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B‹R‹NC‹ DERS

LES 1

TANRI B‹RD‹R

GOD IS ÉÉN

«Bir tek Tanr› vard›r». Birden fazla Tanr› olamaz. Di€er bütün ilâhlar›n
Tanr› ile ilgisi yoktur. Tanr›'n›n olmad›€›n› iddia etmek deliliktir.
Tanr›’nın var oldu€unu anlamak için, insan›n dünyaya bakmas› yeter.
Dünya ﬂüphesiz bir yarat›c› taraf›ndan meydana getirilmiﬂtir. Çeﬂitli
bitki ve hayvanlar›n kusursuz yarat›l›ﬂlar, onlar› yaratan sonsuz bir
kudretin varl›€›n› ispat eder. Güneﬂ, ay ve y›ld›zlar Yarat›c› tek
Tanr›’nın yüceli€ini ilân ederler.

“Er is één GOD”. Er kan onmogelijk meer dan één GOD bestaan. Alle
andere goden hebben niets met GOD te maken. En het is dwaasheid om
te beweren dat GOD niet bestaat. Men hoeft slechts naar de wereld te
kijken om te begrijpen dat er een GOD is. De wereld is zonder twijfel
door een schepper gemaakt. De volmaakte schepping van de verschillende planten en dieren bewijst dat er een eindeloze kracht is die hen
geschapen heeft. De zon, de maan en de sterren verkondigen de
grootheid van de ene scheppende GOD.

Kutsal Kitap ﬂu âyetle baﬂlar: «Baﬂlang›çta Tanr› gö€ü ve yeri yaratt›»
(Yarat›l›ﬂ 1:1)
Birinci günde «Tanr› “Iﬂ›k olsun” diye buyurdu ve ›ﬂ›k oldu. Tanr› iﬂ›€›n
iyi oldu€unu gördü ve onu karanl›ktan ay›rd›. Iﬂ›€a “Gündüz”,
karanl›€a “Gece” ad›n› verdi. Akﬂam oldu, sabah oldu ve ilk gün
oluﬂtu.» (Yarat›l›ﬂ 1:3-5)
‹kinci günde Tanr› sular› sulardan ay›rd› ve gö€ü meydana getirdi
(Yarat›l›ﬂ 1:6-8)
Üçüncü günde «Tanr› “Gö€ün alt›ndaki sular bir yere toplans›n, kuru
toprak görünsün” diye buyurdu ve öyle oldu.» Tanr› ayn› günde bütün
yeﬂillikleri yaratt›. (Yarat›l›ﬂ 1:9-14)
Dördüncü günde Tanr› y›llar, günler ve geceleri birbirinden ay›rmak
için, güneﬂ, ay ve y›ld›zlar›, gökkubbesindeki yerlerine koydu. (Yarat›l›ﬂ
1:15-19)
Beﬂinci günde Tanr› bütün deniz hayvanlar›n› ve havada uçan kuﬂlar›
yaratt›. (Yarat›l›ﬂ 1:20-23)
Alt›nc› günde Tanr› hayvanlar› ve yerde sürünen her canl›y› yaratt›. En
sonunda Tanr›: «‹nsan yaratal›m» dedi. Ve Tanr› yerin topra€›ndan
insan› yaratt›. ‹nsan›n burnuna hayat nefesini üfledi ve insan yaﬂayan
can oldu. (Yarat›l›ﬂ 1 :24-27 ve 2:2-7)
3

Het Heilige Boek begint met het volgend vers: “In den beginne schiep
GOD de hemel en de aarde” (Genesis 1:1).
Op de eerste dag zei GOD: “Er zij licht; en er was licht. En GOD zag dat
het licht goed was en GOD maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En GOD noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij
nacht” (Genesis 1:3-5).
Op de tweede dag maakte GOD scheiding tussen wateren en wateren
en Hij maakte het uitspansel (Genesis 1:6-8).
Op de derde dag zei GOD: “Dat de wateren onder de hemel op een
plaats samenvloeien en het droge te voorschijn kome, en het was alzo.”
En op diezelfde dag schiep GOD al het groen (Genesis 1:9-14).
Op de vierde dag stelde GOD de zon, de maan en sterren op hun plaatsen aan het uitspansel des hemels om de jaren, de dagen en de nachten
van elkaar te scheiden (Genesis 1:15-19).
Op de vijfde dag schiep GOD alle zeedieren en alle in de lucht
vliegende vogels (Genesis 1:20-23).
Op de zesde dag schiep GOD alle dieren en kruipende levende wezens.
Tenslotte zei GOD: “Laten wij mensen scheppen”. En GOD schiep de
mens van stof uit de aardbodem. Hij blies de levensadem in de neus van
de mens en de mens werd een levende ziel (Genesis 1:24-27 en 2:2-7).
3

Böylece güzel ve büyük bir dünyay› ancak Tanr› yaratabilir. Gerçek bir
Tanr› vard›r ve o evrenin yarat›c›s›d›r. Tanr›’y› nas›l tan›r›z? Tanr›
hakk›nda bilgi sahibi olman›n en iyi yollar›ndan biri Onun s›fatlar›n›
ö€renmektir. Bunlardan baz›lar› ﬂunlard›r:
1 Tanr› her yerde her zaman haz›rd›r. Hiç kimse kendini ondan
gizleyemez. O her ﬂeyi görür. Ona sakl› olan hiç bir ﬂey yoktur.
Davud Peygamber bunu ﬂöyle dile getirmiﬂtir: «Nereye kaçabilirim
huzurundan?... Göklere ç›ksam, oradas›n... Desem ki: Karanl›k beni
kaplas›n... Karanl›k bile karanl›k say›lmaz senin için» (Mezmur
139:7-12).

Zo’n mooie en grote wereld kan alleen GOD scheppen. Er is waarlijk
een GOD en Hij is de schepper van het heelal.
Hoe kunnen wij GOD leren kennen? Eén van de beste manieren om
kennis over GOD te verkrijgen is het bestuderen van zijn eigenschappen. Hier volgen enkele van die eigenschappen:
1

GOD is altijd en overal aanwezig. Niemand kan zich voor Hem verbergen. Hij ziet alles. Geen enkel ding is voor Hem verborgen. De
profeet David bracht dit als volgt onder woorden: “Waarheen zou
ik vluchten voor uw aangezicht? Steeg ik ten hemel - Gij zijt daar...
Zeide ik: Duisternis moge mij overvallen... zelfs de duisternis verbergt niet voor U “ (Psalm 139:7-12).

2 Tanr› herﬂeyi bilendir. Bütün düﬂüncelerimizi ve s›rlar›m›z› bilir.
Davut Peygamber ayn› mezmurunda: Niyetimi uzaktan
anlars›n... Daha sözü a€z›ma almadan, söyleyece€im her ﬂeyi
bilirsin» (Mezmur 139:2-4) diyor. Düﬂüncelerimizi insanlardan saklamak kolay, fakat Tanr›’dan hiçbir ﬂey saklanamaz. Tanr› diyor ki:
«Sizler kendinizi benden saklayabilir misiniz? Gö€e ve yeri dolduran ben de€il miyim?»

2

GOD is degene die alles weet. Hij kent al onze gedachten en
geheimen. De profeet David zegt in dezelfde psalm: “Gij verstaat
van verre mijn gedachten... Want er is geen woord op mijn tong, of
zie Here, Gij kent het volkomen” (Psalm 139:2-4). Het is gemakkelijk om onze gedachten voor mensen te verbergen, maar voor GOD
is geen enkel ding verborgen. GOD zegt: “Kunnen jullie je voor Mij
verbergen? Vervul Ik niet de hemel en de aarde?”

3 Tanr› her ﬂeyi yönetendir. O yaln›z evrenin yarat›c›s› de€il, ayn›
zamanda onun sürekli yöneticisidir. Dünyan›n hareketlerini
düzenleyen O, güneﬂin parlamas›n›, ya€murun ya€mas›n› idare
eden O'dur.

3

GOD is degene die alles bestuurt. Hij is niet slechts de schepper van
het heelal, maar tegelijkertijd is Hij ook de permanente heerser van
het heelal. Hij regelt de beweging van de aarde en Hij bestuurt het
schijnen van de zon en het regenen.

4 Tanr› baﬂlang›c› ve sonu olmayand›r. O’nun baﬂlang›c› olmad›€› gibi
sonu da asla olmayacak. «Da€lar var olmadan, daha evreni ve
dünyay› yaratmadan, öncesizlikten sonsuzlu€a dek Tanr› sens›n.»
(Mezmur 90:2)

4

GOD heeft geen begin en geen einde. Net zoals Hij geen begin
gehad heeft, zo zal Hij ook geen einde hebben. “Eer de bergen
geboren waren, en Gij aarde en wereld had voortgebracht, ja van
eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij GOD” (Psalm 90:2).

5 Tanr› adaletlidir. Onun her yapt›€› iﬂ do€ru ve gerçektir. «Her ﬂeye
gücü yeten Rab Tanr›, Senin iﬂlerin büyük ve ﬂaﬂ›las› iﬂlerdir. Ey
uluslar›n kral›, Senin yollar›n do€ru ve adildir.» (Vahiy 15:3)

5

GOD is rechtvaardig. Alles wat Hij doet, is juist en waar. “Groot en
wonderbaar zijn uw werken, Here GOD, Almachtige; rechtvaardig
en waarachtig zijn uw wegen” (Openbaring 15:3).

4

4

6 Tanr› kutsald›r. Tevrat Kitab› da: «Her ﬂeye egemen RAB kutsal, kutsal, kutsald›r» der. (Yeﬂaya 6:3) Tanr› baﬂlang›çtan sonsuzlu€a kadar
kutsald›r. Kutsall›k onun özelliklerinden biridir. Bunun için Tanr›
günah› ne olursa olsun cezaland›racakt›r. Kötü arzu, kötü söz ve
iﬂlerimiz günaht›r. Tanr› kötü iﬂlerimizden i€renir. O günahtan nefret
eden ve iyili€i sevendir.

6

GOD is heilig. In het Oude Testament staat: “Heilig, heilig, heilig is
de Here der heerscharen” (Jesaja 6:3). GOD is vanaf den beginne tot
in eeuwigheid heilig. Heiligheid is één van zijn wezenskenmerken.
Daarom zal GOD de zonde, wat die ook is, straffen. Onze slechte
verlangens, onze slechte woorden en daden zijn zonde. GOD heeft
een afkeer van onze slechte daden. Hij haat de zonde en heeft het
goede lief.

7 Tanr› merhametlidir. Davut Peygamber bunu ﬂöyle anlat›r: «Sen iyi
ve ba€›ﬂlay›c›s›n, ya Rab, Sana yakaran herkese bol sevgi gösterirsin.» (Mezmur 86:5)

7

GOD is barmhartig. De profeet David zegt het zo: Want Gij, o Here,
zijt goed en gaarne vergevend, rijk in goedertierenheid voor allen
die U aanroepen” (Psalm 86:5).

Tanr› bizim fena iﬂlerimizden nefret etmesine ra€men bizlere ac›r. Tanr›
bizi sever, fakat günahlar›m›zdan nefret eder. Bizim do€ru ve dürüst
olmam›z› özler. Tanr›, erkek, kad›n, çocuk ne olursa olsun, herkesin her
ﬂeyden çok onu sevmelerini ister. Gerçekten Tanr›’y› bütün kalbimizle
seviyor muyuz? O bizi çok sever, fakat günahlar›m›z› hiç sevmez.

Hoewel GOD onze slechte daden haat, is Hij met ons begaan. GOD
houdt van ons, maar Hij haat onze zonden. Hij verlangt ernaar dat wij
oprecht en eerlijk zijn. GOD wil dat iedereen, of het nu een man, een
vrouw of een kind is, Hem boven alles liefheeft. Houden we werkelijk
met ons hele hart van GOD? Hij houdt heel veel van ons, maar Hij
houdt beslist niet van onze zonden.

5
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ADEM ‹LE HAVVA

ADAM EN EVA

Adem ve Havva dünyaya do€madan gelen ilk erkek ve kad›nd›r.
Onlardan sonra her insan do€um yoluyla geldi. Adem ile Havva Tanr›
taraf›ndan yarat›ld›lar.

Adam en Eva zijn de eerste man en vrouw. Zonder geboren te worden,
kwamen zij op de wereld. Na hen is elk mens door geboorte ter wereld
gekomen. Adam en Eva zijn door GOD geschapen.

Yarat›l›ﬂ›n alt›nc› gününde, Tanr› yerin topra€›ndan adam› yapt›. Onun
burnuna hayat nefesini üfledi ve bu adam yaﬂayan ilk insan oldu. Tanr›
bu adam›n ad›n› «Adem» koydu. Adem Tanr›’n›n gücüyle yarat›ld›.

Op de zesde dag van de schepping, maakte GOD de man uit het stof
van de aarde. Hij blies de levensadem in zijn neus en deze man werd de
eerste levende mens. GOD gaf aan deze man de naam “Adam”. Adam
werd geschapen door GODs kracht.

Tanr›, adam›n yaln›z kalmas›n›n iyi olmad›€›n› gördü. Ona bir yard›mc›
yaratma€a karar verdi. Adem'in üzerine derin bir uyku getirdi. Adem
uyurken onun kaburga kemiklerinden birini al›p, yerini etle kapatt›.
Tanr› bu kaburga kemi€inden bir kad›n yaratt› ve onun ad›n› «Havva»
koydu.
Tanr› Adem'le Havva'y› güzel bir bahçeye koydu onlara dedi: «Verimli
olun, ço€al›n. Yeryüzünü doldurun ve denetiminize al›n; denizdeki
bal›klara, gökteki kuﬂlara, yeryüzünde yaﬂayan bütün canl›lara egemen
olun» (Yarat›l›ﬂ 1:28). Tanr› bütün hayvanlar› ve kuﬂlar› Adem'e getirdi.
«Adem bütün evcil ve yaban›l hayvanlara, gökte uçan kuﬂlara ad
koydu» (Yarat›l›ﬂ 2:20).
Adem ve Havva'n›n yaﬂad›klar› bahçede çok güzel a€açlar vard›. Rab
Tanr› Adem'e ﬂöyle dedi: «Bahçede istedi€in a€ac›n meyvesini yiyebilirsin. Ama iyiyle kötüyü bilme a€ac›ndan yeme. Çünkü ondan
yedi€in gün kesinlikle ölürsün» (Yarat›l›ﬂ 2:16,17).
ﬁeytan her çeﬂit kötülü€ün, yalanc›l›€›n ve kar›ﬂ›kl›€›n babas›d›r. ﬁeytan
y›lan ﬂekline girip kad›na ﬂunlar› söyledi: «”Çünkü Tanr› biliyor ki, o
a€ac›n meyvesini yedi€inizde gözleriniz aç›lacak, iyiyle kötüyü bilerek
Tanr› gibi olacaks›n›z.” Kad›n a€ac›n güzel, meyvesinin yemek için
uygun ve bilgelik kazanmak için çekici oldu€unu gördü. Meyveyi
kopar›p yedi. Yan›ndaki kocas›na da verdi, o da yedi» (Yarat›l›ﬂ 3:5,6).
Böylece ﬁeytan, yalan› ile onlar› aldatt›.

6

GOD zag dat het voor de man niet goed was om alleen te blijven. Hij
besloot om voor hem een helper te maken. Hij liet een diepe slaap op de
man vallen. Terwijl de man sliep, nam Hij een van zijn ribben en sloot
haar plaats toe met vlees. GOD schiep uit deze rib een vrouw en gaf
haar de naam “Eva”.
GOD plaatste Adam en Eva in een mooie tuin en zei tegen hen: “Weest
vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst
over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het
gedierte, dat op de aarde kruipt” (Genesis 1:28). GOD bracht alle dieren
en vogels naar Adam. “Adam gaf namen aan al het vee, aan het gevogelte des hemels en aan al het gedierte des velds” (Genesis 2:20).
In de tuin waar Adam en Eva leefden waren veel mooie bomen. De
Here zei tegen Adam: “Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten,
maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet
eten, want ten dage dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.”
Satan is de vader van alle slechtheid, leugen en wanorde. Satan nam de
gedaante van een slang aan en zei tegen de vrouw: “Gij zult geenszins sterven, maar GOD weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet uw ogen geopend
zullen worden en gij als GOD zult zijn, kennende goed en kwaad” (Genesis
3:5). En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een
lust was voor de ogen, ja dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden en zij nam van zijn vrucht en at en zij gaf het ook aan haar
man en hij at ook. Op deze manier verleidde satan hen met een leugen.
6

Adam ve Havva bu meyvalar› yer yemez kendilerinin ç›plak olduklar›n› gördüler. ‹ncir yapraklar›ndan elbise yapt›lar. Meyvay› yemekle
Tanr›’ya karﬂ› itaatsizlik yapm›ﬂ oldular. ‹ﬂte onlar›n yapt›klar› bu ﬂey
günaht›.

Zodra Adam en Eva van deze vrucht gegeten hadden, zagen ze dat ze
naakt waren. Van vijgebladeren maakten ze kleding. Door van de
vrucht te eten waren ze ongehoorzaam aan GOD geworden. Wat ze
gedaan hadden, was zonde.

Tanr› onlara dedi: «Bu yapt›€›n›z nedir?» Kad›n: «Y›lan beni aldatt›,»
cevab›n› verdi.

GOD zei tegen hen: “Wat hebt gij daar gedaan?”
De vrouw antwoordde: “De slang heeft mij verleid”.

Tanr› y›lana ﬂöyle dedi: «Seninle kad›n›, onun soyuyla senin soyunu
birbirinize düﬂman edece€im. Onun soyu senin baﬂ›n› ezecek, sen onun
topu€una saldiracaks›n» (Yarat›l›ﬂ 3: 15). Tanr› bu sözle ﬁeytan› devaml›
bir yenilgiye u€rat›p, insanlar› kurtaracak bir kiﬂinin gelece€ini bildirir.
Kad›n›n zürriyetinden ve bakireden do€acak olan kurtar›c› bunu
baﬂarmak için eziyet çekecektir.

GOD zei tot de slang: “Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw,
en tussen uw zaad en haar zaad, dit zal u de kop vermorzelen en gij zult
het de hiel vermorzelen” (Genesis 3:15). Met deze woorden maakte
GOD bekend dat er een mens zou komen die aan satan een blijvende
nederlaag toe zou brengen en die de mensen zou verlossen. De verlosser, die uit het zaad van de vrouw en uit een maagd geboren zou worden, zou moeten lijden om dit te doen gelukken.

Tanr›, Adem ve Havva'n›n ç›plakl›klar›n› örtmek için onlara deriden bir
elbise yapt›. Adem ve Havva günah iﬂlediklerinden, onlar›n suçlar›n›
örtmek için suçsuz bir hayvan›n öldürülmesi gerekmekteydi.
Adem ve Havva'y› Tanr›, söz dinlemedikleri için o güzel bahçeden
kovdu. Ondan sonra Adem yiyecek sa€lamak üzere ter içinde topra€›
kazmak zorunda kald›, Bir adam›n itaatsizli€i yüzünden hepimiz
günahl› olduk. «Günah bir insan arac›l›€›yla, ölüm de günah
arac›l›€›yla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yay›ld›.
Çünkü hepsi günah iﬂlediler» (Romal›lar 5:12). Hepimiz Adem'in zürriyetiyiz. Hepimiz Adem gibi Tanr›'ya itaatsizlikte bulunduk. Do€ru
olan ﬂeyleri yapmad›k. Adem gibi bizim de günah›m›z›n örtülmesi
gerekir. Adem ve Havva'ya örtü sa€land›€› gibi, günahlar›m›z için de
bir örtünün bulunmas› ﬂartt›r.

