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ÖNSÖZ
‹ncil Tanr›'n›n Kelam›n›n bir k›sm›d›r. Tanr›’n›n Kelam›n›n tümü Kutsal
Kitap't›r. Kutsal Kitap iki bölüme ayr›l›yor. Birincisi "Eski Antlaﬂma"
adl› bölümdür. Eski Antlaﬂma'da Tevrat, Zebur ve peygamberler
k›s›mlar› bulunmaktad›r. ‹kinci bölümü ise "Yeni Antlaﬂma'd›r". Yeni
Antlaﬂma'ya "‹ncil" ad› da verilmiﬂtir. ‹ncil, Matta bölümü ile baﬂlayan,
Vahiy bölümü ile son bulan yirmi yedi k›s›mdan ibaret gerçek bir
kütüphaned›r.
‹ncil'in baﬂlang›c›nda, bölüm isimleriyle, bu bölümlerin hangi sayfada
baﬂlad›€›n› gösteren bir fihrist vard›r.

B‹R‹NC‹ DERS
‹NC‹L
I. ‹ncil'i kim yazd›?
‹ncil aﬂa€› yukar› elli y›ll›k bir sürede dokuz yazar taraf›ndan yaz›ld›.
Fakat bu yazarlarin, onu do€rudan do€ruya Tanr›’n›n idaresi alt›nda
yazd›klar›, hat›rda tutulmas› gereken en önemli gerçektir. Her kelimenin yaz›l›ﬂ›nda, Tanr› onlara rehberlik etti. Tanr› her zaman kulakla
duyulur bir sesle onlara rehberlik etmedi. Fakat bazen bir rüya ile,
bazen vahiy ile ve bazen de ‹sa'n›n söyledi€i ve yapt›€› ﬂeyleri
yazd›klar› zaman yanl›ﬂl›k yapmaktan onlar› korumakla onlara
k›lavuzluk etti. ‹ncil, sadece bir araya getirilen Tanr›’n›n emirlerini
de€il, tarihi olaylar›n kay›tlar›n› da ihtiva eder. Tanr›, emirlerle birlikte
unutamayacaklar› olaylarla da insanlara ö€retmeyi diledi. ‹nsan
duydu€u ﬂeyden daha çok gördü€ü ﬂeyi hat›rlar.
Bununla beraber Tanr›, tam istedi€i kelimeleri o dokuz yazara yazd›rd›.
"Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan iste€inden kaynaklanmad›.
Kutsal Ruh taraf›ndan yöneltilen insanlar Tanr›’n›n sözlerini ilettiler"
(2 Petrus 1:21) diye ‹ncil'de yaz›l›d›r. ‹ncil Tanr›’n›n Kelam›d›r, her
kelimesi Tanr›’dan vahiyle bildirilmiﬂtir.
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II. ‹ncil de€iﬂtirilmiﬂ midir?
‹ncil eski Yunan dilinde yaz›ld›. Mevcudu dört binden fazla olan eski
‹ncil'lerden en eski iki tanesi (M.S. 350 tarihli) Londra'daki "British
Müzesinde" bulunmaktad›r. ‹ncil'in baz› parçalar›n›n metinleri ise daha
eski tarihten kalm›ﬂ bulunuyor. Bütün eski metinler birbirlerini tutmaktad›r ve aralar›nda önemli hiç bir fark yoktur.
‹ncil'in bütün bölümlerinde ‹sa Mesih'in ölümü ve diriliﬂinden elli y›l
sonraya dek yaz›lm›ﬂt›r. O zamana kadar ‹ncil'in müjdesi (H›ristiyanl›k)
Çin'e, Hindistan'a ve Akdeniz'in bütün bölgelerine yay›lm›ﬂt›. Birbirlerinden el yaz›s›yla kopya edilen ve dünyan›n dört bir taraf›na gönderilen ‹ncil'lerin toplan›p de€iﬂtirilmesi akla s›€maz derecede imkâns›zd›r.
M.S. 397 y›l›nda Kuzey Afrika'n›n Kartaca ﬂehrinde toplanan kilise ihtiyarlar› ‹ncil' in tamamlayan bölümlerin listesini resmi bir ﬂekilde tasdik
ettiler. Zaten topland›klar› bu tarihin 150 sene öncesine kadar inecek
olursak listesini ç›kard›klar› bu ‹ncil bölümlerinin bütün kiliseler
taraf›ndan kabul edildi€ini görürüz.
‹ncil'in son bölümünde Tanr›, ‹ncil'in sözlerine katmak veya onlardan
ç›karmakla ilgili çok ciddi bir ikazda bulunuyor. Diyor ki "Her kim bu
sözlere bir ﬂey katarsa, Tanr› bu kitapta yaz›l› belalar› ona katacakt›r.
Her kim bu peygamberlik kitab›n›n sözlerinden bir ﬂey ç›kar›rsa, Tanr›
da bu kitapta yaz›l› yaﬂam a€ac›ndan ve kutsal kentten ona düﬂen pay›
ç›karacakt›r" (Vahiy bölümü 22:18-19). Tanr›’n›n kutsal ‹ncil'ini
de€iﬂtirmek için ortada hiç bir sebep yoktur.
(Bu konu hakk›nda daha fazla bilgi edinmek için "‹ncil nas›l yaz›ld›?"
adl› broﬂürü isteyebilirsiniz.)
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III. ‹ncil 'in konusu nedir?
‹ncil'in 27 bölümünün bir tek konusu vard›r, o da ‹sa Mesih. Hayret verici bir ﬂeydir ki, Tevrat ile Zebur'un da esas konusu ‹sa'nın ﬂahsiyeti ve
geliﬂi hakk›ndad›r. Tevrat ve Zebur'da ‹sa Mesih'in dünyaya geliﬂinden
y›llarca önce ﬂahsiyetini, hayat›n› ve ölümünü belirten 300'den fazla
peygamberlik vard›r.
(Bu konuyla ilgili, "Inanç ve Delil" kitab›nda bir bölüm vard›r.)
IV. ‹ncil'de ne var?
‹ncil ‹sa'n›n hayat›n› anlatan dört bölümle baﬂl›yor. Bunlardan iki tanesi ‹sa'n›n havarisi taraf›ndan yaz›ld›. "Elçilerin ‹ﬂleri" bölümü ‹ncil
müjdesini bütün Roma ‹mparatorlu€una yay›l›ﬂ›n›n ve ilk müminlerin
heyecanl› tarihçesini veriyor. ‹ncil müjdesinin h›zla yay›lmas›nda
büyük rol oynayan elçi Pavlus idi. "Elçilerin ‹ﬂleri", (ﬁam' a giderken
ilginç bir ﬂekilde ‹sa'ya iman etmeden önce) Pavlus'un H›ristiyanl›€›n
korkunç bir düﬂmanı oldu€unu anlat›yor. Gitti€i her yerde kilise kuran
Pavlus ﬂimdi ‹srail, Lübnan, Suriye, Türkiye ve Yunanistan olarak tanınan memleketlere üç önemli seyahat yapt›. Pavlus çok mektup yazard›.
Kurdu€u bir imanl› gruptan (kiliseden) ayr›ld›€› zaman onlara H›ristiyan inanc›n›n büyük gerçeklerini aç›klayan ve iman hayat›n›n
yaﬂanmas›yla ilgili pratik ö€retiler kapsayan mektuplar yazard›.
Elçilerin ‹ﬂlerinden sonra ‹ncil'in "Romal›lara Mektup" bölümünden
"Filimon'a Mektup" kadar olan bölümleri, Pavlus'un kiliselere ve
ﬂah›slara yazd›€› mektuplar›d›r. Her ne kadar "‹braniler’e Mektup"
bölümünün kimin taraf›ndan yaz›ld›€› kesinlikle bilinmiyorsa da, onun
Pavlus taraf›ndan yaz›ld›€› düﬂünülüyor. "Yahuda'n›n mektubuna
kadar olan bölümler ise di€er elçilerin yazd›kları mektuplard›r. Son
olarak "Vahiy" kitab›, gökte, yeryüzünde ve cehennemde henüz cereyan
etmemiﬂ olaylar› anlat›yor ve gelece€i bize aç›kl›yor.
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V. Niçin dört ‹ncil bölümü mevcuttur?
Bir zamanlar meﬂhur bir hakim dedi ki, "dinledi€im dört ﬂahidin sözleri
t›pat›p birbirinin ayn› olunca onların daha önce aralarında, olay› planlad›kların› ve uydurduklar› kanaat›na var›r ve gerçe€i söylemediklerini
anlarım." Çünkü herkes farkl›d›r ve ayn› olaya baﬂka gözle bakar. Bu
gerçe€i akl›m›zdan ç›karmayarak dört ‹ncil'i tetkik edelim.
Matta, Markos, Luka ve Yuhanna taraf›ndan yaz›lan dört ‹ncil ‹sa
Mesih'in do€umunu, hayat›n›, yapt›kların›, ögrettiklerini, ölümünü,
gömülüﬂünü ve tekrar diriliﬂini anlat›rlar. Her ne kadar dört yazar ayn›
olaylar› yazd›larsa da, çok defa onlara, farkl› yönden bakt›lar. Mesela
Matta, bilhassa Yahudilere hitaben, ‹sa Mesih'in Tevrat ve Zebur’daki
peygamberlikleri nas›l yerine getirdi€ini dikkatle yazd›. Markos ise,
renkli ve özetli bir üslup ile Romal›lara hitaben yazd›. Yunanl› bir doktor olan Luka, bilhassa, Yahudi olmayan kimselere hitaben yazd›.
Anlaﬂ›ld›€› gibi Luka ‹ncil'i yazmadan önce olaylarla ilgili her ﬂahsa
dikkatle dan›ﬂm›ﬂ ve derinli€ine araﬂtırm›ﬂt›r. Yuhanna ‹ncil'i ‹sa
Mesih'in en mühim yönünü aç›klamas› bak›m›ndan di€erlerinden,
konuca, farkl›d›r. Bu ‹ncil bölümünde görüyoruz ki ‹sa sadece bir insan
de€il, fakat bir insandan, hatta bir peygamberden çok daha üstündür.
Bunda ‹sa'n›n Uluhiyet yönü baﬂ konu olarak ele al›nd›. Buna delil
olarak ‹sa'n›n yapt›€› baz› mucizeleri ve sözleri kaleme ald›. Tanr›,
‹ncil'i dört yazara yazd›rmas›yla ‹sa Mesih'in hayat›n›n ve ö€retiﬂlerinin
çok önemli oldu€unu gösteriyor. Dört ‹ncil bölümü, olaylar› nakletme
tarz› bak›m›nda farkl› olmakla beraber, birbirlerini tamamen tutuyorlar.
Aralarında hiç tezat yoktur.
VI. Sonuç
‹ncil' de, size yol göstermek için nur, sizi kuvvetlendirmek için g›da, sizi
sevindirmek için teselli vard›r. Servetin kayna€›, izzetin cenneti, zevkin
›rma€›d›r. Hizmetin en yüce karﬂ›l›€›n› verir. Onu yavaﬂ yavaﬂ, s›k s›k
ve dua ile okuyunuz.
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‹K‹NC‹ DERS
TANRI
Tanr›’y› aramak ve insanlar›n O'nunla olan irtibat› hakk›nda eylem
dünyan›n en önemli konusudur.
I. Tanr›’n›n mevcudiyeti
a) ‹ncil Tanr›’n›n mevcudiyetini ispatlamaya çal›ﬂmaktad›r. Tevrat ve
Zebur'da oldu€u gibi ‹ncil'in her yerinde bir Tanr›'n›n var oluﬂu
belirtilmektedir. Tevrat'taki ilk ayet bunun bir örne€idir:
"Baﬂlang›çta Tanr› gö€ü ve yeri yaratt›". Mezmurlar 14. bölümün 1.
ayetinde "Tanr› yok" diyen adama ak›ls›z deniliyor.
b) Bununla birlikte ‹ncil bize "‹çinizdeki umudun nedenini soran
herkese uygun bir yan›t vermeye her zaman haz›r olun", diyor
(1 Petrus 3:15). ‹nanc›m›z delillere dayanmal›d›r. Çagdaﬂ dünyada,
inanmak için iyi sebepler olmadan, babalar›m›z›n dediklerine inanmak yeterli de€ildir. Tanr›’n›n mevcudiyetinin baz› delilleri
ﬂunlard›r:
- ‹nsanlar tarih boyunca daima evrensel bir Varl›€a inanm›ﬂlard›r.
- Yarat›lan›n bir yarat›c›s›n›n varolmas› gereklidir. Bir sebep
olmadan evren vücuda gelemezdi.
- ‹nsan›n iyilikle kötülügü ay›rdedici bir sezgisi bulundu€una göre
ona bu duyguyu veren sonsuz iyi bir kuvvetin varl›€› gerekmektedir.
II. Tanr›’n›n tabiat›
a) Tanr› ruhtur (Yuhanna 4:24). Bu demektir ki Tanr›’n›n vücudu yoktur. Tanr› görünmez. Ayr›ca demektir ki Tanr› zaman ve mekan
içinde s›n›rlanmaz. Tanr› sonsuzdur. Bununla birlikte, Tanr› istedi€ini yapmaya kadir oldu€undan Kendini insana görünür ﬂekilde
aç›klayabilir.
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‹nsanın akl› sonsuz mefhumuna eremez. Bu yüzden Tanr› Kendini
aç›klamak için isteyerek s›nırlanıp zaman ve mekan içine girmeye
raz› olur. ‹nsan, anlayabildi€i ﬂekilde, Tanr›’n›n baz› vas›flar›nı
görebilir.
b) Tanr› ﬂahsiyet sahibidir. Bir ﬂahsiyete ait isimler ona veriliyor...
"Göklerdeki Babam›z" (Matta 6:9). ﬁahsi özellikler O'na atfediliyor,
örne€in:
- Düﬂünce - "Düﬂüncelerim düﬂüncelerinizden yüksektir"
diyor RAB (Yeﬂaya 55:9-10).
- Duygu
- “RAB ... insan› yaratt›€›na piﬂman oldu.
Yüre€i s›zlad›" (Yarat›l›ﬂ 6:6).
- ‹rade
- "RAB’bin istemi onun arac›l›€›yla gerçekleﬂecek"
(Yeﬂaya 53: 10).

III. Tanr›’n›n birli€i
‹ncil bir tek Tanr›'nın varoldu€unu apaç›k ö€retiyor. "Çünkü tek Tanr›
...vard›r (I Timoteos 2:5). "Tanr›m›z RAB tek RAB’dir" (Yasan›n Tekrar›
6:4 Tevrat'tan). Yalnız bir tek "En yüksek Varl›€›n" varoluﬂu imkan
dahilindedir.

IV. H›ristiyanlar üç Tanr›'ya inanır m›?
‹ncil bir tek Tanr›’n›n mevcut oldu€unu ö€retiyor. Fakat bununla birlikte Tanr›’n›n varl›€›nda Baba, O€ul ve Kutsal Ruh diye üç unsurun
mevcut oldu€unu aç›kl›yor. "O€ul" tabii demek de€ildir ki Tanr›’n›n
fiziki bir o€lu vard›r. ‹sa, ruhani anlamda "O€ludur". Örne€in, uluslar›n
tarihi incelenecek olursa, büyük iﬂler baﬂarm›ﬂ milletini zor durumlardan kurtarm›ﬂ liderlerin çok kere o ulusça "babam›z" gibi bir terimle
anıld›€›nı rastlamak mümkündür.
‹nsanlar›n teslis (üçlülük) mefhumunu güç anlad›klar› ﬂaﬂ›lacak ﬂey
de€ildir. Yarat›k, Yarat›c›y› anl›yamaz, aksi takdirde yarat›k
Yarat›c›s›ndan üstün olurdu. "Teslis" (üçlülük) kelimesi ‹ncil'de bulunmamakta, fakat ﬂu k›s›mlarda ö€retilmektedir:
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-

-

-

‹sa'nın vaftizi (Matta 3:16,17): "‹sa vaftiz olur olmaz sudan ç›kt›. O
anda gökler aç›ld› ve ‹sa, Tanr›'n›n Ruhu’nun güvercin gibi inip
üzerine kondu€unu gördü. Göklerden gelen bir ses, "Sevgili O€lum
budur, O'ndan hoﬂnudum".
‹sa'nın son emri (Matta 28:19): "Bu nedenle gidin, bütün uluslar›
ö€rencilerim olarak yetiﬂtirin; onlar› Baba, O€ul ve Kutsal Ruh’un
ad›yla vaftiz edin" (Not: ‘ad›yla’ kelimesi tekildir. Bu üç zat›n tek bir
Tanr› teﬂkil etti€inin iﬂaretidir).
II Korintililer’e Mektup bölüm 13 ayet 14'teki hay›r duada. "Rab
‹sa Mesih'in lütfu, Tanr›’n›n sevgisi ve Kutsal Ruh’un paydaﬂl›€›
hepinizle birlekte olsun", Romal›lar 1. bölüm 7. ayette Baba'ya
Tanr› denilmekte, ‹braniler 1. bölüm 8. ayette O€ul'a Tanr›
denilmekte, Elçilerin ‹ﬂleri 5. bölüm 3. ve 4. ayette Kutsal Ruh'a Tanr›
denilmektedir.

