What is the Gospel? Turkish edition
Ġncil nedir?
Ġyidir ki Kutsal Kitabın mesajı üzerinde düĢünme zamanınız var. Belki dine karĢı
ihtiyatlısınız. Kiliseye gitmek, törenleri yapmak, gelenekleri izlemek. Ve biz sizinle pek
razı oluruz. Kutsal Kitap bize öğretir ki Tanrı, sözlerine saygı gösteren kadın ve
insanların yüreklerinde yaĢar. Sadece Kutsal Kitabda açıkca anlatılan törenleri
izlemeliyiz - ve onlar Kutsal Kitabda çok az. Ġki asıl tören Ģudur: suya daldırma vaftiz
etmek ve her hafta Isa'nın hatırasına ekmeği kırmak.
Belki siz normal bir kiĢisiniz ve Tanrı'yı kendi hayatında seversiniz, ama daha uzağa
gitmek istemezsiniz. ġimdi galiba bizden birçoğumuza göre bu doğrudur. Bu dinsel
metni, Kutsal Kitap hakkında bir derse benzer ya da onun için tartıĢacağız gibi gelir. Çok
iyidir ki biz Tanrı'nın var olduğuna inanırız. Kesinlikle O mevcut olur. Fakat bunu
keĢfetmeye kadar daha çok beklemek lazım - Onun sözleri ve Kutsal Kitabını
araĢtırmasıyla Onu tanıyacağız ve Onun ölümsüz planına katılacağız. Kutsal Kitabı, Onun
Ruh, daha doğrusu Onun Ruh etkilenen insanlar tarafından yazılmıĢtır. Bu baĢka bir kitap
gibi değil, sözlerini tam insan sözleri gibi değil. Onun için o büyük araĢtırma değeri var.
Ya da siz düĢünürsünüz ki her Ģey bilirsiniz. Kutsal Kitab'a bakmıĢsınız ve onu
anlamıĢsınız. Eğer gerçekte namuslu olursanız o zaman siz bir eksiklik duyacaksınız. Ġçi
boĢ duygusu, gelecekten korku yada son kaderi kesinlik süphesi... ki daha çok kadın ve
insanları kara köpek mezara kadar izleme süphesi. Size de diyebiliriz: Bir daha deneyin!
Belki insan açıklaması Kutsal Kitab hakkında düĢüncelerinizi karmakarıĢık etmiĢ. Hadi,
Kutsal Kitab'ın metnine geri dönelim.
Veya Hristiyanlığın "bir baĢka entellektüel serüven" gibi görürsünüz ya da oynamak için
baĢka bir hobi, bir baĢka büyük merak, yolda bir baĢka kent - yine de mezara kadar
yönetir. Hayat çok kısa ki böyle bir sinik davranılmasına gerek yok. Bir gün kendi
mezarında yatacaksınız, bir gün ölümün korkunç sonu sana da varacak. ġimdi, Kutsal
Kitab’ın metnine doğru iĢitme verirsiniz. Lütfen, kendi hatırınız için, denilen sözlere,
hayatınızdan birkaç dakika ayırın.
İncil nedir?, soru sorabilirmiyim?
Lütfen, Yeni Ahit Matta'ye göre 1:1 açınız. Bu Matta'nın
baĢlangıcıdır. Okuyoruz:

Incil üzerine açıklaması

Abraham'ın oğlunun Davud'un oğlu Isa'nın nesli kitabı.
Tam beklediğimiz değil. O diyor ki Isa Davud ve Abrahamın nesilinden olandır. Ve bu
Matta'ye göre Incilin baĢlangıcıdır. Pavlus’da aynısını görmüĢ. Galatyalar'a 3:8 bakın:

Kutsal Yazı, Tanrı'nın öteki ulusları imanlarına göre aklayacağını önceden
görerek Ibrahim'e, "Bütün uluslar senin aracılığınla kutsanacak" müjdesini
önceden verdi.
