
	
Soylu	Düşünceli	(açık	fikirli)	Olmak	
	

Elçilerin	İşleri	17:11	Veriya'daki	Yahudiler	Selanik'tekilerden	daha	açık	fikirliydi.	
	
Acaba	“Açık	fikirli	olmak	(soylu	bir	düşünceye	sahip	olmak)”	ne	demektir?	
	
Filipililer	4:8	ayetindeki	“kardeşlerim,	gerçek,	saygıdeğer,	doğru,	pak,	sevimli,	hayranlık	
uyandıran,	 erdemli	 ve	 övülmeye	 değer	 ne	 varsa,	 onu	 düşünün”	 ifadesi	 sorumuzu	
cevaplar	niteliktedir.		
	
Eğer	eylemlerimiz	bu	tanımları	doğrularsa,	düşüncemiz	de	bu	tanımlara	odaklanmıştır.	
Bu	tanımlar	Kutsal	Yazılar’a	dayanan	düşünceyi	ifade	etmektedir;	Tanrısayaralık	ve	pak	
dindarlığa	odaklanmış	bir	kişi	başka	nasıl	düşünebilirdi	ki?	Çünkü	ayetin	bu	ifadesi	bize	
Tanrı	 halkının	 nasıl	 tapındığını	 da	 hatırlatmaktadır	 (Sinagog	 Liturjisinde	 şema	 duası	
okunduktan	ilan	edilen	nakarat):		
	

“Bunlar	 (Tora’daki	 [Şema’daki]	gerçekler)	 sağlam,	doğru,	kalıcı,	dürüst,	güvenilir,	
sevilmeye	ve	arzu	edilmeye	layık,	hoş,	nefis,	dehşetli,	güçlü,	mükemmel,	uygun,	iyi	
ve	güzeldir	bizim	için,	sonsuza	kadar.”		

	
Matta	5:8	Ne	mutlu	yüreği	temiz	olanlara…		
	
Yüreği	ne	temizler?	
	
Tanrı	Söz'üne	gayretle	sarılmak:	

Özdeyişler	8:34	Beni	dinleyen,		
Her	gün	kapımı	gözleyen,		
Kapımın	eşiğinden	ayrılmayan	kişiye	ne	mutlu!	

	
Tanrı	Söz'ünde	büyümek	için	kendimizi	hazırlamak:	

I.Petrus	 2:1	 Bu	 nedenle	 her	 kötülüğü,	 hileyi,	 ikiyüzlülüğü,	 kıskançlığı	 ve	 bütün	
iftiraları	üzerinizden	sıyırıp	atın.	2	Yeni	doğmuş	bebekler	gibi,	hilesiz	sütü	andıran	
Tanrı	sözünü	özleyin	ki,	bununla	beslenip	büyüyerek	kurtuluşa	erişesiniz.	

	
Tanrı	Söz'üne	dua	ederek	başlamak:	

Mezmur	119:18	Gözlerimi	aç,		
Yasandaki	harikaları	göreyim.	

	
Tanrı’ya	ve	Söz'üne	iman	ve	sevgi	ile	yaklaşmak:	

İbraniler	 4:2	Çünkü	onlar	 gibi	 biz	 de	 iyi	 haberi	 aldık.	Ama	onlar	duydukları	 sözü	
imanla	birleştirmedikleri	için	bunun	kendilerine	bir	yararı	olmadı.	

II.Selanikliler	 2:9-10	Yasa	 tanımaz	 adam,	her	 türlü	mucizede,	 yanıltıcı	 belirtilerle	
harikalarda	 ve	 mahvolanları	 aldatan	 her	 türlü	 kötülükte	 sergilenen	 Şeytan'ın	



etkinliğiyle	 gelecek.	 Mahvolanlar,	 gerçeği	 sevmeye	 ve	 böylece	 kurtulmaya	
yanaşmadıklarından	mahvoluyorlar.	
	
Tanrı	Söz'ünü	yüreğimizde	saklamak	(sıklıkla	hatırlamak):	

Mezmur	119:11	Aklımdan	çıkarmam	sözünü,		
Sana	karşı	günah	işlememek	için.	
	
