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*Eylül 2–8

Mesih’te Özgürlük

Sebt Günü
KONUYLA İLGILI METINLER: Gal 5:1–15; 1Ko 6:20; Rom 8:1; İbr 2:14,
15; Rom 8:4; 13:8.
HATIRLAMA METNI: “Kardeşler, siz özgür olmaya çağrıldınız.
Ancak özgürlük benlik için fırsat olmasın. Birbirinize sevgiyle hizmet edin” (Galatyalılar 5:13).

G

alatyalılar 2:4’de Pavlus, İsa Mesih’te sahip olduğumuz “özgürlüğün” korunmasının önemine değiniyor. Fakat Pavlus sık sık bahsettiği “özgürlükten” ne anlıyor? Bu özgürlük neyi içerir? Bu özgürlük
ne kadar geniştir? Herhangi bir sınırı var mıdır? Ve Mesih’teki özgürlüğün
yasayla ilişkisi nedir?
Pavlus bu soruları Galatyalıları iki tehlikeye karşı uyararak dile getirmektedir. Birincisi kuralcılıktır. Galatya’da Pavlus’un muhalifleri davranışlarıyla
Allah’ın lütfunu kazanmaya kendilerini o kadar kaptırmışlardı ki, Mesih’in
hizmetinin özgür kılan doğasını ve iman sayesinde zaten Mesih’te olan
kurtuluşlarını gözden yitirmişlerdi. İkinci tehdit ise yanlışlıkla sefahata
düşmekle, Mesih’teki özgürlüğü suistimal etme eğilimidir. Bu görüşü
savunanlar hatalı olarak özgürlüğün yasaya aykırı olduğunu iddia ederler.
Hem kuralcılık hem de sefahat özgürlüğe aykırıdır, zira bunlar eşit
biçimde yandaşlarını bir tür köleliğe sürüklerler. Ancak Pavlus’un
Galatyalılar’dan ricası, onların Mesih’te yasal olarak sahip oldukları gerçek
özgürlükte sağlam bir şekilde kalmalarıdır.
*9 Eylül Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.
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PAZAR Eylül 3

Mesih Bizleri Özgür Kıldı
“Mesih bizi özgür olalım diye özgür kıldı. Bunun için dayanın. Bir
daha kölelik boyunduruğuna girmeyin” (Gal 5:1).
Askeri bir liderin dağılmış olan birliklerine toplanma emri vermesi gibi,
Pavlus da Galatyalılar’ı özgürlüklerini Mesih’e teslim etmemekle suçlamaktadır. Pavlus’un etkili ve şiddetli ses tonu, sözlerinin neredeyse eyleme geçerek
sayfadan dışarıya fırlamasına neden olacakmış gibidir. Aslında Pavlus’un niyeti
de tam olarak buymuş gibi gözükmektedir. Bu ayet, tematik olarak önceki ve
daha sonraki ayetlerle ilişkili olsa da, onun aniliği ve Grekçedeki sözdizimsel
ilişki yetersizliği, Pavlus’un bu ayeti dev bir ilan panosu gibi öne çıkarmak
istediğini öne sürmektedir. Mesih’teki özgürlük Pavlus’un tüm kanıtında
özetlenmekte ve Galatyalılar bunu kaybetmekle tehlike içine girmekteydiler.
Galatyalılar 1:3, 4; 2:16; ve 3:13’ü okuyun. Bu ayetlerde kullanılan
mecazlardan bazıları nelerdir ve bunlar Mesih’in bizler için ne yaptığını anlamamıza nasıl yardımcı olmaktadır?

