Devredilebilir Kavram 1

MESĐH ĐNANLISI OLDUĞUNUZDAN NASIL EMĐN OLABĐLĐRSĐNĐZ?
Rab’bimiz yeryüzünde iken öğretilerini paylaştığı 11 kişiye bütün dünyaya yayılıp; uluslardan
öğrenciler edinmeyi emrettiğinde; onlara öğrettiklerinin tümünü yeni öğrencilerine de öğretmelerini
buyurmuştu. (Matta 28:18-20)
Sonraları elçi Pavlus aynı talimatı Timoteyus’a vermişti.
“Ve benden işittiğin sözleri...diğer kişilere de öğretebilecek inançlı kimselere bu bilgileri emanet et.
“ (2.Tim.2:2)
20 yıla yakın bir zaman her yıl on binlerce öğrenci, konuya yabancı kişiler ve din adamlarıyla
yapılan fikir alışverişleri ve birbirimize olan davranışlarımız süresince birlikte çalıştığımız arkadaşlar
artık anladılar ki; Rab’bi yücelten ve bağlılıkla sözünü öğreten inanç bildirgemiz içersindeki insanlar
dahil topluluğumuzun birçok üyesi kurtuluşlarından emin değildirler. Normal bir Mesih inanlısı
imanını başkalarıyla etkili bir şekilde paylaşmayı bilmemektedir.
Bu üç ana gereksinmeyi yanıtlamaya yardımcı olmak ve Mesih inancını oluşturmak için
programımızda, Đsa ve öğrencilerinin öğrettiği ana gerçeklerin çoğunu tartışacağımız bir seri “ nasıl
yapılabilir ” ler veya “ devredilebilir kavram” lar olarak geliştirilmiştir.
“ Devredilebilir Kavram ” ilk baştaki orijinal anlamına su katılmaksızın veya değişikliğe
uğratılmaksızın; bir kişiden diğerine ve sonra bir başkasına ruhsal kuşaktan kuşağa devredilebilen veya
anlatılabilen bir gerçek, bir fikir olarak tanımlanabilir.
Mesih inanlısı yaşamının bu üç ana gerçeği “ devredilebilir kavramları ” dünyanın en çok
konuşulan dillerinde, haberleşme alanında, film, teyp ve kaset aracılığıyla algılanabilir duruma
getirildiğinden; bunlar Tanrı’nın bütün dünyada milyonlarca insanın yaşamını değiştirmesine yardımcı
olmak için pekala kullanılabilir. Bu kavramların her birini başkalarına da anlatabilecek duruma kişisel
olarak hazır hale gelene kadar; sizi bu kavramların her birini çok iyi incelemeye davet ederiz. Bunu
yaparken milyonlarca kadın ve erkeğe erişebilir ve bunlara Mesih öğretisi verebilirsiniz. Aynı zamanda
neslimize verilecek en büyük hizmetin, yerine getirilmesine katkıda bulunmuş olursunuz.
Mesih inanlısı olduğunuzdan nasıl emin olabilirsiniz? Kişisel olarak Mesih’le tanışmamdan
beri binlerce öğrenci ve konuya yabancı kişilerle yaptığım fikir alışverişlerinde; doğa yolu ile Mesih’i
kabul etmiş on binlerce iyi, temiz, sadık, din toplantılarına devam eden, ancak kurtuluşlarından emin
olmayan kişilerin olduğunu gördüm. Ne kadar çok deneseler ve Tanrı’yı hoşnut etme çabalarında ne
denli içten olurlarsa olsunlar; yine de Tanrı’yla olan ilişkilerinden emin olmamaktadırlar.
Genç, dinamik bir işadamı büromda tam karşımda oturuyordu. Bir insanda aranan niteliklerin
hemen tümüne göre bu adam hem iş, hem din yaşamında göze çarpan bir başarı örneğiydi. Đhtisas
sahasında dünyanın en ileri gelenlerinden biriydi. Çok temiz bir ahlak sahibi, dinine bağlı ve
bulunduğu toplulukta gayet aktif bir kişi olmasına karşın; yine de Mesih inanlısı olduğundan emin
değildi. Oysa emin olmayı dünyadaki her şeyden fazla istiyordu. Ancak böyle bir güveni nasıl
edinebileceğini bilmiyordu.
Bir çok din adamı ve Mesih inanlısı liderler, anladım ki; kurtuluşlarına ilişkin aynı kuşku
içindeydiler. Kutsal Kitab’ı kırk yıldır vaaz etmiş bir din adamı bana, daha kurtuluşundan emin
olmadığından bahsetmişti.
Bir vaazin eşi bana gizlice şunu söylemişti: “Geçen 30 yıl içersinde kocam ve ben binlerce kişiyi
Mesih’le tanıştırdık. Fakat ben kişisel olarak, kendi kurtuluşumdan hiç bir zaman emin olamadım.Bu
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konuyu daha önce kimseye açmamıştım. Ama şimdi o kadar ümitsiz ve çaresizim ki, sizin yardımınızı
aramaya geldim”.
“ Đsa’nın eşsizliği ” ile ilgili mesajımı duyduktan sonra Mesih’i kabul etmek için dua eden bir
öğrenci, birlikte dua ettikten sonra ayağa kalkmış, yüzündeki şaşkın ve kederli bir ifadeyle: “Kendimi
pek farklı hissetmiyorum !” demiş ve eklemişti: “Galiba Tanrı duamı duymadı. Mesih’in hayatıma
girdiğinden nasıl emin olabilirim ki ? ”
Tanrı’yı bu denli içtenlikle bilmek isteyen ve yıllarca aramış birçok yaşını başını almış kimseler ve
öğrenciler arasında; niçin bu üzücü durum ortaya çıkmaktadır? Kişisel olarak şuna inandım ki; bu
güvensizlik durumu ya yanlış bilgiden veya Tanrı’nın kim olduğu, çarmıha gerilmenin ve yeniden
dirilişin gerçek anlamı ve Mesih Đsa’yı kurtarıcı olarak kabul etmenin neleri içerdiğine ilişkin bilgi
yetersizliğindendir.

Kişiliğin kendini kontrol
ettiği yaşam.

Mesih’in kontrol ettiği yaşam

B-Bencillik ve ölümlü
kişilik tahtta oturmaktadır.

B-Bencil kişilik tahtan indirilmiş.

M-Hayatın dışında bırakılan Mesih

M- Hayat tahtındaki Mesih

•-Kişiliğin kontrol ettiği sık
sık ayarsızlık ve düş kırıklığıyla
sonuçlanan şeyler.

•-Allah’ın planına uygunlukla sonuçlanan, ölümsüz Tanrı’nın kontrolündeki şeyler.

NASIL OLACAĞINI BĐLMEMEKTEYDĐLER:
Birleşik Amerika’da ve dünya çapında yüzlerce kampüste, binlerce öğrenci arasında yapılan bir
anket şu sonucu çıkarmıştır:
“ Sizin düşüncenize göre bir insan, nasıl Mesih inanlısı olur?”
Verilen karşılıklar incelendiğinde; öğrencilerin %89’u bunu bilmemektedir.
TANRI’YA DUYULAN AÇLIK:
Bu arada kadın-erkek birçok insan, Tanrı’ya bir çeşit açlık duyuyorlar. Bunların hangileri ve
kaçı yeniden doğuş mutluluğunu tatmış ve Mesih’in gerçek izleyicileri olmuştur, bunu Tanrı bilir.
Ancak onlarla birlikte çalışan herkesin de anlayacağı gibi; Tanrı’yı tanıma arzusu en gencinden, en
yaşlısına kadar hepsinde görülmektedir . Bu açlık sadece ABD’deki insanlara kalmayıp; tüm
dünyadaki insanlarca duyulmaktadır. Geçenlerde Paris’teyken; Fransa’da 400.000 öğrenci arasından
yapılan anket sonuçları bildirildi. Bu öğrencilerin sadece birkaç yüzünün Mesih inanlısı olduğunu itiraf
etmesinin yanısıra, %60’ından fazlası Tanrı’yı kişisel olarak tanıma isteği belirtmiştir.
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Yine geçenlerde Kore’de bir hafta süren öğretime katılan 10.000 kadar öğrenci, konu dışındaki
kimseler ve din adamları; 42.0000’ den fazla kişiyle görüştüler. Onlara Đsa Mesih kanalıyla olurlu
kılınan, Tanrı’nın sevgi ve bağışlamasının sade bir sunuluşu olan 4 R.K’ı içeren kitabı sundular.
Görüşme yapılanların 16.352’si Mesih’i kabul etmek için onlarla birlikte dua etti. Buna ek olarak
3.800 kişi, imanla; Kutsal Ruh ile dolmak istediğini dile getirdi. Haiti’de 1000 den fazla öğrenci ve
konuya yabancı kişi, 4 R.K kitapçığını kullanarak 500 kadar din adamı ve konu dışında bulunan önde
gelen kişilerin Kutsal Kitab’ı okumanın mutluluğunu paylaştıklarında; Mesih’i kabul etmek için dua
etmişlerdi. Los Angeles’ın Watts bölgesinde çoğu beyaz 1600 işçi ve öğrenci, isteklerinin
Kurtarıcımızı tanımak olduğunu dile getiren yaklaşık 3000 siyahla birlikte dua etmişlerdi.

