YAŞAMININ
AMACI
NEDİR?
Bu günlerde bir çok genç yaşamlarında köklü bir değişikliğin
meydana geldiğini duyurarak ruhsal
tecrübeleri hakkında tanıklıkta bulunuyorlar. İtirafları özetle şöyle:
"Geçmişte amaçsız yaşadım. Yolunu yitirmiş biri gibi imanla
inkâr arasında bocaladım durdum.
Cinsel istekler aklımı başımdan almış irademi felce uğratmıştı. Kendi
kendimden iğrenmeye başladım.
Yaşamım, karanlıklara boğulmuştu.
Birçok zararlı yolla durumumu unutmaya çabaladım. Başaramadım.
Sonunda Rabbim ve onun rahmeti
sayesinde Mesih'le buluştum. Canıma şifa verdi, içimi pakladı. Beni
sağlam bir temel üzerine yerleştirdi.
O andan itibaren yaşamımın anlam
ve hedefi oldu. Karamsarlık, ümitsizlik beni terketti. İçime huzur ve
ümit yerleşti. Artık zorlukların, denemelerin arasında terkedilmiş değilim. Allah'ın sözünü dinlemeyi,
O'nunla Ruh'u aracılığıyla konuşmayı öğrendim. Günahlarımın affedildiğini, Ruhu'nun yaşamımı değiştirdiğini kesin olarak anladım.

Allah'ın gücü zayıflığımda çalışıyor.
Sağladığı kurtuluşu için Allah'a
hamd ve şükür ilahileri söylüyorum.
Hamd yalnız O'nadır.,,
Değerli okuyucu, bugün bu
genç gibi daha yüzlerce ses diri
Mesih ile olan buluşmalarına, O'nun
eşsiz kurtuluşunu elde ettiklerine tanıklıkta bulunuyorlar. Mutlu, esirgenen, her hali ile pak biri olmak için
üstün yaşama giden bu yolu tanımak ister misin?
O zaman gel aşağıdaki satırları, üzerinde düşünerek oku. Çünkü Allah seni kişisel olarak istiyor.
O, yaşamına yeni bir anlam vermeye hazır.

L
TÜM KALBİNLE ALLAH'A DON!
İnsanların çoğu Allah'tan uzak yaşıyor. Yiyor, içiyor, evleniyor,
maddenin peşinde koşuşturuyorlar. Sanki vicdandan yoksunlar. İçlerinde
taşıdıkları gizli günahların haddi hesabı yok. Bu gidişin sonunu anlamıyor,
üstelik bir de dindar görünmeye çabalıyorlar. Ancak, kalpleri katı, ve
yobazlıkları günahlarına günah katmakta. Tıpkı Mesih'in dediği gibi,
badanalı kabirlere benziyorlar.
Ama sen, değerli okuyucu diri Allah'a dön. Çünkü O insanı boş yere
yaratmadı. Tam tersi Allah'ın insana olan sevgisi sonsuzdur. Rab
yaşamının kıblesidir. O'nsuz yaşarsan amaçsız ve yitik birinden farkın
kalmaz. Bunun nedeni kutsal vahyin sırrına karşı gelmendir.

ALLAH
İNSANI KENDİ
SURETİNDE YARATTI,
ONU ALLAH'IN
SURETİNDE YARATTI.

Öncesiz ve kutsal Allah, adına yaşam denmeye layık bir yaşam
sürmen için sana ruhunu üflemek
istiyor. Rabbi iste. Sadık vaadi uyarınca gelecektir.

BENİ ARAYACAKSINIZ.
VE BÜTÜN YÜREĞİNİZLE
BENİ ARAYINCA

BULACAKSINIZ.
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Putperest bir toplumda yaşayan bir genç Yahudilerin,
Hıristiyanların, ve Müslümanların dinlerini işitti. Farklı düşünceler arasında
kayboldu. Kendi kendine sürekli soruyordu: "Allah bir mi üç mü? Yoksa
birde üç mü? Doğru yol nerede, gerçek hangisi? Şaşkına dönmüştü.
Umutsuzluğunun içinde göğe doğru haykırarak yakardı: Ey Allah'ım ! Eğer
varsan bana kendini bildir. Seni tanımak, seninle birlikte yaşamak, gücünle
esirgenmek istiyorum. Artık asla sensiz yaşayamam.,,
Allah, onun bu yakarışını cevapsız bırakmadı. Birgün evine
giderken yolda yere atılmış bir broşür buldu. Üzerinde, "Allah'ı daha iyi
tanımak istersen Genç İmanlılar Derneğine yaz, sana ücretsiz Kutsal Kitap
ve açıklayıcı yayınlar yollarız,, cümlesini okudu. Hemen verilen adrese bir
mektup yazıp postaladı. Kısa bir süre sonra son derece yararlı ruhsal
yayınlar elde etti. Sonunda Rabbine iman edip doğru yolu tuttu. Güvenilir
Rabbin güvenilir bir hizmetkarıydı artık.
Sevgili kardeşim diri Allah'a gel. Çünkü seni bekliyor. O'ndan uzak
kalma! Allah'sız insan kayıp, karanlıkta körü körüne giden biri gibidir.
Yaratıcına gel, O'nu inkar edenler gibi olma! Davud üç bin yıl öteden
sesleniyor:

AKILSIZ, YÜREĞİNDE
DEDİ:

ALLAH YOKTUR!
BOZULDULAR.
İĞRENÇ İŞLER ETTİLER.
İYİLİK EDEN YOK.
BİR KİŞİ BİLE YOK.

İnkarcıların safında durma, güçlen ve küfrün yalanından sakın.
Yalnızlığını bırak, Tanrının ışığına doğru ilerle. Rabbin seni arıyor.

EY BÜTÜN
EMEK ÇEKENLER
AĞIR YÜK ALTINDA
BELİ BÜKÜLENLER

BANA GELİN
BEN SİZLERİ
DİNLENDİRİRİM
BOYUNDURUĞUMU TAKININ
VE BENİM TARAFIMDAN EĞİTİLİN
ÇÜNKÜ BEN ENGİN YÜREKLİ
ALÇAK GÖNÜLLÜYÜM
BÖYLECE CANLARINIZA
DİNLENME BULACAKSINIZ
NEDENİ BENİM BOYUNDURUĞUM
KOLAYLIKLA TAŞINIR
YÜKÜM DE AĞIRLIK VERMEZ
MESİH'İN HALK VE ÖĞRENCİLERİNE YAPTIĞI BİR
KONUŞMA (MATTA 11 : 27-30)

Kurtuluşun için atman gereken ilk adım şudur : Allah'ın çağrısına
kulak ver ve tüm benliğinle Rabbine dönmeye azmet. Ancak bu, bir niyet
olarak kaldığı sürece yeterli değildir, gerçekleşmesi gerekir. Kendi Kendine
sor: Gerçekten Allah'a özlem duyuyor, O'nu tüm kalbinle istiyor musun?
O'nu gerçekten istiyorsan seni bulacak ve tamamen kurtaracaktır.

