
1. Giri�

Ya�am kimi önemsiz, kimi daha ciddi - ve bazıları da çok
önemli sorularla doludur. �u anda bu satırları okurken bile
kafanızda sa�lı�ınız, parasal durumunuz, i�iniz, aileniz ya da
gelece�iniz hakkında sorular olabilir. Ama soruların en
büyü�ü ve en önemlisi, Tanrı ve sizin O'nunla olan ili�kinizle
ilgili olanıdır. Ya�amda bundan daha önemli hiçbir �ey
yoktur. Íyi bir sa�lık, parasal güvence, sa�lam bir i�, mutlu
bir aile ve umut dolu bir gelecek, bunlar hep insanların
istedi�i �eylerdir. Ancak bunlar bile Tanrı ile açık ve kesin -
ve sonsuza dek sürecek olan canlı bir ili�kiniz olmadıkça

geçici ve sonunda anlamsız olacak �eylerdir. Bunu izleyen sayfalarda bu tür bir ili�kinin neden bu
denli âcilen gerekli bir �ey oldu�unu ve gerçekle�mesinin nasıl mümkün oldu�unu göreceksiniz.
Bunu izleyen sayfalardaki sorular herhangi bir ki�inin sorabilece�i en ciddi ve önemli sorulardır.
Yanıtlar ise herkesin duyması gerekenlerdir. Lütfen bu sayfaları sonuna dek ve dikkatle - ve e�er
gerekiyorsa bir kezden fazla okuyun. 

2. Orada Kimse Var Mı?

Temel soru budur. E�er Tanrı yoksa, O'nu aramak anlamsız
bir �eydir. Tanrı'ya gelen herkes O'nun var oldu�una
inanmalıdır.1 Tanrı'nın varlı�ını matematiksel bir �ekilde
"kanıtlamak" imkânsız oldu�u halde kanıtlar çok
inandırıcıdır.Evrenin var olmasını ele alalım. Evrenin var
olu�unun bir rastlantı sonucu gerçekle�ti�ini söylemek
kafalarda bir sürü sorunun olu�masına neden olur ve
bunlardan hiçbirini yanıtlamaz. Aynı �ey, "dünyamızın
güne�in patlaması sonucu olu�tu�u" kuramı için de geçerlidir.
Örne�in ham maddeler nereden geldiler? Büyük bir patlama

bile hiçbir �eyden bir �ey yaratamaz! Evrim dü�üncesi yaygın oldu�u kadar da zayıf bir kuramdır;
yeryüzünde var olan inanılmaz derecede hayret verici karma�ıklı�a sahip canlıları bir yana
bırakalım, nasıl olur da "hiçbir �ey" evrim geçirip "bir �ey" olabilir?* Bütün di�er kuramlar da aynı
derecede zayıftır, Tek doyurucu yanıt �udur: Ba�langıçta Tanrı göklerí ve yeri yarattı.2 Dünyamız
"kendisinde zaten her zaman var olmu� olan" maddeleri içeren ve büyük bir rastlantının anlamsız
bir sonucu olan bir yer de�ildir. Bunun yerine, evren Tanrı'nın emri üzerine olu�mu�tur. �öyle kí,
görünen �eyler görünmeyenlerden olu�mu�tur.3 Do�anın bir ba�langıcı vardı ve do�ayı yaratan
Tanrı'ydı, Çünkü O söyleyince, her �ey oldu; O buyurunca, her �ey göründü.4 Bu gerçek, uzayın
büyüklü�ünden mikroskobik organizmalara kadar her �eyi bir arada tutan evrensel yasalar ve her
yerde görünen hayret verici düzen ve plan tarafından sa�lamla�tırılır. Ancak plan olması için planı
yapan biri ve yasaların olması için de yasaları yapan biri gereklidir - ve bunların her ikisi de
Tanrı'dır! Dünyayı ve içerisindeki her�eyi yaratan, gö�ün ve yerin Rab'bi olan Tanrı'dır.5 Ancak
Tanrı'nın "dünyayı yarattı�ının en kuvvetli kanıtı" insanın kendisidir. �nsan di�er hayvanlardan
farklı olarak adına "ki�ilik" dedi�imiz bir �eye sahiptir; akıllıca kararlar alır, bir vicdanı vardır ve
do�ru olanla yanlı� olan arasında bir ayrım yapabilir. Sevebilir ve merhamet duyabilir. Hepsinden
öte içinde bir tapınma güdüsü vardır. Bütün bu nitelikleri nereden almı�tır? Bu nitelikleri, ne evrim
ne de bir rastlantılar zinciri ortaya çıkarabilirdi. Konuya verilecek en açık yanıt �udur: RAB Tanrı,
insanı topraktan yarattı ve burnuna ya�am solu�unu üfledi. Böylece insan ya�ayan varlık oldu.6

�nsan bir raslantı sonucu olu�mamı�tır; evrenin Yaratıcısı tarafından �a�ılacak ve hu�u duyulacak bir
biçimde yaratılmı�tır.7 

1. �ncil: Ibraniler 11:62. 



2. Tevrat: Tekvin 1:13. 
3. �ncil: Ibraniler11:34. 
4. Zebur: Mezmur 33:95. 
5. �ncil: Elçilerin Isleri 17:246. 
6. Tevrat: Tekvin 2:77. 
7. Zebur: Mezmur 139:14
* Bu burada ele alınamayacak kadar büyük ve karma�ık bir konudur. E�er evrim konusu kafanızı
kurcalıyorsa Prof. Dr. H. M. Morris tarafından yazılan Yaratılı� Modeli adlı kitabı okumanızı
öneririz.

3. Tanrı �imdi De Konu�uyor Mu?

Bu çok önemli bir sorudur. E�er kendi kendimize bırakılırsak
bizler Tanrı'dan tamamiyle habersizizdir. Tanrı'nın
gizemlerinin derinli�ini bulabilir misin? En Yüce Olan
Tanrı'nın gücünün sınırını ara�tırabilir misin?8 Tanrı bizim
anlayı�ımızın çok ötesindedir ve O'nun Kendisini bize
bildirmesine gereksinimimiz vardır. Tanrı'nın Kendisini
bizlere bildirmesinin ana yollanndan biri de do�adır. Gökler
Tanrı'nın yüceli�ini açıklar, gök kubbe ellerinin eserini
gösterir.9 Evrenin büyüklü�ü ve hayret verici dengesi,
içindeki �eylerin çe�itlili�i ve güzelli�i, onu yaratan Tanrı