Böyle, Abraham'a verdiği sözü Incil'idir. Bunu Pavlus da diyor. Eğer biz, Tanrı'nın
Abraham'a karĢı veren sözü anlayabilsek, Incil nedir de anlayabileceğiz. O zaman, Eski
Ahite dönelim ve Tanrı Abraham'a ne demiĢ görelim. Kutsal Kitabı'nın birinci kitabı
BaĢlangıc'a okuyacağız, BaĢlangıç 17:8:
Bir yabancı olarak yaşadığın toprakları, bütün Kenan ülkesini sonsuza dek
mülkünüz olmak üzere sana ve soyuna vereceğim. Onların Tanrısı olacağım.
Böyle Abraham'a, o ve çocukların bu dünyada sonsuz hayat yaĢadığı denilmiĢ. Sonsuz
hayatı Eski Ahit'den gelen bir düĢüncesidir. Bunu unutmayın - çünkü Kutsal Kitabı'nın
esas mesajı aynıdır. Böyle bir Ģey nasıl olabilir? BaĢlangıc'a 22:17,18 baksın:
Seni fazlasıyla kutsayacağım; soyunu göklerin yıldızları, kıyıların kumu kadar
çoğaltacağım. Soyu düşmanlarının kentlerini mülk edinecek. Soyunun aracılığıyla
yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacak. Çünkü sözümü dinledin.
Abraham'ın hala doğmamıĢ oğlu bütün dünya takdisin kaynağı olmalıymıĢ. Kutsal
Kitab'ını anlamak için kendi kendini nasıl iktibas edilir ve hangi açıklamalar verir
görmeliyiz. Okuduğumuz sözleri Yeni Ahit, 3:25,26 bölümünde iktibas edilenlerdir. Hadi
bakalm ve açıklamasını bulalım:
Sizler peygamberlerin mirasçıları, Tanrı'nın atalarınızla yaptığı antlaşmanın
mirasçılarısınız. Nitekim Tanrı Ibrahim'e şöyle demişti: ‘Senin soyunun
aracılığıyla yeryüzündeki bütün halklar kutsanacak. Tanrı, sizleri kötü
yollarınızdan döndürüp kutsamak için Kulu'nu ortaya çıkarıp önce size
gönderdi."
Ibrahim'in tohumu kim? Isa. Ve onun dünyadaki tüm kadın ve insanlara verecek
takdisleri hangi? Günhahların affı ve kurtarma takdisleri. Devam edelim. Galatyalılar
3:16:
Vaatler Ibrahim'e ve soyundan olana verildi. Tanrı birçok kişiden söz ediyormuş
gibi, "Ve soyundan olanlara" demiyor; "Soyundan olana" demekle tek bir kişiden,
yani Mesih'ten söz ediyor.
O zaman Ibrahim'in tohumu sadece bir adamdır, Isa. Bir adamdan gökyüzündeki
yıldızlara kadar insan olma nasıl olabilir? Galatyalılar 3:27-29 okuyalım:
Vaftizde Mesih'le birleşenlerinizin hepsi Mesih'i giyindi. Artık ne Yahudi ne Grek,
ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih Isa'da birsiniz. Eğer
Mesih'e aitseniz, Ibrahim'in soyundansınız, vaade göre de mirasçısınız.

Sadece Isa'nın adına vaftiz edenler vaatların kısmı olabilir - bu dünyadaki sonsuz hayat
vaati. Kutarmadan dolayı vaftiz etmeliyiz! Pavlus dedi ki onun ümidi, "Ġsrail'in
ümidiymiĢ (28:20 bölüm). Ölümle karĢılaĢtırarak onun ümidi Ġsrail'in ümidiymiĢ. O
zaman, vaftiz etmek nedir? Sadece su ile serpmesi değil. Yeni Ahit Yunanca yazılmıĢtır.