7

GOD maakte voor Adam en Eva klederen van vellen om hun naaktheid
te bedekken. Nadat Adam en Eva gezondigd hadden, was het steeds
weer nodig dat een onschuldig dier gedood werd om hun schuld te
bedekken.
GOD verdreef Adam en Eva uit die mooie tuin, omdat ze niet naar zijn
woord geluisterd hadden. Van die tijd af moest Adam al zwetende de
aarde bewerken om voedsel te verkrijgen. Door de ongehoorzaamheid
van een mens zijn wij allemaal zondig geworden. “Gelijk door één mens
de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is
ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd
hebben” (Romeinen 5:12). Wij zijn allemaal nakomelingen van Adam.
Wij zijn allemaal, net als Adam, ongehoorzaam aan GOD geworden. Wij
hebben verkeerd gehandeld. Net als bij Adam, is het nodig dat onze
zonden bedekt worden. Aan Adam en Eva werd een bedekking
gegeven. Zó is het ook voor ons noodzakelijk dat er een bedekking
wordt gevonden voor onze zonden.
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ÜÇÜNCÜ DERS

LES 3

HAB‹L ‹LE KAB‹L

KAÏN EN ABEL

(Yarat›l›ﬂ 4:1-15)

(Genesis 4:1-15)

Dünyaya ilk do€an insan ufak bir erkek çocu€uydu. Adem ve Havva ilk
çocuklar›na Kabil ad›n› koydular. Bir süre sonra ikinci o€ullar› oldu,
onun ad›na da Habil dediler.

De eerste mens, die door geboorte ter wereld kwam, was een klein
jongetje. Adam en Eva gaven aan hun eerste kind de naam “Kaïn”. Een
tijdje later werd hun tweede zoon geboren, zij gaven hem de naam
“Abel”.

Bu iki kardeﬂ büyüyüp, ayr› ayr› iﬂler ö€rendiler. Kabil çiftçi, Habil de
çoban oldu. Habil koyunlar› gütmekten hoﬂlan›yordu. Habil koyunlar›n› iyi otlak ve çay kenarlar›nda güder, onlar› vahﬂi hayvanlara karﬂ›
korurdu. Kabil'in ise hayvanlarla ilgisi yoktu. Onun iste€i topra€›
iﬂlemek, tohum ekmek, meyva ve sebze yetiﬂtirmekti.

De twee broers groeiden op en leerden allebei een ander beroep. Kaïn
werd landbouwer en Abel werd herder. Abel hield ervan om de
schapen te hoeden. Hij leidde de schapen naar goede weiden en beekjes en hij beschermde hen tegen de wilde dieren. Kaïn daarentegen had
geen belangstelling voor dieren. Zijn verlangen was het om het land te
bewerken, te zaaien en fruit en groenten te verbouwen.

‹ﬂleri birbirlerinden farkl› olmakla birlikte her iki kardeﬂ de tek ve
gerçek Tanr›’ya ibadet eden kimseler olduklar›n› gösterdiler. Tanr›’n›n
kendilerine karﬂ› lütufla davranmas›n› özlediklerinden, Tanr›’ya bir
sunuda bulunmay› kararlaﬂt›rd›lar. Fakat farkl› sunular seçtiler. Kabil
tarlaya giderek topraktan sebze ç›kard›, onlar› Tanr›’ya sundu. Kabil'in
sundu€u bu sunu bir bak›ma kendi ellerinin eme€iydi. O, yeri kazm›ﬂ.
tohumu ekmiﬂ ve yetiﬂen ürünü toplam›ﬂt›. Kabil, kendi yapt›€› iﬂlerle
kendini be€endirmek düﬂüncesiyle sunusunu Tanr›’ya getirdi.

Hoewel zij in hun werk van elkaar verschilden, waren beide broers
dienaars van de ene, ware GOD. Omdat ze ernaar verlangden om
genade te vinden bij GOD, besloten ze om een offer aan GOD te brengen. Maar ze kozen verschillende offeranden. Kaïn ging naar het veld
en verzamelde vruchten van het land en bracht die als een offer aan
GOD. Dit offer, dat Kaïn gebracht had, was in bepaald opzicht het werk
van zijn eigen handen. Hij had de aarde omgeploegd, zaad gezaaid en
de opbrengst verzameld. Trots op het werk dat hij zélf had gedaan, zo
bracht Kaïn zijn offer aan GOD.

Habil'in sunusu ise kardeﬂininkinden tamamen farkl›yd›. O, sürüsünün
ilk do€an›ndan birini al›p, Tanr›’ya sundu. Habil'in sunusunu Tanr›
kabul etti, fakat Kabil'in sunusunu reddetti. Çünkü Habil, Tanr›’ya can,
Kabil ise yanl›ﬂ takdime sunmuﬂtu.

Maar het offer van Abel was totaal verschillend van het offer van zijn
broer. Hij nam één van de eerstelingen van zijn kudde en offerde die
aan GOD. GOD aanvaardde het offer van Abel, maar het offer van Kaïn
wees Hij af. Want Abel had aan GOD een levend offer gebracht, maar
Kaïn had een verkeerd offer gebracht.

HAB‹L TANRI'YA ‹MAN ED‹P, UYGUN SUNUYU SUNMUﬁTU. KAB‹L
‹SE TANRI'YA BÖYLE B‹R ‹MAN YOLUYLA DE⁄‹L. YALNIZ KEND‹
‹ﬁLER‹NE GÜVENEREK ULAﬁMAK ‹STEM‹ﬁT‹.
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ABEL VERTROUWDE OP GOD EN BRACHT EEN PASSEND OFFER.
KAÏN WILDE ECHTER, NIET OP DEZE MANIER DOOR HET GELOOF IN
GOD, MAAR VERTROUWEND OP ZIJN EIGEN WERKEN, TOT GOD
NADEREN.
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Tanr› Habil’in kuzu takdimesini kabul edip, Kabil'in toprak ürünlerinden getirdi€i takdimelerini geri çevirdi€i için, Kabil kardeﬂi Habil'i
çok k›skand›. Ve onu öldürmeye karar verdi. Bir gün ikisinin de k›rda
yaln›z olduklar› bir anda Kabil kardeﬂi Habil’i vurup öldürdü,
yeryüzünün ilk cinayeti bu ﬂekilde iﬂlenmiﬂ oldu.
Bu korkunç suçundan dolay› Tanr› Kabil'e karﬂ› son derece öfkelendi.
Kabil Habil’i öldürdü€ü için Tanr›, bu ilk katile a€›r ceza vermeliydi.
‹ﬂlemiﬂ oldu€u bu korkunç suçundan dolay› Tanr› Kabil'e a€›r bir
lanette bulundu. Kardeﬂini öldürdü€ü için Kabil hayat›n›n geri kalan
günlerini cezal› olarak geçirmek zorundayd›,
Kabil ve Habil tek Tanr›'ya inan›yor, her ikisi de gerçek Tanr›’ya
tap›n›yorlard›. ‹nsan›n sadece Tanr›’n›n varl›€›na inanmas› yeterli
de€ildir, Gerçek Tanr›’ya ibadet etmek iste€inde bulunmak da yeterli
de€ildir, Habil gibi Tanr› taraf›ndan hoﬂ karﬂ›lanmak için do€ru
hediyeyle ona yaklaﬂmam›z gerekir. Kabil'in çok önemli bir karar vermesi gerekiyordu. Tanr›’ya götürece€i arma€an› seçmesi gerekliydi. O
kendi eme€i olan toprak ürününü getirmeye karar verdi. Bu yanl›ﬂ bir
karard›.
Bizim de bir karar almam›z gerekir. Tanr›’ya getirece€imiz hediyenin
cinsini seçmemiz son derece önemli bir sorundur. Biz de Kabil gibi
Tanr›’ya elimizin eme€ini götürebildi€imiz gibi Habil'in seçti€i yolu
tutarak Tanr› taraf›ndan kabul edilecek sunuyu da götürebiliriz,
Tanr›’y› hoﬂnut etmek, onun taraf›ndan onaylanacak do€ru ve yan›lmaz
yola sahip olmam›z gerekir,

Omdat GOD het door Abel geofferde lam aanvaardde, maar de offeranden, die Kaïn van de vrucht van het land gebracht had, afwees, was
Kaïn erg jaloers op zijn broer Abel. En hij nam het besluit om hem te
doden. Op een dag, toen zij beiden alleen in het veld waren, sloeg Kaïn
zijn broer Abel dood. Op deze manier vond de eerste moord op aarde
plaats.
Vanwege dit verschrikkelijke vergrijp was GOD heel boos op Kaïn.
Omdat Kaïn Abel gedood had, strafte GOD deze eerste moordenaar
zwaar. GOD sprak een zware vloek uit over Kaïn. Omdat hij zijn broer
gedood had, moest Kaïn de rest van zijn leven de straf hiervoor dragen.
Kaïn en Abel geloofden in de ene GOD en vereerden beiden de ware
GOD. Het is niet voldoende om slechts in het bestaan van GOD te
geloven. Het is ook niet voldoende om het verlangen te hebben de ware
GOD te dienen. Om, zoals Abel door GOD aanvaard te worden,
moeten we tot Hem naderen met het juiste geschenk. Kaïn moest een
erg belangrijk besluit nemen, hij moest het offer uitkiezen dat hij GOD
wilde brengen. Hij nam het besluit om de door zijn eigen inspanning
verkregen vrucht van het land als offer te brengen. Dit was een verkeerd besluit.
Wij moeten ook een besluit nemen. Het is uitermate belangrijk welk
geschenk wij uitkiezen om aan GOD te brengen. Wij kunnen, zoals
Kaïn, het werk van onze eigen handen als offer aan GOD brengen,
maar wij kunnen ook, de door Abel gekozen weg navolgend, een offer
brengen dat door GOD aanvaard zal worden. Om GOD te behagen
moeten wij de door Hem aangegeven weg volgen.

__________________

__________________

(1) “Elimizin eme€i”, dini töreleri uygulamak, Tanr›'n›n önünde kendimize de€er
(sevap) biriktirmek için yap›lan gayret demektir.

(1) Met “het werk van onze eigen handen” wordt onze eigen inspanning bedoeld om ons
te houden aan de godsdienstige regels en om een beloning te verdienen bij GOD.
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DÖRDÜNCÜ DERS

LES 4

NUH PEYGAMBER

DE PROFEET NOACH

Tanr›’n›n yarg›s›n› insanlara duyuran kiﬂi

De verkondiger van het oordeel van God

Hz. Nuh Habil ve Kabil’den yüzlerce y›l sonra yaﬂam›ﬂt›r. Bu y›llar
içinde dünyaya binlerce insan geldi. Yeryüzünde yaﬂ›yan insanlar art›k
gerçek Tanr›’dan sap›p putlara tapmaya baﬂlam›ﬂlard›. Hz. Nuh
do€du€u zaman dünya gerçekten çok sap›k durumdayd›. ‹nsanlar,
düﬂünülemeyecek günahlar›n en kötüsünü iﬂleyerek baﬂtan
ç›kmaﬂlard›. Tanr› insanlar›n bu kadar korkunç olmalar›na dayanamayarak, onlarla beraber bütün canl›lar› yoketmeye karar verdi. Kutsal
Kitap'ta bununla ilgili olarak ﬂunlar› okuyoruz: «Tanr›’n›n gözünde
yeryüzü bozulmuﬂ, zorbal›kla dolmuﬂtu. Tanr› yeryüzüne bakt› ve her
ﬂeyin ne denli bozuldu€unu gördü. Çünkü insanlar yoldan ç›km›ﬂt›.
Tanr› Nuh’a, “‹nsanl›€a son verece€im” dedi, “Çünkü onlar yüzünden
yeryüzü zorbal›kla doldu. Onlarla birlikte yeryüzünü de yok
edece€im.» (Yarat›l›ﬂ 6:11-13). Böylece Tanr› dünyay› cezaland›rmaya
karar verdi. Fakat Tanr›, kendisine ba€l›l›€› ve olgunlu€u yüzünden, Hz.
Nuh ve ailesinden raz›yd›. Tanr› Hz. Nuh'a bir gemi yapmas›n› emretti.
Bu gemi, Hz. Nuh ve ailesini dünyan›n u€rayaca€› korkunç felâketten
kurtarmak içindi.

Noach leefde honderden jaren na Kaïn en Abel. In die periode waren er
duizenden mensen geboren. De op aarde levende mensen waren van de
ware GOD afgeweken en begonnen afgoden te aanbidden. Toen Noach
geboren werd, verkeerde de wereld werkelijk in een zeer verdorven
staat. De mensen schrokken er niet voor terug om de ergste zonden, die
men maar kan bedenken, te bedrijven. Toen GOD de slechtheid van de
mensen niet meer kon verdragen, besloot Hij om de mensen, en met hen
alle levende wezens, te verdelgen. In de Bijbel lezen we het volgende
hierover: “De aarde nu was verdorven voor GODS aangezicht, en de
aarde was vol geweldenarij. En GOD zag de aarde aan, en zie zij was
verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.” Toen
zei GOD tot Noach: “Het einde van alle mensen is door Mij besloten,
want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie, Ik ga hen
met de aarde verdelgen” (Genesis 6:11-13). Zo besloot GOD om de
aarde te straffen. Maar GOD was tevreden met Noach en zijn familie
omdat hij op Hem bleef vertrouwen en juist handelde. GOD gaf Noach
de opdracht om een ark te maken om daarmee Noach en zijn familie te
redden uit de verschrikkelijke ramp die over de aarde zou komen.

Hz. Nuh bir yandan geminin yap›m›yla u€raﬂ›rken bir yandan da
insanlara felâketin yaklaﬂt›€›n› bildiriyordu. Tanr›’n›n adaletli
oldu€unu, bu nedenle onlar› iﬂledikleri günahtan dolay› yok edece€ini
söylüyordu. Bunun için de tövbe edip kötülüklerinden uzaklaﬂmalar›n›n ve Tanr›'ya dönmelerinin gerekti€ini, ve ancak bu yolla
Tanr›’n›n onlara merhamet edece€ini belirtti. Fakat onlar, Nuh'un Tanr›
hakk›ndaki konuﬂmalar›na önem vermediler. Tersine onunla alay edip
güldüler. Tanr› hayvan ve kuﬂ sorunu yok etmek istemiyordu. Bunun
için gemiye her hayvan ve kuﬂ cinsinden bir erkek bir de diﬂi almas›n›
Hz. Nuh'a emretti. Tanr› geminin kap›s›n› kapatt›. Hz. Nuh'un
uyar›lar›n› dinleyip tövbe etmeyen insanlar ise d›ﬂar›da kald›lar.
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Terwijl Noach met de bouw van de ark bezig was, maakte hij ook het
naderende onheil aan de mensen bekend. Hij vertelde hen dat GOD
rechtvaardig is en dat Hij hen om de zonden, die zij bedreven hadden,
zou verdelgen. En hij maakte hun duidelijk dat het noodzakelijk was
dat ze berouw kregen en zich van hun slechte daden zouden afkeren
om zich op GOD te richten. Alleen dan zou GOD hen genadig zijn.
Maar zij schonken geen aandacht aan de woorden van Noach over
GOD. Ze lachten hem juist uit en dreven de spot met hem.
GOD wilde niet dat de verschillende diersoorten zouden verdwijnen en
daarom beval Hij Noach om een mannetje en een vrouwtje van elke
dier- en vogelsoort mee te nemen in de ark. Toen sloot GOD de deur
van de ark. De mensen echter, die niet naar Noachs waarschuwingen
geluisterd hadden en die geen berouw gekregen hadden, bleven buiten
de ark.
10

Tanr› o insanlara söyledi€i cezay› verdi. Gökten sa€anak halinde
ya€mur boﬂand›. Her yeri seller bast›, insanlar da€ ve yüksek tepelere
kaç›ﬂt›lar. Fakat su yüksek tepelere kadar yükseldi; her taraf su alt›nda
kald›. Yeryüzünde hareket eden canl›lar ve insanlar hepsi öldü.
Neden Tanr› insana bunu yapt›? ‹nsanlar›n günahlar›nda direnip
Tanr›’ya uymak istemediklerinden bunu yapt›. Gemiye giren kiﬂiler de
günahl›yd›, ama tövbe edip Tanr›’ya uymak istedikleri için O'nun
sözünü dinlediler. Gemiye girip bu korkunç ölümden kurtuldular.
Gemi onlar için bir s›€›nakt›. Tanr›’n›n sözünü dinlemeyen kiﬂiler ise
günahlar›ndan tövbe etmediklerinden öldüler.
Tanr›’n›n hükmü olan bu tufan bütün insanlara karﬂ›yd›. Ancak gemide
olanlar, tufan›n bütün dehﬂetini yaﬂamalar›na ra€men yarg›ya
u€ramad›lar.
Hz. Nuh'un zaman›nda tövbe etmeyenleri cezaland›rmak için tufan
gönderen Tanr›, yine ayn› Tanr›'d›r. Kendisine karﬂ› günah iﬂleyenleri
cezaland›racak ve cehenneme gönderecektir, Bütün insanlar Tanr›’ya
karﬂ› günah iﬂlemekten suçludurlar. Siz de günah iﬂledi€iniz için,
Tanr›’n›n önünde suçlusunuz. Nuh'un gemisi gibi bir s›€›nak bulamazsan›z, Tanr›'n›n öfke ve yarg›s›na u€rayacaks›n›z. E€er O'nun öfke
ve yarg›s›ndan kurtulmak istiyorsan›z, günahlar›n›z› b›rak›p, Tanr›’n›n
sa€lad›€› kurtuluﬂa s›€›nmal›s›n›z. Bunu daha sonraki derslerde
inceleyece€iz.
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GOD gaf aan deze mensen de straf die Hij voorzegd had. Een stortregen daalde neer uit de hemel. Overal waren overstromingen en de
mensen vluchtten naar de bergen en naar hoge heuvels. Maar het water
steeg verder, tot boven deze hoge heuvels en de hele aardbodem verdween onder het water. Alle levende wezens en mensen op het aardoppervlak stierven.
Waarom heeft GOD dit gedaan aan de mensen? Hij heeft dit gedaan
omdat de mensen in zonden leefden en zich niet op GOD wilden richten.
De mensen, die de ark in gegaan waren, waren ook zondig, maar omdat
zij berouw hadden en zich op GOD wilden richten, luisterden zij wel
naar zijn woorden. Doordat zij de ark ingegaan waren, waren zij gered
van die verschrikkelijke dood. De ark was voor hen een schuilplaats. De
mensen echter, die niet naar GODS woorden geluisterd hadden, stierven omdat ze geen berouw gekregen hadden over hun zonden.
Deze zondvloed, die een oordeel van GOD was, kwam over alle
mensen. Maar alleen degenen, die in de ark waren, ondergingen dit
oordeel niet, hoewel de zondvloed ook in alle hevigheid op de ark uitgestort werd.
De GOD die ten tijde van Noach de zondvloed stuurde, om de mensen,
die geen berouw hadden te straffen, is nog steeds dezelfde GOD. Hij zal
degenen, die tegen Hem zondigen, straffen en naar de hel sturen. Alle
mensen staan schuldig ten opzichte van GOD. U staat ook schuldig
voor GOD, omdat u gezondigd hebt. Als u geen schuilplaats, zoals de
ark van Noach, vindt, dan zult u GODS toorn en oordeel gaan ervaren.
Maar als u gered wilt worden van zijn toorn en oordeel, dan moet u zich
afkeren van uw zonden en uw toevlucht nemen in de schuilplaats, die
GOD bereid heeft om ons te verlossen. Dit zullen we in de volgende
lessen verder bestuderen.
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BEﬁ‹NC‹ DERS

LES 5

‹BRAH‹M PEYGAMBER

DE PROFEET ABRAHAM

Tanr›’n›n Dostu

VRIEND VAN GOD

Hz. ‹brahim Tanr›’ya olan ba€l›l›€› ile tan›nm›ﬂt›r. Bir gün Tanr› Hz.
‹brahim'e: Akrabalar›n› ve yaﬂad›€› yeri b›rakmas›n›, baﬂka bir ülkeye
gitmesini emretti. Hz. ‹brahim'de bütün güçlüklere ra€men Tanr›’n›n
bu emrine itaat etti. Tanr›’n›n kendisini nereye götürece€ini bilmedi€i
halde evini b›rak›p, yola koyuldu, Tanr› da onun saf iman›na ve tam
itaat›na karﬂ›l›k onu pek çok bereketledi. Kutsal Kitap'ta ﬂöyle yaz›l›d›r:
«Rab ‹brahim'e dedi: "Seni büyük bir ulus yapaca€›m, seni kutsayacak,
sana ün kazand›raca€›m..."» (Yarat›l›ﬂ 12:2)

De profeet Abraham is bekend om zijn nauwe relatie met GOD. Op een
dag gaf GOD aan Abraham de opdracht om zijn familie en woonplaats
te verlaten en naar een ander land te gaan. En Abraham gehoorzaamde,
ondanks alle moeilijkheden, aan deze opdracht van GOD. Hoewel hij
niet wist waarheen GOD hem zou brengen, verliet hij zijn huis en ging
op weg. Hij werd rijk gezegend door GOD om zijn eenvoudig geloof en
zijn volkomen gehoorzaamheid. In de Bijbel staat het zo geschreven:
De Here nu zeide tot Abram: “Ik zal u tot een groot volk maken, en u
zegenen, en uw naam groot maken” (Genesis 12:2).