hakkında çok �ey açıklar. Do�a aracılı�ıyla Tanrı bize gücünün büyüklü�ünü, zekâsının hu�u
vericili�ini ve hayal gücünün parlaklı�ını gösterir. Dünyanın yaratılı�ından beri, Tanrı'nın
görünmeyen nitelikleri, yani sonsuz gücü ve Tanrılı�ı, O'nun yaptıklarıyla anla�ılarak açıkça
görülüyor. Bu nedenle özürlerí yoktur.10 Birbirimizle ileti�im içindeyken sözlere büyük bir önem
veririz. Tanrı da insanlarla sözleri - Kutsal Kitap'ta yazılı olan sözleri aracılı�ıyla ileti�im
kurmu�tur, Eski Antla�ma'da (Tevrat ve Zebur) hemen hemen 4000 kez, "Rab konu�tu," "Rab
emretti," "Rab dedi ki" sözlerinin kullanıldı�ını görüyoruz ve bunların da 500 tanesi ilk be� kısımda
geçer. Bu yüzden Kutsal Kitap �öyle der: Kutsal yazıların hiçbiri insanın iste�inden kaynaklanmadı.
�nsanlar Kutsal Ruh'ça yönetilerek Tanrı'nın sözlerini ilettiler.11 Ba�ka hiçbir kitapta, Tanrı
tarafından konu�tuklarını iddia edip bundan sonra da söyledikleri harfi harfine yerine gelen
insanların sayısız miktardaki açık ve ayrıntılı peygamberli�ini bulamayız. Bütün bunların bir
rastlantı sonucu gerçekle�medi�i de do�rudur ve ciddiye alınmalıdır. Sonra bir de Kutsal Kitap'ın
insanların ya�amlarındaki etkisi vardır. Dünya üzerinde ba�ka hiçbir kitabın Kutsal Kitap kadar
ya�am de�i�tirici etkisi olmamı�tır. Binlerce yıldır milyonlarca insan ki�isel deneyimleriyle
kanıtlamı�lardır ki: RAB'bin yasası yetkindir, taze güç verir cana; RAB'bin söyledikleri kesindir,
safa akıl verir. RAB'bin kuralları do�rudur, yüre�i sevindirir, RAB'bin buyrukları ı�ıktır, gözleri
aydınlatır.12 �ki bin yıl boyunca hiçbir uzman hangi konuda olursa olsun Kutsal Kitap'ta hiçbir yanlı�
oldu�unu kanıtlayamamı�tır.** Bunun nedeni Kutsal Yazıların tümünün Tanrı esini olmasıdir.13

Bundan ötürü onu insan sözü olarak de�il, gerçekte oldu�u gibi Tanrı Sözü olarak14 benimsemeliyiz.

8. Tevrat: Eyüp 11:7
9. Zebur : Mezmurlar 19:1
10. �ncil: Romalılar 1:20
11. �ncil: 2.Petrus 1:21
12. Zebur: Mezmurlar 19:7,8
13. �ncil: 2.Timoteyus 3:16
14. �ncil: 1.Selanikliler 2:13
** Kutsal Kitap hakkında ciddi sorularınız varsa �nanç ve Kanıt, Elimizdeki �ncil Sa�lamdır, El Ele
verelim veya Evet, Kitab'ı Mukaddes Tanrı Sözü'dür adlı kitapları okumanızı öneririz.



4. Tanrı Nasıldır, Neye Benzer?

Bundan sonra yüzyüze gelmemiz gereklili�inin besbelli
oldu�u soru budur. Tanrı'nın var oldu�unu kabul etmekle,
Tanrı'nın bizimle, yarattı�ı do�a ve Kutsal Kitap'ın sayfaları
aracılı�ıyla söyle�ti�ini kabul etmek iki ayrı �eydir. Ama
bunlardan da fazlasını bilmemiz gerekmektedir. Gerçekten de
Tanrı nasıldır ve neye benzer? Kutsal Kitap bu çok önemli
soruya birçok açık ve olumlu yanıt verir. A�a�ıda bunlardan
bazılarını bulacaksınız. Tanrı Ki�iseldir. Tanrı bir "�ey", bir
"güç" ya da bir "etki" de�ildir. Kendisinin diri ve ki�isel bir
Varlık oldu�unu gösteren biçimlerde dü�ünür, hisseder,

arzular ve hareket eder Ama O sadece "yukarıdaki" ya da bir çe�it "superman" de�ildir. Rab gerçek
Tanrı'dır; O ya�ayan Tanrı, sonsuz Kral'dır.15 Tanrı Tektir. Sadece bir tek gerçek Tanrı vardır. O der
ki: �lk ve son Ben'im; benden ba�ka Tanrı yoktur.16 Ancak Tanrı, Kendisini üç "bilinç merkezinden"
olu�an bir "üçlü birlik" olarak tanıtmı�tır:Baba, O�ul (�sa Mesih) ve Kutsal Ruh; bunların her biri
gerçekten, bütünüyle ve e�it bir �ekilde Tanrı'dır. Kutsal Kitap, Baba Tanrı'nın izzetinden söz eder.17

Tanrı'nın Sözü olan �sa Mesih'in Tanrı oldu�unu söyler, ve Kutsal Ruh olan Rab'den söz eder, Tanrı
bir oldu�u halde Tanrı'yı olu�turan üç "ki�ilik" vardır.*** Tanrı Ruhsaldır. Fiziksel boyutları yoktur.
Vücudu ve ebat ve �ekil kavramlarıyla açıklayabilece�imiz nitelikleri yoktur. Tanrı ruhtur, O'na
tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar.18 Bunun anlamı Tanrı'nın görünmez oldu�udur.
Tanrı'yı [bir bütün olarak] hiçhir zaman hiç kimse görmemi�tir.19 Bu aynı zamanda Tanrı'nın bir
zamanda bir tek yerde olmakla sınırlı olmadı�ı, her zaman her yerde oldu�udur: Rab, "Gökleri ve
yerleri ben doldurmuyor muyum?" diyor.20 Bunun anlamı ise Tanrı'nın her yerde olup biten her �eyi
çok iyi bildi�idir. Bu sadece yaptı�ınız ve söyledi�iniz her �eyi de�il, kafanızdan geçen her
dü�ünceyi de kapsar. Tanrı Sonsuzdur. Tanrı'nın hiçbir ba�langıcı olmamı�tır. Kutsal Kitap'taki
sözleri kullanırsak: Ezelden ebede kadar sen Tanrı'sın.21 Tanrı'nın var olmadı�ı bir zaman olmamı�tı
ve de olmayacaktır. Tanrı Kendini �öyle tanımlar: Var olan, var olmu� ve var olacak olan.22 Ve
sonsuza dek de aynıdır: Ben RAB'bim, de�i�mem.23 Tanrı hâlâ her zaman olmu� oldu�u her �eydir
ve her zaman da öyle olmaya devam edecektir. Tanrı Ba�ımsızdır. Ya�ayan di�er bütün varlıklar
insanlara ya da bazı �eylere ve en nihayet de Tanrı'ya ba�ımlıdırlar; ama Tanrı yarattıklarından
bütünüyle ba�ımsızdır. Kendi kendine var olabilir. Herkese ya�am, soluk ve her �eyi veren Kendisi
oldu�una göre, bir �eye gereksinmesi varmı� gibi O'na insan eliyle hizmet edilmez.24 Tanrı
Kutsaldır. Kutsallıkta görkemli, heybetiyle övgüye de�erdir.25 Hiçbir �ey Tanrı'nın kutsallı�ıyla
kıyaslanamaz. Tamamiyle kusursuz olan Rab'bin kutsallıkta benzeri yoktur.26 Kutsal Kitap O'nun
hakkında �öyle der: Kötüye bakamayacak kadar saftır gözlerin. Adaletsizli�i ho�görmezsin.27 Ve bu
kutsal Tanrı her birimizden de kutsallık isteminde bulunur. Bugün bize verdi�i emir "Kutsal olun,
çünkü ben kutsalım"dır. Tanrı Adildir. Rab adalet Tanrısı'dır 28 ve do�ruluk ve adalet tahtının
temelidir.29 Tanrı sadece bizi Yaratan ve kuvvetlendiren olmakla kalmaz, aynı zamanda sonsuzluk
ve kusursuz bir adalet ve do�ruluk içinde ödüllendiren ve cezalandıran Yargıcımızdır. Yargıları o
denli kusursuz bir adilliktedir ki, en sonunda hiç kimse haksızlı�a u�radı�ını söyleyemeyecektir.
Tanrı Kusursuzdur. Tanrı'nın bilgisi kusursuzdur. Tanrı'nın gözünden saklı olan hiçbir�ey yoktur.
Kendisine hesap verece�imiz Tanrı'nın gözlerinin önünde her �ey çıplak ve açıktır.30 Tanrı, bütün
dü�üncelerimiz ve yaptıklarımız dahil geçmi�te, �imdi ve gelecekte olan �eylerin hepsini bilir.
Bilgeli�i kusursuz ve bizim anlayı�ımızın tamamiyle ötesindedir. Ah! Tanrı'nın zenginlik, bilgelik
ve bilgisinin derinli�i! O'nun yargıları ne denli akıl ermez,yolları da ne denli anla�ılmazdır!31 Tanrı
Her �eyin Üzerinde Hüküm Sürer. O evrenin tek ve en üstün yöneticisidir. ve hiçbir �ey O'nun
kontrolünün dı�ında de�ildir. Tanrı göklerde ve yerde, istedi�ini yapar.32 Tanrı için kaza, rastlantı ve
sürpriz diye bir �ey yoktur. Dünyanın tarihini O yazar ve her �eyi kendi iste�inin emeline uygun
olarak düzenler.33 Tanrı'nın yapmayı seçti�i i�lerde kimsenin ö�üt ya da onayına ihtiyacı yoktur.
Kimse, O'nun yapmayı uygun gördü�ü bir �eyi yapmasına engel olamaz: Kimse O'nun elini tutup,
O'na "Ne yaptın?" diyemez.34 Tanrı'nın Gücü Her �eye Yeter. O çok güçlüdür. Kendisi hakkında



