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Başlangıç

“Ardımdan Gelin” filmini izlediyseniz, Rab İsa
“Ardımdan gelin” dediğinde O’nun sizin için olan
çağrısını düşünüyor olabilirsiniz. Belki de geçmişte
öğrendiklerinizden, İsa ve O’nun çağrısı hakkında
bir şeyler biliyorsunuzdur. Veya belki İsa hakkında
pek fazla şey bilmiyorsunuz, ama O’nun hakkında
ve O’nun çağrısı hakkında öğrenmek
istiyorsunuzdur.

Bu film bize İsa ve O’nun çağrısı hakkında çok şey
anlatıyor. Bu kitapta, bu önemli öğretilerden veya
doktrinlerden bazıları hakkında daha fazla bilgi
edineceksiniz.

Bu kitapta yer alan yedi dersin her biri, filmin kısa
bir bölümünü tanımlayarak başlıyor. Bu, o derste
sunulan öğreti olacaktır. Filmin bir kopyası siz de
varsa, derse çalışmadan önce size belirtilen
bölümü izleyin. Filmin bir kopyası siz de yoksa ya
da bu filmi hiç görmediyseniz, yine de bu kitaba
çalışın. Filmi görmeden bile dersi
tamamlayabileceksiniz.

İsa ve O’nun sizin için olan “Ardımdan Gelin”
çağrısı hakkında daha fazla şey öğrenirken Tanrı
sizinle birlikte olsun.
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Bölüm – 1

İsa kendini alçalttı

Liderler her zaman insanlık tarihinin bir parçası
olmuşlardır. Bazıları iyi lider olmuş, bazıları kötü
lider olmuşlardır. İsa dünya tarihindeki diğer tüm
liderlerden farklıdır. Şu ana kadar, iki milyardan
fazla insan İsa’yı lider olarak görmektedir. İsa bu
dünyada yürüdüğünde, birçok kişi O’nun ardından
gitti. Ya siz? İsa’nın ardından gidiyor musunuz?
Neden gidiyorsunuz ya da neden gitmiyorsunuz?
İsa’yla ilgili bu kadar özel olan şey nedir?
“Ardımdan Gelin” filmi, İsa’nın öğrencilerinden
Petrus’un, İsa “Ardımdan Gelin” diye çağırdıktan
sonra, İsa ve kendisi hakkında neler öğrendiğini
bize gösterir. İsa aynı çağrıyı sizin için de yapıyor.
Haydi gelin! İsa hakkında çok önemli şeyler
öğreneceğiniz gibi, kendiniz hakkında da
öğreneceksiniz.
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Bu film elinizde varsa, “Üst Kattaki Odada*”
sahnesini izleyin.