Belirtti€imiz gibi Hz. ‹brahim Tanr›'ya olan büyük iman› ile tan›nm›ﬂt›r.
Hz. ‹brahim, Tanr›’ya ba€l›l›€›n› ve sevgisini, biricik o€lu ‹shak'› Ona
kurban olarak vermeye haz›r oluﬂuyla göstermiﬂtir. Kutsal Kitap bu
olay› ﬂöyle anlat›r: «Daha sonra Tanr› ‹brahim’i denedi. “‹brahim!” diye
seslendi. “‹shak’›, sevdi€in biricik o€lunu al, Moriya bölgesine git”
dedi, “Orada sana gösterece€im bir da€da o€lunu yakmal›k sunu
olarak sun.” ‹brahim sabah erkenden kalkt›, eﬂe€ine palan vurdu.
Yan›na uﬂaklar›ndan ikisini ve o€lu ‹shak’› ald›. Yakmal›k sunu için
odun yard›ktan sonra, Tanr›’n›n kendisine belirtti€i yere do€ru yola
ç›kt›... Uﬂaklar›na, “Siz burada, eﬂe€in yan›nda kal›n” dedi, “Tap›nmak
için o€lumla birlikte oraya gidip dönece€iz.”... Birlikte giderlerken
‹shak ‹brahim’e, “Baba!” dedi. ‹brahim, “Evet, o€lum!” diye yan›tlad›.
‹shak, “Ateﬂle odun burada, ama yakmal›k sunu kuzusu nerede?” diye
sordu. ‹brahim, “O€lum, yakmal›k sunu için kuzuyu Tanr› kendisi
sa€layacak” dedi...
Tanr›’n›n kendisine belirtti€i yere var›nca ‹brahim bir sunak yapt›, üzerine
odun dizdi. O€lu ‹shak’› ba€lay›p sunaktaki odunlar›n üzerine yat›rd›.
Onu bo€azlamak için uzan›p b›ça€› ald›. Ama RAB’bin mele€i göklerden,
“‹brahim, Ibrahim!” diye seslendi. Ibrahim, “Iﬂte buraday›m!” diye karﬂ›l›k
verdi. Melek, “Çocu€a dokunma” dedi, “Ona hiçbir ﬂey yapma. ﬁimdi
Tanr›’dan korktu€unu anlad›m, biricik o€lunu benden esirgemedin.”
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Zoals we al vermeld hebben, is Abraham bekend geworden door zijn
grote geloof in GOD. Abraham toonde zijn verbondenheid met GOD en
zijn liefde voor GOD door zijn bereidheid om zijn enige zoon Isaäk aan
Hem te offeren. De Bijbel vertelt deze gebeurtenis als volgt: “GOD stelde
Abraham op de proef en Hij zeide tot hem: Abraham, neem toch uw zoon,
uw enige, die gij liefhebt, Isaäk, en offer hem tot een brandoffer. Toen
stond Abraham des morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, en nam twee van
zijn knechten met zich, benevens zijn zoon Isaäk, hij kloofde hout voor het
brandoffer, begaf zich op weg en ging naar de plaats die GOD hem
genoemd had... En Abraham zeide tot zijn knechten: Blijft gij hier met de
ezel, terwijl ik en de jongen daarginds heengaan... Toen sprak Isaäk tot
zijn vader Abraham en zeide: Mijn vader, hier is het vuur en het hout,
maar waar is het brandoffer? En Abraham zeide: GOD zal Zichzelf
voorzien van een brandoffer, mijn zoon...
Toen zij aan de plaats die GOD hem genoemd had, gekomen waren,
bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout, bond zijn zoon en
legde hem op het altaar boven op het hout. Daarop strekte Abraham zijn
hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de Engel des
Heren riep tot hem en zeide: Abraham, strek uw hand niet uit naar de
jongen en doe hem niets, want nu weet Ik, dat gij godvrezend zijt, en
uw zoon, uw enige Mij niet hebt onthouden.
12

‹brahim çevresine bak›nca, boynuzlar› s›k çal›lara tak›lm›ﬂ bir koç
gördü. Gidip koçu getirdi. O€lunun yerine onu yakmal›k sunu olarak
sundu.” (Yarat›l›ﬂ 22:1-13).
Koç Hz. ‹brahim'in o€lunun yerini alm›ﬂ bulunuyordu. Koçun ak›t›lan
kan›, ‹shak'›n ak›t›lan kan›n›n yerine geçti. Masum, günahs›z koç, hiç
bir günah› yokken, baﬂkas› u€runa öldürülmüﬂtü. Böylece Eski
Antlaﬂma’da günah iﬂlendi€inde günaha karﬂ›l›k kurban kesilmekteydi. Bütün bu kurbanlar, sonradan dünyaya gelecek ve günahs›z yaﬂayacak olan kurtar›c›n›n insanlar u€runa kurban olaca€›na iﬂaret eder.
Biz de günah iﬂledik. Tanr› günaha karﬂ› seyirci kalamaz. Adaletli ve
kutsal oldu€undan günah ne olursa olsun cezaland›r›lmal›d›r.
Günahlar›m›zdan temizlenmedikçe, Tanr› taraf›ndan kabul edilemeyiz.
Günahlar›m›zla onun kat›na ç›kamay›z. Günahlar›m›z› yüklenecek,
suçsuz birisinin olmas› gerekir. ‹shak'›n yerini alan koç gibi, bu bizim
yerimizi alacak günahs›z biri olmal›d›r. Ancak bu kurban›n bir hayvan
kurban› de€il, hiç günah iﬂlememiﬂ bir insan olmas› gerekir. Günahlar›
olan bir kimse, günahlar›m›z› kald›ramaz. Günahlar›m›z› kald›rabilmesi için, günahs›z biri olmas› ﬂartt›r. Tanr›’n›n kat›na kabul edilebilmemiz için günahs›z kurtar›c›n›n sundu€u kurtuluﬂa kavuﬂmam›z gerekir.

Önümüzdeki derslerde, bizi çok severek, günahlar›m›z için ölen bu
kurtar›c›y› tan›yaca€›z.
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Toen sloeg Abraham zijn ogen op en daar zag hij een ram, met zijn
horens verward in het struikgewas. En Abraham ging en nam de ram
en offerde hem ten brandoffer in plaats van zijn zoon” (Genesis 22:1-13).
De ram nam de plaats in van de zoon van Abraham. Het bloed van de
ram werd vergoten in plaats van het bloed van Isaäk. De onschuldige,
zondeloze ram werd, terwijl hij zonder zonden was, voor een ander
gedood. Op deze manier slachtte men in het Oude Testament als men
gezondigd had een offer voor de zonde. Al deze offers wezen vooruit
naar de verlosser, die in deze wereld zou komen, zondeloos zou leven
en zelf het offer voor de mensen zou worden.
Wij hebben ook gezondigd. En GOD kan de zonde niet verdragen.
Omdat Hij rechtvaardig en heilig is, moet elke zonde bestraft worden.
Zolang wij niet gereinigd zijn van onze zonden, kunnen wij niet door
GOD geaccepteerd worden. Met onze zonden kunnen we niet tot Hem
naderen. Er is iemand nodig om onze zonden op zich te nemen. Net
zoals de ram de plaats van Isaäk innam, zo moet een zondeloos persoon
onze plaats innemen. Dit offer kan niet een dierenoffer zijn, maar het is
noodzakelijk dat dit een mens is die zelf nooit gezondigd heeft. Een
zondig persoon kan onze zonden niet wegnemen. Om onze zonden te
kunnen wegnemen is er iemand nodig die zonder zonden is. Om bij
GOD te kunnen komen moeten wij de verlossing, die de zondeloze verlosser ons aanbiedt, aanvaarden.
In de volgende lessen zullen we deze verlosser, die ons zeer liefheeft en
voor onze zonden gestorven is, leren kennen.
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ALTINCI DERS

LES 6

MUSA PEYGAMBER

DE PROFEET MOZES

Tanr›’ya ait toplulu€un önderi

De door God aangestelde leider van het volk

Hz. Musa ﬂimdiye kadar yaﬂam›ﬂ olan liderlerin en güçlülerinden
biridir. Bir milyondan fazla olan ‹srail halk›na çöl de k›rk y›l süren yolculukta önderlik yapm›ﬂt›r. Bugün için bu kadar büyük bir kalabal›€›
yönetip, çölden baﬂar›yla geçirebilmek olanaks›z bir iﬂ olarak
düﬂünülebilir. Fakat Hz. Musa olanaks›z gibi görünen bu iﬂi baﬂarabilmiﬂtir. Hz. Musa bunu kendi güç ve bilgisiyle de€il, Tanr›’n›n üstün
gücüyle yapt›.

Mozes is een van de grootste leiders, die er tot nu toe geweest zijn.
Hij heeft leiding gegeven aan het volk Israël, dat uit meer dan een
miljoen mensen bestond, tijdens de 40 jaar durende tocht door de
woestijn. Tegenwoordig beschouwt men het leiden en het met succes
door de woestijn laten trekken van zo’n grote menigte als een onmogelijke opgave. Maar Mozes slaagde erin om deze ogenschijnlijk
onmogelijke opgave uit te voeren. Mozes deed dit niet in zijn eigen
kracht en inzicht, maar in de kracht van GOD.

Hz. Musa M›s›r'da do€muﬂtur. Ana ve babas› ‹srail O€ullar›ndan
olup M›s›r halk›n›n tutsakl›€›nda bulunuyorlard›. M›s›r halk›n›
yöneten firavun, kölelerin yeni do€an erkek çocuklar›n›n öldürülmesi için buyruk ç›kartm›ﬂt›. Musa do€du€unda öldürülmesin diye
annesi onu saklam›ﬂt›. Fakat daha fazla saklayamayaca€›n›
anlay›nca, annesi bir sepet yapt›. Sepeti ziftleyip Musa'y› içine
koydu ve onu sepetle birlikte ›rma€a b›rakt›. Bir süre sonra
firavun'un k›z› ›rma€a y›kanma€a geldi€inde suda yüzen bir sepet
gördü. Sepeti suyun kenar›na çekip aç›nca bir bebekle karﬂ›laﬂt›.
Prenses bebe€i ne yapaca€›n› düﬂünürken, Musa'n›n k›zkardeﬂi ona
yaklaﬂ›p, bebek için bir sütana bulmay› teklif etti. Firavun'un k›z›
bebe€i saraya ald›, Musa'n›n kendi annesi de Musa'ya sütanal›k
yapt›.

Mozes werd geboren in Egypte. Zijn vader en moeder waren
Israëlieten en werden door het Egyptische volk onderdrukt. Farao,
die heerser was over het Egyptische volk, vaardigde een bevel uit dat
alle pasgeboren jongetjes van de Israëlische slaven gedood moesten
worden. Toen Mozes geboren was, verborg zijn moeder hem, opdat
hij niet gedood zou worden. Maar toen zij begreep dat zij hem niet
langer kon verbergen, maakte zij een mandje, ze bestreek het met
pek, legde Mozes erin en liet hem en het mandje achter in de rivier.
Toen de dochter van Farao een poosje later naar de rivier ging om
zich te baden, zag ze in het water een mandje ronddrijven. Ze trok het
mandje naar de waterkant en toen ze het opende zag ze een babytje.
Terwijl de prinses er over nadacht wat ze met de baby zou doen,
kwam het zusje van Mozes naar haar toe en bood haar aan om voor
de baby een voedster te zoeken. Farao’s dochter nam de baby mee
naar het paleis en ze liet hem door zijn eigen moeder zogen.

Musa sarayda büyütüldü. Kendisine, M›s›r'da yap›labilinen en yüksek ö€renimi verdiler. Musa Firavun'un saray›nda büyümesine
ra€men ‹srailli oldu€unu biliyordu. Bir gün bir M›s›rl›n›n bir ‹srailliyi dövdü€ünü gördü. Buna dayanamayan Musa, M›s›rl›y› vurup
öldürdü. Fakat Tanr›’n›n emrinin d›ﬂ›na ç›kt›€› için çöle kaçmak
zorunda kald›. Çölde k›rk y›l çobanl›k yapt›.
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Hoewel Mozes opgroeide in het paleis van de Farao, wist hij dat hij
een Israëliet was. Op een dag zag hij dat een Egyptenaar een Israëliet
sloeg. Mozes, die dit niet kon verdragen, sloeg de Egyptenaar dood.
Maar omdat hij het gebod van GOD overtreden had, moest hij de
woestijn in vluchten. Hij was 40 jaar schaapherder in de woestijn.
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Bir gün Musa çölde kaynatas›n›n koyunlar›n› yayarken, bir çal›n›n alevalev yand›€›n›, fakat bir türlü tükenmedi€ini gördü. Çal›ya daha
yak›ndan bakmak için yaklaﬂ›nca, bir sesin ona: «Musa, Musa!»
dedi€ini duydu. Musa bu sese: «Buyur!» diye yan›tlad›.

Op een dag toen Mozes de schapen van zijn schoonvader aan het weiden was, zag hij een struik in brand staan, die echter niet verteerd
werd. Terwijl hij dichterbij kwam om de struik van dichtbij te bekijken, hoorde hij een stem tot hem zeggen: “Mozes, Mozes!” En
Mozes antwoordde hierop: “Hier ben ik.”

Tanr› çal›n›n içinden Musa'ya konuﬂuyordu: “Halk›m›n angaryac›lar
yüzünden ettikleri feryad› duydum... ﬁimdi gel, halk›m ‹srail’i
M›s›r’dan ç›karmak için seni firavuna göndereyim.” Musa, “Ben kimim
ki firavuna gidip ‹srailliler’i M›s›r’dan ç›karay›m? diye karﬂ›l›k verdi.
Tanri, “Kuﬂkun olmas›n, ben seninle olaca€›m” dedi. (M›s›r’dan Ç›k›ﬂ
3:1-12)

GOD sprak vanuit de braamstruik tot Mozes: “Ik heb het smeken van
mijn volk, dat in slavernij is, gehoord... Ik zend jou naar Farao om hen
te bevrijden.” Mozes zei tot GOD: “Wie ben ik, dat ik naar Farao zou
gaan en de Israëlieten van het juk, waaronder ze zich bevinden in
Egypte, zou bevrijden?” GOD antwoordde hem: “Ik zal met u zijn”
(Exodus 3:1-12).

Böylece Hz. Musa Tanr›’n›n emrine itaat etti. Firavuna gidip halk›n›
serbest b›rakmas›n› istedi. Firavun Musa'n›n iste€ine gülüp, kölelerin
serbest b›rak›lmayaca€›n› ona bildirdi.

Zo gehoorzaamde Mozes aan de opdracht van GOD. Hij ging naar
Farao en verzocht hem het volk vrij te laten. Maar Farao lachte om het
verzoek van Mozes en liet hem weten dat de slaven niet vrij gelaten
zouden worden.

O zaman Tanr› M›s›rl›lar› çeﬂitli felaketlere u€ratt›. Yurttaki bütün su
kana dönüﬂtü. Halk kurba€a, sivrisinek, atsine€i ve çekirge bask›n›na
u€rad›. Hayvanlar› hastaland›, insanlar ç›banlardan ac› çektiler.
Gökyüzünden çok iri dolu taneleri ya€d›. Tanr› bütün bu felaketIeri
M›s›rl›lara, firavun'un tutsaklar› b›rakmad›€›ndan göndermiﬂti.

Toen bracht GOD verschillende plagen over de Egyptenaren. Al het
water in hun land veranderde in bloed. Het volk werd geplaagd door
muggen, steekvliegen, kikkers en sprinkhanen. Uit de hemel vielen
buitengewoon grote hagelstenen neer. GOD bracht al deze plagen
over de Egyptenaren omdat Farao de slaven niet liet gaan.

Bütün bu felâketlere ra€men firavun yine direniyordu. Bu sefer de Tanr›
Hz. Musa'ya, M›s›rl› ailelerin ilk do€an›n› vuraca€›n› söyledi. ‹srail
o€ullar›na da her ev halk› için bir kuzu kesmelerini ve kan›n› kap›n›n
iki süvesi ile üst eﬂi€i üzerine sürmelerini emretti.

Ondanks al deze rampen gaf Farao niet toe. GOD zei tegen Mozes dat
Hij deze keer de eerstgeborenen van de Egyptische families zou
doden. En Hij beval de Israëlieten om voor elk huisgezin een lam te
slachten en het bloed aan de beide deurposten en de bovendorpels te
strijken.

Bu Tanr› ile ‹srail O€ullar› aras›nda yap›lan bir iﬂaretti. Tanr› ilk
do€anlar› vurdu€u zaman, kap›n›n iki süvesinde ve üst eﬂi€inde olan
kan› görüp, ‹srail o€ullar›na zarar vermeden geçti. O gece kan iﬂareti
olmayan her evde ölüm vard›. Kan›n çok önemli bir anlam› vard›r.
Çünkü kan hayatt›r. ‹srailliler canlar›n› kurban kan› ile örterek,
Tanr›’n›n öfkesinden kurtuldular.

