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YENI YASAMA GIDEN YEDI ADIM 

(Seven steps to a new life.) 

 

Anladigimiz kadariyla fisiksel önyargilar var, bizleri oyalayan – mesela 

yercekimi gibi ve buna benzer bazi seyler ve birde ruhsal ön yargilarda var 

tibki bu küçük defterde anlatildigi gibi yada yasama yeni adim. 

 

Adim 1. 

TANRI SENI GERÇEKTEN ÇOK SEVIYOR VE SENIN YASAM 

HAYATINDA SANA ÇOK GÜZEL PLANLARI VAR  

a. ONUN SEVGISI SENIN IÇIN  

Tanri dünyayi o kadar çok sevdiki, biricik oglunu kurban verdi, ki herkes 

ona inanip kurtulsun ve sonsuz yasama kavussun diye. (Johanna 3,16)  

b. ONUN PLANI SENIN IÇIN  

Bense insanlar yasama,bol yasama sahip olsunlar diye geldim. (Johanna 

10,10) 

 

Tanri bizleri gerçekten çok seviyor ve bize simdiden söz veriyor sa zenginlik 

içinde yasayacagiz diye neden bir çok insanlarin budan haberi yok? 

 

Adim 2. 

INSAN  TANRIDAN  UZAKLASTI,  ÇÜNKÜ 

GÜNAHKARDIR. 

a. SEÇIMI BIZ YAPABILIRIZ  

Tanri bizleri robotlar gibi yaratmadi, onu automatikmen sevelim ve ona 
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automattikmen dinleyelim diye. O bize gönülü bir seçim ve trcih verdi.  

Insan seçimini yapti,Tanriyi dinlemedi ve kendi yolunda gitti. Ve hala da 

günümüzde böyle gitmkte.  

b. BIZLER GÜNAHKAR OLDUK  

ve sanedersem hiç bir degislilik yok, ve herkes günah isledi ve tanrinin 

yüceliginden yoksun kaldi. (Romalilar 3,23) 

c. GÜNAH ÖLÜMÜE YOL AÇAR – AYRILIK 

ve günahin ödülü ölümdür…(Romalilar 6,23) (ve Tanridan ayriliktir). 

 

Tanri kutsaldir, ama insan günahkar. Insanlar devamli kendi çabalariyla 

tanriyla aralarinda olan ayriligi yenmeye çalsiyorlar ve bunlardan bazilari 

sunlar iyi yasam, Moral,çok bilmilik ve buna benzer bir çok seyler. 

Gelmekte oldugumuz bu adim problemimize bir cevap veriyor. 

 

Adim 3. 

ISA MESIH TEK BIR CEVAP BU NEDEN AYRILIK IÇIN. 

a. ISA MESIH BIZIM IÇIN KURBAN OLAN ARACI TANRI 

KUZUSUDUR. Tanri sevgisin bizlere isa mesihte sunmustu bizler daha 

günahkarken. (Romalilar 5,8) 

b. ISA MESIH ÖLÜMDEN DIRILDI. Isa mesih bizim günahlarimiz için 

öldü…Ve gömüldü …Ama tanri onu üçüncü günde uyandirdi incilde yazili 

oldugu gibi …Isa Kephasa göründü, sonra on ikilere yani on iki ögrencisine. 

Ve sonrada besyüzden fazla görüldü…(1. Kor.15,3-6)  

c. ISA MESIH BIZIM ARABULUCUMUZ. Isa mesih carmihta bizler için 

öldü, ölümüyle bizim günah cezamizi ve Tanriyla olan ayriligimizi bagladi. 

Çünkü Tanri bir ve sadece Tanri arabulucu insanla Tanri arsinda,ve insan 
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olan Isa mesih. (1.Tim.2,5)  

 

Adim 4. 

BIZLER  GERÇEKTEN  TÖVBE  ETMELIYIZ 

GÜNAHLARIMIZ IÇIN  

a. BIZLER TÖVBE ETMELIYIZ.  

Isa söyle diyor: Eger tövbe etmezseniz, hepiniz böyle mahvolacaksiniz. 

(Luka 13,5)  

Tövbe etmek demek gitigimiz imansiz günahkar yoldan dönmek demektir. 

Tövbe etmek demek kendi kafamizdan kendi inadimizdan vazgeçmek, 

demektir. Isa mesihte yeni cana ve yasama kavusmadan önce, ve önceden 

kendi benligimizi öldürmeliyiz. Bizler dua ile kendi günahlarimizdan ancak 

böyle Tövbe edebiliriz. 

b. SEN SIMDI TÖVBE EDEBILIRSIN. 