Pavlus’un “özgür olalım diye özgür kıldı” (Gal 5: 1) ifadesi, burada onun
aklında başka bir mecaz olduğunu önermektedir. Bu ifadenin üslubu, kölelerin azat edilmesiyle benzerlik taşımaktadır. Kölelerin yasal hakları olmadığından, onların özgürlüğünü bir tanrının satın alacağı ve gerçekten özgür olsa
da buna karşılık onun da yasal olarak bu ilaha ait olacağıdır. Tabii ki gerçek
uygulamada bu süreç uydurmadır; özgürlüğü için tapınak hazinesine parayı
ödeyen kölenin bizzat kendisidir. Örneğin İ.Ö 201 ila İ.S 100 tarihlerinde
Delfi’deki Pythian Apollo tapınağında bulunan yaklaşık bin adet yazıttan bir
tanesi şu sözleri içermekteydi: “Özgürlük için Pythian Apollo, Amphissalı
Sosibus’dan Niceae adında köle bir kadını satın aldı... Ancak bu alımda
Niceae özgürlüğü için Apollo’ya ödeme yaptı.”—Ben Witherington III, Grace
in Galatia (Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Publishing Company,
1998), S. 340.
Bu formül Pavlus’un terminolojisiyle benzerlik taşımaktadır, ancak burada
temel bir fark vardır. Pavlus’un mecazında uydurma bir şey yoktur. Kendi
bedelimizi kendimiz satın almadık (1Ko 6:20, 7:23). Bizler için ödenen bedel
çok yüksekti. Kendimizi kurtarmaktan acizdik, fakat İsa araya girdi ve bizim
yapamayacağımız (en azından yaşamlarımıza bedel olamayacak) bir şey yaptı.
O, günahlarımız için gereken cezayı ödedi ve böylece bizleri suçlanmaktan
kurtardı.
Kendi yaşamına bak. Kendini kurtarabileceğini hiç düşündün mü?
Yanıtın, bizlere İsa’da verilen şey için ne kadar müteşekkir olman
gerektiği konusunda ne söylemelidir?
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PAZARTESI Eylül 4

Hıristiyan Özgürlüğünün Tabiatı
Pavlus’un özgürlükte sabit kalınması emri, bir izolasyon değildir. Bunun
öncesinde önemli bir gerçek vardır: “Mesih bizi özgür kıldı.” Mesih inanlıları
özgürlüklerinde neden kararlı bir şekilde kalmalıdırlar? Çünkü Mesih zaten
onları özgür kılmıştır. Diğer bir deyişle özgürlüğümüz, Mesih’in zaten bizler
için yapmış olduğu şeyin bir neticesidir.
Bir teşvikle devam eden bu durum raporu şablonu, Pavlus’un mektuplarına özgüdür (1Ko 6:20; 10:13, 14; Kol 2:6). Örneğin Pavlus, Romalılar
6’da Mesih’teki durumumuz hakkında birkaç belirgin beyan vermiştir, şöyle
ki, “eski yaradılışımızın Mesih’le birlikte çarmıha gerildiğini biliriz” (Rom
6:6). Bu gerçeğin temelinde Pavlus buyurucu teşviği öne sürebilmektedir,
“Bu nedenle bedenin tutkularına uymamak için günahın ölümlü bedenlerinizde egemenlik sürmesine izin vermeyin” (Rom 6:12). Aslında Pavlus
şunu demek istiyor, “Zaten Mesih’teymiş gibi olun” Müjdenin etik yaşamı,
Tanrı’nın çocukları olduğumuzu kanıtlamak adına, bir şeyler yapmaya çalışmanın zorunlu olduğunu ileri sürmez. Tam tersine yapacağımız şeyi yaparız,
zira bizler zaten O’nun çocuklarıyız.
Mesih bizleri neyden özgür kıldı? Rom 6:14, 18; 8:1; Gal 4:3, 8; 5:1; İbr
2:14, 15.