"Vaftiz etmek" sözünü tam anlamı batırmaktır. Gemi batması, suyun içine batması yada
kumaĢ parçası boya içine batması ile boyaması için kullanılmıĢtır. Matta'nın 3:13-16
bölümüne hadi bakalım:
Bu sırada Isa, Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere Celile'den Şeria
Irmağı'na,Yahya'nın yanına geldi. Ne var ki Yahya, "Benim senin tarafından
vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun?" diyerek O'na engel olmak
istedi. Isa ona şu karşılığı verdi: "şimdilik buna razı ol! Çünkü doğru olan her
şeyi bu şekilde yerine getirmemiz gerekir." O zaman Yahya O'nun dediğine razı
oldu. Isa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve Isa, Tanrı'nın
Ruhu'nun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü.
Isa " suya" girdi ve " sudan" çıktı. O bebek olarak değil yetiĢkin olarak vaftiz edilmiĢtir;
serpmesi ile değil, batırmakla. Onun için bu eylem su içinde olmuĢ. Onun vaftiz edildiği
için biz de onu yapmamız lazım. Suya girmek ve sudan çıkmak Isa'nın ölümü ve diriliĢi
anlamındadır. Buna uyarak biz de Onun ölümü ve diriliĢi bizim olarak kabul etmesi
kararlaĢtırdık.
Onun için vaftiz, su serpmek ile değil suya batırarak yapılmalıdır. Romalılar 6:3-5
bölümüne hadi bakalım:
Mesih Isa'ya vaftiz edildiğimizde, hepimizin O'nun ölümüne vaftiz edildiğimizi
bilmez misiniz? Baba'nın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse, biz
de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla O'nunla birlikte ölüme gömüldük.
Eğer O'nunkine benzer bir ölümde O'nunla birleştiysek, O'nunkine benzer bir
dirilişte de O'nunla birleşeceğiz.
Onun için biz vaftiz et, diyoruz. Isa'yı kabul etmek hayatınızın amacı olsun! Isa'nın adına
vaftiz etmekle biz Onun parçası oluruz ve vaatleri bize baĢvurur. Öyle onun döndüğü
zaman biz yeniden dirileceğiz. O zaman bizi yargılayacak ve Isa'nın sözlerine göre,
sadakatle yaĢasaydık biz de onun gibi sonsuz hayata sahip olacağız. Ve o zaman biz bu
dünyadaki Tanri'nin Krallığında sonsuza kadar yaĢayacağız. Buna inanırsanız o zaman
yaĢam yeni bir anlam kazanacak. Herhangi maddi problemlerimiz olursa, onları
gerçekleĢtireceğiz, çünkü onlar geçicidirler ve Isa'nın döndüğü zamanda bize yeni ve
sonsuz hayat verecek. Onun içindir ki Isa ve Kutsal Kitabda gerçek ümit var. Bizim
önümüzdeki ümidi o kadar büyüktür ki Ģimdiki problemlerimiz o kadar büyük
gelmiyorlar.
Ama bu nasıl olabilir, tek bir adam, Isa bizi kurtaracak? O bizim temsilciymiĢ. Onun için
biz Onun ölüm ve diriliĢe vaftiz etmeliyiz, çünkü O tam bize benzer. Ibrani'de 2:14-18
bakalım:

Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için Isa, ölüm gücüne sahip olanı, yani
Iblis'i, ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan yapısını aldı.
Bunu, ölüm korkusu yüzünden yaşamları boyunca köle olanların hepsini özgür
kılmak için yaptı. Kuşkusuz O, meleklere değil, Ibrahim'in soyundan olanlara
yardım ediyor. Bunun için her yönden kardeşlerine benzemesi gerekiyordu. Öyle
ki, Tanrı'ya hizmetinde merhametli ve sadık bir başkâhin olup halkın günahlarını
bağışlatabilsin. Çünkü kendisi denenip acı çektiği için denenenlere yardım
edebilir.