Dua etmek demek, tanriyla konusmak demektir. Sen tanriyla sanki iyi bir 

arkadas gibi konusabilirsin. Senin kendine kalmis bir sey içinden nasil 

geliyorsa dua ederken nasil, konusuyorsan ite öyle.  

Sanki bir sebeb mi var ki tövbe etmemen için neden tövbe etmeyesin?  

c. NELER IÇIN DUA EDEBILRIZ . 

1. Isa mesihte günahlarinin ve ihtiyaçlarin için. 

2. Isa mesihte bütün günahlrini animsa. 

3. Karaini kesin bir kararlilkla ver onun yardimiyla yapmamaya çalis. 

4. Isa mesihe hayatini ver ve ondan dile senin hayatinin tanrisi olmasi için. 

d. SENIN IÇIN ISA MESIHTE DAHA ÇOK SEYLER VAR. 

Günahlarin için tövbe ettinmi? Eger evetse, ve iste simdi hazirsin, gelelim 

birdahki adima yani yeni ysama, nasil ki tanrinrn sözlerinde, ve kitapinda, 

yazildigi gibi okuyup anlayip uygulamaya ve onu takib etmeye baslayalim.  
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Oldugu yerde kalma dolu yasamda, tanrinin sana verdigi yasamda. 

e. FAVTIZ OLMAK – RUHTA FAVTIZ OLMAK  

tövbe ederek isa mesih in adiyla günahlarinizin bagisi için favtiz olun, ve 

bütün günahlariniz bagislancak ve kusal Ruharmaganini alacaksiniz. 

(Elçilerin isleri 2,38)  

TANTIYA ÖVGÜLER SUNUN! 

Sen simdi büyük bir yasam yani yeni yasam yolculiguna çiktin, ne için 

yaratilmis tanri için yaratilmis yolculua. Bundan daha güzel sey 

düsünülemezdi zaten? Tanriya övgüler sun hayatinda sana yaptigi iyilikler 

ve degisiklikler için ona övgü sunmak imaninin ifadesidir zaten.  

 

Adim 5 

ISA MESIH ÖLDÜ VE GÖMÜLDÜ. TÖVBEDEN SONRA 

GÜNAHLARIMIZ IÇIN BIZDE ÖLDÜK. SIMDI BIZDE VAFTIZ 

OLARAK SUDA BIZDE GÖMÜLECEGIZ. 

a. ISA MESIHTE. 

Eger tövbe ettinse, ve sudada isa mesih adiyla vaftiz olman sarttir. 

Yoksa bilmezmisiniz ki biz hepimiz onun ölümüyle bu suyla vaftiz olduk ki 

isa mesih in uyandigi bu tanri babani yüceliginde,de uyandik o halde bizde 

yeni yasam hayatimizda öyle yasamaiz gerekiyor. (Romalilar 6,3-4)  

b. ISA MESIH IN ADIYLA NASIL VAFTIZ OLURSUN. Isa mesih in 

adiyla bütün vucudunla suya dalarak! Filipus söyle konusmustu odaciya:  

Yoldan çikmis gelirlerken,bir su basina geldiler.Ve odaci basi konustu: 

bakin orda su var dedi bana ne engel olabilir vaftiz olmama için dedi? 

Filipus ona söyle dedi: Eger tüm kalbinle iman edersen,izin verilmistir dedi. 

Ve oda söyle cevap verdi: Ben iman ediyorum isa mesih tanrinin ogludur. 

Ve arabayi durdurdu.Ve ikisi de birden suyun içine daldilar ,Filipusla odaci 
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basi, ve onu vaftiz etti. (Elçilerin isleri 8,36-38) 

Tövbe et ve isa mesih in adiyla vaftiz ol günahlarini avvi için. (Elçilerin 

isleri 2,38)  

 

Adim 6.  

ISA MESIH ÖLÜMDEN DIRILDI.BIZDE ONUN ADIYLA 

OLDUGUMUZ VAFTIZ ILE YENI YASAM DA ONUN KUTSAL 

RUHUNU ANLADIK. 

a. NEDEN KUTSAL RUHA IHTIYACIMIZ VAR. Bizim insalcil 

kareterimiz günahkardir. Onun degisen gücüne içimizde ihtiyacimiz var! 

Onun için dir ki her kim ki isa masih te ise o kisi yeni kisi,dir eski kimlik 

kaybolmustur bak her sey yeni oldu. (2. Kor. 5,17)  

Isa biliyorduki bizim kendi gücümüzle, imanli yasam süremeyeceigmizi 

onun için dir ki kutsal ruhla dolmaya ihtiyaç duyuyoruz. 

b. BIZ KUTSAL RUHA NASIL SAHIP OLABILIRIZ. 