Aç›klamak için bu üç zat aras›nda ay›rma yap›l›yor. Fakat ‹ncil'de bu üç
zat›n s›k› bir birlik halinde çal›ﬂt›€›n› görüyoruz. Bir çok örnek verilebilir,
ﬂimdilik bunlardan biri ile yetiniyoruz. ‹nsanın yetersiz iﬂlerden kurtulmas› ve Tanr›’ya temiz bir vicdanla ibadet etmesi hususunda ‹ncil ﬂöyle
diyor: "Öyleyse sonsuz Ruh arac›l›€›yla kendini lekesiz olarak Tanr›’ya
sunmuﬂ olan Mesih’in kan›n›n, diri Tanr›’ya kulluk edebilmemiz için
vicdan›m›z› ölü iﬂlerden temizleyece€i ne kadar daha kesindir!"
(‹braniler 9:14). O€ul olan ‹sa Mesih haça gerildi€i zaman Kutsal Ruh
vasitas›yla ile Kendini günahkârlar›n kamil kurban olarak Baba
Tanr›’ya takdim etti. Teslis'in (üçlülü€ünün) üç zat›nın, tek Tanr› olarak
insanın kurtulmas› için çal›ﬂtı€› görülüyor.
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V. Tanr›’n›n vas›flar›
Tanr›’y› tasvir etmenin en iyi yolu O'nun baz› özellikleri veya vas›flar›n›
tasvir etmektir.
-

-

-

-
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Tanr› her yerde haz›rd›r, yani mekân içinde s›n›rland›rılm›yor.
(Yeremya 23:23,24 Tevrat'ta: "Ben yaln›zca yak›ndaki Tanr› m›y›m?
Uzaktaki Tanr› da de€il miyim?" diyor RAB, "Kim gizli yere saklan›r da, onu görmem?" diyor RAB.")
Tanr› herﬂeyi biliyor. ‹nsan›n her bir düﬂüncesi ve eylemini biliyor.
(Süleyman’›n Özdeyiﬂleri 15:3: "RAB’bin gözü her yerde olan›
görür, kötüleri de iyileri de gözler."). Bir serçenin ölmesi gibi en
önemsiz iﬂler dahil olmak üzere tabiatta cereyan eden her olay›
biliyor (Matta 10:29).
Tanr› her kuvvete sahiptir. Evreni yaratt›. Onu kuvvetiyle idare
etmektedir. Tanr› için imkâns›z bir ﬂey yoktur (Matta 19:26).
Tanr› sonsuzdur. Baﬂlang›c› ve sonu yoktur (Mezmur 90:2).
Tanr› de€iﬂmiyor. "Ben RAB’bim, de€iﬂmem" (Malaki 3:6).
Tanr› kutsald›r. O tamamen pak ve günahs›zd›r. Günahtan nefret
ediyor, iyili€i seviyor (Süleyman’›n Özdeyiﬂleri 15:9, 26).
Baﬂlang›çta dünyay› mükemmel bir iyilikle yaratt›. Günah› cezaland›rmas› ve günahkârlardan Kendini ayr› tutmas› gerektir
(Yeﬂaya 59:1-2).
Tanr› adildir. Her yapt›€› do€ru, ve adildir, vaadetti€i her ﬂeyi yerine getirir (Mezmur 119:13).
Tanr› sevgidir. Tanr› günahtan nefret etti€i, günah› mutlaka cezaland›rmas› gerekti€i halde, onlara bir kurtuluﬂ yolu haz›rlayacak
kadar insanlar› sevmektedir. "Çünkü Tanr› dünyay› o kadar çok sevdi
ki, biricik O€lu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri
mahvolmas›n, hepsi sonsuz yaﬂama kavuﬂsun" (Yuhanna 3:16).

ÜÇÜNCÜ DERS
‹NSAN
Tanr›, Tevrat, Zebur ve ‹ncil'de sadece Kendisi hakk›ndaki gerçe€i
de€il, insan hakk›ndaki hakikati de aç›klad›. Bu kutsal kitaplar
yarad›l›ﬂ›, di€er yarat›klarla olan iliﬂkiyi, insanın günaha düﬂüﬂünü ve
gelecegini anlat›yor.
I. Insan›n menﬂesi
‹nsan, tarih boyunca, daima kendi menﬂesini merak etmiﬂtir. Degiﬂik
ça€larda filozoflar taraf›ndan muhtelif teoriler öne sürülmüﬂtür.
Zamanla her teorinin eksik taraflar› oldu€u anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Ça€›m›z›n
teorisi olan evolüsyon teorisinin dinsiz bilim adamlar› taraf›ndan bile
ﬂüphe ile karﬂ›lanmas› gerçekten düﬂündürücüdür. Fakat Tevrat bize
"Baﬂlang›çta Tanr› gö€ü ve yeri yaratt›...ve Tanr› insanı kendi suretinde
yaratt›" (Yarat›l›ﬂ 1:1,27) ﬂeklinde konuﬂtu.
Böylece "‹nsanın baﬂl›ca gayesi Tanr›’y› izzetlemektir" cevab› ile do€ru
olarak çözümleniyor.
II. ‹nsan›n tabiat›
Bir insanı ölüm olay›n› gözlemleyen bir kimse, fizik yap›s› ile birlikte
insanı can› veya ruhu oldu€unu berrak bir ﬂekilde anlar. Bir an o kiﬂi
hayattad›r...öteki an de€ildir. Vücudu hala oradad›r. Fakat hayat veren
ﬂey göçmüﬂ, bir ölü ceset kalm›ﬂt›r. ‹nsanın yalnız vücudu de€il, canı ve
ruhu da vard›r. ‹ncil insanın vücut, can ve ruh ihtiva eden üç yönlü bir
varl›k oldu€unu bize ö€retiyor (1. Selanikliler 5:23). Vücudun tezad›
olmalar› dolay›siyle, ruh ile can aras›nda ay›r›m yapmak bizim için zor
oldu€u halde ‹ncil bunlar›n aras›nda bir fark bulundu€unu gösteriyor.
Hayvanlar›n ruhu yok, yalnız can ve vücutları vard›r. Can, yaﬂayan bir
varl›€› ölü bir varl›k olmaktan ay›r›yor. Ruh ise insanı hayvanlardan
ay›rıyor. ‹nsan›n ruhu Tanr› ile irtibat ve dostluk kurma imkanını
sa€l›yor.
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III. ‹nsan›n hür iradesi
Tanr›’n›n yaratt›€› evrende baﬂka varl›klar da vard›r. Bunlar melek veya
ruhlard›r. Bunlar bizden kuvvetli olmakla beraber fiziksel vücutlar› ve
canlar› yoktur. Onlar da Tanr›’ya hizmet etmek için yarat›lm›ﬂlard›r.
Hür iradeli olduklar› için onlardan baz›lar› Tanr›’n›n emirlerine karﬂ›
ç›kma yolunu seçtiler.
‹nsanın da hür iradesi vard›r. Tanr› Kendisine gönüllü olarak hizmet
edip, Kendisini hür bir ﬂekilde sevebilen varl›klar yaratmak istedi.
Mekanik bir ﬂekilde iradesini yerine getirmek üzere Tanr› makine gibi
varl›klar yaratabilirdi. Tanr›’y› gönüllü olarak sevmenin, O'na mekanik
bir ﬂekilde itaat et›nekten çok daha de€erli oldu€u aﬂikard›r.
IV. ‹nsan›n günah›
Tanr› iradesini yerine getirebilen veya onu reddedebilen hür varl›klar
yaratt›€› zaman baz›lar›nın yanl›ﬂ yolu seçeceklerini biliyordu, ve öyle
oldu. Kendisine ﬂimdi ﬁeytan denilen Lusifer isimli yüce bir melek
Tanr›’n›n iradesine karﬂ› ç›kmaya karar verdi. O ve onun taraf›nı tutan
bir çok melek Tanr›’n›n huzurundan hemen kovuldu. O andan itibaren
ﬁeytan Tanr›’n›n maksatlar›na, mümkün olan her yolla, karﬂ› ç›kmaya
çal›ﬂt›. ‹nsan hür bir irade ile yarat›ld›€› zaman, ﬁeytan hemen onu
günaha düﬂürmeyi baﬂard›. Bu olaylar Tevrat'›n Tekvin k›smını üçüncü
bölümünde anlat›l›yor. Tanr›, evrenin ahlak bak›mından koruyucusu
olarak, Kendi emirlerine bilerek karﬂ›, ç›kan her hangi bir varl›€a huzurunda tahammül edemez. Bu yüzden ﬁeytan Tanr›’n›n iradesine karﬂ›
ç›kt›€› zaman cennetten kovuldu. Tanr›, Kendisiyle irtibat sürdürsün
diye insan› yaratt›. ﬁeytan taraf›ndan Tanr›’ya karﬂ› ç›kmak üzere
kand›r›lmadan önce, insan Yarat›c›s›yla dostça bir iliﬂkideydi.
Bununla beraber, isyan etti€i zaman, Tanr› insan›n Kendi huzurunda
kalmas›na müsaade edemezdi. Böylelikle insan da Tanr›’n›n huzurundan kovuldu.

12

V. ‹nsan›n günah iﬂleme e€ilimi
‹ncil Adem'in tabiat›n›n bütün insanlar›n her bir ferdine geçirildi€ini
bize ö€retiyor (Romal›lar 5: 12). Hepimiz günah iﬂleme e€ilimiyle
do€uyoruz. Bu tabiat kötülük kuvvetlerinin (ﬁeytan ve meleklerinin)
günah iﬂleme teﬂvikine uyar. Böylelikle insan bunlara kap›l›p günah
iﬂler. Bunun baﬂka bir sonucu, insanlar›n Tanr›’ya ve O'nun kutsal emirlerine karﬂ› ç›kmalar›na devam etmeleridir.
Baz› kimseler, do€du€umuz zaman, bizde günah iﬂleme e€ilimi yoktur
diye düﬂünürler. Etraf›m›zdaki dünyan›n yaﬂant›s› bunu yalanl›yor.
Her yerde nefret, ﬂehvet, münakaﬂa, kavga ve savaﬂ e€ilimlerini görebiliriz. Bir zamanlar bir ö€retmenin dedi€i gibi, "Okuldaki hayat›m›zda
çocuklara iyi olan› ö€retmekle vaktimi harcad›m. Fakat hiç bir zaman
onlara kötü olan› ö€retmem gerekmedi, çünkü her çocuk kendili€inden
kötü davran›yor". Sorumluluk yaﬂ›na gelmeden önce, kötü davran›ﬂlar›
için, Tanr›’n›n çocuklar› sorumlu tutmad›€› halde en küçük yaﬂtan beri
günah iﬂleme e€ilimi onlarda mevcuttur. ‹ncil'in hayret verici haberi
Tanr›’n›n insan› Kendisiyle irtibats›z durumda b›rakmamas›d›r. ‹sa
Mesih'in ölümü ve diriliﬂi yoluyla (4. ve 5. derslere bak›n›z) Tanr›,
isteyen insan›n Kendisiyle bar›ﬂ›p irtibat kurmas›n› mümkün k›ld›.
VI. ‹nsan›n gelece€i
Yukar›da gördü€ümüz gibi Tevrat ve ‹ncil insan›n menﬂesinden, Tanr›
taraf›ndan yarat›lmas›ndan, ve insan›n utanç verici isyan› neticesinde
Tanr›’dan ayr›lmas›ndan bahsediyor. Arıca, bir gün her erkek ve
kad›n›n kendilerini yarg›layacak olan Tanr›’n›n huzurunda duraca€›n›
bildiriyor. Gerek zengin, gerek fakir olsun, gerek ünlü, gerek
tan›nmam›ﬂ olsun, ölüm hiç bir kimsenin kaçamayaca€› sondur. ‹ncil
insanlar›n "bir kez ölmek, sonra da yargilanmak kaderini" aç›kça belirtiyor (‹braniler 9:27). Tanr› insanlar› yarat›p iradesini onlara
aç›klam›ﬂt›r. Tanr› insan› hayatta yapt›klar›ndan sorumlu tutacak. Bu
hayat gelecek hayat için haz›rl›kt›r. ‹nsan hayvan gibi ölmez. ‹nsan›n
ruhu Yarat›c›s› ve Yarg›lay›c›s› olan Tanr›’ya mutlaka dönmelidir.
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DÖRDÜNCÜ DERS
GÜNAH
Bu dersi anlayabilmek için Tevrat'tan Yarat›l›ﬂ k›sm›nın 3. bölümünü
okumak gerekir.
I. Günah nedir?
Günah nedir, hangi sebepten meydana gelmiﬂtir, ondan kurtulmanın
çareleri nelerdir? Bunlar ‹ncil'in üzerinde dikkatle durulmuﬂ konularıd›r ve bunların anlamını yeterince kavramam›ﬂ hiç bir kimse ‹ncil' i
dikkatle okumuﬂ oldu€unu söyleyemez. Umumiyetle dini bir icab›n
yerine getirilmemesini, birini öldürmeyi, veya zinay› günaht›r diye
düﬂünürüz. Fakat ‹ncil Tanr›’n›n kusursuzlu€undan mahrum kalan her
ﬂeyin günah oldu€unu ifade ederek mücerret olayları d›ﬂ›nda, net ve
aç›k olarak günah› tarif etmiﬂtir. Romal›lar 3. bölüm 23. ayette "Çünkü
herkes günah iﬂledi ve Tanr›'n›n yüceli€inden yoksun kald›" ibaresini
okuyoruz. Tanr›’n›n izzeti O'nun kusursuz mükemmelli€i demektir.
Günah iﬂte bu hedefe ulaﬂamamakt›r. Her insan do€uﬂtan bu günahla
suçludur. ‹ncil'in hiç bir yerinde büyük günah, küçük günah, hata diye
bir ay›rma yap›lm›yor. Hatta, ‹sa düﬂüncede günah iﬂlemeyi eylemde
günah iﬂlemekte aynı saym›ﬂt›r. ‹sa "Ben size diyorum ki, bir kad›na
ﬂehvetle bakan her adam, yüre€inde o kad›nla zina etmiﬂ olur" demektedir (Matta 5:28).
‹ncil'de günah ﬂu ﬂekilde tasvir ediliyor:
- Yasaya karﬂ› gelmek; Tanr›’n›n verdi€i Kutsal Yasa’ya tecavüz
(Romal›lar 5:13-14, 1. Yuhanna 3:4).
- Tanr›’ya karﬂ› isyan veye kanunsuzluk (Mezmur 51:4).
- Ahlaks›zl›k (Matta 5:28).
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II. Günah›n asl›
‹lk günah cennette iﬂlendi. Lusifer (yani "parlak y›ld›z") adl› bir melek
kendisini Tanr› seviyesine yükseltmek istedi (Yeﬂaya 14:12-14). Bu
derece anlams›z bir gurura kap›lmakla günah iﬂlendi€inden ötürü cennetten kovuldu. Lusifer o zamandan beri "‹blis ya da ﬁeytan denen,
bütün dünyay› sapt›ran eski y›lan" (Vahiy 12:9) oldu.
Günah›n yeryüzündeki ilk örne€i ise bu dersten önce okudu€unuz
Yarat›l›ﬂ 3. bölümünda anlat›l›yor. Dünyanın bu ilk günah› Tanr›’n›n
yeryüzünde yapt›€› Adem isimli bahçede vukubuldu. Adem ile
Havva'y› yaratt›ktan sonra Tanr› onlar› bu güzel bahçeye koymuﬂtu.
‹yilik ve kötülük bilme a€ac›nın meyvas›ndan baﬂka bahçedeki bütün
a€açlar›n meyvas›nı yemek için kendilerine müsaade etti. ﬁeytan "iyiyi
kötüyü bilerek Tanr› gibi olacaks›nız" sözleriyle Adem ve Havva'y›
kand›rd›. Onlar ise Tanr›’ya karﬂ› itaatsizlik edip yasaklanan meyvay›
yediler. Böylece günahkâr oldular.
III. Günah›n neticeleri
1) ‹nsanl›€›n anas› ve babas› günah iﬂler iﬂlemez ç›plaklar›nın fark›na
vard›lar. Bundan önce Tanr› ile yak›n ilgileri oldu€u halde art›k
Tanr›’dan gizlenmeye çal›ﬂt›lar (Yarat›l›ﬂ 3:10). Günah her zaman
insanı Tanr›’dan ay›rıyor (Yeﬂaya 59:1-2).
2) Günah›n cezas› manevi ölümdür. Günah iﬂledi€i an Adem ruhani
bak›mdan ölü oldu. Bu demektir ki Tanr›’dan ayrıl›p Tanr›’n›n
huzurundan kovuldu. Ölümsüzlük yetene€ini de kaybederek
vücudu fiziksel bak›mdan ölecek duruma geldi. Her ne kadar o
anda ölmediyse de art›k vücudu ölüme mahkumdu.
3) Adem'in günahkâr tabiat› bütün insanl›€a geçti. 3. derste bunun
insanın günlük yaﬂant›s›nın bir vakas› oldu€unu gördük.
Çocuklara kötülü€ü ö€retmeye lüzum yoktur. (O temayül zaten
onlarda vard›r). Günahkâr ana babalardan do€an her çocuk
do€uﬂtan günahkârd›r. Adem'in büyük o€lu katildi. Her insan
günahkâr olarak do€du€u için ruhani bak›mdan ölüdür ve fiziki
bak›mdan bir gün ölmeye mahkûmdur. Bununla ilgili olarak
dikkatle Romal›lar 5. bölüm 12.den 18. ayete kadar okuyunuz.)
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4.