Bahreyn'den bir genç bize
şunları yazıyor: "Artık kime inanacağımı şaşırdım. Ben müslüman
mıyım? Bana yardım eder, açıklar
mısınız; kimi takip edeyim. Muhammed'i mi, Marx' la Lenin'i mi yoksa
İsa'yı niı?,, ardından imzası:
"Şaşkın,,
Daha niceleri bu genç gibi
değişik akımlar, birbirine ters düşünce sistemleri arasında yolunu
kaybetti. Ama o, bu şaşkınlığının
içinde boğulmadı, umudunu yitirmedi. Katı gelenekler yada kuru ibadet kuralları değil yüksek bir hedef
ve iyi bir örneğe olan şiddetli gereksinimini belirterek yüreğinin arzusunu açığa vurdu.
Evet, diri ve kutsal Allah kendisini insanlara ölçü, kendi düzeyine erdirmek için örnek kıldı.

KUTSAL OLACAKSINIZ.
ÇÜNKÜ

BEN KUTSALIM.

Belki "haşa ben neredeyim
Tanrı nerede,, diyeceksin. Kutsal
olan Tanrı senden kendi kendini
kurtarmanı istemiyor. Bu olanaksız.
O'nun arzusu, seni dünyalık ölçülerden, dar kalıplardan kurtarmak. İnsanı kendi suretinde yaratan Tanrı
onun gene kendi kutsallığında yürümesini istiyor. Tanrı-dostu İbrahim
şu buyruğu aldı:

BEN
HER ŞEYE GÜCÜ YETEN

ALLAH'IM.

ÖNÜMDE YÜRÜ
VE KUSURSUZ OL.

Seven Allah seni günah bağlantılarından çekip çıkarmak istiyor. O,
seni kurtamaya, kutsamaya, ahlakının zayıflığını gidermeye hazır. Ama
bu kurtuluşu gerçekleştirmeden önce, "doğru olduğun, kendi kendini
düzeltebileceğin,, sanısını senden uzaklaştırıyor. Çünkü insandan istenen
doğruluk Allah'ın doğruluğudur. Mesih bu ilkeyi şu açık sözüyle dile getirdi.

ALLAH'TAN
BAŞKA
İYİ YOKTUR.
Sevgili okuyucu, eğer Allah'ın varlığını kavrarsan O'nun ışığında
kendini de görürsün. Çokları kendilerini doğru dürüst, ahlaklı sayar. Bunlar,
kendilerini aldatıyorlar. Çünkü henüz yaşamları için Tanrısal ölçüden
habersizler. Allah önünde herkes günahkardır. Tanrıyı gerçekten bilmek
kişideki gururu yok eder. Allah'tan başka iyi yoktur. Kimse kimseden üstün
değildir. Kendisini Tanrıyla kıyaslayan kişi hepimizin bozuk ve başarısız
olduğunu itiraf eder.

HEPSİ

GÜNAH İŞLEDİLER.
ALLAH'IN YÜCELİĞİNDEN
YOKSUN KALDILAR.
Bu gerçeğe katılıyor musun? Yoksa, hala iyi ve başkalarından üstün
olduğuna mı inanıyorsun? Gizli günahların nedeniyle eleştiren vicdanının
sesine kulak verir misin? Aslında günahlı olduğunu sen de biliyorsun.
Altana yaklaştığın ölçüde günahların ortaya çıkar. Rabbine gel, oyalanma!
Çünkü yazılmıştır:

MAKBUL VAKİTTE
SENİ İŞİTTİM.
KURTULUŞ GÜNÜNDE
SANA YARDIM ETTİM.
MAKBUL VAKİT

İŞTE ŞİMDİDİR.
KURTULUŞ GÜNÜ
İŞTE ŞİMDİDİR.

TANRININ ÖNÜNDE
ÖÜ
GÜNAHLARINI İTİRAF ET.
Günün, birinde iki kişi tapınağa çıkar. Biri din adamı, öbürü hırsız. Din adamı mabedin ortasında
çalımla durur ve herkesin önünde
şöyle dua eder: "Ey Allah'ım şükürler olsun. Beni kutsadın, kötülükten
korudun. Ne zalim, ahlaksız insanlardanım ne de şu hırsıza benziyorum. Haftada iki kez oruç tutuyor,
malımın onda birini veriyorum.,, Hırsıza gelince uzak bir yere çekilir.
Utanç içinde pişmanlığının acısını
yüreğinde duymaktadır. Gözlerini
göğe kaldırmak istemez. Başını
önüne eğerek kekeler:

EY ALLAHIM
BEN GÜNAHLIYA

ACI.
İsa, din adamının bencil, iki
yüzlü biri olup duasının kabul edilmediğine, hırsızın ise itirafı ve tövbesiyle aklanıp huzur içinde evine
döndüğüne tanıklık etti.

Sevgili okuyucu, sanaöğütümüz günahını Rabbinin önünde itiraf etmendir. Günahlarını gerçek
yüzüyle anlamadıysan Tanrı'dan
itaat ve pişmanlık ruhu dile. Şöyle
yalvar:
Ey Allah'ım yaşamımdaki her haksızlığı, her günahı bana göster.
Işığın kalbimin katılığını, içimdeki
kini, sözlerimin ve davranışlarımın
pisliğini ortaya çıkarsın.
Günahlarını açıkça görebilmek için Tanrıdan vicdanını açmasını, ruhunun gizliliklerini çıkarmasını istemeye cesaretin olsun. Çünkü hatasız insan yok. Kusursuzluk
yalnız Allah'ındır. Rabbinden kendin hakkında bilgi iste. O zaman
sana on buyruğunu öğretecek. Bu
on buyruk bozuk durumum için bir
ayna görevi yerine getirecek, başkasından üstün olmadığını anlayacaksın.
Tanrı, buyrukları aracılığıyla
bize, O'nu tüm kalbimiz, tüm benliğimizle sevmediğimizi ama para pul
peşinde koştuğumuzu, güzelliğimize hayran olup çeşit çeşit putlara
taptığımızı duyurur.

Allah'ın adını boşyere defalarca ağzına almadın mı? Allah'ın
buyurduğu gibi anana babana sürekli sabır, özverili sevgi ve hizmetle
hürmet gösterdin mi?

Çevremizdeki gaddar kişilere karşı kalbimizde ne denli büyük
bir tiksinti ve kin var! Suç fikri insanın kanına girmiş.
Cinsel ahlaksızlık ruhlarımızı çamur gibi kirletti. Şehrimizde bir
gecede işlenen suçların sayısını bilsek, insanın iğrençliği karşısında
ürperir dehşete düşerdik.
Yalanlar artmakta. Kim, kimi
tam olarak doğruluyor? Şunu bil ki
Allah her türlü hile hurda ve dedikodudan iğrenir. Çünkü Allah herkesi
sever. Mesih aracılığıyla şöyle buyurdu:

TÖKEZLER

GELMEDEN OLMAZ.
AMA VAY O ADAMA Kİ
ONUN ARACILIĞIYLA GELİR.

