zamanın başlangıcından önce Mesih İsa'da bağışlanmış, şimdi de O'nun 
gelişiyle açığa çıkarılmıştır. Kurtarıcımız Mesih İsa ölümü etkisiz kılmış, yaşamı ve 
ölümsüzlüğü Müjde aracılığıyla ışığa çıkarmıştır. 

2. Timoteos 1:9-10 

 
 
 
 

 

https://kutsalkitap.info.tr/?q=elc%208:25
https://kutsalkitap.info.tr/?q=elc%2011:20
https://kutsalkitap.info.tr/?q=elc%2014:6-7
https://kutsalkitap.info.tr/?q=rom%2015:16
https://kutsalkitap.info.tr/?q=rom%2015:20
https://kutsalkitap.info.tr/?q=1ko%209:16
https://kutsalkitap.info.tr/?q=2ti%201:9-10
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