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Ders 6
Kurtuluş
95 yaşındaki Amelia İsa Mesih'e Kurtarıcısı olarak nasıl
iman ettiğini bana anlatırken onun küçük evinde
oturuyorduk.
Yıllar önce Güney Amerika'daki bir kilisenin kapısının
önünde durmuştu. İçeri girmekten korkuyordu ama vaiz,
"İsa Kurtarıcınız'dır. Sizi günahlarınızdan kurtaracaktır.
İhtiyaç içinde olduğunuzda İsa'dan yardım isteyin" derken
dikkatle dinlemişti.
O gün tepeye yeniden çıktı ve odasına girdiğinde bir
hışırtı işitti. Birdenbire, kaçabilmesine vakit kalmadan
büyük bir boa yılanı kendini onun vücudunun etrafına
sardı. Yılan onu sıkmaya başlarken kadın, yılanın yüzünün
tam önündeki yüzünü görebiliyordu. Vaizin sözlerini
hatırladı ve çaresizlik içinde, "İsa beni kurtar! İsa beni
kurtar" diye bağırdı. Yılan gevşedi, üzerinden düştü ve
odadan dışarıya çıktı.
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Amelia o gün Rab İsa Mesih'e kendisini fiziksel olarak
kurtardığından ötürü teşekkür etmekle kalmadı, aynı
zamanda kendisini ruhsal olarak da kurtarmasını da istedi.
Amelia'yı kurtaran Rab İsa, sizi de kurtarabilir. Şimdi
bu değerli kurtuluş ve onu elde edebilmeniz için ne
yapabileceğiniz hakkında bir etüt yapalım.

Bu Derste Şunları İnceleyeceksiniz
Kurtuluşun Tanımı
Kurtuluşa Giriş
Kurtuluşun Sonuçları

Bu Ders Şunları Yapmanıza Yardımcı Olacaktır
• Kurtuluşun ne anlama geldiğini tanımlamak.
• Kurtuluşun ilkelerini hayatınıza uyarlamak.
• Yaşamınızı, kurtuluşun beklenen sonuçlarının ışığında
değerlendirmek.

KURTULUŞUN TANIMI

Hedef 1. Kutsal Kitap'ın kurtuluş tanımını öğrenmek.
Bir gün üniversiteli bir delikanlı bana, "Kurtuluş ve
cennete giden birçok yol vardır. Cennete erişmenin
anahtarı içtenliktir. İçten olduğunuz sürece istediğiniz şeye
inanabilirsiniz" demişti.
Haklı mıydı? İçten olmak yetiyor mu? Ya da kişi
içtenlikle yanlış yolda olabilir mi?
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Kutsal Kitap, günahtan özgürlüğün sadece İsa Mesih
aracılığıyla geldiğini çok açık bir şekilde bildirmektedir.
Vahiy 1:5, "....bizi seven (İsa Mesih), kanıyla bizi
günahlarımızdan özgür kılmış..." der.
Elçilerin İşleri 4:12 şöyle bildirmektedir: "Başka hiç
kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara
bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad
yoktur."
Böylece, kurtuluşu tanımlarken, onun günahtan
bağışlanma olduğunu söyleyebiliriz ama, "İsa Mesih'in
ölümü aracılığıyla" olduğunu da eklemeliyiz.
Bu kurtuluşa kimin ihtiyacı vardır? Daha önce de etüt
ettiğimiz gibi, herkes günah işlemiştir ve sonsuz ölüm ya
da Tanrı'dan ayrılma cezasına çarptırılmıştır. Hezekiel
18:4, "Ölecek olan, günah işleyen candır" der. Ve
Romalılar 3:23'te şöyle okuyoruz: "Çünkü herkes günah
işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı." Bütün
insanlık, İsa Mesih aracılığıyla günahtan bağışlanma
ihtiyacı içindedir.

Yapmanız İçin
1 Kurtuluşun İsa Mesih aracılığıyla geldiğini söyleyen
ayetlerin önündeki harfi daire içine alın.
a) Luka 19:10
b) Romalılar 5:8
c) Romalılar 1:16
d) Galatyalılar 1:4
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2 Şu cümlenin en iyi yanıtını seçin. Kurtuluş ne anlama
gelir?
a) Her neye inanırsak inanalım, içten olmamız
gerektiği anlamına gelir.
b) İsa Mesih aracılığıyla günahtan özgürlük anlamına
gelir.