�öyle demi�tir: "Ben bütün insanlı�ın Tanrısı olan Rab'bim. Benim için çok zor olan bir �ey var
mıdır?"35 Bunun anlamı, Tanrı'nın yalan söylemek, de�i�mek, yanlı�lık yapmak, günah i�lemek, ya
da Kendini inkâr etmek gibi herhangi bir �ey yapabilece�i de�il, karakterine uygun olan �eylerden
istedi�i her �eyi yapabilece�idir. Bunlar, Tanrı'nın Kendi tabiatı ve karakteri ile ilgili olarak Kutsal
Kitap'ta bize açıkladı�ı �eylerden bazılarının kısaca özetleridir. Tanrı hakkında anlamamız imkânsız
olan birçok �ey oldu�u halde Kutsal Kitap'ta Tanrı hakkında anlayabilece�imiz ba�ka bazı gerçekler
daha vardır. Tanrı anla�ılması imkansız harikalar ve sayısız mucizeler yapar.36 Bu bakımdan Yüce
Tanrı'yı tümüyle kavrayamayız37 ve insan zekâsı ve mantı�ı bunu asla de�i�tiremez. Bu da bizi
�a�ırtmamalıdır. E�er Tanrı'yı kolayca anlayabilseydik O artık bizim tapınmamıza layık olmazdır. 

15. Tevrat: Yeremya 10: 10
16. Tevrat: Ye�aya 44: 6 
17. �ncil: Filipililer 2: 11, Yuhanna 1: 1, II. Korintliler 3: 18 
18. �ncil: Yuhanna 4: 24 
19. �ncil: Yuhanna 1: 18 
20. Tevrat: Yeremya 23: 34 
21. Zebur: Mezmurlar 90: 1 
22. �ncil: Esinleme 1: 8 
23. Tevrat: Malaki 3 :6 
24. �ncil: Elçilerin ��leri 17 :25 
25. Tevrat: Çıkı� 15: 11 
26. Tevrat: l. Samuel 2: 2 
27. Tevrat: Habakkuk 1: 13 
28. Tevrat: Ye�aya 30: 18 
29. Zebur: Mezmurlar 97: 2 
30. �ncil: �braniler 4: 13 
31. �ncil: Romalılar 11: 33 
32. Zebur: Mezmurlar 135: 6 
33. �ncil: Efesliler 1: 11 
34. Tevrat: Daniel 4: 35 
35. Tevrat:Yeremya 32: 17 
36. Tevrat: Eyüp 5: 9 
37. Tevrat: Eyüp 37: 23 

5. Ben Kimim?

Ça�da� ya�amın baskı ve sorunları, birçok insanı huzursuz bir
�ekilde ya�amda bir anlam ve amaç arayı�ına
sürüklemektedir. Tanrı'nın kim oldu�u hakkında bir �eyler
gördük ama ya bizler? Biz neden varız? Neden buradayız?
�nsan ya�amının bir anlamı ve amacı var mı? �yice anlamamız
gereken bir�ey varsa o da insanların varolu�larının anlamsız
olmadı�ıdır. Ki�i, adına "insan" dedi�imiz kullanı�lı bir
pakette gelen rastgele atomların her nasılsa bir araya
gelmesinden olu�mamı�tır. Kutsal Kitap bizlere insanın bilge
ve kutsal bir Tanrı tarafından yaratıldı�ını vurgular. Tanrı

insanı kendi suretinde yarattı. Onu Tanrı 'ya benzer kıldı. �nsanları erkek ve di�i olarak yarattı.38

�nsan çok geli�mi� bir hayvan ya da zarif ve kibar bir maymun olmanın çok ötesindedir. Hayvanlar
sebzelerden ve sebzeler minerallerden ne kadar farklıysa insan da di�er hayvanlardan o kadar
farklıdır. Büyüklük bakımından kıyaslandı�ında insan güne�, ay ve yıldızlardan çok küçüktür ama
Tanrı evrende insana e�siz ve saygın bir yer vermi�tir. Bunu Tanrı'nın insanlara verdi�i ilk emirlerin
birinde görebiliriz: Yeryüzüne hükmedin; denizdeki balıklara, gökteki ku�lara, yeryüzünde ya�ayan