DOĞRU YOK,
BİR KİŞİ BİLE YOK.
ANALAYIŞLI,
ALLAHI ARAYAN
KİMSE YOK!
HEPSİ SAPTILAR,
BİRLİKTE
YARAMAZ OLDULAR.
İYİLİK EDEN YOK.
BİR KİŞİ BİLE YOK.
BOĞAZLARI AÇIK KABİR.
DİLLERİYLE ALDATTILAR.
KARA YILANIN ZEHİRİ
DUDAKLARININ ALTINDA.
AĞIZLARI,
LANET VE ACILIKLA DOLU.
AYAKLARI,
KAN DÖKMEKTE ÇABUK.
YIKIM VE MUTSUZLUK
ONLARIN YOLLARINDA!

Tüm bu günahların ötesinde
arsızlık bizi mal-mülk edinmeye,
cimriliğe, yetki sahibi olmaya itiyor.
Öyle ki insanların kalbi kayalardan
farksız oldu.
Kaç kere hastaları yoksulları
bir tarafa bıraktık? Kaç kere onların
varlığından iğrendik? Acıma duygusu insanda yerleşik değildir. Çünkü
o, bencillik, gururla dolu. Allah, elçisi Pavlos aracılığıyla insanın durumunu en yetkin biçimde niteledi:

ESENLİK YOLUNU
BİLMEDİLER.
GÖZLERİNDE,
ALLAH KORKUSU YOK.
ÇÜNKÜ HEPSİ
GÜNAH İŞLEDİLER.
ALLAH'IN YÜCELİĞİNDEN
YOKSUN KALDILAR.
Romalılara 3:10-18

Değerli kardeşim, hala doğru olduğuna inanıyor musun? Yoksa
vicdanının eleştirisi karşısında, seni yaratanından ayıran derin uçurumu
görebildin mi? Günahının büyüklüğü, isyanının iğrençliği gözünün önünde
belirdi mi?Gel, merhametli Rabbinin önünde itiraf et. O'nun yüceliği önünde
tüm benliğinle yalvar. İçindeki tüm günahları, suçları O'nun önüne dök.
"Ey Tanrım,, de, "şimdi günahlarımın beni senden ayırdığını,
seninle bağlantıya girmeme engel olduğunu anladım. Yalnız sana karşı
suç işledim. İtirafımı ve tövbemi kabul et. Kurtuluşunla donat beni.

Kimi dinler, kurtuluşun, insanın yaptığı işlere bağlı olduğunu,
başkaları, iyiliklerin kötülükleri giderdiğini öğretir. Hemen hepsi insana
taşıyamayacağından fazlasını yüklüyor. Tarih ve gerçek Tevrat ve
İncil'deki Tanrısal duyurunun doğruluğunu tanıtlıyor: "İyi yok, bir kişi bile
yok,,. Bu öğretiden başkasını öğreten kişi ne Allah'ı tanıyabilir, ne de O'nun
özünü. Kutsal ve pak olan yalnızca O'dur. En üstün davranış ve
erdemlerimiz O'nun önünde bencillik kiri ile görünür. Suç işlemediğini
söyleyen kişi suç işlemekle kalmıyor, Allah'ı da yalancı çıkarıyor.
Her günahın ölümü gerektirdiğini biliyor musun? Her insan ölüme,
yok olmaya mahkumdur. Çünkü yaşamaya hakkı olan iyi, yok. Herkes yok
olacaktır. Nitekim İncil'de okuyoruz: Günahın ücreti ölümdür. Ama seven
ve acıyan Allah gazabını erteledi. Adaleti gereğince asileri yoketmedi. Bu
düşük varlıklara eşsiz bir fırsat tanıdı. Kendisinden korkanlara kurbanın
sırrını gösterdi. Her günahlı sunağa gelip Allah'ın karşısında günahını itiraf
ederek elini kurbanın başına koymalıydı. Bu, günahın, sunakta
aşağılanarak günahkârın yerine kesilen hayvanın başına geçtiğini
simgelerdi.

KAN DÖKÜLMEKSİZİN
BAĞIŞLAMA OLMAZ.
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Günahkâr bilmelidir ki, yerine kurban ölmediği takdirde payı
cehennem ateşidir. Tıpkı sunakta tutuşan kurban gibi. Eski Sözleşmenin
tümü sabah akşam sunulan kanlı kurbanlar temeline dayanır. Çünkü
sürekli barıştırma olmaksızın yeni yaşam sözkonusu olamaz. Eski
Sözleşme peygamberleri önbildirilerinden, tüm bu kurbanların aslında,
gelecek olan Söz ve kusursuz kurbanın simgesi olduğunu biliyorlardı.
Çünkü kurbanlar, özünde tanrısal iyiliğin istemlerini karşılamaya yetersizdi.
Hatta insanların kurban edilmesi bile Tanrının gözünde pisliktir. Şunu
bilelim ki, en erdemli insan bile bir başkasının günahlarını ortadan
kaldıramaz.
Bunun üzerine Allah, öncesizde, yeryüzüne yollamak üzere pak,
kutsal bir kuzu saptadı. Bu kuzu dünyanın günahını kaldırabilecek, Allah'ın
adil gazabında yanacaktı. Bu Tanrı kuzusu alemlere rahmet ve kendisini
kabul edenlere nimet olmak üzere gelen Mesih'tir.
O, Tanrısal sevgiyle dolu gerçek bir insandı. Günahlarını yüklendi
ve senin yerine taşıdı. Bunun üzerine Kutsal Allah'ın gazabı, bizim yerimize
reddedilmiş, küçümsenmiş olarak ölen Tanrının engin yürekli kuzusunun
üzerine döküldü.
Senden olanaksız şeyler istemeyen, aklanman için gereken yolu
haberin olmadan hazırlayan Tanrı lutfunu kavrayabildin mi?
İncil'in bildirdiğine göre Tanrının Meleği Mesih'in doğduğu akşam
kırdaki çobanlara görünmüş ve onlara şöyle seslenmiştir:

İŞTE
SİZE, TÜM HALK İÇİN
MÜJDELİYORUM.

BUGÜN
DAVUD'UN ŞEHRİNDE
SİZE

KURTARICI DOĞDU
O, RAB MESİH'TİR.
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Allah'ın Mesih'te senin için kusursuz bir kurtuluş, hazırladığını
kavraman ve bilmen, kurtuluş yolunda atacağın ikinci adımdır. Hamd ve
şükür ile tanıklık ederiz ki Mesih günahlarımızı kaldırdı, yüreklerimizi arıtıp,
Allah ile aramızda oluşan günah dağını yok etti.

İŞTE

DÜNYANIN GÜNAHINI
ORTADAN KALDIRAN

ALLAH KUZUSU.
Yuhanna 1:29
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Canımızı günahtan kurtarmak için boş yere çabalamamıza gerek
yok. Mesih, ölümüyle bizi kurtardı. Tanrı gazabını üstümüzden kaldırdı.
Elçi pavlos ile birlikte sevinçle söyleyebiliriz:

İMANLA İYİ SAYILDIK.

