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Tek Olan,
Kendisini Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta
Açıklayan,
Tanrı’nın Adıyla… Amin.
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(80)

anlaşılamaz bilgeliğinle
SEN görmemi istedin,
ben de görüyorum.
SEN açtıkça mühürlenmiş sırları
ben görüyorum.
biliyorum ki,
SEN görmemi istediğin için
ben görüyorum
ve SEN istediğin için
bildiklerimi biliyorum.
SEN bildirince anladım
aslında kör olduğumu.
SEN mühürleri çözdükçe
bilmediğimi gördüm
daha önce gördüklerimi.
anlamadığımı gördüm
daha önce duyduklarımı.
SEN istedin ve açıkladın
ben de ışığı gördüm.
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I.Bölüm: Öğretiş
Günahın Dünyaya Girişi
Kutsal Kitap “Tanrı … yarattı” diyerek başlıyor. Tanrı iyi
olduğu için, bu yaratılış iyi ve güzel bir şekilde yaratıldı.
Bu yüzden yaratılış öyküsünü okurken “iyi olduğunu
gördü” diyen bir nakarat karşımıza çıkmaktadır (Tekvin
1:4, 10, 12, 17, 21, 25). Ve insanın yaratılması ile bu
yaratılış tamamlanıyor. Bundan sonra Tanrı sadece “iyi
oldu” demiyor; “çok iyi oldu” diyor (Tekvin 1:31).
Açıkça görüyoruz ki, başlangıçta her şey iyi ve
mükemmeldi. Yaratılışın bir sıra düzeni içinde, Tanrı
nasıl buyurduysa öyle olduğunu görüyoruz (Tekvin 1:125 —Tanrı buyurdu ve oldu). Ancak insanın yaratılışına
geldiğimizde, başlangıçtan beri devam eden yaratma
düzeni sanki aniden duruyor. Yani olağan yaratılış
düzenine göre “Tanrı insan olsun diye buyurdu ve öyle
oldu” demiyor.
Tekvin 1:26 Tanrı, “İnsanı kendi suretimizde,
kendimize benzer yaratalım” dedi, “Denizdeki
balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara,
sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun.”
Konu insanın yaratılışı olduğunda, sanki bir an için
Tanrı duruyor. “İnsanı kendi suretimizde, kendimize
benzer yaratalım” diyor. Kutsal Üçlübir Tanrı kendi
içinde söyleşip kararlaştırıyor; insanın yaratılışına,
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diğer yaratılmış şeylerden daha farklı bir yaklaşım
görüyoruz.
Daha önce yaratılmış olan hiçbir şey için Tanrı “kendi
suretimizde” ifadesini kullanmamıştı. Çünkü insan
diğer yaratılmışlardan daha özel bir amaç için
yaratılıyor. Ayet “insan yeryüzünün tümüne egemen
olsun” diyor. Tanrı benzeyişinde yaratılmak, insanı
“Tanrı gibi” bir model olmakla sorumlu kılıyor (Mezmur
8:5 krş. 82:6).
Çünkü insan Tanrı suretinde yaratılmış olarak, bu
yeryüzüne yayılarak yaratılışı üzerinde egemenlik
sürecekti:
Tekvin 1:28 Onları kutsayarak, "Verimli olun,
çoğalın" dedi, "Yeryüzünü doldurun ve
denetiminize alın; denizdeki balıklara, gökteki
kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara
egemen olun.
İnsan taşıdığı kutsal suret gereği, Tanrı’yı taklit ederek,
Tanrı gibi egemenlik sürmek üzere yaratılmıştı:
Mezmur 8:1 Ey Egemenimiz RAB,
Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde!
Gökyüzünü görkeminle kapladın.
2 Çocukların, hatta emziktekilerin sesiyle
Set çektin hasımlarına,
Düşmanı, öç alanı yok etmek için.
3 Seyrederken ellerinin eseri olan gökleri,
9

Oraya koyduğun ayı ve yıldızları,
4 Soruyorum kendi kendime:
"İnsan ne ki, onu anasın,
Ya da insanoğlu ne ki, ona ilgi gösteresin?"
5 Nerdeyse bir tanrı yaptın onu,
Başına yücelik ve onur tacını koydun.
6 Ellerinin yapıtları üzerine onu egemen kıldın,
Her şeyi ayaklarının altına serdin;
7 Davarları, sığırları,
Yabanıl hayvanları,
8 Gökteki kuşları, denizdeki balıkları,
Denizde kıpırdaşan bütün canlıları.
9 Ey Egemenimiz RAB,
Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde!
Mezmur 8 yaratılışı kutlayan ifadelerle Tekvin 1:28
ayetini doğrulamaktadır. İnsan çoğalacak, yeryüzüne
yayılacak, her şeyi denetimi altına alacak ve bu şekilde
egemenlik sürecekti (krş. Matta 6:10; 28:19-20). İnsan
Tanrı’nın bütün yaratılış üzerindeki krallığının,
yeryüzündeki temsilcisi gibi olacaktı; insan Yüce Kral
altındaki küçük bir kral gibi olacaktı —çünkü insan
küçük bir Tanrı gibi olsun diye yaratılmıştı (Mezmur
8:5).
Tekvin 1: 27Tanrı adamı kendi suretinde yarattı,
onu Tanrı’nın suretinde yarattı; onları erkek ve dişi
yarattı.
Böylece Tanrı insanı yarattığında, insanın Tanrı
suretine daha iyi yaklaşması, Tanrı suretini çoğaltmak
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yoluyla yeryüzüne yayılması için, Tanrı insanı adam ve
kadın olarak yarattı. Kutsal Üçlübir Tanrı kendi içinde
nasıl bir sevgi ve diyalog varsa, Tanrı benzeyişindeki
insanın da benzer bir sevgi ve diyalog içinde yaşaması
için, Tanrı insanı adam ve kadın olarak yarattı.
Tanrı, Adem’in yalnız kalmasına “iyi değil” diyerek,
adamın farklı yaratılışına dikkat çekiyor (Tekvin 2:18).
Yaratılışın başında, her şey için “iyi olduğunu gördü”
diyen nakaratı hatırlarsak, buradaki “iyi değil”
şeklindeki olumsuz ifade, Adem’in bu mükemmel
yaratılışta uyumla ve zevkle Tanrı’nın iradesine uygun
bir şekilde yaşaması için, ona uygun bir yardımcı
gerektiğini anlamamıza yardım ediyor. Bu yüzden
Tanrı sadece “iyi değil” demiyor ama “Adem’e uygun
bir yardımcı yapacağım” da diyor.
Bundan sonra Tanrı bu mükemmel yaratılışın tamamını
Adem’in gözü önünden geçiriyor; ve Adem her şeye bir
ad veriyor (Tekvin 2:19). Bu süreç mutlaka Adem’in
yalnızlığını görmesine yardım ediyor. Çünkü sonraki
ayet “Adem için uygun bir Yardımcı bulunmadı” diyor
(2:20).
Böylece Tanrı, insanı adam ve kadın olarak yaratıyor;
kadını, adam için “uygun bir yardımcı” olarak yaratıyor.
Öyle ki, insan hem Tanrı’ya ihtiyaç duysun, hem de
insan birbirine ihtiyaç duysun.
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İnsanın diğer yaratılmış şeylerden bu ayrıcalığını
anladığımızda, ilk günah ile meydana gelen düşüşün
sonuçlarını daha iyi bir şekilde anlayabiliriz.
Adem ve Havva birbirleriyle ve Tanrı ile uyum içinde
yaşarken bir gün yılan kadına, “Tanrı gerçekten,
'Bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin'
dedi mi?” diye soruyor (Tekvin 3:1). Bu şekilde bir
şüphe meydana getirdiği gibi, Havva’nın kafasında
“acaba bu ağaçtan yemek nasıl bir şey olmalı?”
şeklinde bir merak uyandırmış olmalıdır.
Tekvin 3:2 Kadın, "Bahçedeki ağaçların
meyvelerinden yiyebiliriz" diye yanıtladı,
3 "Ama Tanrı, 'Bahçenin ortasındaki ağacın
meyvesini yemeyin, ona dokunmayın; yoksa
ölürsünüz' dedi."
Havva’nın cevabında bir doğru bir de yanlış görüyoruz.
Tanrı “ağacın meyvesini yemeyin” dedi ama “ona
dokunmayın” demedi.
Yılan bu zayıf durumdan faydalanmak için hemen
Tanrı’yı yalanlıyor:
Tekvin 3:4 Yılan, "Kesinlikle ölmezsiniz" dedi,
Sonra yılan gerçeği çarpıtarak konuşmaya şöyle
devam ediyor:
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Tekvin 3:5 "Çünkü Tanrı biliyor ki, o ağacın
meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyiyle
kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız."
Yılan “gözleriniz açılacak” derken bir anlamda doğru
söylüyor; ama diğer yandan insan zaten ‘Tanrı gibi’
yaratılmıştı.
Tekvin 3:6 Kadın ağacın güzel, meyvesinin yemek
için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici
olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki
kocasına verdi, o da yedi.
Böylece Havva gözün tutkularına (I.Yuhanna 2:16)
yenik düşüyor. Havva Tanrı’nın gizli olan bilgeliğine
ulaşmak istiyor (Tesniye 29:29).1 Havva Tanrı’nın
kendi açıkladıklarıyla mutlu olmayı istemek yerine,
Tanrı’lıktaki her şeyi bilmek istiyor. Ancak insan her
şeyi bilseydi, kendisi Tanrı olacaktı. Bu durumda insan
Tanrı’daki yüceliğe kendisi göz dikmiş oluyor. Eğer
insan Tanrı’nın gizlide olan iradesini bilseydi, Tanrı’ya
ihtiyacı olan bir varlık olmak yerine, “kendi hayatının
rabbi” olacaktı. Tanrı’nın Yasası altında yaşamak
1

Tanrı’nın açıklanmış olan iradesi, insana
bildirdikleridir (II.Timoteyus 3:16). Ama Tanrı’nın
insana açıklamadığı bir de gizli iradesi vardır (Elçilerin
İşleri 1:7, Romalılar 11:33-34): Eyüp 11:7 Tanrı'nın
derin sırlarını anlayabilir misin? Her Şeye Gücü Yeten'in
sınırlarına ulaşabilir misin? 8 Onlar gökler kadar
yüksektir, ne yapabilirsin? Ölüler diyarından derindir,
nasıl anlayabilirsin?
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yerine, insan kendi canının istediği yolda yaşayacaktı.
Açıkçası her şey mutlak hükmeden Tanrı’nın
dünyasında, insan asla böyle bir duruma gelemezdi.
Bütün bu olaylar sırasında Adem karısının yanında
olayları izlediği için, bu bilgeliği Adem de istemiştir.
Tanrı her şeyi tam iyi yaratmıştı. Tanrı insanı kendi
suretinde yarattığında, insanın yeryüzünü doldurması
ve yeryüzünü denetimi altına alması; insanın yaratılışa
hükmederek yaşaması için onu gerekli olan bilgelikle
de donatmıştı.
Tanrı insana zaten iyi olanı bildirmişti: yasak olandan
yemeyeceksin. Bu durumda Tanrı insana kötü olanı da
bildirmiş oldu: yasak olandan yemek kötüdür. İnsana
böyle bir bilgelik verilmişti. Yasak olan ağaçtan
yememek Tanrı’ya itaat, Tanrı’ya Rablik hakkını
tanımak oluyordu; insan bu şekilde Tanrı’ya tapınmış
oluyordu. Böylece ilk ailemizin itaatsizliği nedeniyle
dünyaya günah girdi.
Günahın dünyaya girişinin ardından ilk göze çarpan
şey utanç, saklanma ve korku oluyor:
Tekvin 3:7 İkisinin de gözleri açıldı. Çıplak
olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları
dikip kendilerine önlük yaptılar.
8 Derken, günün serinliğinde bahçede yürüyen
RAB Tanrı'nın sesini duydular. O'ndan kaçıp
ağaçların arasına gizlendiler.
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Daha önce Tanrı ile sohbet eden insan; ilk günahtan
sonra Tanrı’nın sesini duyduğunda korkuyor,
saklanmak istiyor. Daha önce çıplaklık nedir bilmeyen
Adem ve Havva günahtan sonra kendi bedenlerinden
ve birbirlerinden utanıyorlar. Tanrı olan her şeyi
gördüğüne ve bildiğine rağmen, Adem’e biten
“neredesin?” diye sesleniyor.
Tekvin 3:9 RAB Tanrı Adem'e, "Neredesin?" diye
seslendi.
10 Adem, "Bahçede sesini duyunca korktum.
Çünkü çıplaktım, bu yüzden gizlendim" dedi.
11 RAB Tanrı, "Çıplak olduğunu sana kim
söyledi?" diye sordu, "Sana meyvesini yeme
dediğim ağaçtan mı yedin?"
Bu soru, Adem’in yaptığı şeyle yüzleşmesi için
gerekiyordu.2 Adem Tanrı’nın isteği olan yoldan
çıkmıştı. Adem bir anlamda utancı, korkusu ve
saklanması ile kötü bir duruma düştüğünü görmüş
oluyordu. Ancak Tanrı’nın bu “neredesin?” şeklindeki
sorusuna
verdiği
cevaptan,
Adem’in
sorumluluklarından kaçtığını görüyoruz:

2

Önce Adem yaratıldığı için (I.Timoteyus 2:13),
Havva’nın önce aldatılmasına rağmen Tanrı bu suçtan
Adem’i sorumlu tutmaktadır. Bu yüzden Tanrı
“neredesin?” sorusunu Adem’e sormuştur. Bu yüzden
Yeni Ahit ilk günahtan bahsederken “Adem’in suçu”
ifadesini kullanır (Romalılar 5:14-15).
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Tekvin 3:12 Adem, "Yanıma koyduğun kadın
ağacın meyvesini bana verdi, ben de yedim" diye
yanıtladı.
Adem burada Havva’yı ve Tanrı’yı suçluyor. Adem’in
cevabı “Senin bana verdiğin kadın bunu yaptı; kadını
bana vermeseydin böyle olmazdı” iması içeriyor.
Burada açıkça görülen şudur: günahın girişi ile birlikte
Tanrı ve insan arasındaki ilişki bozuluyor. İnsanın Tanrı
ile olan ilişkisinin bozulmasının bir sonucu olarak da
insanın insanla olan ilişkisi bozulmaktadır. Daha önce
Tanrı’nın kendisine armağanı olan kadını görünce
sevinen Adem (2:22-23), günaha düşünce kendinde bir
suç görmüyor ve suçu başkasına kadına ve Tanrı’ya
atıyor. Ancak Adem kendi suçluluğunu kabullenmek
istemiyor.
Havva ayartıya düşüp günah işlediğinde, Adem çok
uzakta değildi. Çünkü 3:6 ayeti, Havva’nın yasak
meyveyi yedikten sonra “yanındaki kocasına verdi, o
da yedi” ifadesini kullanmaktadır. Görüldüğü üzere
Adem’in, karısını düşüşten koruması gerekirken, Adem
olanları seyretmekle yetinmiştir.
Adem kendisi ve karısı için af dileyeceğine, suçu kabul
etmek istemiyor. Karısına “yasak, yemeyeceğiz”
demek yerine o da yasak meyveyi alıp yiyor.
Günahın dünyaya girişi ile birlikte Tanrı hemen günahı
yargılıyor. Dünyaya acı çekmek ve ağrı duymak gibi
sıkıntılar giriyor:
16

Tekvin 3:16 RAB Tanrı kadına, "Çocuk
doğururken sana Çok acı çektireceğim" dedi, "Ağrı
çekerek doğum yapacaksın. Kocana istek
duyacaksın, Seni o yönetecek."
Günah öyle radikal bir sorun ki, toprak da lanetleniyor:
Tekvin 3:17 RAB Tanrı Adem'e, "Karının sözünü
dinlediğin ve sana, Meyvesini yeme dediğim
ağaçtan yediğin için Toprak senin yüzünden
lanetlendi" dedi, "Yaşam boyu emek vermeden
yiyecek bulamayacaksın.
18 Toprak sana diken ve çalı verecek, Yaban otu
yiyeceksin.
19 Toprağa dönünceye dek Ekmeğini alın teri
dökerek kazanacaksın. Çünkü topraksın,
topraktan yaratıldın Ve yine toprağa döneceksin."
Daha önce rahatça yemek yemek mümkünken,
günahın girişi ile birlikte insanın ekmek bulması
zahmete dönüşüyor. Daha önce yaratılış insanın
yetkisi altında olduğundan, insan yaratılışa
hükmederek, yaratılışın armağanlarının tadını
çıkararak yaşarken; günahın girişi ile birlikte toprak
diken ve çalı bitirmeye başlıyor; böylece insanın ekmek
yemesi için daha ağır bir bedel ödemesi gerekiyor.
Diğer yandan günaha rağmen Tanrı “neredesin?” diye
Adem ve Havva ile konuştuğuna göre, Tanrı halen
insana lütuf göstermiş oluyor. Çünkü Tanrı olan biten
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hakkında yılana hiçbir şey sormuyor; fakat yılana
doğrudan yargısını açıklıyor (Tekvin 3:14-15).
Günah, insanın kendisinin düzeltemeyeceği kadar
kökten bir sorun olduğu için, bir kurtarıcının gelmesi
gerekiyordu. Bu yüzden ilk günah ile gelen düşüş
ardından yılanın yargısı açıklanırken, yılanın başını
ezecek olan Kurtarıcı da müjdelendi:
Tekvin 3:15 Seninle kadını, onun soyuyla senin
soyunu Birbirinize düşman edeceğim. Onun
(kadının) soyu senin başını ezecek, Sen onun
topuğuna saldıracaksın."
2:17 ayetinin “iyiyle kötüyü bilme ağacından yediğin
gün kesinlikle ölürsün” diyen uyarısını hatırlarsak;
günahın ardından insan hemen ölseydi, bu, kesinlikle
adil bir karar olurdu. Ancak Tanrı bir Kurtarıcı vaat
ederek lütuf dolu olduğunu göstermiş oldu. Böylece
Adem karısına Havva adını veriyor. Havva
“yaşamveren” anlamına geliyor.
Tekvin 3:20 Adem karısına Havva adını verdi.
Çünkü o bütün insanların annesiydi.
Bu vaat edilen Kurtarıcı olağan bir yoldan değil de,
mucizevi bir şekilde kadından doğacağı için, Kurtarıcı
Müjdesi ‘adamın soyu’ değil de ‘kadının soyu’ şeklinde
ifade edilmiştir (İşaya 7:14, Mika 5:2-3):

18

Luka 1:31 Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak,
adını İsa koyacaksın.
32 O büyük olacak, kendisine 'Yüceler
Yücesi'nin Oğlu' denecek. Rab Tanrı O'na, atası
Davut'un tahtını verecek.
33 O da sonsuza dek Yakup'un soyu üzerinde
egemenlik sürecek, egemenliğinin sonu
gelmeyecektir."
Böylece hem Vaftizci Yahya hem de Mesih İsa, sözde
dindar olup da Tanrı’nın iadesine karşı duran kimseleri
“yılan” olarak nitelendirmiştir (Matta 3:7; 12:34; 23:33
krş. Romalılar 3:10-18):
Yuhanna 8:44 Siz babanız İblis'tensiniz ve
babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz.
O başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı.
Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi
doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır.
Eski Ahit ile Yeni Ahit arasındaki süreklilik gereği,
buradaki “yılan” benzetmesi, aynı zamanda Kurtarıcı
ve şeytan arasında düşmanlık olacağına dikkat çeken
Tekvin 3:15 ayeti ile aynı paralelliktedir. Bu savaş aynı
zamanda Tanrı’nın ev halkı ve yılanın soyu arasında
da görülmektedir (Vahiy 2:10; 12:9-11). Bu yüzden
Pavlus ve Yunanna Kıbrıs’tayken, Vali Sergius’u
Mesih’e iman etmekten caydırmaya çalışan büyücü
Elimas’a “İblis'in oğlu” diyerek seslenmiştir (Elçilerin
İşleri 13:9-12 krş. Romalılar 16:20).
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Adem ve Havva’nın öyküsüne tekrar dönersek, onlar
günah ve utanç içinde, korkuyla Tanrı’dan saklanıp
kendi kendilerini örtmeye çalışmaları Tanrı’yı hoşnut
etmediği için, Tanrı deriden bir kaftan ile onları örttü
(3:21). Deri kaftan, öncelikle bir kurban
çağrıştırmaktadır; ve kurban da kan ve ölümü
çağrıştırmaktadır.
Açıktır ki, Tekvin 3:15 ayetinde Tanrı sadece yılanın
yenilgisini ve Mesih’in zaferini müjdelememiştir. Aynı
zamanda bu ayette kadın soyundan gelecek olan bu
eşsiz Kurtarıcı’nın, bir kurban misali, kanı aracılığı ile
insanı kurtulacağı müjdelenmiştir. Bu yüzden Vaftizci
Yahya’nın Mesih hakkındaki tanıklığı “dünyanın
günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu” şeklindedir
(Yuhanna 1:29, krş. Efesliler 5:2 krş. (Tekvin 22:6-8)
I.Petrus 1:18-19, Vahiy 5:8-10):
Matta 20:28 Nitekim İnsanoğlu, hizmet edilmeye
değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye
olarak vermeye geldi (krş. Mezmur 49:7, Yuhanna
10:14-15).
İbraniler 9: 27Ve insanlara bir defa ölmek ve
ondan sonra yargılanmak kararlaştırılmış olduğu
gibi,
28Böylece Mesih de birçoklarının günahlarını
yüklenmek için bir kez sunulmuş olup ikinci kez,
günah sunusu olmaksızın, kurtuluş için kendisini
bekleyenlere görünecektir.
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Matta 26:28 Çünkü bu benim kanımdır,
günahların bağışlanması için birçokları uğruna
akıtılan antlaşma kanıdır.
Tanrı’nın Adem ile yaptığı antlaşma, yaşam buyruğu ve
ölüm tehdidi içermektedir: “yasak olandan yeme ve
yaşa; yasak olandan yersen kesinlikle öleceksin.”
Adem insanlığın başı olduğundan, bu antlaşma bütün
Adem soyunu kapsamaktadır (Romalılar 5:14-15). Yani
bütün insanlık Adem’de düştü. Benzer şekilde Mesih,
yenilenmiş insanlığın başı olarak, kendisine iman ile
yeniden doğuşu alan kimseler için kurtuluşu sağladı
(Yuhanna 3:16, I.Yuhanna 4:10, Romalılar 5:17-19;
6:23):
Romalılar 5:21 Öyle ki, günah nasıl ölüm yoluyla
egemenlik sürdüyse, Tanrı'nın lütfu da Rabbimiz
İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşam vermek üzere
doğrulukla egemenlik sürsün.
I.Korintliler 15:21 Ölüm bir insan aracılığıyla
geldiğine göre, ölümden diriliş de bir insan
aracılığıyla gelir.
22 Herkes nasıl Adem'de ölüyorsa, herkes
Mesih'te yaşama kavuşacak.
İlk Adem bahçede kendi iradesinin peşinden gitti ve
Tanrı’nın iradesine karşı geldi, günah işledi. Son
Adem (Mesih), ilk Adem’in miras bıraktığı dünyaya
geldi, bahçede Baba Tanrı’nın iradesine itaat etti:
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Matta 26:39… "Baba, mümkünse bu kâse benden
uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin istediğin
olsun."
Ancak Mesih’in kurtarıcılığı sadece insanı kapsamıyor.
İlk günah ile birlikte toprak da lanetleniyor:
Tekvin 3:17 RAB Tanrı Adem'e, "Karının sözünü
dinlediğin ve sana, Meyvesini yeme dediğim
ağaçtan yediğin için Toprak senin yüzünden
lanetlendi" dedi…
Bu yüzden bu yaratılışın da kurtarılmaya ihtiyacı vardır.
Çünkü bu yaratılış Tanrı’nın eseridir, bu yaratılış iyidir
çünkü Tanrı onu yarattı; bu yüzden Tanrı bu yaratılışı
kurtarmak istiyor; çünkü Tanrı bu yaratılışı seviyor;
çünkü Tanrı her şeyi sevdiği için yarattı:
Romalılar 8:19 Yaratılış, Tanrı çocuklarının ortaya
çıkmasını büyük özlemle bekliyor.
20-21 Çünkü yaratılış amaçsızlığa teslim edildi. Bu
da yaratılışın isteğiyle değil, onu amaçsızlığa
teslim eden Tanrı'nın isteğiyle oldu. Çünkü
yaratılışın, yozlaşmaya köle olmaktan kurtarılıp
Tanrı
çocuklarının
yüce
özgürlüğüne
kavuşturulması umudu vardı.
22 Bütün yaratılışın şu ana dek birlikte inleyip
doğum ağrısı çektiğini biliyoruz.
Yaratılış Tanrı çocuklarının ortaya çıkmasını özlemle
bekliyor. Ve Mesih’in gelişi ile birlikte yenilenmiş bir
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şekilde yeni bir yaşama (sonsuz yaşama) başlayacak
olan Tanrı halkı, bu yaratılışın yenilendiğini görecektir.
Şu anki düşmüş olan yaratılış bu yüzden doğum ağrısı
çekiyor.
Böylece Mesih’in gelişi ile birlikte O’nun yüce görkemi
önünde yaratılışın titreyip sarsıldığını görüyoruz
(İbraniler 12:25-27). Yani Mesih’in getireceği yeni
yaratılış bu şimdiki eskimiş olan yaratılışı bir doğum
sancısı sarsılması gibi titreterek gelecektir.
Bu yüzden Vahiy Kitabında karşımıza çıkan Yeni
Yeruşalim (21:1-4 krş. 21:5), Mesih’in bütün yaratılışı
yenilemesiyle belli oluyor. “her şeyi yeniliyorum” diyor
(Vahiy 21:5, Matta 19:28-29).
Kutsal Kitap yaratılış öyküsü ile başlıyor (Tekvin 1:1)
ve Mesih’in ikinci gelişi ile birlikte yenilenmiş bir
yaratılış ile tamamlanıyor (Vahiy 21:5).
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övgülerimiz-şükranlarımız…

