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Bunu okurken belki de gerginlik,kahırlı ve karışıklık içinde bulunabilirsiniz.İnsanlar sizi 

başarısız duruma düşürebilirler, Tanrı yardım etmek için size çok uzakta görünebilir. Belki 

gereken sevgiyi hayatınızda kimseden bulmamışsınız, gerçek ihtiyaçlarınız karşılanmamış. Belki 

de kendi kendinizi kabul edip sevmemişiniz.  

 İnsan hayatında zorluklarla karşı karşıya geldikten sonra, depresyon duygularına sahip 

olabilir, daha derinleşirlerse intihara kadar yetişebilir. Bundan dolayı sevdiklerinizle ilişkileriniz 

kopmak üzere olabilir.Belki de kopmuşlar ve yenilenmek için ümüdünüz kalmamış.  

 Şimdi umutsuzlukta ve depresyonda bulunursanız şu mesaj tam sizin içindir.  

 Tanrı seni o kadar çok seviyor ki, Biricik Oğlunu - Rab İsa Mesihi gönderdi. O çarmıhta 

senin günahların için öldü, sonra dirildi. İsa’ nın dirilişi ile gereken zaferli hayata katılabilirsiniz. 

İsa’nın kurbanından dolayı, bu gün bu hayatı imanla kabul edebilirsiniz.Tanrı günahlarınızı 

bağışladı mı, bağışlamadı mı? Bu basit mesaja inanırsanız ve bunu gösteren diagramları 

incelerseniz  sizin hayatınız değişebilir. İsa Mesihte yeni hayatınız olabilir.  

 Belki de kurtuluşunuz için Tanrıya güvenmişsiniz, fakat içinizde konflikler olabilir. Bu 

mesaj İsa’da zaferli hayatı bulmanıza yardım edebilir.  

 Bu durumlardan biri sizin halinizi gösterirse, lütfen dua ile Kutsal Kitapta bu konuyu 

açıklayınız. Gerçeği anlayabilmeniz için Tanrı sizi gütsün.    

   

İnsan nasıl yaratıldı 

  



  

  

Daire diyagramı insanı üçlü varlık olarak tasvir ediyor, ruh, can ve bedenden oluşuyor. “ 

…Ruhunuz, canınız ve bedeniniz Rabbimiz İsa Mesih’in gelişide eksiksiz ve kusursuz olmak 

üzere korunsun.”  

(1Sel.5:23)  

Bizim bedenimiz duygularımız aracılığı ile her tarafımızı saran dünya ile bağlantı kuruyor. 

Canımız ya da kişiliğimiz içeriyor – irade, akil, duygular. Canımız ile biribirimizle ilişki  

kurabiliyoruz. Ruhumuz ile insan sınırlarını geçip Tanrı’ile ilişki kurabiliriz.  

 Ruhumuz ya  Ademe (Şeytanın ailesine) ya da Mesihe (Tanrının ailesine) bağlı olabilir. 

(diagrama bakınız). Biz Ademin soyundan dünyaya gelmişik. Miras olarak onun günahlı 

tabiyatına sahip olmuşuk. Bundan dolayı tabiayımız günaha meyildir, doğuştan günahlıyız. 

Günah işlemek bize  günah işlememekten daha kolay geliyor. Demek bizim ruhumuz  Şeytan 

için diri,  Tanrı için ölü oluyor.  

“Herkez günah işledi ve Tanrının yüceliğinden yoksun kaldı“  



 Rom.3:23  

Kimin hayatı Ademde kalırsa – cehendeme gidecek.  

”Çünkü günahın ücreti ölüm “  

 Rom. 6:23  

İnsanca iyi hayat yaşasak da, iyi insan da olsak biz hala Tanrı’dan ayrıyız. Yeniden (Ruhtan) 

dogmadıkça Tanrı ailesinin üyesi olamayız.  

   

Sizin ihtiyaçlarınız  

   

Diyagramda olan “Kurtuluş” sözü (1) – Tanrı’nın Ruhundan doğmak demek. Yalnız böyle 

Ademde olan yaşamdan, İsa’da olan yaşama  geçebiliriz , buna sonsuz yaşam deniyor.  

“Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı nın Eğemenliğine giremez”  

   Yuh. 3:3  

Bu çizgi diagramında resimlenmiştir.  