1.Tanri babadan iste dua ile kutsal ruh için. (Luka 11,9-13) 

2. Sana söylendigi gibi imanla kutsal Ruhu kabul et (Elçilerin isleri 2,38). 

3. Kalbini aç Tanriya övgüler sun haytinda senin için yapacagi seyler için! 

KUTSAL RUHLA DOLDUGUNU NASIL BLIRSIN. 

Ve kutsal ruhla doldular ve hepside bska dilerde konusmaya basladi kusal 

ruh onlara nasil verdigine göre. (Elçilerin isleri 2,4) bu bir belrti dir kusal 

ruhu aldigina dahil.  

 

Adim. 7 

ISA MESIH SADECE UYANMADI,VE GÖKLERE ALINDI. VE BUDA 

BIZIM UMUDMUZ.BIZ ONUN KUTSAL RUHUYLA EV DE 

GÜCÜYLE YASAMALIYIZ. 
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a. KUTSAL RUHLA NASIL YASANILIYORSA. 

1. Tanriyla her gün dualarinla konus. 

(Johanna 15,7) 

2. Her gün incilini oku. (Elçilerin isleri 17,11) 

3. Baska insanlarlada isa mesih hakinda konus. (Elçilerin isleri 1,8) 

4. Tanriya övgüler sun, baska imanli kardeslerle, ve kiliseyle beraber çalis, 

bunlar ki mücde leyici haber le çalisanlar olsunlar. (Ibraniler 10,25) 

b. BUNLAR KI RAB BIN MEYVELERIDIR. Böylece rabbin kutsal 

Ruhuyla kalalim.  

c. RUHSAL SAVASMA Rabbin kutsal ruhu seni sorunlara hazirlayaçaktir; 

bu dünyadaki olan sorunlara, (1. Johanna 2, 15-17) Bedensel (Gal.5,16 -17) 

ve seytana karsi (1. Petrus 5,7-9 ve Efeseliler 6,10-13). Rabbin gücünü 

göreceksin, maf olmamak ve günaha karsi dayana ve karsi dura bilmen için. 

(1. Korintliler 10,13)  

 

Isa mesih söyle diyor: Bak kapindayim kapini çaliyorum. Her kim ki benim 

sesimi duyar kapisini bana açarsa ,onun evine girecegim. (Vahiy 3,20) Bizler 

sadece Rabbimiz Isa mesih e iman edip onun sözlerini takip etmemiz 

sartiyla, ve bütün insanlari bagislai ve dünyada temiz bir yasam sürdüre 

biliriz.  

Hiç kimse ve hiç bir varlik Kutsal Tanridan ayri kalmai insana baris köprüsü 

olamaz. Iste kalbinin kapisinda kalbinin kapisini çaliyor. 

INAN…TAKIBET…ÖGRENECEKSIN 

Incilde aciklanmsis oldugu gibi hislerimizm degil bizim bagliligimizdir ,Bir 

Hiristiyan imanla yasar ve (Güvençle) ve Iman veran yüce Rabbin iman ve 

sözleriyle. Onun için dir ki bizlerde onun sözlerini dinlemeliyiz böylece yeni 
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yasama giden bu sözleri takip etmeliyiz .Ve ançak bu durumda ögrene biliriz 

yeni yasama giden bu yolu. Ve böylelikle kendi imanimizla ve sölerini 

dinlememizle kendisinin sevgisine erismis olur ve, yeni yasamla dolu 

yasariz. 

NE YAPMAK ZORUNDASIN  

1. Suçlarini kabul et (ben bir Günahkarim) 

2. Bilinçle günahlarindan vaz geç. (Tövbe et)  

3. Isa mesih in adiyla vaftiz ol.  

4. Rabin isa mesihten dualrinda seni kusal Ruhla doldurmasini iste. 

5. Rabbe övgüler sun seinin için yaptigi her sey için. 

Eger bir bebek yeni dogmussa onun için en iyi olani süttür. 

Bu Ruhsal dolu olanlar içi,n de geçerlidir: 

Ve buna ragmen yeni dogmus bebekler gibi olun rusal sütlere ve yanlissiz 

sütlere hayranlik duyun ki kusursuz kurtulusla büyüye bilesiniz (1. Petrus 

2,2). Dua et ve incil ini her gün oku! Ve kendine kilise bul rabbin sözlerini 

anlatan bir kilise.  

 