Mesih’e iman içindeki bir yaşamı tarif etmek için kullanılan özgürlük
sözcüğü, Pavlus’un mektuplarında Yeni Ahit’in başka bir yerinde görülmeyen
ölçüde daha çok göze çarpmaktadır. Özgürlük sözcüğü ve onun türevleri
Pavlus’un mektuplarında 28 kez geçerken, başka yerlerde sadece 13 kez
geçmektedir.
Pavlus özgürlükten neyi kastetmektedir? Birincisi, o basit bir soyut kavram değildir. Siyasi, ekonomik bir özgürlük ya da zevk alacağımız bir tarzda
yaşama özgürlüğü anlamında kullanılmamaktadır. Tam tersine, İsa Mesih ile
ilişkimizi temel alan bir özgürlüktür. Pavlus’a göre onun bağlamı, yasanın
güttüğü bir Hıristiyanlığın esaretinden ve suçlamasından özgürlüğü ima
etmektedir, fakat özgürlüğümüz çok daha fazla şeyi içermektedir. Günahtan,
ebedî ölümden ve iblisten özgürlüğü içermektedir.
“İsa Mesih dışında insan varlığı, esaret olarak karakterize edilir—yasaya
karşı esaret, dünyayı etkisi altına alan kötü unsurlara esaret, günaha esaret,
bedene ve iblise esaret. Allah, bu esaret sahiplerinin egemenliğini kırmak
için dünyaya Oğlu’nu gönderdi.”—Timothy George, Galatians, S. 354.
Yaşamındaki ne gibi şeylerden dolayı kendini esir gibi hissediyorsun? Galatyalılar 5:1’i ezberleyin ve Allah’tan Mesih’teki özgürlüğün sizin yaşamınızda da gerçek olmasını isteyin.
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SALI Eylül 5

Kuralcılığın Tehlikeli Sonuçları (Gal 5:2–12)
Pavlus’un Galatyalılar 5:2–12’deki “Bakın”, “Dinleyin!”, “Sözlerime dikkat
edin!”, “Ben Pavlus size diyorum ki” şeklindeki sunuş tarzı, söylediği şeyin ne
kadar önemli olduğunu göstermektedir. Pavlus bunları laf olsun diye söylemiyor. Bakın sözcüğünü güçlü bir tarzda kullanmakla, sadece dinleyicilerinin
dikkatini çekmekle kalmıyor, apostolik yetkisini de hatırlatıyor. Eğer diğer
uluslardan olanlar kurtulmak için sünnet olmaya riayet ederlerse, o zaman
Galatyalılar’ın bu kararları neticesinde karşılaşacakları tehlikeli sonuçları fark
etmesi gerektiğini anlamasını istiyor.
Galatyalılar 5:2–12’yi okuyun. Sünnet konusuyla ilişkili olarak
Pavlus hangi konuda uyarmaktadır?

Sünnete riayet etmekle Allah’ın lütfunu kazanmaya çalışmanın ilk neticesi,
bütün yasayı tutan kişiyi zorunluluk altında tutmasıdır. 2. ve 3. ayetlerdeki
Pavlus’un lisanı, ilginç bir sözcük oyunu içermektedir. Mesih’in onlara hiç
yararı (ophelesei) olmaz demektedir; aksine onlar yasayı yerine getirmek
zorundadırlar (opheiletes). Eğer bir kişi yasaya uygun yaşamak istiyorsa, bu
kuralları alıp takip etmek için içinden birini seçemez. Ya hep ya hiç.
İkincisi, onlar Mesih’ten mahrum bırakılırlar. İşlerle aklanma kararı,
aynı zamanda Allah’ın Mesih’te aklama tarzını da reddetmeyi içermektedir.
“Her ikisini de alamazsın. Mesih’i kabul etmek ve böylece kendi kendini
kurtaramayacağını kabullenmek, ve sonra da sünnet ile kendi kendini
kurtardığını iddia etmek olanaksızdır.”—John R. W. Stott, The Message of
Galatians (Leicester, England: InterVarsity Press, 1968), S. 133.
Pavlus’un sünnet olmaya üçüncü itirazı, onun ruhsal gelişmeyi engellediğidir. Bitiş çizgisine doğru koşan koşucu benzetmesinde, koşucu kasten
sabote edilmiştir. Aslında “alıkoymak” (7. ayet) olarak çevrilen sözcük,
askeri çevrelerde “yolu kesmek veya bir köprüyü imha etmek ya da ilerlemeyi durdurmak için düşmanın geçtiği yola engeller yerleştirmek” anlamına gelmektedir—The SDA Bible Commentary, Cilt 6, S. 978.
Sonuçta sünnet Çarmıh’ın suçunu ortadan kaldırır. Nasıl? Sünnet mesajı,
senin kendi kendini kurtarabileceğini ima eder; aynı şekilde insan kibrini
yüceltir. Ancak Çarmıh’ın mesajı, insan kibrine saldırır, zira tamamen
Mesih’e bağlı olduğumuzu kabul etmemiz gerekir.
Pavlus, sünnette ısrar eden insanları o kadar zalim bulmaktadır ki,
onların bir bıçakla kendileri hadım etmelerini arzu etmektedir! Bunlar sert
sözler, ama Pavlus’un ses tonu, bu meseleye ne kadar ciddiyetle baktığını
yansıtmaktadır.
77