BĐLGĐ YETERSĐZLĐĞĐ :
Milyonlarca insanın Tanrı ile ilişkilerinden emin olmamasının nedenini ben esas olarak, basit
bir bilgi yetersizliğine bağlıyorum. Mesih inancının bir felsefe, bir töre, bir bilim şifresi, standart bir
işlem olmadığını; ancak Tanrı’nın kendisini insanlara Rab Mesih Đsa’da gösterdiğinden, bunun Tanrı
ile kişisel bir ilişki olduğunu insanların bilmesi gerekmektedir.
Bu yüzden doğum, hayat, ölüm, diriliş ve Rab Đsa’nın yeniden gelişi ile ilgili tarihsel gerçekler çok
büyük önem taşımaktadır. Buda’yı, Budizm’den; Muhammed’i, Đslamiyet’ten ve bu şekilde diğer
dinlerin kurucularını bu dinlerden dışarı çıkarın. Göreceksiniz ki çok az şey değişmiştir. Ama
Mesih’i, Mesih inancı olan Hristiyanlık dışında tutun; geriye bir şey kalmaz. Çünkü Mesih inancı,
yaşayan Mesih’le yaşanan kişisel ilişkidir. Siz de Mesih inanlısı bir çevrede yetiştiğiniz, O’na ve
Oğlu’na şu kadar yıl inandığınız halde; yine de Tanrı’yla olan ilişkinizden emin olmayabilirsiniz. Eğer
hemen şu anda ölecek olsanız, sonsuzluluğu nerede geçireceğinizi biliyor musunuz? Şu anda Rab
Đsa’nın hayatınızda olduğu ve içinizde Tanrı’nın bir çocuğu olduğunuz güveni var mı? Veya belki de
Mesih’i “kabul etmenizin” üzerinden pek bir zaman geçmedi. Ve gerçekte hiçbir değişikliğin
olmadığını zannediyorsunuz. Kurtuluşunuza hiç güveniniz yok ve öldükten sonra nereye gideceğinize
ilişkin kuşkulandığız birçok nokta var.
Çeşitli eğitim kuruluşlarımıza katılmış on binlerce öğrenci, konuya yabancı kişi ve din
adamlarından % 10-15 kadarı eğitim kursunda; Tanrı’yla olan ilişkilerinden emin olmadıklarını
belirtiyorlar. Dua yoluyla Mesih’i “kabul etmeleri” den fazla zaman geçmemiş olabilir. Fakat yine de
kurtuluşlarından emin değildiler.
ÜÇLÜ BAĞLILIK:
Şimdi bile Tanrı’yı arayan o geniş insan kitlesi içindeyseniz; birazdan yaşayacaklarınız
hayatınızın en önemli anları olabilir.
Mesih inanlısı olmak, Rab Đsa Mesih’i kabul etmeyi, Tanrı bağışlamasını içerir. (1) Bu, Rab Đsa
Mesih’in insanına üçlü bir bağlılık getirir. Bu, kişinin O’na mantığı, duygusu ve iradesiyle bağlılığıdır.
Mesih ile olan ilişkimiz ideal olarak; aynı şu üç unsuru içeren bir evlilik ilişkisi gereksinmesiyle, güzel
bir şekilde açıklanabilir: Mantık, duygu ve irade.
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Örneğin, müstakbel gelin olacak kadının, kendisi için “doğru” biri olduğuna mantık yoluyla ikna
olmuş olabilir. Đşin içine duygusallık karışmış ve onu bütün kalbiyle sevmiş olabilir. Ama evlilik,
mantık ve duygudan daha fazlasını ister. Evlilikte “irade” unsuru da vardır.
Bu irade akdi olarak dinsel bir kişi veya yetkili kılınmış bir kimse önünde birbirine bağlanmadıkça;
onlar, karı koca sayılmazlar. Tek bir kelime: Yani “Evet” aradaki farkı doğurur. Đşte Mesih Đsa ile
ilişkiniz de böyledir. Đsa’ya ne algılarınız sonucu inanmanız; ne de başınızdan geçen duygusal olaylarla
bağlanmanız yeterlidir. Her ikisinin de geçerli olmasına karşın, kişi bir irade sözü olarak; Mesih’i
hayatına Kurtarıcısı ve Rab’bi olarak kabul etmedikçe, Mesih inanlısı olmuş sayılmaz.
MANTIKSAL BAĞLILIK:
.
Gelin, Mesih inancındaki bu üç elamanı daha açık olarak teker teker inceleyelim:
Her şeyden önce Mesih inanlısı olduğunuzdan emin olmak için, işin içine neler karıştığını mantıksal
bir şekilde anlamanız gerekir. Mesih inancı “kör bir iman sıçraması” değildir. Tarihsel gerçekler
üzerine kurulmuş, yüzyıllar süren bir araştırma ve ilimle belgelenmiştir. Birçok ileri gelen bilim adamı,
Nasıralı Đsa’nın hayatı, öğretileri, ölümü ve dirilişiyle; bunların yarattığı tesiri araştırmaya hayatlarını
adamışlardır. Sonuç olarak elimizde Napolyon’un Waterloo’da yenilişinden çok; O’nun dirilişini
kanıtlayan tarihsel deliller bulunmaktadır.
“Mesih inancına yaklaşım” adını taşıyan çalışmasında Profesör E. Selweyn: “Mesih’in üçüncü
günde beden ve canın tam bir bütünlüğü ve beraberliği içinde, ölümden kalkışı ve dünyadayken O’nu
tanıyanlarla yeni bir ilişki sürecine girmesi; bu, tarihsel kanıtın sağlamlaştırdığı kadar güvenilir bir
gerçektir.” demektir.
Đyi haberler devrimsel bir mesaj olup; Yeni Ahit topluluğunu müjdelemektedir. Günümüzde bu,
devrimsel bir mesajdır. Bu, tarihsel bir olaydır.
EN BÜYÜK KĐŞĐ:
Bir kaç yıl önce, dünyanın birçok ülkesinde yaşayan binlerce kişiye sordum: Müslüman,
Budist, Ateist ve Kominist kişilere. “Şimdiye kadar yaşamış en büyük kişi kimdir? Đnsanlığa en büyük
iyiliği kim yapmıştır? ”
Delilleri araştırma fırsatı bulmuş, tanıştığım bilgili olan herkes: “Nasıralı Đsa” yanıtını verdi. Hepsi de
O’nu kurtarıcıları olarak kabul ediyor değildi. Ama konu mantıktan çok, bir irade sorunuydu. Çünkü
Rab Đsa’nın kim olduğu ve neler yaptığı herkesçe görülebilecek bir açıklıktaydı.
Amerika’nın ileri gelen üniversitelerinden birini gezerken, profesörlük yapan dinsiz ve
tanınmış bir kominist ile bir görüşmeye çağrıldım. Ona şöyle bir soru yönelttim: “Fikrinize göre
şimdiye dek gelmiş geçmiş en büyük insan kimdir? Yüzyıllar boyu insanlığa en büyük iyiliği yapmış
olan kimdir?”
Yüz ifadesi ve verdiği karşılıktan, böyle bir soruyla hiç karşılaşmadığı belliydi. Biraz düşündükten
sonra: “Zannederim, ‘Đsa’ demem gerekecek.” yanıtı verirken, biraz isteksizdi.
TANRI’NI PLANI:
“Bizi Mesih’te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rab’bimiz Đsa Mesih’in
babası Tanrı’ya övgüler olsun. O, kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için önce bizi
Mesih’te seçti. Kendi isteği ve iyi amacına göre, bizi Đsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım
diye önceden belirledi. Öyle ki; sevgili Oğlunda bize karşılıksız verdiği yüce lütfu övülsün. Tüm
bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun sayesinde, Mesih’in kanının aracılığıyla
Mesih’te kurtuluşa, suçlarımızın bağışına sahibiz.
Tanrı’nın Mesih’te edindiği iyi amaca göre, kendi isteğinin sırrını bize açıkladı. Zaman dolunca
gerçekleştireceği bu tasarıya göre; yerdeki ve gökteki tüm varlıkları Mesih’te birleştirecektir. Her
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şeyi kendi isteğinin emeline uygun düzenleyen Tanrı’nın amacına göre, önceden belirlenip
Mesih’te seçildik.”(2)

YÜCE GÖREV:
Đsa’nın fiziksel olarak göğe yükselmesinden az önce, yüce görevi izleyicilerine vermiştir:
“Artık gidin ve bütün uluslara öğretin...”
Đlk Mesih inanlıları mesajı, Küdüs’ten başlayarak o zamanki bilindiği kadarıyla dünyanın her bir
tarafına götürdüler. Bir kaç yıl geçtikten sonra, imanın düşmanları bile kabul ettiler. Ki, bu adamlar
dünyayı tersine döndürdüler.(4)
EN BÜYÜK TESĐR:
Đngiliz Bilim adamı W.H.G.Thomas şöyle söylemiştir: “Đsa Mesih’in günümüzdeki işine
tanıklık; bugün, geçmişte olduğundan daha az gerçek değildir. Tarihteki diğer bütün büyük isimlere
gelince; bunların kaçınılmaz ve değişmez ortak yanları, önceleri bir kudret, sonra yalnızca bir isim ve
sonunda ise tamamen bir hatıra olarak kalmalarıydı. Đsa Mesih’te ise durum tamamen bunun tersidir.
Utanç haçında öldü, ismi gittikçe daha çok güçlendi ve bugün O; dünyadaki en büyük tesirdir.”
Đngiliz fizikçisi G.Romanes de şöyle söylemiştir: “Mesih inancıyla etkilenen insan yaşamındaki
devrim; (kör, cehalet ve kaba kuvvet dışında) bütün boyutlarıyla düşünülmeye değer. Ki, tarihteki
başka hiçbir hareket ölçüsünde ve paralelliğinde değildir.”
Tarihçi ve tanınmış yazar, Yale üniversitesi din fakültesi dekanı K.S.Latourette de şunları
söylüyor: “Đnsan ırkında verdiği meyveleriyle değerlenmiş şu kısa hayat, (Mesih Đsa’ya değiniliyor) bu
gezegende yaşamış en tesirli olanıdır. Acıyla belirttiğimiz gibi, bu hayatın yarattığı tesir, aradan geçen
yüzyıllarda solacağına; daha çok derinleşmiştir. Onunla milyonlarca insan değişmiş, O’nun bize örnek
gösterdiği hayatı yaşamaya başlamıştır. Birbirini izleyen olgularla ölçülen Đsa’nın doğumu, hayatı,
ölüm ve dirilişi; insan tarihindeki en önemli olaylardır. Uyandırdığı tesirle ölçüldüğünde Đsa; insan
öyküsünün merkezidir.
O KĐMDĐR ? :
Pekala, evreni bu şekilde tesiri altına alan bu kişi, Đsa Mesih kimdir?

