
  

Köprü 
Kutsal Kitap Araştırma Kursu 

12 Bölümlü bir Kutsal Kitap kursu. Neden İsa Mesih’in sizi kurtarması 
gerekiyor? Yaşamın anlamı nedir? Nasıl günaha karşı galip 
olabilirsiniz? Tanrı sizi gerçekten seviyor mu? Tanrı’yla nasıl 
barışabilirsiniz? Kesin bir kurtuluşa sahip olabilir misiniz? Bu sorulara 
cevap bulursunuz.  
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Giriş 
 
Tanrı bize çok değerli bir hediye verdi. Bu hediye Kutsal Kitap´ tır (Tevrat + Zebur + 
İncil). Tanrı´nın Sözü´nü okumak, onu okumamış olanların asla kavrayamayacakları 
bir gerçeği gösterir bize. Herkes her gün Kutsal Kitap´ı okumalı. Eğer bunu dua 
ederek ve açık bir yürekle yaparsak Tanrı bize kendini gösterecek ve hayatımız 
olumlu yönde değişecektir. Bu mektuplaşma kursu size Tanrı Sözü´nü tanımanız ve 
anlamanız için yardım edecek. 
 
Lütfen kursa birinci bölümden başlayın. Bu bölümü dikkatlice okuyun ve konuyla 
ilgili olarak yazılmış ayetleri okumadan geçmeyin. Bu çok önemli, çünkü anlattığımız 
her şey kutsal yazılara dayanıyor. Okuduklarınızı aklınızda tutmaya çalışın. Birinci 
bölümü bitirdikten sonra kitabın ortasında bulunan birinci testin sorularına cevap 
verin. Lütfen ya D (= Doğru) ya da Y (= Yanlış) harfini işaretleyin. Eğer istiyorsanız 
cevapları yazmak için başka bir kağıt da kullanabilirsiniz. Örneğin şöyle not 
alabilirsiniz: Test 1: Nr.1-D ; Nr.2-Y …vs. Böylece test kağıdı temiz kalmış olur ve 
başka biri – örneğin eşiniz ya da bir arkadaşınız – aynı sorulara cevap verebilir. Eğer 
E-Mail adresiniz varsa test sonuçlarını bize E-Mail ile de gönderebilirsiniz. 
 
Eğer cevap veremediğiniz bir soru olursa o bölüme tekrar bir bakın ve soruda geçen 
yeri tekrar okuyun. Eğer gerçekten cevabını bilmediğiniz bir soru olursa onu boş 
bırakın ve bir sonraki soruya geçin. Aynı şekilde bütün testleri cevaplandırdıktan 
sonra bunları bize gönderin. Bundan sonraki İncil kursunu da yapmak isterseniz 
lütfen bize bildirin. Testlerin sonundaki formu lütfen eksizsizce doldurun ve eğer 
başka bir sorunuz olursa çekinmeden sorun. 
 
Gönderdiğiniz testler elimize geçince onları gözden geçirip gerekli yerlerde notlar 
yazdıktan sonra tekrar size göndereceğiz. Yanlışlarınız olursa aldırmayın. Asıl 
yanlışlarımız sayesinde öğreniriz çünkü. Size göndereceğimiz mektuba ayrıca cevap 
anahtarını, sertifikanızı ve takip eden kursun kitapçığını ekleyeceğiz. 
 
Hemen şimdi başlayın! İster işte, ister evde, nerede olursanız olun bu kursa çalışın. 
Bunun için günde en azından 20-30 dakikanızı ayırın. Rab sizi bereketlesin. 
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Lütfen test cevaplarını postayla ya da email ile aşağıdaki adrese 
gönderin: 
 
Kutsal Kitap Bilgilendirme Merkezi 
Postfach 41 01 61 
44271 Dortmund 
Germany – Almanya  
Tel ve SMS: Almanya: 0049-(0)69-93 993 555 
email: mektup@TevratZeburIncil.org    
internet: www.incil24.eu  
 
 
Bu kurs Kutsal Kitap (İncil, Tevrat ve Zebur) açısından hazırlandı. 
Buna göre bazı kelimelere başka bir bakışla bakmak gerekir. 
Örneğin Kutsal Kitap´ı okumak, Kuran´ı okumak, oruç tutmak, 
vaftiz bile olmak „sevap“ sayılmaz. Ya da „Tanrı’nın Oğlu“ 
kelimesi haşa Tanrı’nın Meryem´le cinsel bir ilişkiye girdiği 
anlamına gelmez, aksine ruhsal bir anlam taşır: tam yetikili olan, 
mirasçı olan, babayla aynı özelikleri taşıyan gibi. Ya da „Baba“ 
kelimesi sonsuz, heybetli, kutsal ve tertemiz, hiç günah 
işlemeyen, bizi yaratan ve seven Tanrı demektir. Gerçek sevgi ve 
adalet O´ndan geliyor. O bizimle bir ilişkiye girmek istiyor, fakat 
bunun için bazı problemleri aşmak gerekiyor. Hangi 
problemleri mi? Bunu şimdi öğrenin. 
 

  

mailto:mektup@TevratZeburIncil.org
http://www.incil24.eu/
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KÖPRÜ 
 
Birinci Bölüm 
 
Derin Uçurum 
Şekil-1  

Lütfen üstteki şekle bir bakın. Bir tarafta Tanrı var, diğer tarafta insan. İkisini büyük 
bir uçurum ayırıyor. Bu uçurumun adı „günah“tır. Tabii herkes insanoğlunun 
günahkâr olduğunu bilir, ama pek çok kişi bunun bir sorun olduğunu bilmez. Kutsal 
Kitap´ın Yaratılış kitabının 3. bölümünde Tanrı ile aramızdaki mükemmel ilişkinin 
bozulduğunu okuruz. Bunun nedeni insanın itaatsizliğidir. 
 
“RAB Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına, ‹‹Tanrı 
gerçekten, ‹Bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin› dedi mi?›› diye sordu.  
Kadın, ‹‹Bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz›› diye yanıtladı,   ‹‹Ama Tanrı, 
‹Bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın; yoksa ölürsünüz› 
dedi.›› Yılan, ‹‹Kesinlikle ölmezsiniz›› dedi, ‹‹Çünkü Tanrı biliyor ki, o ağacın 
meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyiyle kötüyü bilerek Tanrı gibi 
olacaksınız.›› Kadın ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak 
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için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi, o da 
yedi.  İkisinin de gözleri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları 
dikip kendilerine önlük yaptılar.”  (Yaratılış 3:1-7) 
 
Tanrı insanı onunla iletişimde bulunmak için yarattı. Adem ve Havva´ya karşı son 
derece iyiydi. Yaratılış kitabının 1. ve 2. bölümlerini okuyunca Tanrı´nın Adem ve 
Havva için mükemmel bir yer yaratmış olduğunu görürüz. Burada hiçbir şey eksik 
değildi. Yeterince yiyecek ve içecekleri vardı. Tehlikelerden, hastalıklardan ya da 
başka herhangi bir sorundan korkmalarına gerek yoktu. Oradaki huzurlu ortamı 
hayal bile edemeyiz. Başlangıçta Tanrı ile insan arasında hiçbir uçurum yoktu. 
 
Fakat sonra korkunç bir şey oldu. Adem ve Havva yaratıcılarına başkaldırmayı tercih 
ettiler. Tanrı onları asla kendisiyle birlikte kalmaları için zorlamadı. Her ikisine de 
seçim yapma özgürlüğü verdi. Gerçekte Tanrı´nın tek bir emir vardı. Adem ve Havva 
bu harika bahçedeki (Aden Bahçesi´ndeki) bütün ağaçların meyvelerinden 
yiyebilirlerdi, ama tek bir ağac hariç: iyiyle kötüyü bilme ağacı. Oysa Adem ve Havva 
yanlış bir karar verdiler. Şeytan, yılan kılığına girerek onları ayarttı. Adem ve Havva 
da onun önerisine uydular. Böylece Tanrı´dan uzaklaşıp Şeytan´ın tuzağına düştüler. 
Tanrı´ya itaatsizlik ederek bilgiye ulaşacaklarını sandılar. Tanrı Adem ve Havva´ya 
günah işlerlerse ne olacağını söylemişti: 
 
“Ona, ‹‹Bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin›› diye buyurdu, ‹‹Ama iyiyle 
kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün.”  
(Yaratılış 2:16-17) 
 
Adem ve Havva günah işledikten sonra üç farklı ölümle yüzyüze geldiler: 
 
1. Ruhsal Ölüm 
Ruhsal ölüm Tanrı´yla olan ilişkiyi yitirmek demektir. Adem ve Havva Aden 
Bahçesi´nden kovuldular ve Tanrı´yla olan arkadaşlığı kaybettiler. İlk önce bu ruhsal 
ölümü yaşamaları gerekiyordu. 
 
“Böylece RAB Tanrı, yaratılmış olduğu toprağı işlemek üzere Adem'i Aden 
bahçesinden çıkardı. Onu kovdu. Yaşam ağacının yolunu denetlemek için de Aden 
bahçesinin doğusuna Keruvlar ve her yana dönen alevli bir kılıç yerleştirdi.“   
(Yaratılış 3:23-24)  
 
“Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. 
Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine, yani söz dinlemeyen 
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insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız.. Bir zamanlar hepimiz böyle 
insanların arasında, benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin 
tutkularına göre yaşıyorduk. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık.”   
(Efesoslulara 2:1-3) 
 
2. Fiziksel Ölüm 
Günah işledikleri andan itibaren insanoğlu ölümlü bir yaratık oldu. Yeryüzünde 
sadece belli bir süre yaşayabilirdi ve sonra fiziksel ölümü tatmalıydı. 
 
3. Ebedi Ölüm 
Fiziksel ölüm bir son değildir. Tanrı´dan ayrı olarak ölen biri yargıyla da 
karşılaşmalıdır. Sanki bir film gibi bütün hayatı gösterilecek ona. İşlediği her günah 
ortaya çıkacak. Tanrı böyle birini ateş gölüne atacak ve cehenemdeki bu ceza 
sonsuza dek sürecek. Bundan hiçbir kurtuluş yok. Cehennemdeki bu ebedi ceza 
Kutsal Kitap´ta „ölüm“ olarak tanımlanır. 
 
“Adı yaşam kitabına yazılmamış olanlar ateş gölüne atıldı.”   (Esinleme 20:15) 
 
“Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz 
yaşamdır.”   (Romalilara 6:23) 
 
Sadece Adem ve Havva günah işlemedi. Biz hepimiz aynı yanlış seçimi yaptık. Tanrı 
ile insanoğlu arasında bir uçurum vardır ve bu gerçekten de dünyadaki asıl sorundur. 
 
“Yazılmış olduğu gibi: “Doğru kimse yok, tek kişi bile yok.  
Anlayan kimse yok, Tanrı'yı arayan yok.  Hepsi saptı, Tümü yararsız oldu. İyilik eden 
yok, tek kişi bile! Ağızları açık birer mezardır. Dilleriyle aldatırlar. Engerek zehiri var 
dudaklarının altında. Ağızları lanet ve acı sözle doludur. Ayakları kan dökmeye 
seğirtir. Yıkım ve dert var yollarında.  Esenlik yolunu da bilmezler. Tanrı korkusu 
yoktur onlarda.” 
(Romalilara 3:10-18) 
 
 
Şimdi lütfen birinci testin sorularını cevaplayın. 
Lütfen aşağıdaki ifadelerden sadece birini, gerçekten ne düsünüyorsanız onu 
işaretleyin. Eğer kurtulduğumuzdan emin değilseniz lütfen bize yazın, belki size 
yardım edebiliriz. 
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Testler 

 
Lütfen okunaklı biçimde ve büyük harflerle yazın: 
 
Test-1 
 
Asağıdaki ifadeler doğru mu (D), yoksa yanlış mı (Y) ? 
 
1. İnsanı Tanrı yarattı. D Y 
 
2. Tanrı en başından beri bizden ayrı yaşamayı planlamıştı. D Y 
 
3. Tanrı Adem ve Havva´ya 10 Emir verdi. D Y 
 
4. Tanrı insanlara günah işlediklerinde buna aldırmamalarını söyledi. D Y 
 
5. Adem ve Havva daha sonra Aden Bahçesi´ne dönebildiler. D   Y 
 
6. İsa gibi hiç günah işlememiş insanlar vardır. D   Y 
 
7. Günahın sonucu ölümdür. D   Y 
 
8. Birisi günah işlediğinde hemen o anda fiziksel ölümü tatmalıdır. D Y 
 
9. Kutsal Kitap iki tip ölümden bahsediyor. D Y 
 
10. Tanrı´nın sevgisi nedeniyle son yargı hiçbir zaman olmayacak. D Y 
 
Ad, soyad:          
 
Ev adresi:          
 
          
 
Telefon:    E-Mail:        
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İkinci Bölüm 
 
Tanrı ve İnsan – İki Farklı Varlık 
 
Şekil-2 

Lütfen ikinci şekle bakın. Bu bölümde Tanrı ile insanın neden birbirlerinden o kadar 
uzak olduklarını anlayacaksınız. Tanrı ile bizim aramızdaki sorun sadece bir kaç 
günah değildir. Bunun daha derinde yatan bir nedeni vardır. Bizim doğamız 
Tanrı´nınkinden daha farklıdır. O doğası gereği kutsaldır, biz ise doğamız gereği 
günahkârız. Bu farklılık tıpkı siyah ve beyaz gibi, sıcak ve soğuk gibidir; yani birbiriyle 
kesinlikle uyuşmaz. Şimdi Tanrı´nın kutsal doğası ile bizim günahlı doğamız 
arasındaki derin farklılık üzerinde biraz düşünelim. 
 
1. Tanrı´nın kutsal doğası 
Tanrı Yeşaya 40:25´te şöyle diyor: “Beni kime benzeteceksiniz ki, eşitim olsun?” diyor 
Kutsal Olan. 
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Tanrı her şeyin ve herkesin üstündedir. O, gücü her şeye yeten, eksiksiz, günahsız ve 
hatasızdır. O yalan söylemez; sözüne sadıktır. 
 