İsa, Petrus’u ve diğerlerini O’nun arkasından
gitmeleri için çağırdı. Matta 4:18-25 ayetlerine
bakın: 18 İsa, Celile Gölü’nün kıyısında yürürken
Petrus diye de anılan Simun’la kardeşi Andreas’ı
gördü. Balıkçı olan bu iki kardeş göle ağ
atıyorlardı. 19 Onlara, “Ardımdan gelin” dedi,
“Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım.” 20 Onlar
da hemen ağlarını bırakıp O’nun ardından gittiler.
21 İsa daha ileri gidince başka iki kardeşi,
Zebedi’nin oğulları Yakup’la Yuhanna’yı gördü.
Babaları Zebedi’yle birlikte teknede ağlarını
onarıyorlardı. Onları da çağırdı. 22 Hemen tekneyi
ve babalarını bırakıp İsa’nın ardından gittiler. 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.
* ing. “In the Upper Room”
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İsa’ya imanla İsa’nın ardından gitmeleri için,
Petrus’un ve diğerlerinin öğrenecek çok şeyleri
vardı. Markos 10:35-38 25 ayetlerine bakın: Yakup
ile Yuhanna İsa’ya gelip, “Öğretmenimiz, senden
bir ricamız var” dediler. O (İsa) onlara, “Sizin için
ne yapmamı istiyorsunuz?” diye sordu. “Senin yüce
krallığında birimizin sağında oturmasına izin ver.
Ötekimizin de solunda oturmasına izin ver” diye
karşılık verdiler. “Siz ne istediğinizi bilmiyorsunuz”
dedi İsa.
Petrus ve diğerleri İsa’nın ardından gitmeye
başladıklarında imanları zayıftı. İsa’dan neler
alabileceklerini bilmek istiyorlardı. Yakup ve
Yuhanna başköşeleri istediler. İsa yüceliğini
dünyaya duyurduktan sonra, İsa’nın yanında
oturmak istediler. Başkalarının gözünde önemli
görünmek istediler. Benmerkezciydiler. İsa’dan özel
iltimaslar almaya çalışıyorlardı. Kendileri için
yaşıyorlardı. Kendileri için özel bir onur elde
etmekle ilgileniyorlardı.
— Mesih İsa Petrus ve diğerlerini “ardımdan gelin”
kendisini izlemeye davet etmiştir (Matta 4).
— Yakup ve Yuhanna kendileri için özel bir aycalık
talep ettiler; Mesih’in krallığında O’nun sağında
ve solunda oturmayı istediler.
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— Mesih İsa’nın davetini, kendilerine şöhret elde
etmek için bir fırsat olarak düşünmek, henüz
iman olgunluğu olmayan kimselerin tutumu
olabilir.
İsa Petrus ve diğerlerinden çok farklıydı. Onların
lideriydi, ama özel iltimaslar ya da onur
aramıyordu. Aksine, İsa kendini alçaltmıştı. Filmi
izlediyseniz, İsa’nın Petrus ve diğerlerinin
ayaklarını yıkamak istediğini bilirsiniz.
Yuhanna 13:4-9 ayetlerine bakın: Yemekten kalktı,
üstlüğünü bir yana koydu, bir havlu alıp beline
doladı. Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin
ayaklarını yıkamaya ve beline doladığı havluyla
kurulamaya başladı. İsa, Simun Petrus’a geldi.
Simun, “Ya Rab, ayaklarımı sen mi yıkayacaksın?”
dedi. İsa ona şu yanıtı verdi: “Ne yaptığımı şimdi
anlayamazsın, ama sonra anlayacaksın. “Petrus,
“Benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın!” dedi. İsa,
“Yıkamazsam yanımda yerin olmaz” diye yanıtladı.
Simun Petrus, “Ya Rab, o halde yalnız ayaklarımı
değil, ellerimi ve başımı da yıka!” dedi.
Petrus’un kafası İsa’nın yapmak istediği şey
yüzünden çok karıştı. İsa’nın ayaklarını yıkamasına
izin vermek istemiyordu. Petrus İsa’nın kendisini
alçaltmasını istemiyordu; İsa’yı durdurmaya çalıştı.
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Ama İsa Petrus’a, Petrus’un ayaklarını yıkaması
gerektiğini söyledi. Petrus nedenini anlamıyordu.
Petrus’un neden İsa tarafından yıkanması
gerekiyordu? Bunun nedeni, Petrus’un ayakları kirli
ve kokuyor olması değildi. Hayır, yıkanıp
temizlenmeye ihtiyacı olan Petrus’un günahıydı.
Petrus, İsa’nın yardımıyla bunu anlamaya
başlayınca, İsa’nın onu daha da fazla yıkamasını
istedi.
İsa bizi de “yıkamak” istiyor. Günahımızı yıkamak
için yeryüzüne geldiğini bilmemizi istiyor. İsa, bu
zor işi yapmak için kendini alçalttı. İsa
alçakgönüllülükle, tüm günahları ödemek için
çarmıhta acı çekti ve öldü. Çarmıhtaki ölümü ile
günahı yıkayıp temizledi. Petrus’un ayaklarını
yıkayarak alçakgönüllülüğünü gösterdiği doğrudur.
Ama çarmıhta ölerek herkesin günahlarını yıkayıp
temizlemesi, alçakgönüllülüğünün şok edici
derinliğini göstermiştir.
1.Petrus 3:21 ayetinin ne dediğine bakın: Vaftiz ...
şimdi sizi de kurtarıyor. Söz ettiğim vaftizin
bedenin kirden arınması ile hiçbir ilgisi yoktur.
Bunun yerine, Tanrı’ya doğru ve yanlış olanları
net bir şekilde anlayacağınızı vaat eder. İsa
Mesih ölümden dirilerek sizi kurtardı.
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Bir melek kadınlara İsa Mesih’in ölümden
dirildiğini haber veriyor
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Yukarıdaki ayet bize İsa’nın vaftizi, pak yıkamasını
bize getirmenin, günahlarımızı ortadan kaldırmanın
ve bize bağışlanmayı sağlamanın bir yol olarak
kullandığını anlatır. Vaftiz, İsa’nın çarmıhtaki
ölümüyle bizim için kazandığı bağışlamayı getirir.
Vaftiz, İsa’nın çarmıhta her günahın bedelini
ödeyerek, tüm günahlarımızı kaldırdığına
inanmamıza yardım ederek, bizi özel bir biçimde
“yıkar.” Vaftiz, aynı zamanda İsa’nın yeni yaşamıyla
da bağlantı kurmamızı sağlar. Çarmıh ölümünden
üç gün sonra ölümden dirildi. Günahın bedelinin
ödemesinin tamamlandığını herkese göstermek
için ölümden dirildi; bedelimizi tamamen ödedi.
Daha fazla ödeme yapılmasına gerek yoktur. Artık
günahlarımız yıkanıp temizlendiği için, biz de yeni
yaşam sürebiliriz. Ve biliyoruz ki, cennette sonsuza
dek İsa ile yaşamak için mezarlarımızdan (diri
olarak) çıkacağız.
— İsa Mesih öğrencilerinin ayaklarını yıkadı.
— Petrus önce ayaklarını İsa’nın yıkamasını
istemedi.
— İsa Mesih bizleri “yıkadığı” zaman,
günahlarımızı tamamen yıkayıp bizleri pak kılar.
— Günahlarımız yıkandığı zaman, bizler de
mezarlarımızdan dirilip sonsuz yaşamı miras
alacağız.
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İsa bizi günahlarımızdan ve sonsuz ölümden
kurtarmak için çarmıhta öldü
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Çoğu zaman insanlar liderlerin, kendilerine
yaşamak için güvenli bir yer sağlamalarını isterler.
Birçok kişi İsa’nın kendileri için fiziksel şeyler
yapmaktan fazlasını istemişti. Ama İsa gerçekten
kendisini alçaltmaya ve kendisini çarmıhta
öldürmelerine izin vermeye gelmişti. Bu şekilde tüm
insanların başka her şeyden daha fazla ihtiyacı
olan şeyi sağlayacaktı. Günahımızın cezasını kendi
üstlenecekti. Çarmıhta günahımızın bedelini
ödeyecek ve bize bağışlanmayı sunacaktı.
Filipililer 2:6-8 ayetine bakın: 6 Mesih, Tanrı özüne
sahip olduğu halde, Tanrı’ya eşitliği sımsıkı
sarılacak bir hak saymadı. 7-8 Ama kul özünü
alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir
yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak
ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip
kendini alçalttı.