Yeniden bir gözden geçirmeyle, Nasıralı Đsa; Kutsal Ruh tarafından rahme ekilmiş, Bakire
Meryem’den doğmuştur. Bu olaydan yüzlerce yıl önce Đsrail’in büyük peygamberleri, O’nun gelişini
önceden bildirmişlerdi. 1500 yıldan fazla bir zaman içinde birçok kimse tarafından yazılan Eski Ahit,
O’nun gelişiyle ilgili 300’den fazla bahis içermektedir.
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Đsa’nın yaşadığı hayat, oluşturduğu mucizeler, konuştuğu sözler, haçta ölüşü, yeniden dirilişi, göğe
yükselişi; bunların hepsi O’nun sadece bir insan olmadığını, fakat insandan daha ileri biri olduğu
gerçeğini işaret ediyor. Hz.Muhammed sadece bir peygamberdi. Bu, kendisinin de kabul ettiği gibi bir
agnostikti. (Tanrı’nın varlığını reddedemeyen ama kabul de edemeyen, açık.) Konfüçyus ise törensel
bir öğretmendi. Fakat Đsa’nın, Tanrı olduğunu iddia etti. Tanrı’lığını: “Beni görmüş olan Baba’yı da
görmüştür.”(6) sözlerine dayanarak kabul etmişti.
DOĞA ÜSTÜ KUDRET:
Elçi Yuhanna, Đsa’nın suyu şaraba dönüştürüşünü, Romalı yüzbaşının hizmetçisinin ve otuz
yıldır felçli olan bir adamı iyileştirilmesini, doğuştan kör olan bir kişiye görüş verilmesini ve
Lazaryus’un ölümden diriltilişini kaydettikten sonra, şunları yazmıştır: “Bunları Tanrı adına iman eden
sizlere sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye yazdım." Đsa’nın mucizeleri kaba kuvvetin boş
denemeleri olmayıp; yardımsever karakterini insana açık etmek isteyen, seven bir Tanrı’nın
davranışlarıydı.
Kendi ölümü ve sonraki dirilişini kesinlikle önceden söyleyen birini düşününüz !....Đşte bu,
kesin olarak Đsa Mesih’in yapmış olduğu şeydir. Şunu önceden söylemiştir:
“Đnsanoğlunun çok acı çekmesi, ihtiyarlar, başkahinler ve din bilginlerince reddedilmesi,
öldürülmesi ve üç gün sonra dirilmesi gerektiğini onlara anlatmaya başladı.”(8)
Kahin ve din adamları bu kehaneti anladılar. Mezara nöbetçi yerleştirerek, bunun yerine
gelmesini önlemeye kalkıştılar. Fakat Tanrı’nın planladığını, hiç bir insan gayreti önleyemez.
NĐÇĐN GELDĐ?
Şimdi şu soru aklınıza gelebilir: “Eğer Đsa Mesih gerçekten Tanrı’nın Oğlu ise; neden
yeryüzüne gelmiştir? Niçin Đsa’dan başka biri değil?”
Eski Ahit’te, Đsrail’liler düzenli zaman aralıklarıyla, kurban edilmesi için kahinlere hayvanlar
getiriyorlardı. Sonra kahin hayvanı kesiyor; kurbanı veren kişinin günahlarının geçici olarak örtbas
edilmesi için, bu kestiği kurbanın kanını kurban taşına serpiyordu. Bu hayvanların sapasağlam,
mükemmel, kusursuz ve lekesiz olmaları gerekiyordu ki; kurbanı verenin günahı, bu masum sunağa
geçebilsin.
Bu; Tanrı’nın özel Kuzu’sunun, gelişinin tablosu idi. Öyle biri ki; akan kanı yalnız insanın
günahını geçici olarak kaldırmakla kalmayacak, onu sonsuza dek yıkayıp ortadan kaldıracaktır.
Kutsal yazılarda bize: “Kan akıtmadan günahların bağışlanması olamaz.” deniyor. (9)
Đşte bu yüzdendir ki Tanrı; günahlarımızın bağışlanması için, haçta kanını akıtmak üzere günahsız,
lekesiz ve kusursuz tek Oğlu’nu, Đsa Mesih’i göndermiştir.
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Đnsan dünya dinlerini inceleyecek olursa bağışlama için; Đsa Mesih’in haçından başka, hiç bir
şeyin verilmediğinin farkına varacaktır. Tanrı Söz’ünde bundan daha değerli bir gerçek yoktur: Mesih,
günahlarımız için öldü.
ÖLMEK ĐÇĐN DOĞMUŞTU:
Đsa’nın sadece ölümü ve yeniden dirilişi dikkat çekici olmayıp; bunların meydana geliş amacı
da önemlidir. Mesih Đsa, ölmek için doğmuştu. Bizim yerimize çarmıhta ölmekle; her birimizin tek tek
hak ettiği ölümü, istekli bir şekilde üzerine almış oldu.
“Đsa’nın Eşsizliği ” adında verdiğim konferanslardan birinin sonunda, genç bir Hindu profesör yanıma
geldi. Çok öfkeli ve huzursuz görünüyordu. “Siz Mesih inanlılarına çok içerliyorum.” dedi ve devam
etti: ‘Tanrı’ya giden yola bir tek biz sahibiz’ derken kibrinize içerliyorum. Mesih inancının bir yol
olduğuna inanıyorum. Ama bu, sadece yollardan biridir. Hinduizm, Budizm, Sintoizm ve diğer dinler
de; hepsi, Allah’a giden yollardır.”
Kendisi aynı zamanda iki doktora sahibi, (biri fizik, diğeri kimya) olağanüstü zeki ve kültürlü
bir insandı. Konuştukça; Mesih inancının benzeri olmayacak şekilde farklı olduğunu, insan yapısı din
ya da felsefelerden biri olmadığını, ancak kişinin en çok ihtiyaç duyduğu bir şeyi; günahların
bağışlanmasını verdiğini anlamaya başlamıştı. Dininin mutaassıp bir mensubu, kutsal Hindu yazılarını
dikkatle okuyan ve bütün dinsel tören ve ayinlere, görev gibi benimseyerek katılan biri olmasına
karşın; Tanrı’yı, hiç bir zaman bulamadığını itiraf etmişti. Sonuç olarak birlikte diz çöktük ve bu genç
Hindu, kurtarıcısı olması ve günahlarını bağışlaması için Đsa’ya dua etti.
Mesih inanlısı olmak için dürüst ve tam bir şekilde Đsa Mesih’in öne sürdüğü gerçeklerle yüz
yüze gelmelisiniz. Mantığınızla O’nun Allah olduğuna, günahlarınız için öldüğüne, gömüldüğüne ve
yeniden dirildiğine; yaşamınıza girmek ve kurtarıcınız, Rab’biniz olmak istediğine inanmalısınız.
DUYGUSAL BAĞLILIK:
Đkinci olarak; Mesih inancına adım atarken, duygularınız işin içine girer. Duygu; bir hisse,
belirli bir davranışa, olaya veya kişinin başına gelen herhangi bir şeye gösterdiği tepkidir. Değişik
tiplerdeki duyguları ayırt etmedeki başarısızlık, birçok insanı Tanrı’yla ilişkilerinde şaşkın duruma
sokmuştur. Belki de duyguların yanlış vurgulanmasından başka hiç bir şey, insanın Tanrı’yla olan bu
çok önemli kişisel ilişkisinde güvensizlik duymasına yol açmamıştır.
Đnsan doğal görümünde duygusal bir yaratıktır ve sabah yataktan kalkıp gece yatağa girene
kadar yaptığı her şey, duygusallık içermektedir. Bürosunda veya herhangi bir yerde çalışırken;
buradaki diğer insanlarla olan karşılıklı ilişkisinde, o gün takacağı kravatı, yiyeceği yemeği seçmesinde
bile işin içine duyguları girer.
FARKLI TEPKĐLER:
Birisi sakin, ihtiyatlı ve kendi davranışlarını gözleyici olabilirken; bir diğeri de saldırganlıkla
başkalarının işine burnunu sokabilir, heyecana kapılabilir. Aynı davranışa bakarak veya aynı
denemeye katılarak; bu iki kişi, birbirlerinden farklı tepkiler gösterebilirler. Biri büyük bir coşku,
diğeri ise sakin bir şekilde.
Mesih inanlısı olmakla birlikte, Tanrı’nın yaptığı birçok şeyi anlayamamakla ilgili
şaşkınlıklarımız gizlenemez. Örneğin Havari Pavlus ile Tanrı arasında olağanüstü etkileyici bir olay
geçmiştir: Pavlus hayatını, Đsa Mesih izleyicilerini yok etmeye adamıştı. Rab onu Şam yolunda
karşıladığında, bu hedefine aktif bir şekilde ulaşmaya çalışıyordu. Bu etkileyici olay, Pavlus’un hayat
akışını değiştirmiş ve onun güçlü bir havari, Tanrı’nın daha birkaç kişinin yanı sıra, sevgi ve bağışlama
mesajını dünyaya duyurmasında kullandığı bir kişi olmasına yol açmıştır.
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Diğer taraftan inançtaki oğlu Timoteus, Rab’bi; annesi ve büyükannesinden öğrenmiştir. Đsa Mesih’in
Tanrı Oğlu olduğu ve Mesih’in hayatında yaşadığı inancıyla büyümüştür.
ETKĐLEYĐCĐ KARŞILAŞMA:
Mesih inanlıları ile ilgili sık sık duyulan bazı şeyler vardır: Bunlar, Mesih inanlılarının hap
alışkanlığından, ahlaksız eğilimlerden veya herhangi bir sorunundan kurtuldukları; iyileştikleri
durumlardır. Mesih’le olan çarpıcı karşılaşmalarını heyecanlı bir şekilde diğerleriyle paylaşırlar.
Hayatlarının gerçekten değişmiş olması, bu öne sürdüklerini geçerli kılar.
Diğer taraftan evlerinde ve uzak bir yerde inzivaya çekilmiş; hatta bir kiliseye gidip sessizce diz
çökmüş ve orada, hemen o anda, herhangi çarpıcı bir olayla karşılaşmadan, hayatlarına Mesih’i kabul
etmiş benim gibi insanlar da vardır.
O gece yatağımın kenarında diz çöküp dua ettiğimi çok iyi hatırlıyorum: “Tanrım ! ne yapmamı
istersin?” Bu gayet sade bir duaydı. Öyle derin bir teolojik tarafı da yoktu ve çarpıcı, etkileyici bir
duygusal şey de olmamıştı. Ancak duamda ne söylediğimin çok iyi farkındaydım. Bunu içten
yapmıştım ve Tanrı beni duymuştu.
Yöresel-dinsel topluluğumuzdaki Mesih inanlısı diğer arkadaşlarla tartıştıkça ve Kutsal Kitab’ı
inceledikçe; her geçen gün, hafta ve aylarda yaşamım değişmeye başlamıştı. Tanrı’nın sevgi ve
bağışlamasının sessiz güvencesi içimde oluşmuş ve Rab Đsa Mesih’le olan ilişkim; hayatımın en canlı,
en gerçek gücü haline gelmişti. O’nu iyi tanıdıkça daha çok seviyor ve O’nu başkalarıyla paylaşmakta
daha bir istekli ve heyecanlı oluyordum.
DUYGULAR ALDATABĐLĐR:
Duygular yıllar boyu gelip gitmiştir. Çok sevinçli veya üzgün olduğum, ruhsal anlarım ve düş
kırıklıklarına uğradığım zamanlar olmuştur. Ancak bunların çok aldatıcı olduğunu bildiğimden; bu
duygulara bağlı kalmadım.

