Temel Ders:

Tanrısal Kurtuluş Yolu
Birçok insan, elinden geldiğince dürüst ve iyi bir yaşam sürmeye
çalışır. Bu yolla, Tanrı tarafından kabul edilip cennete gideceklerini
düşünürler. Sizce bu düşünce Kutsal Kitap'ın öğretisine ne
derecede uyuyor?

Bu ders, Tanrı'nın bizim için hazırladığı kurtuluş yolunu açıklama ve
insanların bu konuda düşündüğü şeylerin ne derecede doğru veya
yanlış olduğunu anlatma amacına yöneliktir.

Tanrı’nın Önünde Đnsanın Durumu Nedir?
1. Romalılar 3:23'ü okuyunuz. Bu ayete göre ________________ günah işledi.
2. Matta 15:10-20'yi okuyup aşağıdaki boşlukları doldurunuz:
a) Đnsanların günahlı hareketleri _________________________ kaynaklanır.
b) Đşlediği günahlar bir insanı ____________________________.
3. Đsa, “Size doğrusunu söyleyeyim, günah işleyen herkes …….” dedi (Yuhanna 8:58).
Kutsal Kitap'ta defalarca Tanrı'nın kutsal (yani günahlı ve kirli
olan her şeyden uzak) olduğunu okumaktayız. O zaman Tanrı
günaha nasıl bir tepki gösterir? Kutsal olan Tanrı
önünde günahkâr insanların durumu nedir?
4. Çıkış 32:33’ü okuyunuz.
Aynı şekilde, Habakkuk peygamber, “Kötüye bakamayacak kadar saftır
gözlerin, haksızlığı hoş göremezsin...” demiştir (1:13).
Bu ayetlere göre Tanrı,
a) günaha karşı anlayışlı ve merhametlidir,
b) günaha tahammül edemez ve hatta ona bakamaz,
c) insanların günahlarına önem vermez.
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5. Romalılar 1:18'i okuyunuz. Đnsanların isyanlarına karşı Tanrı'nın tepkisi nedir?
Doğru cevabı işaretleyiniz.
1) Hoşgörü, 2) Üzüntü, 3) Gazap, 4) Đlgisizlik.
6. Romalılar 2:12’de şu sözleri okuyoruz:
Kutsal Yasa'yı
mahvolacaklar.
yargılanacaklar.

bilmeden günah
Yasa'yı
bilerek

işleyenler Yasa olmadan da
günah
işleyenlerse
Yasa'yla

Mezmurlar 9:7-8’de şöyle diyor.
“Oysa RAB sonsuza dek egemenlik sürer,
Yargı için kurmuştur tahtını;
O yönetir doğrulukla dünyayı,
O yargılar adaletle halkları...”
Bu ayetlere göre Tanrı dünyadaki bütün insanları __________________________.

Yukarıdaki bilgileri göz önünde tutarak aşağıdaki şemayı dolduralım:

Günahın Sonucu
Yukarıda gördüğümüz gibi, günahlı insan Tanrı katında hem kirli, hem de suçludur.
Kutsal ve âdil olan Tanrı önünde bu durum nasıl bir sonuç meydana getirir?
1. Yeşaya 59:2 günahın sonucu şöyle dile getirilmiştir:
“Ama suçlarınız sizi Tanrınız'dan ayırdı.
Günahlarınızdan ötürü O'nun yüzünü göremez,
Sesinizi işittiremez oldunuz.”
Bu ayete göre insanların günahları, onları Tanrı’dan
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____________________ .
2. Romalılar 2:6'yı okuyunuz. Tanrı herkese, yaptıklarının ______________ verecek.
O zaman Tanrı günah işleyip suçlu olanları cezalandıracaktır.
Tanrı’nın günah yüzünden kirli ve suçlu insanlara olan tepkisini şöyle gösterebiliriz:

Kutsal Kitap'ın başından sonuna kadar günahın cezasının ölüm olduğu yazılıdır (Ör:
Yaratılış 2:16-17; Hezekiel 18:4; Romalılar 6:23; 2. Selanikliler 1:6-9 ve Vahiy 20:1115). Bu ölüm cezasının üç yönü vardır:

Günah yüzünden tüm
insanlar acı çekip
hastalanırlar. Sonunda
da herkes ölür. Hepimiz
fiziksel ölümün
farkındayız!

Günah yüzünden
insanlar Tanrı’nın
yaşamından yoksun
kalırlar. Ruhsal alanda
O'nun yakınlığını ve
bereketlerini tadamazlar.