3 Aşağıdaki cümlelerden DOĞRU olanlarının önündeki
harfi daire içine alın.
a) Sadece başkalarına zarar veren insanların kurtuluşa
ihtiyacı vardır.
b) Tanrı'ya ve cennete götüren birçok yol vardır.
c) İyi insanlar kurtulacaklardır.

KURTULUŞA GİRİŞ
Hedef 2. Kurtuluşun temelini gösteren ayetlerin
hangileri olduğunu tanımak.

İsa'nın dirilişinden birkaç yıl sonra, Elçilerin İşleri
kitabının yazarı, bir deprem olduğu ve bazı tutukluların
kaçtığını düşündüğü için çok korkan bir gardiyanın
hikâyesini anlatmıştır. Bu tutuklulardan ikisi olan Pavlus
ve Silas, Mesih'in izleyicileriydiler.
Pavlus ve Silas, gardiyana hiçbir tutuklunun
kaçmayacağı hakkında çabucak güvence verdiler. Sonra,
Tanrı'nın bir mucize yaptığını gören gardiyan nasıl
kurtulabileceğini sordu. İnanlılar'in kendisine verdiği yanıt
çok basitti. Bu yanıtı Elçilerin İşleri 16:31'de görüyoruz:
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"Rab İsa'ya iman et, kurtulursun." Öyleyse kurtuluşa
girmek için atılacak ilk adım, Rab İsa'ya iman etmektir.
Ne şekilde iman etmeliyiz? Yanıt yine Kutsal
Kitap'tadır. Kutsal Kitap, O'nu Rabbimiz ve Kurtarıcımız
olarak kabul etmemiz ve bizleri cennete götürmesi için
O'na güvenmemiz gerektiğini söyler.

Ne var ki yazılanlar, İsa'nın, Tanrı'nın Oğlu Mesih
olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O'nun adıyla
yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır (Yuhanna 20:31).
İsa'yı Rab ve Kurtarıcı olarak kabul ettiğimizde aynı
zamanda günahtan dönmeliyiz. Tövbe edip Tanrı'dan
İsa'nın uğruna bizleri bağışlayıp temizlemesini istemeliyiz.
Eğer O'ndan bunu yapmasını istersek bizi bağışlayıp
temizlediğine de güvenmemiz gerekmektedir. "Ama
günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan
Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten
arındıracaktır" diyen 1. Yuhanna 1:9'u hatırlayın.
İsa'yı Rab ve Kurtarıcı olarak bu şekilde kabul etmek,
tıpkı bir dostunuzla konuşur gibi konuşarak gerçekleşir.
Eğer bu adımı hiç atmadıysanız, Tanrı'ya sunduğu
bağışlamayı kabul etmek istediğinizi söyleyin.
Bunu kendi sözcüklerinizle aşağıdaki duaya benzer bir
şekilde söyleyebilirsiniz:
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"Sevgili Baba,
Bir günahkâr olduğumu kabul ediyorum.
Günahımdan ötürü pişmanım ve senin bağışlamanı
diliyorum.
Beni temizle ve beni bütün yanlış davranışlardan koru.
Benim için Kurban ettiğin Oğlun İsa'ya iman ediyorum.
O'nu şimdi Rabbim ve Kurtarıcım olarak kabul
ediyorum.
Sana teşekkür ediyorum. Amin."
Bu duayı içtenlikle ettinizse günahlarınızın
bağışlandığına güvenebilirsiniz! O'na ait olduğunuz ve
O'nun çocuğu olduğunuz için Tanrı'yı övüp O'na teşekkür
edebilirsiniz.

Yapmanız İçin
Aşağıdaki alıştırmalarda her cümleyi en iyi tamamlayan
şıkkı seçin. Seçtiğiniz şıkkın önündeki harfi daire içine
alın.