Kutsal Kitap derki : “Doğru olan, imanla yaşar.”(11) ve “Đman olmadıkça; O’nu hoşnut
etmek olanaksızdır.” (12) Ve şöyle devam eder: “Đmandan olmayan her şey, günahtır.” (13).
Mutlaka duygusal bir olayın başa gelmesini beklemek ve bunu aramak; Tanrı’yı hoşnut eden
şeylerin en önemlisine ters düşer. Đman; güvenin bir başka sözle ifadesidir ve inancımız
duygularımızdan çok, Tanrı’nın kişiliğine, O’nun kutsal ve esinlenmiş sözüne bağlanmalıdır.
Dostlarımdan biri; sonunda Mesih’i kabul eden bir arkadaşıyla beni görmeye gelmişti. Ancak
konuşmamızın akışında şunu fark ettim ki; dostum arkadaşıyla ilgilendiği halde, kendisi Mesih inanlısı
değildi. Bu yüzden kendisine sordum:
-Sen ne zaman Mesih inanlısı oldun?
-Gerçekte Mesih inanlısı olduğumdan pek emin değilim.
-Đsa Mesih’in Tanrı’nın Oğlu olduğuna inanıyor musun?
-Evet.
-Haçta senin günahların için öldüğüne inanıyor musun?
-Evet.
-Đsa Mesih’i kurtarıcın olarak kabul edersen; O’nun, yaşamına girip seni Tanrı’nın
çocuklarından biri yapacağına inanıyor musun?
-Evet.
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-O’nu kabul etmek isterdin değil mi?
-Evet isterdim ama, başımdan geçecek bir olay bekliyorum. Annem Mesih inancına geldiğinde;
başına son derece çarpıcı, duygusal bir olay gelmişti ve Tanrı’nın bana da böyle bir olay yaşatacağını
yıllardır bekleyip duruyorum.
Dostum Mesih inanlısı biriydi ve dinsel topluluğunda gayet aktifti. Onu, kurtuluş güveninden
alıkoyan şey; duygulardaki yanlış vurgulanmaydı. Duygusal bir olay yaşaması gerekmediğini ama
Allah’ın sözüne inanabileceğini kendisine açıklamayı başardım. Sonunda dua ederek başını öne eğdi
ve Đsa Mesih’i kurtarıcısı ve Rab’bi olarak kabul etti. Mesih’in yaşamına girdiğinden emin oluşu O’nu
sevince boğdu.
ÜÇLÜ DOĞRULAMA:
O halde kişi, Mesih inanlısı olduğundan nasıl emin olur?
Mesih’i içtenlikle kabul eden bir kişiye, Tanrı’nın verdiği bir çeşit doğrulama var mıdır? Đnancımıza
göre, Mesih Đsa’nın yaşamımızda olduğunun üçlü bir doğrulaması vardır.

ALLAH’IN GÜVENĐLĐRLĐĞĐ:
Đlk önce Tanrı’nın Söz’üne, bir dış tanığımız veya kanıtımız vardır. Güven Tanrı sözünün
yetkisinden kaynaklanmaktadır. Tanrı’nın şartlarını yerine getirdiğinizde; Söz’ünde açıkça söylediği
gibi, Tanrı’nın bir çocuğu olduğunuzdan emin olabilirsiniz.
“Đnsanların tanıklığını kabul ediyoruz. Oysa Tanrı’nın tanıklığı daha büyüktür. Çünkü bu,
Tanrı’nın tanıklığıdır. Kendi Oğluyla ilgili tanıklık etmiştir. Oğlu’na iman eden, yüreğinde
Tanrı’nın tanıklığına sahiptir. Tanrı’ya inanmayan kişi ise O’nu yalancı durumuna düşürmüş
olur. Çünkü Tanrı’nın kendi Oğluyla ilgili tanıklığına inanmamıştır. Tanrı’nın tanıklığı da şudur:
Tanrı bize sonsuz yaşam verdi. Bu yaşam da O’nun Oğlu’ndadır. Kendisinde Tanrı Oğlu
bulunanlarda, yaşam vardır. Bunları, Tanrı Oğlu’nun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşama
sahip olduğunuzu bilesiniz diye yazdım.” (14)
KUTSAL RUH:
Đkincisi, Kutsal Ruh; bizim iç tanığımız veya kanıtımızdır. Pavlus, Romalılar’a şöyle yazıyor:
“Ruh’un kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, Tanrı’nın çocukları olduğumuza tanıklık eder (15).
Pavlus, bu içten olan güvenin geçerliliğini; Selanikli imana gelenlere de şöyle vurgulamıştır: “Çünkü
yaydığımız müjde size yalnız sözle değil; kudretle, Kutsal Ruh’la ve tam bir güvenle ulaştı. Nitekim
biz aranızdayken sizin yararınıza nasıl çalıştığımızı bilirsiniz” (16).
DEĞĐŞMĐŞ YAŞAMLAR:
Değişmiş yaşamlarımız, Mesih inanlısı olduğumuza üçüncü tanıktır. Đsa, koyu bir Yahudi
ruhani lider olan Nikodim’e: “Yeniden doğmalısın yoksa Tanrı’nın egemenliğine giremezsin.”
demiştir. Bu, Pavlus’un açıkladığı gibi; Koloseliler’e de söylenmiş bir sözdü: “Müjde tıpkı onu
işittiğiniz ve Tanrı’nın lütfunu gerçekten anladığınız günden beri aranızda olduğu gibi, bütün
dünyada da yaşamları değiştirmekte, meyve verip büyümektedir.”(17)
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Yeniden doğuşu yaşadığımızın ve Tanrı’nın çocukları olduğumuzun kanıtı; Yuhanna’nın kaydettiği
gibi, değişmiş yaşamlarımızla açıklanmıştır.
O’na ait olduğumuzdan nasıl emin olabiliriz?
Kendimize bakarak O’nun bizden istediklerini gerçekten yerine getirmeye çalışıyor muyuz?
Kimi der: “Ben, Mesih inanlısıyım, cennet yolundayım, Mesih’e aitim”.
O’nu tanıyorum deyip de, buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır ve kendisinde gerçek yoktur.
Ama kim O’nun sözüne uyarsa, Tanrı sevgisi O kişide yetkinleşmiş olur.Tanrı’da olduğumuzu şu
şekilde anlarız: ‘Tanrı’da yaşıyorum diyen, Mesih’in yürüdüğü yolda yürümelidir.” (18)
Kişi, boyun eğmeyi ve Rab Đsa’yı hoşnut etmeyi içtenlikle istemedikçe; Tanrı yolunda
yürüdüğünden kuşkulanmalıdır. Đsa demiştir ki:
“Kim buyruklarımı bilir de yerine getirirse; işte beni seven odur. Beni seveni Babam da sevecektir.
Ben de O’nu seveceğim ve kendimi O’na göstereceğim.” (19).
Đsa burada diyor ki; O’nun varlığını bilerek yaşayan ve O’na boyun eğen herkese O, kendisini
bilmelerini sağlayacaktır. Ancak böyle bir bildirme durumu, kişi ve şartlara göre değişecektir. Ne
aramamız ve ne de geçmişten çekip almamız gerekmediği halde; yine de Mesih inancında duygulara
yer vardır. Türel duyguların değerini görmezlikten gelecek değiliz. Ancak imanla, Tanrı’nın verdiği
Söz’lerle ve başımızdan geçecek duygusal bir olayı aramaksızın; yaşamamız gerektiğini akıldan
çıkarmamamız daha önemlidir.
ĐRADAYE BAĞLILIK:
Akıl ve duygulara ek olarak; Mesih inanlısı ve Mesih inanlısı olduğumuzdan emin olmak,
iradeyi de içermektedir. Mesih, kurtuluştan emin olmakla ilgili, insan iradesinin önemini vurgulamış
ve şöyle demiştir:
“Eğer bir kimse Tanrı’nın isteğini yerine getirmek istiyorsa, bu öğretinin Tanrı’dan mı olduğunu,
yoksa kendiliğimden mi konuştuğumu bilecektir” (20).
Mesih’in bu sözlerine bakılırsa; gerçeğe boyun eğmeye istekli olmadığımız sürece, gerçeği hiç
bir zaman bilemez ve aydınlıkta yürümek istemedikçe, aydınlığı asla göremeyiz.
O, BĐZLERĐ ÇOK SEVER:
Mesih’i kabule ve O’nun, planları değiştirip yaşamın bütün zevkini alacağı korkusu içinde,
yaşamlarını O’na bağlamaya isteksiz kişilerle fırsat buldukça görüşürüm.
Ama kendinizi Mesih’e verdiğiniz takdirde kesinlikle O’na her konuda güvenebilirsiniz. Sizi
sevdiği için, tüm yaşamınızı en iyi olanla dolduracaktır. Sizinle oluşundan çok, sizin iyiliğinizle
ilgilenmektedir. Allah’ın Söz’ü bizlere güven verir.
“Sevgide korku yoktur, tersine yetkin sevgi korkuyu siler atar. Çünkü korku, cezalandırılma
düşüncesinden ileri gelir. Korkan kişide sevgi yetkin kılınmış değildir.” (21).
BĐR ĐRADE SORUNU:
Đnsanların Mesih’i kabul etmek istememelerinin bir başka nedeni, gurur veya kişinin kendi
iradesidir.
Yirmi yıldan fazla kendilerine “aydın” denilen insanlarla çalıştığım oldu. Tüm bu yıllarda, şunu
diyen tek bir kişiye rastlamadım: “Mesih’in tüm tarihsel kanıt ve öne sürdüklerini göz önüne alarak;
O’nun, Tanrı’nın Oğlu olduğuna inanamadım”. Mesih’i reddetme, her zaman bir kafa işi değil; irade
işi olmuştur. Mantıksal sorunlar genellikle, daha derin kalp sorunlarını gizlemek için, oldukça zayıf bir
paravanadır.
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ĐYĐ BĐR ĐNSAN:
Bu, önemli bir seminerde ünlü bir profesörün yaşamında açıklanmıştır. Kendisi Mesih’in
Tanrılığına inanmıyor ama yine de vaiz olmaları için binlerce genç öğrenciye dersler veriyordu. Bir
gün, denetimi altında doktorasını yapmakta olan bir arkadaşla, bu büyük ilim adamını görmeye gittik.
Dostum bana şu açıklamada bulundu: “Kutsal Kitab’ın Tanrı Söz’ü olduğuna inanmaz ama yine de iyi
bir insandır. Ben kendisinden pek hoşlanırım. Kişilik sahibi, sıcak kalplidir ve öyle sanırım ki sen
O’nunla rahatça dialoğa girebilirsin.”
Birbirimize tanıştırıldıktan sonra bana ilk sözleri: “Bay Bright Mesih inanlısı olduğunuzdan,
Üniversite öğrencileriyle konuştuğunuzda, onlara ne söylersiniz?”
Ününü bildiğimden sözlerimi iyice tartmak istedim. Henüz cevap veremeden; ikinci sorusunu
yöneltti:
“ Hatta daha iyisi, siz bana ne söylemek isterdiniz? Ben Mesih inanlısı olmak istiyorum.”