Ey Tanrım, ey Kral, seni yücelteceğim,
Adını sonsuza dek ve daima öveceğim.
Seni her gün övecek,
Adını sonsuza dek yücelteceğim.
ya RAB, akıl ermez büyüklüğüne,
yalnız Sen övgüye layıksın,
Sen kutsalsın…
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Günah-Düşüş-Yargı Üzerine-I
Bütün insanlık Adem’de günah işledi; ve böylece bütün
insanlık sonsuz ölüm ve lanet altına girdi. Tanrı bütün
insanlığı bu lanetin ve günahın egemenliğinde
bıraksaydı; ve Tanrı bu günahlarından dolayı bütün
insanlığı yargılayıp cezalandırsaydı, hiç kimseye
adaletsiz davranmış olmayacaktı.i
Elçinin ne söylediğine bakın:
Romalılar 3:19 Kutsal Yasa’da söylenenlerin her
ağız kapansın, bütün dünya Tanrı’ya hesap versin
diye Yasa’nın yönetimi altındakilere söylendiğini
biliyoruz.
23 Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın
yüceliğinden yoksun kaldı.
6:23 Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı’nın
armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz
yaşamdır.
Tanrı yalnızca en merhametli değil, aynı zamanda en
adil olandır. Sözü’nde açıkladığı şekliyle, Tanrı’nın
adaleti O’nun sonsuz görkemine karşı işlediğimiz
günahların hem geçici hem de sonsuza kadar, beden
ve can olarak yargılanmamızı gerektirir. Tanrı’nın
adaleti tatmin edilmedikçe Tanrı’nın yargı ve
cezasından kaçamayız.ii
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Böylece bizler kendi adımıza Tanrı’nın tatmin olmasını
sağlayamayacağımıza veya Tanrı’nın öfkesinden
kendimizi kurtaramayacağımıza göre, Tanrı sınırsız
merhametinden dolayı bize bir garanti olarak, bizim
yerimize çarmıhta günah olan ve bizim için gerekli olan
tatmini yeterli bir şekilde sağlayabilecek olan biricik
Oğlu’nu vermiştir.iii
İnsan, Tanrı benzerliğinde ve Tanrı düşüncesinde,
Yaratıcı hakkında doğru ve yararlı olan bilgi ile;
iradesinde ve yüreğinde doğrulukla ve tüm
duygularında saflıkla donatılmış olarak kutsal olmak
üzere yaratılmıştı. Ancak insan şeytanın kışkırtmasıyla
ve kendi özgür iradesiyle Tanrı’ya başkaldırarak
kendisini bu harika armağanlardan yoksun bırakmıştır.
Bunların yerine insan kendi üzerine körlük, korkunç bir
karanlık, yararsızlık, yanlış kararlar verme, sapkınlık,
isyan, yürek ve irade sertliği ve son olarak da bütün
duygularına kirlilik getirmiştir.iv
İnsanlık, düşüşten sonra kendisi gibi çocuklar dünyaya
getirmiştir (Tekvin 5:3). Bu da, bozulmuş bir doğaya
sahip olarak, bozulmuş bir doğaya sahip çocuklar
dünyaya getirdikleri anlamına gelmektedir. Tanrı’nın
yargısıyla bu bozulmuşluk, Mesih hariç, Adem’den
itibaren onun bütün soyuna, daha önceki zamanlarda
Pelagiyusçuların söylediği gibi örnek alma yoluyla
değil, bu sapkın doğanın bir sonraki nesle aktarımıyla
yayılmıştır.v
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Bu yüzden, bütün insanlar günah içinde anne karnına
düştüğünde gazap çocukları olarak doğmakta;
kendilerini kurtarmaktan aciz, kötülüğe eğilimli,
günahlarında ölü, günaha köle kimseler olduğundan;
Kutsal Ruh’un yenileyen lütfu olmaksızın Tanrı’ya
dönme konusunda ne isteklidirler ne de bunu
yapabilecek güce sahiptirler. Lütuf olmaksızın
bozulmuş bu doğalarını değiştiremezler; ve böylesi bir
değişime kendilerini hazırlayamazlar bile.vi
Düşüşten sonra insanın içinde, hâlâ Tanrı’yı, doğal
şeyleri, ahlaksal ve ahlak dışı şeyleri ve bunlar
arasındaki farkı ayırt edebilecek bazı fikirlere sahip
olabilecek kadar doğanın ışığı bulunmaktadır. Bu ışık,
insanlığın bir şekilde erdemli olma isteğine sahip
olmasını ve dışsal olarak iyi birisi olmasını
sağlamaktadır. Fakat doğanın bu ışığı, insanı, kurtaran
Tanrı bilgisine ulaştırma ve imana getirme konusunda
yeterlilikten tamamen uzaktır. Aslında, insan bu ışığı
bile doğru kullanamamaktadır. Bunun yerine insan
doğanın bu ışığını tamamen çarpıtmakta ve günahlı bir
şekilde bu bilgiyi bastırmaktadır. Bu şekilde
davranmakla insan, kendisini Tanrı’nın önünde özürsüz
bırakmaktadır.vii
İnsan Tanrı’nın emirlerini mükemmel bir şekilde yerine
getiremeyip, her gün düşünceleri ile, her gün sözleri ve
işleri ile günah işlediğinden; en küçük günah bile
Tanrı’nın egemenliğine, iyiliğine, kutsallığına, doğru
olan yasasına karşı gelmek demek olduğundan,
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günahlar hem bu dünyada hem de gelecek olan
dünyada O’nun gazabını ve lanetini almayı hak eder.viii
Tanrı’nın gazabından ve lanetinden kurtulmamız için
iman ile Mesih’e dönmeliyiz.ix Çünkü Mesih’in aracılığı
olmadan günahlar bağışlanamaz:
İbraniler 9:22 Nitekim Kutsal Yasa uyarınca
hemen her şey kanla temiz kılınır, kan
dökülmeden bağışlama olmaz.
I.Petrus 1:18-19 Biliyorsunuz ki, atalarınızdan
kalma boş yaşayışınızdan altın ya da gümüş gibi
geçici şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu
andıran Mesih’in değerli kanının fidyesiyle
kurtuldunuz.
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övgülerimiz-şükranlarımız…

Çobanımız Rab, Sen kutsalsın,
iyilik ve sevgi Sendedir,
Senin doğruluk yolunda yürüyenleri bereketlersin
evinin güzelliğini sevenleri aydınlatırsın
Sana övgüler olsun; Sen iyisin.
isyanlarımızı bağışlayan,
günahlarımızı örten Rab,
suçlarımız Senden gizli değildir,
suçlarını itiraf edenleri Mesih’te bağışlarsın.
sığınağımız Sensin,
koruma ve kurtuluş Sendedir,
Sana övgüler olsun, Sen kutsalsın;
Sevgisi sonsuz olan Rab
yerin bütün uçlarından halkını toplarsın;
halkına kurtuluş veren,
halkını özgür kılan Rab,
harikaların saymakla bitmez
Sana şükürler olsun,
Sen kutsal, kutsal, kutsalsın.x
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Tövbe ve İman Çağrısı
1-) Vaftizci Yahya, Mesih’in ön habercisi olarak ortaya
çıktığında insanlığın tövbe ederek (günahtan
dönerek) Mesih’i karşılamaya hazır olmasını istemiştir:
Matta 3: 1O günlerde Vaftizci Yahya belirdi.
Yahudiye çölünde sözü yayarak, 2“Günahtan
dönün, çünkü göklerin hükümranlığı yaklaştı”
sözleriyle vaaz etmekteydi.
Öyleyse samimi tövbe ile Mesih’e geliyoruz. Mesih’e
imanda samimi isek, canımız tövbeye yönelir. Buradaki
yaklaşıma dikkat edin. Tövbe etmek başka bir şey,
Mesih’e gelmek başka bir şey değildir. Tövbe
etmedikçe
günahkârların
Kurtarıcısı
Mesih’e
gelemeyiz. Ve Mesih’e iman ile aşılanmış bir kişide
tövbe vardır.
İsrail’in sıklıkla Tanrı’daki ayrıcalığını unutup başka
ilahların ardınca gitmesini hatırladığımızda ise tövbe
çağrısının (günahtan dönün) düşüşten sonra hep
devam eden bir Tanrı çağrısı olarak Kutsal Kitap’ta yer
aldığını görmekteyiz (Eyüp 34:21-24, Mezmur 11:4,
Yeremya 2:19):
II.Tarihler 30:9 RAB'be dönerseniz, kardeşlerinizi,
oğullarınızı tutsak edenler onlara acıyıp bu ülkeye
dönmelerine izin vereceklerdir. Çünkü Tanrınız
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RAB lütfeden, acıyan bir Tanrı'dır. O'na
dönerseniz, O da yüzünü sizden çevirmeyecektir.
Hoşea 14:1 Tanrın RAB'be dön, ey İsrail,
Çünkü suçlarından ötürü tökezledin.
Mesih’in yeryüzündeki hizmeti sırasında da aynı daveti
yapması yine bu konunun önemine dikkat çekmektedir:
Matta 4: 17Bu olaylardan sonra İsa Söz’ü yaymaya
başladı. “Günahtan dönün (tövbe edin), çünkü
göklerin hükümranlığı yaklaştı” diyordu.
Mesih yeryüzündeki hizmetindeyken yetiştirdiği elçileri
ikişer ikişer göreve gönderdiğinde, onların da Göklerin
Egemenliğini aynı çağrı ile vaaz etmek üzere
yetiştirilmiş olduğunu görmekteyiz:
Markos 6:(7-13) 12Öğrenciler gidip insanların
günahtan dönmesi için sözü yaydılar.
Kilisenin hizmetinde çarmıhtan sonra da tövbe çağrısı
(günahtan dönün –tövbe edin) önemini yetirmemiştir.
Bu yüzden Mesih göğe yükselmeden önce kiliseye
tövbe çağrısı yapmaya devam etmek üzere vasiyet
etmiştir:
Luka 24: 46yazılmış bulunanlara ilişkin kendilerini
aydınlattı: “Mesih’in işkence çekmesi ve üçüncü
gün ölüler arasından dirilmesi gerektiğini ve
47O’nun
adıyla günahların bağışlanmasını
sağlayan günahtan dönüş (tövbe) bildirisinin
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Yeruşalim’den
yayılmasını..

başlayarak

tüm

uluslara

Çarmıhtan sonraki ilk Pentekost Yortusunda elçi
Petrus’un “tövbe edin –günahlarınızdan dönün”
diyerek verdiği vaazı (Elçilerin İşleri 2:38), elçisel
kilisenin Mesih’teki hizmetine nasıl baktığı konusunda
tarih boyunca kiliseye uyarıcı bir örnek olmuştur.
Tövbe çağrısı ile hizmetine güçlenerek devam eden
kilise, karşılaştığı baskı ve zorluklarda bu misyonunu
her devirdeki kiliseye hatırlatarak bir anlamda tövbe
çağrısını3 bizlere miras bırakmıştır:
Elçilerin İşleri 5: 31Tanrı O’nu kendi sağına Başkan
ve Kurtarıcı olarak yükseltti; İsrail’e günahlardan
dönüşü (tövbeyi) ve günahların bağışlanmasını
sağlasın diye…
Bu anlamda tövbe çağrısının aynı zamanda Müjdeci bir
çağrı olduğuna da dikkat edin. Böylece elçisel kilisenin
devamı olarak, Kelami ve Müjdeci Hristiyanlar olarak
bizler de Kutsal Kitap boyunca var olan aynı çağrıyı
yineliyoruz:
II.Tarihler 7:14 adımla çağrılan halkım
alçakgönüllülüğü takınır, bana yönelip dua eder,
kötü yollarından dönerse, gökten onları
3

