Hristiyan Olmak
Hristiyan olmak yani İsa Mesih’e Rab ve Kurtarıcı olarak iman etmek, Kutsal Kitap’ın öğretisi ile
aynı fikirde olmayı gerektirir. Kutsal Kitap’ın öğretisini özetleyen bu iman ikrarını (iman akidesi)
okumak ve kabul etmek, Kutsal Kitap Hristiyanlığını kabul etmek için esastır.
Hristiyan imanı tek olan Tanrı’ya (kendisini Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta açıklayan) kişisel olarak
yönelen bir eylemdir. Hristiyan imanı Kutsal Kitap’ta açıklananları bilmeyi gerektirir. Akli olarak
bilenen gerçekleri yürekte onaylamak yani samimi bir şekilde kabul etmek esastır. Bu iman
kendisini, her zaman ve her yerde Tanrı’ya adayabilen bir güven ile belli eder.
Kutsal Yazılar’ı bilmek ve kabul etmek şeklinde tanımlayabileceğimiz bu iman, bizleri İsa Mesih’e
yönlendirir. Bu iman Tanrı’yı sevmek ve Tanrı’yı sevdiği için insanı seven bir yaşamı etkin kılar.
Kutsal Kitap’a dayalı bir imanı, dünyanın diğer inanışlarından ayıran öğretiye “Elçisel İman
Açıklaması” diyoruz.
Bu kısa açıklama Hristiyan imanının dayandığı bütün temelleri Kutsal Kitap’tan çıkarıp şu
şekilde özetlemiştir:
(a-)
Göğün ve yerin Yaratanı,
her şeye gücü yeten Baba,
Tek Tanrı’ya
ve O’nun biricik Oğlu Rabbimiz Mesih İsa’ya inanıyorum.
(b-)
O, Kutsal Ruh’tan vücut buldu ve bakire Meryem’den doğdu.
Pontius Platus zamanında acı çekerek çarmıha gerildi;
öldü ve gömüldü;
ölüler diyarına indi,
üçüncü gün ölüler arasından dirildi,
göğe çıktı,
her şeye gücü yeten Baba’nın sağında oturdu;
oradan dirileri ve ölüleri yargılamak için tekrar gelecektir.
(c-)
Kutsal Ruh’a,
Kutsal evrensel kiliseye,
kutsalların birliğine,
günahların affına,
ölülerin dirilişine
ve sonsuz yaşama inanıyorum. Amin.

(a-) Bu yaratılışı var eden, her şeyin sahibi olan Tanrı, İsa Mesih aracılığı ile bizlere Baba olmuştur.
Baba Tanrımız büyük gücü ve bilgeliği ile bu yaratılışı devam ettirip korumaktadır. Kutsal Kitap’ın
Tanrısı, ihtiyacımız için gerekenleri sağlar, kötülükleri bile bizlerin iyiliği için kullanır. Gücü her şeye
yeten Tanrımız, babalık merhametiyle yaratılışı devam ettirirken, halkını (çocuklarını) özel ilgisi ve
koruması altında tutar. Varlıkta ya da yoksullukta, rahatlıkta ya da zorlukta, her durumda bu iman,
sabretmemiz ve dayanmamız için, devam etmemiz ve umut etmemiz için güçlüdür.
(b-) Kutsal Kitap’ın Tanrısı, İsa Mesih’te dünyamıza gelmiş ve günah sebebiyle kaybolmuş olan
insanın kurtuluşu için, halkının cezasını üstlenmiş ve günahın bedelini çarmıhta ödemiştir. Kutsal
Kitap imanı, kurtuluşun başka hiç kimsede olmadığı İsa Mesih’e bağlanmış bir imandır. Mesih İsa
bizleri bu elçisel imanda saklı tutar. Rab ve öğretmen olarak, en büyük peygamber, üstün başkahin
ve göksel kral olarak Kutsal Yazılar ve Kutsal Ruh aracılığı ile bizleri yönlendirir ve korur. İman ile
Hristiyan adını alan kişi, Kurtarıcı’nın gücü ile şeytana direnir, sevinçle bu imanı dünyanın her
yerine taşır, şükranla Tanrı’nın kilisesine hizmet eder.
İsa Mesih Tanrı’nın biricik Oğlu olduğu için, O’na bağlanan iman ile Tanrı’nın ev halkına dahil
oluruz, Tanrı’nın çocuğu olma yetkisi bize verilir ve Tanrı’ya “Abba, Baba” diyerek yaklaşabiliriz.
İsa Mesih bizleri günaha tutsaklıktan satın alan efendimiz olduğu için O’nu, bir korku olmaksızın
“Rabbimiz” diye çağırırız. Günahsız ve kutsal yaşamı ile bizlerin suçunu üstlenmiş olan Mesih İsa’ya
iman ettiğimiz zaman, bizlerin ödeyemeyeceğimiz kadar ağır olan günahını ve cezasını Mesih İsa
üstlenmiş olur. Bu yüzden Tanrı ile insan arasında tek bir aracı (Tanrı Oğlu) olduğuna iman ederiz.