TAHTIN KONTROLÜ:
Sözlerinde içten olduğuna inanarak; kağıt parçasına bir çember çizdim ve bunun, kendisinin
yaşamını temsil ettiğini açıkladım. Çemberin içine ve tahtın üstüne ‘E’ harfini yerleştirdim. Bu
“egoyu” ve kişinin “kendini” göstermekteydi. Açıkladım: “Mesih inanlısı olmak için, Mesih’i
yaşamınıza, Tanrı’nın bir armağanı olarak kabul etmeniz gerekmektedir. Yaşamınıza girince de O;
Rab’biniz, Öğreticiniz olmak isteyecek ve yaşam tahtının denetimini Kendisi üstlenecektir.”

“Bu benim sorunum” diye yanıt verdi. “Mantıksal gururum beni, bunu yapmaktan alıkoyar hale
gelmişti. Akademik dünyada yaşadığım birçok olay, beni onurlandırmıştı ve kendimi Tanrı önünde
alçakgönüllü kılmayı aklımın köşesinden geçirmiyordum. Mesih’in Tanrı’lığını yıllarca inkar ettim ve
binlerce kişinin de aynı şeyi yaptığını düşünüp durdum. Ancak geçenlerde büyük Tanrı adamlarının
biyografilerini ve din topluluğu büyüklerinin yazılarıyla birlikte, yeni bir anlayışla Tanrı Söz’ünü
okuyordum. Artık şimdi mantık açısından ikna oldum ki; Mesih Tanrı’nın Oğlu’dur. Ama O’nu kişisel
kurtarıcım olarak tanımıyorum.”
HAZIRLANMIŞ BĐR YÜREK:
Tam o sırada bir telefon zili, konuşmamızı yarıda kesti ve programında olan diğer randevuları
nedeniyle konuşmamızın sonunu getiremedik. Đki gün sonra uğramamızı istedi . Yeniden gittiğimizde
bizi hiçbir telefon olmayan odaya aldı ve kapıyı da kilitleyerek; “Bilmenizi isterim ki, bu sabah yerli
kiliselerden birine gittim. Ruhsal toplantıya katıldım ve gelişiniz için yüreğimi hazırladım.
Yuhanna’nın üçüncü bölümü üzerinde çalışıyordum ve şimdi de sizden, Đsa’yı kişisel kurtarıcım olarak
tanımam için bana dua etmenizi istiyorum.”
Đlk önce ben, daha sonra o dua etti. En sonunda da arkadaşım. O günden sonra, uluslararası bir üne
sahip bu adam küçük bir çocuk gibi, Mesih’i kabul etti ve bütün yaşamı değişti. Öğretişi, hayat
felsefesi farklılaştı. Sonuçta Mesih’te yepyeni bir yaratık oldu. Temelde sorunu mantıksal değil; gururu
ve iradesiydi.
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ORTAYA ÇIKACAK SONUÇLARIN VERDĐĞĐ KORKU:
Đsa Mesih’in Tanrı’nın Oğlu olduğuna hem mantıksal; hem de duygusal açıdan ikna olabilmiş
birçok öğrenci, O’nu kurtarıcıları olarak kabul etmiyorlar. Çünkü bunu yapmakla; yaşamın tüm
zevklerinin gideceğine inanıyorlar. Mesih’i kabul etmenin doğuracağı sorunlardan korkuyorlar. Đçki ve
seksten, üniversite yıllarının getirdiği yaşamdan zevk aldığı için; Đsa’yı kabul etmekte duraksayan bir
öğrenciyle görüştüm. Tanrı’ya karşı direnmekteydi. Mesih inanlılarını hor görüyor ve kampüsün
dinsizi olarak tanınıyordu. Sonra bir gün, Tanrı Söz’ünü içtenlikle yayan ve O’na karşı sıcak duygular
besleyen kardeşlerin dualarına karşılık olarak Mesih’i kabul ettiğinde; bu genç adamla birlikte dua
etmenin zevkini yaşadım. Çok geçmeden bütün kampüsün en dinamik ve canlı Mesih inanlılarından
biri haline gelmişti.
Günümüzde de kendisi Amerika’nın önde gelen teologlarından birisidir. Đsa Mesih’in Tanrı Oğlu
olduğunu bildiği halde; Kutsal Ruh’un kendisine, Kutsal yazılardaki gerçeği anlaşılır hale getirmesine
kadar, O’na ve yaşamındaki Tanrı’nın isteğine karşı mücadele edip durmuştu.
“Đnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa, bunun kendisine ne yararı olur? Đnsan kendi
canına karşılık ne verebilir?” (22)
Đşte Đsa’nın verdiği söz: “Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Ben onlarda yaşam
olsun , bol yaşam olsun diye geldim.”(23)
Çok geçmeden keşfetti ki; heyecan verici olarak düşündüğü yaşam, Đsa Mesih’in verdiği bol, bereketli
yaşam karşısında bir hiçtir.
MAL, MÜLKLERĐNĐ SATMA:
Đsa’nın genç zengin yöneticiye öğütlediği gibi, malını mülkünü satıp her şeylerini fakirlere
dağıtacaklarına inandırıldıklarından; başarılı olmuş birçok iş ve meslek adamları, Mesih’i kurtarıcıları
olarak kabul etmeyi reddetmişlerdir. Tanrı bugün de bazılarını bu şekilde davranmaya yönelttiği halde;
etkinliklerini Mesih uğrunda başka şekillerde kullanmaya yönelmişlerdir.
GÜVENMEMEYĐ ĐSTEMEME:
Mesih’i kabul etmiş ancak, yaşamlarında Tanrı’ya tamamen güvenmekten korktukları için;
kurtuluşlarının güvencesinden yoksun olan birtakım insanlar da bulunmaktadır. Amerika’nın ileri
gelen iyi karakterli ve yetenek sahibi antrenörlerinden olan bir kimse, milyonlarca insan tarafından
büyük saygı görüyordu. Ondan, din adamı olmasını ve antrenörlüğünü yaptığı zevk ve heyecan dolu
yaşamın sevgisinden vazgeçmesi gerektiğine dair olan korkusu yüzünden; yaşamını olduğu gibi
Mesih’e verip, teslim olmaya pek bir istek duymadığını söyleyerek benimle dertleşti.
Yaşamımızı Tanrı’ya boyun eğerek sürdürdükçe ve O’nun yaşamımızda değişiklik yapmasına
açık olduğumuz sürece; Tanrı’nın kendi başımıza hiçbir zaman yapamayacağımız şeyleri yaptığını,
yaşamlarımızda çalıştığını açıkça görecek ve gittikçe artan bir güvenceye kavuşacağız. Eğer
davranışlarımız Tanrı’nın isteğine direnmek ise, genellikle kurtuluşumuzu ilgilendiren kuşkulara
düşeceğimiz kesindir.
BĐLE BĐLE GÜNAH ĐŞLEME:
Bunun yanı sıra, bile bile günah işlemeye devam edersek; Mesih’e olan imanımızın
geçerliliğinden kuşku duymaya başlarız. Bu kuşkular her nasılsa aklımızdan çok; isteklerimiz ve
arzularımızdan kaynaklanacaklardır. Bunlara inanmayışımızdan bahsederken, mantıksal bir bahane
olarak itaatsizliğimizi örtbas edebilecek şeylermiş gibi söz ederiz.
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Fırsat buldukça insanlarla Mesih’le ilgili ve Tanrı’nın O’nu kabul eden herkesin yaşamı için
fevkalade sevgi ve planı hakkında konuştuğumda; herhangi bir tepki göstermemektedirler. Onların bu
tepkisizliğinin nedeni; kanımca, şu iki şeyden birinin sonucudur.
Đlk olarak; Rab Đsa’nın, kim olduğuna dair yeterli bilgileri olmayabilir. Niçin geldiğini ve Tanrı’nın
çocuklarını bekleyen sayısız yararları bilmeyebilirler.
ikinci olarak, düşmanları olan şeytan tarafından kandırılmış olabilirler.
Birkaç zaman önce Đsa’yı kabul etmek istemiş, ama bazı nedenler yüzünden bunu yapmamış bir
öğrenciyle Đngiltere’de görüşüyordum. Görüşüne bakılırsa bu öğrenci; yaşamı boyunca ahlak ve
itaatten yoksun bir hayat yaşamış, tamamen kendine yönelik davranmıştı. Ancak yine de bu öğrencinin
yüreğinin derinliklerinde, Tanrı’ya duyduğu bir özlem vardı.
ŞEYTANIN ALDATMASI:
Dua etmek için diz çöktüğümüzde, O’ndan hiçbir kelime işitmedim. Bir süre sonra, bana şu
istekte bulundu:
-Dua edemiyorum, etmek istiyorum ama edemiyorum.