Elçilerin işleri 8:22; 11:18; 13:24; 17:30; 20:21; 26:20,
II.Korintliler 12:21, İbraniler 6:1-2, II.Petrus 3:9 (Vahiy
2:5).
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duyacağım, günahlarını bağışlayıp ülkelerini
sağlığa kavuşturacağım.
Mika 6:8 Ey insanlar, RAB iyi olanı size bildirdi;
Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden Ve
alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka
Tanrınız RAB sizden ne istedi?
2-) Hristiyan hayatı tövbe ve imana dayalıdır. Günah ve
gazaptan kurtuluşun Mesih’in çarmıhta yaptığı sonsuz
ve mükemmel kurbana bağlı olmasından dolayı, iman
yaşamı kendisini tövbekar bir yaşamda belli eder. Diri
iman kendisini alçakgönüllülükle itiraf ve samimi tövbe
ile yenilenme arayışında gösterir.
Mesih İsa yeryüzündeki hizmetindeyken “acı çekip
öleceğini ve üçüncü gün ölümden dirilmesi ile
günahların bağışlanması ve tövbe çağrısının
(günahtan
dönme
çağrısının)
Yeruşalim’den
başlayarak bütün uluslara O’nun adıyla duyurulacağını”
bildirmiştir (Luka 24:46-47). Böylece Mesih, tövbe
çağrısının gelecekte de (çarmıhtan sonra) kilisenin
yaşamsal pratiklerinin içinde yer almasını istemiştir.
Mesih’in gelişine tanıklık etmek üzere hizmete
başlayan Vaftizci Yahya tövbe çağrısında bulunarak
(Matta 3:1-2), insan hayatına sadece Mesih’te
bağışlanan yenilenmeye dikkat çekmiştir.
Böylece kilise Tanrı’nın lütfunu, bereketlerini,
sağlayışını, vaatlerini, şifasını ve kurtarışını vaaz
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ettiği gibi; tövbeyi vaaz etmek de, öğretmek de yine
kilisenin görevidir.
Kutsal Kitap, insanın düşmüş olduğu için günahlı
olduğunu; insanın Tanrı’nın gazap ve yargısından
kurtulabilmesi için İsa Mesih’e iman etmesi gerektiğini;
kurtuluşun Mesih’in çarmıh aracılığı ile düşmüş insana
bağışladığı bir armağan olduğunu öğretir. Bu imana
sahip kimseler de Tanrı’nın bu lütfuna tövbekar bir
yaşam ile itaat eder; alçakgönüllü bir tutum ile,
yumuşak huylu bir yaşam ile bu lütfu cevaplarlar.
Böylece Tanrı’nın geçmişte peygamber aracılığı ile;
sonra da Mesih’in elçileri aracılığı ile yaptığı ‘tövbe,
günahların itirafı ve Tanrı’ya dönme’ daveti tarih
boyunca her devirdeki kilisede tekrarlanmıştır (Elçilerin
İşleri 5:31):
İşaya 5:3 Kulak verin, bana gelin.
Dinleyin ki yaşayasınız.
Ben de sizinle sonsuz bir antlaşma,
Davut’a söz verdiğim kalıcı iyilikleri içeren bir
antlaşma yapayım.
Böylece Müjde’ye dayalı olarak kilise iman çağrısı
yaparken Mesih’teki yaşama götüren tövbeyi vaaz
eder:
Elçilerin İşleri 20: 21Yahudiler’e de Yunanlılar’a da
Tanrı doğrultusunda günahtan dönmeleri ve
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Rabbimiz İsa’ya iman etmeleri için tanıklıkta
bulundum.
Kişiler Tanrı’nın vaatlerine bakarak bereketlendiği gibi;
ölülerin dirilişi, günahların affı ve sonsuz yaşam
umuduna bakarak bereketlendiği gibi; tövbe, itiraf,
pişmanlık, günahlar üzerine yas ve oruç ile imanda
yenilenerek de bereketlenir.
3-) Böylece günahların itirafı ve tövbe ile bağışlanma
talebimiz bizi diğer bir adıma götürmelidir:
BAĞIŞLAMAK –başkalarını bağışlamak.
Matta 6: 12Ve bize karşı suç işleyenlerin suçunu
bağışladığımız gibi sen de bizleri bağışla.
Rab’bin
duasındaki
bağışlanma
yakarışımızı
hatırlarsak, Tanrı’dan bağışlanma dilenmek için O’na
yaklaşırken başkalarını bağışlamış olmamız esastır.
Yani başkalarını bağışladığımız için Tanrı’dan
bağışlanma dilemeye cesaretimiz vardır.
Böylece kişisel itiraf, samimi tövbe ile bağışlanma
dualarımızı, başkalarını bağışlayarak Tanrı’ya
kaldırıyoruz:
Matta 6: 14“İnsanların suçlarını bağışlarsanız, göksel
Babanız da sizleri bağışlar. 15Ama bağışlamazsanız,
Babanız da sizin suçlarınızı bağışlamayacaktır.”
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4-) Diğer yandan günahımızın zarar verdiği kişilerle
barış yapmak için çalışmalıyız. Bizim suçumuzdan
dolayı üzülen ve zarar gören kişilere, açıkça
pişmanlığımızı ifade edip bizi bağışlamalarını
istemeliyiz; Tanrı önünde suçlu olduğumuzu,
günahımızdan dolayı zarar gören kişiye açıkça ifade
etmeliyiz. Yakup 5:16 ayeti günahla bu şekilde açıkça
yüzleşmeyi ruhsal ve fiziksel şifa (bereket) ile
ilişkilendirmektedir.
Yakup 5:16 Bu nedenle, şifa bulmak için
günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz
için dua edin. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve
etkilidir.
Başkalarını bağışlamak ve başkalarından bağışlama
dilemek, günahla doğru bir şekilde yüzleşmek ve
günahla Kelami bir şekilde mücadele etmek için gerekli
bir disiplindir. Böylece tövbede meyve vermek söz
konusudur.
Dua Edelim: Mezmur 57
—Günahla mücadelede ruhsal bir savaş
içinde olduğunuzu unutmayın –Efesliler
6:10-18. Günahla mücadele ederken insanla
(Günahkârla) savaşır duruma düşmeyin—
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Kim
başkalarını
bağışlayabilir?

karşılıksız

olarak

Günahlarını
samimiyetle
itiraf
edip
alçakgönüllülükle
Tanrı’dan
bağışlanma
dileyebilen bir kişi başkalarını karşılıksız olarak
bağışlayabilir?
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xi1.

Yaşama götüren tövbe, Müjdesel bir lütuftur,4
bu öğreti her Müjde hizmetlisi ve Mesih’e inanan
kişi tarafından duyurulmalıdır.5
2. Tanrı yasasının kutsal ve doğru doğasına karşıt
olan günahlarının teşkil ettiği tehlikeyi ve ayrıca
bunların pisliğini ve iğrençliğini göremeyip,
hissedemeyen bir günahkâr bu tövbe sayesinde;
ve O’nun tövbekarlara gösterdiği Mesih’teki
merhametinin bilincine vardığında, işlediği tüm
günahlar için büyük üzüntü duyarak ve nefret
ederek bu günahları bırakıp Tanrı’ya döner6 ve
O’nun buyruklarının gösterdiği yolların hepsinde
O’nunla birlikte yürümeyi amaçlar ve bu konuda
gayret gösterir.7
3. Günah için herhangi bir şekilde tatmin sunması
ya da bağışlanmanın herhangi bir şekilde sebebi
olması için her ne kadar tövbe etmiş olmaya
güvenilemezse de8 –çünkü bağışlama Tanrı’nın
karşılıksız lütfunun Mesih’te yapmış olduğu iştir–9
4

Zekeriya 12:10, Elçilerin İşleri 11:18
Luka 24:47, Markos 1:15, Elçilerin İşleri 20:21
6
Hezekiel 18:30-31, Hezekiel 36:31, İşaya 30:22,
Mezmur 51:4, Yeremya 31:18-19, Yoel 2:12-13, 15,
Amos 15, Mezmur 119:128, II.Korintliler 7:11
7
Mezmur 119:6, 59, 106, Luka 1:6, II.Krallar 23:25
8
Hezekiel 36:31-32, 16:61
9
Hoşeya 12:2, 4, Romalılar 3:24, Efesliler 1:7
5
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hiç kimse tövbe
bekleyemez de.10

olmaksızın

bağışlanmayı

4. En küçük günah bile lanetlenmeyi hak
etmeyecek kadar küçük değildir;11 ve aynı şekilde
hiçbir günah da gerçekten tövbe edenler üzerine
lanet getirecek kadar büyük değildir.12
5. İnsanlar yalnızca genel bir tövbe ile
yetinmemelidirler; belirli günahları için özel bir
şekilde tövbe etmeye çalışmak her insanın
sorumluluğudur.13
6. Her insan Tanrı’ya günahlarını kişisel olarak
itiraf ederek bunların bağışlanması için dua
etmelidir;14 bunu yaptığında ve bu günahlara
sırtını döndüğünde merhamet bulacaktır;15 öyle ki,
kardeşine ya da Mesih’in kilisesine karşı suç
işleyen kişi kendilerine karşı suç işlediği kimselere
karşı olan tövbesini ve günahından duyduğu
üzüntüyü kişisel olarak ya da herkesin önünde
açıkça itiraf etmeye istekli olmalıdır.16 Bunların
yapılması üzerine kendisine karşı suç işlenen
kişiler onunla barışmalı ve sevgiyle kabul
10

Luka 13:3, 5, Elçilerin İşleri 17:30-31
Romalılar 6:23; 5:12, Matta 12:36
12
İşaya 55:7, Romalılar 8:1, İşaya 1:16, 18
13
Mezmur 19:13, Luka 19:8, I.Timoteyus 1:13, 15
14
Mezmur 51:4-5, 7, 9, 14; 32:5-6
15
Meseller 28:18, I.Yuhanna 1:9
16
Yakup 5:16, Luka 17:3-4, Yeşu 7:19, Mezmur 51
11
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etmelidir.17
Dua Edelim: Yakup 5:16, Luka 17:4
—Günahla mücadelede ruhsal bir savaş
içinde olduğunuzu unutmayın –Efesliler
6:10-18. Günahla mücadele ederken insanla
(Günahkârla) savaşır duruma düşmeyin—

17

II.Korintliler 2:8
40

Eğer
tövbe
etmeden
dua
etmeye
çalışıyorsanız, Tanrı’nın sizin üzerinizdeki
Rablik yetkisini reddediyorsunuz [ya da
önemsemiyorsunuz] demektir.
Eğer sizlerin dualarında tövbe dualarına yer
yoksa, bu durum bir anlamda kendinizde bir
özür ya da kabahat görmediğinizi söylemek
ya da öyle düşünmek gibi bir şey olur.
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Günah ve Tövbe
Bir Hristiyan kişinin Kutsal Ruh’a paydaş olmasının
işaretlerinden biri imanın gündelik yaşamda etkin
olması, diğeri ise tövbekar bir yaklaşımdır. Aklın ve
yüreğin yenilenmesi ve Kelam’a her gün yeni bir açlıkla
bakabilmek için iman ve tövbe ile yürümek, pak bir
dindarlık gereğidir. İmanlı kişi bu şekilde dünyasallığa,
benliğe ve şeytana karşı direnir; imanlı kişi bu şekilde
emirleri ve yasakları kendisinin edinir. Böyle bir ruh hali
ile kişi Tanrı’nın gazap ve yargısından korkar; kutsal bir
Tanrı korkusu ile günahı dizginler; ve artan bir Tanrı
sevgisi ile esenliğini korur.
Eski adamın Mesih’in çarmıhına çivilenmesi, yeni
adamın Mesih’e bağlanmış diri bir iman ile mezardan
dirilmesi tövbekar bir yaşamı getirecektir. Zaten kutsal
olmayı da başka türlü açıklayamazdık.
Kutsallığımız tek kutsal olan Mesih’e bağlanmış
olmamızdan geliyor. Çarmıha bakıp Tanrı’nın günaha
olan yargısına ve öfkesine tanık olduğumuzda, bizim
uğrumuza çarmıha giden Mesih’e bakıp, aracılığı ile
suçlarımız ve günahlarımız için af diliyoruz. Ve yine
aynı çarmıha iman aracılığı ile Mesih’in bedenine
bağlanmış olarak baktığımızda, dirilişimizin sevincini
yaşıyoruz.
Galatyalılar 1:4 Mesih, Babamız Tanrı'nın isteğine
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uyarak bizi şimdiki kötü çağdan kurtarmak için
günahlarımıza karşılık kendini feda etti.
Böylece tövbe ve imanın gündelik yaşamda etkin
kılınması ile günahtan utanç duyabilmek, günahtan
tiksinebilmek mümkün olur ki, bu da kutsallığın bir
gereğidir.
Tanrı’ya artan bir şekilde bağlılık, Kelam’a gündelik
yenilenmiş bir açlıkla ihtiyaç duyabilmek için her gün
imana sarılır ve her gün kendimizi Tanrı Sözü ile
sınayıp öylece devam ederiz. Tanrı’ya dönüş, akıl ve
yüreğin böyle bir değişimini getirir. Ve yine bu değişim
sayesinde Tanrı Sözü’nün gösterdiği hedeften
ayrılmamak, Kutsal Yazılar’a ters düşmemek için
gayretli oluruz.
Böylece günah konusunu Tanrı’nın gözünden görmek
ve alçakgönüllülükle bunu kabul etmek, günahın bedeli
olan tam mükemmel fidyeyi ödeyemeyeceğimizi
görmek bizi tövbeye [ve ödenen bedelimiz için
şükretmeye] yönlendirir. Ve Mesih merkezli tövbe ise
bizleri, bize karşı suç işleyenleri bağışlamaya
yönlendirir (Matta 6:14-15 krş. [18:21-22] 18:23-35):
Efesliler 4:32 Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli
olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi, siz de
birbirinizi bağışlayın.
Matta 7:2 Çünkü nasıl yargılarsanız öyle
yargılanacaksınız. Hangi ölçekle verirseniz, aynı
ölçekle alacaksınız.
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Böylece günahların itirafı-alçalış-tövbe adımı bizi
başkalarını affetmeye yönlendirirken motivasyonumuz
Tanrı Sevgisi (Agape) olmalıdır. Yani emirleri ve
yasakları tutmak bir iş yapma gayreti ile değil, sevgi –
Tanrı Sevgisi- sebebiyle olmalıdır. İtaatkar bir şekilde
işler yapmakla davranışlarımızı değiştirebiliriz, ancak
böyle bir tutum Hristiyan kişiyi mutsuz, umutsuz,
teşviksiz, ruhsal anlamda yorgun hale getirir; ve bu
durum da o kişiyi şeytanın saldırılarına açık bir hedef
haline getirir. Böylece esas gücümüz Tanrı sevgisinden
kaynaklanmalıdır. Bu yüzden davranışlarımızın
değişmesinden daha öncelikli olan şey yüreğimizin
değişmesidir.
I.Yuhanna 3:10 ayeti bize açıkça “kardeşini sevmeyen
kişi Tanrı'dan değildir” demektedir. Öyleyse imanlılar
olarak birini bağışlamamız, Tanrı’nın sevgisinden
kaynaklanır. Ve bu sevgi ile birini affettiğinizde o kişi ile
yenilenmiş bir ilişki içine girersiniz. Yine aynı ayetin
diğer yarısı bize “Tanrı'nın çocuklarıyla İblis'in çocukları
böyle ayırt edilir” demektedir. O halde, samimi tövbe ve
affetme bize kim olduğumuzu, kime ait olduğumuzu
gösterir.
Dua Edelim: Mezmur 57:1, 4-5
—Günahla mücadelede ruhsal bir savaş
içinde olduğunuzu unutmayın –Efesliler
6:10-18. Günahla mücadele ederken insanla
(Günahkârla) savaşır duruma düşmeyin—
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Kim
başkalarını
bağışlayabilir?