ÇARŞAMBA Eylül 6

Sefahat Değil Özgürlük (Gal 5:13)
Galatyalılar 5:13, Galatyalılar kitabında önemli bir dönüş noktası teşkil
eder. Pavlus bu noktaya kadar tamamen mesajının teolojik içeriğine odaklansa da, şimdi imanlı bir davranış meselesine dönüyor. Yasanın işleriyle
kurtulmayan bir kişi nasıl yaşamalıdır?
Pavlus Galatyalılar’ı özgürlüğün hangi potansiyel suistimalinden
korumak istemektedir? Gal 5:13.
Pavlus, lütuf ve imanlıların Mesih’te sahip oldukları özgürlük konusuna
eşlik eden potansiyel yanlış anlamalardan çok iyi haberdardı (Rom 3:8; 6:1,
2). Ancak sorun Pavlus’un müjdesi değil, insanlığın rahatına düşkünlüğe eğilimiydi. Tarih sayfaları, insanların, kentlerin ve ulusların ahlâki kaosa ve çöküşe
düşmelerinin, direkt olarak kendini kontrol etme yetersizliğinden doğduğunu
göstermektedir. Bu eğilimi kim kendi yaşamında hissetmemiştir? İşte bu
yüzden Pavlus takipçilerine açıkça benliğe boyun eğmemeleri için çağrı yapmaktadır. Aslında onlardan bunun tam tersini olan “birbirine sevgiyle hizmet
etmelerini” istiyor. Birbirine sevgiyle hizmet edenlerin bildiği gibi, bu sadece
kendini inkâr etmekle, bedenin tutkularını köreltmekle mümkündür. Kendi
benliklerini hoşgörenler, başkalarına hizmet edenler değildir. Tam tersine.
Bu yüzden Mesih’teki özgürlüğümüz, sadece dünyaya kölelikten özgürlük olmak değil, yeni bir tarz hizmete çağrı olup başkalarına sevgiyle hizmet
etme sorumluluğudur. Bu, “engel olmadan komşusunu sevme fırsatı, güç
ve statü peşinde koşmak yerine, müşterek adanmışlığı temel alan insanî
toplulukları kurma olanağıdır.”—Sam K. Williams, Galatians (Nashville,
Tenn.: Abingdon Press, 1997), S. 145.
Hıristiyanlığa aşinalığımızdan ve Galatyalılar 5:13’ün modern çevirisinin
üslubundan dolayı, bu sözlerin korkunç gücünün Galatyalılar’a nakledilmiş olmasını gözden kaçırmak kolay. Birincisi Grek dili, bu tür bir hizmeti
motive eden sevginin, doğal bir insan sevgisi olmadığını göstermektedir—
bu olanaksız olurdu; insan sevgisi oldukça koşulcudur. Pavlus’un buradaki
sevgi sözcüğünün başında kullandığı artikel, sadece Ruh ile aldığımız ilahî
sevgiye işaret eder (Rom 5:5). En büyük sürpriz ise “hizmet etmek” olarak çevrilen sözcüğünün Grekçesi “köle olmak” demektir. Özgürlüğümüz
kendi özerkliğimiz için değil, Allah’ın sevgisini temel alan, birbirimize
müşterek kölelikten kaynaklanmalıdır.
Dürüst ol: biraz şuradan biraz buradan günahı hoşgörmekle,
Mesih’te sahip olduğun özgürlüğü kullandığın hiç oldu mu? Bu
tür bir düşüncede kötü olan şey nedir?
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PERŞEMBE Eylül 7