‹nsan›n günah› Tanr›’n›n lanetini canl› ve cans›z bütün varl›klar
üzerine getirdi.
Örne€in dikenler, depremler ve tayfunlar bunu ispatlamaktad›r.
Bunun di€er baz› sonuçlardan Yarat›l›ﬂ 3. bölüm 14-19 ayetlerde
bahsedilmektedir. Cezaevleri, hastaneler, ve cenaze mütaahidleri
aram›zda oldu€u müddetçe günah›n mevcudiyetinin ispat›na
ihtiyaç kalmaz. Gözyaﬂlar›, hastal›klar, dertler, sanc› ve ölüm
günah›n baz› neticeleridir.
IV. Günahın cezas›

Romal›lar 6. bölüm 23. ayette "Çünkü günah›n ücretinin ölüm"
oldu€unu okuyoruz. Tanr› günah iﬂleyen herkesi ölüme mahkûm etti.
Günah iﬂleyen mutlaka ölecektir. Daha yukarıda bu ölümün hem
ruhani hem de fiziki ölümü içine ald›€›n› gördük. Bu ceza mutlaka çekilmelidir. Tanr› günah› muhakkak cezaland›racakt›r.
Memleketin kanunlar›na göre kanunsuzlukları için insanlara gereken
cezay› vermeyen hakimleri hakir görüyoruz. Tamamen adil olan Tanr›
Kendi kanununa ayk›r› harekette bulunan kiﬂiyi nas›l cezaland›rmaz?
Kendi kutsal tabiat›na karﬂ› olan isyan davran›ﬂ›na nas›l bilmezlikten
gelebilir?
Böylece Tevrat (Eski Antlaﬂma) ve ‹ncil (Yeni Antlaﬂma) evrenin
Tanr›’n›n yaratt›€› gibi kalmad›€›n› bize göstermektedir. Bilhassa
insan›n tabiat› sap›k ve i€ri olmuﬂtur. ‹nsan bulunmas› gereken halde
de€ildir. ‹yi eylemler yerine, düﬂünerek kötü eylemler de bulunmakla
günah suçunu tekrarl›yor. Herkes Tanr›’n›n dostlu€u d›ﬂ›nda
do€muﬂtur.
Böylece her insan ruhani bak›mdan ölüdür ve fiziki ölüme karﬂ›
karﬂ›yad›r. Günah için hal çaresi bulmazsa her insan ebedi ölümle de
ölecektir. Bu demektir ki ebediyen Tanr›’n›n huzuruna girmesi yasaklanacakt›r. Ateﬂ gölünde günahları için sonsuzlu€a kadar ceza çekecektir. Vahiy 20. bölümün 14. ayetinde bahsedilen ikinci ölüm budur.
Günahlar iyi iﬂlere kolayca f›rçalan›p silinecek bir toza benzemez.
Bütün vücuda yay›lan ve ölüm saçan bir kanser gibidir.
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V. Günah bir tak›m dini ﬂartlar yerine getirmemek midir,
yoksa insan›n yüre€inde bulunan yanl›ﬂ bir davran›ﬂ m›d›r?
Ferisiler ‹sa'n›n zaman›ndaki en dindar insanlard›. Yerine getirmesi
gereken binlerce dini ﬂart ve töreleri vard›. Bunlardan biri yemek yemeden çok itinal› bir y›kanma töreniydi. ‹sa'n›n ö€rencileri bu törene
iﬂtirak etmedikleri için (ama herhalde ellerindeki kiri y›k›yorlard›),
Ferisiler taraf›ndan tenkit edildi.
Markos 7. bölüm 1. ayetten 23. ayete kadar ‹sa'n›n ö€rencilerini nas›l
savundu€unu okuyoruz. ‹sa, "Insan›n d›ﬂ›nda olup içine giren hiçbir
ﬂey onu kirletemez. Insan› kirleten, insan›n içinden ç›kand›r" dedi.
"‹nsan› kirleten, insan›n içinden ç›kand›r. Çünkü kötü düﬂünceler,
fuhuﬂ, h›rs›zl›k, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefahat,
k›skançl›k, iftira, kibir ve ak›ls›zl›k içten, insan›n yüre€inden kaynaklan›r". Böylece ‹sa, günah›n insan›n çürük tabiat›yla ilgili oldu€unu
gösterdi. ‹nsan Tanr›’n›n do€ruluk seviyesine göre yaﬂam›yor. ‹nsan›n
dini ﬂartlar› yerine getirmesi, fakat yüre€inin gururla ve yukarıda
zikredilen bütün kötü ﬂeylerle dolu olmas› gayet kolay ve mümkündür.
VI. Günah›n çaresi
‹ncil, kendisine karﬂ› isyan ettikleri halde, Tanr›’n›n insanları çok
sevdi€ini söylemektedir. ‹nsanlar günahlar› için elem çekmesin diye
Tanr› bir çözüm yolu haz›rlam›ﬂt›r. ‹nsanlar için kurtuluﬂ getirmek
üzere Tanr› ‹sa Mesih'i dünyaya gönderdi. ‹sa bakire Meryem'den
dünyaya geldi. Böylece Adem'in günah tabiat›ndan belirtmektedir.
Davut ve Nuh peygamberler bile günah iﬂlediler.
Çarm›ha gerildi€i zaman bütün insanlar›n günahların›n cezas›n› çekti.
Tanr›’n›n kutsal kanunu yerine getirdi. ‹sa sonsuz Varl›k oldu€u için
bizim yerimize sonsuz bir ﬂekilde elem çekti.
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VII. Bu demek midir ki herkes otomatik bir ﬂekilde kurtuluyor?
Hay›r. Örne€in: zengin bir kimse olsam ve size yeni bir elbise sat›n
almak istesem ma€azaya girip elbiseyi paket yapt›r›r, paras›nı veririm.
Elbise orada ve paras› ödenmiﬂtir, fakat sizin mal›nız olabilmesi için
ma€azaya gitmeniz benim ad›m› vererek onu teslim alman›z gerekir.
Böylelikle ‹sa herkesin günahlar›nın karﬂ›l›€›nı verdi€i halde bu aff›
Ondan istemek laz›md›r. Günah›n karﬂ›l›€› verildi€inden günahkar
oldu€unu itiraf eden ve hayat›na Kurtar›c› olarak ‹sa Mesih'i kabul
eden her insanı Tanr› affederek ona ebedi hayat verecek. 7., 8. ve 9. derslerde bu husus daha etrafl› olarak aç›klanacakt›r.
VIII. Bir kimse günah hayat›ndan nas›l kurtulur?
Bir insan kendisini kurtarmak üzere ‹sa'ya iman etti€inde hem günah›n
cezas›ndan hem de onun esirli€inden kurtuluyor. Bu demek de€ildir ki
hemen kusursuz hayat yaﬂamaya baﬂl›yor. Fakat onun geçmiﬂteki,
ﬂimdiki ve gelecek zamandaki bütün günahlar›nın ba€›ﬂland›€›
anlaﬂ›l›r. Günahlar› için hiç hükmedilmeyecektir. Düﬂünce ve eylemde
günah iﬂlememek için hayat›na yeni bir kuvvetin girdi€ini de görecektir. ‹ﬂte bundan dolay› "‹ncil" kelimesi "iyi haber" demektir.
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BEﬁ‹NC‹ DERS
‹SA'NIN HAYATI VE ÖLÜMÜ
‹sa, ‹ncil'in esas konusudur. Bu yüzden iki ders halinde onun
do€umunu, hayat›n›, yapt›€› iﬂlerini, ölümünü ve diriliﬂini
inceleyece€iz.
I. Do€umu
a) Tevrat’›n, 700 y›l önce yaz›lan bir bölümünde yaln›zca ‹sa'n›n
do€umunun ne ﬂekilde (Yeﬂaya 7:14) olaca€› de€il, fakat ‹srail'in
hangi ﬂehrinde (Mika 5:2) do€aca€› bile kaydedilmiﬂtir.
b) ‹sa'n›n do€umu di€er bütün do€umlardan farkl›d›r:
(1) Tanr›’n›n Kutsal Ruhunun etkisi ile mucizevi bir ﬂekilde annesi
hamile kald› (Luka 1 :35).
(2) Meryem adl› bir bakireden dünyaya geldi (Matta 1 :23).
(3) Bebe€in Tevrat'ta vaad edilen Mesih veya "meshedilmiﬂ olan"
oldu€unu söyleyen melekler yeryüzüne indi (Luka 2:11). O,
halk›n› günahlar›ndan kurtaracakt› (Matta 1:21).
(4) ‹sa, Adem'den geçen günah tabiat›n› annesinden almad›.
II. Hayat›
Otuz yaﬂ›na kadar ‹sa Yusuf’un marangoz atölyesinde çal›ﬂt›. Yusuf, ‹sa
do€duktan sonra annesi Meryem'le evlenmiﬂti. Otuz yaﬂ›na gelince ﬂifa
verme ve vaazetme iﬂine baﬂlad›. ‹sa kasabadan kasabaya seyahat etti€i
zamanlar kendisiyle beraber olsun diye "elçi" denilen oniki adam seçti.
‹ncil'in Matta, Markos, Luka ve Yuhanna k›s›mlar› bu seyahatlar›
ayr›nt›l› olarak tasvir etmektedir.
O zamanki din büyükleri ‹sa'n›n halk taraf›ndan tutulmas›n›
k›skand›lar. ‹sa, onlar›n yüreklerinin kötülükle dolu oldu€unu, sadece
dini ﬂartlar› yerine getirmekle meﬂgul olduklar›n› ortaya ç›kard›€› için
bu din ulular›n›n nefretiyle karﬂ›land›.
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Baﬂkalar›na yard›m etmek amac›yla yapt›€› mucizelerle evrensel
hakimiyetini gösterdi. Hiç bir zaman insanlar›n önünde gösteriﬂ yapmak için hareket etmedi.
Kusursuz, mükemmel bir hayat yaﬂad›. Düﬂmanlar› bile onda günah
veya hata bulamad›. Ölümünden bu yana hep ayn› durum...‹sa'ya iman
etmeyen ﬂah›slar da O'nun yaﬂad›€› hayat›n insan›n görebilece€i en
yüce ve en mükemmel bir hayat oldu€unu itiraf etmek zorunda
kald›lar.
III. Ö€retiﬂi
‹sa'n›n ö€retiﬂi dünyan›n gördü€ü en devrimci ö€retiﬂtir. ‹sa düﬂmanlar›n› sevmelerini ve kötülü€ü iyilikle karﬂ›lamalar›n› insanlara ö€retti.
Di€er insanlar› tenkit etmenin kötü oldu€unu ö€retti. ‹nsanlar›n
önünde sayg›lar›n› kazanmak için kendini dindar tan›tman›n ikiyüzlülük oldu€unu gösterdi. Zekat, dua ve oruç gizli olarak yap›lmal›. ‹sa,
insan›n mal ve mülkü sevmesine karﬂ› ç›kt›. ‹nsan›n ilk gayesi Tanr›’y›
sevmek ve izzetlendirmek idi.
‹sa'n›n ö€retiﬂinin en önemli konular›ndan biri Tanr›’n›n özel bir ﬂekilde
Kendi Babas› olmas›d›r. Tanr›’yla kendine mahsus bir iliﬂkide bulundu€unu iddia etti. Hatta Kendisinden baﬂka hiç kimsenin Baba'y›
tan›mad›€›n› söyledi (Matta 11:27).
‹sa ayr›ca ö€rencilerine Tanr›’ya her zaman iman edenin Babas› olarak
inanmalar›n› ö€retti. Tanr› ile iman edenlerin aras›ndaki iliﬂki kutsal ve
sevgili Baba ile kendi çocuklar› aras›nda iliﬂkidir. Bu ö€retiﬂ din
kavram›n› büsbütün de€iﬂtirdi. Tanr› merhametli ve sevgili bir Baba
oldu€undan en kötü günahkar için bile ümit vard›r (Luka 5:1-32; ayet 7
ﬂöyle demektedir: ''Size ﬂunu söyleyeyim, ayn› ﬂekilde gökte, tövbe
eden tek bir günahkâr için, tövbeyi gereksinmeyen doksan dokuz
do€ru kiﬂi için duyulandan daha büyük sevinç duyulacakt›r''). Baba
olarak, çocuklar›n›n gerçek ihtiyaçlar›n› bildi€i için, imanl›lar›n
endiﬂeye ve korkuya düﬂmemeleri gerektir (Luka 12:22-34).
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IV. ‹sa gerçekten öldü mü?
Üç sene süre ile çal›ﬂt›ktan sonra, ‹sa'n›n düﬂmanlar›, onu idam
ettirmeyi tasarlad›lar. ‹sa ise, dünyaya geliﬂinin baﬂl›ca gayesi ölmek
oldu€u için, kaçma teﬂebbüsünde bulunmad›. ‹ncil ‹sa Mesih'in ölüm
olay› üzerinde önemle durmaktad›r. ‹sa'n›n haça gerilmesi, O'nun
hayat› ile ilgili olan dört k›s›mda (Matta, Markos, Luka ve Yuhanna
bölümlerinde) ayr›nt›l› olarak tasvir edilmektedir. Bu sebeplerden
dolay› baz› kimselerin ‹sa'n›n gerçekte ölmeyip, Tanr›’n›n baﬂka bir
kimseyi O'nun yerine koydu€una inanmalar› tuhaft›r.
Bu konu üzerinde durulmas› gereken baz› noktalar vard›r.
a) Tasitus gibi o ça€›n H›ristiyan olmayan tarihçileri ‹sa'n›n ölmesinden tarihsel bir gerçek olarak bahsetmektedirler.
b) Kutsal ve dürüst olan Tanr›’n›n insanlar› y›llardan beri aldatt›€›n›
söylemek küfür olur.
c) Elçilerin ço€u ‹sa'n›n ölüp tekrar dirildi€ini inkâr etmeyi reddettikleri için öldürülmüﬂlerdir. Bir yalan u€runa ölmeye raz› olurlar
m›yd›?
d) Haça çivilen kimsenin ‹sa'n›n kendisi olmad›€›na inanmak
imkans›zd›r. Haça gerilme o kadar ›st›rapl› ve uzun süren bir ölme
ﬂekli oldu€u için haça gerilenler genellikle ba€›r›p küfrederler.
Fakat ‹sa'n›n haç üzerinde söyledi€i sözler hayat›n›n di€er
k›sm›nda görülen ayn› hilesizlik, sevgi ve ﬂefkatle doluydu.
"Kafatas› denilen yere vard›klar›nda ‹sa'y›, biri sa€›nda öbürü
solunda olmak üzere, iki suçluyla birlikte çarm›ha gerdiler. ‹sa,
'Baba, onlar› ba€›ﬂla' dedi. Çünkü ne yapt›klar›n› bilmiyorlar.' ''
(‹ncil'den Luka 23:33-34).
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V. Tanr› niçin ‹sa'n›n öldürülmesine izin verdi?
Garip görünse bile dünyaya geliﬂinde ‹sa'n›n baﬂl›ca gayesi ölmekti.
Tanr›’n›n kanunu gere€ince günah mutlaka ölümle cezaland›rılmal›.
Fakat Tanr› günahkâr insanlar› daha sevdi. Onlardan hiç birinin
mahvolmas›n› istemedi. Bu sebepten Tanr›, bütün insanlar›n
günahlar›n›n cezas›n› çeksin diye ‹sa'y› dünyaya gönderdi.
Böylece ﬂunlar› söyleyebiliriz:
a) ‹sa'n›n ölümü gerekliydi (Luka 9:22 ye bak›n›z. ‹sa kendi hakk›nda
ayn› ﬂeyi söylüyor). Tanr›’n›n ezeli maksad›n›n bir unsuru idi
(1 Petrus 1: 19-20). Tevrat'ta verilen peygamberlik sözlerini yerine
getirmesi için gerekli idi (Yeﬂaya 53:5). ‹nsanlar› Tanr›’ya getirmek
için (1 Petrus 3:18) laz›md›.
b) ‹sa'n›n ölümü baﬂkalar› içindi. ‹nsanlar›n yerine öldü (1 Petrus
2:24).
c) ‹sa'n›n ölümü yeterli idi (‹braniler 9:24-28). ‹sa Tanr›’n›n günaha
karﬂ› olan gazab›n› çekip tüketti€i için ölümü Tanr›’n›n her ﬂart›n›
yerine getirdi. ‹sa Mesih hudutsuz bir zat oldu€u için ölümünün
de€eri de hudutsuzdur.
d) Günahkâr insan›n Tanr›’n›n huzuruna tekrar gelebilmesi için tek
yol oldu€undan Tanr› ‹sa'n›n ölmesine izin verdi (l Yuhanna 4:9-10).
Tanr› bizi sevdi, ve günahlar›m›za kefaret olarak O€lunu gönderdi.
Tanr› günahlar›m›z› görmezlikten gelemez. O'nun kutsall›€›
günahlar›n cezaland›r›lmas›n› gerektirmektedir.
VI. Isa'n›n haça gerilmesi
‹sa'n›n haça gerilmesiyle ilgili olaylar› ‹ncil’de, Matta'n›n 27. bölümü,
Markos'un 15. bölümü, Luka'n›n 23. bölümü ve Yuhanna'n›n 19.
bölümünda okuyabilirsiniz. Suçsuz olan›n suçlu olanlar için haça gerildi€ini okumak okuyucunun düﬂüncesini üzüntü ile dolduruyor. Fikrini
hayretle de dolduruyor... Demek ki Tanr› insanlar› o kadar sevdi ki
‹sa'n›n ›st›rap çekmesine müsaade edecek kadar. Fakat her ﬂeyden önce
bu bir zaferdir. Ölmeden ‹sa muzaffer bir ba€›rıﬂla "Tamamland›" diye
ba€›rd› (Yuhanna 19:30). Yeryüzünde iﬂi tamamland›. Girmek isteyen
her insan için cennet kap›s›n› açm›ﬂt›...