Bölümünde Ģeytanın ne hayvan ne de ejder olduğu bellidir. Burada günah cisimlenme
anlamında kullanır. "Günahın ücreti ölümdür" (Romalılar 6:23), fakat biz okuyoruz ki
'Ģeytan' "ölümün gücüne" sahiptir. Biz kendimizden baĢka görülmez yaratıklara karĢı
değil, tabiatımıza karĢı çabalamalıyız. 14. dizede aynı Ģey birkaç defa tekrarlanır - O,
Kendisi, aynen, katılan, bize olarak aynı tabiatı. Yine de, "hristiyan" grupların çoğu öretir
ki tesliste üç Tanrı var ve onlardan biri Isa idi. Fakat bunu Kutsal Kitabı demiyor.
Ibrani'lere göre de, Isa'yı doğru anlamamız çok önemlidir. O tam bize benzermiĢ. Yazar
onu 4 defa vurgular! O da bizim gibi denetilmiĢ. Bize nasıl denetilirler? Insan
tabiatımızıyla. Yakub'e 1:13-15 bakalım:
Ayartılan kişi, "Tanrı beni ayartıyor" demesin. Çünkü Tanrı kötülükle
ayartılmadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz. Herkes kendi arzularıyla
sürüklenip aldanarak ayartılır. Sonra arzu gebe kalır ve günah doğurur. Günah
olgunlaşınca da ölüm getirir.
Demek ki, Isa bizim insan tabiatımıza sahibimiĢ. Ibraniler diyor, Tanrı'yı deneyemez,
fakat Isa denetilmiĢtir. O zaman Isa kendisi, Tanrı değilmiĢ. O insan imiĢ, doğuĢuna göre
Tanrı'nın oğlu, Meryem tarafından Davut ve Ibrahim'in torunu. Yine de Tanrı doğamaz
ama Isa doğmuĢ. Tanrı ölemez, Isa ölmüĢ. Biz Tanrı'yı göremeyiz ama insanlar Isa'yi
görmüĢler ve onunla el sıkıĢmıĢlar. Yine de kendi doğumundan önce Isa var olmamıĢ.
Meryem tarafından Tanrı'nın oğlu imiĢ. Luka'ya 1:31-35 bakalım:
Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını Isa koyacaksın. O büyük olacak,
kendisine ‘Yüceler Yücesi'nin Oğlu' denecek. Rab Tanrı O'na, atası Davut'un
tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakup'un soyu üzerinde egemenlik sürecek,
egemenliğinin sonu gelmeyecektir." Meryem meleğe, "Bu nasıl olur? Ben erkeğe
varmadım ki" dedi. Melek ona şöyle yanıt verdi: "Kutsal Ruh senin üzerine
gelecek, Yüceler Yücesi'nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana
kutsal, Tanrı Oğlu denecek.
Bu metin parçasında gelecek zamanın kullanılması çoktur. O Tanrı'nın Oğlu olacak,
Meryem rahiminde gebe kalacak - bundan Isa baĢlar, fikir olduğu halde, her zaman,
baĢlangıçtan Tanrı ile beraber Isa Logosu olmuĢ. Meryem'in olağan bir kadın olduğunu
görebilirsiniz. Isa Davut ve Ibrahim'in torunumuĢ, çünkü annesi de onların torunu imiĢ.
Isa Tanrı olsaymıĢ o zaman Meryem Tanrı'nın annesiymiĢ ve olağan bir kadın olmamıĢ.
Eğer Kutsal Kitaba göre Isa, Tanrı'nın Oğlu ve aynı "adamın oğlu", Meryem tarafından

Davut ve Ibrahim'in torunu olsaymıĢ açıktır ki Meryem olağan bir kadın imiĢ. Doğru Ģeye
inanmak önemlidir, çünkü yaĢamımızı doktrin etkilenir. Ibrani'de 4:15-16 bakalım:
Çünkü başkâhinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir;
tersine, her alanda bizim gibi denenmiş, ama günah işlememiştir. Onun için
Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım; öyle ki, yardım gereksindiğimizde
merhamet görelim ve lütuf bulalım.
Çünkü Isa, bize olarak, aynı tabiatı var ve biz, Isa vasıtasıyla, Tanrı'ya güvenle dua
edebiliriz. Bize, dualarımız gerçekleĢtimek için, kilise binası ya da insan - papazdan,
ihtiyacımız yok.