Çarmıh aracılığı Tanrı’nın günaha olan yargısını Mesih İsa üstlenmiş olduğundan, O’na olan iman,
Tanrı’nın üzerimizdeki yargısını kaldırır ve bizleri şeytandan ve günahtan özgür kılar. Yani Mesih’in
doğruluğu ve kutsallığı bizim sayılır –biz doğru kimselermiş gibi kabul edilir.
Böylece Kurtarıcı Mesih’in bizler ve kurtuluşumuz için yaptığı kurban için şükranla ve
minnettarlıkla günahtan kaçınarak, şeytanı ve işlerini reddederek, Müjde’yi yaşadığımız her yerde
başkalarıyla paylaşarak yaşamaya gücümüz vardır. Mesih çarmıh ölümü, kurtuluşumuz için
gereken bedelin ödendiğini gösterdiği gibi, O’nun dirilişi de bizlerin dirilişi ve sonsuz yaşamı için
sağlam bir güvence olmuştur.
Mesih dirildikten sonra bizlere tekrar geleceğinin güvencesini vererek göklere yükselmiştir.
Böylece Kurtarıcımız’ın göklere yükselmesinden, Tanrı ile insan arasında tek aracı olduğuna emin
oluruz. O’nun yükselmiş olması aynı zamanda bütün yaratılışa Rab olarak hükmettiğini
göstermektedir. Ve Mesih bir gün tekrar geldiğinde dirileri ve ölüleri yargılayacaktır. Bu yüzden
Mesih kilisenin (samimi iman edenlerin topluluğunun) kurtarıcısı ve dünyanın yargıcıdır.
(c-) Kutsal Kitap’ın Tanrısı, tek Olan, kendisini Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta açıklayan Tanrı’dır. Bu
Tanrı üzerimize Kutsal Ruh’u ve göksel armağanları dökerek bizleri güçlendirir ve donatır. Kutsal
Ruh, Kutsal Yazılar ile çalışarak imanlıları iman ve itaat için aydınlatır, Mesih’teki bereketleri bize
bağışlar. Kutsal, elçisel, evrensel kilise, Tanrı’nın (Ruh aracılığı ile) yerin bütün uçlarından çağırdığı,
her dilden ve her ulustan gerçek iman edenlerden oluşur. Bu iman edenleri Kutsal Ruh aynı
zamanda Mesih’in bedeninde birleştirmiş ve kilise aracılığı ile birbirleriyle paydaşlık ilişkisi içinde

olsunlar diye bir araya getirmiştir. Kiliseyi meydana getiren her bir imanlı kişi kendisine verilen
armağan ve bereketleri kilisedeki diğerleriyle paylaşarak kilise topluluğundaki her üyenin
donatılmasına katkıda bulunur.
Bu birlik ve paydaşlık, günahlarımızın affedildiğini bildiğimiz için herkesi affederek devam eder.
Kilise yaşamı aracılığı ile diriliş umuduna bakarak, beden ve can olarak Mesih benzerliğindeki
yenilenmeyi özleyerek iman ile yürümeyi öğreniriz. Kilise yaşamında sabırla ve umutla devam
ettikçe, sonsuz yaşam güvencesi yüreklerimizde güçlenir; bu düşünce ile dünyaya, benliğe ve
şeytana galip gelmeye çalışarak ilerleriz.
Mesih’te doğru kabul edildiğim için, mirasçı olduğumu da bilirim:
Yuhanna 3:36 Oğul'a iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama Oğul'un sözünü dinlemeyen
yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır.
Galatyalılar 5:24 Mesih İsa'ya ait olanlar, benliği, tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha
germişlerdir.
Romalılar 1:16 Çünkü Müjde'den utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin -önce
Yahudiler'in, sonra Yahudi olmayanların- kurtuluşu için Tanrı gücüdür.
“Hristiyan olmak için bunları (iman ikrarı içindeki unsurları) bilmek ve kabul etmek gereklidir”
şeklindeki bir önerme, imanın içindeki olmazsa olmaz unsurları listeler. Bu anlamda iman ikrarı
bizlere neden dünyanın diğer inançlarından farklı olduğumuzu da gösterir. İman ikrarı bu yönüyle
hem müjdeci bir açıklamadır hem de Hristiyan imanını dünya önündeki diğer inançlar karşısında
savunan bir açıklamadır.
Hristiyan kişi de kendisini bu açıklanan unsurlar ile ifade eder. Hristiyan kişi bu unsurlar üzerinde
şekillenen bir iman yaşamı ile devam eder.
Bu anlamda bir Hristiyan için “tek Tanrı” kavramı, “İsa Mesih’in Babası olan Tanrı” ile anlaşılabilir
olur; Tanrı’da yaşam da bizlere Baba Olan Tanrı’da devam eder.