-Beni takip ederek dua et.
diye bir teklifte bulundum ve dua etmeye başladım. Arkadaşım yine de dua edemiyordu.
Sonra onu, şeytanın karanlık ve kasvetli egemenliğinden; Pavlus’un Koloseliler mektubundaki
(1:13-14) sözünü ettiği, Rab Đsa Mesih’in mükemmel egemenliğine getirmesini isteyerek, bu öğrenci
için Tanrı’ya yalvarmaya başladım.
Öğrenciden tekrar dua etmesini istedim. Ve birden kontrolü ele alması için Mesih’i çok içten
davet eden bir tepkiyle karşılaştım. Bu davetle kurtuluşun coşku dolu güvencesi gelmişti.
Siz de Mesih’i kabul etmek istiyor fakat herhangi bir şey sizi bundan alıkoyuyorsa; bu, sizin de
kölelik içinde bulunduğunuzdandır. Öyle ise Mesih, sizi hür kılmak için beklemektedir.
GÜVENÇ KAYNAĞI:
Sonuç olarak; Mesih inanlısı olduğunuzdan emin olmanız için şu üç konudan söz ettik:
Mantık, duygular ve irade (ne istediğinize karar verip onu uygulamak)
Evet, Mesih inanlısı olmayı bir evliliğe benzettik. Ama yine de bu benzerlikte iki kesin farklılık vardır.
Evlilikte bu, birbirini takip eden şu sırayı izlemektedir: Mantık, duygular ve sonunda istek, yani irade.
Ancak Đsa’ya bağlılıkta durum şöyledir:
a)mantık
b)istek
c)ortaya çıkacak bu ürünün sonucunda; duygular veya hissedilenler.
TEMEL GERÇEKLER:
Mesih inanlısı olduğunuzdan emin olmak için, mantık yoluyla bir takım gerçekleri bilmeniz
gerekmektedir:
1-Tanrı sizi seviyor ve yaşamınızla ilgili mükemmel bir planı var.
2- Đnsan günahlıdır ve Tanrı’dan ayrı düşmüştür; bu yüzden Tanrı’nın sevgisini ve yaşamı için olan
planını bilemez ve uygulayamaz.
3- Tanrı’nın, insanların günahını affetmek için; Đsa Mesih’in tek yol olduğudur. O’nunla, Tanrı’nın
sevgisini ve yaşamımız için olan planını bilebilir, uygulayabiliriz.
Mesih şöyle demiştir:
“Đşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum; eğer herhangi biri sesimi duyar ve kapıyı açarsa, Ben O’na
gelirim ve O benimle, Ben O’nunla birlikte yemek yeriz.”(25)
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Yuhanna’nın kitabında bize şöyle denmektedir:
“Ama O’nu kabul edenlerin hepsine, O’nun adına iman edenlere Tanrı’nın çocukları olma hakkını
verdi.”(26)
ĐMAN EDEREK KURTULMA:
Ancak sadece Rab Mesih Đsa’nın yaşamınıza girmesini istemek yeterli değildir. Đmanınız
olmalıdır. Verdiği söz gereğince; yaşamınıza gireceğine inanmalısınız. Efesliler 2:9’da şunları
okuyoruz: “Kimse övünmesin diye, iyi işlerin sonucu değildir.”(27)
Birçok kişi duygusal kriz geçirdiklerinde veya hareketli sunulan öğretilerin meydana getirdiği
tepkiyle; Đsa’nın, yaşamlarına girmesini defalarca istemiştir. Yine de yaşamlarında hiç bir şey olmamış
gibi gözükmektedir.
Niçin?
Bunun iki muhtemel nedeni vardır.
SADECE BĐR ĐNSAN DEĞĐL:
Đlk neden olarak; bazıları O’nun sadece bir insan, tarihsel bir kişi, Nasıralı Đsa olmayıp Tanrıinsan, kurtarıcı, günahlarımız için ölen, gömülen ve üçüncü günde yeniden dirilen, Eski Ahit’te
geleceği vaat edilen Mesih olduğunun farkına varmaksızın Đsa’nın yaşamlarına girmesini isterler. O
yaşam ve tarihin canlı Rab’bi olup; O’nu kabul eden her kişinin ve de herkesin yaşamlarını
değiştirecek güce sahiptir. Biri O’nun kim olduğunu anlamadan, sırf başkaları da O’nu kabul ediyor
diye Đsa’yı üstünkörü kabul edecek olursa, hiçbir şeyin değişmeyeceği kesindir.
Örneğin bir alkolik, Đsa’nın kalbine girmesini yıllarca istemiş; ancak hiçbir şey olmamıştır. Bir
gün ona şöyle sorulmuş: “Yaşamına girmesini istediğin, insan Đsa mı; yoksa gücü her şeye yeten Tanrı
Oğlu Đsa mı?”
Cevabı şöyle olmuş: “Đnsan Đsa.” Bunun üzerine kendisine, Rab Đsa’nın kim olduğu ve niçin geldiği
özenli bir şekilde izah edilmiş. Alkolik bu kez anlayarak, yaşayan Mesih’i yaşamına kabul etmiş ve
derhal değişmiş. O zamandan beri de ağzına içki sürmez olmuş.
ONDAN BĐR KERE DĐLEYĐN:
Đkincisi; bazı kişiler Rab Đsa’nın yaşamlarına girmesini bir iman ifadesi olarak istememekte,
bunu O’ndan defalarca dileyerek; O’nu aşağılamaktadırlar. O’ndan kurtarıcınız olmasını bir kere
isteyin. Sonra imanınızın dışa vurmasıyla, yaşamınızda olduğu ve sizi hiçbir zaman terk etmeyerek;
yalnız bırakmayacağına Söz verdiği için Kendisine şükredin.
Bütün bu anlattıklarım sizce bir şey ifade ediyor mu?
Siz hiç kişisel olarak Rab Đsa Mesih’i kurtarıcınız olarak kabul ettiniz mi?
Eğer O’nu kabul ettinizse; içinizde kurtuluşunuzun güvencesi var mı?
Eğer şu anda ölseniz; sonsuzluğu cennette Allah’la birlikte geçireceğinizden emin misiniz?
Bu sorulara “Evet” cevabını veremiyorsanız; size önerim, kendi başınıza veya bu bilgiyi sizinle
paylaşmış bir arkadaşınızla sakin bir yere çekilerek, Rab Đsa’yı kurtarıcınız olarak kabul etmenizdir.
Kesin ve düşünceli bir arzuyla Mesih’i şimdiye kadar kabul etmedinizse, bunu şimdi dua
ederek yapabilir ve Mesih inanlısı olduğunuzdan emin olabilirsiniz. Her iki durumda içinizin
derinliklerinden bu veya buna benzer şekilde dua etmenizi size öneririm:
“Rab Đsa, Sana ihtiyacım var. Günahlarımdan dolayı öldüğün için Sana çok teşekkür ederim.
Şimdi kalbimin kapısını Sana açıyor ve Seni Rab’bim ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum.
Yaşamımın tahtını benden al ve beni Senin istediğin bir kişi yap. Amin.”
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ŞĐMDĐ O NEREDE:
Biraz önce Đsa’yı kalbinize çağırdınız mı?
O halde sizinle ilgili olarak, O şimdi nerede?
Bu duayı içtenlikle ettinizse, Mesih’in şimdi içinizde olduğundan ve sonsuz yaşama kavuştuğunuzdan
emin olabilirsiniz. Bu O’nun verdiği Söz’dür ve O, sizi asla aldatmaz. Ama yine de bir soru ortaya
çıkabilir:
“Duygulardan ne haber?”
Duygulara bağlı kalmayın. Tek yetkimiz Tanrı’nın Kendisi ve Söz’ünün bütünlüğü, güvenirliliğidir;
duygularımız değil.
Bir çok odun birlikte parlak alevler çıkartarak yanar. Birini soğuk bir ocağın yanına koyun, yanması
sona erer. Đşte bu, siz ve sizin diğer Mesih inanlılarıyla ilişkileriniz için de geçerlidir.
Oturduğunuz yere yakın din toplantısı yapılan bir yere gitmiyorsanız, davet edilmeyi
beklemeyin. Kendiliğinizden hareket edin ve Mesih’in yüceltildiği, Kutsal Kitab’ın içerdiklerinin
öğretildiği böyle bir yerin ileri gelenleriyle temasa geçin. Buna bir hafta başlamak ve devamlı gitmek
üzere planlar yapın.
Đsa Mesih’i Rab’biniz ve Kurtarıcınız olarak kabul etme kararı, kuşkusuz bütün yaşamınızda
verebileceğiniz en önemli karardır. Đşte şimdi Mesih Đnanlısı olduğunuzdan emin olmaktasınız.
Yaşamın normal bir akışı olarak, imanınızı ve güvencenizi başkalarıyla da paylaşınız.