4 Romalılar 1:16'yı okuyun. Bu ayet kurtuluşun,
a) kurallara göre yaşayan herkes için olduğunu söyler.
b) iman eden herkes için olduğunu söyler.
c) zengin olan herkes için olduğunu söyler.
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5 Elçilerin İşleri 16:31 ve Yuhanna 20:31'ye göre,
kurtuluş için inanç,
a) Rab İsa'ya bağlı olmalıdır.
b) azizler olan havarilere bağlı olmalıdır.
c) kilisenizin geleneklerine bağlı olmalıdır.

KURTULUŞUN SONUÇLARI

Hedef 3. Kurtuluşun beşi sonucunu tanımak.
Kurtuluşu kabul ettiğinizde ne olur? Kesin bir ruhsal
değişim, bir dönüşüm gerçekleşir. Buna bazen yürek
değişikliği denir. İkinci Korintliler 7:10, "Tanrı'nın
isteğiyle çekilen acı, kişiyi, kurtuluşla sonuçlanan ve
pişmanlık doğurmayan tövbeye götürür" der. İkinci
Korintliler 5:17, "Bir kimse Mesih'teyse, yeni
yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur" der.
Bu değişiklik birkaç değişik şekilde görülebilir. Bazen
kişinin hayata karşı tutumu mutsuzluktan mutluluğa değişir
ya da belki de daha önce sevemediği birini artık sever.
Ayrıca fiziksel değişimler de olabilir. Alkolizm gibi
alışkanlıklara bağımlı olanlar özgür kılınabilirler. Rab,
artık Kendisine iman eden kişide her değişikliği yapma
konusunda güçlüdür.
İsa Mesih'i Rab ve Kurtarıcı olarak kabul etmek ayrıca
Tanrı'nın ailesine doğmak anlamına gelir. İsa, Yuhanna
3:3'te, "yeniden doğmamız" gerektiğini söylediğinde
söylemek istediği buydu.
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Yuhanna 1:12-13 şöyle der:

Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine
Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan,
ne beden, ne de insanın isteğinden doğdular; tersine
Tanrı'dan doğdular.
Kutsal Kitap aynı zamanda benzer bir ilişki oluşturan
evlatlığa kabul etmeden de söz eder. Evlatlığa kabul edilme
aracılığıyla Tanrı'nın ailesine kabul edildik. Tanrı bizlere
Tanrı oğullarına ait olan bütün miras haklarını vererek
bizleri Kendi çocukları yapar.

Ruh'un kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, Tanrı'nın
çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrı'nın
çocuklarıysak, aynı zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte
yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyorsak,
Tanrı'nın mirasçılarıyız, Mesih'le ortak mirasçılarız
(Romalılar 8:16-17).
Tanrı'nın ailesinde olmak özel bir şeydir.
Hıristiyanlar'in birbirlerine "kardeş" diye hitap etmelerinin
nedeni budur. Bu, "bizler aynı aileye aitiz" demenin bir
yoludur.
Kurtuluşumuzdan emin olabilir miyiz? Bir gün genç bir
kadın dua istemişti. Mesih'i Kurtarıcısı olarak kabul
ettiğinde kendini çok harika, sevinç dolu hissettiğini
söyledi. Ama artık öyle hissetmiyordu ve "kurtuluşunu
neden kaybettiğini" bilmek istiyordu. Hislerimizle değil,
Tanrı'nın Sözü'ne inanarak kurtulduğumuzu biliyoruz.
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Kutsal Kitap'ın kurtuluş için verdiği şartları yerine
getirdiysek kendimizi nasıl hissedersek hissedelim
kurtulduğumuza inanmalıyız. Kutsal Ruh da yüreklerimize
bu güvenceyi verebilir. Arkadaşımın bana geldiği gün
bulduğu şekilde, Mesih'teki kardeşlerimizde de güvence
bulabiliriz.

Biz kardeşleri sevdiğimiz için ölümden yaşama geçtiğimizi
biliyoruz (1. Yuhanna 3:14).
Belki Hıristiyanlar'ın, aklanma ve kutsallaştırma
sözcüklerini kullandıklarını duymuşsunuzdur. Bu sözlerin
anlamı nedir?
Aklanma, günahtan özgür olma, doğru kılınmadır.
Kurtuluşun bir sonucudur. Tanrı günahımızı bağışlar, bütün
suçluluğu kaldırır ve şimdi artık — sanki şimdiye kadar
hiçbir kötü şey yapmamışız gibi — doğru olduğumuzu
söyler. Romalılar 5:1 bizlere, "Böylece imanla
aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla
barışmış oluyoruz" der. Tanrı'yla doğru bir ilişki içine
konulmak, aklanmaktır.
Kutsallaştırma, kutsal kılınma yani günahtan
temizlenme ve Tanrı'ya adanma anlamına gelir.