Ruhtan doğmamız için, ne kadar günahlı olduğumuzu anlamamız ve tanımamız gerekiyor. Biz 

günahlı olarak doğduk ve hayatımızda günah işledik.Yalnız bunu itiraf ettikten  sonra İsa Mesihi 

kendi hayatımıza kabul edebiliriz, çünkü O bizim günahlarımız için öldü.Yalnız Ruhta doğanlar 

diri Mesihi kabul ediyorlar ve imanla Onunla birleşiyorlar.  

“Rab le birleşen kişiyse Onunla tek ruh olur.”  

   1Korint. 6:17  

Denenmelerde zafer kazanabilirsiniz, Tanrı’nın esenliğini duyabilirsiniz, fakat kurtulduğunuz 

için emin olmanız (2) da gerekiyor. Tanrı sözünün tamamı’ile gerçek olduğuna emin olmalısınız. 

Böyle olmazsa imanınız çok çabuk  yok olabilir. Rab İsa Mesih aracığı ile kurtulduklarını 

bilenler, fakat emin olmayanlar, kurtulduklarını his edemeyebilirler. Çünkü  şimdiye kadar 

kendinizi reddedilmiş ya da heyecanlı duymuşsunuz. Duygular seyrek dünyada olan olaylarla ya 

da Kutsa Kitapta olan gerçekle uygun olabilir.Onlar değişebilirler.  

İsa Mesih hayatımızın ortasına girdiği zaman ruhani yaralarımızı şifalıyor. Her imanlı, önemli 

değil şimdi mi ya da çoktan Tanrıyı kabul eden bilmelidir, İsa Masih aracığı ile Tanrı’ile sonsuz 

ve güvenilir ilişkiye girdiğini.  



“Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. 

Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir”.  

   Yuh. 5:24  

İnsan bu ayetlere güvenirse  emniyete ve esenliğe sevinebilir(3). Buna rahmen iman edenlerin 

çoğu  

İsa’nın tarafından kabul edildiklerini ve sevildiklerini duymuyorlar. Çünkü iyi davranışlarınla 

Tanrı’nın lütfunu kazanmaya düsünüyorlar, bu dünyadan örnek alıyorlar. Eylemlerinle layık 

olmaya çalışıyorlar, Tanrı onları bu çeşit kabul (4) edeceğini sanıyorlar. Anlayamıyorlar ki kabul 

edilmek (kurtuluş) Tanrı’nın hediyesidir.  

“İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır”.  

   Efes. 2:8  

Her imanlı kendi imanından dolayı Tanrı tarafından kabul edilmiştir. Fakan iman edenlerin 

çoğunda kurtuldukları için güvenleri yoktır (aklanmak ve kabul edilmek). Aynı durumda bir 

azınlık kendilerini tam olarak Tanrıya adıyorlar (5). Demek kendi hayatını kesinlikle Tanrıya 

hızmet etmek için vermek, Tanrının isteğini yerine getirmek, tam olarak O’na itaat etmek,kendi 

haklarımızı O’na teslim etmek. Bizim verdiğimiz karardan dolayı hayatımız karmakarışık 

olabilir. Bu şeyler gösteriyorlar ki Tanrı kendi isteğine göre durumumuzu değiştiriyor, her 

şeyimizin üzerine kontrol O’nun elinde. Bizim yönetmemiz gerekmiyor. Bu prosesi çok seyrek 

beyenebiliriz, haksız olarak elem çekebiliriz, fakat tam bu durumlarda Tanrı’nın amacı yerine 

geliyor – kutsal olmamız ve İsa Mesihe benzememiz.    

     1Petr.2:20,21; Fil. 1:23-30  

Böyle bir değişmek elem çekmeyi içeriyor. “Tanrı’yı sevenler için Tanrı’nın , kendisini 

sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu 

biliriz”.  

   Rom.8:28  

Bütün bunlar, iyilik için fayda getiren şeyler iyi oldukları önce anlaşılmıyor. Açıklanıyor ta 

problemi geçtikten  zonra, geriye baktığımız zaman.  