Dit was een teken tussen GOD en de Israëlieten. Toen GOD de eerstgeborenen doodde , ging Hij de Israëlieten zonder hen kwaad te doen
voorbij, wanneer Hij het bloed op de beide deurposten en de bovendorpel zag. Die nacht waren er doden in elk huis waar het teken van
het bloed niet aanwezig was. Bloed heeft een belangrijke symbolische
betekenis, want bloed is leven. De Israëlieten zijn aan GODS oordeel
ontkomen, omdat hun leven met het offerbloed bedekt was.
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Hepimiz ölüm cezas› alt›nday›z, çünkü hepimiz günah iﬂledik. Kutsal
Kitap’ta ﬂöyle yaz›l›d›r: “Çünkü günah›n ücreti ölüm, Tanr›’n›n
arma€an› ise Rabbimiz Mesih ‹sa’da sonsuz yaﬂamd›r.” Bu nedenle
hepimiz ölece€iz. Günahl› oldu€umuz için cehennem ölümünü hakettik. Tanr›’n›n söyledi€i ölüm cehennemdir. Fakat Tanr› cehennemden
kurtulmam›z için gerekli yolu haz›rlam›ﬂt›r. M›s›r'da kölelikten kurtulan ‹srailliler gibi biz de kurban kan›na muhtaç›z. Ancak bu kanla
Tanr›’n›n öfkesinden kurtulabiliriz.
Nas›l bir kurban kan›na muhtaç oldu€unuzu ilerdeki derslerde
ö€renece€iz.

Wij zijn allemaal tot de dood veroordeeld, want wij hebben allemaal
gezondigd. In de Bijbel staat geschreven: “Het loon dat de zonde
geeft is de dood, maar de genade die God schenkt is het eeuwige
leven in Christus Jezus, onze Here.” (Romeinen 6:23). Daarom
moeten wij allemaal sterven. Omdat wij zondig zijn, verdienen wij de
helledood. De dood waar GOD over spreekt is de hel. Maar GOD
heeft de weg bereid om ons te redden uit de hel. Net zoals de
Israëlieten offerbloed nodig hadden om uit de slavernij in Egypte
bevrijd te worden, zo hebben ook wij het bloed van een offer nodig.
Alleen met dat bloed ontkomen wij aan het oordeel van GOD.
In de volgende lessen leren wij welk offerbloed wij nodig hebben.
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YED‹NC‹ DERS

LES 7

DAVUT PEYGAMBER

DE PROFEET DAVID

Hz. Davud'un Tanr›’yla çok yak›ndan ve içten bir ruhsal iliﬂkisi vard›.
Davut çok aç›k kalpli ve a€›rbaﬂl›yd›. Hatalar›n› derhal görerek, onlar›
Tanr›’ya aç›kça söyleyen bir Tanr› adam›yd›. Bunun için, Tanr› onu
seviyor ve ona s›rlar›n› aç›kl›yordu. Davut da Tanr›’n›n kendisine
aç›klad›€› s›rlar› ruhâni ﬂiirlerle dile getiriyordu. ﬁiirlerini telli bir çalg›
olan harp eﬂli€inde söylerdi. Davut küçükken babas›n›n koyunlar›n›
otlat›yordu. Gökte y›ld›zlar›n parlad›€› aç›k, duru bir gecede Davut
gökyüzüne bakarak, Tanr›’n›n yüceli€i karﬂ›s›nda duygulan›p, ﬂu ﬂiiri
yazd›:

David had een zeer nauwe geestelijk relatie met GOD. David had een zeer
open en serieus karakter. Hij was een man van GOD die zijn fouten snel
inzag en ze aan GOD beleed. Hierom hield GOD van hem en maakte aan
hem zijn geheimen bekend. David bracht ook in geestelijke gedichten
onder woorden wat GOD aan hem bekend gemaakt had. Deze gedichten
zong hij onder begeleiding van een harp (een snaarinstrument).
In zijn jeugd weidde David de schapen van zijn vader. In een heldere
nacht, waarin de sterren aan de hemel schitterden, keek David naar de
hemel en ervoer hij GODS grootheid. Toen schreef hij dit gedicht:

Mezmur 8 (ayet 1,3,4)
Psalm 8 (vers 2,4,5)
Ey Egemenimiz RAB,
Ne yüce ad›n var yeryüzünün tümünde!
Gökyüzünü görkeminle kaplad›n.
Seyrederken ellerinin eseri olan gökleri,
Oraya koydu€un ay› ve y›ld›zlar›,
Soruyorum kendi kendime:
“‹nsan ne ki, onu anas›n,
Ya da insano€lu ne ki, ona ilgi gösteresin?”
Davut Peygamber, Tanr›’n›n koruyuculu€unu, biz insanlara olan yak›n
ilgisini, aﬂa€›daki ﬂiirle dile getirmiﬂtir :

O Here, onze Here,
hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde,
Gij, die uw majesteit toont aan de hemel.
Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren, die Gij bereid hebt:
Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt,
en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?

In het volgende gedicht heeft David de bescherming van GOD en zijn
grote zorg voor ons, mensen, beschreven.

Mezmur 23 (ayet 1-4,6)
Psalm 23 (vers 1-4,6)
Rab çoban›md›r, eksi€im olmaz.
Beni yemyeﬂil çay›rlarda yat›r›r,
Sakin sular›n k›y›s›na götürür.
‹çimi tazeler,
Ad› u€runa bana do€ru yollarda
öncülük eder.
Karanl›k ölüm vadisinden geçsem bile,
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De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets;
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren;
Hij verkwikt mijn ziel.
Hij leidt mij in de rechte sporen
om zijns naams wil.
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Kötülükten korkmam.
Çünkü sen benimlesin.
Çoma€›n, de€ne€in güven verir bana.
Ömrüm boyunca yaln›z iyilik
ve sevgi izleyecek beni,
Hep RAB’bin evinde oturaca€›m.

Davud'un ola€anüstü bir hayat› vard›. Tövbe ederek Tanr›’ya dönmesini bile Davut, ölümden sonraki sonsuz hayat›ndan emindi. Biz de böyle
emin ve sonsuz bir umuda sahip miyiz? Davut'un yapt›€› gibi, biz de
tövbe edip Tanr›’ya dönersek, böyle bir umuda sahip olabiliriz. Davut
Peygamber, Tanr›’ya yalvar›p dedi: «Tümüyle y›ka beni suçumdan, ar›t
beni günah›mdan. »(Mezmur 51:2)

Hz. Davut ﬂiirlerinde çok kez ac› bir ölüme kendi iste€iyle katlanan
birisinden söz etmiﬂtir. Bu ﬂiirlerden birisi ﬂudur:

Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad,
want Gij zijt bij mij;
uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven;
ik zal in het huis des Heren verblijven
tot in lengte van dagen.
Davids leven was zeer bijzonder. Als David berouw had keerde hij
steeds weer terug naar GOD en hij wist zeker dat hij na de dood eeuwig
leven zou hebben. Zijn wij ook zo zeker hiervan, hebben wij hoop op
eeuwig leven? Als wij, zoals David berouw hebben en naar GOD
terugkeren, kunnen wij ook zo’n vaste hoop hebben. David smeekte
GOD: “Was mij geheel van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn
zonde” (Psalm 51:4).
David heeft vele malen in zijn gedichten gesproken over een persoon,
die uit vrije wil een vreselijke dood zou ondergaan. Een van deze
gedichten is de volgende:

Mezmur 22 (ayet 14-18)
Psalm 22 (vers 15-19)
Su gibi dökülüyorum.
Bütün kemiklerim oynaklar›ndan ç›k›yor.
Yüre€im balmumu gibi içimde eriyor.
Gücüm çömlek parças› gibi kurudu.
Dilim dama€›ma yap›ﬂ›yor;
Beni ölüm topra€›na yat›rd›n.
Köpekler kuﬂat›yor beni,
Kötüler sürüsü çevremi sar›yor,
Ellerimi, ayaklar›m› deliyorlar.
Bütün kemiklerimi sayar oldum.
Gözlerini dikmiﬂ, bana bak›yorlar.
Giysilerimi aralar›nda paylaﬂ›yor,
Elbisem için kura çekiyorlar.

18

Als water ben ik uitgestort
en al mijn beenderen zijn ontwricht;
mijn hart is geworden als was,
het is gesmolten in mijn binnenste;
verdroogd als een scherf is mijn kracht,
mijn tong kleeft aan mijn gehemelte;
in het stof des doods legt Gij mij neer.
Want honden hebben mij omringd,
een bende boosdoeners heeft mij omsingeld,
die mijn handen en voeten doorboren.
Al mijn beenderen kan ik tellen;
zij kijken toe, zij zien met leedvermaak naar mij.
Zij verdelen mijn klederen onder elkander
en werpen het lot over mijn gewaad.
18

Hz. Davut'un ﬂiirinde sözünü etti€i adam kim olabilir? ﬁu ﬂiirde Davut
kendinden söz etmiyor. Çünkü onun baﬂ›na böyle ﬂeyler gelmemiﬂtir.
Fakat burada bizim günahlar›m›z için ölecek, kurban olacak birinden
bilgi veriliyor.

Wie kan die man zijn, waarover David in zijn gedicht sprak? In dit
gedicht spreekt David niet over zichzelf, want deze dingen zijn hem
niet zelf overkomen. Nee, hier wordt iets bekend gemaakt over degene
die als offer voor onze zonden zou sterven.

Derslere devam edersek, günahlar›m›z u€runa ölen bu kiﬂiyi yak›ndan
tan›yaca€›z.

Als we doorgaan met deze lessen, zullen we deze persoon, die voor
onze zonden stierf, van dichtbij leren kennen.
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SEK‹Z‹NC‹ DERS

LES 8

‹LG‹ ÇEK‹C‹ B‹R ÖZET

EEN BELANGRIJKE SAMENVATTING

ﬁimdiye kadar inceledi€imiz yedi dersten bir çok gerçekler ö€rendik.
ﬁimdi bu dersleri s›ra ile bir gözden geçirelim.

In de 7 lessen die we tot nu toe bestudeerd hebben, hebben we al
behoorlijk veel feiten geleerd. Laten we nu deze lessen nog eens stuk
voor stuk bekijken.

Birinci Ders: Tanr› Birdir.

Les 1: GOD is één.

Bu dersten Tanr›’n›n dünyay› ve içindeki herﬂeyi yaratt›€›n›, ve
Tanr›’n›n baz› özelliklerini ö€rendik. Tanr› merhametlidir. Merhametli
oldu€u için, bize karﬂ› ﬂefkat duyar.

In deze les leerden we dat GOD de wereld en alles op de wereld
geschapen heeft en we leerden enkele eigenschappen van GOD. GOD is
barmhartig en daarom is Hij met ons begaan.

‹kinci Ders: Adem ile Havva.

Les 2: Adam en Eva.

Bu derste de, Tanr›’n›n emrine itaat etmeyerek, günah iﬂleyen Adem ile
Havva'n›n hikâyesini okuduk. Sonra Tanr›’n›n Adem ve Havva'n›n
örtünceleri için, nas›l bu örtüyü sa€lad›€›n› gördük. Merhametli Tanr›,
Adem ve Havva'n›n ay›plar›n› örtmek için suçsuz bir hayvan› kesmiﬂti.

In deze les hebben we het verhaal over Adam en Eva, die GOD niet
gehoorzaamden en zondigden, gelezen. Hierna zagen we hoe GOD
zorgde voor een bedekking voor Adam en Eva. Om hun schande en
fouten te bedekken, slachtte hij een onschuldig dier.

Üçüncü Ders: Habil ile Kabil.

Les 3: Kaïn en Abel.

Bu ders bize, Tanr› taraf›ndan kabul edilebilmemiz için, Onu hoﬂnut
edecek olan sunuyu sunmam›z gerekti€ini ö€retti. Sunulacak sunu
Kabil’inki gibiyse Tanr› taraf›ndan hoﬂ karﬂ›lanmaz. Ancak sunu
Habil'in sunusuna benzer olmal›yd›. Habil suçsuz bir kuzuyu, do€ru
yürekle, imanla sundu. Bununla Habil, kendi iyi iﬂlerinin yeterli
olmad›€›n› ve kendi yerine ölen bir kurtar›c›ya ihtiyac› oldu€unu gösterdi.

Deze les leerde ons dat wij, om door GOD geaccepteerd te worden, een
offer moeten brengen dat Hem welgevallig is. Als het offer is zoals dat
van Kaïn, dan wordt het door GOD niet aanvaard. Het offer moet daarentegen lijken op het offer van Abel. Abel offerde een onschuldig lam,
met een oprecht hart en vanuit het geloof. Hiermee toonde Abel dat zijn
eigen goede werken niet toereikend waren en dat hij een verlosser
nodig had, die in zijn plaats stierf.

Dördüncü Ders: Nuh Peygamber.

Les 4: De profeet Noach.

Nuh'un gemisi, onu Tanr›’n›n yarg›s›ndan koruyan bir s›€›nakt›.
Günaha karﬂ› olan Tanr›’n›n hükmünden bizi de koruyacak bir
s›€›na€›m›z olmal›d›r.

De ark van Noach was een schuilplaats, die bescherming bood tegen
het oordeel van GOD. Wij hebben ook een schuilplaats nodig om ons
te beschermen tegen het oordeel van GOD, die de zonde niet kan verdragen.
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Beﬂinci Ders: ‹brahim Peygamber.

Les 5: De profeet Abraham.

Bu derste ‹brahim'in o€lunun yerine bir koçun kurban edildi€ini
okuduk. Bu koç bir bedeldi. Günahl› oldu€umuzdan yerimizi alacak bir
bedele ihtiyac›m›z vard›r.

In deze les lazen we dat er een ram geofferd werd in de plaats van de
zoon van Abraham. Deze ram was een plaatsvervanger. Omdat wij
zondig zijn, hebben wij ook een plaatsvervanger nodig om onze plaats
in te nemen.

Alt›nc› Ders: Musa Peygamber.

Les 6: De profeet Mozes.

Bu derste, ‹srail halk›n›n korkunç ölümden nas›l kurtuldu€unu
okuduk. Onlar evlerinin kap›s›na kurban kan› sürmüﬂlerdi. Bizim de
Tanr›’n›n hükmünden korunmam›z için kurtar›c› bir kana ihtiyac›m›z
vard›r.

In deze les lazen we hoe het volk Israël ontkwam aan een verschrikkelijke dood. Zij hadden bloed van het offer gestreken aan de deur van
hun huizen. Wij hebben ook het bloed van een verlosser nodig om ons
te beschermen tegen GODS oordeel.

Yedinci Ders : Davut Peygamber.

Les 7: De profeet David.

Davut günahlar›m›z için ac› çekerek ölecek olan birinden söz etti. E€er
Tanr› taraf›ndan kabul olunmak istersek, yerimizi tutan bir kiﬂi bulmam›z gerekir, Bu kiﬂi Tanr›’n›n tam adaletini yerine getiren ve kutsall›€›yla Tanr›’y› tatmin edebilen bir kimse olmal›d›r.

David sprak over iemand, die om onze zonden zou lijden. Als wij door
GOD aanvaard willen worden, moeten wij iemand vinden die onze
plaats inneemt. Deze persoon moet iemand zijn die GODS volkomen
rechtvaardigheid in praktijk brengt en die door zijn heiligheid GOD
tevreden kan stellen.

Bu kimse, Adem ile Havva'ya (öldürülen hayvandan) sa€lanm›ﬂ örtü
gibi günahlar›m›z› örtebilmeli.
Bu kimse, Habil'in Tanr›’ya sundu€u sunu (kurban) gibi Tanr›’ya lây›k
olmal›.
Bu kimse, Nuh ailesinin s›€›nd›€› gemi gibi, insanlar›n s›€›nacaklar› kiﬂi
olmal›.
Bu kimse, ‹brahim'in o€lunun yerini alan koç gibi, bir bedel olmal›.
Bu kimse Davut Peygamber'in önceden haber verdi€i gibi günahl›lar
taraf›ndan alay edilen, hor görülen, el ve ayaklar› delinen biri olmal›d›r.
Kutsal Kitap'taki birçok peygamberliklerin iﬂaret etti€i bu ﬂah›s kim olabilir? Bu gerçekleri tüm ayr›nt›lar›yla kendisinde toplayan bir tek kiﬂi
vard›r.

Deze persoon moet, zoals de bedekking (door een gedood dier) voor
Adam en Eva, onze zonden kunnen bedekken.
Deze persoon moet, zoals het offer dat Abel aan GOD bracht, passend
zijn voor GOD.
Deze persoon moet, zoals de ark waarheen Noach en zijn familie
vluchtten, iemand zijn bij wie mensen kunnen schuilen.
Deze persoon moet, zoals de ram die de plaats van de zoon van
Abraham innam, een plaatsvervanger zijn.
Deze persoon moet iemand zijn die, zoals David geprofeteerd heeft,
door zondaars bespot en veracht wordt en wiens handen en voeten
doorboord worden.
Wie kan deze persoon, naar wie vele profetieën in de Bijbel wijzen, zijn?
Er is één persoon, in wie al deze dingen tot in detail verenigd worden.

Gelecek derste bu kiﬂinin kim oldu€unu görece€iz, Onun hakk›nda
daha çok bilgi edinmek isterseniz, lütfen derslere devam ediniz.

Als u meer over HEM weten wilt, gaat u dan door met de volgende
lessen.
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DOKUZUNCU DERS

LES 9

EﬁS‹Z KURTARICI

DE ENIGE VERLOSSER

Genellikle ak›ll› adamlar, gelecek hakk›nda tahminler yapmaktan
kaç›n›rlar. Çünkü baz› kimseler tahminlerini çürütebilir. Özellikle uzak
gelecekteki olaylar› aç›kça, çekinmeden söyleyen kimseler pek azd›r.
Hatta hava tahminleri, bilimsel hesaplara dayand›€› halde, ertesi gün
hakk›nda yap›lan tahmin her zaman do€ru ç›km›yor.

Verstandige mensen vermijden over ‘t algemeen om voorspellingen
over de toekomst te doen, want anderen kunnen die voorspellingen
weerleggen. Er zijn vooral erg weinig mensen die, zonder aarzeling,
gebeurtenissen die in de verre toekomst zullen plaatsvinden openlijk
voorspellen. Zelfs weersvoorspellingen, die voor de volgende dag
gedaan worden, komen niet altijd uit, ondanks het feit dat ze gebaseerd
zijn op wetenschappelijke berekeningen.

Zaman ve yer d›ﬂ›nda bulunan sonsuz Tanr› ise, gelecekteki olaylar›
kesinlikle söylemekten çekinmez. Tanr› insanlar› günahlar›ndan kurtarmak için Eﬂsiz Kurtar›c›'y› dünyaya gönderecekti. Onun geliﬂine haz›r
bir ortam sa€lamak için Tanr› Kurtar›c›n›n özelliklerini ve geliﬂiyle ilgili
olaylar› yüzlerce y›l önce ayr›nt›l› olarak bildirdi. Bunu yapmakla
Tanr›’n›n çok önemli baﬂka bir amac› vard›.
Kurtar›c›n›n geliﬂinden sonra bir kimse kendi kendine: Acaba bu kiﬂi
gerçekten Tanr›’n›n gönderdi€i Kurtar›c› m›yd›? diye sorabilirdi. Oysa
Tanr› bundan emin olmak isteyen samimi her adam için tatmin edici bir
ispat haz›rlam›ﬂ bulunuyor. Kurtar›c›n›n özellikleri önceden bildirilmiﬂtir. ‹sa'n›n özelliklerini peygamberliklerle karﬂ›laﬂt›r›rsak,
Kurtar›c›n›n o oldu€unu anlayabiliriz.