bütün canlılara egemen olun.39 �nsan bütün ya�ayan yaratıkların üzerinde yetki sahibi olarak
yeryüzünde Tanrı'nın ki�isel temsilcisi oldu. Ama insana özel bir saygınlık da verilmi�ti. Tanrı'nın
suretinde yaratılmak, Tanrı'yla aynı biçim ve büyüklükte yaratılmak (Tanrı'nın �ekli ve ebadı
olmadı�ını görmü�tük), ya da Tanrı'nın bütün niteliklerine küçültülmü� bir biçimde sahip olarak
insanın minyatür bir Tanrı oldu�u anlamına gelmez. Anlamı, insanın kusursuz bir tabiata sahip olan
ruhsal, mantıklı, ahlaklı ve sonsuz ya�ama sahip olarak yaratıldı�ıdır. Yani insan Tanrı'nın kutsal
karakterinin gerçek bir yansımasıydı. Dahası, insan Tanrı'nın bütün emirlerine uymayı sevinçle ve
sürekli olarak seçti ve bunun sonucu olarak da Tanrı'yla kusursuz bir uyum içinde ya�adı. O
zamanlar insan "kimlik arayı�ı" içinde de�ildi! Kim oldu�unu ve neden bu dünyada oldu�unu kesin
olarak biliyordu ve Tanrı'nın kendisine verdi�i yeri itaatle almı�tı. Ama bu durumdaki insan sadece
dünyadaki yerinden ötürü doygunluk duymakla kalmıyordu, Tanrı da insandan ho�nuttu! Bunu
bilmemizin nedeni Kutsal Kitap'ın bize Tanrı'nın dünyayı ve üzerindeki her �eyi, en üstün ve
mükemmel yaratık olan insan dahil olmak üzere, yaratma i�i sona erdi�inde Tanrı 'nın yaptı�ı her
�eyi gördü�ünü ve her �eyin çok iyi oldu�unu söylemesidir.40 Tarihin o noktasında kusursuz
insanlar, kusursuz bir çevrede birbirleriyle kusursuz bir ili�ki ve Tanrı'yla kusursuz bir uyum içinde
ya�adılar. Ama bugünkü durum bundan çok farklıdır! Ne olmu�tur? 

38. Tevrat: Tekvin 1: 17 
39. Tevrat: Tekvin 1: 28 
40. Tevrat: Tekvin 1: 31 

6. Nerede Bir Hata Oldu?

Bu sorunun do�al yanıtı �udur: Bir insan yoluyla dünyaya
günah girdi ve günah yoluyla da dünyaya ölüm girdi.41 �lk
insanlar olan Adem'le Havva'ya büyük bir özgürlü�ün yanı
sıra ciddi bir uyarı da verilmı�ti: "Ama iyiyle kötüyü bilme
a�acından yeme, Çünkü ondan yedi�in gün kesinlikle
öleceksin."42 Bu sadece Tanrı bunu böyle söyledi�i için,
insanın Tanrı'nın söylediklerine itaat edip etmeyece�ini
görmek için ideal bir sınavdı. Ancak �eytan, Havva'yı
Tanrı'nın sözlerine inanmayıp itaat etmemek üzere ayarttı ve
Havva da �eytan'ın söylediklerine göre yaptı. Kadın a�acın

meyvesinin güzel, yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici oldu�unu gördü. Meyveyi
koparıp biraz yedi. Yanındaki kocasına da verdi. Kocası da yedi.43 ��te o anda "dünyaya günah
girdi." �nsan bilinçli bir �ekilde itaatsizlik ederek kendini Tanrı'dan uzakla�tırdı. Adem'le Havva,
Tanrı'yı sevmek yerine O'ndan korkmaya ba�ladılar: ...Rab Tanrı 'nın sesini duydular, O'ndan kaçıp
a�açların arasına gízlendiler.44 Kendilerinden emin, güvenli ve mutlu olacak yerde günahları onlara
kendilerini utanmı�, suçlu ve korkulu hissettirdi. Ancak Tanrı insan itaatsizlik ederse ölece�ini
söylemi�ti ve insan öldü. Ölüm ayrılık demektir ve o korkunç anda insan Tanrı'dan ayrılmı� oldu,
yani ruhsal olarak öldü. Fiziksel olarak da ölmeye ba�ladı, �imdi artık ölmekte olan bir vücutta ölü
bir ruh ta�ıyordu. Ama hepsi bu kadar de�ildi: Adem'le Havva'nın çocukları onlardan miras olarak
kötü bir tabiat ve günahkâr bir karakter aldılar. O zamandan itibaren bir nehrin kayna�ındaki kirlilik
gibi günahın zehiri Adem'in soyuna akıp yayıldı ve böylece bu yolla günah bütün insanlara girdi,
çünkü hepsi günah i�lediler.45 Buradaki (besbelli bu sayfanın yazarı ve okuyucusunu da kapsayan), o
önemli "hepsi" sözcü�üne dikkat edin. Bu dünyada hiç kar�ıla�mayabiliriz ama ortak bir yanımız
vardır; o da günahkâr ve ölmekte oldu�umuzdur. Günahımız yoktur dersek, kendi kendimizi
aldatırız ve içimizde gerçek olmaz.46 ve ölmekte olmadı�ımızı iddia edersek gülünç oluruz.
Gerçeklerle oynamak onları de�i�tirmez.Günümüzdeki gazete, televizyon ve radyo haberlerinin
ço�u bize dünyanın çok kötü bir durumda oldu�u gerçe�ini gösterir. Toplumdaki �iddet,
adaletsizlik, düzensizlik ve kötülükleri kınamak kolaydır, ama di�erlerini ele�tirmeden önce kendi
kendinize kendinizin kusursuz olup olmadı�ınızı ve kutsal bir Tanrı'yı ho�nut edecek bir biçimde



ya�ayıp ya�amadı�ınızı sorun. Siz kendiniz tamamiyle dürüst, temiz, sevgi dolu, ve bencil olmayan
bir hayat mı ya�ıyorsunuz? Bu soruların yanıtını Tanrı biliyor, siz de biliyorsunuz! Çünkü herkes
günah i�ledi ve Tanrı'nın yüceli�inden yoksun kaldı.47 Do�u�tan, tabiatınız itibariyle,
yaptıklarınızdan ötürü ve yaptı�ınız seçimlerden ötürü bir günahkârsınız ve bir an önce bu gerçek ve
bunun sonuçlarıyla yüz yüze gelmeniz gerekir. 

41. �ncil: Romalılar 5: 11 
42. Tevrat: Tekvin 2. 17 
43. Tevrat: Tekvin 3: 6 
44. Tevrat: Tekvin 3: 8 
45. �ncil: Romalılar 5: 12 
46. �ncil: I. Yuhanna 1: 8 
47. �ncil: Romalılar 3: 23 

7. Günah Ciddi Bir �ey Midir?

Bir hastalı�ınız oldu�u ortaya çıktı�ında "Ciddi mi?"
sorusunu sormak önemlidir. Bu soruyu ruhsal hastalık olan
günah hakkında sormak daha da önemlidir. �nsanların bazıları
günahkâr olduklarını ne�eyle söylerler, çünkü bunun ne
anlama geldi�i hakkında bir fıkirleri yoktur. Buna "sadece
insanın do�ası olarak" bakarlar ya da "herkes yapıyor"
gerçe�inin arkasına sı�ınırlar. Ama bu tür sözler gerçek soru
olan, "Günah ciddi bir �ey midir?" sorusuna yanıt vermekten
uzaktırlar. A�a�ıda Kutsal Kitap'ın sizi günahkâr olarak ele
alıp hakkınızda söyledi�i �eylerden bazılarına bakalım.