KĐTAP’TA GEÇEN KUTSAL KĐTAP AYETLERĐ:
1.Yuhanna 1:12; Efesliler 2:8-9
2.Efesliler 1:3-11
3.Matta 28:18
4.Elç.Đşleri 17:6
5.Yuhanna 10:30
6.Yuhanna 14:9
7.I.Yuhanna 5:13
8.Markos 8:31
9.Đbraniler 9:22
I0.IKorintoslular15:3
11.Romalılar 1:17
12.Đbraniler11:6
13.Romalılar 14:23
14.I.Yuhanna 5:9-13
15.Romalılar 8:16

16. I. Selanikler 1:5
17. Koleseliler 1:6
18. I Yuhanna 2:3-6
19.Yuhanna 14:21
20. Yuhanna 7:17
21. I.Yuhanna 4:18
22. Matta 16-26
23. Yuhanna 10-10
24. Markos 10-21
25. Esinleme 3:20
26. Yuhanna 1-12
27. Efesliller 2:8-9
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ÇALIŞMA REHBERĐ:
1-

2-

Birbirini izleyen altı günde bu kitapçığı okuyun ve bu kavramın teyp veya kaset kaydını
dinleyin. Öğretim araştırmaları göstermiştir ki; bir kavramı olduğu gibi anlamak için onu, altı
ya da on kez okumak gerekmektedir. Kavramları her okuduğunuzda, düşünce sorularını
aklınıza getirin. Bu kavramda özetlenmiş prensiplerin uygulamasını şimdiye dek yapmadınızsa;
bundan böyle Mesih’e kurtarıcınız olarak iman etmenize yardımcı olacak ve eğer hala bir
güvenceniz yoksa kurtuluşunuzla ilgili bu güvenceyi size verecektir.
Aşağıdaki ayet ve numaraları ezberleyiniz:
Esinleme 3:20 “Đşte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Eğer biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa,
onun yanına gireceğim, ben onunla ve o da benimle, birlikte yemek yiyeceğiz.”
I.Yuhanna 5:11-13 “Tanrı’nın tanıklığı da şudur: Tanrı bize sonsuz yaşam verdi. Bu yaşam
da O’nun Oğlundadır. Kendisinde Tanrı Oğlu bulunanda yaşam vardır. Tanrı’nın Oğlu
bulunmayanda yaşam yoktur. Bunları Tanrı Oğlu’nun adına iman eden sizlere, sonsuz
yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye yazdım.”

34-

5-

Bir günde tamamlamaktansa; bütün bir hafta günlük olarak yapılacak tekrar, ezberleme işinizi
daha kolaylaştıracak ve daha çok zihninizde kalmasına yardımcı olacaktır. Diğer kavramları
çalışıp daha çok ayet öğrendikçe; ilk öğrendiğiniz ayetleri gözden geçirmeye devam edin.
Kutsal Kitap çalışmasını, soruları okuyarak, kitaptaki referanslarla ilgili konulara bakarak ve
yanıtlarınızla boşlukları doldurarak yapınız.
Kutsal Kitab’ı konu alan grup tartışmalarına katılınız. Henüz bir Kutsal Kitap çalışma grubu
üyesi ya da “Devredilebilir Kavramlar”ı inceleyen bir faaliyet grubuna dahil değilseniz; başka
dostlarınızı da çalışma grubunuza katılmaya davet ederek, kendi grubunuzu kendiniz
oluşturabilirsiniz. Kutsal Kitap çalışmasında yanıtlarınızı tartıştığınızda; Mesih’le olan kişisel
yaşantınızı, Mesih’i nasıl tanıdığınızı paylaşınız. Eğer Mesih’le tanışmanız bu yakınlarda
olmuşsa, o zaman bunu dostlarınıza anlatınız. Hala O’nu tanıma çabası içinde iseniz; bu
durumu da onlarla konuşarak; kurtuluşunuzun güvencesiyle ilgili başınızdan geçenleri de
onlara aktarınız.
“Mesih inanlısı olduğunuzdan nasıl emin olabilirsiniz?” görüşünü hayatınızın bir akışı haline
getiriniz.
a.
Mesih inanlısı olduğunuzdan emin olunuz. Đsa Mesih’in yaşamınıza girdiğinden emin
değilseniz, emin olunuz. Düşünceli ve istekli bir kararla , Rab’biniz ve kurtarıcınız
olarak Mesih’i yaşamınıza girmeye davet ediniz.14. sayfadaki duayı tekrarlayınız ve
bunu kendi duanız haline getiriniz. Mesih’i imanla kabul ettikten sonra, yaşamınızda
olduğu için O’na her gün şükretmeye başlayınız. Güvence konusuyla ilgili bir
sorununuz varsa, Mesih inanlısı bir dostunuzdan size yardım etmesini isteyiniz.
b.
Mesih’in yaşamınızda olduğundan emin olduktan sonra; bu gerçeği başkalarıyla
paylaşınız. Kutsal Kitap çalışması gurubu üyeleriyle veya bağlı bulunduğunuz faaliyet
gurubunuza bunu anlatınız. Aynı gerçeği dostlarınızla da paylaşmaya özen gösteriniz.
Đmanınızı paylaşma davranışı, sizin gelişmenizi canlandıracaktır.
c.
Her gün Kutsal Kitap çalışması ve dua için bir zaman ayırınız. Bunu yapmak ve bunu
bir alışkanlık haline getirmek en iyisidir. Devredilebilir Kavram kitapçıklarının bu
serileriyle çalışmaya başlamak isteyebilirsiniz.
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d.

e.

Đyi Mesih inanlılarıyla temas kurunuz. Kutsal Kitab’ı tartışabileceğiniz ve Mesih
inanlılarından bir şeyler öğrenebileceğiniz, küçük de olsa bir çalışma gurubunun parçası
olunuz. Böyle bir olanağınız yoksa; Mesih’in onurlandırıldığı ve Söz’ün öğretildiği
yakınınızdaki dinsel topluluğa düzenli olarak gitmeye başlayınız. Şu ana kadar vaftiz
olmadınızsa; Mesih’le tanımlanmanızın bir dış ifadesi olarak, vaftiz olmaya gayret
ediniz.
Bu kitapçığın başında yapılan kısa ve arkasındaki genişletilmiş özeti veya bu kavramın
teyp kaydını, bu canlı gerçeği; diğerleriyle de paylaşmak için kullanınız. Bu paylaşımı,
hafta boyunca yapabildiğiniz kadar sık yapınız. Bu kavramı paylaştığınız kişilere
kitapçık,teyp veya kaset temin edin ki; onlar da bu konuyu derinlemesine çalışabilsin ve
diğerlerine de iletebilsin.