22

ALTINCI DERS
‹SA'NIN D‹R‹L‹ﬁ‹
Yuhanna 19:31den 20:31e kadar okuyunuz.
I. Isa'nın gömülmesi
‹sa Romal› askerler taraf›ndan haça gerildikten birkaç saat sonra öldü.
Haça gerilen kimseler genellikle uzun bir süre sonra öldükleri için
(bazen bir hafta kadar) askerler ﬂaﬂ›rd›. ‹sa'n›n gerçekten öldü€ünden
emin olabilmeleri için bir hançerle bö€rünü deldiler, oradan kan ve su
ç›kt›. ‹sa'n›n ö€rencilerinin ço€u bu olay›n vukua geldi€i yerden
kaçm›ﬂlard›.
Gizlenmiﬂ olanlardan iki arkadaﬂ› cesedini gömmek için izin ald›lar. Bu
iﬂi geciktirmemek gerekiyordu. O akﬂam Yahudilerin kutsal bir bayram›
baﬂlayacakt›. Bayramda ölüye dokunmak yasakt›. Acele ederek cesedini büyük miktarda baharat ile beraber keten bezlere sard›lar. Yak›nda
bulunan ve onlardan birisine ait bulunan bir kabre koydular. Kabir
ma€ara ﬂeklindeydi. Iki adam›n ancak kald›rabildi€i kocaman bir taﬂ›
ma€aran›n a€z›na yuvarlad›lar. ‹sa'y› haça gerdiren Yahudiler ‹sa'n›n
ö€rencilerinin cesedi çalarak ‹sa'n›n ölümden dirildi€ini iddia edeceklerinden korktular. Taﬂa mühür vurup kabrin önüne nöbetçiler koydular.
II. ‹sa'nın cesedine ne oldu?
Yahudilerin bayram›n›n ertesi günü seher vakti ‹sa'n›n ölüsüne baharat
koymak üzere baz› kad›nlar kabre gittiler. Taﬂ› yerinden kald›r›lm›ﬂ
görünce ve cesedi bulamay›nca kad›nlar ﬂaﬂ›rd›lar. Bir melek ‹sa'n›n
ölümden dirildi€ini onlara söyledi. ‹sa'n›n di€er ö€rencilerini
ça€›rd›lar. ö€renciler keten bezleri ve baﬂ›na sar›lan sarg›y› hiç bozulmam›ﬂ olarak gördüler. Fakat ceset kaybolmuﬂ ve havaya uçmuﬂ gibiydi.
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Daha sonra ‹sa ö€rencilerine göründü. O'nu görünce sevinçle coﬂtular.
Onlara dirilmiﬂ vücudunu gösterdi. Gerçek bir vücut idi.
Onlar›n gözü önünde yemek yedi (Luka 24:41-43e bak›n›z). Normal
insan vücudundan de€iﬂikti. ‹sa bu vücutla kapal›, kilitli kap›lardan
rahatl›kla geçebiliyordu (Yuhanna 10:19a bak›n›z). Ondan sonraki bir
kaç hafta zarf›nda ‹sa beﬂ yüzden fazla, guvenilir tan›klara göründü
(1 Korintliler 15:3-5e bak›n›z).
III. ‹sa'n›n gö€e yükseliﬂi
Diriliﬂinden k›rk gün sonra, ‹sa ö€rencilerini Yeruﬂalim (Kudüs ﬂehri)
yak›nlar›nda bir da€a götürdü. Onlara Tanr›’n›n Kutsal
Ruhunu gönderece€ine söz verdi. Kutsal Ruh, yüreklerine girip, pak ve
tanr›sal bir hayat yaﬂamalar› için, onlara kuvvet verecekti. Ondan sonra
‹sa onlar› b›rakt›, gö€e yükseldi.
Birkaç gün sonra Kutsal Ruh ö€rencilere indi (7. derse bak›n›z).
Cesaretle doldular, sokaklara ç›k›p ‹sa'n›n ölümden dirildi€ini sevinçle
ilan ettiler. Daha önce korkmuﬂlar, baz›lar› ‹sa'y› bile tan›mad›klar›n›
söylemiﬂlerdi. Halbuki ﬂimdi herkesin önünde ‹sa'n›n insanlar›
günahlar›ndan kurtarabildi€ini duyuruyorlard›. Hayatlar›nda büyük
de€iﬂiklik olmuﬂtu.
IV. Isa'n›n diriliﬂinin delilleri
Pavlus Elçi baz› H›ristiyanlara "Mesih dirilmemiﬂse iman›n›z yararsizd›r, siz de hâlâ günahlar›n›z›n içindesiniz" ﬂeklinde yazd› (1 Korintliler 15:17). ‹man edenler H›ristiyanl›€›n temelini, ‹sa'n›n diriliﬂi
oldu€unu berrak bir ﬂekilde görmüﬂtür. ‹sa ölümden dirilmemiﬂse
insan›n günah sorunu için çözüm yoktur. ﬁu halde milyonlarca H›ristiyan, ‹sa'n›n diriliﬂine öylesine sabit bir ﬂekilde neden inanm›ﬂt›r?
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Olaylar› baﬂka bir ﬂekilde aç›klamak mümkün de€ildir. Sözgelimi:
a) ‹sa'n›n düﬂmanlar› ölüsünü kald›rm›ﬂlar ise ö€renciler ölümünden
diriliﬂini ilan etmeye baﬂlar baﬂlamaz ölüyü ortaya ç›kar›rlard›.
b) ‹sa'n›n ö€rencileri ölüsünü çalm›ﬂ saklam›ﬂlar ise, ﬂu halde H›ristiyanl›k bir yalan üzerine kurulmuﬂ olurdu. Halbuki H›ristiyanl›€›n
en önemli ö€retiﬂlerinden biri yalan söylemenin kötü oldu€udur.
Bununla birlikte bu izahat ‹sa'n›n ölümünden sonraki haftalarda
ö€rencilerinin hayat›nda meydana gelen hayret verici büyük
de€iﬂikli€i hesaba katm›yor.
c) ‹sa'n›n zaman›nda haftan›n istirahat günü Cumartesi günü idi. ‹lk
H›ristiyanlar ‹sa'n›n ölümden diriliﬂini anmak üzere Cumartesi
günü yerine Pazar günü tatil yapmaya baﬂlad›lar. Bütün Avrupa
(Türkiye dahil olmak üzere) bu sebepten Cuma veya Cumartesi
günü de€il, Pazar günü tatil yap›yor.
d) O zamandan beri gerçek H›ristiyanlar (sözde H›ristiyanlar de€il)
kendi hayatlar›nda bu diriliﬂ kuvvetinin yaratt›€› de€iﬂikli€i
gördüler.
V. ‹sa kimdir?
‹sa' n›n ö€rencileri tek Tanr›'ya inanarak yetiﬂmiﬂlerdir. Onlarca herhangi bir insan›n kendini Tanr›’yla eﬂit k›lmas› küfürden baﬂka bir ﬂey
de€ildi. Bununla birlikte a€›r bunal›mlar ve bask›lar alt›nda üç y›l ‹sa'yla kald›ktan sonra O'nun bir insandan daha yüksek oldu€una derece,
derece kanaat getirdiler. Onun mucize yapmaktaki tabiat üstü gücünü
gördüler. Son olarak ölümden diriliﬂine ﬂahit oldular. O'nu haça gerildikten sonra hayatta görmeleri onlar›, kendisinin söyledi€i gibi,
Tanr›’n›n O€lu oldu€una inand›rd›. Tamamiyle anlayamad›klar› halde,
u€runda ölmeye raz› olacak kadar bu kanaat› s›k› bir ﬂekilde muhafaza
ettiler.
‹ncil bu gerçe€i ﬂöyle ifade etmektedir: "Söz insan olup aram›zda
yaﬂad›. O’nun yüceli€ini - Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik
O€ul’un yüceli€ini - gördük" (Yuhanna 1:14).
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Ve "Görünmez Tanr›’n›n görünümü, bütün yarat›l›ﬂ›n ilk do€an› O’dur"
(Koloseliler 1:15).
"Tanr› eski zamanlarda peygamberler arac›l›€›yla birçok kez çeﬂitli yollardan atalar›m›za seslendi. Bu son ça€da da her ﬂeye mirasç› k›ld›€› ve
arac›l›€›yla evreni yaratt›€› kendi O€lu’yla bize seslenmiﬂtir. O€ul,
Tanr› yüceli€inin par›lt›s›, O’nun varl›€›n›n öz görünümüdür. Güçlü
sözüyle her ﬂeyi devam ettirir. Günahlardan ar›nmay› sa€lad›ktan
sonra, yücelerde ulu Tanr›’n›n sa€›nda oturdu. " (‹braniler 1:1-3).
VI. ‹ncil'in ‹sa hakk›ndaki ö€retiﬂi
a) ‹sa'dan söz edilirken Tanr›’n›n vas›flar› kullan›l›yor:
- ‹sa, insan vücudunda dünyaya gelmeden önce mevcuttu.
Dünyan›n kuruluﬂundan önce dahi O mevcuttu (Yuhanna 17:5e
bak›n›z).
- ‹sa yeryüzündeki her bir hizmetçisiyle ayn› anda beraberdir
(Matta 28:20).
- Hudutsuz kuvvet sahibidir (Matta 28:18).
- Hudutsuz bilgi sahibidir (Yuhanna 2:23-25,21:17).
- O de€iﬂmiyor. "‹sa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek ayn›d›r"
(‹braniler 13:8).
b) Tanr›’n›n iﬂleri ‹sa taraf›ndan yap›l›yor:
- ‹sa herﬂeyi yaratm›ﬂt›r (Yuhanna 1 :3).
- O evreni ayakta tutmaktad›r (Koloseliler 1: 17).
- Bütün insanlar› yarg›layacakt›r (Matta 25:31-33).
c) Tanr›’n›n unvanlar› ‹sa'ya veriliyor:
- Baba Tanr› O€ula "Tanr›" diye hitap ediyor (‹braniler 1 :8).
- ‹nsanlar ‹sa'ya "Tanr›" diye hitap ettiler. Onlar›n bu hitab›n› reddetmedi (Yuhanna 20:28).
- Kötü ruhlar O’nun Tanr› oldu€unu bildi (Markos 1 :24).
- Kendisinin Tanr› oldu€unu (Yuhanna 10:30) söyledi ve insanlar
Ona iman ettiler (Yuhanna 6:68-69).
VII. Sonuç
Gerçek H›ristiyanlar›n ‹sa hakk›nda inançlar› tarihi vak›alara dayanmaktad›r. Büyüklerinin veya din ö€retmenlerinin söyledikleri de€il,
‹sa'n›n hayret verici hayat ve her ﬂeyden önce, ölümden diriliﬂi onlar›
ikna etmektedir.
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YED‹NC‹ DERS
KUTSAL RUH
("KUTSAL RUH" kelimesi ‹ncil'in eski çevirilerinde geçen
"Ruhül kudüs" karﬂ›l›€›nda kullan›lm›ﬂt›r)
I. Kutsal Ruh Isa taraf›ndan vaadedilmiﬂtir
Haça gerilmeden bir akﬂam önce ‹sa ö€rencileriyle yemek yedi.
Ölece€ini bildi€i için onlara çok önemli ﬂeyler ö€retti. Kendisi onlardan
ayr›lacakt›. Fakat "Sizi öksüz b›rakmayaca€›m" dedi. ‹sa "Ben de
Baba’dan dileyece€im. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size
baﬂka bir Yard›mc›, Gerce€in Ruhu’nu verecek," ﬂeklinde konuﬂtu
(Yuhanna 14:15,18).
Böylece gelecek olan...
- Baba Tanr› taraf›ndan gönderilecekti.
- Ö€rencilerle daima birlikte olacakt›.
- Bir insan de€il, Ruh olacakt›.
- Ö€rencilere her ﬂeyi ö€retecekti (Yuhanna 14:26).
- ‹sa'y› izzetlendirecekti (Yuhanna 16: 17).
Diriliﬂinden sonra gö€e ç›kmadan önce ‹sa Kutsal Ruhun yak›nda
gelece€ini söyledi: "Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaks›n›z.
Yeruﬂalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyan›n dört
buca€›nda benim tan›klar›m olacaks›n›z" (Elçilerin ‹ﬂleri 1:8).
II. Kutsal Ruh'un geliﬂi
(Elçilerin ‹ﬂlerinin 2. bölümünü okuyunuz)
Bir kaç gün sonra, ö€renciler ayn› yerde toplanm›ﬂ bulunuyorlard›:
"Kuvvetli bir rüzgar esiyormuﬂ gibi ans›z›n gökten bir ses geldi ve bu
ses oturduklar› evin her yan›n› doldurdu. Ve ateﬂten yap›lm›ﬂ, alevden
diller ﬂeklinde onlara görünüp hepsinin ayr› ayr› üzerlerine kondu.
Hepsi Kutsal Ruh'la doldular, ve baﬂka dillerle konuﬂma€a baﬂlad›lar"
(Elçilerin ‹ﬂleri 2:2-4).
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Her ö€renci de€iﬂik bir dilde Tanr›’ya hamt etmeye baﬂlad›. Büyük bir
kalabal›k toplan›nca ö€rencilerden biri olan Petrus ‹sa'n›n onlar›
günahlar›ndan nas›l kurtarabildi€ini yüksek sesle anlatt›. Üç bin kiﬂi
tövbe etti, ‹sa'n›n takipçisi oldu (Elçilerin ‹ﬂleri 2:41).
Elçilerin ‹ﬂlerinin bundan sonraki bölümlerinden ilk imanl› toplulu€un
(Kilisenin) Kutsal Ruh'un kuvvetiyle hayret verici bir h›zla nas›l
yay›ld›€›n› okuyabilirsiniz.
III. Kutsal Ruh'un geliﬂinin sonuçlar›
‹sa'n›n ö€rencilerinin hayatlar›na giren Kutsal Ruh'un çal›ﬂmas›n› ﬂöyle
özetleyebiliriz:
a) ‹sa'n›n insanlar› günahlar›ndan kurtarmak üzere nas›l öldü€ünü ve
ölümden dirildi€ini ilan etmek için cesaretle doldular (Elçilerin
‹ﬂleri 4:8-13, 4:31).
b) ﬁifa verme mucizelerini yapmak için kuvvetlendirildiler (Elçilerin
‹ﬂleri 31-10 ve 5:12-16).
c) Mal› mülkü olanlar hepsini sat›p muhtaç olanlara verecek kadar
birbirlerini sevmeye baﬂlad›lar. Bütün mallar›n› aralar›nda paylaﬂ›yorlard› (Elçilerin ‹ﬂleri 2:44-45,5:32-36).
IV. Kutsal Ruh 'un semeresi
"Ruh’un ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik, sab›r, ﬂefkat, iyilik, ba€l›l›k,
yumuﬂak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa
yoktur" (Galatyal›lar 5:22-23).
V. Kutsal Ruh nedir?
Aradan çok zaman geçmeden ö€renciler üzerlerine inen Kutsal Ruh'un
‹sa'da bulunan ayn› Ruh oldu€una anlamaya baﬂlad›lar. Böylece Kutsal
Ruh'un da Tanr› oldu€unu kanaat getirdiler.
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‹ncil Kutsal Ruh'u Tanr› olarak ﬂu ﬂekilde göstermektedir:
a) "Tanr›" diye ça€r›l›yor (Elçilerin ‹ﬂleri 5:3,4).
b) Onda Tanr›’n›n vas›flar› bulunuyor: Hayat (Romal›lar 8:2), Hakikat
(Yuhanna 16:13), Sevgi (Romal›lar 15:30), ve Sonsuzluk (‹braniler
9:14).
c Tanr›’n›n iﬂlerine yap›yor: Günah için dünyay› ilzam ediyor
(dünyay› ve insanlar› günahkâr oldu€una ikna ediyor; Yuhanna
16:8). Diriltiyor (Romal›lar 8: 11) ve kötü ruhlar› ç›kar›yor (Matta
12:28).
‹ncil O'nun sadece bir kuvvet veya bir faaliyet olmad›€›n›, fakat
ﬂahsiyet sahibi oldu€unu berrak bir ﬂekilde ö€retmektedir.
a) Yol gösteriyor (Elçilerin ‹ﬂleri 8:29)
b) Menediyor (Elçilerin ‹ﬂleri 16:6,7).
c) Üzülebiliyor (Efesliler 4:30).
VI. Kutsal Ruh'u nas›l alabiliriz?
Tanr›’n›n arzusu her insan ile bir sevgi ba€› kurmakt›r. Fakat bunun için
kimseyi zorlamaz. Herkese seçme hakk›n› b›rak›r. Tanr›’n›n bir kimse
önceki günahkâr hayat›ndan tövbe etti€i ve ‹sa'n›n onu kurtaraca€›na
inand›€› zaman Kutsal Ruh onun yüre€ine girer. Buna "yeniden do€uﬂ"
denilmektedir. Bu konuyu gelecek derste inceliyece€iz. Kutsal Ruh o
kimsenin günahkâr davran›ﬂlar›n› iyi davran›ﬂlar ﬂeklinde de€iﬂtirmeye ve yukar›da bahsedilen sonuçlar› meydana getirmeye baﬂlar.
Böylece Tanr›’yla gittikçe geliﬂen bir arkadaﬂl›k baﬂlar.
NOT: Baz› kimseler gelece€i ‹sa taraf›ndan vaadilen Tesellici'nin Tanr›
taraf›ndan daha sonra gönderilecek insan› bir peygamber oldu€una
inan›r (Halbuki ‹ncil Tesellici'nin Kutsal Ruh oldu€unu aç›kça belirtmektedir). Derler ki "Tesellici" kelimesinin eski Yunancas› olan
"Parakletos" kelimesi "methedilmeye lay›k" anlam›na gelen "Periklutis"
kelimesinden de€iﬂtirilmiﬂtir. Halbuki ‹sa Tesellici' nin
(a) ö€rencilerle daima olaca€›n› (Yuhanna 14:16) ve
(b) bir insan olmay›p bir Ruh olaca€›n› (Yuhanna 14:26) söyledi.
Bu fikrin böylece bir esasa dayanmad›€› aç›kça görülmektedir.
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SEK‹Z‹NC‹ DERS
YEN‹DEN DO⁄Uﬁ
Bu dersi anlayabilmeniz için ‹ncil’in Yuhanna k›sm›n›n 3. bölümünün
1'den 21 'e kadar olan ayetlerini okuman›z gereklidir.
Tanr›’ya kavuﬂmak istedi€inde ciddiyseniz "Yeniden Do€uﬂ" konusunu
anlaman›z ﬂartt›r. Bu anlay›ﬂta Tanr›’n›n size yard›mc› olmas›n›
dileyiniz.
I. Kim yeniden do€maya muhtaçt›r?
Nikodimos ‹srail'deki en dindar adamlardan biriydi. Yahudi reislerinden biri olmas› ve ferisi mezhebine üye bulunmas› dolay›siyle haftada iki defa oruç tutuyor, fakirlere yard›m ediyor, ayr›ca günde bir kaç
defa da Tanr›’ya dua ediyordu. Buna ra€men ‹sa onun yeniden
do€mas›n›n ﬂart oldu€unu söylüyordu. ‹nsanlar›n hiç biri ister zengin,
ister fakir, iste dindar, ister dinsiz, ister ünlü, ister tan›nmam›ﬂ bir kimse
olsun "yeniden do€mad›kça Tanr›’n›n egemenli€ini göremez."
II. Yeniden do€mak ne demek?
"Kendisine kabul edip ad›na iman edenlerin hepsine Tanr›’n›n çocuklar›
olma hakk›n› verdi. Onlar ne kandan, ne beden ne de insan iste€inden
do€dular; tersine, Tanr›’dan do€dular". (Yuhanna 1: 12,13).
1) "Ne kandan" sözleri do€al soy ve nesilden gelme olmad›€›n› belirtir. ‹ncil hiç kimsenin H›ristiyan olarak do€mad›€›n› aç›kça ö€retmektedir. Her ﬂah›s bu hususta kendi kendine karar vermelidir.
2) "Ne beden ne de insan iste€inden do€dular; tersine, Tanr›’dan
do€dular" sözleri ise "yeniden do€uﬂ" un kilise büyükleri veya
papazlar taraf›ndan meydana getirilmedi€ini aç›klar, Tanr›’n›n
iﬂidir.
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3) "Ne bedenin iradesinden" sözleri demektir ki "yeniden do€uﬂ" baﬂl›
baﬂ›na kendi teﬂebbüzlerimizle meydana getirece€imiz ﬂey de€ildir.
D›ﬂ, kötü âdetlerden vazgeçmekle yap›lan kiﬂiﬂel bir islâhat da
de€ildir.
4) Sadece dinsel inanç da de€ildir. Kiliseye veya H›ristiyan
toplant›lar›na gitmek bir kimseyi gerçek H›ristiyan yapmaz.
Nikodimos çok dindar bir adamd› ama yeniden do€mas› lâz›md›.
5) Yaln›z Tanr› taraf›ndan yap›labilen ruhani de€iﬂikliktir. Bir kimsenin vücudunun nas›l do€mas› gerekse böylece ruhun do€mas› da
gerekir. Yeniden do€uﬂ bir kimsede Tanr›’n›n meydana getirdi€i
ruhani hayatt›r.
6) Yeniden do€uﬂtan önce günah bir insan› etkisi alt›nda yürütür, onu
Tanr›’ya karﬂ› isyankar eder. Yeniden do€uﬂtan sonra ise Kutsal
Ruh o kimseyi etkisi alt›na al›r, Tanr›’ya kavuﬂturur.
III. Bir kimse neden yeniden do€uﬂa muhtaçt›r?
‹sa'n›n Nikodimos'a söyledi€i sözleri ele alal›m.
1) Tabiat› itibariyle insan›n ruhani hayat› yoktur (Yuhanna 3:6
"Bedenden do€an bedendir. Ruh’tan do€an ruhtur"). Buradaki
"beden" kelimesi her insan›n fiziksel do€uﬂta ald›€› günah tabiat›
demektir. ‹ﬂledi€i günah dolay›siyle Adem günah tabiat›n› ald›. Bu
tabiat, do€uﬂ yoluyla Adem'in bütün torunlar›na ve dolay›siyle
bütün insanlara geçti (Romal›lar 5: 12, 18, 19'a bak›n›z).
Beden denilen bu günah tabiat›n›n mahiyeti Romal›lar, bölüm 8,
ayetler 5'ten 8'e kadardaki k›s›mda aç›klanmaktad›r. Tanr›’ya karﬂ›
isyan eder ve dolay›siyle Tanr›’y› hiç memnun edemez. Böylece
tab›at itibariyle insan›n Tanr›’yla ilgili ﬂeyleri isteyecek, anlayacak
ve hatta hoﬂlanacak ruhani bir yetene€i yoktur. "Bedenden do€an
bedendir". Kediler kuﬂ yavrusunu do€urmad›€› gibi insan›n fiziksel
vücudunun do€uﬂu da ayn› surette ruhun do€mas›na sebep olmaz.
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2) ‹nsan›n tabiat› itibariyle göremedi€i ve giremeyece€i Ruhani
K›rall›k (Yuhanna 3: 3,5). Bu evrende iki k›rall›k var: ‹nsanlar›n
k›rall›€› ve Tanr›’n›n K›rall›€›. Yeniden do€uncaya kadar ancak
insanlar›n k›rall›€› olan maddi dünyay› görüyoruz. Bütün ilgimiz
maddi ﬂeylerde toplan›r. Tanr›’n›n k›rall›€›n›n mevcudiyetini fark
edebilmemiz için yeniden do€uﬂa ihtiyac›m›z var. Tanr›’n›n
K›rall›€›na girmekten ileri gelen "yiyecek içecek sorunu de€il,
do€ruluk, esenlik ve Kutsal Ruh’ta sevinçtir" kendi hayat tecrübemize katabilmek için yeniden do€mam›z ﬂartt›r” (Romalilar 14: 17).
IV. Bir kimse nas›l yeniden do€ar?
Yeniden do€uﬂun iki k›sm› vard›r: Tanr›’ya ait k›s›m ve insana ait k›s›m.
A. Insana ait k›s›m
1) Tövbe.
Yuhanna'n›n 3. bölümün 5. ayetindeki "su" kelimesi tövbeyi temsil
etmektedir. O zamanlar Vaftizci Yahya günahlar›ndan tövbe
etmelerini insanlara söylemekte, tövbe ettiklerini aç›kça göstermek
için suyun içine girip vaftiz edilmelerini istemekteydi. Böylece ‹sa,
bütün insanlar gibi günahkar oldu€unu görmesini ve samimi bir
yürekle tövbe etmesini Nikodimos'a söyledi (Elçilerin ‹ﬂleri 2: 37,
38'e bak›n›z).
2) ‹sa'n›n günahlar için kefaret oluﬂuna iman.
Yuhanna'n›n 3. bölümünün 14'ten 16'ya kadarki ayetlerinde ‹sa
"yeniden do€uﬂ"un nas›l olaca€an› Tevrat'tan bir örnekle gösterdi.
‹srail halk› M›s›r'da köle olarak tutulmuﬂtu. Tanr› onlar›
M›s›rl›lar›ndan kurtarm›ﬂt›. Musa onlar› Tanr›’n›n vaadetti€i yurda
götürmek üzere Tanr› taraf›ndan atanm›ﬂt›. Bu yurda do€ru
ilerledikleri s›rada yaﬂama ﬂartlar›ndan ﬂikayet etmeye baﬂlad›lar.
Tevrat'taki Çölde Say›m k›sm›n›n 21. bölüm, 4'ten 9'a kadarki ayetlerinde ﬂöyle denilmektedir:
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“Ama yolda halk sab›rs›zland›. Tanr›’dan ve Musa’dan yak›narak,
‘Çolde ölelim diye mi bizi M›s›r’dan ç›kard›n›z?’ dediler ‘Burada ne
ekmek var, ne de su. Ayr›ca bu i€renç yiyecekten de tiksiniyoruz!’
Bunun üzerine RAB halk›n aras›na zehirli y›lanlar gönderdi. Y›lanlar
›s›r›nca ‹srailliler’den birçok kiﬂi öldü. Halk Musa’ya gelip, ‘RAB’den
ve senden yak›nmakla günah iﬂledik. Yalvar da, RAB aram›zdan y›lanlar› kald›rs›n’ dedi. Bunun üzerine Musa halk için yalvard›. RAB
Musa’ya, ‘Bir y›lan yap ve onu bir dire€in üzerine koy. Is›r›lan herkes
ona bak›nca yaﬂayacakt›r’ dedi. Böylece Musa tunç bir y›lan yaparak
dire€in üzerine koydu. Y›lan taraf›ndan ›s›r›lan kiﬂiler tunç y›lana
bak›nca yaﬂad›.”
Bu olay›n ›ﬂ›€› alt›nda bir kaç önemli noktaya dikkat edelim.
a) ‹srail halk› günah iﬂledi (Çölde Say›m 21:5). Ayn› surette bütün
insanl›k düﬂünceleriyle, sözleriyle ve davran›ﬂlar›yla Tanr›’ya karﬂ›
günah iﬂlemiﬂtir (Romal›lar bölüm 3 ayet 23).
b) Tanr›’n›n hükmü ‹srail üzerine indi (Çölde Say›m 21:6). Benzer bir
ﬂekilde bütün günahlar›m›za karﬂ› hak etti€imiz Tanr›’n›n yarg›s›
aç›klanm›ﬂt›r (Romal›lar 1:18)
c)