Maar de eeuwige GOD, die boven tijd en ruimte staat, schrikt er niet
voor terug om gebeurtenissen, die in de toekomst plaats zullen vinden,
met zekerheid te voorspellen. GOD had het plan om een unieke
Verlosser naar de wereld te sturen om de mensen van hun zondelast te
bevrijden. Om ervoor te zorgen dat men bereid zou zijn voor zijn komst,
maakte GOD al honderden jaren van te voren de eigenschappen van
deze verlosser en de gebeurtenissen, die samen zouden gaan met zijn
komst, tot in de details bekend. GOD had hiermee ook nog een ander
belangrijk doel voor ogen. Na de komst van de Verlosser zou men zich
af kunnen vragen of deze persoon werkelijk de door GOD gezonden
Verlosser is. Voor ieder oprecht mens, die dit met zekerheid wil weten,
heeft GOD een overtuigend bewijs voorbereid. Hij maakte van te voren
al de eigenschappen en bijzonderheden van de Verlosser bekend. Als
wij de eigenschappen van Jezus vergelijken met de profetieën, dan zien
we dat Hij die Verlosser is.

Tanr› gelecekteki olaylar› önceden haber vererek, Kurtar›c›y› iﬂaret
edip, ona ortam haz›rlad›. Tanr›, peygamberlere ilham vererek, gelecekteki bu olaylar› Kutsal Kitab› yazd›rd›. ‹stersek, bugün bunlar› Kutsal
Kitab'›n, Eski Antlaﬂma k›sm›nda, Tevrat ve Zebur bölümlerinde
inceleyebiliriz. ‹sa Mesih'in dünyaya geliﬂinden yüzlerce y›l önce
yaz›lan ve Kurtar›c›y› belirten peygamberliklerden birkaç›n› burada
vererek onlar› ‹sa'n›n hayat›ndan örneklerle karﬂ›laﬂt›raca€›z.

Door de gebeurtenissen, die zouden plaatsvinden, van te voren bekend
te maken, wees GOD op de Verlosser en bereidde Hij zijn komst voor.
GOD inspireerde de profeten en zorgde er zo voor dat deze toekomstige
gebeurtenissen opgeschreven werden in de Bijbel. Als we willen, kunnen we dit vandaag de dag nog onderzoeken in het Oude Testament
van de Bijbel, namelijk in de boeken van Mozes en in de Psalmen. Wij
zullen hier enkele van de profetieën over de Verlosser, die honderden
jaren voor de komst van Jezus Christus naar de wereld opgeschreven
werden, weergeven en we zullen deze profetieën vergelijken met het
leven van Jezus.
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Göreceksiniz ki ‹sa'n›n hayat› yüzlerce y›l önce yaz›lan peygamberliklere hayret verici bir ﬂekilde uyuyor.
‹sa Mesih, dünyaya geliﬂiyle Eski Antlaﬂma’da (Tevrat ve Zebur' da)
bulunan peygamberlikleri yerine getirdi. Böylece ‹sa, Tanr›’n›n ta önceden göndermek istedi€i Kurtar›c›d›r deyip, iman edebiliriz.

U zult zien dat de profetieën, die honderden jaren tevoren
opgeschreven waren, verbazingwekkend veel overeenkomen met het
leven van Jezus. Jezus Christus vervulde, door zijn komst in deze
wereld, de profetieën, die in het Oude Testament geschreven staan.
Hierdoor kunnen we zeggen en geloven dat Jezus de Verlosser is, die
GOD al lang te voren van plan was naar ons toe te sturen.

1) Kurtar›c› bir bakireden do€acakt›.

1) De Verlosser zou uit een maagd geboren worden.

Peygamberlik:
Eski Antlaﬂma’dan: Yeﬂaya k›sm›, bölüm 7, ayet 14
(Yaz›l›ﬂ tarihi aﬂa€› yukar› M.Ö. 700 y›l›nda.)

Profetie uit het Oude Testament:
Jesaja 7:14 (ongeveer 700 v. Chr. opgeschreven).

«Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirte verecek: ‹ﬂte, k›z gebe
kal›p bir o€ul do€uraçak; ad›n› ‹mmanuel koyacak.»

“Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal
zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam
Immanuël (wat betekent ‘GOD met ons’) geven.”

Bu peygamberli€in ‹sa'n›n hayat›nda yerine geliﬂi:
‹ncil' den: Luka k›sm›, bölüm 1, ayet 30, 31, 34, 35.

De vervulling van de profetie in het leven van Jezus:
Lucas 1:30,31,34,35 (uit het Nieuwe Testament).

«Ama melek ona, “Korkma Meryem” dedi, “Sen Tanr›’n›n lütfuna
eriﬂtin. Bak, gebe kal›p bir o€ul do€uracak, ad›n› ‹sa koyacaks›n ...
Meryem mele€e, “Bu nas›l olur? Ben erke€e varmad›m ki” dedi.
Melek ona ﬂöyle yan›t verdi: “Kutsal Ruh senin üzerine gelecek,
Yüceler Yücesi’nin gücü sana gölge salacak. Bunun için do€acak
olana kutsal, Tanr› O€lu denecek.»

“En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt
genade gevonden bij GOD. En zie, gij zult zwanger worden en een
zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven... En Maria zeide
tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een
man heb? En de engel antwoordde en zeide tot haar: De heilige Geest
zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon
GODS genoemd worden.”

2) Kurtar›c› Filistin ülkesinin Yahudiye bölgesindeki Beytlehem
kasabas›nda do€acakt›.

2) De Verlosser zou in het stadje Bethlehem in Judea, in het land
Palestina geboren worden.
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Peygamberlik:
Eski Antlaﬂma’dan: Mika k›sm›, bölüm 5, ayet 2
(yaz›l›ﬂ tarihi aﬂa€› yukar› M.Ö. 700 y›l›nda)

Profetie uit het Oude Testament:
Micha 5:1 (ongeveer 700 v. Chr. opgeschreven).

«Ama sen, ey Beytlehem Efrata, Yahuda boylar› aras›nda önemsiz
oldu€un halde, ‹srail’i benim ad›ma yönetecek olan senden ç›kacak.
Onun kökeni öncesizli€e, zaman›n baﬂlang›c›na dayan›r. »

“En gij, Bethlehem Efratha, al zijt gij klein onder de geslachten van
Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en
wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid.”
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‹sa'n›n hayat›nda gerçekleﬂmesi.
‹ncil’den: Luka k›sm›, bölüm 2, ayet 4- 7.

De vervulling van de profetie in het leven van Jezus:
Lucas 2:4-7 (uit het Nieuwe Testament).

«Böylece Yusuf da, Davut’un soyundan ve torunlar›ndan oldu€u için
Celile’nin Nas›ra Kenti’nden Yahudiye bölgesine, Davut’un kenti
Beytlehem’e gitti. Orada, hamile olan niﬂanl›s› Meryem’le birlikte
yaz›lacakt›. Onlar oradayken, Meryem’in do€urma vakti geldi ve ilk
o€lunu do€urdu. Onu kunda€a sar›p bir yemli€e yat›rd›. Çünkü
handa yer yoktu.»

“Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, naar
de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het
geslacht van David was, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn
ondertrouwde vrouw, welke zwanger was. En het geschiedde, toen
zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, en zij
baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde
Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.”

3) Kurtar›c› halka vazetmeden az önce bir peygamber ç›kacakt›. Bu
peygamber etraf›ndaki insanlara Kurtar›c› hakk›nda ﬂahitlik
edecekti.

3) Kort voordat de Verlosser zou beginnen met prediken zou er een
profeet optreden. Deze profeet zou aan de mensen om zich heen
getuigen van de Verlosser.

Peygamberlik:
Eski Antlaﬂma’dan Malaki k›sm›, bölüm 3, ayet 1
(yaz›l›ﬂ tarihi aﬂa€› yukar› M.Ö. 400)
«‹ﬂte habercimi gönderiyorum. Önümde yol haz›rlayacak.
Arad›€›n›z Rab ans›z›n tap›na€›na gelecek; görmeyi özledi€iniz
antlaﬂma habercisi gelecek” diyor her ﬂeye egemen RAB.»
Eski Antlaﬂma’dan: Yeﬂaya k›sm›, bölüm 40, ayet 3
(yaz›l›ﬂ› aﬂa€› yukar› M.Ö. 700.)
«ﬁöyle hayk›r›yor bir ses: “Çölde RAB’bin yolunu haz›rlay›n,
bozk›rda Tanr›m›z için düz bir yol aç›n.»
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Profetie uit het Oude Testament:
Maleachi 3:1 (ongeveer 400 v. Chr. opgeschreven).
“Zie Ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden
zal; plotseling zal tot zijn tempel komen de Here, die gij zoekt,
namelijk de Engel des verbonds die gij begeert. Zie, Hij komt, zegt de
Here der heerscharen.”
Jesaja 40:3 (ongeveer 700 voor Christus opgeschreven).
“Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des Heren, effent
in de wildernis een baan voor onze GOD.”

‹sa'n›n hayat›nda gerçekleﬂmesi:
‹ncil'den: Markos k›sm› bölüm 1, ayet 4.

De vervulling van de profetie in het leven van Jezus:
Marcus 1:4 (uit het Nieuwe Testament).

«Böylece Vaftizci Yahya çölde ortaya ç›kt›. ‹nsanlar›, günahlar›n›n
ba€›ﬂlanmas› için tövbe edip vaftiz olmaya ça€›r›yordu.»

“Het geschiedde, dat Johannes doopte in de woestijn en de doop der
bekering tot vergeving van zonden predikte.”

‹ncil’den: Luka k›sm›, bölüm 3, ayet 15-16.

Lucas 3:15,16 (uit het Nieuwe Testament).

«Halik umut içinde bekliyordu. Yahya’yla ilgili olarak herkesin
akl›nda, “Acaba Mesih bu mu?” sorusu vard›.

“Toen nu het volk in afwachting was en allen in hun hart overlegden
over Johannes of hij misschien de Christus was, antwoordde
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Yahya ise hepsine ﬂöyle yan›t verdi: “Ben sizi suyla vaftiz ediyorum,
ama benden daha güçlü Olan geliyor. Ben O’nun çar›klar›n›n ba€›n›
çözmeye bile lay›k de€ilim. O sizi Kutsal Ruh’la ve ateﬂle vaftiz edecek.»

Johannes en zeide tot allen: Ik doop u met water, doch Hij komt, die
sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken;
die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.”
Johannes 1:29 (uit het Nieuwe Testament).

‹ncil’den: Yuhanna k›sm›, bölüm 1, ayet 2.9.
«Yahya ertesi gün ‹sa'n›n kendisine do€ru geldi€ine görünce ﬂöyle
dedi: ‹ﬂte, dünyan›n günah›n› ortadan kald›ran Tanr› Kuzusu!»
Yahya taraf›ndan Kurtar›c› hakk›nda ﬂehadet edildikten sonra
Kurtar›c› Rab ‹sa Filistin ülkesini dolaﬂma€a, hastalar› iyileﬂtirme€e,
kurtuluﬂ müjdesini herkese anlatma€a baﬂlad›. Bunu yapmakla yine
yüzlerce y›l önce Eski Antlaﬂma’dan yaz›lan Tanr›’n›n sözlerini
gerçekleﬂtirmekte oldu€unu ‹ncil'den al›nan ﬂu iki parçadan
anl›yabiliriz:
Incil’de Matta k›sm›, bölüm 4, 13'ten l6'ya kadar olan ayetler:
«Nas›ra’dan ayr›larak Zevulun ve Naftali yöresinde, Celile Gölü
k›y›s›nda bulunan Kefarnahum’a yerleﬂti. Bu, Peygamber Yeﬂaya
arac›l›€›yla bildirilen ﬂu söz yerine gelsin diye oldu: “Zevulun ve
Naftali bölgeleri, ﬁeria ›rma€›’n›n ötesinde, deniz yolu’nda, uluslar›n
yaﬂad›€› Celile! Karanl›kta yaﬂayan halk, büyük bir ›ﬂ›k gördü.
Ölümün gölgeledi€i diyarda yaﬂayanlara ›ﬂ›k do€du.» Bu söz ayn›
zamanda Eski Antlaﬂma’da, Yeﬂaya k›sm›, bölüm 9, ayet 1, 2'de de
geçer.

“De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam
GODS, dat de zonde der wereld wegneemt.”
Nadat Johannes van de Verlosser getuigd had, begon de Verlosser,
de Here Jezus, rond te trekken in het land Palestina, de zieken te
genezen en het goede nieuws van de verlossing aan iedereen te
vertellen. Dat hij door dit te doen weer de woorden van GOD, die
honderden jaren tevoren in het Oude Testament opgeschreven
waren, vervulde, zien we in de volgende twee gedeelten uit het
Nieuwe Testament:
Mattheüs 4:13-16: “En Hij verliet Nazareth en ging wonen te
Kapernaüm, aan de zee, in het gebied van Zebulon en Naftali, opdat
vervuld zou worden het woord, door de profeet Jesaja gesproken,
toen hij zeide: Het land Zebulon en het land Naftali, aan de zeeweg,
over de Jordaan, Galilea der heidenen: het volk, dat in duisternis
gezeten is, heeft een groot licht gezien, en voor hen, die gezeten zijn
in het land en de schaduw des doods, is een licht opgegaan.”(Dit zijn
ook de woorden van Jesaja 9:1 in het Oude Testament.)

Matta k›sm›, bölüm 8, l5'ten 17'ye kadar ayetler: «Eline dokununca
kad›n›n ateﬂi düﬂtü. Kad›n kalk›p ‹sa’ya hizmet etmeye baﬂlad›.
Akﬂam olunca birçok cinliyi kendisine getirdiler. ‹sa onlardaki kötü
ruhlar› tek sözle kovdu, hastalar›n hepsini iyileﬂtirdi. Bu, Peygamber
Yeﬂaya arac›l›€›yla bildirilen ﬂu söz yerine gelsin diye oldu:
“Zay›fl›klar›m›z› O kald›rd›, hastal›klar›m›z› O üstlendi.» (Bu söz
Eski Antlaﬂma’da, Yeﬂaya k›sm› bölüm 53, ayet 4'te geçer.)

Mattheüs 8:15-17: “En Hij vatte haar hand en de koorts verliet haar,
en zij stond op en diende Hem. Toen het nu avond werd bracht men
vele bezetenen tot Hem; en Hij dreef de geesten uit met zijn woord
en die ernstig ongesteld waren genas Hij allen, opdat vervuld zou
worden, hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij
zeide: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten
heeft Hij gedragen.” (Deze woorden staan ook in Jesaja 53:4 in het
Oude Testament.)

Bu derste Kurtar›c›'n›n ‹sa Mesih oldu€unu gördük. Onun mucizevi
do€umunu ve eﬂsiz hayat›ndan parçalar okuduk.
Gelecek derste Onun hakk›nda daha fazla okuyaca€›z.

In deze les hebben we gezien dat Jezus Christus de Verlosser is. We
hebben over zijn wonderlijke geboorte en over zijn unieke leven enkele
gedeelten gelezen.
In de volgende les zullen we nog meer over Hem lezen.
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ONUNCU DERS

LES 10

EﬁS‹Z KURTARICI

DE ENIGE VERLOSSER

(Dokuzuncu dersin devam›)

(vervolg van les 9)

‹sa, Tanr›'n›n dünyaya gönderdi€i kurtar›c›yd›. Önceki derste
gördü€ünüz gibi kurtuluﬂ müjdesini ilân etmek, hastalar›n üzerine
ﬂefkatli ellerini sürmek suretiyle onlar› hem iyileﬂtiriyor hem de
günahlar›ndan piﬂman olanlar› affediyordu. Hem ayn› zamanda ‹sa,
Eski Antlaﬂma’da yaz›lan peygamberliklerden ve Tanr›’n›n kendisine
do€rudan do€ruya söylemesinden, insanlar›n günahlar› için ölece€ini
biliyordu. Kendisinin Mesih oldu€unu (Mesih, beklenilen Kurtar›c›n›n
ad›d›r) ö€rencilerine söyledi€i zaman, sözlerine ﬂu ﬂekilde devam etti:
«‹nsano€lu’nun (insano€lu: ‹sa'n›n kendisi hakk›nda kulland›€› isim
olup Eski Antlaﬂma’da Kurtar›c›'ya verilen adlardan biridir) çok ac›
çekmesi, ileri gelenler, baﬂkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi ,
öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerekir.» (‹ncil'de Luka k›sm›,
bölüm 9, ayet 22). Eski Antlaﬂma’da, Kurtar›c› ‹sa'n›n yaln›z ölümü ve
diriliﬂiyle ilgili yirmi beﬂ kadar peygamberlik vard›r. Bu derste ancak
onlardan bir kaç›n› yazmak mümkündür.

Jezus is de verlosser, die door GOD naar de wereld gestuurd is. Zoals
we in de vorige les gezien hebben, maakte Jezus het goede nieuws van
de verlossing bekend en legde hij liefdevol zijn handen op de zieken.
Op deze manier genas hij hen en hij schonk vergeving aan hen die
berouw over hun zonden hadden. Tegelijkertijd wist Jezus ook, uit de
profetieën die in het Oude Testament staan, en uit de woorden, die
GOD rechtstreeks tot Hem gesproken had, dat hij voor de zonden van
de mensen zou sterven. Toen hij tegen zijn discipelen gezegd had dat hij
de Messias (de Verlosser, die men verwachtte) was, vervolgde hij aldus:
“De Zoon des mensen (Dat is de naam, die Jezus voor zichzelf gebruikte en die ook één van de namen voor de Verlosser in het Oude
Testament is) moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten
en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derden
dage worden opgewekt” (Lucas 9:22). In het Oude Testament staan wel
25 profetieën alleen al over de dood en opstanding van Jezus, de
Verlosser. In deze les kunnen slechts enkelen hiervan vermeld worden.

1) Kurtar›c›, 30 parça gümüﬂ için bir elçisi taraf›ndan ihanete u€rayacakt›. ‹hanetten al›nan para da bir çömlekçiye verilecekti. Bu
al›ﬂ veriﬂ Tanr›’n›n evi olan mabette yap›lacakt›.

1) De Verlosser zou voor 30 zilverstukken door een leerling van hem
verraden worden. Het geld, voor dit verraad verkregen, zou aan
een pottenbakker gegeven worden en dit zou in de tempel, het
huis van GOD, plaats vinden.

Peygamberlik:
Eski Antlaﬂma’dan: Mezmur k›sm›, bölüm 41, ayet 9
(yaz›l›ﬂ tarihi aﬂa€› yukar› M.Ö. 1000).
«Ekme€imi yiyen, güvendi€im yak›n dostum bile ihanet etti bana.»

26

Profetie uit het Oude Testament:
Psalm 41:10 (ongeveer 1000 v. Chr. opgeschreven)
“Zelfs mijn vriend, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft
zijn hiel tegen mij opgeheven.”

Eski Antlaﬂma’dan: Zekarya k›sm›, bölüm 11, ayet 12, 13
(yaz›l›ﬂ tarihi aﬂa€› yukar› M.Ö. 500).

Zacharia 11:12,13 (ongeveer 500 v. Christus opgeschreven).

«Onlara, “Uygun görürseniz ücretimi ödeyin, yoksa boﬂ verin”
dedim. Onlar da ücret olarak bana otuz gümüﬂ verdiler. RAB
bana, “Çömlekçiye at” dedi.