Musa Mısır firavununa şöyle demişti: Firavun, “Yarın” dedi. Musa, “Peki, dediğin gibi 
olsun” diye karşılık verdi, “Böylece bileceksin ki, Tanrımız RAB gibisi yoktur.” (Çıkış 
8:10) 
 
Daha sonra şöyle bir ilahi söylemişti:  
“Var mı senin gibisi ilahlar arasında, ya RAB? Senin gibi kutsallıkta görkemli, 
heybetiyle övgüye değer, Harikalar yaratan var mı? “(Çıkış 15:11) 
 
Bundan yüzlerce yıl sonra da peygamber ve kral olan Davut şöyle demişti: “Yücesin, 
ey Egemen RAB! Bir benzerin yok, senden başka Tanrı da yok! Bunu kendi 
kulaklarımızla duyduk.” (2.Samuel 7:22) 
 
Asağıdaki ayetler de bize Tanrı´nın kutsal doğasını çok iyi gösteriyor: 
 
“Ya RAB, İsrail'in Tanrısı, yerde ve gökte sana benzer başka tanrı yoktur” dedi, 
“Bütün yürekleriyle yolunu izleyen kullarınla yaptığın antlaşmaya bağlı kalırsın.  
Ağzınla kulun babam Davut'a verdiğin sözü bugün ellerinle yerine getirdin (1.Krallar 
8:23-24) 
Çünkü göklerde RAB'be kim eş koşulur? Kim benzer RAB'be ilahi varlıklar 
arasında?”(Mezmurlar 89:6) 
“Öyleyse Tanrı'yı kime benzeteceksiniz? Neyle karşılaştıracaksınız O'nu?” (Yeşaya 
40:18) 
 
Eğer Tanrı´nın yüceliğini ve kutsallığını anlarsak kendi günahlılığımızı daha iyi 
kavrayabiliriz. Gerçekten de günahımızın cezalandırılmasını gerektiren şey işte 
Tanrı´nın bu kutsallığıdır. 
 
2. Bizim günahlı doğamız 
Pek çok insan bazen hata yaptığını kabul eder. Fakat bu kişilerin çoğu gerçekte hiç 
de kötü olmadıklarına inanırlar. Kendilerini başkalarıyla karşılaştırırlar ve pek çok 
kişiden daha iyi oldukları sonucuna varırlar. 
 
Fakat Tanrı´nın bakış açısı farklıdır. Biz doğduğumuz andan itibaren doğamız gereği 
günahlıyızdır. Bu bir kaç hata ya da zayıflıktan daha derin bir sorundur. Davut 
peygamber günahının yükünü en çok hissettiği anda şunları yazmıştı:  
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“Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim, Senin gözünde kötü olanı yaptım. Öyle 
ki, konuşurken haklı, yargılarken adil olasın.  Nitekim suç içinde doğdum ben, günah 
içinde annem bana hamile kaldı.  Madem sen gönülde sadakat istiyorsun, bilgelik 
öğret bana yüreğimin derinliklerinde. “   ( Mezmur 51: 4-6) 
 
“Çünkü suçlarım başımdan aştı, taşınmaz bir yük gibi sırtımda ağırlaştı.” (Mezmur 
38:4) 
 
Şunu unutmayalım: Bir kısmı çürümüş bir elmanın çürük kısmı kesilip atılabilir ama 
bizim günahlı doğamız böyle değildir. Çünkü biz doğamız gereği tamamen 
günahlıyız. Tıpkı tamamen çürümüş bir elma gibi. 
 
Şimdi şöyle sorabilirsiniz: „Arada hiç fark yok mu? Dindar bir adamın bir katilden hiç 
mi farkı yok?“ Elbette farkı vardır, fakat bir de aşağıdaki ayeti okuyun: “Çünkü 
Yasa'nın her dediğini yerine getirse de tek konuda ondan sapan kişi bütün Yasa'ya 
karşı suçlu olur.“   (Yakup 2:10) 
 
Sadece tek bir günah bile bizi Tanrı´dan ayırır. Tanrı´nın bütün emirlerini yerine 
getirmeliyiz. Eğer bir kere günah işlersek yasaya uymamış oluruz. Adem ve Havva´ya 
ne olduğunu hatırlayın. Bir kere günah işlediler ve Aden Bahçesi´nden çıkmak 
zorunda kaldılar. Tanrı onların geri dönmesine izin vermedi. İnsanla Tanrı arasındaki 
bağ kopmuştu. Artık çok geçti. Birdenbire insanla Tanrı arasında büyük bir ayrılık 
oluşmuştu. Şekil-2´de bunu görebilirsiniz. 
 
Şimdi başka bir örnek vereceğiz. Bir kişinin günde üç kez günah işlediğini düşünün. 
Düşünceleriyle, sözleriyle ya da eylemleriyle, hiç farketmez. Bir yılda toplam kaç 
günah işlemiş olur? 1000´den daha fazla! Bu kişinin 30 yaşında olduğunu düşünün. 
Demek ki hayatı boyunca en az 30.000 günah işlemiştir. Gerçekte insanlar günde üç 
taneden daha fazla günah işlerler. Ve her bir günah yargı gününde aleyhimize 
sayılacaktır. 
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Lütfen ikinci testin sorularını yanıtlayın. 
 
Test-2 
 
1. Tanrı insanı kendi suretinde yarattığı için O´nun gibi  
  mükemmel bir doğamız vardır. D Y 
 
2. Tanrı (iyi tarafta) ve Şeytan (kötü tarafta) her zaman eşit güce  
  sahiptirler. D Y 
 
3. Tanrı günahsızdır. D Y 
 
4. Eğer Tanrı´nın yüceliğini ve kutsallığını kavrarsak, ancak o  
  zaman kendi günahlılığımızı anlayabiliriz. D Y 
 
5. Bir çok kişi mükemmel olmadığını bilse de kendisinin pek de  
  kötü olmadığını düşünür. D Y  
 
6. Bazen günah işleriz, ama yine de hepimizin doğası iyidir. D Y 
 
7. Davut peygamber doğduğu andan beri günahkâr olduğunu söyler. D Y 
 
8. Dindar olan herkes cennete gidecek. D Y 
 
9. Yakup sadece Tanrı´nın bütün yasasını çiğneyenlerin suçlu  
   olduğunu söyledi. D Y 
 
10. Hayatlarında sadece bir kaç günah işlemiş olanların yargı  
    gününden korkmasına gerek yok. D Y 
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Üçüncü Bölüm 
 
Tanrı´ya Nasıl Geri Dönebiliriz? 
 
Şekil-3 

Bir çok kişi Tanrı´ya inanır. Bir cennet ve cehennem olduğundan emindirler. Tabii  ki  
hiç  kimse  cehenneme  gitmek  istemez. Bu  nedenle çok çeşitli dini eylemlerde 
bulunurlar. Tanrı´ya daha yakın olmak için Tanrı´nın beğenisini kazanmaya çalışırlar. 
Bunun için de dindar olmaları gerektiğini düşünürler. Tanrı´yla aralarındaki uçurumu 
kapatmak için değişik türde dini köprüler inşa ederler. 
 
Şekil-3´e tekrar bakalım. Burada bazı dini köprüleri görebilirsiniz. Bunlar sadece bir 
kaç örnek. Başka türlü dini eylemler de vardır kuşkusuz. En önemli soru şudur: Bu 
eylemler bizi Tanrı´ya geri döndürebilir mi? Bütün bu şeyleri yaparsak cennete 
gidebilir miyiz? Şimdi bunları tek tek inceleyelim. 
 
Dua 
Pek çok kişi her gün tekrarladıkları günlük dualarının kendilerini koruduğuna 
inanırlar. Dini kurallara uyarak Tanrı´nın beğenisini kazanmayı umarlar. Her gün dua 
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etmek önemlidir elbette, ama duada geçirdiğimiz dakikaların ve hatta saatlerin 
toplamının günahlarımızı sileceğini sanmak yanlıştır. 
 
İyilik yapmak (sevap işlemek)  
Konuştuğumuz pek çok kişi çok sevap işlerlerse cennete gideceklerine inanırlar. 
Dinlerinin gerektirdiği emirlere uyarlarsa Tanrı´nın katında aklanacaklarını sanırlar. 
Peki bütün bunlar bize gerçekten sonsuz yaşam verir mi? Eğer Tanrı´nın bütün 
emirlerini yerine getirebilseydik, belki bu çabamızın bizi cennete götüreceğini 
söyleyebilirdik. Oysa hiç kimse Tanrı´nın emirlerini % 100 yerine getiremez. O halde 
bunları kısmen yerine getirmek bizi asla kurtaramaz. Asağıdaki İncil ayetlerine bakın: 
 
“Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa 
Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar. Tanrı 
Mesih'i, kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. 
Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız 
bıraktı. Bunu, adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi 
adaletini göstermek amacıyla yaptı. Öyleyse neyle övünebiliriz? Hiçbir şeyle! Hangi 
ilkeye dayanarak? Yasa'yı yerine getirme ilkesine mi? Hayır, iman ilkesine. Çünkü 
insanın, Yasa'nın gereklerini yaparak değil, iman ederek aklandığı kanısındayız.“    
(Romalilara 3:23-28) 
 
“Yine de insanın Kutsal Yasa'nın gereklerini yaparak değil, İsa Mesih'e iman ederek 
aklandığını biliyoruz. Bunun için biz de Yasa'nın gereklerini yaparak değil, Mesih'e 
iman ederek aklanalım diye Mesih İsa'ya iman ettik. Çünkü hiç kimse Yasa'nın 
gereklerini yaparak aklanmaz.“   (Galatyalilara 2:16) 
 
“Yasa'nın gereklerini yapmış olmaya güvenenlerin hepsi lanet altındadır. Çünkü şöyle 
yazılmıştır: “Yasa Kitabı'nda yazılı olan her şeyi sürekli yerine getirmeyen herkes 
lanetlidir.” Tanrı katında hiç kimsenin Yasa'yla aklanmadığı açıktır. Çünkü “İmanla 
aklanan yaşayacaktır.”   (Galatyalilara 3:10-11) 
 
“İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. 
Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.”   ( Efesoslulara 2:8-9) 
 
“Ama Kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi 
kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, 
yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol 
döktüğü Kutsal Ruh'un yenilemesiyle yaptı.”   (Titus 3:4.6) 
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Neden Tanrı´nın emirlerini yerine getirerek cennete gitmek mümkün değildir? 
Bunun en azından üç basit nedeni var: 

1. Biz yeterince iyi değiliz, Tanrı´nın emirlerini olması gerektiği gibi yerine 
getiremeyiz. O bizden % 100 itaat bekler. Eğer biri % 99 başarı bile gösterse 
başarısız sayılır. Kısacası biz Tanrı´nın bu mükemmel standardının oldukça 
altındayız. 

2. Bütün iyi işlerimiz ve sevaplarımız tek bir günahımızı bile silemez. 
3. Yakup 2:10´u hatırlayın. İşlediğimiz tek bir günah bile bizi Tanrı´nın 

yasasının tamamına karşı suçlu duruma düşürür. Kutsal Kitap´ı okursak 
görürüz ki, iyiliklerimiz bizi cennete yaklaştıramaz. Elbette iyilik yapmalıyız, 
ama demek istediğimiz, onları yapmak bizi aklayamaz.  

 
İbadethaneye gitmek, yoksullara yardım etmek 
Buraya kadar verdiğimiz mesajı anladığınızdan eminiz. Şimdiye kadar adı geçen 
şeyleri yapmak iyidir elbette, ama bunlar kurtuluşumuz için köprü olamazlar. Lütfen 
aşağıdaki cümleyi çok dikkatli okuyun: 
 
Tanrı´nın yasasına uymak (O´nun emirlerini yerine getirmek) kurtuluşumuzun bir 
nedeni değildir, ama kurtuluşumuzun bir sonucudur. 
 
Tanrı´nın emirlerine uyarak kurtulamayız, ama kurtuluşumuzun bir sonucu olarak 
onlara uyarız. İyiliklerimiz günahlarımızı yok edemez. Bizim en büyük sorunumuz 
günah işlemek değildir aslında, günahlı doğamızdır. Tanrı´nın kutsallığı, bizim dini 
eylemlerimizin sağlayabileceğinden daha büyük, daha mükemmel bir kurban talep 
eder. 
 
Bizim inşa edebileceğimiz bütün köprüler çok kısadır. Bütün çabamıza rağmen hala 
sonu cehennemle biten yanlış taraftayızdır. Peki kurtuluşumuz için hiç bir umut yok 
mu? 
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Şimdi 3. testin sorularını cevaplayabilirsiniz.  
 
Test-3 
 
1. Günahın cezalandırılmasını talep eden şey, Tanrı´nın kutsallığıdır. D Y 
 
2. Günde beş kez dua etmek bizi mutlaka cennete götürür. D Y 
 
3. Kutsal Kitap´ı okumak herkes için çok önemli değildir,  
  okumasalar da olur. D  Y 
 
4. Eğer Tanrı´nın yasasını %95 oranında tutabilirseniz, cennete gitme  olasılığınız çok 
yüksek demektir. D Y 
 
5. Kişi, Tanrı´nın yasasında sıralanan işlerle değil Mesih İsa´ya iman  
  ettiği için aklanır.  (Galatyalilara 2:16) D Y 
 
6. Tanrı´nın yasasını yerine getirerek aklanmaya çalısanlar lanet  
  altındadır.  (Galatyalilara 3:10-11) D Y 
 
7. Tanrı´nın emirlerine uymak önemli değildir. D Y 
 
8. Tanrı´nın yasasına olması gerektiği gibi uymamız mümkün değildir.  D Y 
 
9. Diğer inanlılarla biraraya gelip toplanmak ve başkalarına yardım  
 etmek çok da önemli değil. D Y 
 
10. Rahatlıkla günah işleyebiliriz. Nasılsa Tanrı hep bağıslıyor. D Y 
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Dördüncü Bölüm 
 
Tanrı´nın Sevgisi 
 
Şekil-4 

Yukarıdaki şeklin sağ tarafına bakın. Tanrı´nın kutsal olduğunu zaten öğrenmiştiniz. 
Kutsallık Tanrı´nın doğasının bir parçasıdır. O´nun doğasının diğer parçası ise 
sevgidir. Bu ikisi aynı derecede önemlidir. O´nun sevgisini anlatan en bilinen ayet 
şudur:  
“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman 
edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.”    (Yuhanna 3:16)  
 
Bize karşı iyi olan birini sevmek kolaydır. Bizi sevmeyen ama bize bir zararı olmayan 
birini sevmek daha zordur. Ama bize karşı binlerce kez günah işlemiş olan birini 
sevmek pek mümkün değil gibidir. Oysa Tanrı pek çok günah işlemiş olmamıza 
rağmen bizi seviyor. Aslında biz kesinlikle Tanrı´nın lütfuna layık değiliz. Ama O bize 
karşı merhamet gösteriyor ve bizim sonsuz yaşamı almamızı çok istiyor. 
 
“Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim için 
öldü.” (Romalilara 5:8) 
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Bir keresinde İsa insanlara bir benzetme ile Tanrı´nın sevgisini anlattı. Babası 
hayattayken payına düşecek olan mirası babasından isteyip evden ayrılan bir oğulun 
hikayesidir bu. Parasını tüketip sefil bir duruma düştükten sonra tekrar babasına 
dönmeye karar verir ve babası onu kollarını açarak sevgiyle karşılar. Bu hikayedeki 
baba Tanrı´yı simgeler. Tanrı bize hayat verdi ve başka bir çok iyi şey verdi. Bizi 
büyüttü, bize yiyecek ve içecek sağladı, iş ve sağlık verdi. Hayatımızdaki zorluklar bile 
Tanrı´nın planıdır. Onlar sayesinde Tanrı bizi yetiştirir ve kendisine daha çok 
güvenmeyi öğretir; sevgisi, lütfu ve iyiliği ile bizi sarar. 
 
Şimdi babasından kaçan çocuğa bakalım. Onun bir adı olsun, diyelim ki sizin adınızı 
verelim ona. Biz Tanrı´ya itaatsizlik ederek sık sık günah işledik. Göklerdeki babamızı 
binlerce kez incittik. İşlediğimiz her günah bizi Tanrı´dan daha  da uzaklaştırdı. 
Hikayedeki oğul babasının verdiği parayı alır ve serseri bir hayat sürer. Neler 
yaptığını tahmin edebilirsiniz artık. Hikayeyi biraz günümüze uyarlarsak, diyelim ki 
barlara, diskolara gitti, aşırı alkol tüketerek kontrolünü kaybetti, sigara içerek 
sağlığını bozdu, bir sürü kadınla ilişkisi oldu, kısacası çok kötü bir hayat yaşadı.  
 
Bütün bu yaşadıklarının ardından genç adamın parası biter ve yaptığı büyük yanlışın 
farkına varır. Domuz pisliği içinde otururken günahını çok iyi şekilde anlar. Böyle bir 
babanın oğlu olmayı haketmediğini çok iyi bilmektedir. Yine de geri dönmeye karar 
verir. 
 
Peki biliyor musunuz “Baba”sı ne tepki gösterdi? Babası zaten oğlunu bekliyordu. 
Belki de her gün dışarı çıkıp oğlum geri gelecek mi diye yola bakıyordu. Baba sevgisi 
ile onu oğlu olarak tekrar kabul etmişti. Büyük bir merhametle oğlunu kucakladı, 
ona temiz kıyafetler verdi ve onun için harika bir şölen hazırladı. 
 
Bu hikaye ile İsa şunu öğretmiş oldu: „İşte Tanrı bu!“ 
Kutsallığı yanında sevgi de Tanrı´nın doğasının bir parçasıdır. Sevgi şunları içerir: 
İyilik, lütuf, acıma, bağışlama… 
 
Kutsal Kitap´ta Tanrı´nın sevgisiyle ilgili şu ayetleri de okuyabiliriz: 
“Ona uzaktan görünüp şöyle dedim: Seni sonsuz bir sevgiyle sevdim, Bu nedenle 
sevecenlikle seni kendime çektim.”   (Yeremya 31:3) 
 
“Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü 
olduğumuz halde, bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. O'nun lütfuyla 
kurtuldunuz.”  
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(Efesoslulara 2:4-5) 
 
“Bakın, Baba bizi o kadar çok seviyor ki, bize “Tanrı'nın çocukları” deniyor! 
Gerçekten de öyleyiz. Dünya Baba'yı tanımadığı için bizi de tanımıyor.”   (1.Yuhanna 
3:1) 
Hepimiz günahkârız ve cehenneme gitmeyi hakettik. Fakat Tanrı sevgi dolu olduğu 
için bizi korumak istiyor. 
“Böyle yapmak iyidir ve Kurtarıcımız Tanrı'yı hoşnut eder.  O bütün insanların 
kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister.”   (1.Timoteyus 2:3-4) 
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Dördüncü testin sorularını yapabilirsiniz. 
 
Test-4 
 
1. Kutsallık Tanrı´nın doğasının ya da karakterinin tek yönüdür. D Y 
 
2. Tanrı´nın sevgisini anlatan en tanınan ayet şudur: „Çünkü Tanrı  
  dünyayı o denli sevdi ki, biricik Oğlu´nu verdi. Öyle ki, her kim  
   O´na iman ederse yok olmasın, sonsuz yaşama kavuşsun.“  
  (Yuhanna 3:16) D Y 
 
3. Eğer çok çalışırsak Tanrı´nın lütfunu kazanırız. D Y 
 
4. Bazı insanlar çok kötü. Onlar asla kurtulamazlar. D Y 
 
5. Bazı insanlar gereğinden çok iyi. Onların Tanrı´nın lütfuna  
  ihtiyaçları yok. D Y 
 
6. Biz Tanrı´dan çok uzağa kaçsak bile O bizi beklemeye devam  
  ediyor. D Y 
 
7. Sadece kendi çabamızla hayatımızı tertemiz yaparak Tanrı´nın  
   huzuruna çıkarsak Tanrı bizi kabul eder.  D Y 
 
8. Babasını terkedip kötü bir hayat yaşadıktan sonra tekrar geri gelen  
  ve babası tarafından sevgiyle kabul edilen oğulun hikayesi ile İsa  
  bize Tanrı´nın nasıl sevgi dolu olduğunu gösteriyor. D Y 
 
9. Tanrı´niın sevgisinde şunlar da vardır: iyilik, merhamet, lütuf,  
  bağışlama, şefkat… D Y 
 
10. Tanrı herkesi kurtarmak istemiyor. D Y 
 
 
 
  



 
20 

 

Beşinci Bölüm 
 
Köprü 
 
Şekil-5 

Şekle bakarak başlayalım yine. Tanrı´nın sevgisi ve kutsallığı Tanrı´nın doğasının 
temelini oluşturur demiştik. Fakat şimdi bir sorun ortaya çıkmışa benziyor. İkinci 
bölümde Tanrı´nın kutsallığı hakkında ne öğrendiğinizi hatırlıyor musunuz? Tanrı´nın 
kutsallığı günahkârın cezalandırılmasını gerektirir. Ve dördüncü bölümde Tanrı´nın 
sevgisi hakkında ne öğrendiğinizi hatırlayın. Tanrı´nın sevgisi günahkârı kurtarmak 
ister. Bu durumda Tanrı ne yapacak? Kutsallığını göz önüne alacak ve sevgisini göz 
ardı mı edecek? Bu, herkes cehenneme gidecek anlamına gelir. Ama bu mümkün 
değil. Tanrı sevgisini nasıl göz ardı eder? Yoksa  Tanrı  sadece sevgisini göz önüne 
alacak ve kutsallığını mı göz ardı edecek? Bu da herkes doğrudan cennete gidecek 
anlamına gelir. Bu da mümkün değil. Tanrı kutsallığını nasıl unutur? Peki bu sorunun 
bir çözümü yok mu? Tanrı´nın sevgisi ve kutsallığı birlikte nasıl kendisini gösterebilir? 
Bu büyük sorunu Tanrı´nın kendisi çözdü. 
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Tanrı´nın Çözümü 
Tanrı kendi Oğlu´nu, İsa Mesih´i yeryüzüne gönderdi. İsa Tanrı´nın sözünü vaaz etti; 
Tanrı´nın sevgisini açıkça gösterdi ve hastaları iyileştirdi. Ama bu O´nun yeryüzüne 
gelmesinin tek nedeni değildi. İsa çarmıhta günahlarımız için ölmek amacıyla geldi. 
Bizim işlediğimiz günahlar nedeniyle O cezalandırıldı.  
 
İsa doğmadan yüzyıllar önce Tanrı Eski Ahit´te (Tevrat + Zebur) Yeşaya peygamberin 
ağzından bu kurban hakkında bize bilgi verdi. Açıkça İsa adını kullanmadı, ama 
O´nun hakkında konuştuğu çok açıktır.  
“Verdiğimiz habere kim inandı? RAB'bin gücü kime açıklandı? O RAB'bin önünde bir 
fidan gibi, Kurak yerdeki kök gibi büyüdü. Bakılacak biçimden, güzellikten yoksundu. 
Gönlümüzü çeken bir görünüşü de yoktu. İnsanlarca hor görüldü, Yapayalnız 
bırakıldı. Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi 
hor görüldü, Ona değer vermedik. Aslında hastalıklarımızı o üstlendi, Acılarımızı o 
yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, Vurulup ezildiğini sandık. Oysa, 
bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi, Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet 
çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza Ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa 
bulduk. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık, Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine 
de RAB hepimizin cezasını ona yükledi. O baskı görüp eziyet çektiyse de Ağzını 
açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, Kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi 
Açmadı ağzını. Acımasızca yargılanıp ölüme götürüldü. Halkımın isyanı ve hak ettiği 
ceza yüzünden Yaşayanlar diyarından atıldı. Onun kuşağından bunu düşünen oldu 
mu? Şiddete başvurmadığı, Ağzından hileli söz çıkmadığı halde, Ona kötülerin 
yanında bir mezar verildi, Ama öldüğünde zenginin yanındaydı.  Ne var ki, RAB onun 
ezilmesini uygun gördü, Acı çekmesini istedi. Canını suç sunusu olarak sunarsa 
Soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. RAB'bin istemi onun aracılığıyla 
gerçekleşecek.”    (Yeşaya 53:1-10) 
Bu ayetlerde Yeşaya´nın anlattığı kişinin İsa olduğu kesindir. Bu paragraf Kutsal 
Kitap´taki en etkileyici yerlerden biridir. İsa, bizim büyük sorunumuzun çözümüdür. 
Günahımızı cezalandıran, Tanrı´nın kutsallığıdır. Ama İsa Mesih bizim günahlarımız 
için cezalandırıldığından Tanrı´nın kutsallığı nedeniyle günahın cezalandırılması 
gerekliliği sorunu mükemmel bir şekilde çözülmüş olmaktadır. İsa bizim hatalarımız 
için öldüğünden bizi kurtarmak isteyen Tanrı´nın sevgisi de bu kurtarışı 
gerçekleştirmiştir. Şekil-5´de İsa´nın çarmıhına tekrar bakın. Burada Tanrı´nın sevgisi 
ve kutsallığı biraraya geliyor. Günahımız cezalandırıldı ve böylece Tanrı´nın sevgisi 
kendisini gösterdi. İsa bizim hakettiğimiz cehennem azabını çekti. 2000 yıl önce 
Tanrı bizimle arasına bir köprü yaptı. Cennete giden kapı şimdi açık!  
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Şekil-6 

Şimdi Şekil-6 ´ya dikkatlice bakın ve İsa´nın sunduğu bu kurbanın sizin için ne anlama 
geldiğini anlamaya çalışın. Tanrı´yla aramızdaki büyük uçurumun adı „günah“tır. İsa 
bu günahlar için öldü. Diğer bir değişle İsa Tanrı ile aramızda bir köprüdür. Pek çok 
kişi iyi işlerinin ve İsa´nın çarmıhta ölümünün birlikte onları cehennemden 
kurtardığını düşünür. Fakat daha önce okuduğunuz ayetleri hatırlayın: 
“Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa 
Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar. Tanrı 
Mesih'i, kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. 
Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız 
bıraktı. Bunu, adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi 
adaletini göstermek amacıyla yaptı. Öyleyse neyle övünebiliriz? Hiçbir şeyle! Hangi 
ilkeye dayanarak? Yasa'yı yerine getirme ilkesine mi? Hayır, iman ilkesine. Çünkü 
insanın, Yasa'nın gereklerini yaparak değil, iman ederek aklandığı kanısındayız.”   
(Romalilara 3:23-28) 
 
“Yine de insanın Kutsal Yasa'nın gereklerini yaparak değil, İsa Mesih'e iman ederek 
aklandığını biliyoruz. Bunun için biz de Yasa'nın gereklerini yaparak değil, Mesih'e 
iman ederek aklanalım diye Mesih İsa'ya iman ettik. Çünkü hiç kimse Yasa'nın 
gereklerini yaparak aklanmaz.”   (Galatyalilara 2:16) 
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“Tanrı katında hiç kimsenin Yasa'yla aklanmadığı açıktır. Çünkü “İmanla aklanan 
yaşayacaktır.” Yasa imana dayalı değildir. Tersine, “Yasa'nın gereklerini yapan, onlar 
sayesinde yaşayacaktır.”   (Galatyalilara 3:11-12) 
 
“İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır.  
Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.”   (Efesoslulara 2:8-9) 
 
“Ama Kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi 
kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, 
yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol 
döktüğü Kutsal Ruh'un yenilemesiyle yaptı.”   (Titus 3:4.6) 
 
Yasayı yerine getirerek değil, sadece Tanrı´nın lütfu sayesinde kurtulabilirsiniz. 
Elçilerin İşleri 13:38-39´da elçi Pavlus şöyle diyor: 
“Dolayısıyla kardeşler, şunu bilin ki, günahların bu Kişi aracılığıyla bağışlanacağı size 
duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki, iman eden herkes, Musa'nın Yasası'yla 
aklanamadığınız her suçtan O'nun aracılığıyla aklanır.” 
 
Musa 10 emri getirmişti. Bu emirlere elimizden geldiğince en iyi şekilde uymalıyız. 
Ama Yeni Ahit (İncil) bize bu emirlere uymakla kurtulamayacağımızı öğretir. 
Aklanma sadece İsa aracılığıyla olur. Gerekli olan yüksek bedeli Tanrı´ya O ödedi. 
 
Bir örnek: 
Akıntısı çok güçlü olan büyük ve derin bir ırmak düşünün. Irmağın karşı yakasında 
yapmanız gereken işler var diyelim. Irmağın üstünde yetenekli bir mimar tarafından 
planlanmış ve iyi eğitim almış köprü işçileri tarafından inşa edilmiş bir köprü var. 
Fakat bu köprüyü kullanmak yerine kendiniz bir köprü yapmaya başlıyorsunuz. Ne 
mimarsınız, ne de böyle bir işi yapmak için en ufak bir fikriniz var; yine de köprünün 
varlığını görmezlikten geliyorsunuz. Bir projeye başlıyorsunuz ama başarısızlıkla 
sonuçlanıyor. Tekrar tekrar deniyorsunuz ve her seferinde başarısız oluyorsunuz. Bu 
arada binlerce kişi o köprüyü kullanarak karşıya geçiyor ve siz hala yanlış 
taraftasınız. 
 