Günah yüzünden insanlar bitmeyen bir cezaya mahkûmdurlar. Sonsuza kadar, Tanrı'dan
uzak, cehennemin korkunç ıstıraplar içinde kalacaklardır. Đşte, sonsuz ölüm budur.

sayfa 3

Temel Ders

Günahtan Kurtulmanın Yolu Nedir?
Đşte, günahkâr insan son derece çetin ve tehlikeli bir durumla karşı karşıyadır.
Bu durumdan kurtulmanın çaresi elbette kolay değildir. Durumu en çarpıcı
şekilde izah edebilmek için aşağıdaki iki örnek üzerinde düşünelim:

Böyle Su Đçilir mi?
Yakıcı bir yaz gününde Hilmi bey kalabalık bir kahveye girip arkalardaki boş bir
masaya doğru yürürken bir yandan da kahveciye sesleniyordu:
“Yanıyorum be! Hemen bana bir bardak su getir.” Hilmi beyin
köşedeki masaya oturmasıyla suyun gelmesi bir oldu. Tam elini
bardağa uzatırken, bardaktan bir “pıt” sesi gelmez mi! Gözlerini
bardaktan tavandaki boruya çeviren Hilmi bey borudaki küçük bir
çatlakta su biriktiğini fark etti. Susuzluğunu unutan Hilmi bey
kahveciye “Bu boru da neyin nesidir söyle bakayım!” diye gürledi.
Kahveci hık mık ederek sonunda “şey, orası pis su borusu, ağam...” dedi. Tiksinen
müşteri “Öf, ne pislik! Midem bulandı...” diyerek kalkıp kahvenin kapısına doğru
öfkeyle yürüdü.
Hilmi bey o suyu neden içmedi?
Cevabınızı yazınız: Çünkü o su ___________________.

Pişman Hırsız
Hırsızın biri geceleyin bankaya girer, kasadan torbalar dolusu parayı boşaltmaya
başlar, tam o sırada bankanın yaşlı bekçisi, hırsızı yakalar. O anda ne yapacağını
şaşıran hırsız, tabancasını çekip bekçiyi öldürür. Hırsız, hızla
kaçıp, saklanır.
Bütün çabalarına rağmen bir süre sonra yakalanan hırsız, yargıcın
önüne çıkarılınca, “Aman hâkim bey, bana acı. Yanlış yaptığımı
biliyorum, çok da pişmanım, ne olur beni serbest bırak!” der. Ama
hâkim hırsızı serbest bırakmayacaktır.
Yargıç hırsızı neden serbest bırakmayacak? Cevabınızı aşağıya yazınız:
Çünkü hırsız_____________________.

Tanrı katında biz de kirli ve suçluyuz.
Çözüm yok mu ?

Đnsanların Kurtuluş Yolu: Đyi Đşler
1. Tanrı tarafından kabul edilebilmek için insanlar iyi olmaya
çalışırlar. Đyi olma çabasındaki insan hangi yollara
başvurabilir? Cevabınızı aşağıya yazınız:
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2.

Romalılar 7:19'a göre bir insan iyi olmaya çalıştığı zaman, istediği
iyi şeyi __________________, istemediği kötü şeyi ___________________.
Bu ayette vurgulanan gerçeği, dürüst bir insan kendi hayat tecrübesinden de öğrenmiş
olmalıdır: Bir insan tamamen iyi olmak niyetinde olabilir. Fakat insanın iradesi zayıftır.
Doğal insan tamamen iyi olabilecek kadar güçlü değildir.

3. Romalılar 3:20'yi okuyup aşağıdaki doğru cevabı işaretleyiniz:
Đnsan Kutsal Yasa'nın gereklerini yapmakla....
a) aklanır,
b) aklanmaz,
c) aklanıp aklanmadığından emin olamaz.

Đşte Günah..!

Kutsal Kitap'a göre:

· Hepimiz günah işledik...
· Günah derin bir mesele: Yüreklerimizdedir...
· Günah yüzünden Tanrı önünde kirliyiz, suçluyuz...
· Đyi olmaya çalışmakla günah sorunumuz çözülemez...
· Dindar da olsak, günahkârlıktan kurtulamayız...