“En ik heb tot hen gezegd: Indien het goed is in uw ogen, geeft mijn
loon, maar indien niet, laat het. Toen wogen zij mijn loon af: dertig
zilverstukken. Maar de Here zeide tot mij: Werp dat de pottenbakker
26

Böylece bana biçtikleri yüksek de€erin karﬂ›l›€› olan otuz gümüﬂü
al›p RAB’bin Tap›na€›’ndaki çömlekçiye att›m.»

toe; een heerlijke prijs, waarop Ik hunnerzijds geschat ben! En ik heb
de dertig zilverstukken genomen en die in het huis des Heren de pottenbakker toegeworpen.”

‹sa'n›n hayat›nda gerçekleﬂmesi:
‹ncil'den: Matta k›sm›, bölüm 26, ayet 3,4,14-15.

De vervulling van de profetieën in het leven van Jezus:
Mattheüs 26:3,4,14-15 (uit het Nieuwe Testament).

«Bu s›rada baﬂkâhinlerle halk›n ileri gelenleri, Kayafa ad›ndaki
baﬂkâhinin saray›nda topland›lar. ‹sa’y› hileyle tutuklay›p
öldürmek için düzen kurdular ... O s›rada Onikiler’den biri - ad›
Yahuda ‹skariot olan› - baﬂkâhinlere giderek, “O’nu ele verirsem
bana ne verirsiniz?” dedi. Otuz gümüﬂ tart›p ona verdiler. Yahuda
o andan itibaren ‹sa’y› ele vermek için f›rsat kollamaya baﬂlad›.»

“Toen kwamen de overpriesters en de oudsten des volks bijeen en zij
beraamden een plan om Jezus door list in handen te krijgen en te
doden... Toen ging één van de twaalven (één van Jezus leerlingen),
genaamd Judas Iskariot, naar de overpriesters en hij zeide: Wat wilt
gij mij geven? Dan zal ik Hem u overleveren. En zij stelden hem dertig zilverlingen ter hand.”

‹ncil’den: Matta k›sm›, bölüm 27, 3'den 8'e kadar olan ayetler.

Mattheüs 27:3-8.

«‹sa’ya ihanet eden Yahuda, O’nun mahkûm edildi€ini görünce
yapt›€›na piﬂman oldu. Otuz gümüﬂü baﬂkâhinlere ve ileri gelenlere geri götürdü. Ben suçsuz birini ele vermekle günah iﬂledim”
dedi. Onlar ise, “Bundan bize ne? Onu sen düﬂün” dediler.
Yahuda paralar› tap›na€›n içine f›rlatarak oradan ayr›ld›, gidip
kendini ast›. Paralar› toplayan baﬂkâhinler, “Kan bedeli olan bu
paralar› tap›na€›n hazinesine koymak do€ru olmaz” dediler.
Kendi aralar›nda anlaﬂarak bu parayla yabanc›lar için mezarl›k
yapmak üzere Çömlekçi Tarlas›’n› sat›n ald›lar. Bunun için bu tarlaya bugüne dek “Kan Tarlas›” denilmiﬂtir.»

“Toen kreeg Judas, die Hem verraden had berouw , daar hij zag dat
hij veroordeeld was, en hij bracht de dertig zilverlingen aan de overpriesters en oudsten terug, en hij sprak: Ik heb gezondigd,
onschuldig bloed verraden! Maar zij zeiden: \Wat gaat ons dit aan?
Gij moet zelf maar zien wat ervan komt! En de zilverlingen in de
tempel werpende, verwijderde hij zich; daarop ging hij heen en verhing zich. De overpriesters namen de zilverlingen en zeiden: Wij
mogen dit niet in de offerkist doen, want het is bloedgeld. En zij
namen het besluit daarvoor het land van de pottenbakker te kopen
als begraafplaats. Daarom heet dat land Bloedakker, tot heden toe”

2) Kurtar›c›, kötü insanlar taraf›ndan haçland›€›nda onlar için ﬂefaat
edecekti.

2) De Verlosser zou, als hij door slechte mensen gekruisigd zou worden, voor deze mensen voorspraak doen.

Peygamberlik:
Eski Antlaﬂma’dan: Yeﬂaya k›sm›, bölüm 53, ayet 12
(yaz›l›ﬂ tarihi aﬂa€› yukar› M.Ö. 700)
«Can›n› feda etti, baﬂkald›ranlarla bir say›ld›. Pek çoklar›n›n
günah›n› o üzerine ald›, baﬂkald›ranlar için de yalvard›.»
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Profetie uit het Oude Testament:
Jesaja 53:12 (ongeveer 700 v Chr. opgeschreven).
“Hij heeft zijn leven uitgegoten in de dood, en werd onder de
overtreders geteld, terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de
overtreders gebeden heeft.”
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‹sa'n›n hayat›nda gerçekleﬂmesi:
‹ncil’den: Luka k›sm›, bölüm 23; ayet 33, 34.

De vervulling van de profetie in het leven van Jezus:
Lucas 23:33,34 (uit het Nieuwe Testament).

«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.”

“En toen zij aan de plaats gekomen waren, die Schedel genoemd
wordt, kruisigden zij Hem (Jezus) daar en ook de misdadigers, de
ene aan zijn rechterzijde en de andere aan zijn linkerzijde. En Jezus
zeide: Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.”

3) ‹nsanlar›n günahlar› Kurtar›c›'n›n üstüne yüklenince kutsal Tanr›
Kurtar›c›'ya s›rt çevirecekti.

3) Als de zonden van de mensen op de Verlosser geladen zouden
worden, zou de heilige GOD zich van hem afkeren.

Peygamberlik:
Eski Antlaﬂma’dan: Mezmur k›sm›, bölüm 22; ayet 1-3
(yaz›l›ﬂ tarihi aﬂa€› yukar› M.Ö. 1000).
«Tanr›m, Tanr›m beni neden terk ettin?... Ey Tanr›m, gündüz
sesleniyorum, yan›t vermiyorsun ... Oysa sen kutsals›n, ‹srail’in
övgüleri üzerine taht kuran sensin.»
‹sa'n›n hayat›nda gerçekleﬂmesi:
‹ncil’den: Matta k›sm›, bölüm 27, ayet 46.

Profetie uit het Oude Testament:
Psalm 22:2-4 (ongeveer 1000 v Chr. opgeschreven).
“Mijn GOD, mijn GOD, waarom hebt Gij mij verlaten? ... Mijn GOD,
ik roep des daags en Gij antwoordt niet ... Nochtans zijt Gij de
Heilige, die troont op de lofzangen Israëls.”
De vervulling van de profetie in het leven van Jezus:
Mattheüs 27:46 (uit het Nieuwe Testament).

«Saat üçe do€ru ‹sa yüksek sesle, “Eli, Eli, lema ﬂevaktani?” yani,
“Tanr›m, Tanr›m, beni neden terk ettin?” diye ba€›rd›.»

“Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem zeggende:
Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn GOD, mijn GOD, waarom hebt
Gij Mij verlaten?”

4) Kurtar›c› çarm›ha gerilecekti. O'nu idam edenler, elbiseleri üzerine
kur'a atacaklard›.

4) De Verlosser zou aan het kruis gehangen worden. Degenen die
hem ter dood veroordeelden, zouden gaan loten om zijn kleed.

Peygamberlik:
Eski Antlaﬂma’dan. Mezmur k›sm›, bölüm 22, ayet 16-18
(yaz›l›ﬂ tarihi aﬂa€› yukar› M.Ö. 1000)
«...Ellerimi, ayaklar›m› deliyorlar. Bütün kemiklerimi sayar oldum,
gözlerini dikmiﬂ, bana bak›yorlar, giysilerimi aralar›nda paylaﬂ›yor,
elbisem için kura çekiyorlar.» (Not: M.Ö. 1000 y›l›nda çarm›ha germe
daha henüz icat edilmemiﬂti. Buna ra€men Eski Antlaﬂma’daki
Mezmurun 22. bölümü, çarm›ha geriliﬂini hem el ve ayaklar›n›n delinmesine var›ncaya kadar vücudunda olacak izleri ayr›nt›l› bir ﬂekilde
anlat›yor. Ancak Tanr› bunu önceden söylemiﬂ olabilir.)
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Profetie uit het Oude Testament:
Psalm 22:17-19 (ongeveer 1000 v Chr. opgeschreven).
“Ze hebben mijn handen en voeten doorboord. Al mijn beenderen
kan ik tellen, zij kijken toe, zij zien met leedvermaak naar mij. Zij
verdelen mijn klederen onder elkander en werpen het lot over mijn
gewaad. (noot: In 1000 v Christus kende men nog niet het ophangen
aan een kruis. Toch wordt in Psalm 22 in het Oude Testament verteld
over zijn ophanging aan het kruis en tot in details over de tekens in
zijn lichaam, namelijk dat zijn handen en voeten doorboord werden.
Alleen GOD heeft dit van te voren kunnen zeggen.)
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‹sa'n›n hayat›nda gerçekleﬂmesi:
‹ncil’den: Yuhanna k›sm›, bölüm 19, ayet 23,24.

De vervulling van de profetie in het leven van Jezus:
Johannes 19:23,24 (uit het Nieuwe Testament).

«Askerler ‹sa'y› çarm›ha gerdikten sonra giysilerini al›p her birine birer
pay düﬂecek biçimde dört parçaya böldüler. Mintan›n› da ald›lar.
Mintan boydan boya tek parça dikiﬂsiz bir dokumayd›. Birbirlerine,
“Bunu y›rtmayal›m” dediler, “Kime düﬂecek diye kura çekelim.”

“Toen dan de soldaten Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn klederen en maakten daarvan vier delen, voor iedere soldaat een deel,
en zijn onderkleed. Dit kleed nu was zonder naad, aan een stuk geweven. Zij zeiden dan tot elkander: Laten wij dit niet scheuren, maar
erom loten, voor wie het zijn zal.”

5) Kurtar›c›ya öd sunulacak, ona sirke içirilecekti.

5) Ze zouden de Verlosser gal aanbieden en ze zouden hem azijn te
drinken geven.

Peygamberlik:
Eski Antlaﬂma’dan: Mezmur k›sm›, bölüm 69, ayet 21.

Profetie uit het Oude Testament: Psalm 69:22.

«Yiyece€ime zehir katt›lar, sirke içirdiler susad›€›mda.»

“Ja, zij gaven mij gif tot spijze, en lieten mij in mijn dorst azijn drinken.”

‹sa'n›n hayat›nda gerçekleﬂmesi:
‹ncil' den: Matta k›sm› bölüm 27, ayet 34.

De vervulling van de profetie in het leven van Jezus:
Mattheüs 27:34 (uit het Nieuwe Testament).

«‹çmesi için ‹sa’ya ödle kar›ﬂ›k ﬂarap verdiler. ‹sa bunu tad›nca içmek
istemedi.»

“En zij gaven Hem wijn, vermengd met gal te drinken. En toen Hij
die proefde wilde Hij niet drinken.”

‹ncil’den: Yuhanna k›sm›, bölüm 19, ayet 28-30,

Johannes 19:28-30 (uit het Nieuwe Testament).

«Daha sonra ‹sa, her ﬂeyin art›k tamamland›€›n› bilerek Kutsal Yaz›
yerine gelsin diye, “Susad›m!” dedi. Orada ekﬂi ﬂarap dolu bir kap
vard›. ﬁaraba bat›r›lm›ﬂ bir süngeri mercanköﬂk dal›na takarak
O’nun a€z›na uzatt›lar. ‹sa ﬂarab› tad›ca, “Tamamland›!” dedi ve
baﬂ›n› e€erek ruhunu teslim etti.»

“Hierna zeide Jezus daar Hij wist, dat alles reeds volbracht was,
opdat de Schrift vervuld zou worden: Mij dorst! Zij staken dan een
spons, gedrenkt met zure wijn op een hysopstengel en brachten die
aan zijn mond. Toen Jezus de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het
is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.”

‹sa'n›n cesedi adet üzere suçlular›nkiyle birlikte genel bir mezarl›€a
konulmay›p, zengin bir adam taraf›ndan hususi bir kabre gömülmesi
di€er bir peygamberli€in yerine geliﬂini gösteriyor. (Eski Antlaﬂma’da
Yeﬂaya k›sm›, bölüm 53, ayet 9). Gerçekleﬂmesi ise, ‹ncil'de Matta k›sm›,
bölüm 27:57'den 60'a kadar olan ayetlerde bulunuyor.

Het feit dat het lichaam van Jezus niet, zoals men gewoon was, samen met
de lichamen van misdadigers in een gezamenlijk graf gelegd werd, maar
dat het door een rijke man in een privé-graf gelegd werd, is ook weer de
vervulling van een profetie (in het Oude Testament Jesaja 53:9). De
vervulling ervan vindt men in het Nieuwe Testament, in Mattheüs 27:57-60.

‹nsanlar›n düﬂüncesiyle bu büyük ve ac›nacak bir yenilme idi. Zira
Kurtar›c› ölmüﬂtür. Ona ba€lad›klar› bütün ümitler boﬂ göründü.

In de ogen van de mensen was het feit, dat de Verlosser gestorven was,
een grote en bittere nederlaag. Het leek erop dat ze tevergeefs al hun
hoop op hem gevestigd hadden.
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Fakat kap›ld›klar› bu ümitsizlik bilgisizlikten ileri gelmekteydi.
Tanr›’n›n Yeﬂaya peygambere vahiy etti€i peygamberli€i düﬂünseydiler
o zaman olup bitenleri anlayacaklard›. Bu peygamberlik özetle ﬂunlar›
söylemektedir: «Bizim isyanlar›m›z yüzünden onun bedeni deﬂildi. Rab
hepimizin cezas›n› ona yukledi... Ne var ki, Rab onun ezilmesini uygun
gördü... Can›n› suç sunusu olarak sunarsa soyundan gelenleri görecek
ve günleri uzayacak Rab’bin istemi onun arac›l›€›yla gerçekleﬂecek.»
(Yeﬂaya k›sm›, bölüm 53, ayet 5,6,10), Bu peygamberlikten üç önemli
gerçe€i ö€renebiliriz:

Maar de wanhoop, die hen beving, kwam voort uit onwetendheid. Als
ze gedacht hadden aan de profetie, die GOD aan de profeet Jesaja
gegeven had, dan hadden ze begrepen, wat er gebeurd was. Deze profetie heeft samengevat de volgende inhoud: Om onze overtredingen
werd hij doorboord. De Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem
doen neerkomen. Het behaagde de Here hem te verbrijzelen. Wanneer
hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen
zien en een lang leven hebben en het voornemen des Heren zal door
zijn hand voortgang hebben. (Jesaja 53:5,6,10). Uit deze profetie kunnen
we 3 belangrijke feiten leren:

1. ‹sa bizim günahlar›m›z›n cezas›n› taﬂ›d›.
2. ‹sa'n›n ölümü bir yenilgi de€ildi ancak Tanr›’n›n kurtuluﬂ plan›n›n
gerçekleﬂmesiydi.
3. ‹sa öldükten az sonra dirilecekti. (Ömrünün günlerini uzatacak
denir.)

1. Jezus droeg de straf voor onze zonden.
2. De dood van Jezus was geen nederlaag, maar de vervulling van
GODS verlossingsplan.
3. Jezus zou kort na zijn sterven opstaan uit de dood. (Er wordt gezegd:
Hij zal een lang leven hebben.)

Bu üç hakikatin gerçekleﬂti€ini ‹ncil'de okumaktay›z. ‹sa dirildikten
sonra ö€rencileriyle yemek yerken ﬂu ﬂekilde konuﬂtu ve dedi ki: «Daha
sizlerle birlikteyken, “Musa’n›n Yasas›’nda, peygamberlerin yaz›lar›nda
ve Mezmurlar’da benimle ilgili yaz›lm›ﬂ olanlar›n tümünün gerçekleﬂmesi gerektir” demiﬂtim ... ﬁöyle yaz›lm›ﬂt›r: Mesih ac› çekecek ve
üçüncü gün ölümden dirilecek; günahlar›n ba€›ﬂlanmas› için tövbe
ça€r›s› da Yeruﬂalim’den baﬂlayarak bütün uluslara O’nun ad›yla duyurulacak.» (‹ncil' den: Luka k›sm›, bölüm 24, ayet 44, 46,47.)

De vervulling van deze drie feiten lezen we ook in het Nieuwe
Testament. Nadat Jezus opgestaan was, sprak hij, terwijl hij met zijn
leerlingen aan het eten was, als volgt: “Alles wat over Mij geschreven
staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld
worden ... Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden, en
ten derden dage opstaan uit de doden en dat in zijn naam moest
gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te
beginnen bij Jeruzalem” (Lucas 24:44,46,47).

Say›n okuyucu ‹sa Mesih hakk›nda bu gerçekleri ö€rendikten sonra
Tanr›’n›n önünde sorumlusunuz, ‹sa'n›n yerinize ac› çekip öldü€ünü,
sizin günahlar›n›z›n gerektirdi€i cezay› yüklendi€ini ö€rendiniz. Size,
günahlar›n ba€›ﬂlanmas› için ‹sa'n›n isminde tövbe ilan edildi.
Oldu€unuz yerde günahlar›n›zdan tövbe etmelisiniz ve ‹sa'n›n isminde
onlar›n ba€›ﬂlanmas›n› Tanr›’dan yalvarmal›s›n›z.

Geachte lezer, nu u deze feiten over Jezus Christus te weten bent
gekomen, bent u verantwoordelijk voor GOD. U hebt geleerd dat Jezus
in uw plaats geleden heeft, gestorven is en dat hij de straf voor uw zonden op zich genomen heeft. Er is u bekend gemaakt dat, om vergeving
van zonden te ontvangen, berouw nodig is in de naam van Jezus. Het is
nodig dat u zich, op de plaats waar u zich bevindt, bekeert van uw zonden en tot GOD om vergeving smeekt in de naam van Jezus.
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GÜNAH

ZONDE

Günah bizim baﬂ düﬂman›m›zd›r. Ahirette Tanr› taraf›ndan kabul
edilmemize sebep olacakt›r. O halde hayatta herﬂeyden önce, aramam›z
gereken tek ﬂey günahlardan kurtulmad›r. Öyle ki ebediyen mahvolmayal›m. Zira ölüm her an bizi yakalayabilir. Günahlar›m›z affolunmam›ﬂsa emin olmal›y›z ki Tanr› bizi asla kabul etmeyecektir. Öbür
taraftan Kutsal Kitap aç›kça belirtiyor ki, günahlar›n aff› Kurtar›c› ‹sa
Mesih vas›tas›yla mümkündür.

De zonde is onze grootste vijand. Het is de reden waarom wij niet
door GOD aangenomen worden in het hiernamaals. Daarom is hetgene waar we in dit leven boven alles naar moeten zoeken, de verlossing van zonde, zodat we niet voor eeuwig verloren zullen gaan.
Want we kunnen elk moment door de dood overvallen worden.
Laten we goed beseffen dat, wanneer onze zonden niet vergeven
worden, GOD ons in geen geval zal aanvaarden. Aan de andere kant
laat de Bijbel duidelijk weten dat de vergeving van zonden mogelijk
is door Jezus Christus, de Verlosser.