Bu küçük hikayenin anlamı nedir? Tanrı´nın kendisi bir köprü inşa etti. Çünkü O bunu 
yapacak kadar kudretlidir. Bir çok insan bundan haberdardır. Hatta pek çoğu İsa´ya 
bir kurtarıcı olarak inanırlar; O´nu yüceltir ve severler. Fakat yine de kurtarıcı olan 
İsa´ya gelmek yerine kendi kendilerine bunu başarmak için çabalarlar. Köprünün 
varlığından haberdar olup da onu kullanmamak sizi karşı kıyıya geçirmez. 
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Şimdi 5. testin sorularını cevaplayabilirsiniz. 
 
Test-5 
 
1. Tanrı´nın hem bizim cezalandırılmamızı gerektiren kutsallığa,  
  hem de bizim kurtulmamızı isteyen sevgiye sahip olması birbirine  
  uymayan karakter özellikleridir. D Y 
 
2. Mesih´in dünyaya gelmesinin asıl nedeni hastaları iyileştirmek idi. D Y 
 
3. İsa dünyaya gelmeden yüzlerce yıl önce Yeşaya peygamber  
  O´nun hakkında konuşmuştu. D Y 
4. Yeşaya peygamber elçi Pavlus hakkında şunları yazmıştı:  
   „Aslında hastalıklarımızı o üstlendi, Acılarımızı o yüklendi.  
    Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, Vurulup ezildiğini  
   sandık.“   Yeşaya. 53:4 D Y 
 
5. İsa hem Tanrı´nın kutsallığının hem de sevgisinin aynı anda  
  gerçekleşmesini sağladı. D Y 
 
6. İsa´nın sunduğu kurbanla birlikte bizim iyi işlerimiz de  
   kurtuluşumuz için gereklidir. D Y 
 
7. Tanrı´nın yasasına uymak iyidir, ama bu tek başına bizim  
   kurtulmamız için yeterli değildir. D Y 
 
8. Musa´nın yasası örneğin 10 Emir´dir. D Y 
 
9. Tanrı’ya ulaşmak için millionlarca insan küçük köprüler yapmaya  
   çalışırlar. D Y 
 
10. İsa Tanrı ile aramızdaki tek köprüdür. D Y 
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Altıncı Bölüm 
 
İsa  - Tek Yol 
 
Şekil-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İsa sizin kurtulmanız için size bir köprü olmak istiyor. İsa´nın sizi nasıl kurtardığını 
anlatmadan önce O´nu daha iyi tanımanız gerekiyor. İsa Yuhanna 14:6 ´da kendisi 
için şöyle diyor: 
“İsa, ´Yol, gerçek ve yaşam Ben'im` dedi. ´Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse 
gelemez.” 
 
İsa, Tanrı´ya (Babaya) giden tek yolun kendisi olduğunu bildiriyor. Pek çok insan 
buna inanamaz. Onlara göre İsa bir dinin kurucusudur; pek çok olağanüstü şey 
yapmıştır; Tanrı´nın sevgisini göstermiş, hastaları iyileştirmiş ve başkalarına iyi bir 
örnek olmuştur. Fakat İsa´nın Baba´ya giden tek yol olduğunu duyunca çok kızarlar. 
Oysa bizi İsa Mesih´in dışında kimsenin kutaramayacağı konusu bir gerçektir. 
 
Neden İsa eşsiz biridir? Neden diğer din kurucularından farklıdır? Bu bölümde biraz 
zorlanabilirsiniz çünkü okumanız gereken bir sürü Kutsal Kitap ayeti olacak. Ama bu 
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sizi yıldırmasın. İsa´yı anlamanın en iyi yolu Kutsal Kitap´ın O´nun hakkında 
söylediklerini incelemektir. 
 
1. İsa Tanrı´dır 
İsa aşağı yukarı 33 yıllığına dünyaya geldi ve günahlarımız için kurban olarak 
sunulmak amacıyla insan olarak yaşadı. O nedenle İsa bazen insanoğlu olarak da 
anılır. Kutsal Kitap ayrıca O´nun Tanrı´nın Oğlu olduğunu yazar. Ama aynı zamanda 
hiçbir şüpheye yer bırakmayacak kadar açık bir şekilde Tanrı olduğu da söylenir. 
Aşağıdaki ayetlere bakalım: 
“Çünkü bize bir çocuk doğacak, Bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında 
olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.” 
(Yeşaya 9:6) 
 
“Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Baba'nın bağrında bulunan ve Tanrı olan 
biricik Oğul O'nu tanıttı.”   (Yuhanna 1:18) 
 
“Tomas O'na, ´Rabbim ve Tanrım!` diye yanıtladı.”    (Yuhanna 20:28) 
 
“Büyük atalar onların atalarıdır. Mesih de bedence onlardandır. O her şeyin üzerinde 
hüküm süren, sonsuza dek övülecek Tanrı'dır! Amin.”   (Romalilara 9:5) 
 
“Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak 
saymadı.”    (Filipililer 2:6) 
 
Aşağıda O´nun Tanrılığını doğrulayan başka ayetler de vardır: 
“Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı.  Başlangıçta O, 
Tanrı'yla birlikteydi.  Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz 
olmadı.  Yaşam O'ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar. Karanlık 
onu alt edemedi. Tanrı'nın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı.  Tanıklık 
amacıyla, ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi.  
Kendisi ışık değildi, ama ışığa tanıklık etmeye geldi. Dünyaya gelen, her insanı 
aydınlatan gerçek ışık vardı. O, dünyadaydı, dünya O'nun aracılığıyla var oldu, ama 
dünya O'nu tanımadı.  Kendi yurduna geldi, ama kendi halkı O'nu kabul etmedi. 
Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını 
verdi. Onlar ne kandan, ne beden ne de insan isteğinden doğdular; tersine, Tanrı'dan 
doğdular.  Söz, insan olup aramızda yaşadı. O'nun yüceliğini -Baba'dan gelen, lütuf 
ve gerçekle dolu biricik Oğul'un yüceliğini- gördük.”    (Yuhanna 1:1-14) 
 
“Ben ve Baba biriz.”    (Yuhanna  10:30) 
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“Beni gören beni göndereni de görür.”    (Yuhanna 12:45) 
 
“Beni tanısaydınız, Babam'ı da tanırdınız. Artık O'nu tanıyorsunuz, O'nu gördünüz.”  
Filipus, “Ya Rab, bize Baba'yı göster, bu bize yeter” dedi. İsa, “Filipus” dedi, “Bunca 
zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan, Baba'yı 
görmüştür. Sen nasıl, ‹Bize Baba'yı göster› diyorsun?”   (Yuhanna 14:7-9) 
 
“Çünkü Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor.”    (Koloseliler 2:9) 
“Ama Oğul için şöyle diyor: “Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır, 
Egemenliğinin asası adalet asasıdır. Doğruluğu sevdin, kötülükten nefret ettin. 
Bunun için Tanrı, senin Tanrın, Seni sevinç yağıyla Arkadaşlarından daha çok 
meshetti.” (İbraniler 1:8-9) 
 
 
2. İsa eşsizdir 
İsa´nın eşsizliğini kanıtlayan ayetler şunlardır: 
“Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su, 
içende sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak.”    (Yuhanna 4:14) 
 
“İsa, ´Yaşam ekmeği Ben'im. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman 
susamaz` dedi.”   (Yuhanna 6:35) 
 
“İsa yine halka seslenip şöyle dedi: ´Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, 
asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur.”    (Yuhanna 8:12) 
 
“Kapı Ben'im. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak 
bulur.”    (Yuhanna 10:9) 
 
“Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de Baba'yı tanıdığım 
gibi, benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm.”    (Yuhanna 
10:14) 
 
“İsa ona, ´Diriliş ve yaşam Ben'im` dedi. ´Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır.” 
(Yuhanna 11-25) 
 
 
3. İsa sıradan bir insandan farklıdır 
Bu konuda şu ayetleri okuyabiliriz: 
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“İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel, Tanrı 
bizimle demektir.”    (Matta 1:23) 
 
“İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: ´Gökte ve yeryüzünde bütün yetki 
bana verildi.”    (Matta 28:18) 
 
“Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek 
her an sizinle birlikteyim.”    (Matta 28:20) 
 
“Melek ona şöyle yanıt verdi: ´Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi'nin 
gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.”   
(Luka 1:35) 
 
“Ve onları kutsarken yanlarından ayrıldı, göğe alındı.”    (Luka 24:51) 
 
“Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı.”   (Yuhanna 
1:3) 
 
“Üçüncü kez ona, ´Yuhanna oğlu Simun, beni seviyor musun?` diye sordu. Petrus 
kendisine üçüncü kez, ´Beni seviyor musun?` diye sormasına üzüldü. ´Ya Rab, sen her 
şeyi bilirsin, seni sevdiğimi de bilirsin` dedi. İsa ona, ´Koyunlarımı otlat` dedi.” 
 (Yuhanna 21:17) 
 
“Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey -tahtlar, egemenlikler, 
yönetimler,   hükümranlıklar- O'nda  yaratıldı.  Her  şey  O'nun  aracılığıyla  ve  O'nun 
için 
 
yaratıldı.  Her şeyden önce var olan O'dur ve her şey varlığını O'nda sürdürmektedir.” 
(Koloseliler1:16-17) 
 
“İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır.”   (İbraniler 13:8) 
 
Hiçbir dinin kurucusu İsa gibi değildi. Onlar da Tanrı´ya giden yolu aradılar, ama 
bulduklarını sandıkları şey doğru değildi. İsa tek yol ve Baba´ya giden tek köprüdür. 
O bizi kurtarabilecek tek kişidir. Aşağıdaki ayetleri dikkatlice okuyun: 
“İsa, ´Yol, gerçek ve yaşam Ben'im` dedi. ´Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse 
gelemez.”( Yuhanna 14:6) 
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“Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi 
kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.”   (Elç.Işl.4:12) 
 
“Çünkü tek Tanrı ve Tanrı'yla insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan olan ve 
kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa'dır. Uygun zamanda 
verilen tanıklık budur.”   (1.Timoteosa 2:5) 
 
 
Şimdi 6. testin sorularını cevaplayabilirsiniz. 
 
Test-6 
 
1. Kurtuluşa giden bir sürü yol vardır. D Y 
 
2. İsa Tanrı değildir, sadece O´nun tarafından görevlendirilmiş  
  bir elçidir. D Y 
 
3. İsa yaklaşık 33 yıl dünyada yaşadı. D Y 
 
4. Baba olan Tanrı ile Oğul olan Tanrı tek kişi değildir,sadece   
  doğa olarak aynıdırlar. D Y 
 
5. İsa kurtuluşa açılan tek kapıdır. D Y 
 
6. Meryem Kutsal Ruh aracılığıyla İsa´ya hamile kaldı. D Y 
 
7. İsa her şeyi bilir. D Y 
 
8. İsa´nın her şeye gücü yeter. D Y 
 
9. Diğer dinlerin kurucuları gerçeği aramışlar ama bulamamışlardır. D Y 
 
10. Kurtuluşumuz için birden fazla yol vardır. D Y 
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Yedinci Bölüm 
 
Kaptanımız ve Rehberimiz İsa 
 
Şekil-8 
 

Nasıl kurtulabileceğimiz 
sorusuna yönelmeden önce 
bilmeniz gereken bir şey 
daha var. İsa sadece 
yüreğinize gelerek sizi 
kurtarmak istemiyor; O 
hayatınıza girdikten sonra 
sizi değiştirmek de istiyor. 
Herkes kurtulmayı ister, ama 
herkes birine itaat etmekten 
hoşlanmaz. Oysa biz İsa´nın 
kurtarıcımız ve efendimiz 
olduğunu kabul etmek 
zorundayız. 
 
Şekil-8´e bakın. Bunun bir 
geminin dümeni olduğunu 

hemen anlamışsınızdır. Bazen başka biri dümene geçse de asıl kumanda 
kaptandadır.  Kaptan  eğer „Sağa dön“  derse, herkes buna itaat eder. Eğer „Dur“ 
derse motor durdurulmalıdır. Eğer kaptan kendisi dümene geçerse, hiç kimse onu 
bir kenara itip dümeni eline alamaz. 
 
Hayatınızı bir gemiye benzetelim. Birinin her şeyi kontrol etmesi gerekiyor. Gerçekte 
sadece iki olasılık vardır. Normal bir yetişkin kendi kararlarını kendisi alır. 
Düşüncelerini, sözcüklerini ve eylemlerini kendisi denetler. Ailesine ve arkadaşlarına 
nasıl davranacağına, işini nasıl yapacağına kendisi karar verir. Parasını ve zamanını 
nasıl harcayacağı, hangi alışkanlıkları edineceği ve Tanrı ile ilgili her şeyi ne kadar 
ciddiye alacağı ona bağlıdır.  
 
İkinci olasılık kontrolü İsa´nın ele almasıdır. İsa, sizi kurtarmak için yüreğinize girdiği 
an sizi ele geçirir ve hayatınızın her alanında kaptan ve rehber olur. Sizin usta 
olmanızı ve kendisinin sadece ihtiyaç duyduğunuzda yardıma gelen bir çırak olmasını 
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asla kabul etmez. Ya İsa sizi kurtarmak için yüreğinize girer ve her şeyi denetler, ya 
da hiç yüreğinize girmez. İsa hayatınıza girdikten sonra asla önceki kişi 
olmayacağınızdan emin olabilirsiniz. Şu ayete bakın:  
“Bir kimse Mesih'teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur.”  
(2. Korintoslulara 5:17) 
 
Hatırlarsanız şöyle demiştik: Tanrı´nın yasasını yerine getirmek sizi kurtarmaz, ama 
kurtuluşunuzun bir sonucudur. Tabii ki mükemmel ve günahsız olmayacaksınız, ama 
bütün arzunuz İsa´yı takip etmek olacak. İsa´ya itaat etmek her zaman kolay değildir, 
ama buna rağmen bunu isteyeceksiniz. Çünkü O´nu seviyorsunuz. 
“Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur. Beni seveni Babam 
da sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim.”  (Yuhanna 
14:21) 
 
İsa´ya itaat etmeksizin O´nu sevmek mümkün değildir. Kutsal Kitap kurtulan 
herkesin „Kutsal Ruh´un Tapınağı“ olduğunu yazar. 1. Korintoslulara 3:16-17´de 
şöyle yazıyor: “Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın Ruhu'nun sizde yaşadığını 
bilmiyor musunuz? Kim Tanrı'nın tapınağını yıkarsa, Tanrı da onu yıkacak. Çünkü 
Tanrı'nın tapınağı kutsaldır ve o tapınak sizsiniz.”  
Ve Ruh´un tapınağı kutsaldır. Elçi Pavlus da şöyle yazıyor: “Çünkü Tanrı bizi 
ahlaksızlığa değil, kutsal bir yaşam sürmeye çağırdı.”   (1. Selanik. 4:7) 
 
Kendi gücünüz ve kendi çabanızla kurtulamayacağınızı anlamanız lazım. Kurtuluş 
(inanlı yaşamının başlangıcı=İsa´yı yüreğinize almanız) ve kutsallıkta büyüme 
(yüreğinizde İsa´nın yaşadığı kişi olarak geri kalan yaşamınız) sadece İsa´nın lütfu ile 
mümkündür. 1. Korintoslulara 1:30 O´na itaat etmek için istekli olmalısınız. Eğer 
böyle değilse gerçek bir inanlı olamazsınız. 
 