Bütün Kutsal Yasayı Yerine Getirmek
(Gal 5:13–15)
Pavlus’un olumsuz manada ifade ettiği “kutsal yasanın tümünü
yerine getirmek” (Gal 5:3) ile olumlu manadaki “kutsal yasanın
tümünü gerçekleştirmek” (Gal 5:14) ifadelerini nasıl bağdaştırıyorsun? Rom 10:5; Gal 3:10, 12; 5:3’ü Rom 8:4; 13:8; Gal 5:14 ile karş.

Birçokları Pavlus’un olumsuz “kutsal yasanın tümünü yerine getirmek”
ile olumlu manadaki “kutsal yasanın tümünü gerçekleştirmek” ifadelerini
çelişkili bulmuştur. Ama gerçekte değildir. Bunun çözümü, yasayla ilişkili
olarak imanlı davranışı tarif etmede Pavlus’un her ifadeyi kastî olarak iki
farklı tarzda kullanmış olmasındadır. Örneğin, Pavlus bir inanlının olumlu
manâda yasaya riayet etmesini ima ederken, hiçbir zaman “yasayı yerine
getirmek” ifadesini kullanmamıştır. Bu ifadeyi yalnızca yasanın emrettiklerini “yapmakla,” Allah’ın “onayını” kazanmaya çalışanlar ve yasa altında
yaşayanların yanlış davranışları için sarf etmektedir.
Bu, Mesih’te kurtuluş bulanların itaat etmemesi anlamına gelmemelidir.
Hiçbir şey bu gerçeğin ötesinde olamaz. Pavlus, onların yasayı “gerçekleştirdiklerini” söylüyor. Gerçek Hıristiyan tavrının, sadece görünüşte “yasayı
yerine getirmek” değil, yasayı “gerçekleştirmek” olduğu ima ediyor. Pavlus
gerçekleştirmek sözcüğünü kullanıyor, zira bu sadece “yapmak” sözcüğünün de ötesine ulaşmaktadır. Bu tarz bir itaat, İsa’dan kaynaklanmaktadır
(Bkz. Mat 5:17). Ne yasanın ortadan kaldırılmasıdır, ne de sevgi için yasanın
eksiltilmesidir, bilakis bu imanlının bütün yasanın anlamını ve gerçek ifadesini yaşama tarzıdır!
Pavlus’a göre yasanın gerçek anlamı nerede bulunmaktadır? Lev
19:18; Mar 12:31, 33; Mat 19:19; Rom 13:9; Yakup 2:8.

Levililer’den bir alıntı olsa da, Pavlus’un Galatyalılar’daki ifadesi, aslında
Levililer 19:18’de İsa’nın ima edilmesinden kaynaklanmaktadır. Ancak İsa,
bütün yasanın bir özetini gösteren Levililer 19:18’deki tek Yahudi öğretmen
değildi. İsa’dan bir nesil önce yaşamış olan Rabbi Hillel şöyle demişti, “Nefret
ettiğin şeyi komşuna yapma, çünkü bütün yasa budur.” Fakat İsa’nın bakış açısı
tamamen farklıydı (Mat 7:12). Sadece daha olumlu olmakla kalmayıp, yasa ile
sevginin uyumsuz olmadığını da göstermektedir. Sevgi olmaksızın yasa boş ve
soğuktur; yasa olmaksızın sevginin istikameti yoktur.
Hangisi daha kolay ve neden: başkalarını sevmek mi, yoksa On
Emir’e itaat etmek mi? Yanıtını grubunla paylaş.