karşılıksız

olarak

Ancak ‘ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan,
yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla
yeniden doğmuş’ bir kişi başkalarını karşılıksız
olarak bağışlayabilir (I.Petrus 1:23).
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Hristiyanlığın Günah ve Tövbe Konusuna Bakışı
1-)
-İlk ana ve babamız günah işledi ve canlarına ölüm
girdi. Böylece insan doğruluk, bilgelik, kutsallık
konumundan düştü ve kirlendi.
-Adem ve Havva tüm insanlığın kökü olduğundan,
günah içinde ölmüşlük ve bozulmuşluk, sıradan
doğum yoluyla bütün insanlığa yayılmıştır.
-İster ilk günah, isterse sonraki günahlar olsun, her
günah Tanrı’nın Yasası’na karşıdır ve Yasa, günah
işleyen her kişiyi suçlu kılar. Böylece günah, kişiyi
Tanrı’nın gazabına ve Yasa’nın laneti altına sokar ve
bu da insanı ruhsal, geçici ve sonsuz kayboluşla
ölüme mahkûm eder.xii
2-)
“Işık karanlıkta parlar ve karanlık onu alt
edememiştir” diyen ayet insanı karanlık olarak
nitelemiştir (Yuhanna 1:5). Yani insan günahın
kölesi olduğundan kendisine “gökten verilmedikçe”
Tanrı’yı hoşnut eden hiçbir şey yapamaz (Yuhanna
3:27).
İsa Mesih’in, “Baba bir kimseyi bana çekmedikçe, o
kimse bana gelemez” şeklindeki sözlerinden sonra
(Yuhanna 6:44) kimse Tanrı’yı tatmin edebilen iyi bir
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iş yaptığını öne süremez.
“Benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır”
ayetini (Romalılar 8:7) anlayan bir kişi, Mesih
olmaksızın günahtan kurtulamayacağını bilir ve
kendi işlerini (tövbe dahil) yüceltemez.
“Doğal haliyle kişi, Tanrı'nın Ruhuyla ilgili gerçekleri
kabul etmez” gerçeği karşısında insan kendi
bilgeliğinden bahsedemez (I.Korintliler 2:14).
“Bensiz hiçbir şey yapamazsınız” diyen İsa Mesih’in
öğretişine göre (Yuhanna 15:5), O’nun işi olmadıkça
insanın anlayışı ve isteği Tanrı’nın anlayışı ve isteği
ile aynı olamaz.xiii
-Yani orijinal günah, insanın bütün doğasının
bozulmasıdır –annelerin karnındaki küçük bebekleri
bile etkileyen bozulmuşluk mirası, insanların içinde
her türlü günahı üreten bir köktür.xiv
Bu gerçekler de bizi işlerle değil lütuf ile kurtuluşu
görmeye getirmektedir. Düşmüşlük mirasımızı iyi
anladığımızda Mesih’in kurtarışına ne denli muhtaç
olduğumuzu da görürüz. Yani günahtan ve sonsuz
mahkûmiyetten kurtuluşun yolunun Tanrı’nın Mesih’teki
işi olduğunu biliriz:
Filipililer 3:8-9 Dahası var, uğruna her şeyi yitirdiğim
Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında
her şeyi zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum. Öyle
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ki, Mesih'i kazanayım ve Kutsal Yasa'ya dayanan
kişisel doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekle
kazanılan, iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa
sahip olarak Mesih'te bulunayım.
İşaya 53:11 Canını feda ettiği için Gördükleriyle
hoşnut olacak. RAB'bin doğru kulu, kendisini kabul
eden birçoklarını aklayacak. Çünkü onların suçlarını
o üstlendi.
Romalılar 8:1 Böylece Mesih İsa'ya ait olanlara
artık hiçbir mahkûmiyet yoktur.
Özetle, Tanrı’nın Yasası’nı tam mükemmel olarak
tutamayan insan, doğal eğiliminde Tanrı’ya ve
insanlara nefret etmeye meyillidir. Ve bizler Kutsal
Ruh’tan yeniden doğmadıkça kötülüğe meyilli olmaktan
kurtulamayacağımızı biliriz.xv
Böylece tövbe ve imanı Mesih’te bize bağışlanan lütuf
içinde görmeliyiz –kendi başarımız olarak değil:
Efesliler 2:8 İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu
sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır.
Romalılar 3:23 Çünkü herkes günah işledi ve
Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. 24 İnsanlar İsa
Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla,
karşılıksız olarak aklanırlar.
Yani kurtuluşumuz yeniden doğuş ile olurken; yeniden
doğuşun içinde iman ve tövbe armağanı zaten
mevcuttur.
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Öyleyse Tanrı’nın lütfu ve merhameti ile Mesih’te
affedilmiş olan bizler, paha biçilemez ve kendimizin
ödeyemeyeceği bir bedel ile kurtulduğumuzu daima
alçakgönüllülükle ve şükranla hatırlamalıyız ki; hem
“bizi ölüme götüren bedenden” kurtulmayı daima
özleyebilelim (Romalılar 7:24) hem de bu bilinçle
günaha karşı uykuda değil, uyanık olarak gayretle
yaşayalım; ve Mesih’teki kurtuluşumuza şükran dolu bir
uyanıklıkla bakabilelim (Romalılar 7:25)!
Dua Edelim: Mezmur 57:1, 4-5, 10-11
—Günahla mücadelede ruhsal bir savaş
içinde olduğunuzu unutmayın –Efesliler
6:10-18. Günahla mücadele ederken insanla
(Günahkârla) savaşır duruma düşmeyin—
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Günahla Mücadele-I
Günahla mücadele ediyor musunuz?
Günahla nasıl mücadele ediyorsunuz?
Konu ‘tövbe ve af dileme’ olunca, genelde aklımıza
öncelikle insanlarla yaşadığımız sorunlar geliyor.
İnsanların bize yaptığı haksızlıkları hemen hatırlıyoruz
–ve genelde bize yapılan kötülükleri unutamıyoruz.
Ancak kendi kötülüklerimizi düşünmek istemiyoruz ve
kendi hatalarımızı çabuk unutuyoruz.
Başkalarına bakıp hatalarını görmek kolaydır, ancak
birçok zamanda kendi kötülüğümüzü göremiyoruz,
kendi eksikliklerimize kör oluyoruz.
Tövbe ve af dilemenin başlangıcında kendimize
odaklanıp tövbe ve itiraf etmemiz gereken gerçeklerle
yüzleşmeliyiz. Ve bunu, başkalarının bize yaptığı
hataları bağışlamak izlemelidir.
Dua ve tapınma konusunda yüreğiniz ne durumda?
Duayı, Şabat’ı unuttuğunuz, ihmal ettiğiniz oluyor
mu? Sadece bu sorular bile ‘tövbe ve af dileme’
adımında kendi yüreğiniz hakkında ciddiyetle
düşünmeniz ve gerçekle yüzleşmeniz gerektiğini
göstermiyor mu?
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Dünya sevgisi konusunda yüreğiniz ne durumda?
Gurur, bencillik v.s. kirliliklerden yüreğinizi temizlemek
için kendinizi nasıl sınıyorsunuz?
Kıskançlık
duygusuyla
nasıl
mücadele
ediyorsunuz? Yüreğinizin kıskançlığını, inatçılığını,
bencilliğini Rab’be en son ne zaman itiraf ettiniz?
Öfkenize sebep olan olaylar, size yüreğinizin
sevgisizliğini göstermiyor mu? Sevgisizliğinizi,
duasızlığınızı en son ne zaman itiraf ettiniz?
Başkalarının ne yaptığını ya da ne söylediklerini
konuşmadan önce, düşüşlerinize sebep olan yürek
zayıflığınızı Rab’bin önüne getirmeniz gerekmez mi?
Hiç kendinizi yürek katlığı hakkında sınadınız mı?
Hiç siz birini “7 kere” bağışlayabildiniz mi (Matta
18:21-22)? Yoksa çıkan tek bir olaydan sonra o kişi ile
ilişkiniz otomatik olarak bitiyor mu?
Bir konuda günahkâr olduğunuzu bilmek ya da bir
konuda günahınızın açığa çıkması, sizi umutsuzluğa
mı sürüklüyor; yoksa kurtarılmaya muhtaç biri
olduğunuz gerçeğini alçakgönüllülükle kabul etmeye
mi?
Kötü bir olay meydana geldiğinde, istenmeyen bir
durumla karşılaştığınızda kendi hatalarınızın sonuçları
ile yüzleşebiliyor musunuz? Kendi hatalarınız
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yüzünden ortaya çıkan sonuç (utanç, suçluluk) için
mi daha çok üzülürsünüz; yoksa istenmeyen
sonuca sebep olan günahınız için mi? Bir günahtan
sonra yaşadığınız üzüntünün kaynağı günahınızın
ortaya çıkmış olması, başkalarınca günahınızın
biliniyor olması mı, yoksa Tanrı’ya karşı olmanız mıdır?
Günahınız ve ondan doğan sonuçlara bakıp tövbe
etmeniz gereken şeylerin bir listesini yapmayı hiç
düşündünüz mü?
Aklınızı ve yüreğinizi Tanrı’nın önüne getirip
sınadığınız oluyor mu? Günahlarınız, hatalarınız,
zayıflıklarınızla yüzleşmek konusunda “olgun iman”
sizde çalışıyor mu? Kendinizi sürekli olarak sınama
pratiği “olgun iman” açısından yaşamınıza yerleşmiş
durumda mı?
Kendinizden atmanız gereken hata ve günahların
yerine hangi Mesihsel erdemleri koyacaksınız, bunları
hiç düşündünüz mü?
Ayet “Ya RAB, beni denedin ve bildin beni” diyor.
Tanrı’nın her şeyi bildiğini, her şeyi gördüğünü, her
yerde hazır olan varlığını, her şeye kadir gücünü akılda
bir bilgi olarak biliyoruz. Ama bu bilginin senin
yaşamında yeri nedir?
Tanrı’nın her şeyi bildiğini, her şeyi gördüğünü, her
yerde hazır olan varlığını ve gücünü unutarak
yaşadığın zamanları itiraf etmen gerekmiyor mu?
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Tanrı seni biliyor ve senin ihtiyacın olan şey ise
Tanrı’nın gözüyle kendini bilmek. Günahla mücadele
ederken öncelikle kendi yüreğinin durumu ile
yüzleşmelisin.
Mezmur 139 günahla mücadele bizlere kendimizi
sınamayı hatırlatıyor. Bu Mezmuru diğer alçalış-tövbeitiraf okumaları ile birlikte, her gün bir veya birkaç ayete
odaklanarak kullanabilirsiniz. Aklınızı ve yüreğinizi
Mesihsel olan ile yıkamak için bunun gibi uygulamalar
gerekli ve faydalıdır.
Mezmur 139
1 Ya RAB, beni denedin ve bildin [beni].
2 Oturuşumu ve kalkışımı sen bilirsin;
Düşüncemi uzaktan anlarsın.
3 [Gittiğim] yolumu ve yattığım yeri araştırırsın,
Ve bütün yollarımı iyi bilirsin.
4 Çünkü dilimde bir söz yokken,
Fakat ya RAB, sen onu tamamen bilirsin.
5 Beni arkadan ve önden kuşattın,
Ve elini üzerime koydun.
6 [Böylesi] bilgi benim için çok şaşırtıcıdır;
Yüksektir, ona erişemem.
7 Senin Ruhun’dan nereye gideyim?
Ve senin varlığından nereye kaçayım?
8 Eğer göklere çıksam, sen oradasın;
Ve ölüler diyarında yatağımı sersem, işte, oradasın.
9 Seherin kanatlarını alsam,
Denizin sonlarına konsam;
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Orada da senin elin bana yol gösterir,
Ve sağ elin beni tutar.
11 Desem ki: Gerçek karanlık beni örtecek,
Çevremdeki ışık gece olacak;
12 Karanlık da senden gizlemez;
Ve gece gündüz gibi ışır;
Karanlık ve ışık birdir [senin için].
13 Çünkü böbreklerimi sen teşkil ettin;
Anam karnında beni ördün.
14 Sana şükrederim;
Çünkü müthiş ve şaşılacak surette yaratılmışım;
İşlerin harikadır;
Ve canım bunu çok iyi bilir.
15 Bedenim sana gizli değildi
Gizli yerde yaratıldığım zaman,
Yerin derin yerlerinde şaşılacak surette örüldüğüm
zaman.
16 Gözlerin beni dölyatağındayken gördü;
Ve daha onlardan hiç biri yokken,
[Benim için] ayrılan günlerin hepsi
Senin kitabında yazılmıştılar.
17 Düşüncelerin de benim için ne değerlidir, ey
Tanrı!
Onların hepsi ne büyüktür!
18 Onları sayabilseydim, kumdan çokturlar;
Ben uyanınca yine seninle beraberim.
19 Ey Tanrı, kötüyü gerçekten öldürürsün;
Ey kanlı adamlar, benden uzaklaşın.
20 Çünkü onlar sana karşı kötü konuşuyorlar,
Ve düşmanların [senin adını] boşa kullanıyorlar.
10
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Senden nefret edenlerden nefret etmez miyim, ya
RAB?
Ve sana karşı ayaklananlara kederlenmez miyim?
22 Onlardan büsbütün nefret ederim;
Onları düşmanım sayıyorum.
23 Ey Tanrı, beni dene ve yüreğimi bil;
Beni sına ve düşüncelerimi bil;
24 Ve eğer bende kötülük yolu varsa bak,
Ve ebedi yolda bana rehber ol.
21