Eğer İsa hayatınızın kaptanıysa bunun çok pratik bazı sonuçları olacaktır. Bir kaç 
örnek verelim: 

 Düşünceleriniz ve sözleriniz: Önceleri düşünceleriniz ve ağzınızdan çıkan 
sözler kötüydü, ama şimdi kontrolü İsa´ya verdiniz. 

 İsa´yı kurtarıcı olarak kabul eden biri olarak eşinize, çocuklarınıza, 
arkadaşlarınıza ve akrabalarınıza daha farklı, daha sevgi dolu bir şekilde 
davranacaksınız. 

 Paranızı ve zamanınızı harcama konusunda artık siz karar vermeyeceksiniz. 
Bunları size Tanrı verdi ve onları harcarken Tanrı´ya olan bu 
sorumluluğunuzu düşüneceksiniz. 
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 Kötü alışkanlıklarınızı bırakacaksınız ve iyi olanları yapmaya başlayacaksınız. 
Arkadaşlarınız kötü yerlere giderken onlara katılmayacaksınız. Onlar size 
gülseler ve dalga geçseler bile siz onların kötü yolunu izlemek yerine İsa´ya 
itaat edeceksiniz. İsa asla kendisine itaat etmenin kolay olduğunu 
söylemedi. Bazen biz O´na hayatımızın kaptanı ve rehberi olmasını 
istediğimizi söylediğimiz an sorunlar başlar. Belki de aileniz, akrabalarınız ya 
da arkadaşlarınız onların yaptıklarını yapmak istememenizi anlayamadıkları 
için sorun yaşayabilirsiniz. 

 Şimdiye kadarki dini görüşlerinizde de değişiklik olacak. Belki bu nokta sizi 
biraz şaşırtacak ama eğer Kutsal Kitap´ı dikkatli okursanız, kendi dininizde 
öğrendiğiniz hiçbir şeyin Tanrı´nın Sözü ile uyuşmadığını keşfedeceksiniz. 
Bazen dinler Kutsal Kitap ile çatışan geleneklerle doludurlar. Tanrı sizi 
bilgeliği ile aydınlattığında O´na itaat etmelisiniz, geçmişte öğrendiklerinize 
değil. Çocukluğunuzda edindiğiniz dini inancın önüne geçmek her zaman 
kolay değildir. En yakın akrabanız bile sizi yanlış anlayabilir. Ama eğer 
yaşamınız bir gemiye benziyorsa İsa onun kaptanıdır ve siz O´nun dümene 
geçmesini tercih etmelisiniz. 
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Şimdi 7. testin sorularını cevaplayabilirsiniz. 
 
Test-7 
 
1. İsa´yı yüreğine almış olan biri kendi hayatını kendi yönetir.  
  Tanrı yönetemez. D Y 
 
2. Bazı durumlarda İsa bizim O´nu izlememizdense kendisi bizi  
  izlemeyi ister. D Y 
3. Eğer İsa yüreğinize gelirse hayatınızda pek fazla değişiklik  
  olmayacak. D Y 
 
4. Birisi İsa´yı seviyorsa, O´na itaat etmek istiyor demektir. D Y 
 
5. Herkes Kutsal Ruh´un tapınağıdır. D Y 
 
6. Kendi insani çabamızla kutsal bir hayat yaşayabiliriz. D Y 
 
7. Yüreğine İsa´yı almış olan biri asla günah işlemez. D Y 
 
8. İsa sadece bizim paramızın %10´unu denetlemek istiyor, geri  
  kalanıyla ne yaptığımız O´nu ilgilendirmiyor. D Y 
 
9. Mesih´te olan biri kötü alışkanlıklarını bırakıp iyi şeyler  
   yapmaya başlar. D Y 
 
10. Kutal Kitap´ı okuyarak hayatınızda yapmakta olduğunuz kötü bir  
    şeyin farkına varırsanız, derhal onu yapmaktan vazgeçmelisiniz. D Y 
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Sekizinci Bölüm 
 
Köprüye Adım Atmak 
 
Şekil-9 

Başından beri yaptığınız gibi önce şekle bakarak başlayın. Orada bir kişinin bir 
taraftan diğer tarafa doğru nasıl değiştiğini görebilirsiniz. Daha önce öğrendiği bütün 
dinsel köprüleri unutmuş, ruhsal bir doğum ile Tanrı´nın tarafına geçmiştir. 
Günahları affedilmiş ve Tanrı´nın çocuğu olmuştur. Şimdi sormamız gereken soru 
şudur: Bu değişimi kişisel olarak nasıl gerçekleçtireceğimiz konusunda Kutsal Kitap 
ne diyor? 
 
Yuhanna 1:12-13´ü okuyalım: “Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine 
Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne beden ne de insan 
isteğinden doğdular; tersine, Tanrı'dan doğdular.” 
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Burada yazılanlar çok önemlidir. Bu ayetler bize hiç kimsenin otomatik olarak 
Tanrı´nın çocuğu olmadığını gösterir. Gerçekte biz Tanrı´nın yarattığı kullarız, O´nun 
çocuğu olamayız. Yine de O´nun çocuğu olmak mümkündür. Nasıl mı? 
 
1. İsa´ya iman etmek 
İman temel koşuldur. İbranilere 11:6´yi okuyalım. “İman olmadan Tanrı'yı hoşnut 
etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan, O'nun var olduğuna ve kendisini arayanları 
ödüllendireceğine iman etmelidir.”  
 
Buna göre iman olmadan Tanrı´yı hoşnut etmek mümkün değildir. Şimdi “Tabii ki 
İsa´ya inanıyorum” diye içinizden geçirebilirsiniz. Ama şundan emin olabilirsiniz: 
Milyonlarca insan İsa´ya inanıyor, ama kurtuluşa ulaşamadan. Neden mi? Pek çok 
kişi sadece O´nun bir kurtarıcı olduğu teorisine inanıyor ( ya da kimisi O´nu sadece 
bir peygamber olarak kabul ediyor). Oysa pratikte hala kendi kendilerini kurtarmaya 
çalışıyorlar. Şekil-3´ü hatırlayın. İnsanların inşa etmeye çalıştığı çeşitli köprüleri 
düşünün (iyilik yapmak, düzenli olarak dua etmek, ibadethaneye gitmek, oruç 
tutmak, yoksullara yardım etmek vs) Onlar bu işler sayesinde kurtulmayı umuyorlar 
ve asıl köprü olan İsa´yı göremiyorlar. 
 
Eğer gerçek köprüye inanıyor ama ona ayak basmıyorsanız hala yanlış taraftasınız 
demektir. Aynı şekilde İsa´nın sizi kurtaracağına inanıyor ama kendi kendinizi 
kurtarmaya çalışıyorsanız, Tanrı ile aranızdaki uçurum hala oradadır. Kutsal Kitap´ta 
Mesih´e iman etmek ile tek kurtuluşun O olduğuna tüm yüreğinizle inanmak 
kastedilir. İsa´ya günahlı yaşamınızdan başka bir şey sunamadığınızı farkedin. O´nun 
bütün günahlarınızı bağışlamayı isteyeceği ve bunu yapabileceği umudunu taşıyın. 
Sizin için çarmıhta hazırlanmış olan kurtuluşa hiçbir şey ekleyemeyeceğinize inanın. 
 
Bazılarının İsa´ya iman etmelerine rağmen kurtulamayışlarının nedeni içtenlikten 
yoksun oluşlarıdır. Sadece dürüst, samimi ve alçakgönüllü bir yürekle O´na gelirsek 
sonsuz yaşamı alabiliriz. 
 
2. Günahların farkına varmak ve tövbe etmek 
Aşağıdaki ayetleri okuyalim: “Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden 
yoksun kaldı.” (Romalilara 3:23)  
 
“Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz 
yaşamdır.” ( Romalilara 6:23) 
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Sizinle Tanrı arasındaki en büyük sorun günahtır! Bu nedenle günah itiraf 
edilmelidir. 
 
“Petrus onlara şu karşılığı verdi: ´Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz 
olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh armağanını alacaksınız.” 
(Resullerin Işleri 2:38)  
 
“Dünyaya gelen, her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı.” (Yuhanna 1:9) 
 
Kutsal Kitap günahlarınızı doğrudan İsa´ya itiraf etmeniz gerektiğini yazar. O sizin 
günahlarınız için öldü ve sadece O onları bağışlayabilir. Bir duayla O´na günahlarınızı 
tek tek itiraf edin ve O´ndan bağışlanma dileyin. Unutmuş olabileceğiniz ve farkına 
varmadan işlemiş olduğunuz günahlarınız için de öyle. Günahlarınız için üzgün 
olduğunuzu söylüyorsanız gerçekten bu üzüntüyü hissetmelisiniz. Bu özür 
yüreğinizden gelmelidir. 
 
Bu müjdenin temelini lütufla kurtulmak oluşturur. Lütuf, hakedilmemiş bir şeyi 
almak demektir. 
 
3. İsa´yı yüreğine almak 
Yuhanna 1:12-13´e tekrar bakalım. “Kendisini kabul edip adına iman edenlerin 
hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi.  Onlar ne kandan, ne beden ne de 
insan isteğinden doğdular; tersine, Tanrı'dan doğdular.” 
 Bu ayette İsa´ya inanmakla yetinmeyip O´nu yüreğimize almamız gerektiğini 
okuyoruz. Bu ne anlama gelir? Lütfen şu ayeti okuyalım: “İşte kapıda durmuş, kapıyı 
çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim; ben onunla, o da 
benimle, birlikte yemek yiyeceğiz.” (Esinleme 3:20) 
 
İsa yüreğinizin kapısını tıklatıyor ve açmanızı bekliyor. O asla kapıyı kırarak içeri 
girmez. Basit bir duayla O´nu yüreğinize davet etmenizi bekliyor. Kutsal Ruh 
aracılığıyla yüreğinize gelmek istiyor. 
 
4. Yeniden doğmak 
Kutsal Kitap´ın kullandığı bir başka benzetme de „yeniden doğmak“ tır.  
“İsa ona şu karşılığı verdi: ´Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse yeniden 
doğmadıkça Tanrı'nın Egemenliği'ni göremez.` Nikodim, ´Yaşlanmış bir adam nasıl 
doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi?` diye sordu.  İsa şöyle 
yanıt verdi: ´Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan ve Ruh'tan doğmadıkça 
Tanrı'nın Egemenliği'ne giremez.” (Yuhanna 3:3-5) 
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İsa´nın sözlerine göre yeni ruhsal bir doğum gerçekleşmedikçe Tanrı´nın krallığına 
girmek mümkün değildir. „Suyla doğmak“ demek, günahlarımız yıkandı demektir. 
„Ruhtan doğmak“ demek, Kutsal Ruh´un hayatımıza girmesi demektir. 
 
Neden ruhsal bir doğuma ihtiyaç duyuyoruz? Birinci bölümde öğrendiklerinizi 
hatırlayın. Orada hepimizin günahlarımız nedeniyle ruhsal olarak ölü doğduğumuzu 
yazmıştık. Ruhsal olarak ölü olan birinin ihtiyaç duyduğu şey ruhsal bir yaşamdır! 
Fakat hiç kimse ruhsal hayatı kendisi üretemez. Ruhsal hayat, İsa ruh aracılığıyla 
yüreğinize girdiği an size verilir. 
 