ALLAH KATINDA

RABBİMİZ İSA MESİH
ARACILIĞIYLA

ESENLİĞİMİZ VAR.
Romalılara 5:1

Dünyanın günahını kaldıran Tanrı kuzusuna yaklaştın mı?
Kendini tüm insanların yerine feda eden Mesih, bedenin isteğinden
değil Kutsal Ruh ile kızdan doğdu. Bu yüzden O, Tanrının Ruhu, bedene
girmiş Sözüdür. Allah'ın özü Mesih' te belirdi, iğrenç insanların arasında
yaşayan Mesih'te.
Çokları bu Tanrısal gerçeği reddedip kalplerinin katılığı,
düşüncelerindeki kargaşa nedeniyle "bereketi,, ellerinin tersiyle itiyorlar.
Dünyanın tüm günahını kaldırma yetkisine yalnızca Allah'ın Ruhunda
doğanın sahip olduğunu anlamıyorlar.
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KURTULUŞUNU
TÜM İRADENLE NASIL
)) \) KABUL EDEBİLİRSİN? ))
Öğrenim görmemiş Hintli bir
kadın, Mesih'e olan imanı hakkındaki sorumuza şu yanıtı verdi:
O'nun kanı yüreğimi günahlardan
temizledi.
Bu kadın sıradan biri olmasına karşın kutsal bir olay yaşadı:
Kurtuluş ve getirdiği huzur. Mesih'i
tanıyıp iman ile kabul eden, günahının pisliklerinden arınmak için yüreğini O'na veren kişi Mesih'in, kurtarmalık ölümü ile hazırladığı kurtuluşu elde eder.
Şunu bil ki, günahların için
Mesih'in bir kez daha ölmesi gerekmez. Seni bir kez ama, sonsuza dek
akladı. Bu kutsal gerçeğe inan, seni
akladığı için yüce Allah'a şükret.
Mesih'in kişiliğinde O'nun, tövbeleri
kabul eden, bağışlayan ve acıyan
bir Tanrı olduğunu göreceksin. Allah, kişisel olarak seni seviyor. Sen
de içinde olmak üzere tüm dünya
için sevgili oğlunu bağışladı. Bu kurtuluşu kabul ediyor musun?
Senin için hazırlanan kurtuluşun yüreğine nasıl yerleştiğini,
zorluklarla dolu dünyana bir anda
nasıl huzur getirdiğini yaşadın mı?
Tek başına bir köşeye çekil ve diz
çök. İmanlı bir arkadaş ta seçebilirsin. Şöyle dua et:
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"Ey yüce Tanrı sen beni,
davranışlarımı, düşüncelerimi biliyorsun. Karşında utanıyorum. Beni hoşgör, günahlarımı bağışla.« devamla, "şükürler
olsun,, de, "hakkettiğim
halde beni öldürmedin.
Ben de dahil tüm dünyanın günahını yüklenmesi
için kurtarıcı Mesih'i seçtin. Ey sevgisi bol Tanrım
sana şükrederim. Çünkü
İsa Mesih günahlarımı bedeninde taşıdı. O'nun benim yerime öldüğüne inanıyor, kayra ile yüreğimin
arıtıldığını
kabul
ediyorum. Ben günahlıyı
Mesih sayesinde kabul ettiğin için şükürler olsun
Tanrım. Benimle birliktesin. Beni imanda sabit kıl.
Kurtuluşun, yaşamımda
ürün vermesi için yardım
et.,,

Sevgili okuyucu, seni tüm
yüreğinle bu duaya katılmaya çağırıyoruz. Allah'la içinden geldiği gibi
konuş. Konuş, susma! Çünkü Allah
sevgidir. Senin ve herkesin kurtuluşunu gerçekleştirdi. İsa'yı kişisel
kurtarıcın olarak kabul etmekten
geri kalma. Allah'ın iyiliğine sarıl.
Tanrı kuzusuna iman ettiğin zaman
sonsuza dek kurtulur, kutsanırsın.
Allah'ın dosdoğru vaadlerine inan,
yüreğinde Tanrı Ruh'unun sesini
duyacaksın.

GÜNAHLARIN
BAĞIŞLANDI.
O zaman, başkaldıran gururun erir. Tanrının esenliği içine yerleşir, yeni bir insan olursun. Şükrederek kurtuluşu kabul etmek Allah'a
giden yolda, gerekli basamaklardan
birisidir. Gecikme! Çünkü kurtuluş
gerçekleşti. Sen bu ayrıcalığı yaşamında gerçekleştirmekle yükümlüsün.

EĞER BUGÜN
ONUN SESİNİ
İŞİTİRSENİZ

YÜREKLERİNİZİ
KATILAŞTIRMASIN.
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TANRI BARIŞI YÜREĞİNE DOLDU MU?
KURTULDUĞUNDAN EMİN MİSİN?
Genç bir Mesih imanlısından, din bilginlerinin toplantısına
katılması istenir. O, bu tür bir tartışma ortamına girmek istemez. Çünkü kendi dininin ilke ve sırlarından
başka bir şey bilmemektedir. Ancak
ısrarla çağırmaları karşısında gitmek zorunda kalır. Rabbin Ruhundan kendisine yol göstermesini
ister.
Toplantı yerine geldiğinde
içini korku kaplar. Yüzlerce kişi ve
özel giysileri içinde kendisini süzen
bir gurup din adamı. İlkin değişik
inanç ve ibadetleri hakkındaki görüşünü sorarlar. Yarım yamalak cevaplar verebilir. Sonunda, "bize birazda kendi dininden sözet,, derler.
O zaman sevinçle yanıtlar: "Allah
kutsaldır,, der, "Rab İsa Mesih'le
tüm günahlarımızı bağışladı. O'nun
aracılığıyla kurtuldum, pisliklerimden aklandım. Son yargıdan korkmuyorum. Çünkü kurtuluşum tamamlandı.,, Bilginler onun bu sözlerine şiddetle karşı çıkarlar, "tövbe
et!,, derler, "din günü, ne olacağını
önceden bilecek tek bir insan yoktur. Kimse yaşamı hakkında verilecek Tanrısal hükmü, sonunun ne
olacağını bilemez. Senin bu, günahlarım bağışlandı, sözünü ancak
aşırı giden insanlardan çıkabilecek
bir küfür sayıyoruz.,,
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Mesih imanlısı güvenle karşılık verir: "Siz bana dini, felsefi
konularla ilgili sorular sordunuz. Cevaplarım yetersizdi. Ama şimdi
açıkça söylüyorum, ne hükümleriniz ne de tekdüze ibadet sisteminiz,
yüreklerinize gerçek esenliği getirebilecektir. Bunların hiçbiri zihinlerinizde günahların bağışlandığı güvenini uyandıramaz. Ben eminim ve
sevinçle tanıklık ediyorum: Allah
beni seviyor, tüm günahlarımı, İsa
Mesih'te bağışladı. Bu iyiliği benden
ne insan çalabilir ne de şeytan. Ben
sadeliğime karşın varlıklı; sizse
sözde zenginliğinize karşın yoksulsunuz.,,
Değerli kardeşim, yüreğinde
Allah'ın seni kurtardığını kesin olarak duydun mu? O sana Kutsal Ruhunu vermeye hazır. Bu Ruh senin
ruhuna, artık Allah'ın çocuklarından
biri olduğuna tanıklık edecek. Öncesiz Allah seni olduğun gibi kabul
etti, arıttı, diriltti ve kutsadı. Vicdanına sonsuz bir barış verdi. Kurtuluşu
tadan herkes Tanrının değişmez
sevgisini kesin olarak görür. Bu kesin bilgiyi henüz elde etmediysen,
Allah'tan tam bir güvenle Kutsal Ruhunu sana da dökmesini iste. O
zaman kurtuluşun gerçekliğini anlar, huzur ve sevinçle yoluna devam
edersin.