GÜNAH NED‹R?
WAT IS ZONDE?
Tanr›’n›n kutsall›€› ile ba€daﬂmayan her türlü hareket düﬂünce, arzu
ve isteklere günah denir. Bunlara hayat›m›z da yer verdi€imiz anda
günah iﬂlemiﬂ oluruz. O halde tamamen pak ve yüce olan Tanr›’ya
lay›k olmayan herﬂey günaht›r. Tanr› en yücedir. Bütün ulu kanunlar›n
kayna€› odur. Sadece kötü veya iyi hareketlere göre de€il, ancak Tanr›'
n›n yüceli€ine göre kendimizi imtihan etmeliyiz. Tanr›’n›n kutsall›€›n›
Kutsal Kitap'ta görebiliyoruz. Kutsal sözlerine ayk›r› yaﬂad›€›m›z anda
günah iﬂlemiﬂ oluruz.
Zina, pislik, ﬂehvet, düﬂmanl›k, uyuﬂmazl›k, k›skançl›k, gazap, çekiﬂme,
ayr›l›k, açgözlülük, sarhoﬂluk, kabal›k gibi günahlar çeﬂidi çok olan
günahlardan birkaç›d›r.

Alle handelingen,gedachten of verlangens, die niet in overeenstemming zijn met de heiligheid van GOD, worden zonde genoemd. Op het
moment dat wij hier aan toe geven zondigen wij. Dus alles wat niet
passend, niet waardig is voor GOD, die volkomen rein en verheven is,
dat is zonde. GOD is de allerhoogste, Hij is de bron van alle goede wetten. Wij moeten onszelf toetsen, niet alleen naar de mate waarin we
goede en slechte dingen doen, maar we moeten ons toetsen aan GODS
heiligheid. Over de heiligheid van GOD kunnen we in de Bijbel leren.
Als ons leven in tegenspraak is met de woorden van de Bijbel dan
zondigen we.
Overspel, onreinheid, wellust, vijandschap, onverdraagzaamheid, jaloersheid, woede, twist, verdeeldheid, hebzucht, dronkenschap en
grofheid zijn enkele voorbeelden van de vele soorten zonden die er zijn.

GÜNAH KONUSUNDA HERKES‹N DURUMU NED‹R?
Tanr›’n›n Kutsal Kitab'›nda ﬂöyle yaz›l›d›r: «Hepsi sapt›, tümü yarars›z
oldu. ‹yilik eden yok, tek kiﬂi bile!» (Romalilar 3:12).

WAT IS DE TOESTAND VAN IEDER MENS
MET BETREKKING TOT DE ZONDE?
In de Bijbel staat het zo geschreven: “Allen zijn afgeweken, tezamen
zijn zij onnut geworden; er is niemand die doet wat goed is, zelfs
niet één” (Romeinen 3:12).
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Kitab›n baﬂka bir yeride, «Çünkü herkes günah iﬂledi» diyor (Romalilar
3:23). Tanr›’n›n hakk›m›z da verdi€i bu hükme göre, hepimiz günah
iﬂledik. Bütün Adem zürriyeti ayn› itaatsizli€e düﬂtü. Tanr›’n›n kutsall›€›na uygun yaﬂayan hiçbir adem o€lu ç›kmam›ﬂt›r. Fakat Kutsal
Kitap, Tanr›’n›n O€lu (ruhâni manada o€lu) ‹sa Mesih'in Adem
o€ullar›n›n ak›beti olan günaha düﬂmedi€ini beyan eder. O dünyada
iken günaha galip gelerek Tanr›’n›n kutsall›€›n› yaﬂad›€› hayatla gösterdi. Kutsal Kitap Onun hakk›nda, «O günah iﬂlemedi, a€z›ndan hileli
söz ç›kmad›» diyor (1. Petrus 2:22) Kurtar›c› ‹sa'dan baﬂka herkes günaha düﬂtü. Bu yüzden günahl›y› kurtarabilen tek Kurtar›c› Odur.

Op een andere plaats in de Bijbel staat: “Want allen hebben
gezondigd” (Romeinen 3:23). Volgens dit oordeel dat GOD over ons
geeft, hebben wij allemaal gezondigd. Alle nakomelingen van Adam
zijn tot dezelfde ongehoorzaamheid aan GOD vervallen. Er is geen
enkele nakomeling van Adam geweest, die geleefd heeft in overeenstemming met de heiligheid van GOD. Maar de Bijbel laat ons weten
dat Jezus Christus, in geestelijke zin de Zoon van GOD, niet in zonde
gevallen is, zoals de zonen van Adam. Toen hij op deze wereld was,
heeft hij de zonde overwonnen en in zijn leven GODS heiligheid
laten zien. De Bijbel zegt over hem: “Hij heeft niet gezondigd en in
zijn mond werd geen bedrog gevonden” (1 Petrus 2:22). Behalve
Jezus, de Verlosser, heeft iedereen gezondigd. Daarom is hij de enige
Verlosser, die de zondaar kan redden.

GÜNAHIN CEZASI NED‹R?
WAT IS DE STRAF OP DE ZONDE?
Kutsal Kitap «Çünkü günah›n ücreti ölüm» der (Romalilar 6:23). Adem
günah iﬂledi€i anda manevi bak›mdan öldü ve Tanr›'dan ayr› kald›.
Ayn› zamanda fiziki bak›mdan da ölüme u€rad›. Hemen ölmemesine
ra€men, sonunda ölmeye mahkum oldu. Ayn› ﬂeyler bizim için de oldu.
Zira bizler de günahlar›m›zdan ötürü lay›k oldu€umuz ücreti alaca€›z.
Alaca€›m›z ücret de ölümdür. Bu demektir ki, günahlar›m›z yüzünden
Tanr› huzurundan kovulup, ateﬂ gölünde ›st›rap çekece€iz. Bu sonsuz
›st›raptan kurtulman›n yolunu bulmal›y›z. Tanr› ise merhametinden
dolay› bu yolu sa€lam›ﬂt›r.

De Bijbel zegt: “Het loon, dat de zonde geeft, is de dood” (Romeinen
6:23). Op het moment dat Adam zondigde, stierf hij in geestelijk
opzicht en er kwam en bleef een scheiding tussen hem en GOD.
Gelijkertijd werd hij ook geconfronteerd met de lichamelijke dood.
Hoewel hij niet meteen stierf, was hij wel veroordeeld om uiteindelijk
te sterven. En hetzelfde geldt ook voor ons, want wij zullen ook het
loon ontvangen dat wij vanwege onze zonden verdiend hebben. Het
loon, dat wij zullen ontvangen, is ook de dood. Dit betekent dat wij,
vanwege onze zonden van GOD gescheiden zullen worden en in de
poel van vuur pijn zullen lijden. Wij moeten de weg vinden om aan
deze eeuwige pijniging te ontkomen. GOD echter heeft, omdat Hij
barmhartig is, voorzien in deze weg.

GÜNAHTAN NASIL TEM‹ZLENEB‹L‹R‹Z?
HOE KUNNEN WIJ GEREINIGD WORDEN VAN DE ZONDE?
Günahlar›m›zdan, ancak Tanr›’n›n bütün peygamberleri arac›l›€› ile
ﬂehadet etti€i ‹sa Mesih günahlar›m›z›n cezas›n› haç üzerinde kendisine
edilen türlü eziyetlerle çekmiﬂtir. ﬁu sözleri okuyal›m:

1. Hepimiz günahkâr›z. «Çünkü yeryüzünde hep iyilik yapan, hiç
günah iﬂlemeyen do€ru insan yoktur.» (Vaiz 7:20)
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De enige, die voor onze zonden geleden heeft doordat de straf voor
onze zonden aan het kruis op hem geladen werd, is Jezus, van wie
GOD, door middel van alle profeten, getuigd heeft. Laten we deze
woorden eens lezen:
1. Wij zijn allemaal zondaren: “Want niemand op aarde is zo rechtvaardig, dat hij goed doet zonder te zondigen” (Prediker 7:20).
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2. Tanr› kutsald›r ve günaha gözünü yummaz: «Kötüye bakamayacak
kadar saft›r gözlerin. Haks›zl›€› hoﬂ göremezsin.» (Habakkuk 1:13)

2. GOD is heilig en Hij kan de zonde niet aanzien: “Gij (GOD), die te
rein van ogen zijt om het kwaad te zien, en die het onrecht niet kunt
aanschouwen” (Habakuk 1:13).

3. ﬁayet günahlar›m›z affedilmezse Tanr›’dan ebediyen uzaklaﬂt›r›laca€›z: «Sizi hiç tan›mad›m, uzak durun benden, ey kötülük
yapanlar! » (Matta 7:23)

3. Wanneer onze zonden niet vergeven worden, zullen we voor eeuwig
van GOD gescheiden worden: “Gaat weg van Mij, gij werkers der
wetteloosheid” (Mattheüs 7 :23).

4. ‹sa Mesih günahlar›m›z affetmek için öldü. Evet O s›rf günahkârlar
u€runa öldü.

4. Jezus Christus is gestorven voor de vergeving van onze zonden. Ja,
Hij is werkelijk de enige die voor zondaren gestorven is.

5. Tanr›, ‹sa’y›, Kurtar›c›m›z olarak kabul etti€imiz takdirde bizi
affedece€ini söyler. «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)

5. GOD zegt ons dat, wanneer wij Jezus als onze Verlosser aannemen,
Hij ons zal vergeven: “Want alzo lief heeft GOD de wereld gehad dat
Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem
gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe” (Johannes 3:16).

Tanr› taraf›ndan kabul edilmenin bir TEK YOL'u vard›r. O da Kurtar›c›
‹sa'ya iman etmektir. Günah›n›z için de kendisini kurban eden ‹sa'n›n
sizi affetmesini rica edin. Ve sizi kabul edecektir. Çünkü buna söz
vermiﬂtir.

Er is ÉÉN weg om door GOD aangenomen te worden en dat is het
geloof in Jezus, de Verlosser. Vraag aan Jezus, die zichzelf als offer
gegeven heeft voor uw zonden, of Hij u reinigt van uw zonden. En Hij
zal u aannemen, want dat heeft Hij beloofd.
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‹BADET VE ‹YI ‹ﬁLER

GEBED EN GOEDE WERKEN

‹BADET

GEBED

‹nsanca bilinmiﬂ en etkili kuvvetlerden biri ibadettir.
‹badetle, fiziksel bak›mdan imkâns›z görünen milletleraras› s›n›rlar›
geçebiliriz. Fakat, ibadet konusuna giriﬂmeden önce baz› ﬂartlar› yerine
getirmeliyiz.

Eén van de meest effectieve krachten, die we kennen is het gebed. Door
het gebed kunnen we grenzen tussen landen overschrijden, ook al lijkt
dat in fysiek opzicht onmogelijk. Maar voordat we over het gebed gaan
spreken, moeten we eerst enkele voorwaarden noemen.
1. Het gebed moet tot de juiste persoon gericht zijn.

1. ‹badet uygun bir kiﬂiye sunulmal›d›r.
Putlar yap›lan ibadeti duyamazlar. Tahta ilahlar ibadetten anlamazlar. Yap›lan ibadeti duyan ve cevapland›ran tek kiﬂi hakiki ve
yaﬂayan Tanr›'d›r. Kurtar›c›'y› insanlar u€runa ölme€e gönderen
Tanr›, ibadet etmemiz gereken Tanr›'d›r.

Afgoden kunnen het gebed, dat men bidt, niet horen. Goden van
hout begrijpen het gebed niet. De enige persoon, die het gebed
hoort en verhoort, is de ware, levende GOD. De GOD, die de
Verlosser zond om te sterven voor de mensen, is de GOD tot wie
wij moeten bidden.

2. ‹badet içten olmal›.
2. Gebed moet vanuit ons hart komen.
Tanr›’ya sizi zengin etmesi için ibadet etmemelisiniz. Bu O'nun
arzusu olmayabilir. Tanr›’n›n duyaca€› baz› dua ve ibadetler
ﬂunlard›r:

U moet niet tot GOD bidden om rijk te worden. Dat kan niet naar
GODS wil zijn. Hier volgen enkele van de gebeden, waar GOD naar
zal luisteren:

a. «Tanr›m! günahkâra karﬂ› merhametli ol!»
a. “O GOD, wees mij zondaar genadig.”
b. «Tanr›m! Hayat›m için senin istediklerini anlamama yard›m et!»
b. “O GOD, help mij om te begrijpen wat uw wil voor mijn leven is.”
c. «Tanr›m! Temiz bir hayat yaﬂamama yard›m et ki, böylece di€erlerine tan›k olabileyim.»
Tanr› daha birçok ibadeti duyar ve cevapland›r›r. O, meselelerimizi
O'na getirmemizi ister. Tanr› hayat›m›z›n her ayr›nt›da bize önder
olmak ister.
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c. “O GOD, help mij om een rein leven te leiden, zodat dat ik op die
manier een getuige voor anderen kan zijn.”
GOD hoort en verhoort nog veel meer gebeden. Hij wil dat we met
onze problemen naar Hem toekomen. GOD wil ons leiden bij elke
detail van ons leven.
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3. ‹badet Tanr›’n›n arzusuna uygun olmal›.
«Tanr›’n›n önünde güvenimiz ﬂu ki, O’nun iste€ine uygun ne dilersek bizi iﬂitir.» (1. Yuhanna 5:14). Tanr›, Kurtar›c› ‹sa'ya iman edenlerin ibadetini duyar ve cevapland›r›r. O ibadetimize hemen karﬂ›l›k
vermeyebilir. Dualar›m›z› isteklerimize göre cevapland›rmayabilir.
Fakat O, bizim için en iyi ﬂeyin ne oldu€unu bilir ve dualar›m›za o
ﬂekilde karﬂ›l›k verir.

3. Het gebed moet in overeenstemming zijn met GODS wil.
“En dit is de vrijmoedigheid (het geloof), die wij tegenover Hem
hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort” (1
Johannes 5:14). GOD hoort en verhoort de gebeden van degenen die
in Jezus, de Verlosser, geloven. Het kan zijn dat Hij ons gebed niet
meteen verhoort en dat Hij onze gebeden niet verhoort zoals wij het
zouden willen. Maar Hij weet wat het beste voor ons is en Hij verhoort onze gebeden op die manier.

4. ‹badet Kurtar›c› ‹sa ad›na olmal›.
4. Het gebed moet in de naam van Jezus, de Verlosser gebeden worden.
Kurtar›c› ‹sa Tanr› ile insan aras›ndaki tek arac›d›r. Kurtar›c› «Size
do€rusunu söyleyeyim, benim ad›mla Baba’dan ne dilerseniz, size
verecektir.» demiﬂtir (Yuhanna 16:23). ‹badetinize karﬂ›l›k verilmesini istiyor musunuz? ﬁartlar› HATIRLAYINIZ. Do€ru kiﬂiye dua
etmelisiniz. Samimi olmal›s›n›z. O'nun iste€ine uygun dua
etmelisiniz. Kurtar›c› ad›na dua etmelisiniz.

Jezus, de Verlosser, is de enige middelaar tussen GOD en de mensen.
De Verlosser heeft gezegd: “Als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het
u geven in mijn naam” (Johannes 16:23). Wilt u dat uw gebeden verhoord worden? Denk dan aan de voorwaarden. U moet bidden tot
de juiste persoon, u moet het oprecht menen, u moet naar zijn wil
bidden en u moet in de naam van de Verlosser bidden.

‹Y‹ ‹ﬁLER

GOEDE WERKEN

‹yi iﬂler herkesin hayat›nda çok önemli bir rol oynar. Aﬂa€› yukar›,
yaﬂam›ﬂ olan herkes birtak›m iyi iﬂlerde bulunmuﬂtur. Baz›s› hasta
insanlara yard›m etmiﬂtir. Baz›s› fakir kimselere hediyeler vermiﬂtir.
Baz›s› düﬂmanlar›na iyi davranm›ﬂt›r. Bütün bu ﬂeyler, iyi iﬂlerdir.
Bununla birlikte bu iyi iﬂlerden ne biri ne de tümü sizi Tanr›’ya makbul
k›labilir. Kutsal Kitap, insanlar›n Tanr› kat›nda makbul k›l›nmalar›ndan
bahsederken ﬂunlar› der: «‹man yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin
baﬂar›n›z de€il, Tanr›’n›n arma€an›d›r. Kimsenin övünmemesi için iyi
iﬂlerin ödülü de€ildir» (Efesliler 2:8,9). Çünkü bu iyi iﬂleri, onlarla
Tanr›’dan bir ﬂey kazanaca€›m düﬂüncesiyle yap›yorsak, iyi iﬂlerimizi
bencil bir niyetle bozmuﬂ oluyoruz.

Goede werken spelen een belangrijke rol in het leven van elk mens. In
het leven van bijna ieder mens kan men wel enkele goede werken ontdekken. Sommigen hebben zieke mensen geholpen of ze hebben aan de
armen gegeven of ze hebben hun vijanden goed behandeld. Al deze
dingen zijn goede werken. Toch kan noch één, noch alle van deze goede
werken u voor GOD aanvaardbaar maken. De Bijbel spreekt over het
aanvaardbaar worden van de mens bij GOD als volgt: “Door genade zijt
gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van
GOD; niet uit werken, opdat niemand roeme” (Efeziërs 2:8,9). Want, als
wij deze goede werken doen met de gedachte dat we hiermee iets bij
GOD verdienen, dan worden onze goede werken bedorven door onze
zelfzuchtige motieven.

Gece gündüz iyi iﬂlerde bulundu€unuz halde, gene de ebediyen cehenneme gidersiniz. ‹badet ve iyi iﬂler, Tanr› taraf›ndan kabul edil-meniz
için gidece€iniz yol de€ildir. Tanr› taraf›ndan kabul edilmenizin tek
yolu kurtar›c›ya iman etmektir.

Ook al bent u dag en nacht met goede werken bezig, dan kan u nog
voor eeuwig naar de hel gaan. Gebed en goede werken zijn niet de
wegen die we moeten gaan om door GOD aanvaard te worden. De
enige weg om door GOD aanvaard te worden is het geloof in de
Verlosser.
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Kurtar›c›'ya inand›n›z m›, iyi iﬂlerde de bulunman›z mühimdir.
Kurtar›c› ‹sa'y› hayat›n›z›n yöneticisi olarak kabul etti€iniz zaman,
O'nu memnun k›lmak için O'na hayat›n›z› vakfetmelisiniz.

Maar als u in de Verlosser gelooft, is het wel belangrijk dat u ook goede
werken doet. Als u Jezus, de Verlosser, aanvaardt als de Heer van uw
leven, dan moet u uw leven aan Hem toewijden, om Hem te behagen.

Tanr› büyüklükten ve kibirden hoﬂlanmaz, O, bugün, almak isteyen
herkese bedava bir hediye sunmaktad›r. Bu hediye ne dua ile, ne de
çal›ﬂmakla elde edilebilir. Tek yol Kurtar›c›'y› kabul etmektir. Ancak
böyle affa kavuﬂabilirsiniz. «‹man yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu
sizin baﬂar›n›z de€il, Tanr›’n›n arma€an›d›r. Kimsenin övünmemesi için
iyi iﬂlerin ödülü de€ildir.» (Efesliler 2:8,9)

GOD is niet blij met hoogmoed en trots. Hij biedt vandaag een gratis
geschenk aan een ieder die het aan wil nemen. Dit geschenk kan noch
door gebed noch door werken verkregen worden. De enige weg om het
te verkrijgen is de Verlosser aan te nemen. Alleen zo kunt u vergeving
ontvangen. “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en
dat niet uit uzelf: het is een geschenk van GOD; niet uit werken, opdat
niemand roeme.” (Efeziërs 2:8,9)
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ON ÜÇÜNCÜ DERS

LES 13

GELECEKTEK‹ OLAYLAR

TOEKOMSTIGE GEBEURTENISSEN

Aﬂa€› yukar› herkes, gelecekte ne gibi olaylar›n olaca€›n› bilmek, ö€renmek ister. Birçok kimseler gelecekteki olacaklar›n› fala bakt›rmakla
ö€renmeye çal›ﬂ›rlar. Fakat Tanr› fala bakt›rmay› bize kesinlikle yasaklad› çünkü fala inanan kiﬂiler kendilerini ﬂeytan'›n korkunç etkisine aç›k
b›rak›rlar. Gelece€i her türlü ayr›nt›s›yla ancak Tanr› bilir. Tanr›,
bilmemiz gereken gelecek olaylar› bizlere aç›klam›ﬂt›r.