— İnsanlar genelde önderlerden, kendilerine
güvenli yaşam sağlamasını beklerler.
— İsa Mesih (bizim önderimiz) günahlarımızı
ödemek için kendisini alçalttı.

Filmde üst kattaki odada, İsa, çarmıhta ölümüyle
ilişkili olan özel bir yemeğe başladı. Biz Rab’bin
Sofrası (Kutsal Komünyon) olarak adlandırılan o
yemeği aldığımızda, İsa bize bedenini ekmeğin
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içinde, ekmekle birlikte ve ekmekte verir. Ve İsa,
bize kanını, şarabın içinde, şarapla birlikte verir.
Bunu, Tanrı’nın günahlarımızdan her birini
bağışladığından emin olmamızı sağlamak için
yapar. Bu kutsal yemek bizi İsa’yla birleştirir.
İmanlılar, genellikle bu kutsal yemeğin anlamını
anladıktan sonra, Rab’bin Sofrası’nı (Kutsal
Komünyon) alırlar.
İsa’nın ardından giden Petrus’un ve diğerlerinin
yaşamları İsa’nın yardımıyla değişmeye başladı.
Kendileri için neler elde edebilecekleri ile ilgilenmek
yerine, İsa’nın bağışlayıcılığı, onları daha nazik,
verici ve bağışlayıcı kıldı. İsa’nın sevgisi onların
İsa’yı izlemelerine yardımcı oldu. Artık İsa’nın
onların yaşamasını istediği şekilde yaşamaya
başladılar. Matta 5:1-12 ayetlerine bakın: Bu
ayetler İsa’nın bizden nasıl yaşamamızı istediğini
anlatmaktadır: 3 Ne mutlu ruhta yoksul olanlara!
Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır. 4 Ne mutlu
yaslı olanlara! Çünkü onlar teselli edilecekler. 5 Ne
mutlu yumuşak huylu olanlara! Çünkü onlar
yeryüzünü miras alacaklar. 6 Ne mutlu doğruluğa
acıkıp susayanlara! Çünkü onlar doyurulacaklar. 7
Ne mutlu merhametli olanlara! Çünkü onlar
merhamet bulacaklar. 8 Ne mutlu yüreği temiz
olanlara! Çünkü onlar Tanrı’yı görecekler. 9 Ne
mutlu barışı sağlayanlara! Çünkü onlara Tanrı