GENĐŞLETĐLMĐŞ ÖZET:
1-Dua ederek Mesih’i kabul etmiş fakat doğru bilgi eksikliğinden Mesih inanlısı olduğundan emin
olmayan; birçok iyi ve sadık din toplantıları izleyicileri vardır.
2-Mesih inanlısı olduğunuzdan emin olma, başınızdan geçen bir evlilik gibi; kişinin tüm bağlılığını
içermektedir: Mantık,duygular ve irade.
A-Mesih inanlısı olduğunuzdan emin olmak; işin içine mantığı sokar.
I)Mesih inancı “Kör bir iman sıçraması” değildir.
II)Mesih inancı, yüzyıllar boyu süren ilim ve araştırmanın belgelediği tarihsel gerçekler
üzerine inşa edilmiştir.
III)Mesih Đsa, dünyada bilinen en büyük kişidir.
IV)Đsa’nın yaşadığı hayat, oluşturduğu mucizeler, konuştuğu sözler, çarmıhtaki ölümü
ve dirilişi, göğe yükselişi, bütün bunlar; O’nun sadece bir insan olmadığını ancak bir
Tanrı olduğunu göstermektedir.
V)Đsa, yüzlerce yıl önce Eski Ahit’in kurbanlarında açıklandığı gibi; günahlarımız için
çarmıhta ölmek üzere gelmiştir. (Đbraniler 9:9)
B-Mesih inancından emin olma, işin içine duyguları sokar.
I)Duygu; belirli bir davranış, olay veya başa gelen bir şeye gösterilen tepkidir.
II)Duyguların yanlış vurgulanması, birçok kişiyi Tanrı ile kişisel ilişkisine güvenden
alıkoymuştur.
III)Đnsan, yaradılış itibariyle duygusal bir bünyeye sahiptir ve yaptığı her şeye duyguları
hakimdir.
IV)Kişilik farklılığı yüzünden, Mesih’i kabul eden herkes aynı duygusal şeyleri
yaşayamazlar.
a)Kimileri, Havari Pavlus gibi gayet çarpıcı bir olayla karşılaşır.
b)Kimileri ise; Timoteyus gibi gayet sessiz bir şekilde Mesih inanlısı olurlar.
V)Mesih inanlısı yaşamı duygularda değil; iman temelinde kabul edilmeli ve
yaşanmalıdır.
VI)Güvence şunların üzerine kurulur:
a)Önce dışsal tanık, Tanrı Söz’ünün yetkisi.(Yuhanna 5:9-13)
b)Đkinci olarak, içsel tanık veya kanıt: Kutsal Ruh (Romalılar 8:16)
c)Üçüncü olarak da; Mesih’i kabul ettikten sonra, kişinin yaşamında meydana
gelen değişiklikler.
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VII)Mesih inanlısının yaşantısında duygulara elbette ki yer vardır. Ancak bunları ne
aramalı; ne de geçmişten çıkarıp, tekrar ele geçirmeye çalışmalıyız.
C-Mesih imanlısından olduğunuzdan emin olmak,işin içine mantığı da sokar.
I)Gerçeğe gönül rızasıyla boyun eğmedikçe; onu hiçbir zaman bilemeyeceksiniz.
Aydınlıkta yürümek isteği içinize doğmadıkça; aydınlığı hiçbir zaman
göremeyeceksiniz. (Yuhanna 7:17)
II)Bazı insanların irade dışı olarak; kesin bir kararla, yaşamlarını Mesih’e bağlamaya
gönülsüz olmalarının birçok nedeni vardır.
a)Birtakım insanlar, Tanrı’nın kendilerini ne kadar çok sevdiğini ve onlar için
en iyi olan şeyleri yapmak istediğini kavramaksızın; O’nun düşündükleri şeyleri
değiştireceğinden ve yaşamlarındaki tadı alıp götüreceğinden korkarlar.
b)Bazılarında ise; akıllılığın verdiği gurur veya kendi isteklerini yapma engeli
vardır.
c)Bazı kişiler, sahip oldukları bütün mal ve mülkten vazgeçmek zorunda
kalacaklarından endişe duyarlar.
d)Bazıları da, yaşamlarıyla Tanrı’ya güvenmekten korkarlar.
III)Bilerek işlenmiş günah; insanın, Mesih’e olan imanının geçerliliğinden kuşkuya
düşmesine neden olacaktır.
IV)Biz kişisel olarak Đsa Mesih’i Kurtarıcımız ve Rab’bimiz olarak kabul etmeliyiz ki;
Tanrı’nın bizim için olan sevgi ve planını anlayabilelim, yaşayabilelim.(Yuhanna 1:12;
Efesliler 2:8-9; Esinleme 3:20)
V)Şeytan kişileri aldatabilir ve iradesini kölelikte tutabilir.
3-Özet olarak Đsa Mesih’i nasıl kabul edebilirsiniz ve O’nun yaşamınızda olduğunu kesin olarak nasıl
bilebilirsiniz?
A-Đlk önce bazı temel gerçekleri bilmelisiniz:
1)Tanrı sizi seviyor ve yaşamınız için harika bir planı var. (1.Yuh.4:16;10:10b)
2)Đnsan günahlıdır ve Tanrı’dan ayrı düşmüştür. Bu nedenle Tanrı’nın sevgisini ve
yaşamı için olan planını bilemez, uygulayamaz. ( Romalılar 3:23;6:23)
3)Đsa Mesih insanın günahını ortadan kaldırmak için Tanrı’nın sağladığı tek çaredir.
Ancak O’nunla Tanrı’nın sevgisini ve yaşamımız için olan planının bilebilir ve
uygulayabiliriz. (Rom.5.8; 1.Kor.15.3-6; Yuh.14:6; 3:16)
4)Biz kişisel olarak Đsa Mesih’i Kurtarıcımız ve Rab’bimiz olarak kabul etmeliyiz ki;
Tanrı’nın bizim için olan sevgi ve planını anlayabilelim, yaşayabilelim. (Yuh.1:12;
Efes.2:8-9; Esinleme3:20)
B-Rab Mesih Đsa’nın yaşamınıza girmesini istemekle bu iş olup bitmiyor. Đmanınızın da olması
gerekmektedir. Verdiği Söz’e göre, yaşamınıza gireceğinize inanmalısınız.(Efes.2:8-9)
1)Yaşamınıza girmesini istediğiniz sadece bir insan değil; Tanrı’nın ta kendisi
olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız.
2)Mesih’in yaşamınıza girmesini istediğinizde; bunu, tekrar tekrar dilemeyin. Çünkü
bu, O’nu hor görmek anlamına gelir ve inanç prensibine gölge düşürür. O, bunu iyi
karşılamaz ve imanınızla bağdaştırmaz.
C-Sonuç olarak, duygularınıza bağlı kalmayınız. Duygularımızın değil; Tanrı Söz’ünün vaat
ettiği gerçek, bizim yetkimizdir.
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DÜŞÜNCE SORULARI:
1- Hangi faktörler insanın Mesih’e olan kişisel ilişkisinde ve buna olan güveninde, O’nu zayıf duruma
düşürebilir?
2- Tanrı’yla olan ilişkilerinde kişisel arzu ve istekler, insanı ne şekilde kuşkuya düşürebilir?
3-Kişinin zeka, istek ve iradesi; onun Mesih’e bağlanmasıyla ne şekilde ilgilidir?
4-Đsa Mesih’in yaşamlarında olduğunu Mesih inanlısına bildirmek ve emin olmasını sağlamak için
Tanrı’nın kullandığı bir takım yolları adlandırırız. Bunların her biri niçin önemlidir?
5-Đnsanın kendi arzusunun nasıl olup da; onu, kişisel olarak Mesih’e iman etmekten alıkoyabileceğini
açıklayınız.
6-Arzusunun ona yaptırdığı şeyleri örtbas etmesi için; insan, zekasını nasıl kullanabilir?
7-Kişinin dua edip, Mesih’ten yaşamına girmesini istediği halde; yine de Mesih’in ona gelmemesi
mümkün müdür? Açıklayınız.
8-Esinleme 3:20, Yuhanna 1:12 ve Efesliler 2:8-9. ayetler; kişiye, kurtuluşunun güvencesini
kazandırmakta nasıl yardımcı olabilir?
9-Siz, kendi kurtuluşunuzun güvencesini hangi temele dayandırmaktasınız?
10-Kısa bir zamanı, sesiz dua ederek geçiriniz. Mesih’in yaşamınızda olduğunu ve bunun sonucu
sonsuz yaşama kavuştuğunuzu; kesin ve kati bir güvenceyle bildiğinizden Tanrı’ya şükredin. Bu
gerçeği paylaştıracağı birileri varsa; Tanrı’dan size bu kimseleri göstermesini dileyin. O size her ne
gösterirse, o şekilde davranmaya karar verin.
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KUTSAL KĐTAP ÇALIŞMASI
1-Aşağıdaki ayetlere göre Đsa Mesih kimdir?
Markos 1:1..................................................................................................................................................
Yuhanna1:1-14............................................................................................................................................
Yuhanna 10:30............................................................................................................................................
Yuhanna 14:6..............................................................................................................................................
2-Başka hiçbir kimsenin yapamayacağı neyi, günahlarımız için O yapmıştır? (I.Korintliler 15:3;
I.Petrus 2:24)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
3-Mesih’in ölümden dirilişinin bizce anlamı nedir?
Romalılar 1:4..............................................................................................................................................
I.Kor.15:17..................................................................................................................................................
I.Petrus 1:3..................................................................................................................................................
4-Mesih’le ilgili Kutsal Kitab’ın ortaya attığı iddiaların gerçekliliğinin güvencesi ile, insan arzuları ne
şekilde bağlıdır? (Yuhanna 7:16-17)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
5-Bu gerçekleri basitçe kafadan bilmek yeterli değildir. Mesih’in kişisel Kurtarıcımız olması için daha
ne gerekmektedir? (Romalılar10:9-10)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
6-Kurtuluş, insanın yaptığı iyi işlere karşılık bir ödül müdür? (Efesliler 2:8-9)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Kurtuluş nasıl elde edilir?
.....................................................................................................................................................................
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7-Yuhanna 1:12-13’e göre; hangi insanlar Tanrı ailesine ruhsal olarak doğup, katılmışlardır?
....................................................................................................................................................................
Ayet 12’deki “inanmak” ve “kabul etmek” sözcükleri arasındaki ilişki nedir?
.....................................................................................................................................................................
8-Đsa Mesih’e bağlanan en temiz ve içten imanın sonucu nedir? (Yuhanna 20:30-31)
............................................................................................................................................................olup,
Kutsal Kitab’ın ortaya attığı iddiaların gerçekliliğinin güvencesi ile insan arzuları ne şekilde bağlıdır?
(Yuhanna 7:16-17)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