Bu durumu yukarıda düşündüğümüz iki örneği tekrar ele alarak şöyle açıklayalım:

Kahveci
Hilmi
beyi
kolun-dan yakalayarak
onu dur-durdu. “Üzülme
ağam! Ben bu suyu
içilecek hale getirmeyi
bilirim.” deyip bir parça
limonu bardağın içine
sıkmaya bağladı. Sonra
bir kaç kaşık şeker ilâve
ederek
karıştırdı. “Buyrun, beyim! Bak, o pis su bir
bardak leziz limonata oldu.”
Peki pis suyu limon ve şeker gibi katkılarla temiz
hale getirebilir miyiz? Elbette ki hayır!
Tatlılaştırılmış bu suyun adı limonata olsa da
yine de pis ve zararlı olarak kalır.

Hırsız duş yapıp traş
olursa, en şık elbiselerini giyinirse, yargıç
onu suçsuz bulur mu?
Hırsız “Đşlediğim suçtan bu yana çok iyilik ettim, etmeye
de devam edeceğim!” derse
ona bu yüzden
af çıkar mı?
Hırsız suçludur. Ve
adalet
karşısında
zorundadır.

cezasını

çekmek

Dinsel işler, ibadetler ve iyi niyetler
bizim kirliliğimizi ve suçluluğumuzu ortadan kaldıramaz...
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Tanrısal Kurtuluş Yolu: Mesih
Tanrı Mesih aracılığıyla bizi nasıl aklar?
Romalılar 3:22'yi okuyunuz.
Tanrı, insanları ____________________________________ ile aklar.
Bunu _________________________________________ herkes için yapar.

Tanrısal kurtuluş yolu iyi işlerimize değil, Đsa Mesih'e olan imanımıza
dayanmaktadır. Kutsal Kitap'a göre, kurtuluş bizim yaptığımız şeylerden değil,
Mesih'in yaptıklarından kaynaklanmaktadır.

Aklanmamızı sağlamak için Mesih ne yaptı?
1. Petrus 2:24'e göre, Mesih çarmıhta kendi bedeninde
____________________________________.

Romalılar 4:25'i okuyunuz.
Đsa, suçlarımız için ____________________________ ve aklanmamız
için __________________________.

1. Korintliler 15:17 ayetine göre imanlıların günahlarının bağışlanabilmesi için,
Mesih'in dirilişi:
a) önemsizdir,

b) önemli olabilir,

c) şarttır.

Mesih dirilmemiş olsaydı, ölümü herhangi bir insanın ölümüne benzerdi. Mesih
kendisini günahlı insanlık için kurban olarak sundu. Tanrı, Mesih'i ölümden
diriltmekle bu kurbanı kabul etmiş olduğunu göstermiştir.

Tanrı bizi kurtarmak için Mesih'i neden feda etti?
Romalılar 5:8'e göre, biz günahkâr olduğumuz halde Mesih'in bizim için
ölmesi Tanrı’nın ____________________ kanıtlamaktadır.
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Kurtuluşumuzu Sağlayan Mesih kimdir ?
Đbraniler 1:1-3 ayetlerinden, “günahlardan arınmayı sağlayan” Mesih hakkında neler
öğrenebiliriz? Doğru cümleleri işaretleyiniz.
a)
b)
c)
ç)
d)
e)

Mesih Tanrı’nın Oğludur,
Mesih sadece bir peygamberdi,
Mesih'in aracılığıyla evren yaratıldı,
Tanrı, Mesih aracılığıyla, insanlara seslendi,
Mesih, Tanrı değil, iyi bir insandı,
Mesih, Tanrı’nın kendisidir.

Đnsan olarak Mesih günahsızdı. Bu sebeple ölüm cezasını çekmek zorunda değildi.
Dolayısıyla bizim günahlarımızın cezasını O ödeyebildi.
Mesih Tanrı’nın Oğlu olduğu için O'nun ölümü sınırsız değer taşıyor; Mesih'in
ölmesiyle dirilmesi tüm insanları kurtarabilecek değerdedir.
Mesih Tanrı’nın ta kendisidir; insanlara sunduğu kurtuluş konusunda güvenilirliği
tamdır.

4. Mesih, ölmek ve dirilmekle Kendisine sığınanlara neler kazandırdı?

• Ayrılık kalmadı çünkü Tanrıyla
barıştırıldık. (Romalılar 5:10)

• Kendisini kurban olarak sunmasıyla
kalktı.
Mesih bizim yerimize ölüm cezasını
çekti. (2. Korintliler 5:19-21)

•

Kirliliğimiz yeni doğuşta
çözüm buldu. (Titus 3:4-6)

• Suçluluğumuz aklanma yoluyla
temizlendi
(Romalılar 3:25-26)

sayfa 7

Temel Ders

Mesih'in ölüp, dirilmesinden faydalanıp Tanrı katında
aklanabilmek için bir insanın ne yapması gereklidir?
Elçilerin Đşleri 16:30-31'i okuyunuz.
Bu ayetlere göre bir insanın kurtulması için yapılması
gereken tek şey______________________________________.