Bu Mezmur bizi, Tanrı’nın daima her yerde olan gücü
ve varlığı hakkında düşündürüyor. Ve Tanrı’dan
saklanacak yeri olmayan insanın Tanrı’yla açıkça
yüzleşmesi gerektiğini gösteriyor. Adil olan Tanrı’nın
aynı zamanda sevgi dolu olduğunu hatırlarsak O’na
açıkça yaklaşabilir, kendimizi tüm zayıflıklarımızla
birlikte Tanrı’nın gözünden görerek günahlarımızla
yüzleşebiliriz.
Tanrı Sevgidir! Bu ne anlama geliyor? Bunun benim
için anlamı nedir?
Demek ki değişebilirim, yenilenebilirim! Tanrı’nın
sevgisinin gücü ile hatalarımı, günahlarımı yenebilirim.
Öyleyse suretinde yaratıldığım Tanrı’nın her şeyi
bildiğini ve her şeyi gördüğünü, her yerde hazır olan
her şeye kadir gücünü tecrübe edebilirim. Bunu
Tanrı’nın sevgisine dayanarak başarabilirim.
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Tanrı Sevgidir! Tanrı sevgisi günah ile mücadelede
desteğimdir. Tanrı sevgisi aklımın ve yüreğimin Mesih
benzeri bir dönüşümü için dayanağımdır.
–öyleyse kendimi Tanrı’nın gözünden görmeyi
istemeliyim; ancak kendimle bu şekilde yüzleşerek
ruhani bir ilerleme ve yenilenme yaşayabilirim.
UYGULAMA:
-Mezmur 139’u baştan sona okuyun.
-Aşağıdaki gibi, bir veya birkaç ayetlere odaklanarak
kendinizi sınayın.
Ya RAB, beni denedin ve bildin [beni].
Oturuşumu ve kalkışımı sen bilirsin;
Düşüncemi uzaktan anlarsın.
23 Ey Tanrı, beni dene ve yüreğimi bil;
Beni sına ve düşüncelerimi bil;
24 Ve eğer bende kötülük yolu varsa bak,
Ve ebedi yolda bana rehber ol.
1
2

-yüreğinizi Rab’be açın ve kendinizi, Tanrı’nın sizi
bildiği şekliyle kendinizi sınayın –kendinizi, Rab’bin sizi
gördüğü şekliyle görmeyi isteyerek sınayın…
-böylece yüreğinizin zayıf yönlerini itiraf edin…
Sonraki günlerde sıra ile şöyle bir okuma düzeni
izlenebilir: 3-4, 23-24; 5-6, 23-24; 7-10, 23-24; 11-12,
23-24; 13-14, 23-24; 15-16, 23-24; 17-18, 23-24; *1922, 23-24.
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*Mezmur

139:19-22 ayetleri için ilave açıklama:
Ey Tanrı, kötüyü gerçekten öldürürsün;
Ey kanlı adamlar, benden uzaklaşın.
20 Çünkü onlar sana karşı kötü konuşuyorlar,
Ve düşmanların [senin adını] boşa kullanıyorlar.
21 Senden nefret edenlerden nefret etmez miyim, ya
RAB?
Ve sana karşı ayaklananlara kederlenmez miyim?
22 Onlardan büsbütün nefret ederim;
Onları düşmanım sayıyorum.
19

Bu ayetlerde RAB Tanrı’nın yargısının açıklandığını
görüyoruz (Mezmur 59:12-13). Ancak bu ayetlere
bakınca Tanrı’nın adaletinin yerine gelmesi isteği
belirgindir:
Ya RAB, nasıl tiksinmem senden tiksinenlerden?
Bu ayetlerdeki ifadeler Tanrı’nın adaletini ve yargısını
açıklamaktadır (İşaya 11:4, Matta 7:23; 25:41,
II.Korintliler 6:17).
Ayrıca Mesih’in bütün Kutsal Yazılar’ı kendisi ile
ilişkilendirdiğini (Luka 24:27, 44) göz önüne alırsak, bu
ifadelerde konuşan kişinin Mesih olduğunu aklımızda
tutmalıyız. Ve Kutsal Yazılar son yargıda kötülerin
uğrayacağı yıkım konusunda açıktır (Vahiy 19:20 krş.
Matta 25:41).
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Özetlersek, bu ayetler Tanrı’nın iyiliğine (Mezmur
38:20; 109:3-5) rağmen Tanrı’ya direnenlerin sonuna
dikkat çekmektedir.
Bu ayetleri okurken günahın ne kadar kötü olduğunu
görüyoruz; aynı zamanda bu ayetleri günaha duyulan
tiksinmenin bir ifadesi olarak okuyoruz.
“Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik
yapın, size lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret
edenler için dua edin” diyen ayeti (Luka 6:27)
düşünürsek, Mezmur 139:19-22 ayetlerini okurken
başkaları için nasıl dua edeceğiz?
Bu ayetlerde günahın insana getirdiği yıkıma açıkça
tanık olduğumuz için, günahtan nefret ederek, bize
bağışlanmış olan Tanrı sevgisi (Romalılar 5:5) ve
merhamet ile insanların kurtuluşları için sona kadar
çalışmaya ve dua etmeye devam etmeliyiz. Çünkü
“Yaşama götüren tövbe, Müjdesel bir lütuftur, bu öğreti
her Müjde hizmetlisi ve Mesih’e inanan kişi tarafından
duyurulmalıdır.”
Ve yine bu ayetler bize yüreğimizi tartarken “ben kimin,
ben kime aidim, ben hangi taraftanım?” diyen bir ölçü
vermektedir. İmanlılar olarak bu ayetler bizlere,
kötülüğün ve günahın alacağı kesin yargıyı
göstermektedir. Bu da bizleri Mesih’te olmanın
ayrıcalığını, esenliğini, bereketini ve kurtuluşumuzu
görüp sevinç ve umut ile Rab’be yakın olmaya
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(Mezmur 73:28; 84:10, İbraniler 10:19-22) teşvik
etmektedir.
Günahın getirdiği yargı o kadar kesin ki, bu ayetleri
okurken, Tanrı’ya direnenlerin nihai yargısını görüp
diğerlerinin kurtuluşu için gayretle çalışmamız
gerektiğini düşünüyoruz (Mezmur 66:16; 71:17, 24).
Diğer taraftan bu ayetler ile kendimizi nasıl
sınayabiliriz? Tanrı’nın sevgisini insanlarla paylaşmak
daha kolay olabilir. Ancak açıkça Tanrı’nın yargısını
(Mezmur 76) başkalarına vaaz ediyor muyum (Matta
3:10)? Yoksa başka insanların yargılanmasını
isteyecek kadar katı yürekli olduğum oluyor mu?
Tanrı’nın yargısını vaaz etmeksizin (Matta 3:10 krş.
Matta 3:2, Markos 1:15) tövbeyi nasıl vaaz
edebilirdik ki (Matta 4: 17, Markos 6:7-13)?
Günahtan tiksinme konusunda yüreğinizi sınıyor
musunuz; yoksa kirlenmiş bir dünyaya alışmaya mı
başladınız? Kötülüklere tanık olmak sizi öfkelendiriyor
mu, yoksa kötülüklere tanık olmak, sizi merhametle
diğerlerinin kurtuluşu için duaya mı yönlendiriyor?
Dua Edelim: Mezmur 57:1, [69:17-18] 57:4-5, 10-11
—Günahla mücadelede ruhsal bir savaş
içinde olduğunuzu unutmayın –Efesliler
6:10-18. Günahla mücadele ederken insanla
(Günahkârla) savaşır duruma düşmeyin—
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57:1 Acı bana, ey Tanrı, acı, çünkü sana
sığınıyorum; felaket geçinceye kadar, kanatlarının
gölgesine sığınacağım.
69:17 Kulundan yüzünü gizleme, Çünkü
sıkıntıdayım, hemen yanıtla beni! 18 Yaklaş bana,
kurtar canımı, al başımdan düşmanlarımı
57:4 Aslanların arasındayım, Alev kusan insanlar
arasında yatarım, Mızrak gibi, ok gibi dişleri, Keskin
kılıç gibi dilleri.
5 Yüceliğini göster göklerin üstünde, ey Tanrı,
Görkemin bütün yeryüzünü kaplasın! 10 Çünkü sevgin
göklere erişir, Sadakatin gökyüzüne ulaşır. 11
Yüceliğini göster göklerin üstünde, ey Tanrı, Görkemin
bütün yeryüzünü kaplasın!
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Sizin hayatınızda “başkalarını bağışlama”
olgun imana göre yerleşmiş durumda mı?
Çünkü Ayet (Matta 6:12) şöyle diyor:
Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız
gibi,
Sen de bizim suçlarımızı bağışla.
—Günahla mücadelede ruhsal bir savaş
içinde olduğunuzu unutmayın –Efesliler
6:10-18. Günahla mücadele ederken insanla
(Günahkârla) savaşır duruma düşmeyin—
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Tövbe, İmanın ve Başkalarını Bağışlama
Luka 7:39 İsa'yı evine çağırmış olan Ferisi bunu
görünce kendi kendine, "Bu adam peygamber
olsaydı, kendisine dokunan bu kadının kim ve ne
tür bir kadın olduğunu, günahkâr biri olduğunu
anlardı" dedi.
40 Bunun üzerine İsa Ferisi'ye, "Simun" dedi,
"Sana bir söyleyeceğim var." O da, "Buyur,
öğretmenim" dedi.
41 "Tefeciye borçlu iki kişi vardı. Biri beş yüz,
öbürü de elli dinar borçluydu.
42 Borçlarını ödeyecek güçte olmadıklarından,
tefeci her ikisinin de borcunu bağışladı. Buna göre,
hangisi onu çok sever?"
43 Simun, "Sanırım, kendisine daha çok
bağışlanan" diye yanıtladı. İsa ona, "Doğru
söyledin" dedi.
Birini bağışlamak yaşamlara iyileşme getiren bir
dinamik güçtür. Burada dikkat ederseniz Mesih’in
bağışladığı yaşamlarında bir iyileşmeye göze çarpıyor
–sevgi. Bağışlanan kimseler sevildiklerinin bilgisini
tecrübe ettiklerinden daha çok seviyorlar.
Öyleyse tövbe ve iman adımlarını tecrübe eden bir kişi
Rab’bin sevgisini tattığı için, sevgi ile bağışlar. Böyle
bir bağışlama yaşamlara yenilenme getirir. Kişinin
Tanrı ile ilişkisinde olan iyileşme ve yenilenme,
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başkalarına karşılıksız olarak bağışlama verebilmekle
kendini belli eder –Tanrı’yı sevdiği için başkalarını
sevebilmek; Tanrı tarafından bol bağışlandığı için
başkalarını çok bağışlamak.
Bu meselin devamına bakalım:
Luka 7:44 Sonra kadına bakarak Simun'a şunları
söyledi: "Bu kadını görüyor musun? Ben senin
evine geldim, ayaklarım için bana su vermedin. Bu
kadın ise ayaklarımı gözyaşlarıyla ıslatıp saçlarıyla
sildi.
45 Sen beni öpmedin, ama bu kadın eve
girdiğimden beri ayaklarımı öpüp duruyor.
46 Sen başıma zeytinyağı sürmedin, ama bu
kadın ayaklarıma güzel kokulu yağ sürdü.
47 Bu nedenle sana şunu söyleyeyim, kendisinin
çok olan günahları bağışlanmıştır. Çok sevgi
göstermesinin nedeni budur. Oysa kendisine az
bağışlanan, az sever."
Bir kişiyi bağışlama güçlüğü içinde bulunan birine şunu
sormalısınız: “Tanrı seni ne kadar bağışladı? Senin
bağışlanman o kadar zordu ki, bunun için Mesih’in
yüceliğini bırakarak dünyaya gelmesi gerekti –
bağışlanma senin kendi gücünle başarabileceğin bir
şey olmadığı için Mesih aramızda yaşadı, çarmıha
gerildi, öldü, gömüldü, dirildi…”
Diğer yandan Mesih’in bu meselde bağışladığı kimse
için “çok sever” şeklideki ifadesi bizleri kutsallık
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hakkında da düşündürtmelidir. Sizce bağışlanmış kişi
nasıl yaşar? Sevgi ile yaşar, bol sevgi göstererek
yaşar. Öyleyse bu fark kişisel olarak bizlerin
yaşamlarında nasıl kendisini belli eder? Bağışlanan kişi
suçlardan, günahlardan özgür kılınmıştır. Öyleyse
bağışlanmış bir kişi başkalarına suçlama getirmeden
yaşar. Kendisine çok bağışlanan kimseler olarak, bizler
de bağışladığımız suçları artık unuturuz –hatırlamayız.
Dolayısı ile bundan böyle bir kimseye günahını
hatırlatmak, suçlamak, o kimseye utancını ve
suçluluğunu hatırlatmak söz konusu olmaz.
Başkalarına suçlama getiren davranışlar o kimseyi
sürekli
yargılamak
anlamına
geleceğinden,
bağışladığımız kimseler bizlerin de yargılamalarından
bağışlanmış olması gerekir.
Birçok zaman bağışlayama arkasında yatan şey nefret,
öfke, kıskançlık, intikam, gurur gibi bir Hristiyanın
kaçınması gereken şeylerdir. Birini bağışlamak
istemezsiniz, çünkü haklı olduğunuzu düşünürsünüz.
Birini bağışlamak istemezsiniz, çünkü o kişinin
yargılanmasını istersiniz; biri kişiyi bağışlamamayı
seçerek o kişiyi cezalandırmak istersiniz. Bütün bunları
yaptığınızda zaten o kişiyi siz yargılamış olursunuz.
Eğer her durumda anında tam adalet mümkün olsaydı,
Tanrı öncelikle sizin günahlarınızı, adaletsizliklerinizi
yargılardı. Bu durumda da bütün insan soyu Tanrı’nın
kutsal ve adil yargısı altında yok olurdu. Bu durumda
sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik meyvesi
(Galatyalılar 5:22-23) kime gerekli olabilirdi ki?
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Mesih’in aralarında yaşadığı İsrail ve diğer uluslar daha
az mı günahkârdı ki, Mesih onları anında gazapla
yargılamak yerine Müjde’yi duyurdu, hastaları
iyileştirdi, açları doyurdu, günahkârları bağışladı?
Mesih RAB’bin lütuf çağını ilan etmek için (İşaya 61:12) gelmişti ve bu çağ Mesih’in ikinci gelişine kadar
devam edecektir. Bu yüzden tövbe ve iman edenler
“Öç benimdir, ben karşılık vereceğim” diyen RAB’bi
tanıyanlardır (Romalılar 12:19, İbraniler 10:30).
Açıktır ki, RAB’bin kutsal, adil ve korkunç yargısından
özgür kılındığımız için yargının Tanrı’ya olduğunu
bilerek sabırla bekleyebiliriz. Bu da aslında
alçakgönüllülüğü öğrenebilmemiz için diğer bir yoldur.
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övgülerimiz-şükranlarımız…
xvikendisini