   

Sizin iç konfliktiniz 

  



 

Daire diagramının ortasında olan “B” harfi benliğimizi ya da bedenimizi temsil ediyor. Beden bir 

çok iman edenlerin hayatlarında ve iman yolunda ön alıyor. İnsanın tabiyatından dolayı,beden  

çeşit biçimler kullanarak, kendi ihtiyaçlarını doldurmak için  gösteriş arıyor. Gösterişler : para, 

maddi nimetler, ün, seks, eğemenlik ve sayısız başka şeyler, insanı kontrol edebilirler. Onlar, 

onun hayatında en önemli şeyler oluyor, beden ve bencillik eğemenlik sürüyorkеn. ”Bedence” 

yaşamak oluyor, kendi gücüne göre güvenerek yaşamak için bir deneme. Bunun için mesihçiye 

beden ciddi problem oluyor – o  putpereslik gibi ciddi. İsa Mesihi bizim hayatımızın ortasından 

başka bir şey le değiştirirsek (kendi hayatımızla bile), ne de koysak bizim hayatımızın Tahtına, o 

hemen put oluyor. Bundan dolayı Tanrı bedene karşı tıkız davranıyor. Genel olarak insanın 

başarısız olduğunu açıklıyor, bencil hayatı yaşayarak gerçeklikle savaşıyor. Bu  devam ediyor, 

imanlı dayanılmaz durumdan dolayı İsa’ya teslim oluyor. O zaman imanlı gerçekten istiyor 

kendi bencillik hayatını , İsa’nın kontrol eden hayatla değiştirsin. Ne kadar Benlik (beden) 

kontrolda kalıyorsa  o kadar konflikler ve problerler  devam edecekler (daire diagramının can 

bölümünde yazılıdır). Yaşlı oldukça ve sorunlar çoğaldıkça onlar derinleşebilir. Bazı sefer 

psikoloji  ve düzgün  şekilde  kurulan yaşam  insanların hayatındaki problerleri çözmeye yardım 

edebilir, fakat böyle bir yaşam tarzı en değerli olmayabilir.  

Can konflikleri suç duygularınla beraber (gerçek ya da hayali olabilirler), bedence yaşayan 

mesihçinin hayatında çeşitli psikoloji bozukluklar yaratıyor. İnsanlar başarmak için çeşitli tarzlar 

deniyorlar. Bazıları kendi kabahatlarını, sorumluklarını ve başarıksızlıklarını başkalarının 



üzerine aktarmaya alışıyorlar. Onlar sözlerinle ve eylemlerinle negatif duygularını gösteriyorlar. 

Başkaları daha utanganlar ve daha korkaklar, kötü duygularını içlerine saklayıp başkalarına 

göstermek istemiyorlar. Bazıları, öfke ve hayal kırıklığı duygularını içlerinde tutuyorlar ve 

kendilerini  her şey için kabahatlı çıkarıyorlar. Hayal kırıklığı ve duşmanlık duyguları içlerinde 

bastırılıyor, fakat bunlar mutlaka meydana çıkacaklar – duygularda, düşüncelerde, akıl ve 

heyecan durumlarında. Bunlar çok defa ruhani sıkıntılara (depresyon), telaş, endişe duygularına 

götürüyorlar. Bazı insanlar gerçek durumları değişik görüyorlar, başkaları onları inkar ediyorlar. 

Bunlar onlara karar almaktan kaçmak için imkan veriyor (çok defa sorumluluk taşımak ve bir 

hangi acı çekmekle bağlı olabilir). Bundan böyle en önemli problem benliğe bağlı olan yaşamla 

(beden hayatımla) başa çıkmaktır.  İç konfllikleri ve ruhani yaralar uzun zaman çözüm 

bulunmadan sabredilirlerse sonuç psikosomatik ağlantıları olabilir (daire diagramında 

gösterildiği gibi).  

Bedenlerimizde hastalık görüntüleri çok defa iç konfliklerin belirtileri, bedence yaşadığımız 

hayata bağlı olabilir.  

   

Sizin kurtuluşunuz 

   

Gerçek problemi Tanrı nasıl çözeceğini anladığımız zaman, benliğe bağlı yaşam(beden hayatı) 

ve psikosomatik belirtiler kaybolmaya başlıyorlar.  

 İç konfliklerden kurtulmak için Tanrı’nın yolunu (ölümden sonra yaşamı) bize çizgi 

diagramı gösteriyor. Yatay(doğru) çizgi İsa’da olan sonsuz yaşamı gösteriyor. Sonsuzluğun 

başlanğıcı ve sonu yoktur , zaman sınırını geçiyor, daha doğru söyleyişle zamandan dışarıdır. 

Rabbimiz İsa Mesih daima yaşadığı gibi daima yaşayacaktır.  

“İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır”  

    İbr.13:8  

Çizginin sol tarafında gösterildiği gibi Mesih beden oldu.  