Mesih'i tanıyıp seven kişi gözü açılan görmeze benzer ve çarmıha
gerilende, Allah'a giden kapıyı görür. Bu kapı ardına kadar açıktır. Mesih
sonsuz yaşam kaynağıdır da. Eski yaşam biçimimizi değiştirmek için
O'ndan iç benliğimiz için güç alırız. Günahların affı için Tanrının Ruhu içine
girer ve yaşamını tüm yönleriyle değiştirir. Kurtarıcı İsa'ya inan ve sonsuza
dek adına layık bir yaşam sür.

RAB İSA MESİH'E
İMAN ET

HEM SEN KURTUL
HEM EV HALKIN.
Habercilerin Işieri 16:31

KURTULUŞ
YENİ DUALAR ESİNLER
Mesih'i Kurtarıcı olarak kabul edip güvenenler içten değişirler. Bu
onların davranışlarında göze çarpar. Artık onlar günahın boyunduruğu
altında olmayıp, Allah'tan yeni bir yaşam almış, O'nun çocukları
olmuşlardır. Önemli olan bu gerçeği hissetmen, yada sevinç içinde yüzmen
değildir. Mesih'in, yaşamını eline aldığına, seni her durumda koruyacağına
güvenle iman etmen yeterlidir. Mesih'in kurtuluşu, içinde Allaha
yalvarışlarda bulunma arzusu uyandırır. Bundan böyle geçmiş günahlar
seni O'ndan ayıramaz. Sen, uğrunda akıtılan Mesih'in kanı nedeniyle temiz
sayıldın. Allah'ın Ruhu içinde seslenir:
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GÖKLERDE

ULU BABAMIZ
ADIN KUTSANSIN
EGEMENLİĞİN GELSİN
GÖKTE OLDUĞU GİBİ
YERYÜZÜNDE DE
İSTEĞİN UYGULANSIN!
GÜNDELİK EKMEĞİMİZİ
BUGÜN BİZE VER.
SUÇLARIMIZI
BİZE KARŞI SUÇ İŞLEYENLERE
BAĞIŞLADIĞIMIZ KAPSAMDA
BAĞIŞLA.
GÜNAHLA DENENMEMİZE
OLANAK TANIMA
AMA, SEN OL BİZLERİ KÖTÜDEN KURTAR!
ÇÜNKÜ
EGEMENLİK TE, GÜÇ TE, YÜCELİK TE
SONSUZLUKLAR BOYUNCA SENİNDİR.
AMİN
Matta 6:9-13
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Duan, bundan böyle boş ibadetler, papağan gibi tekrar edilen kuru
sözler değil, Allah'la aranda dostça bir konuşma olacak. O'na tüm
sıkıntılarını, korkularını, günahlarını ve sorunlarını bildireceksin; O ise
kutsal İncil'i aracılığıyla seni yanıtlayacak. Artık yalnız değilsin. Mesih seni
Allah ile sevgi dolu birlikteliğe taşıdı. Kutsal Allah senden uzak, bilinmeyen,
korkutucu ve yok edici biri değil. Göksel baban seninle ilgileniyor ve kişisel
olarak tanıyor. O'nun ilgisinde esirgeniyorsun. Allah'a bakışında bundan
daha büyük bir değişiklik olabilir mi? Bundan ötürü yüreğin sevinçle taşar.
Çünkü Kutsal Allah sen günahlıya acıdı. Oğlunun değerli kanıyla seni arıtı.
Sanki konuşan Davud değil de sensin.

EY CANIM RABBİ KUTSA!
EY İÇİMDE OLAN HERŞEY
ONUN KUTSAL ADINI KUTSA YIN!

EY CANIM RABBİ KUTSA!
İYİLİKLERİNİ UNUTMA.
BÜTÜN SUÇLARINI BAĞIŞLAYAN
BÜTÜN HASTALIKLARINI İYİ EDEN
HAYATINI KABİRDEN KURTARAN
SENİ RAHMET VE LUTUFLA
TAÇLANDIRAN ODUR.
103. Mezmur 1-5

Dilinde yeni bir ilahi dolaşır. Çünkü Allah'ın sağladığı kurtuluşa
şükredenlerden biri oldun.
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İNCİLİ SÜREKLİ OKUMAK
BİZİ KURTULUŞTA SIMSIKI TUTAR.

L

<

Mesih inanlısının deneme ve günahtan korunmuş olduğuna
inanmak yanlıştır. Ama onu güçlü bir el tutmakta olup sonsuzluğun
bağrındadır. Sıkıntı anında, Rabbinin, avunç veren sözünden güç ister,
alır. Allah, pak Ruhu aracılığıyla denemenin üstesinden gelmesi için güç
vererek onun yanında olur. O zaman her durumda sabretmeyi, Rabbine
güvenmeyi öğrenir.
Kurtuluşta kalmanın yolu ise, Kutsal Ruhun yolunu aydınlatan
yönlendirişine uyarak İncil'i sürekli çalışmaktır. Elçi Pavlos şu açıklamayı
yaptı:

İNCİL'DEN
UTANMAM
ER İMAN EDENE
KURTULUŞ İÇİ
ALLAHIN
GÜCÜDÜ
Romalılara 1:1
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İncil'i, üzerinde düşünerek okumaya muhtacız. Çünkü o ruhsal
gıdamızdır. Örneğin günlük yaşamda, haftada değil, günde üç öğün yeriz.
Günlük işlerin üstesinden gelebilmek için gerekli enerjiyi ancak bu sayede
sağlayabiliriz. Tüm bir hafta boyunca yalnızca bir öğün yemek yediğini
düşün. Ne olurdu halin? Belki hemen ölmezdin ama yarı diri yarı ölü kendini
yatakta bulurdun. Ruhsal yaşam da böyledir. Mesih imanlısı ancak günlük
gıdasını sağladığı Tanrı sözünü öğrenip tuttuğu takdirde sevgi, iman ve
umutta büyüyebilir. Tıpkı İsa'nın dediği gibi:

İNSAN
YALNIZGMHHHBHBE DE<
AMA
ALLAH'IN AĞZINDAN ÇIKAN
HER SÖZLE YAŞAR,
Eğer Kutsal İncil'in varsa Onu rafa koyup tozların arasına bırakma;
tam tersi onu sürekli incele ve çalış. Gençsen uzun bölümler ezberle,
yüreğini Allah'ın sözüyle doldur. Çünkü Kutsal Allah seninle Kutsal sözü
aracılığıyla dolaysız konuşuyor. Bir din adamı hastaneye kaldırılmıştı.
Önemli bir ameliyat yapılması gerekiyordu. Akrabaları ve hastane
personeli için dua ettikten sonra özel odaya götürüldü. Ameliyat son derece
başarılı geçti. İnsan, uyuşturucunun etkisi altındayken kimi zaman bilinç
altında bulunan kişisel konulardan söz eder. Bu adamın da başına, aynı iş
geldi, ama bir farkla: O, baygınlığı sırasında Kutsal Kitabın ayetlerini
okudu. Bilinç altında, yalnızca Allah'ın sözü vardı. Bu durumda sen olsan
ne söyler, ne konuşurdun? Senin bilinç altın da İncil'le dolu mu? Dil, yüreğin
doluluğundan söyler.
Kutsal Ruhla dolmanın koşulu dua ve Kutsal Kitabı sürekli
okumaktır. Bu, sırtına yüklenmiş bir yük değil, kutsal bir ayrıcalıktır. Seven,
nasıl sevgilisine doymaz, ondan bıkmazsa imanlı da işte ruhsal anlamda
Tanrı'nın sözüne böylesine özlem duyar, sever, onu okumadan edemez.
Ruhsal yaşamda büyümek, gelişmek istersen Tevrat ve İncil'i
sürekli çalış. Çünkü Allah bu iki kitapta seninle doğrudan konuşuyor.
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MESİH
SENİ BENCİLLİKTEN
KURTARIR,
HERKESE HİZMET
ETMEYE YÖNELTİR.
İmanlı kardeşim, Rab'de güçlen. Yaşamında sevgi ilkesini kabul et
ve çevrende uygula. Endişen yalnız kendin ve ailen için olmasın. Yanında
yardıma muhtaç insanı da düşün. Ona, Rabbin sevinciyle hizmet et. Olgun
imanlı, önderini Mesih'te bulur:

ı EDİLMEYE DEĞİL, HİZMET ETM

NDİ CANINI ÇOKLARI UĞRUNDA
AĞIŞLAMALIK VERMEYE GELDİ, j

Bu olağanüstü gerçeği kavrayabildin mi? Mesih çeşitli hizmetleri
karşılığında insanlardan mal, mülk istemedi. Ama gece gündüz onlar için
çalıştı, günahlıları kurtarma uğrunda kendini feda etti. Hak etmeyenler için
sürekli fedakârlık, Mesih izleyicilerinin şiarı oldu. Onlar, başkalarından
yardım beklemiyor, sevgi dürtüsüyle çevrelerindekilere her türlü yardımı
yapıyorlar.
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GÖKTE
VE YERDE
TÜM YETKİ
BANA
VERİLMİŞTİR.

BU NEDENLE, GİDİN, BÜTÜN
ULUSLARI BENİM ÖĞRENCİM YAPIN.
ONLARI
BABA,
OĞUL VE
KUTSAL RUH
ADINDA
VAFTİZ EDİN.

SİZLERE
BUYURDUĞUM HER
TUTMALARI İÇİN ONLARI
BİLİN Kİ, TÜM GÜNLER BOYUNCA,
İŞTE, ÇAĞIN SONUNA DEK
BEN SİZLERLE
BERABERİM.
Matta 29:17-20
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Kutsal Ruh'un Mesih izleyicilerine esinlediği hizmetlerden birisi de
kurtuluş müjdesini insanlara ulaştırmaktır. Sevinç ve şükürle dolu kalp,
suskun duramaz, çekinmeden konuşur, tanıklık eder. Nitekim elçilerin
önderi Petrus, kendisine susmasını ve İsa'nın adına çağrıda
bulunmamasını emreden din kuruluna açıkça bildirdi:

BİZ
GÖRDÜKLERİMİZİ
DUYDUKLARIMIZI
BİLDİRMEKTEN =
GERİ DURAMAYIZ.
Habercilerin İşleri 4:20

Arkadaşlarının, akrabalarının Allah'ın gazabında yok olacaklarını
bile bile nasıl rahat edebilir, huzurla uyuyabilirsin? Allah'ın ışığı ve yüreğine
konulan Mesih'in sevgisi Mesih'in kişiliğini açıklamaya iter. Onlar da iman
edip yok olmasınlar diye.
Fas'ta bir lise öğrencisi Mesih'e iman ettikten sonra otuzbeş tane
İncil satın alıp sınıfındaki öğrencilere dağıttı. Kutsal Ruh bizi tanıklığa
sevkeder. Mesih, öğrencilerine şu duyuruda bulundu:

KUTSAL RUH
SİZLERE GELDİĞİNDE
GÜÇ İLE KUŞANACAK,
BENİM TANIKLARIM
OLACAKSINIZ.
Habercilerin İşleri 1:8
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Belki, herkesin Tann'nın İncil'ini dinlemeye hazır olmadığını çabuk
göreceksin. Çünkü çokları çarmıha gerileni kabul etmiyor, çarmıhtan
iğreniyor. Onlar ne yaptıklarının farkında değiller. Tanrının kurtuluşunu
onlara yaklaştırman için iki yol kalıyor: Sürekli dua ve sessizce hizmet.
Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de İsa'ya inanmak uzun süre devlet
tarafından yasaklanmıştı. Ancak imanlılar, sessiz tanıklıkları, sabırlı
hizmetleriyle birçok Tanrı tanımazı Mesih'e kazandırmayı başardılar.
Onlar, Mesih imanlılarında çalışan gizemli gücü, bitmek bilmeyen sevgiyi
hissetmişlerdi. Mesih imanlılarının tanıklığı yalnız söze bağlı değildir.
Kutsal Ruh onların yaşamını en açık biçimde anlatır.
Kahire'den, tıp öğrencisi bir genç kız yazıyor: "Evimde inancımdan
söz edemiyorum. Ailem, ataların dinine bağlı ve tutucu. Kaldı ki erkek de
değilim. Kutsal bir yaşam sürüp evde her türlü işi söylenmeden
yapabilmem için dua edin. O zaman Kutsal Ruh'un zayıflığımda çalıştığını
ailemin bireyleri de hissederler.,, Rab İsa'nın öğrencilerine dediği de budur:

DÜNYANIN IŞIĞISINIZ.
İŞIĞINIZ İNSANLARIN ÖNÜNDE
ÖYLE PARLASIN Kİ,
BEĞENİLİR İŞLERİNİZİ GÖRSÜNLER,
GÖKLERDE OLAN BABANIZ!
YÜCELTSİNLER.

<•
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Mesih ruhunun seni kutsal meyvelerin en güzelleriyle süslediğini
anladın mı? Haberci Pavlos Galatyalılara şöyle yazdı:

RUHUN MEYVELERİ
SEVGİ, SEVİNÇ, ESENLİK
SABIR, İNCELİK, İYİLİK
İMAN, YUMUŞAKLIK
VE KENDİNİ TUTMADIR.