13

oğulları denecek. 10 Ne mutlu doğruluk uğruna
zulüm görenlere! Çünkü Göklerin Egemenliği
onlarındır. 11 “Benim yüzümden insanlar size
sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü
kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size! 12
Sevinin, sevinçle coşun! Çünkü göklerdeki
ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan
peygamberlere de böyle zulmettiler.

Petrus ve diğerleri tam olarak İsa’nın yaşamalarını
istediği şekilde yaşayamadılar. Hâlâ günah işlediler.
Ama İsa, onlara bağışlanmayı sağlamak için
kendini alçalttı. Ve İsa onlara sağladığı
bağışlanmayı bize de sağladı. Şimdi İsa bizi O’nun
ardından gitmemiz için çağırıyor. Bize her günahın
bağışlanacağı vaat edildi. İsa’ya şükranla, O’nun
gibi yaşamak için elimizden geleni yapmaya
çalışalım. İmanla O’nun ardından gidelim.
Başarısız olduğumuzda, İsa’nın sevgisi ve
bağışlamasıyla bize yardım edeceğine inanalım.
O’nun gibi yaşamakta başarısız olduğumuzda bile,
tekrar günah işlediğimizde bile, O bizi O’nun
ardından gitmemiz için çağırır.
— Rab’bin Sofrası, Mesih İsa’nın bizler için
yaptıklarından bizleri emin kılar.
— İsa Mesih aracılığı ile günahlarımızın
affedildiğine olan iman ile yaşamalıyız.
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— İsa Mesih’in bizden istediği gibi yaşamayı
başaramazsak bile, O halen bizlere günahların
affını vermek istemektedir.

Bölüm Özeti – 1
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İnsanlar bencil ve ben merkezlidirler. Çoğu zaman
kendimiz için özel şeyler isteriz. Genellikle liderlerin
bize istediğimiz şeyleri vermelerini bekleriz.
Milyarca insanın lideri olan İsa böyle değildi. Bunun
yerine İsa, bizim için harika şeyler yapabilmek için
kendisini alçaltmıştır. Günahlarımızın bedelini
ödemek için çarmıhta öldü. Bizi O’nun ardından
gitmemiz için çağırıyor. İsa ayrıca kendimizi
alçaltmamızı da istiyor. Bencilce ve ben merkezli
olmadan yaşamamızı istiyor. Günahsız
yaşamamızı istiyor. Maalesef bunu yapmakta
başarısız oluyoruz. Yine de, İsa bağışlamasıyla
bize yardım ediyor. O bizi seviyor. İsa’nın bize olan
sevgisi, bizim O’nun ardından gitmek istememizi
sağlar. Yaşamımızı O’nun istediği şekilde
yaşamaya çalışırız. Bunu, İsa’nın bize olan sonsuz
sevgisi için, İsa’ya duyduğumuz minnettarlıktan
dolayı yaparız.
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İleri Çalışma İçin:

Titus 3:3-6 ayetlerini okuyunuz: nasıl günahkar
insanlar olduğumuzu ve İsa’nın bizi
kurtarmak için ne yaptığına bakınız.
1.Korintliler 6:9-11 ayetlerini okuyunuz: günaha
rağmen günahtan nasıl arındığımıza
bakınız.
Filipililer 2:5-8 ayetlerini okuyunuz: İsa’nın
kendisini nasıl alçalttığına bakınız.
Matta 18:1-5 ayetlerini okuyunuz: İsa’nın
alçakgönüllülüğü öğretmek için nasıl bir
çocuğu örnek gösterdiğine bakınız.