sabırla bekleyenleri duyan RAB,
Sen kutsalsın,
ben kulunu ölüm çukurundan kurtardın,
Sana şükürler olsun, Sen iyisin…
RAB Tanrımız, bizler için olan harikaların,
düşüncelerin ne çoktur; Sana eş koşulmaz;
yaratan, sağlayan, kurtaran RAB,
Sana övgüler olsun;
yaptıkların saymakla bitmez;
Sen kutsal, kutsal, kutsalsın…
bugün
imanımın güçsüz olduğunu ama Mesih’te
zaferli olduğumu bilerek dua etmeyi
seçiyorum…
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Kim
başkalarını
bağışlayabilir?

karşılıksız

olarak

Ben karşılıksız olarak bağışlandım ve ‘söz
dinleyen çocuklardan olabilmem için Mesih'in
kanı üzerime serpildi; ve Kutsal Ruh lütuf dolu
esenlik ile iç varlığımda kutsallık için
çalıştığından’ (I.Petrus 1:2, 14-16) başkalarını
karşılıksız olarak bağışlayabilirim.
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Günahların İtirafı-Tövbe-Bağışlanma-I
Günahların bağışlanması mesajı Mesih’in hizmeti
sırasında görünür bir şekilde açıklanmıştır:
Mesih kendisine getirilen felçli hastayı iyileştirirken
“oğlum, günahların bağışlandı” demiştir (Matta 9:2).
Benzer şekilde günahkâr kadına “günahların
bağışlandı” (Luka 7:48) diyerek kurtuluş bağışlamıştır.
Kısaca özetlersek Müjde boyunca Mesih’i Tanrı
Sözü’nü vaaz ederken görürüz –Mesih Tanrı Sözü’nü18
ilan eder, açıklar ve bu sözü insanların yaşamına
uygular (Markos 1:22; 16:20 krş. Markos 1:38).
Böylece Müjdeler boyunca gördüğümüz üzere Mesih
insanlara sevinç, umut, özgürlük, şifa, ruhsal
tazelenme ve kurtuluş gibi bereketler getirmektedir.
(1-) Burada öncelikle günahı doğru bir şekilde
tanımlamalıyız.
Günah,
Tanrı’nın
Kutsal
Yasası’ndan (Tesniye 10:12; 30:6) ayrılmak
demektir:
Galatyalılar 3:10 Yasa'nın gereklerini yapmış
olmaya güvenenlerin hepsi lanet altındadır.
Çünkü şöyle yazılmıştır: "Yasa Kitabı'nda
18

Tanrı Sözü: yeniden doğuş verir (I.Petrus 1:23),
insanın esas ihtiyacı için gerekli (II.Timoteyus 3:16-17),
değişmez (Matta 24:35), Tanrı’nın koruma ve güvencesi
altında (Galatyalılar 1:8-9)…
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yazılı olan her şeyi sürekli yerine getirmeyen
herkes lanetlidir."
Yuhanna 8:34 İsa, "Size doğrusunu
söyleyeyim, günah işleyen herkes günahın
kölesidir" dedi.
(2-) Günah, Tanrı’nın Yasası’nın talep ettiği tam
mükemmel bir bedel (fidye) ödemeyi gerektirir
(Yuhanna 1:29 krş. Markos 14:24):
Markos 10:45 Çünkü İnsanoğlu bile hizmet
edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını
birçokları için fidye olarak vermeye geldi.
Böylece günahların bağışlanması, Mesih’in çarmıh
aracılığı ile bizim için ödediği bedel ile sağlanmıştır. Bu
yüzden Mesih’in “günahların bağışlandı” şeklindeki
sözü, tarih boyunca İsrail halkına peygamberler
aracılığı ile vaat edilen bağışlanma ve kurtuluş
sözlerinin tamamlanmasıdır –bu yüzden hem Vaftizci
Yahya hem Mesih “zaman doldu…” diyerek vaaz
etmişlerdir (Matta 3:1-2, 4:17).
Tanrı halkına vaat edilen günahların bağışlanması ve
kurtuluş sözü Mesih’te tamamlandığı için zaman
dolmuştu… “Doğu batıdan ne kadar uzaksa, O kadar
uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı (Mezmur 103:12)”
diye dua ederek, gelecek olan Mesih’te İsrail’in
kurtuluşunu özlemle bekleyen Tanrı halkı, peygamber
Mika’da böyle dua etmişti:
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Mika 7:17 Ey Tanrımız… 18 Senin gibi suçları
silen, halkından artakalanların başkaldırılarını
bağışlayan başka tanrı var mı? Sonsuza dek öfkeli
kalmazsın,
çünkü
merhametli
olmaktan
hoşlanırsın.
19 Bize yine acıyacaksın, çiğneyeceksin
suçlarımızı ayak altında. Bütün günahlarımızı
denizin dibine atacaksın.
Günahların bağışlanması, insan için mümkün
olamayacak kadar mükemmel bir fidye ödenmesini
gerektirdiğinden, Mesih bu sözlerinin gerçekliğini
çarmıha giderek onaylamıştır (Matta 26:26-28 krş.
Luka 3:3; 24:47, Elçilerin İşleri 2:38, Romalılar 3:25,
İbraniler 9:22; 10:18):
Yuhanna 6:51 Gökten inmiş olan diri ekmek
Ben'im. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek
yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim
ekmek de benim bedenimdir."
Öyleyse günahların bağışlanması Mesih’in çarmıhı
kadar gerçektir; kurtuluşumuz Mesih’in dirilişi kadar
kesindir.
Çünkü Mesih insanın kurtuluşu için sunulan kurbandır
(Yuhanna 1:36, Mezmur 40:6-8 krş. Tekvin 22:7-8, 13
[Çıkış 12:3-13], İşaya 53:7, Elçilerin İşlerin 8:32,
I.Petrus 1:18-19).
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Böylece günahlarımızı [alçakgönüllülükle günahkâr
olduğumuzu kabul ederek] itiraf ettiğimizde, Mesih’in
bağışlamasını da iman ile kabul ederiz.

Araştırma/Düşünme Konusu:
Buraya kadar olan bölümler boyunca
öğrendikleriniz sakramentlere bakışınızda nasıl
bir fark yaratacaktır?
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(1-) İNSAN NASIL DEĞİŞECEK?xvii
Pazar günü kiliseye geldiğinizde ne görürsünüz?
Günahkâr insanlar…
Bu yüzden insanlar arası sağlıklı iletişim ve ilişki
zordur; çünkü insan zordur; ve bu yüzden de kilise
hizmeti zordur.
Ancak şunu unutmayın: Tanrı günahkâr insanın
dönüşümü için diğer bir günahkâr insanı kullanır.
Çünkü hayatımızda değişmesi gereken şeyleri genelde
görmekte zorlanırız. Bu noktada insanların lütuf görme
ihtiyacı önem kazanır. Kendi hatalarımız yüzünden
başkaları incindiğinde, hatalarımızın herkes tarafından
konuşulması veya doğrudan eleştirilmek hoşumuza
gitmez. Günahlarımız yüzünden insanların bizleri
yargılamasından hoşnutsuzluk duyarız. Bu noktada
lütuf görme ihtiyacımız önem kazanır.
Diğer yandan başka birinin hatası yüzünden
incindiğimizde, o kişinin bize yaptığı şeyi başkaları ile
konuşmakta ve kişiyi yargılamakta genelde biraz daha
aceleci oluruz. Başkalarının günahlarını yargılarken
harekete geçen adalet duygumuzun standartları,
genelde başkalarınca yargılanırken bize uygulanmasını
beklediğimiz adalet standardından daha yüksektir.
Öyleyse “İnsan Nasıl Değişecek?” sorusuna
baktığımızda herkesin lütufkar yaşaması, herkesin
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birbirine lütuf göstererek yaşaması ihtiyacı önem
kazanır.
Efesliler 5:1 Bunun için, sevgili çocukları olarak
Tanrı'yı örnek alın.
2 Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisini
güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl
Tanrı'ya sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda
yürüyün.
Burada ayetin ne dediğine dikkat edin: Tanrı'yı taklit
edin; çünkü siz Tanrı’nın sevgili çocuklarısınız… Diğer
bir ifadeyle ayet şöyle diyor: Tanrı size lütuf gösterip
sizi kendi çocuğu yaptığı gibi, siz de diğerlerine lütuf
edilmiş bir kişi olarak davranın…
Yani bu ayetin standartlarını yakalayabilirseniz,
insanlar size baktığında “Tanrı’nın lütufkarlığı böyle
bir şey olmalı” diyebilmelidir. Bir başka ifade ile bu
ayetin standartlarını yakalayabilmiş bir kişiyi
gördüğünüzde “Mesih böyle bir kişi olmalı” diye
düşünüsünüz.
Öyleyse bu ayet, öncelikle bizlerin bu dünya için, bu
dünyaya rağmen bir Mesih olmamızı istiyor. Ayet bize
“Tanrı gibi görünün” diyor.19

19

I.Yuhanna 2:6 "Tanrı'da yaşıyorum" diyen, Mesih'in
yürüdüğü yolda yürümelidir. Filipililer 2:[1-11] 4 Yalnız
kendi yararını değil, başkalarının yararını da gözetsin. 5
Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun. I.Petrus 2:[20-21]
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Müjde’nin getirdiği dönüşüm sadece dışsal değil,
içseldir. Tanrı’nın planında düşmüş insan lütuf ile
değişecektir. İnsanlar Müjde’yi okuyor, Mesih’in işlerini
ve sözlerini görüp üzerinde düşünüyor, Mesih’in
hayatına tanık oluyor; ama insanlar Mesih gibi
yaşamıyorlar. İnsanlar Müjde boyunca Mesih’e bakıyor
ama pratik yaşamda Mesih’i taklit etmiyorlar. Yani
insanlar Mesih gibi yaşamıyorlar. Neden? İnsan
yüreğinin karanlık olması esas sorundur.
İnsan yüreğinin karanlık olması sorunu üzerinde
düşündüğümüzde, yapmamız gereken ilk şey bakış
açımızın değişmesi gerektiğini kabullenmektir.
Başkaları suçlamak, başkalarının değişmesini
beklemek yerine önce kendimizin değişmesine karar
vermek gerekiyor. Başkalarının sorunlarını kendime
takıntı yapmak yerine, başkalarına sıkıntı yaratan
kendi sorunlarımla yüzleşmeliyim.
Öncelikle her insanın günaha/ölüme tutsak olduğunu
unutmamamız gerekir. Ve Tanrı’nın Sözü’nü okuyan
kimselerden olarak, “önce ben değişmeliyim” diye
karar vermem gerekiyor.
Romalılar 5:8 Tanrı ise bizi sevdiğini şununla
kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim için
öldü.