Konuyla ilgili başka bir ayet de şudur: “Ama Kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan 
sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı 
değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih 
aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh'un yenilemesiyle yaptı.”   (Titus 
3:4.6) 
 
Pavlus burada bizi kurtaracak olanın ikinci kez doğmak, yeniden doğmak olduğunu, 
kendi işlerimizle bunu başaramayacağımızı söylüyor. Şu ayetlerle karşılaştırın: ”O, 
yarattıklarının bir anlamda ilk meyveleri olmamız için bizleri kendi isteği uyarınca, 
gerçeğin bildirisiyle yaşama kavuşturdu.” (Yakup 1:18) 
 
“Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babası'na övgüler olsun. Çünkü O büyük 
merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi 
yaşayan bir umuda, çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras sizin 
için göklerde saklıdır.  Zaman sona ererken açığa çıkarılmaya hazır olan kurtuluşa 
kavuşasınız diye iman sayesinde Tanrı'nın gücüyle korunuyorsunuz.  Bu nedenle 
şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da, sevinçle 
coşmaktasınız. Böylelikle içtenliği kanıtlanan imanınız, İsa Mesih göründüğünde size 
övgü, yücelik, onur kazandıracak. İmanınız, ateşle arıtıldığı halde yok olup giden 
altından daha değerlidir.  Mesih'i görmemiş olsanız da O'nu seviyorsunuz. Şu anda 
O'nu görmediğiniz halde O'na iman ediyor, sözle anlatılmaz yüce bir sevinçle 
coşuyorsunuz..  Çünkü imanınızın sonucu olarak canlarınızın kurtuluşuna 
erişiyorsunuz.. Size bağışlanacak lütuftan söz etmiş olan peygamberler, bu kurtuluşla 
ilgili dikkatli incelemeler, araştırmalar yaptılar. İçlerinde olan Mesih Ruhu, Mesih'in 
çekeceği acılara ve bu acıların ardından gelecek yüceliklere tanıklık ettiğinde, Ruh'un 
hangi zamanı ya da nasıl bir dönemi belirttiğini araştırdılar. Şimdi size de bildirilen 
gerçeklerle kendilerine değil, size hizmet ettikleri onlara açıkça gösterildi. Bu 
gerçekleri gökten gönderilen Kutsal Ruh'un gücüyle size Müjde'yi iletenler bildirdi. 
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Melekler bu gerçekleri yakından görmeye büyük özlem duyarlar.  Bu nedenle 
zihinlerinizi eyleme hazırlayın, ayık olun. Umudunuzu tümüyle İsa Mesih'in 
görünmesiyle size sağlanacak olan lütfa bağlayın. Söz dinleyen çocuklar olarak, 
bilgisiz olduğunuz geçmiş zamandaki tutkularınıza uymayın. Sizi çağıran Tanrı kutsal 
olduğuna göre, siz de her davranışınızda kutsal olun.  Nitekim şöyle yazılmıştır: 
´Kutsal olun, çünkü ben kutsalım.` Kimseyi kayırmadan, kişiyi yaptıklarına bakarak 
yargılayan Tanrı'yı Baba diye çağırdığınıza göre, gurbeti andıran bu dünyadaki 
zamanınızı Tanrı korkusuyla geçirin.  Biliyorsunuz ki, atalarınızdan kalma boş 
yaşayışınızdan altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu 
andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz. Dünyanın kuruluşundan 
önce bilinen Mesih, çağların sonunda sizin yararınıza ortaya çıktı. O'nu ölümden 
diriltip yücelten Tanrı'ya O'nun aracılığıyla iman ediyorsunuz. Böylece imanınız ve 
umudunuz Tanrı'dadır.  Gerçeğe uymakla kendinizi arıttınız, kardeşler için içten bir 
sevgiye sahip oldunuz. Onun için birbirinizi candan, yürekten sevin.  Çünkü ölümlü 
değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden 
doğdunuz.”  (1. Petrus 1:3-23) 
 
5. Pratik adım 
Tanrı sizi çağırıyor ve İsa´yı kurtarıcı olarak yüreğinize almanızı istiyor. Tanrı sizden 
gelecekte mükemmel bir hayat yaşamanızı istemiyor, sadece içtenlikle, samimi 
olarak O´na inanmanızı bekliyor. O sizin için her şeyi yaptı. İsa´yı yüreğinize çağırmak 
için hazır mısınız? Şimdi size bir kaç soru soracağız. Lütfen her bir soru için kendi 
fikriniz neyse ona göre yanıt verin ve EVET ya da HAYIR´ı işaretleyin: 
 
 Bütün yüreğinizle İsa´nın kurtuluş için tek yol olduğuna inanıyor musunuz?   

  EVET HAYIR 
 

 Hiçbir dinin ya da kişinin , hatta dini eylemlerinizin bile Tanrı´ya giden bir köprü 
olamayacağına, sadece İsa´nın bu köprü olduğuna inanıyor  
musunuz?  EVET HAYIR 
 

 Günahlarınız için gerçekten üzgün müsünüz? Gerçekten pişmanlık duyuyor ve 
günahlarınızdan dönmek istiyor musunuz?  EVET HAYIR 

 
 Ruhsal hayatı alabilmek için İsa´yı yüreğinize davet etmeyi istiyor musunuz? 

  EVET HAYIR 
 

 Bütün hayatınızı İsa´ya teslim etmek istiyor musunuz? Her şeyinizi yani 
düşüncelerinizi, sözcüklerinizi, eylemlerinizi, ailenizi, arkadaşlarınızı, işinizi, 
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paranızı, zamanınızı, alışkanlıklarınızı ve hatta dinsel temeli olan fikirlerinizi 
İsa´ya teslim etmek istiyor musunuz? Mükemmel olmasanız bile hayatınızın 
sonuna kadar sadık bir yürekle O´na itaat etmeyi ve O´nun yolundan gitmeyi 
istiyor musunuz?  EVET HAYIR 

 
Bu sorulardan birine bile HAYIR cevabı vermişseniz İsa´yı kabul etmeye hazır 
değilsiniz demektir. Böyle bile olsa bu kitabı okumaya ve size gönderilecek olan 
kursları takip etmeye devam edin. Okuyun, dua edin ve Tanrı´yı arayın. Tanrı 
mutlaka kendini size gösterecektir. Bize yazın ve bir sorunuz varsa lütfen bize 
sormakta çekinmeyin. İsa´yı yüreğinize almak konusunda engeliniz ne ise bize 
anlatın ki size yardım edebilelim. Bunu yapmaktan dolayı sakın utanmayın. 
 
Bir başka önerimiz, ilk sekiz bölümü tekrar gözden geçirmeniz. Böylece tam 
anlamıyla anlayabilirsiniz her şeyi. Fakat İsa´yı ister şimdi yüreğinize alın, ister sonra, 
hiç farketmez, bu kitabı bitirmeye çalışın ve 12 testin her birinin sorularını 
cevaplayıp bize gönderin. 
 
Eğer yukarıdaki soruların hepsine EVET yanıtını vermişseniz, diz çöküp İsa´ya dua 
etmeniz için sizi yüreklendirmek isteriz. Bunu hemen şimdi yapabilirsiniz. İster kendi 
sözcüklerinizi kullanın, isterseniz aşağıdaki duayı takip edin. Tanrı´ya yüreğinizi 
olduğu gibi gösterin. Günahlarınızı itiraf edin, İsa´dan yüreğinize gelmesini isteyin ve 
bütün hayatınızı O´na teslim edin. İsa´yla arkadaşınızmış gibi konuşabilirsiniz. Bir dua 
kitabına ya da  başka bir şeye ihtiyacınız yok. O´na olduğunuz gibi gelin. Verdiği 
sözleri tutacağına inanın. Bu adımı şimdi atın! 
 
Aşağıda basit bir dua var. Tanrı´yla nasıl iletişim kuracaklarından emin olmayanlara 
yardımcı olabilir: 
“Sevgili Tanrım, sana geliyorum. Uzun bir süre sensiz yaşadım. Hayatımın kontrolü 
bendeydi ve kötü şeyler yaptım. Bunlar senin isteğine aykırı şeylerdi. Suçluyum 
(Burada belli bir günahınızdan bahsedebilirsiniz). Bunlar için üzgünüm. Lütfen beni 
affet. Beni Şeytan´a ve günaha bağlayan bütün bağlardan kurtarmanı ve özgür 
kılmanı istiyorum. Sadece sana ait olmak istiyorum. 
 
Sevgili Rab İsa, sana güveniyorum. Benim günahlarım için hayatını verdin. Bunun için 
sana teşekkür ediyorum. Lütfen Kutsal Ruh´un aracılığıyla hayatıma gir. Tanrı´nın 
çocuğu olmak istiyorum. Daima benimle olmanı istiyorum. 
 
Şu andan itibaren rehberim olmanı istiyorum. Lütfen önümden git ve gitmem 
gereken yolu göster bana. Lütfen değişmem gereken yerlerde beni değiştir. Sana 
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itaat etmek istiyorum. Benim için yaptığın her şey için sana şükrediyorum. Adına 
hamdlar, övgüler ve hürmet olsun. Amin!“ 
 
 
Şimdi 8. testin sorularını cevaplayabilirsiniz. 
 
Test-8 
 
1. Hiç kimse otomatik olarak Tanrı´nın çocuğu olamaz. D Y 
 
2. Bir şekilde İsa´ya inanan herkes Tanrı´nın çocuğudur. D Y 
 
3. İsa´nın kurtarıcı olduğuna dair gerçek ve yürekten inanç  
  cennete gitmenin temel koşuludur. D Y 
 
4. İsa´ya inanmak demek, kurtuluşumuza dair bütün umudumuzu  
   ve inancımızı O´na bağlamak demektir. D Y 
 
5. Bazen İsa hayatımıza girmek için zor kullanıyor. D Y 
 
6. Yeniden doğum olmadıkça hiç kimse Tanrı´nın egemenliğine  
   giremez. D Y 
 
7. Yeniden doğum olmaksızın ruhsal olarak hala günahlarımız  
   içinde ölüyüzdür. D Y 
 
8. Lütuf, haketmediğimiz bir şeyi almak demektir. D Y 
9. Eğer biri İsa´yı yüreğine almak istiyorsa, günahlarını samimiyetle  
   itiraf etmelidir. D Y 
 
10. Tanrı kurtuluşumuz için her şeyi hazırladı. Bize sadece İsa´yı  
    imanla kabul etmek kalıyor. D Y 
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Dokuzuncu Bölüm 
 
Ayrılığın Diğer Yakası 
 
Şekil-10 

Yine şekle bakarak başlayın. Tanrı ve insan şimdi birlikteler. Siz bu adımı atmamış 
bile olsanız kursu takip etmeye devam edin. İsa ile aranızda hala bir uçurum 
olduğunu unutmayın, ama yine kursa devam etmek sizin yararınıza olacaktır. İsa´yı 
yüreğinize almaya hazır olmanız için Tanrı sizi aydınlatsın diye dua edin. 
 
Eğer İsa´dan yüreğinize gelmesini istemişseniz şimdi bu uçurumun diğer 
tarafındasınız demektir. Siz artık Tanrı´nın çocuğusunuz ve Tanrı´nın ailesine aitsiniz. 
Yuhanna 1:12-13´ü hatırlayın. 
 
Bu şimdiye kadar aldığınız en önemli karardır. Bu, sonsuza kadar sürecektir. Bu 
nedenle çok büyük bir sevinç duyabilirsiniz. Luka 15:10´da şöyle yazıyor: “Size şunu 
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söyleyeyim, aynı şekilde Tanrı'nın melekleri de tövbe eden bir tek günahkâr için 
sevinç duyacaklar.” 
 
Şimdi bu kitapçığın ilk sayfasına bugünün tarihini atın ve:“ Bugün benim ruhsal 
doğum günüm“ diye yazın. Fiziksel olarak doğduğunuz günün tarihini nasıl ki 
unutmuyorsanız, ruhsal doğum gününüzü de her zaman hatırlayın. 
 
Hala yeryüzünde olsanız bile, şu anda Tanrı´nın tarafındasınız. Ölüm sadece İsa´yla 
yaşadığınız bu hayattan, cennette O´nunla birlikte yaşayacağınız sonsuzluğa açılan 
bir kapı olacak sizin için. 
 
İsa Mesih´i yüreğine alan birinin kurtulduğundan emin olabilir miyiz? Bunun çok 
basit bir cevabı var. Evet, emin olabiliriz, çünkü kurtuluş sizin yaptıklarınıza değil, 
Mesih´in sizin için yaptıklarına bağlıdır. Sizin yaptıklarınız asla yeterli değildir, ama 
İsa´nın yaptıkları sonsuza dek geçerlidir. O her şeyi sizin kurtuluşunuz için yaptı ve siz 
de bunu harika bir hediye gibi daha yeni aldınız. Şimdi yeni hayatınızı Kutsal Kitap´ın 
sözlerine dayanarak yaşamayı öğrenmelisiniz. Mesih´te olanların kesinlikle 
kurtulduklarını gösteren ayetlere bir bakalım: 
„Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz 
yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir.”   (Yuhanna 5:24) 
 
“Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim için 
öldü.  
Böylece şimdi O'nun kanıyla aklandığımıza göre, O'nun aracılığıyla Tanrı'nın 
gazabından kurtulacağımız çok daha kesindir. Çünkü biz Tanrı'nın düşmanlarıyken 
Oğlu'nun ölümü sayesinde O'nunla barıştıksa, barışmış olarak Oğlu'nun yaşamıyla 
kurtulacağımız çok daha kesindir.” (Romalilara 5:8-10) 
 
“Böylece Mesih İsa'ya ait olanlara artık hiçbir mahkûmiyet yoktur.”   (Romalilara 
8:1) 
 
“Tanıklık da şudur: Tanrı bize sonsuz yaşam verdi, bu yaşam O´nun Oğlu´ndadır. 
Kendisinde Tanrı Oğlu bulunanda yaşam vardır, kendisinde Tanrı Oğlu 
bulunmayanda yaşam yoktur.”    (1.Yuhanna 5:11-12) 
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Şekil-11 

Şekil-11´in ne anlama geldiğini anlamaya çalışın. Gerçek bir inanlının yaşamını bir 
trene benzetelim. Bizi hareket ettiren şey nedir? Kurtuluşunuzun nedeninin su  anda  
harika duygular  içinde  olmanız olduğunu söyleyebilir misiniz? Harika duygular 
içinde olmak hoş bir şeydir mutlaka. Fakat duygular sabit değildir. Bir aşağı inerler, 
bir yukarı çıkarlar, yani değişkendirler. Eğer duygularınıza çok fazla önem vererek 
yaşarsanız, denizdeki dalgaya benzersiniz. Duygularınıza güvenemezsiniz, çünkü 
duygular sizin kontrolünüzde değildir. 
 
Peki kurtuluşunuzda rol oynayan en önemli şey imanınız mı? Tabii ki kurtuluş için 
iman etmek gerekir önce. Fakat imanımız zayıftır bazen. Yani iman bile olması 
gerektiği kadar sabit değildir. Eğer iman bir süreliğine zayıf olabiliyorsa, bu Tanrı´nın 
çocukları olarak kurtuluşumuz hala kesin değil mi demektir? Hayır, çünkü her şey 
Tanrı´nın vaadi üzerine kurulmuştur. Sadece Tanrı´nın bizim için yaptığı şey 
kurtulmamızı sağlar. Eğer gerçek bir inanlının yaşamını bir trene benzetirsek sadece 
Tanrı´nın vaadinin onu harekete geçirip bizi hedefine ulaştırabileceğini söyleyebiliriz. 
İmanımız bu vaadin arkasından gelir ve duygularımız da imanımızı takip eder. 
Yaşamınızı sakın İsa Mesih´ten ve O´nun gerçek sözünden başka bir şeye 
dayandırmayın! 
 