Bozuldunuz. Bunun anlamı sizin olabilece�iniz kadar kötü oldu�unuz ya da sürekli her günahı
i�lemekte oldu�unuz demek de�ildir. Do�ru ile yanlı� arasındaki farkı bilmedi�iniz ya da iyi ve
yararlı i�ler yapamadı�ınız anlamına da gelmez. Söylemek istedi�i, günahın tabiat ve ki�ili�inizin
her bölümünü: kafanızı, iradenizi, sevdi�iniz �eyleri, vicdanınızı, huylarınızı ve hayal gücünüzü
sardı�ıdır. Yürek her �eyden ziyade aldatıcıdır ve çok çürüktür.48 Sorununuzun kökü yaptıklarınız
de�il, kim oldu�unuzdur! Günahkâr oldu�unuz için günah i�lersiniz.Kirlendiniz. Kutsal Kitap bu
konuda hiç ödün vermez: Çünkü kötü dü�ünceler, ahlaksızlık, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük,
insanın yüre�inden kaynaklanır.49 Listede dü�ünceler, sözler ve davranı�ların da bulundu�una dikkat
edin, Bu, Tanrı'nın gözünde bütün günahların aynı derecede ciddi oldu�unu gösterir. Bazı insanlar
günahı sadece adam öldürmek, zina ve hırsızlık olarak nitelerler;Ancak Kutsal Kitap günah
hakkında bu �ekilde dü�ünmeye hakkımız olmadı�ını bize açıkça söyler. Günah, Tanrı'nın kusursuz
standartlarına eri�meyen her �eydir. Kusursuza eri�meyen bütün söz, dü�ünce ve davranı�lanmız
günahdır. �imdi �u soruyu yanıtlayın: Kim, "yüre�imi saf tuttum; temiz ve günahsızım " diyebilir?50

Siz diyebilir misiniz? E�er diyemiyorsanız, kirlenmi�siniz demektir. Küstahsınız. Kutsal Kitap
günahın yasasızlık oldu�unu, Tanrı' nın otoritesi ve yasalarına bilerek isteyerek kar�ı koyma
oldu�unu ö�retir. �nsanların koydu�u hiçbir yasa, sizi yalan söylemeye, hile yapmaya, temiz
olmayan �eyler dü�ünmeye, ya da herhangi ba�ka bir biçimde günah i�lemeye zorlamaz. Günah
i�lemeyi siz seçersiniz. Tanrı'nın kutsal yasalarına kar�ı gelmeyi kendiniz seçersiniz. Tanrı'ya
itaatsizlik etmeyi siz bilerek, isteyerek seçersiniz ve bu yaptı�ınız çok ciddi bir �eydir. Çünkü Tanrı
adil bir yargıçtır, öyle bir Tanrıdır ki, her gün öfke saçar.51 Tanrı günah kar�ısında asla yumu�ak
davranamaz ve bir tek günahın bile cezasız kalmayaca�ından emin olabilirsiniz. Tanrı'nın günaha
verdi�i cezanın küçük bir parçasını (biz bazen onu anlayamasak bile) bu dünyada çekeriz, Ama
büyük ceza öldükten sonra verilecektir. Yargı Gününde her birimiz kendi adına Tanrı 'yahesap
verecektir. 

48. Tevrat: Yeremya 17: 9 



49. �ncil: Markos 7: 21, 22 
50. Zebur: Süleyman'ın Meselleri 20: 9
51. Zebur: Mezmurlar 7:11 

8. Buradan Nereye Gidece�im?

Öldükten sonra neler olaca�ına dair bir sürü fikir vardır.
Bazıları hepimizin yok oldu�unu, bazıları ise hepimizin
cennete gitti�ini söylerler. Di�erleri günahkâr ruhların
cennete uygun bir hale gelene kadar hazırlandıkları bir yere
gittiklerine inanırlar. Ancak Kutsal Kitap'ta bu dü�üncelerden
hiçbirini destekleyecek ayetler bulunmaz. Bunun yerine, �unu
okuruz: �nsanların kaderi bir kez ölmek ve ondan sonra
yargılanmaktır.52 Tanrı'yla do�ru bir ili�kide olanlar, o zaman
sonsuzlu�u Tanrı'nın görkemli huzurunda geçirmek için
cennete buyur edileceklerdir. Bütün di�erleri yargı gününde

O'nun varlı�ından ve gücünün yüceli�inden uzak kalarak sonsuza dek mahvolma cezasına
çarptırılacaklar.53 Kutsal Kitap'ta bu durum için kullanılan en yaygın sözcük "cehennem"dir.
Cehennem hakkında dört önemli gerçek vardır: Cehennem gerçektir. Sadece "din adamları
tarafından uydurulmu�" bir �ey de�ildir. Kutsal Kitap cennetten söz etti�inden daha çok
cehennemden söz eder ve cehennemin gerçekli�i konusunda hiçbir �üphe yoktur. �nsanların
cehenneme gitme yargısına çarptırılacaklarını ve cehenneme atılacaklarını söyler.54 Cehennem
korku verici bir yerdir. Kutsal Kitap'ta bir i�kence yeri, ate�li bir fırın; sonsuz yanma yeri ve
sönmeyen ate� olarak tanımlanır.55 Orası, içinde a�layı� ve di� gıcırtısı olan ve gece gündüz rahat
olmayan bir acı çekme yeridir.56 Bunlar korkunç ama gerçek sözlerdir. Cehennemdekilerin bütün
iyiliklerle alakaları kesilir, Tanrı tarafìndan lanetlenirler ve Tanrı'nın huzurunun getirdi�i en küçük
bir yardımdan bile uzakla�tırılırlar. Cehennem kesin sondur. Cehenneme giden bütün yollar tek
yönlüdürler. Oradan çıkı� yoktur. Cennetle cehennem arasında büyük bir uçurum yerle�tirilmi�tir.57

Cehennemdeki korkunçluklar, yalnızlık ve ıstırap, insanları temizlemek için de�il sonsuza dek
cezalandırmak içindir! Cehennem adildir. Kutsal Kitap bize Tanrı'nın dünyayı adaletle
yargılayaca�ını58 ve günahkârları cehenneme göndermekte tamamiyle adil oldu�unu söyler. Tanrı
onlara kendi isteyip seçtikleri �eyi vermi�tir. Onlar bu dünyada Tanrı'yı reddederler; Tanrı da öbür
dünyada onları reddeder. Tanrı'sız bir ya�am sürmeyi seçerler; O da onların bu seçimini onaylar.
sonsuza dek. Tanrı'nın adil olmadı�ını ya da haksız oldu�unu söylemek do�ru de�ildir! Bu korkunç
gerçeklerin ı�ı�ında �ncil'de bir grup insana sorulan bir soru hakkında dikkatlice dü�ünmeniz
gerekir: Cehennem cezasından nasıl kaçacaksınız?59 

51.Zebur: Mezmurlar 7: 11
52. �ncil: �braniler 9: 27 
53. �ncil: II. Selanikliler 1: 9 
54. �ncil: Matta 13: 42 
55. Tevrat: Ye�aya 33: 14 ve �ncil: Matta 3: 12 
56. �ncil: Matta 22: 13 ve �ncil: Esinleme 14: 11 
57. �ncil: Luka 16: 26 
58. �ncil: Elçilerin ��leri 17: 31 
59. �ncil: Matta 23: 33 