‹srail tövbe etti (Çölde Say›m 21:7). Tövbe, bir kimsenin
hayat›ndaki günaha karﬂ›, düﬂüncelerinde meydana gelen
de€iﬂikli€in yol açt›€› davran›ﬂ ve eylemlerindeki de€iﬂmedir. Tanr›
günahkârlar›n tövbe etmesini emrediyor (Elçilerin ‹ﬂleri 17:30).

d) Tanr› y›lan taraf›ndan ›s›r›lan ‹srailliler için kurtuluﬂ yolunu Musa’ya
aç›klad›. Buna mukabil Tanr› bizim için kurtuluﬂ yolunu ‹ncil’ de
aç›klad› (Romal›lar 10: 8,9)
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e) Tunçtan bir y›lan yap›ld› ve bütün ‹sraillilerin görebilece€i bir
yerde, bir de€nek üzerine as›ld›. Çölde Say›m, bölüm 21, ayet 8, 9;
Yuhanna bölüm 3, ayet 14 ile karﬂ›laﬂt›r›n›z. Musa'n›n y›lan› yükseltti€i gibi, böylece ‹sa'n›n, günah taraf›ndan ›s›r›lm›ﬂ insanl›€›n
kurtuluﬂu için çarm›h üzerine gerilmesi gerekti. Bizim günah›m›z›n
gerektirdi€i bütün cezay› çekti. ‹sa ölümüyle Tanr›’n›n günahkârlara karﬂ› olan bütün isteklerini yerine getirdi. Tanr› O'nu ölümden
diriltmekle O€lu'nun kefaret mahiyetindeki ölümünü kabul etti€ini
gösterdi (Elçilerin ‹ﬂleri 5: 30, 31).
f)

Is›r›lan her bir ‹srailli yaﬂamak için bakmal›yd› (Çölde Say›m 21:8).
Tunçtan y›lan›n kald›r›lmas› onlar› kendili€inden kurtarmad›.
‹sa'n›n günahlar›m›z için ölmesi ve kurtuluﬂumuz için gereken iﬂi
tamamlamas›, ﬂahsen ‹sa'ya Kurtar›c› olarak güvenmedi€i, O'nu
hayat›n›n Rabbi yapmad›€› takdirde hiç bir günahkâr› kurtaramaz.
Y›lan taraf›ndan ›s›r›lan ‹srailli kendisini kurtarmak için hiç bir ﬂey
yapamad›€› gibi ayn› ﬂekilde biz de kurtuluﬂu kazanmak için hiç
bir ﬂey yapamay›z. Yapaca€›m›z tek ﬂey iman etmektir. Bu da sözde
kalan bir inanç de€il, fakat çekingenlik olmaks›z›n kendimizi Rab
‹sa'ya adamak demektir (Efesliler 2:8,9)