Sıkıntılı anlarınızda ya da şüpheye düştüğünüzde Kutsal Kitap´ın ne söylediğini 
hatırlayın. Hayatınızı neyin üzerine kurmanız gerektiğini gösteren bir kaç ayeti 
aşağıda okuyabilirsiniz: 
“Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı 
bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.”   (1.Yuhanna 1:9) 
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“İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına 
gireceğim; ben onunla, o da benimle, birlikte yemek yiyeceğiz.” (Esinleme 3:20) 
 
“Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek 
her an sizinle birlikteyim.”   (Matta 28:20) 
 
“Biz sadık kalmasak da, O sadık kalacak. Çünkü kendi özüne aykırı davranamaz.” 
(2.Timoteyus 2:13) 
 
“Siz öncelikle O'nun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin, o zaman size 
bütün bunlar da verilecektir.”   (Matta 6:33) 
 
“Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa, ne isterseniz dileyin, size 
verilecektir.” (Yuhanna 15:7) 
 
Kutsal Kitap´ı okursanız daha bir sürü vaatle karşılaşacaksınız. Onları İsa´nın verdiği 
harika bir hediye gibi yüreğinizde saklayın. 
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Şimdi 9. testin sorularını cevaplayabilirsiniz. 
 
Test-9 
 
1. Hiç kimsenin Tanrı´nın çocuğu olma hakkı yoktur. D Y 
2. Tanrı günahlarını itiraf eden bir günahkârı görünce çok memnun  
  oluyor. D Y 
 
3. Yeniden doğmuş bir inanlı için fiziksel ölüm Tanrı ile birlikte  
   olacağı sonsuz yaşama açılan kapıdan geçmek demektir. D Y 
 
4. Kurtuluşumuz sadece yaptıklarımıza bağlıdır. D Y 
 
5. İnanlı yaşamımız duygularımıza dayanmalı. D Y 
 
6. Tanrı´nın vaatleri kurtuluşumuzun tek garantisidir. D Y 
 
7. Kutsal Kitap´ta günahların bağışlanacağıyla ilgili herhangi bir  
   vaat yoktur. D Y 
 
8. Sıkıntılarla mücadele etmenin en iyi yolu bütün dikkatimizi  
  Tanrı´nın vaatlerine vermektir. D Y 
 
9. Hiç kimse cennete gidip gidemeyeceğinden emin olamaz. D Y 
 
10. İsa´da olduğumuz sürece hiç kimse bizi Tanrı´nın sevgisinden  
    ayıramaz. D Y 
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Onuncu Bölüm 
 
Tanrı´yla ve Diğer İnanlılarla İyi Bir İlişki 
 
Şekil-12 

Şekil-12´ye bir bakın. Sağ tarafta Tanrı´nın çocuğunun yapması gereken bir sürü şey 
yazılı. Örneğin dua etmek, Kutsal Kitap´ı okumak, iyilik yapmak, gerçek inanlılarla 
birlikte olmak, Tanrı´nın verdikleri hakkında başkalarıyla konuşmak, vaftiz olmak (bu 
arada Kutsal Kitap´ta bebek vaftiziyle ilgili hiçbir şey yazılı değildir, sadece İsa´ya 
iman edenler vaftiz olur)… Daha kısa bir süre önce yaptığımız işlerin bizi 
kurtaramayacağını yazmıştık. Şimdi bu işlerden bahsetmemize şaşırdınız mı? Bu işler 
kesinlikle bizi cennete götüremezler, ama normal bir inanlı yaşamının doğal 
sonucudur. Örneğin bir işletmede şef olan biri, şefolmak için çalıştığı zamanki gibi bir 
çaba içinde olmaz. Hala yapacak işleri vardır, ama bunları şef olmak için yapmaz, 
aksine şef olduğu için yapar. Gerçek bir inanlı için de bu böyledir. Yukarıdaki şekilde 
sıraladığımız işleri yapacaktır, ama kurtulmak için değil. O zaten Tanrı´nın 
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çocuğudur. Bu işleri sadece inanlı yaşamının bir sonucu olarak yapar. İyi işlerimiz 
sayesinde kurtulmadık, onlar kurtuluşumuzun bir sonucudur. Şimdi Tanrı bir kişiyi 
kurtardıktan sonra ondan hala   bir  sürü  zor   işi  yapmasını  bekleyebilir  mi,  diye   
sorabilirsiniz.  Hayır, Tanrı´nın bizden beklentisi hiç de zor değildir, çok kolay bir 
şeydir. Peki neden Tanrı bizden bunları ister? Şimdi bunları tek tek inceleyelim. 
 
1. Dua 
Yeni doğmuş bir inanlının kim olduğunu hatırlayın. O Babası tarafından sevilen bir 
Tanrı çocuğudur. Dünyasal babalar nasıl ki çocuklarıyla çok yakın bir ilişki kurmak 
isterlerse, Tanrı da bizimle böyle yakın bir ilişkisi olsun ister. Dua etmek çok katı bir 
kural değildir. Bu sadece kişisel bir yolla Tanrı´yla konuşmak demektir. O nedenle 
baskalarının yazdığı duaları her gün tekrar etmemek iyi olur. En iyisi kendi 
yüreğinizdekileri Tanrı´ya anlatmaktır. O´nu Tanrı olduğu için yüceltin. Bunu dikkate 
alacak ve size cevap verecektir. Günahlarınızı itiraf edin, sizi bağışlayacaktır. Her gün 
dua etmek katı bir kural değildir, çünkü gerçek bir inanlı göksel Babasıyla konuşmayı 
sever. 
 
2. Kutsal Kitap´ı okumak 
Kutsal Kitap´ı okumak Tanrı´nın bizimle konuşması için O´na fırsat verir. Tanrı bizim 
dualarımızı dinlemeyi ve sözü aracılığıyla bizimle konuşmayı çok istiyor. Tanrı sizi 
rahatlatmak, cesaretlendirmek, size öğretmek, tavsiyede bulunmak ve rehber olmak 
istiyor. Kutsal Kitap sayesinde O´nu daha fazla tanıyacaksınız. Bir inanlı Tanrı sözünü 
okumayı genellikle sever. Bu tıpkı iki kişi arasındaki konuşmaya benzer: Dua 
ederseniz Tanrı´yla konuşmuş olursunuz; Kutsal Kitap´ı okursanız Tanrı sizinle 
konuşmuş olur. 
 
3. Diğer inanlılarla arkadaşlık 
İlk inanlılar Tanrı´nın sözünü okumayı, duayı ve diğer inanlılarla paydaşlığı 
seviyorlardı. Hiçbir zaman bunun zor olduğunu ya da çok katı ve sıkıcı kuralları takip 
etmeleri gerektiğini düşünmemişlerdi. 
“Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya 
adadılar. Herkesi bir korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok belirtiler ve harikalar 
yapılıyordu.  İmanlıların tümü bir arada bulunuyor, her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı.  
Mallarını mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. 
Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek 
bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Bütün halkın 
beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu.” 
(Resullerin Işleri 2:42-47) 
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“İnananlar topluluğunun yüreği ve düşüncesi birdi. Hiç kimse sahip olduğu herhangi 
bir şey için ´Bu benimdir` demiyor, her şeylerini ortak kabul ediyorlardı. Elçiler, Rab 
İsa'nın ölümden dirildiğine çok etkili bir biçimde tanıklık ediyorlardı. Tanrı'nın büyük 
lütfu hepsinin üzerindeydi.  Aralarında yoksul olan yoktu. Çünkü toprak ya da ev 
sahibi olanlar bunları satar, sattıklarının bedelini getirip elçilerin buyruğuna 
verirlerdi; bu da herkese ihtiyacına göre dağıtılırdı.”    (Resullerin Işleri 4:32-35) 
 
Burada inanlıların biraraya gelmelerinin neden bu kadar önemli 
olduğunu anlayabilirsiniz 
  
4. Armağanlarınızı başkalarıyla paylaşmak 
“Beden bir olmakla birlikte birçok üyeden oluşur ve çok sayıdaki bu üyelerin hepsi tek 
bir beden oluşturur. Mesih de böyledir.  İster Yahudi ister Grek, ister köle ister özgür 
olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh'ta vaftiz edildik ve hepimizin aynı 
Ruh'tan içmesi sağlandı. İşte beden tek üyeden değil, birçok üyeden oluşur.  Ayak, 
‹‹El olmadığım için bedene ait değilim›› derse, bu onu bedenden ayırmaz.  Kulak, 
‹‹Göz olmadığım için bedene ait değilim›› derse, bu onu bedenden ayırmaz.  Bütün 
beden göz olsaydı, nasıl duyardık? Bütün beden kulak olsaydı, nasıl koklardık? 
Gerçek şu ki, Tanrı bedenin her üyesini dilediği biçimde bedene yerleştirmiştir. Eğer 
hepsi bir tek üye olsaydı, beden olur muydu? Gerçek şu ki, çok sayıda üye, ama tek 
beden vardır. Göz ele, ‹‹Sana ihtiyacım yok!›› ya da baş ayaklara, ‹‹Size ihtiyacım 
yok!›› diyemez. Tam tersine, bedenin daha zayıf görünen üyeleri vazgeçilmezdir. 
Bedenin daha az değerli saydığımız üyelerine daha çok değer veririz. Böylece 
gösterişsiz üyelerimiz daha gösterişli olur. Gösterişli üyelerimizin özene ihtiyacı 
yoktur. Ama Tanrı, değeri az olana daha çok değer vererek bedende birliği sağladı. 
Öyle ki, bedende ayrılık olmasın, üyeler birbirini eşit biçimde gözetsin.  Bir üye acı 
çekerse, bütün üyeler birlikte acı çeker; bir üye yüceltilirse, bütün üyeler birlikte 
sevinir. Sizler Mesih'in bedenisiniz, bu bedenin ayrı ayrı üyelerisiniz.  Tanrı kilisede 
ilkin elçileri, ikinci olarak peygamberleri, üçüncü olarak öğretmenleri, sonra mucize 
yapanları, hastaları iyileştirme armağanlarına sahip olanları, başkalarına yardım 
edenleri, yönetme yeteneği olanları ve çeşitli dillerle konuşanları atadı.  Hepsi elçi 
mi? Hepsi peygamber mi? Hepsi öğretmen mi? Hepsi mucize yapar mı?  Hepsinin 
hastaları iyileştirme armağanları var mı? Hepsi bilmediği dilleri konuşabilir mi? Hepsi 
bu dilleri çevirebilir mi?”    (1.Korintliler 12:12-30) 
  
Pavlus inanlıların birlikteliğini bir bedene benzetiyor. Herkesin değişik bir armağanı, 
yani Tanrı´dan aldığı özel bir yeteneği vardır ve herkes Tanrı´dan aldığını başkalarıyla 
paylaşır. İnanlılar ruhsal armağanlarını ve doğal yeteneklerini birbirleri için 
kullanırlar. 
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5. Tanrı´nın emirlerine uymak  
 Tanrı´nın çocuğu Tanrı´nın emirlerine severek uyar. Çünkü Babasını sever. Bizim için 
yaptıkları nedeniyle yürek şükranla doludur. Bir inanlı bazı günahları nedeniyle 
sıkıntı çekebilir, ama yine de İsa´nın ayak izini takip etmeyi arzular. 
  
“Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine getirirsiniz.  Ben de Baba'dan dileyeceğim.  
O  sonsuza  dek  sizinle  birlikte  olsun  diye size  başka bir Yardımcı, Gerçeğin  
Ruhu'nu verecek. Dünya O'nu kabul edemez. Çünkü O'nu ne görür, ne de tanır. Siz 
O'nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.  Sizi öksüz 
bırakmayacağım, size geri döneceğim.  Az sonra dünya artık beni görmeyecek, ama 
siz beni göreceksiniz. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız.. O gün anlayacaksınız 
ki, ben Babam'dayım, siz bendesiniz, ben de sizdeyim. Kim buyruklarımı bilir ve 
yerine getirirse, işte beni seven odur. Beni seveni Babam da sevecektir. Ben de onu 
seveceğim ve kendimi ona göstereceğim.” (Yuhanna 14:15-21)  
 
Kendi günahları yüzünden İsa´nın o kadar sıkıntı çekmiş olduğunu bir kez kavramış 
olan biri kolay kolay Tanrı´ya itaatsizlik edemez. Her zaman Tanrı´yı hoşnut etmek 
için bir şeyler yapmaya çalışacaktır. 
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Şimdi 10. testin sorularını cevaplayabilirsiniz.  
 
Test-10 
 
1. Bir kere ruhta yeniden doğduktan sonra Tanrı bizden bir çok  
   zor şeyi kendi gücümüzle başarmamızı bekliyor. D Y 
 
2. İyi işler kurtuluşumuzun nedeni değil sonucudur. D Y 
 
3. İyi işler normal inanlı yaşamının doğal sonucudurlar. D Y 
 
4. Tanrı çocuklarıyla birlikteliği olmasını istiyor. D Y 
 
5. Her gün aynı duaları tekrar etmemiz Tanrı´nın hoşuna gidiyor. D Y 
 
6. Eğer Kutsal Kitap´ı okursak Tanrı´yı daha iyi tanırız. D Y 
 
7. Bebekleri vaftiz etmek önemlidir. D Y 
8. Bir inanlının diğer inanlılarla birlikte olmasına gerek yok,  
  çünkü Tanrı hep onunla zaten. D Y 
 
9. Bir inanlının sadece ruhsal armağanlarını diğer inanlılarla  
  paylaşması yeterlidir. Başka bir paylaşımda bulunması gerekmiyor. D Y 
 
10. Tanrı´nın yasasına uyup uymamaya biz karar veririz. Tanrı bunu  
       çok dikkate almaz çünkü zaten her zaman bağışlar. D Y 
 
 
 
 
  



 
51 

 

Onbirinci Bölüm  
  
Düşüş  
  
Şekil-13  

  
Düşüş nedir? Bir kere günah işlemem düştüğüm anlamına mı gelir? Hayır, konu 
kesinlikle bu değil. En sadık inanlı bile mükemmel değildir. Her gün İsa´nın 
bağışlamasına ihtiyaç duyar. Fakat bir kişi kötü bir şey yaptıktan sonra hemen özür 
dilemekte gecikiyorsa ya da tereddüt ediyorsa imandan düşme tehlikesi altındadır.  
Eğer   biri -Tanrı´nın  çocuğu  olduktan  sonra- hayatının  kontrolünü tekrar eline 
geçirmesi için Şeytan´a izin verirse, kendisini çok tehlikeli bir duruma sokmuş 
demektir.  
 
Bir kişi düşme tehlikesi altında olduğunu nasıl anlar? Bunu anlamamız için değişik 
işaretler vardır:  
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1. Yüreğindeki sevinci ve huzuru kaybedecektir. İlk inanlıların ne kadar büyük bir 
sevinçle biraraya geldiklerini hatırlayın. “Size esenlik bırakıyorum, size kendi 
esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz 
sıkılmasın ve korkmasın.”   (Yuhanna 14:27)  
Burada İsa´nın bize dış koşullardan bağımsız içsel huzur vereceği vaadini okuruz. 
Fakat günahımızı ciddiye almaz ve tövbe etmeyi reddedersek bu huzuru alamayız.  
 