Esenlik kaynağı olan Tanrı'nın kendisi sizi tümüyle kutsal
kılsın. Ruhunuz, canınız ve bedeniniz Rabbimiz İsa
Mesih'in gelişinde eksiksiz ve kusursuz olmak üzere
korunsun (1.Selanikliler 5:23).
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Tanrı bütün Hıristiyanlar'ın kutsallaştırılmasını, kutsal
kılınmalarını ister. "Tanrı'nın isteği şudur: kutsal olmanız,
fuhuştan kaçınmanız..." (1. Selanikliler 4:3). "Herkesle barış
içinde yaşamaya, Kutsal olmaya gayret edin. Kutsallığa sahip
olmadan kimse Rab'bi göremeyecek" (İbraniler 12:14).
İsa'nın çarmıhta ölümünün sonuçlarından söz ederken
değinilmesi gereken başka bir nokta daha vardır. Bu da
tanrısal iyileştirmedir. Tanrısal iyileştirme, İsa'nın
Golgota'da bizler için satın aldığı yararlardan biriydi.

Akşam olunca birçok cinliyi kendisine getirdiler. İsa
onlardaki kötü ruhları tek sözle kovdu, hastaların hepsini
iyileştirdi. Bu, Peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu
söz yerine gelsin diye oldu: Zayıflıklarımızı O kaldırdı,
hastalıklarımızı O üstlendi" (Matta 8:16-17).
"Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi,
bizim suçlarımız yüzünden O eziyet çekti. Esenliğimiz için
gerekli olan ceza Ona verildi. Bizler onun yaralarıyla
şifa bulduk" (Yeşaya 53:5). Tanrısal iyileştirme, Tanrı'nın
doğaüstü gücünün insan vücuduna sağlık getirmesidir.
Yakup 5:14-15 bizlere bu iyileştirmeyi kendimiz için nasıl
isteyebileceğimizi söyler:
İçinizden biri hasta mı, kilisenin ihtiyarlarını çağırtsın;
Rab'bin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler.
İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa
kaldıracaktır. Eğer hasta günah işlemişse, günahları
bağışlanacaktır.
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Yapmanız İçin
6 Aşağıdaki sorunun doğru yanıtlarının önündeki harfi
daire içine alın. Aşağıdakilerden hangisi kurtuluşun
sonuçlarıdır?
a) Değişme
b) Evlat edinilme ya da "yeniden doğma"
c) Aklanma
d) Kutsallaştırılma
e) Tanrısal iyileştirme alabilme

7 Sol sütundaki sözcükleri okuyun. Her sayının önüne sağ
sütundaki tanımının sayısını
....a) Değişme
....b) Kutsallaştırılma
....c) Aklanma
....d) Tanrısal iyileştirme
....e) Evlat edinilme

yazın.
1 Kutsal kılınma
2 Doğaüstü yollarla sağlık
3 Tam bir değişim
4 Tanrı'nın ailesinin bir ..
parçası olmak
5 Doğru kılınma

Yanıtlarınızı Kontrol Edin
1 Bütün harfleri işaretlemeniz gerekiyor çünkü her biri İsa
Mesih aracılığıyla gelen kurtuluştan söz ediyor.
5 a) Rab İsa'ya bağlı olmalıdır
2 b) İsa Mesih aracılığıyla günahtan özgürlük anlamına
gelir.
6 Bütün harfleri daire içine almanız gerekiyor çünkü hepsi
kurtuluşun sonuçlarıdır.
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3 Şıklardan hiçbirini İŞARETLEMEMELİSİNİZ.
HİÇBİRİ doğru değildir.
7 a 3) Tam bir değişim
b 1) Kutsal kılınma
c 5) Doğru kılınma
d 2) Doğaüstü yollarla sağlık
e 4) Tanrı'nın ailesinin bir parçası olmak
4 b) iman eden herkes için olduğunu söyler.

67

Notlarınız için