O zaman ben konuĢan Ģeyleri özetleceğim:
1. "Teslis" yok, sadece bir Tanrı var.
2. Isa kendisi Tanrı değil, O Tanrı'nın oğludur; Isa, kendi doğumundan önce var
olmamıĢ. Tüm insan günah ve deneylerimiz O denemiĢ fakat hiçbir zaman günaha
girmemiĢ. Hayatı bizim için ağır ölümüne verdi, fakat günaha girmediğinden dolayı,
Tanrı Onu ölümden yeniden diriltti.
3. YetiĢkinlerin suya batırarak vaftiz ettiğimiz zamanda biz Isa'nın ölümü ve diriliĢini
paylaĢıyoruz.
4. Isa'nın döndüğü zaman O yeniden diriltecek, yargılayacak ve bu dünyada, Onun
Krallığında sonsuz hayatı verilecek. Bu Krallık Cennet bahçesine benzeyecek - ve
daha iyi olacak. Bütün dünyadaki sorunları - savaĢ, açlık, üzgünlük, ölümü bile en
sonunda sonsuza kadar bitirecekler.
5. Ölümden sonra bilinçdıĢıyız - "Cehennem" "mezar" demek.
6. Ruh ölümsüz değil; tozdan yaratıldık ve toza döneceğiz. Ġçimizdeki güç ruhumuzdur
ve öldüğümüz zaman Tanrı onu alır. Ölümden sonra var olduğumuz devam etmez.
7. ġeytan insanın içinde yaĢayan kötü isteklerin semboludur ve onların karĢısında
çabalamalıyız. Sadece var olan ejderin ya da canavarxn adı değil. Tanrı %100
güçlüdür; O kendi gücünü "Ģeytan" ile paylaĢmıyor. Tüm sorunlarımızı Ģeytan
tarafından değil, Tanrı tarafından gelirler ve onun için onlar olumlu ruhsal amacı var.
8. Kutsal Kitab'ı okurken Tanrı'ya gercek yolu bulabileceğiz.
Ġncil nedir öğrenmeye kadar, rahat etmemesiyle, böyle Ģeyler araĢtırırsınız size
baĢvururum. Ümid ediyorum ki, Kutsal Kitabı öğrenme parasız kurslarımıza
katılacaksınız ve bir gün, suya batırmasıyla vaftiz ettiğini amacınız olacak. O zaman
sonsuz hayatına gerçekte inanabilirsiniz. Tamam, sonsuz hayatı hayal edemeyiz. Uzun
uzun, sonsuz, uzaklığına uzatarak bir çizgi hayal ettinizi teklif edebilirim. Hayatımız, bu
çizginin baĢlangıcı, sadece birkaç milimetredir. Eğer Isa'nın adına vaftiz edersek ve Onun
içinde yaĢasaydık, gerçekte bu bizim ümidimizdir. Lütfen, bir din ya da normal bir Ģey
olarak ele alma, bunu ciddiye alayınız.

Duncan Heaster

KUTSAL KĠTABI EFEKTĠFLĠ OKUMA ÖĞRENĠRSĠNĠZ
PARASIZ
Çok kilise var, fakat sadece bir Kutsal Kitab var. Onun gerçek mesajını anlayabilmek için
kendi Kutsal Kitabı okumasını teklif ediyoruz. Bir Tanrı'nın var olduğuna inanıyoruz ve
Isa onun Oğludur. Tabiatımız O yaratılmıĢ ve eğer biz onun ölümü ve diriliĢinden
yararlanılması nı istersek, suya batırarak vaftiz etmeliyiz. Az zaman içinde O dönecek ve
bu dünyada, gökte değil, Tanrı Krallığı kurulacak. Lütfen, aĢağıdaki müracaat formunu
doldurun ve Kutsal Kitab'dan parasız bir örneğini kazanacaksınız. Bu örnek, Kutsal
Kitabı'nın öğrenilmesinde, size yardımcı olacak.
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