9. Dinin Bir Faydası Olabilir Mi?

�nsanın dindar hayvan oldu�u söylenir. Encyclopedia of
Religion and Ethics (Din ve Ahlak Ansiklopedisi) insanların
dinsel özlem ve duygularını tatmin etme çabasıyla
ba�vurdu�u yüzlerce yöntemi listeler. �nsanlar güne�e, aya ve
yıldızlara; yeryüzüne, ate�e ve suya; a�aç, ta� ve metalden
yapılmı� putlara; balıklara, ku�lara ve hayvanlara, kendi sapık
dü�lerinin ürünü olan sayısız tanrı ve ruhlara tapmı�lardır.
Di�erleri gerçek Tanrı'ya türlü çe�itli kurbanlar, törenler,
dinsel ayinler ve toplantılarla tapmaya çalı�mı�lardır. Ancak
"din" ne kadar içten olursa olsun en az üç nedenden ötürü

insanın günah sorununu asla çözemez. Din Tanrı'yı asla tatmin edemez. Din insanın kendisinin
Tanrı'yla do�ru bir ili�ki içinde olmak için yaptı�ı bir çabadır. Ancak bütün bu çabalar bo�unadır,
çünkü insanın en iyi çabaları bile hatalıdır ve Tanrı için kabul edılmez niteliktedir. Kutsal Kitap bu
konuda çok açıktır: Yaptı�ımız bütün iyilikler bile Tanrı için kirli paçavralar gibidir.60 Tanrı
kusursuzluk istemindedir ve din böyle bir istemi kar�ılayamaz. Din günahı asla ortadan kaldıramaz.
Erdemleriniz asla kötülüklerinizi silemezler. �yi davranı�lar, iyi i�ler ve sevaplar asla kötülerini yok
edemezler. E�er ki�i Tanrı'yla do�ru bir ili�ki içine girerse bu kimse övünmesin diye kendi yaptı�ı
iyi i�lerin sonucu de�ildir.61 Vaftiz veya sünnet olmalar, kiliseye veya camiye gitmeler, dualar
etmeler veya namaz kılmalar, oruç tutmalar veya hacca gitmeler, zaman ve çaba harcamalar, Kutsal
Kitap ya da Kur 'an okumalar, ya da her ne olursa olsun hiçbir �ey bir tek günahı yok edemez. Din
insanın günahkâr do�asını asla de�i�tiremez. Ki�inin davranı�ları, sorunun aslı de�il, belirtisidirler.
�nsanın sorununun özü kendi kalbidir. Do�ası bakımından insanın kalbi yoz ve bozuktur. Kiliseye
veya camiye gitmek, dinsel törenlerde yer almak size kendinizi iyi hissettirebilir ama sizi iyi
yapamaz. Kirliden temizi kim çıkarabilir? Hiç kimse!62 Yukarıda sözü geçen dinsel etkinliklerin
bazıları kendi kendilerine "iyi" dirler. Örne�in, kilise toplantılarına gitmek, Kutsal Kitap okumak ve
dua etmek do�rudur, çünkü bunları yapmamızı bizlere Tanrı söylemi�tir. Ama kendinizi Tanrı ile
sahip olmanız gereken türde bir ili�kiye sokmak için bunlara güvenemezsiniz. Bunların böyle bir
�ey yapmaya güçleri olmadı�ı gibi bunlara güvenmek de günah ve suçlanmanıza bir �eyler ekler. 

60. Tevrat: Ye�aya 64: 6 
61. �ncil: Efesliler 2: 9 
62. Tevrat: Eyüp 14: 4 

10. Sorunun Bir Çözümü Var Mıdır?

Evet, vardır! Tanrı bizlere çözümü vermi�tir. Kutsal Kitap'ın
temel mesajı �u sözlerle özetlenebilir: Çünkü Tanrı dünyayı o
kadar çok sevdi ki, biricik O�lunu verdi, Öyle ki, O'na iman
edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama heps¡ sonsuz ya�ama
kavu�sun.63 Adil ve kutsal bir Tanrı'nın günahı
cezalandırması gerekti�ini daha önce söylemi�tik. Ama
Kutsal Kitap aynı zamanda bize Tanrı sevgidir.64der. Tanrı
günahtan nefret etti�i halde günahkârları sever ve onları
ba�ı�lamayı ister. Ancak Tanrı'nın yasası ruhsal ve fiziksel
ölümünü talep ederken bir günahkâr nasıl olur da adil bir

biçimde ba�ı�lanabilir? Bu sorunu sadece Tanrı çözebilirdi ve O da zaten bunu �sa Mesih'te
gerçekle�tirdi. Baba, O�lunu dünyanın Kurtarıcısı olarak gönderdi.65 Tanrı'nın O�lu insan do�asını
alarak bir insan oldu. �sa tamamen insan haline geldi�i halde tamamen Tanrı olarak da kaldı: Kutsal
Kitap: "Tanrılı�ın bütün dolulu�u bedence Mesih'te bulunuyor."66 der. Hiç insan olmamı� gibi
tamamen Tanrı olarak kaldı; ve hiç Tanrı de�ilmi�cesine tamamen insan oldu. Bu yüzden �sa Mesih



e�siz biridir ve Kutsal Kitap bunu birçok bakımdan do�rular. Annesinin Kendisine hamile kalması
e�sizdi: Dünyasal bir babası yoktu, Kutsal Ruh'un mucizevi gücüyle bir bakirenin rahminden
do�mu�tu. Sözleri e�sizdi. Yetkiyle konu�tu�u için insanlar O'nun ö�reti�iyle �a�ıp kaldılar.67

Mucizelerinin e�i benzeri yoktu. Halk arasında rastlanan her hastalı�ı, her illeti iyile�tiriyordu.68 ve
hatta birkaç kez de ölüleri diriltti. Karakterinin de e�i benzeri yoktu: Baba Tanrı'nın Kendisi
hakkında, "Sevgili O�lum budur, O'ndan ho�nudum."69 diyebilece�i kadar her bakımdan denenmi�
ama günah i�lememi�ti.70 Tanrı'nın Kendisinden ho�nut oldu�unu söylemesine dikkat edin! Bunun
anlamı �sa'nın bir insan olarak Tanrı'nın yasasının bütününü yerine getirdi�i ve bu yüzden de
günahın getirdi�i çifte ölüm cezasının altında olmadı�ıdır. Buna kar�ın uydurma bir nedenden ötürü
tutuklanmı�, sahte kanıtlarla yargılanmı� ve sonunda da Kudüs'te çarmıha gerilmi�tir. Ancak ölümü
garip ya da kaçınılmaz bir rastlantı de�ildi. Bütün bunlar Tanrı'nın önceden belirlenmi� amacı ve
önbilgisi uyarınca gerçekle�mi�lerdi.71 Baba, O�ul'u günahın ölüm cezasını ödemesi için bu dünyaya
yollamı� ve O�ul da isteyerek bu dünyaya gelmi�ti. �sa bu dünyaya geli� nedenini kendi sözleriyle
�öyle ifade etmi�ti: Canımı birçokları u�runa fidye olarak vermeye geldim.72 Ya�amı gibi ölümü de
e�siz, benzersizdi. Bütün bunlar �sa ölünce ne oldu�unu ve O'nun ölümünün sizin için ne anlama
gelebilece�ini anlamanızı çok çok önemli kılmaktadırlar. 