Bijna iedereen wil wel graag weten wat er in de toekomst zal gaan
gebeuren. Velen proberen door waarzeggerij te weten te komen wat er
in de toekomst gaat gebeuren. Maar GOD heeft ons streng verboden om
ons met waarzeggerij in te laten, omdat degenen die in waarzeggerij
geloven zich daardoor openstellen voor de verschrikkelijke invloed van
de duivel. Alleen GOD kent de toekomst precies, tot in de details. En
GOD heeft de toekomstige gebeurtenissen, die voor ons belangrijk zijn
om te weten, aan ons bekend gemaakt.

KURTARICININ GEL‹ﬁ‹

DE KOMST VAN DE VERLOSSER

Tanr›’n›n bizlere söyledi€i ﬂeylerden biri de, gelecekte yer alacak olan,
Kurtar›c› ‹sa'n›n Kendi halk›na dönüﬂ olay›d›r. O'na ›man edenlerin
hepsi, O'nun huzurunda sonsuzlara kadar mutlu olacaklard›r. O'na
iman etmeyenler ise, O'nun huzurundan uzaklaﬂt›r›lacaklard›r. Biz
Kurtar›c› ‹sa'n›n ne vakit geri gelece€ini bilmiyoruz. ﬁayet, bugün gelse
haz›r m›s›n›z? Fakat O tekrar dönünce O'na s›€›nmak için çok geç
kal›nm›ﬂ olur. O daha dönmeden önce O'na iman etmelisiniz. Neden
ﬁ‹MD‹ iman etmiyorsunuz?

Eén van de dingen, die in de toekomst zullen gebeuren en die GOD aan
ons bekend gemaakt heeft, is de terugkeer van Jezus, de Verlosser, tot
zijn volk. Iedereen, die in Hem gelooft, zal tot in eeuwigheid bij Hem
zijn en gelukkig zijn. Maar degenen die niet in Hem geloven zullen dan
ver van Hem verwijderd worden. Wij weten niet wanneer Jezus, de
Verlosser, terug zal komen. Als Hij vandaag zou komen, bent u dan
klaar? Maar het is te laat als men pas bij Hem wil schuilen als Hij al
terugkomt. U moet in Hem gaan geloven voordat Hij terugkomt.
Waarom zou u nu niet al gaan geloven?

YÜCE BEYAZ TAHT

DE GROTE WITTE TROON

Gelecekte yer alacak olaylardan biri de Yüce Beyaz Taht'›n yarg›lamas›d›r. ‹sa'y› kurtar›c› olarak tan›mayanlar›n hepsi, Yüce Beyaz Taht'›n
önünde görünecekler; Kurtar›c›'y› ihmal veya reddettiklerinden dolay›
yarg›lanacaklar. Yüce Beyaz Taht'›n önünde bulunan herkes cehenneme
gönderilecektir. Siz de orada olacak m›s›n›z? ‹sa'ya iman edip O'nu
Kurtar›c›n olarak tan›mazsan›z; EVET!

Eén van de gebeurtenissen, die ook in de toekomst plaats zullen vinden,
is het oordeel voor de Grote Witte Troon. Allen, die Jezus niet als hun
verlosser kennen, zullen voor de Grote Witte Troon moeten verschijnen.
Ze zullen veroordeeld worden, omdat ze nagelaten hebben de Verlosser
te aanvaarden of omdat ze Hem bewust afgewezen hebben.
Iedereen, die voor de verheven witte troon verschijnt, zal naar de hel
gestuurd worden. Zult u daar ook bij zijn? Als u niet in Jezus gelooft en
Hem niet als uw verlosser kent, zult u daarbij zijn!
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CEHENNEM

DE HEL

Cehennem korkunç bir yerdir. Kutsal Kitab'a göre cehenneme gidecek
olan insanlar ac›, ›st›rap ve susuzlu€a katlanacaklard›r. Cehennem bir
ateﬂ ve karanl›klar yeridir. Cehenneme gideceklerin hiçbiri oradan
kaçamayacak ve sonsuzlu€a kadar orada kalacaklard›r. «Ey lanetliler,
çekilin önümden! Iblis’le melekleri için haz›rlanm›ﬂ sönmez ateﬂe
gidin!» (Matta 25:41), «Çektikleri iﬂkencenin duman› sonsuzlara dek
tütecek... gece gündüz rahat yüzü görmeyecekler» (Vahiy 14:11).

De hel is een verschrikkelijke plaats. Volgens de Bijbel zullen de
mensen, die naar de hel gaan, daar pijn, leed en dorst ondergaan. De hel
is een plaats met vuur en duisternis. Niemand, die naar de hel gaat, kan
er ooit uit ontsnappen, men blijft daar voor eeuwig. “Gaat weg van Mij,
gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is” (Mattheüs 25:41). “En de rook van hun pijniging stijgt op
in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht”
(Openbaringen 14:11).

«Ama korkak, imans›z, i€renç, adam öldüren, fuhuﬂ yapan, büyücü,
putperest ve bütün yalanc›lara gelince, onlar›n yeri, kükürtle yanan ateﬂ
gölüdür. ‹kinci ölüm budur» (Vahiy 21:8).
Cehenneme gitmekten nas›l sak›nabilirsiniz? Siz öldükten sonra art›k,
Kurtar›c› ‹sa'y› kabul etmek için f›rsat kalmad›. Yüce Beyaz Taht'›n
huzurunda bulundu€unuz zaman çok geç olacakt›r. En uygun zaman
bugündür! Hemen ﬂimdi Kurtar›c› ‹sa'ya iman edin. Böylece
Cehennemdeki korkunç yarg›lanmadan kurtulmuﬂ olursunuz. «Uygun
zaman iﬂte ﬂimdidir, kurtuluﬂ günü iﬂte ﬂimdidir» (2. Korintliler 6:2).
‹sa'y› kabul etme zaman›d›r .

“Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgoden dienaars, en alle leugenaars - hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de
tweede dood” (Openbaring 21:8).
Hoe kunt u ontkomen aan de hel? Als u gestorven bent, is er geen
mogelijkheid meer om Jezus, de Verlosser, alsnog aan te nemen. Het is
te laat als u voor de verheven witte troon staat. Vandaag is het de beste
tijd! Neem nu, op dit moment al, Jezus, de Verlosser aan. Op die
manier bent u bevrijd van het verschrikkelijke oordeel in de hel. “Zie,
nu is het de dag des heils” (2 Corinthiërs 6:2). Het is nu de tijd om
Jezus aan te nemen.

CENNET

DE HEMEL

‹sa'y› Kurtar›c›lar› olarak kabul edenler ise, bütün sonsuzluk boyunca
cennette yaﬂayacaklard›r. Cennet rahatl›k, selamet, sevinç ve mutluluk
yeridir. Cennette Tanr› ile yoldaﬂl›€›m›zdan sonsuz zevk duyaca€›z.
Cennet insani arzular›n giderildi€i fiziki bir yer de€ildir. Oras› temizli€in, kusursuzlu€un ve kutsall›€›n hüküm sürdü€ü yerdir.

Zij echter die Jezus als hun verlosser aangenomen hebben, zullen tot in
eeuwigheid in de hemel leven. De hemel is de plaats van rust, vrede,
blijdschap en geluk. In de hemel zullen we voor eeuwig genieten van
het samenzijn met GOD. De hemel is geen materiële plaats waar de lusten van de mens bevredigd worden. Het is een plaats waar reinheid,
volmaaktheid en heiligheid heersen.

ﬁimdi seçmelisiniz. Seçece€inize ﬂimdi karar vermelisiniz. Cennet veya
cehennemden birini tercih etmelisiniz.

U moet nu kiezen. U moet nu besluiten wat u zult kiezen. Kiest u de
hemel of verkiest u de hel.
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Ne zaman ölece€inizi bilir misiniz? Bir dakika sonra ölseniz, nereye
giderdiniz; Cennete mi cehenneme mi? Herﬂey, Tanr›’dan günahlar›n›
affetmesini isteyip istemeyece€inize ba€l›d›r.
Cehenneme gitmeyin! Cennete gidece€inize emin ol. Kurtar›c› ‹sa'ya
hayat›n›z› vakfedin.
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Weet u wanneer u zult sterven? Als u over één minuut zou sterven,
waar zou u dan heen gaan? Naar de hemel of naar de hel? Het hangt er
helemaal van af of u aan GOD de vergeving van u zonden hebt
gevraagd of niet.
Ga toch niet naar de hel! Zorg dat u er zeker van bent dat u naar de
hemel gaat. Geef uw leven over aan Jezus, de Verlosser.
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ON DÖRDÜNCÜ DERS

LES 14

TEK YOL

ÉÉN WEG

Tanr›’n›n tek oldu€undan ne kadar eminsek, cennete giden yolun da tek
oldu€undan o derece eminiz. O halde önümüze serilen soru ﬂudur: Bu
yol hangisi olmal›d›r?

Zo zeker als we weten dat er maar één GOD is, zo zeker zijn we er ook
van dat er maar één weg is om in de hemel te komen. De vraag, die voor
ons ligt , is dus: Welke weg is dit?

Dua ve namaz yolu mu? Hay›r, de€ildir.

De weg van persoonlijk en ritueel gebed? Nee, dat is niet de weg.

Sadaka ve hay›r iﬂleri mi? Hay›r, o da yeterli de€ildir.

Het geven van aalmoezen en het doen van goede werken? Nee, ook
dat is niet voldoende.

Her zaman do€ru olan› yapmak m›d›r? Hay›r, en iyi çabalar›m›z da
bizi cennete götüremez.

Steeds dat doen wat goed is? Nee, hoe groot en goed onze inspanningen ook zijn, ze kunnen ons niet naar de hemel brengen.

Öyle ise cennete giden yol hangisidir?
Maar wat is dan de weg, die naar de hemel leidt?
ﬁüphesiz ki duay›, iyi amelleri ve do€ru olan› yapmay› red etmiyoruz.
Ama bak›n ‹ncil'de Kurtar›c› ‹sa Mesih ne diyor: «Yol, gerçek ve
yaﬂam Ben’im . Benim arac›l›€›m olmadan Baba’ya (Tanr›’ya) kimse
gelemez» (Yuhanna 14:6). ﬁu halde tek yol ‹sa Mesih mi oluyor? Evet,
gerçekten Tanr›’n›n verdi€i söze göre, cennete giden tek yol O'dur.
‹sa'dan baﬂka hiçbir insan yahut peygamber, cennete giden yolun bizzat kendisi oldu€unu bildirmemiﬂtir. Fakat dirilen ‹sa Mesih bunu
bildirmiﬂtir. Yaln›z Kurtar›c› ‹sa, cennete giden tek yolu iﬂaret etmiﬂtir.
Yol O'dur. Kurtar›c› ‹sa'n›n ard›ndan gitmezsek, cennet'e giremeyiz.

Natuurlijk keuren we gebed, goede bedoelingen en het goede doen niet
af. Maar kijk eens wat Jezus Christus, de Verlosser, in het Nieuwe
Testament zegt: “Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand
komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14:6). Is Jezus Christus dan
de enige weg? Ja, Hij is volgens het woord van GOD echt de enige weg
om in de hemel te komen. Behalve Jezus, is er geen mens of profeet, die
verklaard heeft dat hij zelf de weg is om in de hemel te komen. Maar de
opgestane Jezus Christus heeft dit wel gedaan. Alleen Jezus, de
Verlosser heeft op de enige weg tot de hemel gewezen. Hijzelf is de
weg. Als wij Jezus, de Verlosser, niet volgen, kunnen we niet in de
hemel komen.

O halde ﬂimdi en önemli kararla karﬂ› karﬂ›yay›z. Ya ebedi hayata, yani
cennet'e giden yolu, yahut da sonsuz helâka yani cehennem'e götüren
yolu seçebiliriz.
Tanr›, bizi ebedi hayata götüren yolu seçmemizi ister. Faka bu yolu
seçmemiz için bizi asla zorlamaz. Onu hür irademizle seçmeliyiz. Öbür
taraftan ﬂeytan, cehennem yolunu seçmemizi ister. Kendisiyle birlikte
cehennem azab›n› çekmemizi ister. Karar vermekte tamamen serbestiz.

Dan staan we nu dus voor de belangrijkste beslissing die men kan
nemen. We kunnen of de weg naar het eeuwige leven, dat wil zeggen
de weg die naar de hemel leidt, kiezen óf we kiezen de weg die naar het
eeuwige verderf leidt, dat wil zeggen de weg die naar de hel leidt. GOD
wil dat wij de weg, die naar het eeuwige leven leidt, kiezen, maar Hij
dwingt ons niet om die weg te kiezen. Wij moeten die weg uit vrije wil
kiezen. Aan de andere kant wil de duivel dat wij de weg naar de hel
kiezen. Hij wil dat we daar samen met hem pijn lijden. Wij zijn helemaal
vrij in onze keus.
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Ebediyeti geçirece€imiz yeri biz seçmeliyiz. Karar› bugün vermeliyiz.
Zira yar›n için kimse teminat veremez. Ölüm bizi her an yakalayabilir.
ﬁayet günahlar›ndan tövbe edip ‹sa'ya iman etmiﬂseniz, cennet yolundas›n›z. Fakat e€er bu hususta kesin bir karara varam›yorsan›z bilin ki
daha helâk yolunda durmaktas›n›z. ‹ncil'in bir yerinde Tanr› ﬂöyle der:
«Uygun zamanda seni duydum, Kurtuluﬂ günü sana yard›m ettim.
Uygun zaman iﬂte ﬂimdidir, kurtuluﬂ günü iﬂte ﬂimdidir» (2. Korintliler
6:2)

Wij moeten de plaats, waar we de eeuwigheid door zullen brengen, zelf
kiezen. Vandaag moeten we kiezen, want niemand heeft enige zekerheid over de dag van morgen. De dood kan ons elk moment overvallen.
Als u berouw hebt over uw zonden en Jezus aangenomen hebt, dan
bent u op de weg, die leidt naar de hemel. Maar weet, dat als u nog niet
een duidelijke beslissing hierover kunt nemen, dat u dan nog op de
weg, die leidt naar het verderf, bent. GOD zegt in het Nieuwe
Testament: “Ten tijde des welbehagens heb Ik u verhoord en ten dage
des heils ben Ik u te hulp gekomen; zie NU is het de tijd des welbehagens, zie, NU is het de dag des heils” (2 Corinthiërs 6:2).

Kurtar›c› ‹sa Mesih, sizin günahlar›n›z için öldü. Çekece€iniz cehennem
azab›n›z› O kendi üzerine ald›. Tanr›’n›n adaletini ölümü ile yerine
getirdi. Kutsal Kitap O'nun hakk›nda ﬂöyle der: «Hepimiz koyun gibi
yoldan ﬂapm›ﬂt›k; her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de RAB hepimizin cezas›n› ona yükledi» (Yeﬂaya 53:6).

Jezus Christus, de Verlosser, is voor uw zonden gestorven. Hij heeft de
pijn, die u in de hel zou lijden, op zichzelf genomen. Door zijn dood
heeft Hij GODS gerechtigheid vervuld. De Bijbel zegt over Hem: “Wij
allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg,
maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen”
(Jesaja 53:6).

Günahs›z oldu€u halde s›rf sizin için ölen ‹sa'y› yürekten kabul
etmelisiniz. Tanr›’n›n huzurunda: «Tanr›m! Ben bir günahkâr›m,
cehennem'e gitmeyi tamamen hak ettim. ‹sa'n›n günahlar›mdan dolay›
öldü€üne ve beni günah köleli€inden özgür etmek için dirildi€ine
inan›yorum. ﬁu andan itibaren onu kurtar›c›m olarak kabul edip art›k
onun için yaﬂayaca€›m» içtenlikle derseniz, kurtulursunuz. Kalbinize
sonsuz esenlik, sevinç, ve selâmet gelecektir. Tanr›’n›n kutsal Ruh'unu
alacaks›n›z.

Het is nodig om Jezus, die hoewel Hij zonder zonden was, echt voor u
gestorven is, met uw hart aan te nemen. U mag tot GOD zeggen: “Mijn
GOD, ik ben een zondaar, ik heb het helemaal verdiend om naar de hel
te gaan. Ik geloof dat Jezus voor mijn zonden gestorven is en dat Hij
opgestaan is om mij vrij te maken van de slavernij aan de zonden. Ik zal
vanaf dit moment Hem als mijn verlosser aannemen en ik zal nu voor
Hem gaan leven”. Wanneer u dit oprecht meent, dan bent u verlost. U
zult dan eeuwige vrede, blijdschap en geborgenheid gaan ervaren in
uw hart. En u zult dan de heilige Geest van GOD ontvangen.

TEK TANRI TEK YOL! Evet, bu yol sizi Tanr›’ya ulaﬂt›ran tek, gerçek ve
hakiki yoldur. Di€er bütün yollar sahte ve aldat›c›d›r. Zira Kutsal Kitap,
sadece bu yolu beyan etmiﬂtir.

ÉÉN GOD, ÉÉN WEG! Ja, dit is de enige ware weg, die u tot GOD
brengt. Alle andere wegen zijn verkeerd en misleidend. Want de Bijbel
heeft uitsluitend deze weg aangewezen.

Kurtar›c› ‹sa: «Bana geleni asla kovmam» dedi.(Yuhanna 6:37)

Jezus heeft gezegd: “Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen”
(Johannes 6:37).
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Ebedî hayata kavuﬂtu€unuza dair güvenciniz yetersiz ise, yahut
aç›klanmas›n› istedi€iniz baz› konu ve sorular›n›z varsa onlar› lütfen
aﬂa€›daki adrese yaz›n›z. Size cevap verme€e çal›ﬂaca€›z.

Als u geen zekerheid van eeuwig leven hebt of als er enkele onderwerpen zijn waarover u meer uitleg wilt ontvangen en als u vragen hebt
schrijft u dat dan naar het adres dat hieronder vermeld staat. Wij zullen
ons best doen om uw vragen te beantwoorden.

Baﬂka bir kurs almak ister misiniz?

Wilt u een andere cursus ontvangen?

Di€er kurslar hakk›nda lütfen bilgi isteyiniz.

Vraag dan gerust informatie aan over de andere cursussen.

Info/Contact
Postbus 54234
3008 JE Rotterdam - NL

Info/Contact
Postbus 54234
3008 JE Rotterdam - NL
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KUTSAL K‹TAP YAZIﬁMA KURSLARI
© Her hakk› sakl›d›r

BIJBELCORRESPONDENTIECURSUSSEN
©Alle rechten voorbehouden
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3008 JE Rotterdam - NL
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