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GÜNAH

Bir dostunuzun size, içi güzel şeylerle 
dolu ve bütün bu güzelliklerin tadını 
çıkarmanız için bir saray verdiğini dü-
şünelim. Buradaki her şey sizindir. Dos-
tunuzun sizden istediği tek şey, "Lütfen 
kuleden atlama, çünkü atlarsan ölürsün" 
dür.

Sonra sarayınıza bir düşman geliyor. 
"Sana atlamamanı kim söyledi? Atla, atla. 
Kendini harika hissedeceksin! Uçmanın 
nasıl bir şey olduğunu anlayacaksın. Sara-
yı farklı bir açıdan görebileceksin. Yere in-
diğinde ne olacağına aldırma; sadece yere 
inerken öğreneceğin bütün o yeni şeyleri 



38

düşün" diyor.

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısı-
nız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip 
onun söylediklerini yapmak akılsızca 
olur.

Adem'le Havva da buna benzer bir dene-
yim yaşadılar. Tanrı onları çok güzel bir 
bahçeye koydu ve her şeyin üzerinde 
efendi yaptı. Onlara bir ağaç hariç her 
ağaçtan yeme izni verdi. Sonra düşman 
olan Şeytan geldi ve onlara o ağacın 
meyvasından yemelerini, bunun kendi-
lerine hiç bir zarar vermeyeceğini söyle-
di. Onlar da Tanrı'nın Sözü yerine, Şey-
tan'ın sözüne güvendiler. Bu çok akılsız-
ca bir davranıştı!
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Bir önceki derste gördüğümüz gibi, in-
san kusursuz yaratılmıştı ama itaatsiz-
lik yüzünden yaşamına günah girdi. Gü-
nahı nasıl tanımlarız? Günahı dünyaya 
Adem mi getirdi? Günahın cezası nedir? 
Günahtan kaçış var mıdır? Bu dersteki 
Kutsal Kitap ayetleri bize bu soruların 
yanıtlarını verecektir.

Bu derste şunları inceleyeceksiniz:

* Günahın Tanımı 
* Günahın Kaynağı 
* Günah İçin Çözüm

GÜNAHIN TANIMI

Günah, Tanrı'nın yasalarına karşı 
gelmektir. Tanrı'ya, "Ben Sen'den daha 
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önemliyim. Senin Sözünü kendi üzerimde 
nihai otorite olarak kabul etmiyorum" de-
mektir. Günah isyandır.

"Kimsenin beni kısıtlamaya hakkı yok. İste-
diğimi yaparım" diyebilirsiniz. Tanrı'nın 
bizim için koyduğu sınırların bir tek ne-
deni vardır—o da bizim için en iyi olanı 
düşünmesidir. Örneğin, Tanrı acılık ve 
nefretin şiddetli baş ağrılarına; öç alma 
isteğinin ülsere neden olduğunu bilir. Bu 
tutumlar biz insanlara zararı verir. Tanrı 
bizleri korumak için belirli sınırlar ya da 
yasalar koyarak bize olan sevgisini gös-
terdi. Bizler için bu sınırların dışına çık-
mak günahtır. 1.Yuhanna 3:4, "Günah 
işleyen, yasaya karşı gelmiş olur. Çünkü 
günah demek, yasaya karşı gelmek 
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demektir" der.

"Öyleyse bana ve başkalarına zararı do-
kunmayan bir şeyi yapmamın bir mahzuru 
yok?" Hayır, bir şeyin uygun olmasının 
TEK YOLU, Tanrı'nın koymuş olduğu sı-
nırlar içinde olmasıdır. Bir şeyin bize ve 
başkalarına bir zarar vermediğini düşü-
nebilir ve bu düşüncemizde yanılıyor 
olabiliriz. Örneğin, disiplinin çocuklarını 
sıkıp, kafalarını karıştıracağını düşüne-
rek, Tanrı'nın çocuklarına terbiye verme-
leri hakkındaki yasalarına itaat etmeyen 
anne-babalar vardı. Günümüzdeki gün-
cel dergilerden bir çoğu, "Artık çocukları-
mızı disipline sokma zamanımız geldi" 
demektedir. İnsanların görüşleri değişir. 
Bir süre bir şeyin bize zarar vermeyece-
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ğini söyler, daha sonra ise bize zarar 
vereceğini söyler. Bizim için tek güvenli 
davranış biçimi, onları ister anlayalım, 
ister anlamayalım, Tanrı'nın koymuş 
olduğu yasalara itaat etmektir.