“Söz insan olup aramızda yaşadı”  

 Yuh.1:14  

İnsan bedeninde 33 sene yaşadı. Ondan sonra gerildi, gömüldü ve üçüncü gün ölümden dirildi.  

“Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık 

öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi.”  



   1Kor.15:3,4  

O bu gün de yaşamaya devam ediyor.  

“Bu nedenle O nun aracılığıyla Tanrı ya yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir”.  

İbr.7:25  

“Sana doğrusunu söyleyeyim bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı’nın Eğemenliğini göremez.”

    Yuh.3:3  

Yeniden doğmamıza kadar, biz sonsuz yaşamda -  İsa Mesi’hin yaşamında değiliz. Biz ruhça ölü 

olan Ademin yaşamındayız. Bunu herkez çok kolay anlayabilir. Bizden önce olanların hepsi 

onda olmuşlar. Gerçekten hayatımız Ademden başlamıştır ve onunla olan her şey bize geçmiştir. 

Onun işlediği günah, bizim de işlediğimiz günah oluyor. Onun ruhani ölümü bizim de ruhani 

ölümümüz oluyor. Ademin ruhani ölümünden ve Tanrı’dan ayrıldığından sonra tüm insanlar da 

ruhani ölü doğmuşlardır. Bizim ihtiyacımız var hem günahlarımızın bağışlanmasından, hem de 

yeni yaşamdan. Rabbimiz İsa Mesih bize ikisini de getirmeye geldi. O bizim günahlarımız için 

öldü ve Kendi Diriliş hayatını bize verdi.  

“Ben’se insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim”.  

   Yuh. 10:10  

 Siz Mesihi kabul ettinizse bunları artık bilmelisiniz. Belki de bilmediğiniz bir şey daha 

olabilir. Mesihçi için fiziksel ölüm, dünyada olan yaşamdan ve günahtan, Tanrı’nın huzurunda 

olan yaşama geçmektir. Ruhani anlamda, Ademde olan günahlı yaşam için ölmek – günah için 

ölmek demektir ve İsa’daki sonsuz yaşama geçmek için bir kapıdır. Bir insan İsa’da doğduğu 

vakit sembol olarak, Ademdeki eski yaşam için ölüyor. İsa’ya iman edip yeniden doğduğumuz 

zaman O hayatımıza giriyor. Fakat bu her şey değildir. Aynı zamanda biz Onunla beraber sonsuz 

yaşama mirasçı oluyoruz. Elçi Pavlus diyor, İsa’da vaftiz olduğumuz zaman hepimiz Onun 

ölümünde vaftiz olduk.  

“Mesih İsaya vaftiz edildiğimizde, hepimizin Onun ölümünde vaftiz edildiğimizi bilmez 

misiniz”.  

   Rom. 6:3  

Biz hem Ademdeki yaşamda, hem de İsa’daki yaşamda yaşayamayız!  

   

Bizim benzerliğimiz  

   



İsayı imanla kabul ettiğimiz zaman, demek İsa’nın çarmıhtaki ölümü, bizim günahlarımızın 

ödenmesi sayılıyor. Fakat sade bu kadar değil, çok daha fazladır. Geçmişte başlangıcı olmayan 

ve gelecekte sonu olmayan bir yaşama giriyoruz. Başka bir değişle biz kendi geçmişimizi, 

Ademdeki yaşamımızı, kaderimizi – iyiliklerimizi ve kötülüklerimizi, Mesihteki sonsuz yaşamla 

değiştiriyoruz. Onda yeni bir züriyetin mirasçıları oluyıruz. İsa’nın ölümüyle, gömülmesiyle ve 

göklere alınmasıyla bir oluyoruz. Aynı zamanda Onunla beraber göklerde oturmamız için 

hakkımız vardır. (Rom. 6:3-6; Gal. 2:20;  

Efes. 2:6)  

Yalnız İsa’da sonsuz yaşam vardır, yeniden doğduğumuz zaman biz ona sahip oluyoruz.(1Yuh. 