B. Tanr›’ya ait k›s›m
Zaten ölmüﬂ say›labilen ›s›r›lm›ﬂ bir ‹srailli bakt›€› an, yaﬂad› (Çölde
Say›m 21:1). Yeni bir hayat ald›, hatta diyebiliriz ki yeniden do€du.
Suçlu ve kaybolmuﬂ bir günahkar ‹sa Mesih'in, günahlar› için öldü€üne
iman etti€i ve ‹sa'y› kendi Kurtar›c›s› olarak kesinlikle kabul etti€i an
Tanr› ona ruhani (yani ebedi) hayat› veriyor. Tanr› o kiﬂinin içinde
yaﬂamak üzere Kutsal Ruh'u gönderiyor (Yuhanna 1:12). Kutsal Ruh'u
alan insan Tanr›’n›n nitelikleri olan sevgi, sevinç, selâmet, ve di€er
vas›flar› hayat›nda göstermeye baﬂl›yor. ‹sa'n›n söyledigi, Tanr›’n›n
K›rall›€›n› görmek ve ona girmek için ﬂart olan yeniden do€uﬂ budur.
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V. Bir kiﬂi ne zaman yeniden do€abilir?
Bunun cevab›n› saatinize bakmakla verebilirsiniz. "Yeniden do€uﬂ"
suçlu bir günahkâr›n ‹sa'ya bak›p, O'na kendi Rabbi ve Kurtar›c›s›
olarak güvendi€i an vukua gelir. Neden siz bulundu€unuz yerde ve ﬂu
anda oldu€unuz gibi kendi kendinizi kurtarma çabalar›n›zdan vazgeçmiyor, Kurtar›c›n›z olarak ‹sa'ya güven miyorsunuz? (2. Korintliler
6:1,2). Hat›rlay›n›z ki bu andan itibaren kendi kendinize ait olmayacak,
art›k ‹sa'ya ait olacaks›n›z.
Bir çok zorluklar› olmas›na ra€men ‹sa daima Kendi izinde gitmenizi
isteyecek. Fakat yol ne kadar zor olursa olsun ‹sa'n›n sizi kurtarmak için
yapt›€› fedakârl›kla mukayese edilemez. Yeniden do€uﬂ baﬂl› baﬂ›na o
kadar büyük bir de€erdir ki onu kazanmak için karﬂ›l›€›nda baz› zahmetlere ve güçlüklere katlanmak de€er.
NOT: Kendinizi günahlar›n›zdan kurtarmak üzere ‹sa'ya güvenerek
kalbinizde dua etti€iniz zaman belki duygulan›rs›n›z, belki de duygulanmazs›n›z. Duygulanmazsan›z, hat›rlay›n›z ki duygular önemli
de€ildir, daha sonra geleceklerdir. Önemli olan ﬂey Tanr›’n›n Kelâmi ile
vaadedilenlere iman etmektir (Örne€in Yuhanna 3:16).
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DOKUZUNCU DERS
KURTULUﬁ
Kurtuluﬂun yeniden doguﬂ konusuyla yak›n ilgisi vard›r. Yeniden
doguﬂ her insan›n Tanr›’dan almaya muhtaç oldu€u ruhani hayat›n
gereklili€i, kayna€› ve mahiyeti ile ilgilidir. Kurtuluﬂ Tanr›’n›n ‹sa
Mesih'te haz›rlad›€› kurtar›c› güç ve büyüklü€ü belirtmektedir.
I. ‹ncil'de kurtuluﬂ kelimesi neyi kasdediyor?
Kurtuluﬂ kelimesi genellikle bir kimsenin tehdit edildi€i bir tehlikeden
kurtulmas› eylemini tasvir etmek için kullan›l›r. Vatan›n Atatürk
taraf›ndan yabanc› ordular›n sald›r›s›ndan kurtar›lmas›na da ayn›
ﬂekilde "Kurtuluﬂ Savaﬂ›" ad› verilmektedir. Birisinin bo€ulmaktan,
yanan bir binada, veya batan bir gemiden kurtuldu€unu
söyledi€imizde üç ﬂey akl›m›za gelir:
a) Kurtulacak kiﬂi ölüm tehlikesindeyken.
b) Birisi onun umutsuz durumunu gördü ve onu kurtarmaya gitti.
c) Yard›m›na koﬂan adam gayesine eriﬂti ve onu tehlikeden
uzaklaﬂt›rdI.
Böylece onu "kurtard›". "Kurtarmak", "kurtulmuﬂ", "kurtar›c›", "kurtuluﬂ" kelimeleri defalarca ‹ncil' de geçer. Bu kelimeler ruhani bak›mdan
yukar›da belirtti€imiz anlam› taﬂ›maktad›r.
II. ‹nsan›n Tanr› taraf›ndan kurtulmas›n›n gereklili€i
Bu herkesin karﬂ›laﬂaca€› iki olaydan ileri geliyor.
a) ‹nsan›n günah›
Tabiat itibariyle her insan›n ruhani durumunu daha önceki derslerde tart›ﬂm›ﬂt›k. Her insano€lunun, kendisini do€uﬂtan günahkar
k›lan bir günah tabiat›na sahip olarak dünyaya geldi€ini iﬂaret
etmiﬂtik.
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Asl›nda Tanr›’n›n suretinde yarat›ld›€› için (yani ﬂahsiyet ve mizaç
sahibi olarak - Tevrat, Tekvin k›sm›, bölüm 1 ayet 27) günahkâr
insan›n hâlâ iyilik iﬂleme, güzellikten hoﬂlanma ve güzelli€i yaratma özlemi vard›r. Bununla beraber tüm tabiat› üzerinde günah›n
lekesi bulunmaktad›r. Bu günah tabiat› zamanla günahkâr
düﬂünceler, sözler, eylemler ve Tanr›’ya karﬂ› düﬂmanca
davran›ﬂlarla kendini gösterir. Eski Antlaﬂma (Tevrat ile Zebur) ve
Yeni Antlaﬂma (‹ncil) kitaplar› bunu aç›kça belirtiyor. ‹ncil'deki
Romal›lar k›sm›n›n 5. bölümünün 12, 18 va 19 ayetlerini, 6.
bölümünün 16 ayetini, 8. bölümünün 5'ten 8'e kadarki ayetlerini, 1.
bölümünün 21' den 32' e kadarki ayetlerini, Efesliler k›sm›n›n 7.
bölümünün 20'den 23'e kadarki ayetlerini okuyunuz.
Bu ayetleri dikkatle okuyan her kiﬂi insan›n:
1) Ba€›ﬂlanmaya muhtaç bir kay›p oldu€unu
2) Bulunmaya muhtaç bir kay›p oldu€unu
3) Serbest b›rak›lmaya muhtaç bir mahkûm oldu€unu
4) Affedilmeye muhtaç bir suçlu oldu€unu
5) Hayata muhtaç ruhani bir ölü oldu€unu
6) Ayd›nlanmaya muhtaç ruhani bak›mdan bir kör oldu€unu
7) Serbest b›rak›lmaya muhtaç günah›n kölesi oldu€unu anlayacakt›r.
Böylece insan kendi kendini kurtaramayacak durumda ve tüm
çaresizlik içindedir.
b) Tanr›’n›n do€rulu€u
Tanr› kutsald›r, günah› cezaland›rmaya mecburdur. Tanr› "hiç bir
suçu cezas›z b›rakmam” diyor (Tevrat, M›s›rdan Ç›k›ﬂ 34:7).
Günahtan nefret ediyor. Günahlar›nda ölenlerin hepsinin huzurundan kovulup sonsuzlara kadar cehennemde kalmas› gerekti€ini
aç›klamaktad›r. ‹ncil'deki Yuhanna k›sm›n›n 8. bölümünün 21.
ayetine, Markos 9. bölümünün, 43'ten 48'e kadarki ayetlerine, Luka
k›sm›n›n 16. bölümünün 22'den 31'e kadarki ayetlerine, Vahiy
k›sm›n›n 20. bölümünün 11'den 15'e kadarki ayetlerine bak›n›z.
‹nsan günahkâr oldu€u ve Tanr› kutsal oldu€u için günahkâr›n
günahlar›n›n cezas›ndan kurtulmas› gerektir. "Kurtulmak için ne yapmam gerekir?" diye ba€›rmal›d›r (Elçilerin ‹ﬂleri 16: 30,31).
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III. Kurtuluﬂ haz›rlanm›ﬂt›r
‹ncil, sevgili O€lunun kurban edilmesi yoluyla, Tanr›’n›n en büyük
sevgiyle herkes için kurtuluﬂu haz›rlad›€›n›n müjdesidir. ‹ncil'de iki ﬂey
aç›kça ö€retilmektedir:
a) ‹sa günahkârlar›n Kurtar›c›s› olarak geldi (Matta 1: 21). ‹sa gönüllü
olarak Baba Tanr›’ya olan eﬂitli€ini bir yana b›rak›p kurtuluﬂu
haz›rlamak üzere insan ﬂeklinde dünyaya geldi. Yuhanna k›sm›n›n
3. bölümünün 16. ve 17. ayetlerini, Markos k›sm›n›n 10. bölümünün
45. ayetini, Yuhanna k›sm›n›n 10. bölümünün 11. ve 15'ten 18'e
kadarki ayetlerini okuyunuz.
b) ‹sa'n›n ölümü ve diriliﬂiyle Tanr›’n›n memnuniyetini sa€layan bu
kurtuluﬂ haz›rland›. ‹sa gönüllü olarak haç üzerine gerilmekle
bizim suçlulu€umuzun ve günahlar›m›z›n bütün sorumlulu€unu
Kendi üzerine ald›. Günahlar›m›z› Kendi bedeninde taﬂ›d›.
Günahkârlar için, onlar›n yerine ve onlar›n günahlar›na vekalet
eden bir kurban olarak öldü. Günah›n karﬂ›l›€›nda çekilmesi icap
eden bütün ceza O'nun taraf›ndan ödendi. Tanr›’n›n günahkârlara
karﬂ› olan bütün adil hükümleri, ‹sa Mesih'in bizim yerimize ölmesiyle, yerine getirildi. Tanr› ‹sa'y› ölümden diriltmek, ve Baba
Tanr›’yla birlikte muhteﬂem yerine tekrar getirmekle O'nun bu kurban›n› tamamen kabul etti€ini gösterdi.
‹ncil'den birinci Petrus k›sm›n›n 2. bölümünün 24. ayetini ve 3.
bölümünün 18. ayetini, ‹kinci Korintliler k›sm›n›n 5. bölümünün
21. ayetini, Romal›lar k›sm›n›n 5. bölümünün 6'dan 9'a kadarki
ayetlerini ve Elçilerin ‹ﬂleri k›sm›n›n 17. bölümünün 30. ile 31. ayetlerini okuyunuz.
IV. Günahkâr bu kurtuluﬂu nas›l elde edebilir?
a) Tövbe etmelidir.
Tövbe etmek daha önceki bütün günahkâr düﬂüncelerinden,
davran›ﬂlar›ndan ve faaliyetlerinden uzaklaﬂmas› demektir. ‹ncil'
den Luka k›sm›n›n 13. bölümünün 3. ayetini ve Elçilerin ‹ﬂleri
k›sm›n›n 17. bölümünün 31. ayetini okuyunuz. O zamana kadar
Tanr›’n›n kusursuz ve mükemmel düzenine göre yaﬂamad›€›n›
ancak sonsuz cehenneme lay›k oldu€unu Rabbe itiraf etmelidir.
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b) ‹ncil' e inanmal›, ona iman etmelidir.
Kaybolmuﬂ ve suçlu bir günahkâr olarak ‹sa'n›n onun u€runda
ölmüﬂ oldu€una iman etmelidir. ‹sa'n›n günahlar›n› yüklendi€ine,
Kendi yerine geçti€ine ve ölümüyle kurtuluﬂu için gereken her ﬂeyi
yapt›€›na güvenmesi gerektir.
c)

Rab ‹sa'y› kabul etmesi gerekir.
Rab ‹sa'y› ﬂahsi Kurtar›c› olarak kendi iradesini kesin karar›yla
kabul etmeli, o andan itibaren ‹sa'y› kendi hayat›n›n Efendisi yapmal›d›r. "‹sa’n›n Rab oldu€unu a€z›nla aç›kça söyler ve Tanr›’n›n
O’nu ölümden diriltti€ine yürekten iman edersen kurtulacaks›n"
(Romal›lar 10:12).
"Kendisine kabul edip ad›na iman edenlerin hepsine Tanr›’n›n
çocuklar› olma hakk›n› verdi." (Yuhanna 1:12).

Siz de kurtulmak istiyor musunuz?
Yaﬂam›n›z›n her k›s›m›n› yönetsin diye ‹sa'y› hayat›n›z›n Efendisi yapmay› arzu ediyor musunuz? Öyleyse ﬂu sözlerle dua ediniz:
"Rab ‹sa, suçlu ve kaybolmuﬂ bir günahkâr oldu€umu itiraf ediyorum. Haç üzerinde benim günahlar›m› yüklendi€ine, benim yerime
öldü€üne iman ediyorum. Kendi kendimi kurtaramayaca€›m›
kabul ediyor, kurtuluﬂ için yapt›€›n tam ve mükemmel iﬂe güveniyorum. ﬁu anda Seni Kurtar›c›m olarak kabul ediyorum. Lütfen
hayat›m›, heveslerimi, vaktimi, param› ve ünvanlar›m› idarenin
alt›na al. Beni kurtard›€›n için ﬂükrediyorum" .
V. Kurtuldu€umuzdan nas›l emin olabiliriz?
Tanr›’n›n sözüyle. Tanr›’n›n yalan söylemesi mümkün de€ildir. O€luna
güvenen herkesin ba€›ﬂland›€›na, kurtuldu€una ve ebedi hayat sahibi
oldu€una söz vermiﬂtir (Elçilerin ‹ﬂleri 10:43; 16:31; Romal›lar 5:2; 8:1;
Yuhanna 10:21-29).
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VI. Kurtuluﬂun üç yönü vard›r
a) Geçmiﬂle ilgili yönü: Günah›n cezas›ndan veya neticesinden kurtuluﬂ. ‹sa günahlar›m›z›n bütün cezas›n› çekti€inden dolay› iman
edenler onlar›n korkunç sonucundan kurtulmuﬂ olurlar (Yuhanna
5:24).
b) ﬁimdiki zamanla ilgili yönü: Günah›n kuvveti veya kontrolünden
kurtuluﬂ. Bir kimse tövbe ve iman etti€i zaman Kutsal Ruh o
insan›n içine girer, onu hayat›daki günah iﬂleme mecburiyetinden
serbest b›rak›r (1. Korintlilar 6:19). Bu demek de€ildir ki imanl›
günah iﬂleyemez, çünkü "beden" denilen günah tabiat› hala onda
mevcuttur. Fakat, günah art›k o kimsenin hayat›n› idare eden bir
faktör de€ildir.
c) Gelecekle ilgili yönü: Günah›n mevcudiyetinden kurtuluﬂ. Bu
‹sa'n›n tekrar geliﬂinde vukua gelecektir. O zaman ölüleri diriltecek
ve diri olan bu imanl›lar›n vücutlar›n› günah iﬂlemeyecek
çürümeyecek ve ölmeyecek ﬂekilde de€iﬂtirecek. Bu da kurtuluﬂun
özledi€imiz son yönüdür (‹braniler 9:27-28).
VII. Art›k kurtuldu€umuza göre istedi€imiz
gibi günah iﬂleyebilir miyiz?
Baz›lar› derler ki ‹sa Mesih'e güvenmemiz kolay bir yoldur. "Cennete
gitmek için yapaca€›m›z bir ﬂey kalmad›ysa o zaman iyi davran›p
davranmamam›z›n fark› yoktur". ﬁüphesiz böyle bir düﬂünce tarz›
tamamen yanl›ﬂt›r. Kurtuluﬂ (yeniden do€uﬂ) an›nda imanl›, Kutsal
Ruh Tanr›’yla dostça bir iliﬂkiye baﬂlamaktad›r. Tanr›, onun en yak›n
arkadaﬂ› haline gelir. En iyi bir arkadaﬂ›n›z›n sevmedi€i ﬂeyleri ﬂüphesiz yapmazs›n›z. Ayn› ﬂekilde günah iﬂlenmesi Tanr›’y› üzdü€ü için
imanl› bir kimse günah iﬂlemekten nefret etmeye baﬂlar. Her ne kadar
kendisini günah iﬂlemekten tamamen kurtaramamakta ise de,
davran›ﬂlar› de€iﬂmiﬂ ve günah iﬂlemeyi sevmekten çok, ondan nefret
etmeye do€ru yönelmiﬂtir. Bedenin (günah tabiat›n›n) hüküm süren
etkisinden kurtulmak için imanl›ya Tanr›’n›n verdi€i ﬂu imkanlar
vard›r:
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a) Tanr›’n›n Kelâm›n› (Kutsal Kitap) okumak, incelemek ve ona itaat
etmek ( 2. Timoteos 3:16,17).
b) Dua ile Tanr›’yla devaml› bir ﬂekilde irtibatta bulunmak (‹braniler
4:14-16).
c) Do€ru ve faydal› bir yaﬂay›ﬂ için vücudunu Tanr›’ya teslim etmek
(Romal›lar 6:13, 12:1,2).
d) ‹ﬂledi€inizi bildi€iniz her günah› hemen Tanr›’ya itiraf etmek ve
ondan vazgeçmek (l. Yuhanna 1: 8,9).
VIII. Kurtuluﬂun sonuçlar›
Bunlar say›lamayacak kadar çoktur (Efesliler 1:3-14). ‹ﬂte onlardan
birkaç›:
a) Tanr›’yla bar›ﬂ halinde olmak (Romal›lar 5:1). Düﬂmanl›€›m›za son
vermek.
b) Cennette sonsuz yuva (Yuhanna 14:1-3).
c) Günah taraf›ndan idare edilen hayattan kurtuluﬂ (Romal›lar 8:2).
d) Tanr›’n›n çocu€u olma sevinci (Romal›lar 5:10,11, 8:14-17).
e) Kendi kendinizi memnun etmek için de€il, Tanr›’y› memnun etmek
için yaﬂamak (2. Korintliler 5-15).
f) ‹yi iﬂler (Efesliler 2:10, Matta 15:16).
g) Tanr›’ya tap›nmak, hamdetmek ve dua etmek (Efesliler 5:18-20,
Koloseliler 3:16,17).
Okuyucu Tanr›’n›n Sözünün yetkisiyle ebediyen kurtulmuﬂ oldu€unu
anlay›ncaya dek b›k›p usanmadan çal›ﬂmal›d›r.
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ONUNCU DERS
‹NAYET
I. Önsöz
Günümüzde Tanr›’n›n insanlarla olan iliﬂkileri inayete dayanmaktad›r.
Bu, Tanr›’n›n insanlara lây›k olmad›klar› bir lütuf gösterdi€i anlam›n›
taﬂ›maktad›r. "‹nayet" kelimesi ‹ncil'de 128 defa kullan›lm›ﬂt›r. Baba
Tanr› "bütün inayetlerin Tanr›s›" diye tasvir ediliyor (l. Petrus 5:10). ‹sa
"inayet ve hakikat dolu" diye tasvir ediliyor" (Yuhanna 1:14-18). Kutsal
Ruh "inayet Ruhu" diye çagr›l›yor (‹braniler 10:29). Böylece Tanr›’da
mevcut üç ﬂahsiyet inayet özelli€ini taﬂ›yor.
II. "‹nayet" kelimesi nas›l aç›klan›yor?
"‹nayet" kelimesi Eski Antlaﬂma’da de (Tevrat ve Zebur’da) bulunmaktad›r. Türkçeye "inayet" diye çevrilen bu ‹branice kelime "aﬂa€› derecede olan kimseye lütufla e€ilmek" anlam›nda kullan›l›yor. ‹ncil'deki
inayet kelimesi "kay›rmak, temiz yüreklilik, ﬂefkat demektir.
Tanr› adil ve kutsal olmakla beraber O'nun ayn› zamanda seven Tanr›
oldu€unu hat›rlamak çok önemlidir. ‹ncil'in as›l konusu budur.
‹ﬂledi€imiz günahlardan nefret ediyor, fakat kendisine benzeyerek
yarat›ld›g›m›zdan dolay› da bizi seviyor. Bunu ak›lda tutarak, "inayet"
hakk›nda birkaç aç›klama yapmak istiyoruz:
a) "‹nayet" lây›k olmayanlara gösterilen sevgidir. Tanr› sevgidir. Bu
sevgiyi suçlu, kirli, isyan eden günahkârlara gösterdi€inde inayet
oluyor.
b) Üst seviyede olana karﬂ› sevgi tap›nmakt›r, kendi seviyesindeki
birine karﬂ› muhabbetir, aﬂa€› seviyedekine karﬂ› e€ilen sevgi ise
inayettir.
c) ‹nayet, hüküm ve gazaptan baﬂka bir ﬂey haketmedi€imiz halde,
Tanr›’n›n bize sevgi ve merhamet göstermesidir.
d) ‹nayet, Tanr›’n›n yeryüzünün en kötüsünü kurtarmak için Cennetin
en Alâs›n› (‹sa'ya) vermesiyle ifade edilebilir.
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III. ‹nayet ve ‹yi ‹ﬂler
‹nayet iyi iﬂler ile kar›ﬂt›r›lmamal›d›r. Bir insan ibadet etmekle kurtuluﬂu sa€layabilseydi böylece kurtuluﬂ sadece onun karﬂ›l›€› (ücreti)
olurdu. (Romal›lar 4:4,5, 11:6). Tanr› insana karﬂ› borçlu de€ildir.
Kurtuluﬂ, Tanr›’n›n insanlara ücretsiz ve karﬂ›l›ks›z olarak verdi€i bir
hediyedir. ‹nayet ﬂeriat ile de (Tanr›’n›n gönderdi€i kanunlarla)
kar›ﬂt›rmamal›d›r. Tanr›’n›n ﬂeriat› tutmakla insanlar kurtulamazlar,
çünkü ﬂeriat› tutamazlar.
Yakub k›sm›n›n 2. bölümünün 10. ayeti: "Çünkü Yasa’n›n her dedi€ini
yerine getirse de tek konuda ondan sapan kiﬂi bütün Yasa’ya karﬂ› suçlu
olur", diye bizi uyarmaktad›r. ‹ncil, bütün peygamberler dahil olmak
üzere ‹sa'dan baﬂka herkesin günah iﬂledi€ini belirtiyor. ‹nsanlar
inayetle kurtulmaktad›r.
Bu durumu ayd›nlatmak bak›m›ndan aﬂa€›daki tablo yard›mc› olabilir.
ﬁeriat
a) ﬁeriat yap›lacak iyi iﬂleri
getirir
b) ﬁeriat diyor ki "Bunu yap›n
ve yaﬂayacaks›n›z"