Tanrı	Söz'üne	yaşamlarımızda	uygulamak	için	sarılmak:		

Luka	 8:15	 İyi	 toprağa	 düşenler	 ise,	 sözü	 işitince	 onu	 iyi	 ve	 sağlam	 bir	 yürekte	
saklayanlardır.	Bunlar	sabırla	dayanarak	ürün	verirler.	

Yakup	1:25	Oysa	mükemmel	yasaya,	özgürlük	yasasına	yakından	bakıp	ona	bağlı	
kalan,	unutkan	dinleyici	değil	de	etkin	uygulayıcı	olan	kişi,	yaptıklarıyla	mutlu	olacaktır.	
	
Kutsal	 Yazılar’ın	 Tanrısı’nın	 bizim	 Tanrımız	 olduğunu	 aklımızda/yüreklerimizde	
onaylamak:	

I.Tarihler	28:9	Sen,	ey	oğlum	Süleyman,	babanın	Tanrısı'nı	tanı.	Bütün	yüreğinle	ve	
istekle	O'na	kulluk	et.	Çünkü	RAB	her	yüreği	araştırır,	her	düşüncenin	ardındaki	amacı	
saptar.	 Eğer	 O'na	 yönelirsen,	 kendisini	 sana	 buldurur.	 Ama	 O'nu	 bırakırsan,	 seni	
sonsuza	dek	reddeder.	

Yasanın	Tekrarı	26:7	Atalarımızın	Tanrısı	RAB'be	yakardık…	
	
Tanrı’yı	 ve	 Sözü’nün	 gerçeğini	 derin	 düşünmek/Tanrı	 Sözündeki	 gerçeği	
kavramaya	çalışmak:	

Malaki	 3:16	 Bunun	 üzerine	 RAB'den	 korkanlar	 birbirleriyle	 konuştular.	 RAB	
dediklerine	kulak	verip	duydu.	RAB'den	korkup	adını	sayanlar	 için	O'nun	önünde	bir	
anma	kitabı	yazıldı.	

Mezmur	63:6	Yatağıma	uzanınca	seni	anarım,		
Gece	boyunca	derin	derin	seni	düşünürüm.	

Luka	 2:19	 Meryem	 ise	 bütün	 bu	 sözleri	 derin	 derin	 düşünerek	 yüreğinde	
saklıyordu.	
	
Tanrı’ya	ve	Sözü’ne	saygı	ve	hayranlıkla	bakmak:		

Mezmur	71:19	Ey	Tanrı,	doğruluğun	göklere	erişiyor,		
Büyük	işler	yaptın,	Senin	gibisi	var	mı,	ey	Tanrı?	

Yeşaya	45:23	Kendi	üzerime	ant	içtim,		
Ağzımdan	çıkan	söz	doğrudur,	boşa	çıkmaz:		
Her	diz	önümde	çökecek,		
Her	dil	bana	ant	içecek.	

	
Tanrı’ya	kutsal	bir	sevgi	ve	kutsal	bir	korku	ile	bakmak:	

Yasanın	 Tekrarı	 6:5	 Tanrınız	 RAB'bi	 bütün	 yüreğinizle,	 bütün	 canınızla,	 bütün	
gücünüzle	seveceksiniz.	

Yeşaya	8:13	Her	Şeye	Egemen	RAB'bi	kutsal	sayın.		
Korkunuz,	yılgınız	O'ndan	olsun	



	
İmanı	ve	güveni	güçlendirmek	için	Tanrı’yı	aramak:	

Mezmur	95:5	Deniz	O'nundur,	çünkü	O	yarattı,		
Karaya	da	O'nun	elleri	biçim	verdi.	
6	Gelin,	tapınalım,	eğilelim,		
Bizi	yaratan	RAB'bin	önünde	diz	çökelim.	
7	Çünkü	O	Tanrımız'dır,		
Bizse	O'nun	otlağının	halkı,		
Elinin	altındaki	koyunlarız.	

Çıkış	 14:31	 RAB'bin	Mısırlılar'a	 gösterdiği	 büyük	 gücü	 gören	 İsrail	 halkı	 RAB'den	
korkup	O'na	ve	kulu	Musa'ya	güvendi.	

Yeşaya	26:4	RAB'be	sonsuza	dek	güvenin,		
Çünkü	RAB,	evet	RAB	sonsuza	dek	kalıcı	kayadır.	