Bu ışıl ışıl parlayan ayetin her sözcüğünü düşün. Onları, senin
yaşamında da gerçekleştirmesini, göksel bereketleri sana da vermesini
Allah'tan ısrarla iste. Ruhun meyvelerini sen de kazan, sevinçle yaşa.
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DÜŞMANLARINIZI
SEVİN!
Alaycı sözlerle yaralayan, yada sözde dinlerine bağlı görünüp sana
gözdağı vermeye kalkan, hatta daha da ileri gidip işi şiddete kadar götüren
insanlarla karşılaşabilirsin. O zaman bil ki, imanın sınanmakta, kurtuluşun
denenmektedir. Fakat İsa nasıl tüm günahlarımızı ücretsiz bağışladıysa
biz de onları tüm kalbimizle bağışlamalıyız. Çünkü Tanrı sevgisi bizi
düşmanı sevmeye itiyor. Bu, sırtımıza yüklenmiş bir görev değil, Tanrının
içimizde çalışan gücünden kaynaklanan bir zorunluluktur. Kutsal Ruh
Mesih'in buyruğunu yerine getirebilmemiz için bize güç verir.

DÜŞMANLARINIZI
SEVİN
GÖKLERDE OLAN
BABANIZIN
OLASINIZ.
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Mesih imanlısı bir genç motorsikletiyle şehir dışında giderken
kendisini de alması için işaret eden
bir genç gördü. Bir süre sonra sırtında tabancanın namlusunu hissetti.
"Dur! Neyin varsa sökül!,, diye haykırdı arkadaki. Mesih imanlısı motorsikletinden indi. Çantasını açmaya çalışırken, öbürü, parayı görür görmez çantaya yapıştı. Bu fırsatı değerlendiren Mesih imanlısı
eline vurarak tabancasını düşürdü
ve hırsızı yere yatırdı. Bu kez silah
ondaydı. "Dua et,, dedi, "yaşamının
son anlarını yaşıyorsun, göze göz,
dişe diş. Yaptığının karşılığını göreceksin. "Hırsız yalvarmaya başladı:
"Acı,,, dedi, "ben zavallı bir adamım.,, Mesih imanlısı, sen hırsız ve
katilsin diye yanıtladı, Allanın gazabı, üzerinde. Ölüp cehennemi boylayacaksın. Önceleri ben de senin
gibi yaşıyordum. Ama günahlarımı
bağışlayıp nefretimi yenen Mesih'le
karşılaştım. O yüzden ben de seni
bağışlıyorum. Git! Yolun açık olsun!
Genç kekeledi: "Beni gerçekten bırakıyor musun? Beş on metre gittikten sonra arkamdan vurmayacaksın ya? Mesih imanlısı, "sana yaşam veren,, dedi, "ben değilim. İsa
Mesih'tir. Ben senden üstün değilim. Ama beni kurtaran Mesih seni
de kurtarmak istiyor. Sonunda cehennemde yok olmamak için O'na
iman et ve yaşantını değiştir.»
Korku ve şaşkınlıktan titreyen genç arkasına baka baka gerileyip uzaklaştı, gecenin karanlığında kayboldu.
28
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Bu tür olayları herkes yaşamıyor. Ancak Mesih günlük yaşantımızda^
bizi, başkalarının günahlarını bağışlayıp unutmaya alıştırıyor. Bize kötülük
edenler için dua etmeli, katı yüreklilere bıkmadan sevgi göstermeli, kabul fjâ
ettikleri takdirde hizmet etmeliyiz.
m
Kurtarıcımız çarmıhtayken katilleri için dua etti:

EY BABA
ONLARI BAĞIŞLA
ÇÜNKÜ NE ETTİKLERİNİ
BİLMİYORLAR.
Luka 23:34

Mesih'in izleyicileri de bu ilke ışığında düşünüyor, yaşıyorlardı.

••

••

••

KOTULUGE
YENİLME
FAKAT KÖTÜLÜĞÜ
İYİLİKLE YEN.
Romalılara 12:21

Çünkü, sevgi ölümden güçlü, kinden üstündür.
Değerli okuyucu, Mesih'in kurtuluşu hakkındaki açıklamamızı
anladıysan bu kurtuluşun iki yönü olduğunu da görmüş olacaksın: İlkin bizi
günahtan, Tanrı gazabından ve yargıdan kurtardı. Sonra sevgisinin
hizmetine götürdü.
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"^KURTARICIMIZ
*AKINDA GELECEK

ft

Allaha yaklaştığımız oranda düşkünlüğümüzü, eksikliğimizi,
yararsızlığımızı görürüz. Bu zayıflıklar bizim için özür değildir ve öbür
dünyada bağışlanmamıza neden olamaz. Bu zayıflıklar, yanlışlar bizi daha
çok dua yükseltmeye, daha güçlü imana itiyor. Böylece özümüzde
değişebilir Allah elçisi Pavlos'un müjdesi uyarınca alçak gönüllü olabiliriz:

NİMETİM SANA YETER.
ÇÜNKÜ, GÜCÜM
ZAYIFLIKTA YETKİNLEŞİR.
İkinci gelişi ile kurtuluşunun tüm olanaklarını açıklaması için
Kurtarıcımız İsa'nın yolunu gözlüyoruz. Bu şanlı geliş, umudumuzun odak
noktasıdır. Rabbini beklemeyen, gözlemeyen kişi Mesih imanlısı olamaz.
İmanlı bir ayakkabı tamircisi dükkanın da oturmuş müşterilerinin
ayakkabılarını onarırken imanlı bir kardeşi uğrar, "nasılsın, neyle
meşgulsün,, diye hatırını sorar. Onun yanıtı şu olur: "Mesih'in yolunu
gözlüyorum, bunun yanısıra da şu gördüğün ayakkabıları onarıyorum.,,
"İşimle meşgulüm bunun yanı sıra da Rab İsa'yı gözlüyorum,, demedi. Tam
tersine, imanlının kurtarıcısına olan hasreti yaşamının biricik konusudur.
İsa'nın şanlı gelişiyle, kendisini imanla kabul eden izleyicilerinde
başlayan sonsuz yaşam duyurulacak. Kurtuluş bizi Rabbimiz İsa'nın
yaşamına ortak etti. Asla ölmeyecek, İncil'in gücünde yaşayacağız.
Dinimiz korkunç bir amaç yada ürküntü veren bir ana yönelmiyor.
İmanlıların Allah'ın yaşamına dirildiklerinden eminiz. Çünkü kalplerimize
dökülen Mesih sevgisi yok olmaz. Rabbimiz geldiği zaman kurtuluşunun
geçici değil, sonsuz olduğu görülecektir. O bize günahı, ölümü ve şeytanı
yenen Tanrı gücünü verdi.
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O geldiği zaman ölümlü bedenlerimiz ölümsüzlüğe dönüşecek,
tamamen yenilenecek zayıflığımızın üzerine Rabbimizin yüceliğini
giyeceğiz. Tanrı sevgisinin sağladığı sevinç Mesih imanlılarını ruhsal
birlikte toplar. Yemek, içmek, eğlenmek . . . Öbür dünyada beklediklerimiz
bunlar değil. Tanrı huzurunda Kurtarıcımız İsa ile birlikte yaşamdır. O
zaman nimetinin doluluğu görünecek, yüreklerimizde bugün gizli olan yeni
yaratılış ortaya çıkacaktır.
Ama Rab İsa'yı, kendileri için hazırlamış olduğu kurtuluşu kabul
etmeyenler, kibirleri içinde ağlayıp sızlayacaklar. Çünkü Rabbin ışıl ışıl
parlayan kutsallığı karşısında günahları göz önüne serilecek. Evet
onlardan üstün değiliz ama, yargımız tamamlandı. Çünkü günahlarımızı
itiraf, dünyanın günahını kaldıran, yargımızı yüklenen Mesih'in kurtulmalık
ölümünü kabul ettik. Böylece aklandık ve hesap gününden kurtulduk.
Son gün, kimilerini çarmıhtaki kurtulmalığı nedeniyle Rablerine
şükrederek dudaklarında ilahilerle ilerlerken^ göreceğiz. Öte yandan
başkaları da,