63. �ncil: Yuhanna 3: 16 
64. �ncil: I. Yuhanna 4: 8 
65. �ncil: I. Yuhanna 4: 14 
66. �ncil: Koloseliler 2: 9
67. �ncil: Luka 4: 32 
68. �ncil: Matta 4: 23 
69. �ncil: Matta 3: 17 
70. �ncil: �braniler 4: 15 
71. �ncil: Elçilerin ��Ieri 2:23 
72. �ncil:Matta 20: 28 

11. Neden Çarmıhtaki Olüm?

Kutsal Kitap'ın bütün ö�retileri �sa'nın ölümüne i�aret eder. Ne kusursuz
ya�amı, ne harika ö�retileri, ne de güçlü mucizeleri Kutsal Kitap'ın
mesajının oda�ı de�ildirler. Bunların hepsi önemlidirler ama �sa her
�eyden çok ölmek için bu dünyaya gelmi�tir. O'nun ölümünü bu denli
önemli kılan nedir? Bunun yanıtı, O'nun bizim yerimize öldü�ü,
günahlarımızı üzerine alıp onların cezasını çekti�i ve Kurtarıcımız
oldu�udur. �sa bizim yerimize günahların cezasını çekip ölmü�tür. Bu,
Tanrı' nın sevgisini gösteren bir olaydır. Günahkârlar Tanrı'nın kutsal
yasasının önünde suçlu, kayıp ve çaresizdirler ve bu durum da her
günahın cezalandırılmasını talep ettiren bir durumdur. Tanrı'nın adil
gazabından kaçabilmeleri nasıl olur da mümkün olabilir? Bu soruya

Kutsal Kitap'ın yanıtı: Tanrı bize olan sevgisini �ununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih
bizim için öldü.73 Tanrı'nın hayretler verici kurtarı� planının bir parçası olarak O�ul olan Tanrı,
günahkârların yerini almaya ve onların günahlarının cezasını çekmeye gönüllü oldu. Günahsız olan
Tanrı O�lu, günahkârlar için gönüllü olarak acı çekti ve öldü. Do�ru olan do�ru olmayanlar için acı
çekip öldü.74 Günahlanmızı ta�ıyan �sa. Bu da, Tanrı'nın kutsallı�ını gösterir. Mesih'in ölümü
konusunda sahte olan bir �ey yoktur. Di�er insanların günahının cezası, Tanrı'nın günahsız O�lu'nun
ölümü aracılı�ıyla tamamen ödenmi�ti. Çarmıhta asılıyken, Tanrım, Tanrım, beni niçin terkettìn?
diye ba�ırdı.75 O korkunç anda Baba Tanrı, sevgili O�luna sırtını döndü ve O�ul da bunun üzerine
Tanrı'dan ayrı olmanın cezasına katlandı. Bunun Tanrı'nın kutsallı�ının kusursuzlu�unu nasıl
yansıttı�ına dikkat edin. Bütün günahlar, her günah cezalandırılmalıdır ve �sa günahkârların yerini
aldı�ında sanki bu günahlardan Kendisi sorumluymu�casına onların hesabını vermek zorunda kaldı.



Kusursuz bir ya�am ya�ayan tek insan, suçluların çifte ölüm cezasını çekti. Kurtarıcı olan �sa. Bu da
Tanrı'nın gücünü gösterir. Ölümünden üç gün sonra Mesih'in, ölümden dirili�iyle Tanrı O�lu oldu�u
kudretle ilan edildi.76 Dirilmi� oldu�unu birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere gösterdi77 ve artık
ölmeyece�ini, ölümün O'nun üzerinde egemenlik sürmeyece�ini bildirdi.78 Tanrı, Mesih'i ölümden
dirilterek O'nun günahkârların yerine ölümünü, günahın kusursuz ve tüm bedeli olarak ve bu
olmasaydı sonsuzlu�u cehennemde geçirmeye mahkum olacak olanlara tamamen ve bedava olarak
verilen bir ba�ı� olarak kabul etti�ini güçlü bir �ekilde göstermi�tir. Ama bütün bunların sizinle ne
ilgisi vardır? Siz Tanrı'yla nasıl do�ru bir ili�ki içine girebilirsiniz? �sa Mesih nasıl sizin
Kurtarıcınız olabilir? 

73. �ncil: Romalılar 5: 8 
74. �ncil: I. Petrus 3: 18 
75. �ncil: Markos 15: 34 
76. �ncil: Romalılar 1: 4 
77. �ncil: Elçilerin ��leri 1: 3 
78. �ncil: Romalılar 6: 9

12. Nasıl Kurtulabilirim?

Bu kitabı buraya kadar okuduktan sonra gerçekten Tanrı'nın yargısından
ve cehennemden kurtulmayı istiyor musunuz? Bedeli ya da sonuçları ne
olursa olsun Tanrı ile do�ru bir ili�kiye girmek istiyor musunuz?
Yanıtınız "hayır" ise okudu�unuz sayfaların önemini anlamamı�sınız
demektir. Bu nedenle, Tanrı'dan bu sayfalardaki gerçe�i size
göstermesini isteyerek onları yeniden, yava� yava� ve dikkatlice
okuyunuz. E�er Tanrı size gereksiniminizi göstermi�se ve kurtulmak
istiyorsanız, o zaman tövbe edip Tanrı 'ya dönün ve Rab'bimiz �sa
Mesih'e inanın.79 Tövbe etmelisiniz. Bunun anlamı günah konusunda
tamamen de�i�ikliktir. Bunun gerçekle�mesi için ki�inin kafasının
de�i�mesi gerekir. Kutsal ve sevgi dolu bir Tanrı'ya kar�ı bir asi ve bir

günahkâr oldu�unuzu itiraf etmeniz gerekir. Yüre�inizin tutumunun de�i�mesi, günahınızın kötülük
ve kirlili�inden ötürü gerçek bir üzüntü duymanız gerekir. Sonra da günahınızdan vazgeçmeye razı
olmanız ve ya�amınızın yönünü de�i�tirmeniz gerekir. Tanrı insanları tövbeye yara�ır i�ler yapmaya
ça�ırır.80 Siz de aynen böyle yapmalısınız. Tanrı sizin vazgeçmeye razı olmadı�ınız hiçbir günahı
ba�ı�lamaz. Tövbe etmek, tamamiyle yeni bir yolda gitmek ve ki�inin bütün kalbiyle Tanrı'yı ho�nut
eden bir yolda ya�amayı istemesi demektir. �sa'ya imanınız olmalıdır. Bunun anlamı ilk önce, �sa'yı
ya�ayan Tanrı 'nın O�lu Mesih olarak81 kabul etmek ve �sa Mesih'in Tanrı'ya itaatsizlik içinde
olanlar için öldü�üne82 inanmaktır. �kinci olarak, Kendi gücü ve sevgisi sayesinde �sa'nın sizi
kurtarabilme gücü oldu�una ve bunu yapmaya istekli oldu�una inanmaktır. Üçüncü olarak, Mesih'e
güvenmek, sizi Tanrı'yla do�ru bir ili�kiye sokabilmesi için sadece ve sadece O'na bel ba�lamaktır.
Kendi gururlu ve günahkâr do�anız, kendi "iyili�iniz" ya da dininize güvenmeyi bir yana
bırakmanıza kar�ı çıkacaktır. Ancak ba�ka bir seçene�iniz yoktur. Ba�ka her �eye olan güveninizi
bir kenara atmalı ve sadece kendisi aracılı�ıyla Tanrı' ya yakla�anları tamamen kurtarmaya gücü
yeten Mesih'e83 güvenmelisiniz. E�er Tanrı size gereksiniminizi gösterdiyse ve bu arzuyu içinize
koyduysa o zaman �sa Mesih'e dönün - ve bunu hemen �imdi yapın! �deal olarak ne yapmanız
gerekti�ini bilmek istiyorsanız, O' na yüksek sesle dua edin; bu, ne yaptı�ınızı daha açık bir �ekilde
anlamanıza yardım edecektir. Suçlu, kayıp ve çaresiz bir günahkâr oldu�unuzu itiraf edin ve bütün
kalbinizle �sa Mesih'ten sizi kurtarmasını ve ya�amınızın Efendisi olarak ya�amınızda Kendisine ait
olan yeri almasını ve günahtan dönmeniz için size güç vermesini ve Kendisi için ya�amanıza yardım
etmesini isteyin. Kutsal Kitap, �sa'nın Rab oldu�unu a�zınla açıkça söyler ve Tanrı'nın O'nu
ölümden diriltti�ine yürekten iman edersen, kurtulacaksın84 ve Rab'be yakaran herkes
kurtulacaktır.85 der. E�er Kurtarıcınız olarak gerçekten �sa Mesih'e güveniyorsanız ve O'nu Rabbiniz