‹nayet

a) ‹nayet yap›lm›ﬂ bir iﬂten söz
ediyor
b) ‹nayet diyor ki "‹lk önce
hayat bulun, ondan sonra iyi
iﬂler yapacaks›mz"
c) ﬁeriat diyor ki "Tanr›n›z›
c) ‹nayet diyor ki "Tanr› dünyay›
... seveceksiniz"
o kadar sevdi ki .." (Yuhanna
3:16). "Bizse seviyoruz, çünkü
önce O bizi sevdi”
(1. Yuhanna 4:19)
d) ﬁeriat en iyi mahkûm ediyor d) ‹nayet en kötüyü kurtar›yor
(Romal›lar 3:19,20)
(Romal›lar 3:23, 24, 4:5)
e) ﬁeriat günahlar› aç›kl›yor
e) ‹nayet kurtuluﬂu aç›kl›yor.
(Romal›lar 3: 20)
(Titus 2:11-13)
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IV. ‹nayetin Gereklili€i
‹nsan Tanr›’n›n Kutsal ﬁeriat›na karﬂ› günah iﬂlemiﬂ bir isyankârd›r
(Romal›lar 3:25, Koloseliler 1:21). Bu yüzden Tanr›’n›n gazab›ndan
baﬂka bir ﬂeye lay›k de€ildir. Tanr›’n›n Kutsal ﬁeriat›n› tutmayan bir
varl›k olarak insan Tanr›’n›n önünde suçludur (Romal›lar 3:19, Yakub
2:10).
V. ‹nayetle Kurtuluﬂ
Bir insan kurtulacaksa bunun Tanr›’n›n inayeti vasitas›yla olmas› gerektir. Ama Tanr› kutsald›r, günah› görmezlikten gelemez. Günah mutlaka
cezaland›r›lmal›d›r.
‹ncil' deki müjde Tanr›’n›n kutsal kal›p günahkârlar› inayetle kurtarabilece€ini bize bildiriyor. ‹sa Tanr›’n›n günaha karﬂ› olan hükmünü
(yarg›s›n›) Kendisinde çekti. Rab ‹sa'n›n haç üzerindeki bu iﬂi
dolay›siyle ‹sa'ya güvenen herkesin günahlar›n› adil bir ﬂekilde
ba€›ﬂlayabilmektedir. ‹sa iﬂi tamamlad›. ‹nayet kurtuluﬂu arayan
günahkârdan yaln›z iman istiyor (Efesliler 2:8-9). Bu iman körü körüne
bir s›çray›ﬂ de€il, gerçeklere dayanan bir ad›md›r.
VI. ‹nayetten ileri gelen bereketler
‹nayet günahkâra birçok yeni, hayret verici imtiyazlar getirmektedir.
Bunlar›n en büyüklerinden üçü ﬂunlard›r:
a) Kurtuluﬂ (Titus 2:11-13). Bu demektir ki imanl›n›n ebedi hayat›
vard›r.
b) Hakl› ç›kar›lma (‹ncil'de salih say›lma diye geçiyor) (Romal›lar
3:23-26). Bu demektir ki Tanr› ‹sa'ya güvenmiﬂ olan bir günahkâr›
(adil bir ﬂekilde) suçsuz say›yor.
c) Tanr›’n›n huzuruna giriﬂ (Romal›lar 5:2). Bu demektir ki gerçek
imanl› bir kimse dua yoluyla Tanr›’n›n huzuruna girebilir.
Günahlar›ndan dolay› art›k Tanr›’dan uzak de€ildir.
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ONB‹R‹NC‹ DERS
‹MAN
‹man›n önemini anlamadan ‹ncil'i uzun bir süre incelemek mümkün
de€ildir. ‹manl› olmadan bir günahkar›n kurtulmas› mümkün de€ildir
(Efesliler 2:8,9). Bu yüzden 'iman' kelimesinin anlanm›n› ö€renmek çok
önemlidir.
I. ‹man nedir?
‹ncil' de iki çesit imandan bahsedilmektedir.
a) Bir insan› günahtan kurtarmak üzere ‹sa'nın haç üzerinde yapt›€›
iﬂe iman etmek. Günah suçundan kendi kendini kurtaramayaca€›n›
anlayan bir kimsenin kurtar›c› olarak ‹sa'ya güvenmesi.
b) Bizi seviyor ve kay›r›yor diye, günden güne artan bir kuvvetle
Tanr›’ya iman (ﬂüphesiz bu dualar bencil olmad›klar› takdirde).
Tanr›’n›n dualar›m›za cevap verece€ine inand›€›m›zda bu çesit
iman belirir.
II. ‹man nereden geliyor?
Dünyada etraf›m›za bakt›€›m›zda baz› insanlar›n ‹sa'ya iman etmediklerini ve dolay›siyle kurtulmuﬂ olmad›klar›n› anl›yoruz. Bu, imanın
kayna€›n› araﬂt›rmam›za yol aç›yor. ‹man Tanr›’n›n hediyesidir
(Yuhanna 3:27). Kendisine iman etmeleri için Tanr› insanlara kuvvet
veriyor. Bir insan iman› nas›l elde edebilir? Bu sorunun cevab›
Romal›lar'›n 10. bölümünün 17. ayetindeki "Demek ki iman, haberi
duymakla, duymak da Mesih’le ilgili sözün yay›lmas›yla olur", sözlerinde bulunuyor. Mesih'in kelâm› ‹ncil'dir. Bir insan Tanr›’ya iman
etmiyorsa ‹ncil okumal›d›r. Okurken Tanr›’n›n onun gözlerini açmas›n›
dilemelidir. Belki de ﬂu sözlerle:
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"Ey Tanr›, bu Kitap Senin Sözün ise, ‹sa Senin O€lun ise ve benim için
öldü ise ‹ncil okurken bana bu ﬂeyleri göster. Gösterirsen iman
edece€im ve ‹sa'n›n taraftar› olaca€›m". Tanr› O'nun iste€ini yapmak
isteyen herkesin gerçe€i anlayaca€›na dair söz vermiﬂtir (Yuhanna
7:17).
III. Neye iman etmeliyiz?
‹man bir ﬂeye veya bir kimseye dayanmal›d›r. ‹man yaln›z baﬂ›na yetersizdir. Do€ru olana iman etmelidir. Bir kimse kendini ‹stanbul'dan
Ankara'ya kadar götürecek diye otomobiline güvenebilir. Fakat araban›n tamire ihtiyac› oldu€u için bu kimse Bolu da€›nda arabas› yolda
kal›nca ona olan inanc›n›n ve güveninin, bir bak›ma iman›n›n yersiz
oldu€unu anlayacakt›r.
‹ncil, Rab ‹sa Mesih'i iman›n dayanak noktas› olarak ortaya koyuyor
(Elçilerin ‹ﬂleri 20:21).
Bir adam›n iman›n›n miktar› de€il, ‹sa'ya iman edip etmemesi önemlidir. ‹sa'ya iman ediyorsa kurtulmuﬂtur.
Bir çok kimse ‹sa'ya inand›€› halde bu inançlar› onlar› kurtaram›yor.
Kurtulmalar› için ‹sa'ya iman etmeleri, O'na s›€›nmalar› gerekir.
Aya€›n›zda, bütün vücudunuz yay›lmaya yüz tutmuﬂ bir enfeksiyon
varsa, baﬂvurdu€unuz doktor size antibiyotik verecektir. Doktorun sizi
iyileﬂtirece€ine inan›r, fakat verdi€i ilaçlar› almazsan›z ölebilirsiniz.
‹sa'n›n Bakire Meryem'den do€du€unu, haç üzerinde öldü€ünü, tekrar
dirilip gö€e ç›kt›€›na inanabilirsiniz. Fakat, sizi günahlar›n›zdan kurtaracak ve cennete götürecek diye O'na s›€›n›ncaya kadar O'na iman
etmiﬂ say›lmazs›n›z.
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IV. ‹man örnekleri
‹ncil iman örnekleriyle doludur. ‹braniler k›sm›n›n 11. bölümünde
Tanr›’n›n di€er insanlar›n imkâns›z oldu€unu düﬂündükleri ﬂeyleri
yapaca€›na iman eden baz› göze çarpan adamlar ve kad›nlar
s›ralan›yor. Bu bölümü ‹ncilinizde okuyunuz.
Burada baﬂka iki örnek daha verebiliriz. Birincisi: Matta k›sm›n›n, 8.
bölümünün 5' den 10' a kadar olan ayetlerinde bahsedilen yüzbaﬂ›n›n
iman› (Bunu da yine ‹ncil'den okuyunuz). Yüzbaﬂ› ‹sa'n›n uzakta bulunan hizmetçisini bir sözle iyileﬂtirece€ine iman etti.
‹kincisi: Kenanl› kad›n›n iman›d›r (Matta 15:22-28). Kad›n Yahudi
olmad›€› halde Tanr›’n›n seçti€i halk olan Yahudilere ekmekten arta
kalan k›r›nt›lar›n kendisine verilmesini diledi (Bu 'ekmek' kelimesi
mecazi manâda kullan›l›yor. Ekmek ruhani ve fiziki bereketler demektir). Kad›n›n iman› alçakgönüllü ve devaml›yd›. ‹man›n karﬂ›l›€›n› ald›
(bu kad›n hakk›ndaki ayetleri okuyunuz).
V. Iman›n Karﬂ›l›€›
Gerçek iman asla karﬂ›l›ks›z kalmaz. Hiç kimse Tanr›’ya boﬂuna güvenmemiﬂtir. Günahlar›ndan tövbe eden, iman› arayan ve Rab ‹sa Mesih'e
iman eden her günahkâr kurtulmuﬂtur. ‹sa dedi ki, "Bana geleni asla
kovmam" (Yuhanna 6: 37).
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ON‹K‹NC‹ DERS
GERÇEK K‹L‹SE
Kilisenin kuruluﬂundan bu yana yaklaﬂ›k olarak iki bin y›l geçmiﬂtir. Bu
zaman zarf›nda ‹ncil' in ilkelerinden bir sapma meydana gelmiﬂ, bir çok
kilise örgütleri ruhani ilkelerden çok, siyasal ve maddi ilkeler üzerine
kurulmuﬂtur. Bu derste bugünkü kilise yaﬂam›na örnek olarak ilk
kiliseyi ele alaca€›z. Elçilerin ‹ﬂleri k›sm›n›n 2. bölümünün 37'den 47'ye
kadar olan ayetlerini ve 4. bölümünün 32'den 37'ye kadar ayetlerini
okuyunuz.
Gerçek kilise nedir?
Birçok kimse kilisenin bir yap› veya Roma Katolik veya Rum Ortodoks
Kiliseleri gibi birer dev örgüt oldu€unu düﬂünür. Fakat ‹ncil'deki kilise
fikri ‹sa Mesih'i seven insanlar toplulu€udur. Bu topluluk içindeki
kiﬂiler bir gövdenin üyeleri olarak tasvir edilecek derecede bir olup birbirlerini sevmelidirler. Her üye Kilisenin Baﬂ› (Efesliler 4:15,16) olan
‹sa'ya ba€l›d›r ve böylece birbirlerine ba€l›d›rlar. Üyelerin birlikte topland›klar› yer önemli de€ildir. Toplant› yeri özel bir yap› olabilece€i gibi
sadece birinin evi de olabilir.
Gerçek kilisenin faaliyetleri.
Elçilerin ‹ﬂleri k›sm›n›n 2. bölümünün 42. ayeti ilk kilisenin dört
faaliyetini tasvir ediyor: Elçilerin ö€retiﬂi, ortakl›k, ekmek k›rma ve
dualar.
I. Elçilerin ö€retiﬂi
Elçiler ‹sa'n›n dünyadaki hizmetinin üç y›l› boyunca devaml› olarak
O'nu yak›ndan izleyen kimselerdi. Onlara O ö€retti ve böylece onlar da
baﬂkalar›na.
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Vaktiyle, ö€retileri (Tanr›’n›n ilham›yla) yaz›ya geçirildi ve elimizdeki
‹ncil 'in bir k›sm› oldu.
Her hangi bir H›ristiyan toplulu€unun veya kilisenin önemli bir
faaliyeti Tanr›’n›n sözü olan ‹ncil'i okumak ve incelemek olacakt›r.
II. Ortakl›k
"Müﬂareket" kelimesi "paylaﬂma" anlam›n› taﬂ›yor. H›ristiyan hayat› bir
tak›m kaidelerin yerine getirilmesi de€il, dirilmiﬂ olan ‹sa Mesih'le canl›
bir iliﬂkidir. Böyelece Tanr›’n›n yaﬂamalar›nda yapm›ﬂ ve yapmakta
oldugu ﬂeyleri birbirlerine anlatmak imanl›lar için sevinçli bir olayd›r.
Onlar› sonsuz cezadan kurtarmak için akla s›€maz fedakârl›k yapan
Rabbe karﬂ› ortak bir sevgileri oldu€u için di€er imanl›lar›n arkadaﬂl›€›ndan hoﬂlan›rlar.
III. Ekmek k›rma
‹sa, haça gerilmeden az önce on iki ö€encisiyle birlikte bir yemek yedi.
Sonra eline ekmek ald› ve dedi ki: "Bu sizin için olan benim bedenimdir,
bunu benim zikrim için yap›n ..." Yemekten sonra bir kâse ald› dedi ki:
"Bu kâse kan›mla gerçekleﬂen yeni antlaﬂmad›r.
Her içti€inizde beni anmak için böyle yap›n".
(1. Korintliler: bölüm 11, ayet 23'ten 26'ya kadar).
K›r›lan ekmek bizim için ölüme teslim edilen ‹sa'n›n bedenini temsil
edecek, kâseden içilen "asman›n mahsûlü" ‹sa'n›n kan›n› temsil edecektir.
‹sa'n›n ölümünden bu yana imanl›lar ekmek yemek ve kâseden içmekle ‹sa'n›n ölümünü ve diriliﬂini anmak için toplanm›ﬂlard›r. 1. Korintliler›n 11. bölümünün 26. ayeti:
".. bu ekme€i her yedi€inizde ve bu kâseden her içtiginizde,
Rab’bin geliﬂine dek Rab’bin ölümünü ilan etmiﬂ olursunuz”
diye bize söylüyor.
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IV. Dua.
‹ki veya ikiden fazla taraftarlar›n›n birlikte yapt›klar› dua hakk›nda ‹sa
özel olarak söz verdi. Dedi ki: "..yeryüzünde aran›zdan iki kiﬂi, dileyecekleri herhangi bir ﬂey için anlaﬂ›rlarsa, göklerdeki Babam dileklerini
yerine getirir. Nerede iki ya da üç kiﬂi benim ad›mla toplan›rsa, ben de
orada, aralar›nday›m" (Matta 18:19,20).
‹manl›lar dua etmek ve tap›nmak için birlikte toplanmaktan her zaman
hoﬂlanm›ﬂlard›r. ‹manl›lar›n bir toplulu€un etti€i dualarda özel kuvvet
vard›r. Elçilerin ‹ﬂleri k›sm›n›n 7. bölümünün 23'ten 31'e kadarki ayetleri ve 12. bölümünün 12'den 17'e kadarki ayetleri ilk kilisedekilerin birlikte dua etmelerinin iki örne€ini veriyor (bu ayetleri okuyunuz).
V. ‹lk Kilisenin Di€er Özellikleri
a) Tanr›’n›n ne yapt›€›na tan›kl›k yapt›.
Elçilerin ‹ﬂleri tümüyle ilk kilisenin nas›l herkese ‹sa'n›n ölümden
dirildi€ini ve bundan dolay› onlar› günahlar›ndan kurtarabildi€ini
ilan etmesinin tarihçesidir. Kutsal Ruh onlar› korku dolu korkaklar
olmaktan Efendileri (‹sa) için ölmeye haz›r kimseler olarak
de€iﬂtirdi. Tanr› f›rsat verdikçe gerçek H›ristiyanlar di€erlerine ‹sa
hakk›nda bahsetmekten utanm›yorlar.
b) Üyelerin birbirlerine karﬂ› büyük sevgileri vard›.
Birbirlerine olan sevgileri öylesine büyüktü ki ".. mallar›n›, mülklerini sat›yor ve bunun paras›n› herkese ihtiyac›na göre da€›t›yorlard›" (Elçilerin ‹ﬂleri 2:45). "‹manlar toplulu€unun yüre€i ve
düﬂüncesi birdi. Hiç kimse sahip oldu€u herhangi bir ﬂey için ‘ Bu
benimdir’ demiyor, her ﬂeylerini ortak kabul ediyorlard›" (Elçilerin
‹ﬂleri 4:32).
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c)

Hastalar› iyileﬂtirme mucizeleri yap›ld›.
Kutsal Ruh elçilere hastalar› iyileﬂtirme yetene€ini verdi. Bugün
dahi, Tanr› hastalar› iyileﬂtirme mucizelerini, ya iyileﬂtirme
yetene€ini verdi€i ferdlerle, ya da kilisenin dualar›yla (Yakup 5:1415) yap›yor.
VI. Papazlar gerekli mi?