LARA,
ÜZERİMİZE DÜŞÜN!
TEPELERE,
BİZİ ÖRTÜN!
DEMEYE BAŞLAYACAKLAR.

Söze bile gerek duymaksızın kendilerini yargılayan Allah'ın
yüceliğini taşımaya kimsenin gücü yetmez. Çünkü, çirkin işleri, O'nun
ışığında kendiliğinden ortaya çıkacak. Sözüm ona "salih amelleri,, kirli
paçavralardan farksız kalacak.
Tanrısal kurtuluş onlara hazırlanmıştı ama, biricik kurtarıcılarını
küçümseyerek kabul etmediler. Bu nedenle sonları yok olmaktır.
Kurtarılanların sevinç günü, onlar için korkunç yargı günüdür. Çünkü
kurtuluşu kabul etmeyenler için, diri Allah'ın ellerine düşmek korkunçtur.
31

SEV

RICIN MESİH'İ
TEN SEVİYOR,
LMAK İSTİYOR MUSUN?

Tanrının hazırladığı kurtuluşu iyice düşündüysen bu kurtuluşun
tüm dünya için gerçekleştiğini kavramışsındır. Onu herkes elde edebilir, böylece Kutsal Ruhun gücünde yaşayabilir.
Gene bu kitabın konusunun
yalnızca kurtuluş olmadığını anladın. İnanç ve ruhsal yaşama ilişkin
her şey İsa Mesih'in eşsiz kişiliği
üzerine kuruludur. Konunun can damarı kurtuluş değil, onu sağlayan
eşsiz kurtarıcıdır. Çünkü Mesih olmasızın kurtuluş olamaz.
İsa'nın sevgi ve yüceliğini
gördün mü? O'nun sevecen sesini
duydun mu? Sabrını, günahı dize
getiren gücünü kavradın mı? Mesih'in aklık, kutsallık dolu sevgisinin
yüceliğini kimse kavrayamaz. "İnsan oğlu,, diye adlandırdı kendisini.
Gerçekte, Yücenin Oğludur. Ama
yüceliğinden indi, günahlılara kurtulmalık olmaya layık günahsız biri
doğsun diye bedene girdi. İsa'nın
ölümü kurtulmalıktı. Oğulluk hakkını almamız için, sonsuz yaşam gücünün içimize yerleşmesi için öldü.
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Mesih diridir. Mezarda kalmadı. Ölümü yenerek dirildi, ve göğe çıktı. Şimdi Allah'ın sağında oturmakta olup kendisiyle birlikte sevgide yaşayıp hizmetlerini kabul eden
herkese, hizmet etmeleri için Kutsal
Ruhunu yüreklere serpiyor. Tıpkı
günahlılara hizmetçi, asilere kurtarıcı olan kendisi gibi.
Yaşamını O'nun yoluna kim
adamaz? Yüce Allah, gökte ve yerdeki tüm egemenliği diri İsa'ya verdi. Çünkü, engin yürekli oğlunun bu
yetkiyi kendini yüceltmek için değil,
günahlıları ve kurtuluş isteyenleri
kurtarmak için kullanacağını biliyordu.
O'nu hala kabul etmediysen,
seni kurtarıcına gelmeye çağırıyoruz. O'nun sana özlemi, bir babanın
kaybolan oğluna olan özleminden
çok daha büyüktür. Mesih'te esirgenenlerden biriysen O'na şükret ve
kurtuluş müjdesinin yayılmasına
katkıda bulun. Müjdeyi yaymak,
kurtulanların kurtarıcılarına olan şükürleridir.

KURTULUŞUN TAŞIDIĞI ANLAMI
BİLİYOR MUSUN?
HİSSETTİN Mİ?
Bu kitapta anlatılanları ne derece anladın? Kendini sına. Senden
aşağıdaki ondört soruyu yanıtlayıp, yanıtlarını bize göndermeni rica
ediyoruz. Bunun hemen ardından, seni Mesih'in kurtuluşunda sımsıkı
tutacak bir kitabı ücretsiz göndereceğiz.

SORULAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bugün gençliğin anlatılan en önemli tecrübeleri nelerdir?
Allaha neden dönmeliyiz? Nasıl?
Ruhsal ve ahlaki yaşantımızın ölçüsü nedir?
Neden günahları Tanrı'nın önünde itiraf etmek gerekiyor?
Tanrı dünyanın kurtuluşunu nasıl gerçekleştirdi?
Bu yetkin kurtuluş insanda nasıl gerçekleşebilir?
Kurtulduğundan nasıl emin olabilirsin?
İmanlının yüreğinden kaynaklanan yeni dua ve yakarışlar nedir?
İmanlı, kurtuluşta kalıp ruhsal yaşamda büyümek için ruhsal gıdasını
nasıl alabilir?
İmanlıların başkalarıyla olan ilişkilerindeki ilkeleri nedir?
Düşmanı sevmek neden kurtuluşun sınavı sayılıyor?
Kurtuluş Mesih'in şanlı gelişinde nasıl ortaya çıkar?
Kurtarıcı ile kurtuluş arasındaki ilişki nedir? Bu gerçekten, neyi
çıkarıyorsun?
Yaşamını Mesih'e verdin mi? Kurtarıcın ile birlikte yaşadığın, görüp
geçirdiklerin nelerdir?

Açıkladıklarımız, kurtuluş hakkındaki soruların için yeterli değilse,
yahut henüz kurtuluşun hakkında şüphen varsa bize açıkça yaz. İçtenlikle
yanıtlarız. Adresini yazmayı unutma. Mektubunu bekliyoruz.
UMUT ÇAĞRISI (CALL OF HOPE), P. O. BOX 10 08 27
70007 STUTTGART (GERMANY)

nen'
İNSANLARA VERİLMİŞ.
BİZİ KURTARABİLECEK
BİR BAŞKA AD YOKTUR.
Habercilerin fşferi 4:12

TITEL: DAS HEIL IST BEREIT FÜR DICH.

SALVATION IS READY FOR YOU.