2. Kutsal Ruh´un meyveleri artık büyümeyecekler. “Ruh'un ürünüyse sevgi, sevinç, 
esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür 
nitelikleri yasaklayan yasa yoktur.” (Galatyalilara 5:22-23). Burada meyve ile neyin 
kastedildiği açıklanır. Oysa eğer bir inanlı Tanrı ile artık yakın bir ilişki içinde 
değilse  bu harika meyveler hayatında artık büyümeyecektir. 
 
3. “Yaptıklarını biliyorum. Ne soğuksun, ne sıcak. Keşke ya soğuk ya sıcak olsaydın! 
Oysa ne sıcak ne soğuksun, ılıksın. Bu yüzden seni ağzımdan kusacağım.” (Esinleme 
3:15-16)  
Eğer yüreğiniz artık Tanrı´nın Sözü için yanmıyorsa, İsa´ya ve imandaki kardeşlerinize 
karşı eskisi kadar sevginiz yoksa, eğer yüreğiniz bölünmüşse ve tam anlamıyla İsa´ya 
ait değilse, o zaman düşüş çoktan başlamış demektir. 
 
 
Düşüşün nedenleri nelerdir? 
 
1. Rab´be itiraf edilmeyen günah. 
Sürçmek ve düşmek sorun değildir, önemli olan ayakta kalmaya devam etmektir. 
Bazıları günahlarından dolayı İsa´dan özür dilemekte tereddüt ederler, çünkü hala 
zayıf oldukları için utanırlar. Oysa yaptığımız yanlışları her gün bağışlamayı isteyen 
İsa´ya büyük bir güvenle itiraf etmeliyiz. 
 
2. Rahatça günah işlemeye başlamak. 
Oysa Tanrı´ya isteyerek itaatsizlik göstermek çok tehlikelidir. Sadakatsizlik 
gösterirsek Tanrı bunu bağışlamayacaktır. Mezmur 51´i Davut peygamber tamamen 
suçlu olduğu bir zamanda yazmıştır. Eğer kendinizi günahın ağır yükü altında 
hissediyorsanız bu mezmuru kendi duanız yapın.  
 
Ey Tanrı, lütfet bana, sevgin uğruna;  
Sil isyanlarımı, sınırsız merhametin uğruna.  
Tümüyle yıka beni suçumdan, arıt beni günahımdan.  
Çünkü biliyorum isyanlarımı, günahım sürekli karşımda.  
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Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim,  
Senin gözünde kötü olanı yaptım.  
Öyle ki, konuşurken haklı, yargılarken adil olasın.  
Nitekim suç içinde doğdum ben,  
Günah içinde annem bana hamile kaldı.  
Madem sen gönülde sadakat istiyorsun, 
Bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde.  
Beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım,  
Yıka beni, kardan beyaz olayım.  
Neşe, sevinç sesini duyur bana,  
Bayram etsin ezdiğin kemikler.   
Bakma günahlarıma, sil bütün suçlarımı.  
Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat,  
Yeniden kararlı bir ruh var et içimde.  
Beni huzurundan atma, Kutsal Ruhun'u benden alma.  
Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini,  
Bana destek ol, istekli bir ruh ver.  
Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim,  
Günahkârlar geri dönsün sana.  
Kurtar beni kan dökme suçundan,  
Ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı,  
Dilim senin kurtarışını ilahilerle övsün.  
Ya Rab, aç dudaklarımı, ağzım senin övgülerini duyursun.  
Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın,  
Yoksa sunardım sana,  
Yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın.     
Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur,  
Alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı.   
Lütfet, Siyon'a iyilik yap, Yeruşalim'in surlarını onar.  
O zaman doğru sunulan kurbanlar,  
Yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular,  
Seni hoşnut kılar;  
O zaman sunağında boğalar sunulur 
 
3. Başkalarını bağışlayamamak. 
Bazıları kendi kardeşini bağışlamayı reddeder. Bu durumda onların günahları da 
bağışlanmayacaktır. “Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel Babanız da sizin 
suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız, Babanız da sizin 
suçlarınızı bağışlamaz.”   (Matta 6:14-15) 
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4. Tanrı´yla birlikteliğin olmaması. 
“Bende kalın, ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve 
veremez. Bunun gibi, siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz. Ben asmayım, 
siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. 
Bensiz hiçbir şey yapamazsınız.”   (Yuhanna 15:4-5). 
 
Burada İsa kendisine yakın olmamızdan başka bir şey istemez. O´nsuz hiçbir şey 
yapamayacağımızı söyler. Bizim yapmamız gereken şey meyve üretmek değil, İsa´ya 
yakın olmaya devam etmektir. O zaman O bizim meyve vermemizi sağlayacaktır. 
Tanrı´nın karşısında iyi bir hayatınızın olmayışını dert etmeyin. O´nun sizi alıp 
değiştirmesi daha iyidir. Tanrı´ya karşı alçakgönüllü olun ve zayıflıklarınızı O´na 
getirin. 
 
Bir kağıt alın ve aşağıdaki kısa cümleyi oraya yazın: 
 
“BUNUN İÇİN İSA BENİMLE” 
 
Ne için İsa bizimle? Günahlarımız, korkularımız, taşıdığımız yükler, zayıflıklarımız, 
memleket hasretimiz ve diğer sorunlarımız için. İsa´nın bizimle olması ne demek? 
Bu, İsa bütün sorunlarımızı düzeltecek demek değil, İsa her zaman bizimle olacak 
demektir. Bu cümleyi her zaman görebileceğiniz bir yere asın. Bu cümle her şeyi 
hatırlamanıza yardım edecek ve imanda güçlenmenizi sağlayacak. Düşüşten 
korunmanın tek yolu İsa´ya yakın olmaktır. İsa lütufkâr ve merhametlidir. Sizi hedefe 
ulaştırmaya gücü yeter ve bunu yapmayı çok istiyor. O´nu ne kadar uzun süre 
tanırsanız, O´na olan bağımlılığınızı o kadar iyi anlayacaksınız. O´nsuz gerçekten 
hiçbir sey yapamayız. O bizim tek umudumuz ve tek kurtuluş fırsatımız. 
 
„Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, 
kutsallık ve kurtuluş oldu.” 1.Korintoslulara. 1:30´a göre İsa bizim için kutsallık ve 
kurtuluştur. O sizi kurtarmayı istiyor ve ruhsal olarak büyümeniz için sizi kendine 
yakın tutmak istiyor. 
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Şimdi 11. testin sorularını cevaplayabilirsiniz. 
 
Test-11 
1. İmanda düşen biri yüreğinde hala Tanrı´nın verdiği huzuru hisseder.  D     Y 
 
2. Sevgi Kutsal Ruh´un bir ürünüdür. D Y 
 
3. Bir kişi günah işledikten sonra hemen tövbe etmekte tereddüt  
  ediyorsa düşme tehlikesi altındadır. D Y 
 
4. Sürçmek ve düşmek sorun değildir, asıl sorun düştükten sonra   
   yerde yatmaya devam etmektir. D Y 
 
5. Davud peygamber hayatı boyunca çok fazla günah işlemedi. D Y 
 
6. Biz baskalarının günahlarını bağışlamazsak Tanrı da bizi  
  bağışlamayacak. D Y 
 
7. Tanrı ile birlikte olmamak düşüşün nedenlerinden biridir. D  Y 
 
8. Kendi gücümüzle ve büyük zorlukla iyi bir hayat yaşayıp öyle  
  Tanrı´nın önüne çıkmalıyız. D Y 
 
9. İsa bize hiç sorunsuz bir hayat vermek istiyor. D Y 
 
10. Düşüşten korunmanın en iyi yolu hep İsa´ya yakın yaşamaktır. D Y 
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Onikinci Bölüm 
 
Tanrı´nın Hizmetkârı Olmak 
 
Şekil-14 

 
Herkes hizmetkâr değil 
efendi olmak ister. 
Ama şunu bilin ki 
Tanrı´nın hizmetkârı 
olmak harika bir şeydir. 
“Mesih İsa'daki 
düşünce sizde de olsun. 
Mesih, Tanrı özüne 
sahip olduğu halde, 
Tanrı'ya eşitliği sımsıkı 
sarılacak bir hak 
saymadı. Ama kul 
özünü alıp insan 
benzeyişinde doğarak 
ululuğunu bir yana 
bıraktı. İnsan biçimine 
bürünmüş olarak 
ölüme, çarmıh üzerinde 
ölüme bile boyun eğip 
kendini alçalttı. Bunun 
için de Tanrı O'nu pek 
çok yükseltti ve O'na 

her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki, İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki 
ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa 
Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin.”  
                                                                                                      (Filipililer 2:5-11)  
 
Bunlar gerçekten müthiş ayetler. İsa bizden hizmetkârı olmamızı istemeden önce 
kendisi hizmetkâr oldu. Tanrı´yla aynı doğaya sahip olduğu için tahmin 
edemeyeceğiniz kadar büyük bir alçakgönüllülük sergiledi. Hadi şimdi kralların 
kralından hizmet etmenin ne olduğunu öğrenelim: 



 
57 

 

“Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek gösterdim.” (Yuhanna 13:15) 
Neden Tanrı hizmetkârlar ister? Tanrı her şeyi tek başına da yapabilirdi, ama O 
yeryüzündeki krallığının inşa edilmesinde bizim de rol oynamamızı istiyor. Tanrı´nın 
her çocuğu sözleriyle ve eylemleriyle Tanrı´nın bir elçisidir. Söz de eylem de 
önemlidir. Mesih´le ilgili müjdeyi başkalarına da duyurmamız gerekiyor. Kurtuluş 
hediyesi sadece bizim için değildir. Bu müjdeyi herkese götürmeliyiz. 
 
“Bir kimse Mesih'teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur.  
Bunların hepsi Tanrı'dandır. Tanrı, Mesih aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı ve bize 
barıştırma görevini verdi. Şöyle ki Tanrı, insanların suçlarını saymayarak dünyayı 
Mesih'te kendisiyle barıştırdı ve barıştırma sözünü bize emanet etti. Böylece, Tanrı 
aracılığımızla  çağrıda  bulunuyormuş  gibi  Mesih'in  adına  elçilik  ediyor,  O'nun   
adına yalvarıyoruz: Tanrı'yla barışın. Tanrı, günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah 
sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım.”   (2. 
Korintoslulara 5:17-21)  
 
Tanrı kurtulmuş olanlara, hala karanlıkta yaşayanlara götürmeleri için bir mesaj 
verdi. Pavlus kendisini İsa´nın büyükelçisi olarak görüyordu. Büyükelçi, bir ulusu 
başka bir ülkede temsil eden kişidir. Tanrı bizim böyle temsilciler olmamızı istiyor. 
Gerçek bir inanlı artık bu dünyaya ait değildir. Onun asıl yurdu Tanrı´nın yanıdır. 
Fakat bizler İsa´yla ilgili müjdeyi diğer uluslara da bildirmek için hala yeryüzündeyiz.  
“İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: ´Gökte ve yeryüzünde bütün yetki 
bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin; size buyurduğum her şeye uymayı 
onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.”    ( Matta 
28:18-20)  
 
İsa gidip başkalarını da elçi yapmamızı söyledi. Her inanlı önder olamaz, ya da 
müjdeyi uluslara duyurmak için gidemez, ama her yerde ve her konumda Tanrı için 
tam gün çalışabilir. İsa şöyle dedi:  
“Beni gönderenin işlerini vakit daha gündüzken yapmalıyız. Gece geliyor, o zaman 
kimse çalışamaz.”    (Yuhanna 9:4) 
İsa´nın hizmetkârı olmak büyük bir ayrıcalıktır. Bütün hayatımızı O´na adamaya 
kesinlikle değer. O bizim için her şeyi yaptı. Bu nedenle bütün hayatımızı O´na 
verirken tereddüt etmemeliyiz. 
 
Bu kursun sonuna geldiniz. Belki İsa´yı yüreğinize almak için bir adım attınız. Eğer 
öyleyse lütfen bize bildirin, böylece sonraki adımlarda size yardımcı olabiliriz. Eğer 
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İsa´yı yüreğinize almadıysanız ya da emin değilseniz bize soru sorma konusunda 
kendinizi özgür hissedin. Size yardım etmeye çalışacağız. 
 
İsa´yı yüreğinize almış olun ya da olmayın hiç farketmez, yine de bir sonraki kursa 
katılabilirsiniz. Testlerin cevaplarını lütfen bize gönderin. Ama mektupların kolaylıkla 
kaybolduğu bir ülkeden mektup atmanızı tavsiye etmeyiz. Test cevaplarını alınca 
onları gözden geçirip gerekli notları yazdıktan sonra bir sertifika ve takip eden kurs 
ile birlikte size göndereceğiz. Eğer bizden bir yanıt almazsanız, lütfen bize tekrar 
yazın ve bizi bu konuda bilgilendirin. Çünkü bazen bize gönderilen mektuplar elimize 
geçmiyor. 
 
Nerede olursanız olun lütfen bu kurslara zaman ayırın. İster işte, ister evde, nerede 
olursa… Sözünü okumaya devam ettiğiniz için Tanrı sizi bereketlesin. 
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Şimdi 12. testin sorularını cevaplayabilirsiniz. 
 
Test-12 
 
1. İsa bize iyi bir hizmetkâr olmamız için örnek oldu. D Y 
 
2. Her inanlı sözleriyle Tanrı´nın iyi bir elçisi olmalı, eylemleri ise  
   önemli değildir. D Y 
 
3. Her gerçek inanlı İsa´nın yardımıyla müjdeyi diğer insanlarla  
  da paylaşır. D Y 
4. İsa´nın bir elçisi O´nu burada yeryüzünde temsil ediyor. D Y 
 
5. Sadece kilise önderleri ve bunun gibi önemli görevlerde olan  
   kişiler Tanrı´nın sözünü duyurabilirler. D Y 
 
6. İsa müjdeyi bütün uluslara duyurmamızı istiyor. D Y 
 
7. İsa´nın hizmetkârı olmak harika bir şey. D Y 
 
8. İsa bizim için her şeyi yaptı. O nedenle bütün hayatımızı O´na  
    adamalıyız, O buna layıktır. D Y 
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