79

CUMA Eylül 8
EK ÇALIŞMA: “Gerçek iman her zaman sevgiyle çalışır. Golgota’ya baktığında, görevin işlevsizliği içindeki ruhuna huzur vermeyen, sana uyuşukluk
getirmeyen, bilakis İsa’da olan ve çalışan bir imanı, ruhu bencillik çamurundan arındıran bir imanı yaratır. Eğer Mesih’e imanla yaslanırsak, işimiz
başlamış demektir. Her insanın, zinde bir mücadeleyle bozuk ve günahkâr
alışkanlıklarının üstesinden gelmesi gerekir. Her ruhun iman kavgasıyla
mücadele etmesi gerekir. Mesih’in takipçisi olan kişinin davranışları sert
olamaz, katı kalpli olamaz, sevgiden yoksun olamaz. Konuşmalarında kaba
olamaz. Gösteriş ve kendini beğenmişlik içinde olamaz. Ne baskıcı olabilir,
ne de kırıcı, kınayıcı ve suçlayıcı sözler sarf edebilir.
“Sevgi hizmeti, iman dolu işten kaynaklanır. Kutsal Kitap’ın dini sürekli
çalışma demektir. ‘Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi
görerek göklerdeki Babanız’ı yüceltsinler!’ ‘Kurtuluşunuzu saygı ve korkuyla
etkin kılın. Çünkü kendisini hoşnut edeni hem istemeniz hem de yapmanız
için sizde etkin olan Tanrı’dır.’ Bizler iyi işler için gayretli olmalıyız; iyi işleri
korumada dikkatli olmalıyız. Ve gerçek Tanık der ki, ‘Yaptıklarını biliyorum.’
“Faal aktivitelerimizin bizzat bizlere kurtuluşu sağlayamadığı doğru olsa
da, bizleri Mesih’te birleştiren imanın da ruhta aktivite heyecanı yarattığı
doğrudur. (MS 16, 1890).”—Ellen G. White Comments, The SDA Bible
Commentary, Cilt 6, S. 1111.
TARTIŞMA SORULARI:

 Grup olarak, Perşembe günkü çalışmamızın son sorusuna veri-

len yanıtları gözden geçirin. Çoğu insan hangi seçeneği daha kolay
buluyor ve neden? Yanıtın, yasanın gerçekleştirilmesi konusunda
hangi önemli gerçekleri ifade ediyor?

 Pavlus, imanın sevgi ile “çalıştığını” söylüyor. Bunun anlamı nedir?
 Günahı hoşgörmek için Mesih’teki özgürlüğünü kullanmaya

çalışma düşüncesini sorgula. Bunu yapmak neden çok kolaydır?
Ancak insanlar bu tarzda düşündüklerinde ne tür bir tuzağa
düşerler? (Bkz. 1Yu 3:8.)

ÖZET: Özgürlük, müjdeyi tarif etmek için Pavlus’un kullandığı favori
sözcüklerinden biridir. Bu, hem Mesih’in bizleri dünyanın esaretinden kurtarmak için yaptığı şeyi, hem de Mesih inancı içinde nasıl bir yaşama çağrıldığımızı içermektedir. Ancak, özgürlüğümüzün kuralcılığa veya benliğe
kaymaması konusunda dikkatli olmalıyız. Mesih kendimize hizmet edelim
diye değil, aksine yaşamımızı komşularımıza hizmet içinde geçirelim diye
bizleri özgür kıldı.
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