	
Tanrı’daki	umudu	hatırlamak/Tanrı’daki	sevinci	gönenmek:	

Mezmur	130:7	Ey	İsrail,	RAB'be	umut	bağla!		
Çünkü	RAB'de	sevgi,		
Tam	kurtuluş	vardır.	

Mezmur	37:4	RAB'den	zevk	al,		
O	senin	içindeki	istekleri	yerine	getirecektir.	
5	Her	şeyi	RAB'be	bırak,	O'na	güven,		
O	gerekeni	yapar.	

Mezmur	32:11	Ey	doğru	 insanlar,	 sevinç	 kaynağınız	RAB	olsun,	 coşun;	 Ey	 yüreği	
temiz	olanlar,	Hepiniz	sevinç	çığlıkları	atın!	

Mezmur	73:25	Senden	başka	kimim	var	göklerde?		
İstemem	senden	başkasını	yeryüzünde.	
26	Bedenim	ve	yüreğim	tükenebilir,		
Ama	Tanrı	yüreğimde	güç,		
Bana	düşen	paydır	sonsuza	dek.	
27	Kuşkusuz	yok	olacak	senden	uzak	duranlar,		
Ortadan	kaldıracaksın	sana	vefasızlık	edenleri.	
28	Ama	benim	için	en	iyisi	Tanrı'ya	yakın	olmaktır;		
Bütün	işlerini	duyurayım	diye		
Sığınak	yaptım	Egemen	RAB'bi	kendime.	
	
Her	durumda	Tanrı’yı	gayretle	aramak:	

Romalılar	12:11	Gayretiniz	eksilmesin.	Ruhta	ateşli	olun.	Rab'be	kulluk	edin.	
	
Tanrı’ya	daima	pak	bir	itaat	ile	hizmet	etmeye	çalışmak:	

Yeremya	 7:23	 …	 Sözümü	 dinlerseniz,	 ben	 sizin	 Tanrınız,	 siz	 de	 benim	 halkım	
olursunuz.	İyilik	bulmanız	için	her	konuda	size	buyurduğum	yolda	yürüyün.	

Yakup	 4:7	 Tanrı'ya	 yaklaşın,	 O	 da	 size	 yaklaşacaktır.	 Ey	 günahkârlar,	 ellerinizi	
günahtan	temizleyin.	Ey	kararsızlar,	yüreklerinizi	paklayın.	
	



Tanrı’yı	hoşnut	eden	yolda	yürümek	için	pak	vicdanı	korumaya	çalışmak:		
I.Yuhanna	 3:22	 Sevgili	 kardeşlerim,	 yüreğimiz	 bizi	 suçlamazsa,	 Tanrı'nın	 önünde	

cesaretimiz	olur,	O'ndan	ne	dilersek	alırız.	Çünkü	O'nun	buyruklarını	yerine	getiriyor,	
O'nu	hoşnut	eden	şeyleri	yapıyoruz.	

Mika	 6:8	 Ey	 insanlar,	 RAB	 iyi	 olanı	 size	 bildirdi;	 Adil	 davranmanızdan,	 sadakati	
sevmenizden	Ve	alçakgönüllülükle	yolunda	yürümenizden	başka	Tanrınız	RAB	sizden	
ne	istedi?	
	
Mesih’in	alçakgönüllü	ve	yumuşak	huylu	boyunduruğunda	devam	etmeye	istekli	
olmak:	

Matta	 11:29	 Boyunduruğumu	 yüklenin,	 benden	 öğrenin.	 Çünkü	 ben	 yumuşak	
huylu,	 alçakgönüllüyüm.	 Böylece	 canlarınız	 rahata	 kavuşur.	 30	 Boyunduruğumu	
taşımak	kolay,	yüküm	hafiftir."	
	
Samimi	alçalış	ve	tövbe	ile	Kutsal	Ruh’un	yenilemesine	hazır	ve	istekli	olmak:	

(Mezmur	51’i	çalışın	ve	uygulayın)	
Matta	21:32	Yahya	size	doğruluk	yolunu	göstermeye	geldi,	ona	inanmadınız.	Oysa	

vergi	görevlileriyle	fahişeler	ona	inandılar.	Siz	bunu	gördükten	sonra	bile	pişman	olup	
ona	inanmadınız."	