5:11,12)  

Kendimiz tecrübelerimizle İsa’da gerilmiş olduğumuza emin  oluncaya kadar , eski hayatımızda 

öğrendiğimiz  metodlarla (Benliğe göre) İsa için yaşamaya savaşacağız.Eski hayatımızdan kalan 

uyuşmazlıklar ve problerler bizi izlemeye devam edecekler. Fakat imanla bize gereken yerimize 

geçtiğimiz zaman, İsa Mesihte ölüp dirildiğimiz zaman yeni yaşam sürdürüyoruz (Rom. 6:4), 

onda “eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur “ (2Kor. 5:17)  

Çarmıhın anlamı (İsada gerilip dirilmemizin anlamı), hayatımızın Kutsal Ruh tarafından 

yönetilmesi için bir kapı oluyor (Gal.5:16). Bu  ölüm sınırlarından dışarı olan bir yaşam, 

bozgunsuz zafer – imanlının hayatında olan eziyetlerin hedefi ve anlamı. Bizim Çarmıha doğru 

yolumuz ve Çarmıhın kendisi eziyet çekmenin yoludur, ama sona varmak için bu tek yoldur.  

İç uyuşmazlıklardan ve bozgunlardan yorgun muyuz -  kendimizde olan sonsuz mücadeleden? 

İman aracılığı ile her şeye son vermeye hazır mıyız. Olduğumuz her şey için ölmeye ve İsada 

olan her şey için yaşamaya hazır mıyız. Beden hayatını Kutsal Ruhla dolu ve Onun tarafından 

yönetilen bir yaşamla değiştirmeye hazır mıyız. Bunu terk edersek biz yine kendimizi beden 

hayatına adıyoruz, ıstırap ve bozgun taşıyarak Kutsal Ruhu gücendiriyoruz.  

   

Kurtuluş duası  

   

Yaptığınız her şeyden  (beden hayatınızdan) yorulduysanız, İsa Mesih sizi özgür kılabilir, 

gerçekten Ona izin verirseniz O sizi Kendi yolunda güdecek. İsa’yı kurtarıcı olarak kabul 

etmedinizse, Onu bu dua ile kabul edebilirsiniz:  

“Göksel Baba, günahlı olduğumu anlıyorum, Ademdeki günahlı yaşamı sürdürüyorum. İman 

ediyorum ki Sen Biricik Oğlunu Rab İsa Mesihi benim günahlarım için ölmeye gönderdin ve 

benim aklanmam için dirildi. O şimdi diridir. Bu anda ben Onu kendi Kurtarıcım olarak kabul 

ediyorum. Kendimi ve her şeyimi Sana veriyorum, geleceğim için sana güveniyorum. Kendi 

bencilliğimimden vazgeçiyorum İsa’da yeni hayatı yaşayayım diye. Beni kurtardığın için Sana 



teşekkür ediyorum. Amin”.  

Kurtuluş duasi ile Tanrıya döndüğünüz zaman, Yeni yaşama sahip oluyorsunuz, çünkü Tanrı 

diyor:  

“Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi”. 

Yuh.1:12  

Şimdi kurtuluş için dua ettikten sonra (önemli değil şimdi mi dua ettiniz ya da bunu daha önce 

ettiniz)  

Tanrıya dönün bir “birleşme duasınla”.  Sevinç ve esenlikle dolu olan İsa Mesihte zaferli hayata 

size yardım edecektir. Duanız başarılı olsun diye, bıktığınız (beden hayatından) kurtulmanızı 

gerçekten istemelisiniz. Kutsal Ruhun sesini duyasınız, O sizi İsa Mesihle yaşamaya davet 

ediyor, kendi gücünüze güvenmeniz gerekmiyor, gönüllü olarak kendi yaşamınızı yönetmekten 

vazgeçesiniz. Bu sizin duygularınıza uyarsa söyle dua ediniz:  

   

Birleşme duası  

“Göksel Baba, günahlarımı bağışladın için Sana teşekkür ediyorum, Ademdeki yaşamdan beni 

kurtardığın ve İsada olan yaşamı bana verdin. Onda olduğum için  iman ediyorum, Onunla 

beraber gerildiğimi, Onunla gömüldüğümü, Onunla dirildiğimi ve Onunla beraber Senin tahtında 

oturuyorum. Bu anda  istiyorum Senin Oğlun İsa Mesih bende yaşasın. Kendimi günah için ölü 

ve Senin için diri sayıyorum. Bundan böyle kendi aklımla ve kendi gücümle bir şey yapmaya 

mecbur değilim.  Senin elinde bir doğruluk aleti olmak istiyorum, bende olan hiç bir şey günah 

için kullanılmasım. Benimle Kendini yücelt. İsa Mesihin adınla dua ettim. Amin”.  
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