olarak kabul ediyorsanız, bu vaatleri size ki�isel olarak verilmi�cesine kendi hayatınıza mal
edebilirsiniz! 
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13. �imdi Ne Tarafa?

�imdi Mesih'e güveniyorsanız sevinmeniz için birçok harika neden
vardır. Örne�in, �imdi Tanrı'yla do�u bir ili�ki içindesinizdir: Kutsal
Kitap buna "aklanmak" adını verir ve imanla aklandı�ımıza göre,
Rabbimiz �sa Mesih sayesinde Tanrı'yla barı�mı� oluyoruz der. �sa Mesih
aracılı�ıyla günahlarınız silinmi�tir: O'na inanan herkesin günahları O'nun
adıyla ba�ı�lanır.87 �imdi artık Tanrı'nın ailesinin bir bireyisiniz: �sa
Mesih'e güvenenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkı
verilmi�tir.88 Sonsuza dek güvencedesiniz: Mesih �sa'da olanlara kar�ı
artık hiçbir mahkûmiyet yoktur.89 Tanrı'nın Kendisi Kutsal Ruh'un
ki�ili�inde ya�amınıza gelmi�tir: Mesih'i ölümden dirilten Tanrı'nın Ruhu
içinizde ya�amaktadır.90 Bunlar gerçekten de büyük gerçeklerdir! �imdi

yeni ruhsal ya�amınızda büyümeniz gerekir. Çok yakından ilgilenmeniz gereken dört önemli konu
vardır: Dua. �imdi artık Tanrı'yla Babanız olarak konu�abilirsiniz, bu daha önceleri yapamadı�ınız
bir �eydi. O'na tapınabilir, yüceli�i, gücü, kutsallı�ı ve sevgisi için O'nu övebilirsiniz. Ba�ı�lanmayı
her gün dileyebilirsiniz. Tanrı'nın çocukları olanlar bile kusursuz de�ildirler, ama günahlarımızı
itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı, günahlarımızı ba�ı�layıp bizi her günahtan
arındıracaktır.91 Size gösterdi�i iyilikten ötürü O'na her gün te�ekkür edebilirsiniz. Tanrı'ya te�ekkür
etmek için birçok nedeniniz olacaktır, bunlara de�erlerinin belki de farkına varmadı�ımız günlük
�eyler de dahildirler. Ama sizi kurtardı�ı, sizi ailesine kabul etti�i, ve size sonsuz ya�am verdi�i için
O'na özel olarak te�ekkür etmek isteyeceksiniz. Bu sizin için asla zor gelmemeli! Ayrıca O'ndan size
kendi ya�amınızda ve di�er insanlara da kendi ya�amlarında yardımcı olmasını, kuvvet verip yol
göstermesini de isteyebilirsiniz. Özellikle bir zamanlar sizin oldu�unuz gibi, �u anda Tanrı'dan uzak
olan tanıdı�ınız di�er insanlar için dua etmelisiniz. Kutsal Kitap'ı etüt etmek. Siz Tanrı'yla dua
ederken konu�ursunuz, O sizinle Kutsal Kitap aracılı�ıyla konu�ur. Bu yüzden Tanrı'yı neyin ho�nut
etti�ini ö�renmek için92 Kutsal Kitap'ı her gün okumanız çok önemlidir. Bunu yaptıkça
okuduklarınızın anlamını anlamanız ve ö�retilerine itaat etmenize yardım etmesi için Rab'den
yardım isteyin ki, bununla beslenip büyüyerek, kurtulu�a eri�esiniz.93 Kutsal Kitap'ı etüt etmeye
ba�larken yardıma ihtiyacınız varsa yardımcı kitapları size göndermemizi bizden isteyin. Di�er
�nanlılarla bir araya gelmek. �imdi artık Tanrı'nın ailesinin bir bireyi oldu�unuza göre Tanrı,
karde�lerinizle sık sık bir araya gelmenizi ister! Bir araya gelmekten vazgeçmeyelim... birbirimizi
yüreklendirelim.94 Bunun anlamı en kısa zamanda yakınınızdaki bir �nanlılar toplulu�una
katılmanızdır. Bu toplulukta Tanrı hakkında daha çok �eyler ö�renecek, di�erlerinin
deneyimlerinden yararlanacak, Tanrı'nın Mesih �nancı'nın ayrıntıları hakkındaki yol göstermelerinin
önemini daha iyi anlayacak ve Tanrı'nın size vermi� oldu�u ruhsal arma�anlar ve yetenekleri
di�erleriyle payla�manın verdi�i sevinci ke�fedeceksiniz. Size yakın olan inanlılar toplulu�u
hakkında info@TKKT.de 'ye email yazıp ö�renebilirsiniz. Hizmet. �imdi Rab'biniz Tanrı' ya bütün
kalbinizle ve bütün ruhunuzla hizmet etmek sizin için bir ayrıcalık olacaktır.95 Tanrı'nın bizi
kurtarıp kutsal bir ya�ama ça�ırdı�ını96 her zaman hatırlayın. Kutsal bir ya�amı birinci plana alın;
kutsal olmamız Tanrı'nın iste�idir.97 Sonra Tanrı'nın size verdi�i ruhsal arma�anları O'nun
hizmetinde kullanma yollarını arayın; bizler iyi i�lerin yolunda yürüyelim diye Mesih �sa'da
yaratıldık.98 Son olarak Rab'bin sizin için neler yaptı�ını di�er insanlara söylemek için önünüze
çıkan fırsatları kaçırmayın.99 Di�er insanlara Mesih'ten söz etmek, O'na güvenenler için sadece bir
görev de�il, çok güzel ve heyecan verici bir deneyimdir! Artık bundan sonra ya�amınızın her
alanında sizi karanlıktan Kendisinin �a�ılacak ı�ı�ına ça�ıran Tanrı'nın erdemlerini ilan edecek bir
biçimde ya�ayın! 100
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