Đsa'ya Đman Etmek Ne Demek?
Đşte, her insanın ebedî durumu Đsa Mesih'e iman edip etmemesine bağlıdır! Bu yüzden
burada Kutsal Kitap'taki iman kavramı üzerinde durmamız yerinde olur. Kutsal Kitap'ta
geçen “iman etme” olayının üç yönü vardır:

ĐMANIN ÜÇ YÖNÜ
1. Zihin ile
inanmak...
...yani Đsa
Mesih'in kurtuluş
yolunu anlamak ve
hakikat olarak
kabul etmek.

2. Yürek ile
inanmak...
...yani Đsa
Mesih'teki
kurtuluşa
ihtiyaç duymak.

3. Đrade ile
inanmak...
...yani bütün başka yolları
terk ederek Đsa Mesih'e
sığınmak, O'na bel
bağlamak.
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Đmanın üç yönü bu aşağıdaki örnekle açıklanabilir:
Adamın biri rahatsız olup doktora gitmiş. Muayene
olurken çeşitli testler de yapılmış. Bir müddet sonra
testlerin sonucu belli olunca doktor adamı çağırıp
demiş ki, “Çok üzgünüm beyefendi, ama testlerin sonucu
iyi değil. Nadir rastlanan, ölümcül bir hastalığa
yakalanmışsınız. Bu hastalık pek nadir olduğu için
ülkemizde bunun tedavisini yapabilen tek bir uzman
doktor var. Hemen ona baş vurmalısınız, durumunuz çok
ciddî!” Bu haberi duyunca şok geçiren hasta, “Olamaz!
Doktor bey, kendimi o kadar kötü hissetmiyorum ki,
uzmana filan
ihtiyacım yok. Kendimi biraz kollarsam,
eminim ki iyileşirim. Bana şöyle bir hap yazamaz mısınız?”
diye sormuş.
Ama doktor ciddî ciddî, “Beyefendi, son derece kritik
durumdasınız. Bir an önce tedavi olmazsanız öleceksiniz!
Bu uzman doktora güvenebilirsiniz, hocamdı; onu çok iyi
tanıyorum. Ayrıca büyük bir uzmandır, çok kişi
kurtarmıştır. Sizi de kurtarabilir.” diye ısrar etmiş. Doktorun
bu sözleri üzerine hastanın aklı başına gelmiş. “Demek
çok hastayım! Beni kurtarabilecek tek bir doktor varmış...”
diye mırıldanmış. Hasta, durumu kavradığı için hemen
oracıkta iyileşmiş mi? Hayır.
Adamcağız hüngür hüngür ağlayarak “Ölmek istemiyorum!
Ölmek istemiyorum!O doktor nerede? Beni hemen ona
götürün. O doktor bana çok lâzım!” diye yalvarmaya
başlar. Hasta artık yürekten tedavi olmak istemektedir.
Hastanın tedaviye mutlaka gerek duyması kendisini
iyileştirebilir mi?
Sonunda kendine gelen hasta, “Burada durup bağırmakta
çağırmakta fayda yok” diyerek hastaneye doğru yola
koyulur. O hastanedeki uzman doktorla tanışıp hemen
tedaviye başlar.
Artık o hasta kurtulabilecek mi?

Tanrısal Kurtuluş Yolu

Pavlus'un Tanıklığı:
Pavlus, Đsa'nın
elçilerinden
biriydi. Đsa Mesih’e
iman etmeden
önce, Yahudilerin
en tutucu mezhebi
olan Ferisilerin bir
üyesiydi. Filipililer
3:4-9'da Pavlus'un
hayatını okuyup
sorulara cevap
veriniz.

1. Elçi Pavlus Mesih'e iman etmeden önce,
dindar bir kişi olarak nelere güveniyordu?

2. Mesih'in kurtuluş yolunu anlayıp benimsedikten sonra, Pavlus, eskiden güvendiği
dindarlığa nasıl bir gözle baktı?

3. Elçi Pavlus neler öğrenmişti? Onun için hayatta en önemli şey ne olmuştu? Siz de bu
gerçeği öğrendiniz mi? Bu konuda Pavlus ile aynı fikirde misiniz?
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Özel Notlar