GÜNAHIN KAYNAĞI

Şeytan insanı günah işlemeye ayarttı ve 
insan da o ayartılmaya kendini teslim 
etti. 1.Yuhanna 3:8, "Günah işleyen, İblis' 
tendir. Çünkü İblis başlangıçtan beri gü-
nah işlemektedir" der. İnsanı günah işle-
meye ayartan Şeytan'dı ama bu insanı 
mazur göstermez. İnsan da sorumludur.

Adem'in Şeytan'dan gelen ayartılmaya 
kendisini teslim etmesi gerekmiyordu. 



43

Ayartılmaların Tanrı'dan gelmediğini 
biliyoruz. Yakup 1:13 bizlere şöyle der:

“Ayartılan kişi, 'Tanrı beni ayartıyor' deme-
sin. Çünkü Tanrı kötülükle ayartılmadığı 
gibi kendisi de kimseyi ayartmaz.”

Ayartılmaya çalışılmak günah değildir. 
İsa bile Şeytan tarafından ayartılmaya 
çalışılmıştı. Ama ayartılmaya kendimizi 
teslim ediyorsak, bu günahtır. Eğer 
Adem ayartılmaya kendini teslim etme-
seydi, dünya ne kadar farklı bir yer ola-
caktı.

İnsan günah işlediğinde ona ne oldu? 
Tanrı, eğer itaatsizlik ederse öleceğini 
söylemişti. Ölümü bizim bildiğimiz şek-
liyle, hemen ölmedi ama hemen ölümlü 
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oldu. Ölüm onun bedeninde, canında ve 
ruhunda işlemeye başladı.

“Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de gü-
nah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece 
ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi 
günah işledi” (Romalılar 5:12).

Evet, bütün insanlar günahkârdır. "Çünkü 
herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğin-
den yoksun kaldı" (Romalılar 3:23).

Günümüzde günahın cezası, Tanrı'nın 
Adem'le Havva'ya verdiği cezanın aynısı, 
yani ölümdür. Romalılar 5:12 bunu şu 
şekilde dile getirir: "Ölüm bütün insanlara 
yayıldı.”

Romalılar 6:23'te şöyle okuyoruz: 
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"Çünkü günahın ücreti ölüm."

Hayır, günahkâr, günah işlediği anda öl-
mez. Hatta bazen daha da başarılı olu-
yor gibi gözükür. Ama yine de onda 
ölüm işlemektedir ve sonunda sadece 
fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da 
ölecektir. Ruhsal ölüm, Tanrı'dan sonsuz 
ayrılık anlamına gelir.

GÜNAH İÇİN ÇÖZÜM

Bu dersin başında size anlattığım hikâ-
yeyi hatırlıyor musunuz? Sarayın kule-
sinden atlayan kişikesinlikle ölecektir. 
Ama ya bir arkadaşı oralarda bulunup 
da tam pencerenin altına bir ağ gerse-
ydi? Atlayan kişi ağa düşseydi, hayatı 
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kurtulurdu.

Tanrı bizlere, ruhsal ölüm ve Kendisin-
den sonsuz ayrılık olan günahın ceza-
sından kurtulmanın bir yolunu vermiştir. 
Bu yol, İsa Mesih'i Kurtarıcımız olarak 
kabul etmektir. Daha sonraki derslerden 
birinde, bizlere nasıl uzanıp kurtulabile-
ceğimizi söyleyen ayetleri öğreneceğiz. 
Şimdilik, günahın cezasından nasıl kur-
tulabileceğimizi gösteren iki ayeti ezber-
lememiz iyi olacak.

“Tanrı ise bizi sevdiğini sununla kanıtlıyor: 
Biz daha günahkârken, Mesih bizim için 
öldü” (Romalılar 5:8).

“Ama günahlarımızı itiraf edersek, güven-
ilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağış-
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layıp bizi her kötülükten arındıracak-
tır” (1.Yuhanna 1:9).

İçindekilere...