Di€er kiﬂilerden daha "kutsal", kendilerine dini meslek edinmiﬂ dinsel
kiﬂi s›n›f› ‹ncil'de yoktur, Petrus elçi (Tanr›’n›n vahiyle) bütün
imanl›lara "kahin" ünvan›n› veriyor.
‹lk H›ristiyanlar›n topluluklar›n›n her birinde çobanlar›n koyunlar›na
bakt›klar› gibi Tanr›’n›n sürüsüne bakmaya görevlendirilen ihtiyarlar
vard› (1. Petrus 5:l-5). Kimi zaman bunlardan biri Tanr›’n›n iﬂlerine
daha çok vakit vermek için di€erleri taraf›ndan para yard›m› görüyordu (1. Timoteos 5:17,18).
VII. Kilise ne zaman topland›?
Troas (Çanakkale yak›n›ndaki Trova harabeleri ayn› ﬂehirdir) ﬂehrindeki kilise haftan›n ilk gününde (Pazar günü) toplan›rd›. (Elçilerin ‹ﬂleri
20:7). ‹manl›lar genellikle Pazar günleri tap›nmak için, haftan›n di€er
günlerinde dua, ‹ncil okuma, ve müﬂareket için toplan›rlar.
Gerçek H›ristiyanlar dinsel bir görev oldu€u için de€il, hoﬂland›klar›
için kiliseye gider veya di€er imanl›larla toplan›rlar.
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ONÜÇÜNCÜ DERS
CENNET VE CEHENNEM
‹nsanlar öldükten sonra ne olacaklar›n› öteden beri merak etmiﬂlerdir.
"Ölüm her ﬂeye son verir mi?". "Ölmüﬂ olanlar nerededir?". "Cennet ve
cehennem hakk›nda ne bilebiliriz?" Bunlar en çok sorulan sorulardan
birkaç›d›r. ‹lk önce "öldü€ü anda bir insana ne oluyor?" sorusunu ele
alaca€›z.
I. Öldü€ü anda bir insana ne oluyor?
Bunu anlamak için insan›n vücut, can ve ruhtan ibaret üç k›s›mdan
müteﬂekkil oldu€unu hat›rlayal›m (‹ncil 1. Selanikliler 5:23). Bunlardan
birincisi maddidir, di€er ikisi ise maddi de€ildir. Ruhu ile bir insan
Tanr›’n›n varl›€›n› fark edebilir. Can› ile kendi varl›€›n› anlayabilir.
Vücudu ile etraf›ndaki yarat›klar›n fark›na var›r. Yaln›z Tanr›’n›n sözü
ruhu candan ay›rabilir (‹braniler 4:12).
Ölüm an›nda can ve ruh vücuttan ayr›l›r. Vücut mezarl›€a gömülür.
‹manl›lar için "uyuyor" ifadesi kullan›l›yor (Elçilerin ‹ﬂleri 7: 59,60, 8:2).
‹mans›zlar için ise "öldü" kelimesi kullan›l›yor. Can ve ruh hiç uyumaz.
Ölen kiﬂi kurtulmuﬂ ise can›yla, ruhu sevinç ve mutluluk yeri olan cennete göç eder (2. Korintliler 5:8, Filipililer 1:21-23). O kiﬂi kurtulmam›ﬂ
ise ruhuyla can› s›k›nt›yla ceza yeri olan ölüler diyar›na (‹ncil'in
yaz›ld›€› eski Yunan dilinde "hades"e) göç eder. ‹ncil'deki Luka
k›sm›n›n 16. bölümünün 19'dan 31'e kadar olan ayetlerinde kendini
ölüler diyar›nda bulan bir adam hakk›nda yaz›lanlar› okuyoruz. Bu
önemli k›sm› lütfen okuyunuz.
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II. Cehennem hakk›nda ne biliyoruz?
‹sa'ya kurtar›c›s› olarak s›€›nmayan insan ölümünde korkunç bir duruma düﬂer. Ruhuyla, can› ﬂuurlu olarak ceza çekece€i yer olan ölüler
diyar›na göç eder (Luka 16:23-25). Ölüler diyar›ndaki can gözleri, dili,
kulaklar›, parmaklar› ve belle€i olan bir ﬂahsiyet olarak tasv›r ediliyor.
Oradaki ﬂartlar tamamiyle idrak ediliyor.
‹ncil ölüler diyar›ndan baﬂka bir ceza yerinden daha söz ediyor. Bu
di€er yer Ateﬂ Gölü denilen Cehennemdir. Büyük Beyaz Taht'›n
yarg›lamas›nda (son derste incelenecek) ölüler diyar›ndaki canlar
mezardan diriltilecek vücutlar› ile tekrar birleﬂecek.
‹sa ölmüﬂ günahkârlar hakk›ndaki son hüküm karar›n› verecek.
Kurtulmam›ﬂ günahkârlar sonsuz konutlar› olan ateﬂ gölüne at›lacaklar
(Vahiy 20:11-15).
Böyelece ölüler diyar› tutuklular›n geçici olarak yarg›y› bekledikler,
karakollardaki nezarethanelere, ateﬂ gölü ise, dönüﬂü olmayan ceza
evine benzetilebilir.
Cehennemi tasvir ederken ‹sa "Oradakileri kemiren kurt ölmez, yakan
ateﬂ sönmez", der. (Markos 9:43-48). Oras› ﬂuurlu olarak ceza çekilen
yerdir.
Günah›n cezas› sonsuz mudur? Vahiy k›sm›nda kurtulmam›ﬂ olanlar›n
ezginli€ini tasvir etmek için “Çektikleri iﬂkencenin duman› sonsuzlara
dek tütecek" deniliyor (Vahiy 14:11)
III. Tanr› sevgi ise insanlar›n cehenneme
at›lmalar›na neden izin verir?
a) Tanr› insanlar›n cehenneme gitmelerini istemiyor. O€lunun haç
üzerindeki ölümü yoluyla Tanr› insanlar›n kurtuluﬂunu haz›rlad›
(Romal›lar 5:6-8). ‹nsanlar kurtuluﬂ yolunu reddederlerse kendi
seçtikleri yer olan cehenneme giderler.
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b) Tanr› sevgidir (1. Yuhanna 4: 8). Fakat bununla birlikte kutsald›r (1.
Petros 1:16). Günah› mutlaka cezaland›rmal›d›r. ‹ﬂledikleri cezas›n›
onlar›n yerine çekmiﬂ olan ‹sa'y› reddedenler, kendi iﬂledikleri
günahlar›n›n cezas›n› çekeceklerdir.
IV. Cennet hakk›nda ne biliyoruz?
‹ncil ‹sa Mesih'i tan›yan ve sevenler için saadet yerinin mevcut
oldu€unu aç›kça ö€retiyor. Ço€u zaman cennet denilen yer ‹ncil'de eski
Yunan dilindeki "ouranos" kelimesinin karﬂ›l›g› olan "gök" kelimesi üç
ayr› ﬂey için kullan›l›yor.
a) Bulutlar›n bulundu€u yer için (Tevrat'taki Tekvin 1:8, ‹ncil'den
Matta 6:26).
b) Tanr›’n›n bulundu€u yer, Pavlus buna üçüncü gök ve "cennet" der
(1. Korintliler 12:2-4)
c) Y›ld›zlar›n bulundu€u yer için (Tevrat'tan Tekvin 1:1, ‹ncil'den
Matta 24:29).
"Cennet" kelimesi arapçad›r. "Bahçe ve çok ferah yer" anlam›ndad›r.
Türkçe ‹ncil'deki Cennet kelimesi eski Yunan dilindeki "paradeisos"
kelimesinin karﬂ›l›€›d›r. "Paradeisos" kelimesi eski Fars dilinden geçen
bir kelimedir. Fars hükümdarlar›n›n bahçeleri için kullan›l›r. Mecâzi
anlamda bütün saadetlerin toplam› için kullan›l›yor. "Paradeisos"
kelimesi bir defa ‹sa taraf›ndan kullan›ld›. Haç üzerinde ölmeden
hemen önce tövbe eden suçluya "Sana do€rusunu söyleyeyim, sen
bugün benimle birlikte cennette olacaks›n" dedi (Luka 23:43). Bu söz
ayn› gün yerine getirildi. ‹sa ruhunu Baba'ya b›rakt›ktan sonra öldü ve
ruhta hemen Tanr›’n›n bulundu€u yer olan gö€e ç›kt›. Rab ‹sa'n›n
gidece€i yerden cennet olarak bahsetmesi suçluya büyük teselli oldu.
Çünkü onun düﬂüncesinde cennet bütün saadetlerin yeriydi. Gök
(Cennet) her zaman yeryüzüne göre yukar›da olarak söz ediliyor.

54

Rab ‹sa'n›n bugün cennette (gökte) oldu€unu biliyoruz. Ölümden
dirildikten sonra et ve kemik kapsayan bir vücuda sahip olarak gö€e
ç›kt›. Yücelmiﬂ insanl›€›n› cennete götürdü (‹ncil'den Luka k›sm›n›n
24:38, 39,51, 1. Petrus 3:22, ‹braniler 1:3 ayetlerini lütfen okuyunuz).
Gökte imanl›lar büyük bir kalabal›k teﬂkil ederler. Gerçek bir H›ristiyan
öldü€ü zaman bedenden uzak Rab'bin yan›nda oluyor (2. Korintliler
5:8). Bu imanl›lar ‹sa'n›n huzurunda mesut olmaktad›rlar ( Filipililer
1:23).
Cennet nas›ld›r? Bunun tasvir edilmesi güçtür, çünkü ancak al›ﬂt›€›m›z
maddi yerlerin tasvirini anl›yabiliriz.
Tanr›’n›n vahiyle ‹ncil'i yazanlar cenneti (gö€ü) tasvir etmek için sözler
bulmakta güçlük çektiler. ‹ncil'den Vahiy k›sm›n›n ikinci bölümünün
10'dan 27'ye kadar olan ayetlerinde Yuhanna göksel ﬂehrin temelini,
surlar›n› ve sokalar›n› tasvir ediyor, güzelli€i ile gönlümüz çekiliyor. O
hayret verici yerde hiç hastal›k, üzüntü, gözyaﬂ›, ac› veya ölüm olmayaca€›n› biliyoruz (Vahiy 21:4). Fakat her ﬂeyden iyisi, Rab ‹sa Mesih
orada olacak. O, her imanl›n›n gönlünün mutlulu€unu teﬂkil edecek.
V. Cennet'e nas›l girebiliriz?
Bunun için yaln›z bir tek yol vard›r. Daha önceki derslerde gördü€ümüz gibi iyi iﬂler yapmakla Cennet'e girmemiz mümkün de€ildir. ‹sa
"Yol, gerçek ve yaﬂam Ben’im, Benim arac›l›€›m olmadan Baba'ya kimse
gelemez" dedi (Yuhanna 14:6). Günahtan kurtar›c›m›z olarak O'nu
kabul etmekle o incili kap›lardan geçebiliriz.
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ONDÖRDÜNCÜ DERS
GELECEK OLAYLAR
Tevrat ve Zebur'da (Eski Antlaﬂma'da) ‹ncil'de gerçekleﬂen birçok
peygamberlikler görüyoruz (Örne€in: ‹sa'n›n bakireden do€mas›, haç
üzerinde ölmesi ve bunlara benzer birçok olaylar yüzy›llar önce
peygamberler taraf›ndan bildirilmiﬂtir). ‹ncil’de de ço€u gelecekte
gerçekleﬂecek birçok peygamberlikler vard›r. Gelecekteki olaylar
hakk›nda okumak insan› heyecanland›r›c› bir gerçektir. Meydana gelme
s›ras›yla bu olaylardan bir kaç›n› ele alal›m.
I. ‹sa'n›n taraftarlar› için geliﬂi
(‹ncil'den 1. Selanikliler k›sm›, bölüm 4, 13'den 18'e kadarki ayetleri lütfen okuyunuz).
Gelecek olaylar›n ilki ‹sa'n›n taraftarlar›n› ebedi ikametgâhlar› olan cennete götürmek için geliﬂidir (1. Selanikliler 4:16,17). "Önce Mesih'e ait
ölüler dirilecek. Sonra biz yaﬂamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla
birlikte Rab’bi havada karﬂ›lamak üzere bulutlar içinde al›n›p
götürülece€iz. Böylece sonsuza dek Rab’le birlikte olaca€›z". ‹sa cennetten inecek. Ölmüﬂ olanlar›n vücutlar› diriltilecek. Yaﬂamakta olan
imanl›lar onlarla birlikte havada Rabbi karﬂ›lamak üzere kald›r›lacaklar.
‹sa'n›n geliﬂi hakk›nda ﬂu noktalara dikkat ediniz:
a) Bu olay herhangi bir zamanda meydana gelecek (Vahiy 22:7).
b) Yaln›z, gerçekten kurtulmuﬂ olanlar cennete yükseltilecekler (1.
Korintliler 15:23). "Mesih'e ait olanlar" ‹sa Mesih'e kurtuluﬂ için
s›€›nanlar demektir.
c) Aniden "bir göz k›rpmas›nda" olacak. (1. Korintliler: 15:51).
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d) Bütün imanl›lar ölmeyecekler, fakat hepsi de€iﬂtirilecekler (1.
Korintliler 15:51). ‹sa gibi diriliﬂ bedenleri olacak, O'na benzer olacaklar (1.Yuhanna 3:2; Romal›lar 8:29).
II. Büyük S›k›nt›
(‹ncil’deki Matta bölüm 24, 5'ten 31'e kadarki ayetler, lütfen okuyunuz).
‹manl›lar›n cennete al›n›ﬂlar›ndan sonra bir müddet için yeryüzünde
büyük ac› ve üzüntüler olacak. Bu müddete "Büyük S›k›nt›" deniliyor.
(Vahiy 1:14). O zaman Yahudiler (‹mans›zlar olarak) Filistin yurduna
hakim olacaklar. Dünya çap›nda Mesih Karﬂ›t› denilen (‹sa Mesih'e
düﬂman olan demektir) kötü bir hükümdar ortaya ç›kacak. Bütün
insanlar›n kendisine tap›nmalar›n› emredecek. Öylesine bir s›k›nt› olacak ki, o günler k›salt›lmam›ﬂ olsa kimse hayatta kalmayacak. Buna
ra€men Kendisine sad›k kalan imanl› Yahudiler Tanr› taraf›ndan
korunacaklar.
III. ‹sa'n›n hüküm sürmek için geliﬂi
(Tevrat'tan Malaki k›sm›, bölüm 4,1 'den 3'e kadar olan ayetler, ‹ncil'den
Vahiy k›sm›, bölüm 19, 11 'den 21'e kadar olan ayetler, b`p 21, 1 'den
6'ya kadar olan ayetler).
Büyük s›k›nt›n›n sonunda Rab ‹sa Mesih büyük haﬂmet ve kuvvetle
yeryüzüne tekrar gelecek. Mesih Karﬂ›t› dahil olmak üzere düﬂmanlar›n› ezecek, imanl› Yahudilere eziyet eden milletleri yarg›layacak.
ﬁeytan bin y›ll›k bir müddet için ba€lanacak.
IV. Bin y›l
(Tevrat'tan Yeﬂaya k›sm›, bölüm 32, ayet 1; bölüm 35, 1'den 7’e kadar
olan ayetler; bölüm 65, 17’den 25'e kadar olan ayetler, ‹ncil'den Vahiy
k›sm›, bölüm 20, ayet 6).
Yarg›lamas›n› tamamlad›ktan sonra ‹sa yeryüzünde k›rall›€›n› kuracak.
Yeruﬂalim (Kudüs ﬂehri) O'nun baﬂkenti olacak. Bin y›l yeryüzünde
hüküm sürecek. Mutluluk ve bar›ﬂ ça€› olacak. Bu süre zarf›nda tabiat›n
çok farkl› olaca€›n› okuyoruz. Arslan kuzu ile yanyana uzanacak, çöl
gül gibi çiçeklenecek ve insanlar daha uzun süre yaﬂayacaklard›r.
Büyük bolluk ve savaﬂs›z devir olacak. Günah tamamen yok olmayacak, fakat her ortaya ç›k›ﬂ›nda hemen cezaland›r›lacak.
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V. "Büyük beyaz taht" yarg›lanmas›
(Vahiy, bölüm 20, 11'den 15'e kadar olan ayetler)
‹sa'n›n bin y›ll›k k›rall›€›n›n sonunda "Büyük beyaz taht" yarg›lamas›
olacak. Bu, ölü günahkârlar›n yarg›lanmas›d›r. Kurtulmuﬂ kisilerden
hiç birinin bununla ilgisi yoktur. Mezarl›klar ölülerin (imans›zlar›n)
cesetlerini, ölüler diyar› ise canlar›n› teslim edecek. Canlar› cesetleriyle
birleﬂecek, ‹sa'n›n huzurunda yarg›lanmak üzere duracaklar. *Kuzunun
hayat kitab›nda adlar› bulunmad›€› için suçlu ç›kar›lacak ve sonsuz
ceza çekmek üzere “Ateﬂ Gölüne" at›lacaklar (ﬂuurlu olarak).
*(NOT: Kuzu ‹sa Mesih'in günahkârlar için kurban oluﬂunu tasvir eden
‹sa'n›n bir ünvan›d›r.)
VI. Sonsuzluk
(Vahiy, bölüm 21, 1 'den 8'e kadar olan ayetler)
Gelece€in son manzaras› sonsuz durumdur. Bildi€imiz dünya ateﬂle
yok edilmiﬂ olacak. ‹sa'n›n bütün gerçek imanl›lar› cennette (sonsuz
saadette) olacaklar. Kurtar›c›'y› reddeden herkes Tanr›’n›n huzurundan
uzak olarak ebediyete kadar karanl›kta ac› çekmekte olacak.
Bu ‹ncil derslerinin sonuna gelince say›n okuyucu, size bir soru sormak
istiyoruz:
"Sonsuzluk boyunca nerede olacaks›n›z?"
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