Matta	3:8	Bundan	böyle	tövbeye	yaraşır	meyveler	verin.	
Yeşeya	30:15	Egemen	RAB,	 İsrail'in	Kutsalı	şöyle	diyor:	Bana	dönün	(tövbe	edin),	

huzur	bulun,	kurtulursunuz.	Kaygılanmayın,	bana	güvenin,	güçlü	olursunuz.	Ama	bunu	
yapmak	istemiyorsunuz.	

Luka	5:31	 İsa	onlara	 şu	karşılığı	 verdi:	 "Sağlıklı	olanların	değil,	hastaların	hekime	
ihtiyacı	var.	32	Ben	doğru	kişileri	değil,	günahkârları	tövbeye	çağırmaya	geldim.	
	
Kutsal	Ruh’taki	meyvenin	etkin	olması	için	kendimizi	sınamak:	

Galatyalılar	5:22	Ruh'un	ürünüyse	sevgi,	sevinç,	esenlik,	sabır,	şefkat,	iyilik,	bağlılık,	
yumuşak	huyluluk	ve	özdenetim…	

II.Korintliler	 13:5	 İman	 yolunda	 olup	 olmadığınızı	 anlamak	 için	 kendinizi	 sınayıp	
yoklayın.	

Galatyalılar	 5:24	 Mesih	 İsa'ya	 ait	 olanlar,	 benliği,	 tutku	 ve	 arzularıyla	 birlikte	
çarmıha	germişlerdir.	25	Ruh	sayesinde	yaşıyorsak,	Ruh'un	 izinde	yürüyelim.	26	Boş	
yere	övünen,	birbirine	meydan	okuyan,	birbirini	kıskanan	kişiler	olmayalım.	
	
Şimdi	 başlangıç	 ayetimizin	 “kardeşlerim,	 gerçek,	 saygıdeğer,	 doğru,	 pak,	 sevimli,	
hayranlık	 uyandıran,	 erdemli	 ve	 övülmeye	 değer	 ne	 varsa,	 onu	 düşünün”	 ifadesine	
yeniden	bakınız…		
	
Bu	 ifadelere	 bakınca	 düşüncelerimizi	 kontrol	 etme	 gerekliliği	 konusuna	 bakmalıyız.	
Çünkü	savaşı	ya	da	barışı	öncelikle	aklımızda	yaşarız.	Öyleyse	barışı	mı	yoksa	savaşı	mı	
izliyoruz?	Çünkü	ne	düşündüğümüz	ve	ne	söylediğimiz	arasında	bir	bağlantı	vardır	ve	
sözlerimiz	bize	ne	noktada	durduğumuzu	gösterir:	
	



Matta	12:34		Sizi	engerekler	soyu!	Kötü	olan	sizler	nasıl	iyi	sözler	söyleyebilirsiniz?	
Çünkü	ağız	yürekten	taşanı	söyler.	

	
Nasıl	düşündüğümüz,	nasıl	yaşadığımızı	 (sözlerimizi	ve	 işlerimizi)	belirler.	Ve	düşmüş	
bir	 dünyada,	 düşmüş	 bir	 irade	 ile,	 kendimiz	 gibi	 günahkâr	 olan	 insanların	 arasında	
yaşıyoruz.	 Rab’bin	öğretisine	bakarak	 kendimizi	 dünyanın	öğretisinden	 koruyabiliriz.	
Rab’bin	sözlerine	bakarak	düşüncelerimizi	doğru,	pak,	erdemli	olan	şeyler	 ile	disiplin	
edebiliriz.	
	
Mesih’teki	 iman,	 bedeni	 ve	 canı	 yeniler.	 İmana	 dayanan	 bir	 yaşam	 sürmekle,	 eski	
Adem’den	 gelen	 zayıflıkları	 dizginleriz.	 Böylece	 sözlerimizle,	 düşüncelerimizle,	
işlerimizle	imanı	bu	yaşamda	etkin	kılmak	için,	düşüncelerimizi	kontrol	etme	ve	disiplin	
etme	gerekliliğini	göz	ardı	etmemeliyiz.	
	