21 Nitekim bunun için çağrıldınız. Mesih, izinden
gidesiniz diye uğrunuza acı çekerek size örnek oldu.
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Öyleyse sadece taklit etmek yetmez, eski Adem’den
kurtulmam gerekiyor. Kurtuluşuma sonsuzluktan
baktığım zaman; Mesih’in kurtarışının “günahtanölümden-suçtan-yargıdan özgür kılınmam gerek”
gerçeğinin bir sonucu olduğu açıktır.
Galatyalılar 1:4 Mesih, Babamız Tanrı'nın isteğine
uyarak bizi şimdiki kötü çağdan kurtarmak için
günahlarımıza karşılık kendini feda etti.
Kutsal Kitap bize Yasa’nın lanetinden Mesih aracılığı
ile kurtulduğumuzu öğretiyor.
II.Korintliler 5:17 Bir kimse Mesih'teyse, yeni
yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni
olmuştur.
Öyleyse ihtiyacımız olan şey
sahiplenmektir (Efesliler 4:22-24).

yeni

kimliğimizi

Müjde en derin ihtiyacımızı karşılıksız olarak sağladı –
Mesih aracılığı ile bize armağan olarak yenilenme
verildi. Kutsal Ruh bizlerde radikal bir dönüşüm
yapmaktadır: taş yüreğin bizden alınıp, et yüreğin bize
verilmesi (Hezekiel 11:19)… Bu yenilenme Tanrı’nın
halkına dahil olmamız için gereklidir (Yeremya 24:27).
Öyleyse sadece davranışlarımızın değil, yüreğimizin
değişmesinden –yaşantımızın, dünya görüşümüzündeğişmesinden söz etmekteyiz.
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Düşmüş dünyaya bakarak başkalarının Mesih’e ne
kadar ihtiyacı olduğunu görürken, kendimizin Mesih’e
ne kadar çok ihtiyacı olduğunu unuturuz. Bu durumda
“böyle bir kişi başkalarının değişmesine yardım edebilir
mi?” diye sormamız gerekir…
Böylece tövbe ve iman ile değişmeliyiz. İnsanlar bizi
değil, aracılığımızla Tanrı’yı yüceltsinler diye
değişmeliyiz (Mezmur 11:1, Matta 5:16).
Neden günah işliyoruz? Çünkü günahtan geçici de olsa
bir iyilik elde etmeye çalışıyoruz ya da günahtan
yardım almaya çalışıyoruz. Öyleyse günahtan nefret
etmek için değişmeliyiz.
Tanrı’nın görkemi, Müjde’nin gücü görülsün diye
değişmeliyiz. Mesih’teki özgürlükte devam etmek için
değişmeliyiz (Galatyalılar 5:1).
Marketten aldığımız güzel elmaları bahçemizdeki
ağaca asarak, “güzel bir elma ağacımız var” diyemeyiz.
Benzer şekilde Hristiyan hayatında bazı davranışları
kopyalayarak Mesih benzerliğine dönüşemeyiz.
Öyleyse karar vermeliyiz:
–Dışsal mı değişeceğiz?
–İçsel mi değişeceğiz?
Unutmayın ki, Tanrı yüreğe bakar (I.Samuel 16:7). Bu
yüzden içsel değişimi arzulamalıyız. Kalıcı bir ürün için
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değişmeliyiz –iyi ağaç iyi meyve verir, kötü ağaç ise
kötü meyve verir (Matta 7:17).
Mezmur 51’e bakınız… Bize “bana yeni bir yürek ver –
bana yenilenme ver, bana kalıcı davranışlar ver” diye
dua etmeyi öğretiyor. Bu Mezmur yüreğimizin
değişmesine, düşüncemizin değişmesine ve böylece
yollarımızdan dönmeye bizi çağırıyor.
Markos 7:1-16 ayetlerine bakınız… Ferisiler bazı
şeyleri kirli olarak kabul ediyordu. Ama Ferisiler bu
‘kirli’ şeyleri nasıl biliyordu? Onlara göre Ferisi
kurallarına uymayan şeyler kirli idi. Yani onlar dışsal
şeye odaklandılar. Oysa temiz olmak daha derin bir
konu idi. Ve insanın kendi gücüyle derin bir temizlik
yapması, insanın içsel olarak kendisi pak kılması
mümkün değildir. Gerçek temizliği Mesih yapabilir,
Kutsal Ruh aracılığı ile içsel yenilenme ve paklık
mümkündür.
Böylece insanların değişmesi beklemek, kendi
düzenlemelerimize ve kurallarımıza uymasını
bekleyerek insanların değişmesi sağlamak mümkün
değildir. Bizler içsel olarak değiştiğimizde başkalarının
değişmesine yardım etmiş oluruz.
Galatyalılar 5:22-25 ayetlerine baktığımızda Hristiyan
yaşamının merkezinde Kutsal Ruh olduğunu görürüz.
Ancak burada Kutsal Ruh’un meyvesi içindeki listede
“iman” yoktur. Neden? Çünkü iman boş eller ile bunları
almak için Tanrı’ya bakmaktadır.
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Bizler içsel olarak değiştiğimizde, tövbe ve iman ile
yenilendiğimizde, Kutsal Ruh’un insandaki meyvesi
(Galatyalılar 5:22-23) başkalarının değişmesine yardım
eder. İnsanın Mesih benzerliğine dönüşmesi, derin
paklık, içsel temizlik böyle bir şeydir.
Genelde ayartı geldiğinde durumları suçlarız: ailem
böyle olmasaydı… daha iyi bir işim olsaydı… patronum
böyle olmasaydı… eğer bunlar olmasaydı ben de böyle
yapmazdım… eğer şunlar şöyle olsaydı ben de öyle
olmazdım v.s…
Ancak durumları suçladığımızda günaha dışsal olarak
bakarız. Durumları suçlayıp günaha dışsal olarak
baktığımızda suçu başka yerde aramış oluruz. Oysa
ortadaki öncelikle sorun benim yüreğimle ilişkilidir.
Davranışlarımız bizim problemlerimizi gösterir. Ancak
durumları değiştiremeyebiliriz, ama durumlara
vereceğimiz cevabı değiştirebiliriz. Burada karar
vermek durumundayız, iyi bir cevap mı vereceğiz
yoksa kötü bir cevap mı vereceğiz? Mesih benzeri bir
dönüşümü arzulamadıkça, günah bizi daha kötü bir
surete dönüştürecektir.
Mısır’daki İsrail halkının kötü durumu, Tanrı’nın
iyiliğinin ve kurtarışının görülmesine sebep oldu.
Benzer şekilde Yusuf kötü bir duruma düştü ama Tanrı
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bunu iyilik için kullandı. Açıktır
ZAMANLARDA LÜTUF DA BÜYÜR.20

ki,

KÖTÜ

Durumları suçlamak, “durumlar değişmedikçe ben
değişmem” demek olur. Oysa Tanrı kötü zamanlarda
sizlerin Kutsal Ruh’a dayanarak iyi meyveler vermesini,
sizlerin değişmesini istiyor. Bu yüzden bizim
dışımızdaki ortam değişmeden önce biz değişmeliyiz.
İbraniler
4:15
Çünkü
başkâhinimiz
zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri
değildir; tersine, her alanda bizim gibi denenmiş,
ama günah işlememiştir.
Değişemez durumlara rağmen biz değişmeliyiz.
Mesih’e bakarak derin paklık, içsel yenilenme için
kararlı olmalıyız. Mesih dünyaya rağmen insanın
dönüşebileceğini bize gösterdi. O halde bizler
durumlara yanlış tepki göstererek günah işliyoruz.
Aslında durumlar bizim yüreğimizi açıklıyor.
Durumlar günahı tetikliyor olabilir ama günahın sebebi
bizim yüreğimizdir:
Yakup 4:1 Aranızdaki kavgaların, çekişmelerin
kaynağı nedir? Bedeninizin üyelerinde savaşan
tutkularınız değil mi?

20

Romalılar 8:28 Tanrı'nın, kendisini sevenlerle, amacı
uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik
için etkin olduğunu biliriz.
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2 Bir şey arzu ediyor, elde edemeyince adam
öldürüyorsunuz. Kıskanıyorsunuz, isteğinize
erişemeyince çekişip kavga ediyorsunuz. Elde
edemiyorsunuz, çünkü Tanrı'dan dilemiyorsunuz.
3
Dilediğiniz
zaman
da
dileğinize
kavuşamıyorsunuz.
Çünkü
kötü
amaçla,
tutkularınız uğruna kullanmak için diliyorsunuz.
Buradaki problem aslında kavga, çekişme ve savaşın
kendisi değil, bunları büyüten yürektir (Yakup 1:14,
Markos 7:21-13). Kavga ve çekişme çıkıyor. Neden?
Çünkü bunu arzu ediyoruz –yüreğimiz bu kötü şeyi
istiyor.
Yakup 1:13 Ayartılan kişi, "Tanrı beni ayartıyor"
demesin. Çünkü Tanrı kötülükle ayartılmadığı gibi
kendisi de kimseyi ayartmaz.
14 Herkes kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak
ayartılır.
15 Sonra arzu gebe kalır ve günah doğurur.
Günah olgunlaşınca da ölüm getirir.
Günahla mücadelede en büyük zorluk yürek
düşüncelerimizdir. Dikkat ederseniz yanlış arzular
günahı doğuruyor. İnsan yüreği yanlış yönlendirilmiş
arzularla dolu…
Günahla mücadele etmek için ortama, durumlara ya da
sonuçlara odaklanmak yerine, öncelikle yüreğimize
odaklanmak gerekiyor. Örneğin Öfke durumunu ele
alalım. Öfkeleniyorum, çünkü kendimi Tanrı gibi
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hissediyorum… bir şeyler benim istediğim gibi gitmiyor
ve ben de Öfkeleniyorum. Her şeyin benim kontrolüm
altında olmasını istiyorum ve aksi bir durum olduğunda
Öfkeleniyorum.
Soru şudur: her şeyi kontrol etmek zorunda mısın; her
şey senin planlarına göre mi olmalı –Tanrı’nın mutlak
hükmedişine neden güvenmiyorsun?
Başka bir örneğe bakalım: Dil…
Yakup 3:1 Kardeşlerim, biz öğretmenlerin daha
titiz bir yargılamadan geçeceğini biliyorsunuz; bu
nedenle çoğunuz öğretmen olmayın.
2 Çünkü hepimiz çok hata yaparız. Sözleriyle hata
yapmayan
kimse,
bütün
bedenini
de
dizginleyebilen yetkin bir kişidir.
3 Bize boyun eğmeleri için atların ağzına gem
vururuz, böylece bütün bedenlerini yönlendiririz.
4 Düşünün, gemiler de o kadar büyük olduğu,
güçlü rüzgarlar tarafından sürüklendiği halde,
dümencinin gönlü nereye isterse küçücük bir
dümenle o yöne çevrilirler.
5 Bunun gibi, dil de bedenin küçük bir üyesidir,
ama büyük işlerle övünür. Düşünün, küçücük bir
kıvılcım koca bir ormanı tutuşturabilir.
6 Dil de bir ateş, bedenimizin üyeleri arasında bir
kötülük dünyasıdır. Bütün varlığımızı kirletir.
Cehennemden alevlenmiş olarak yaşamımızın
gidişini alevlendirir.
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7 İnsan soyu, her tür yabanıl hayvanı, kuşu,
sürüngeni ve deniz yaratığını evcilleştirmiş ve
evcilleştirmektedir.
8 Ama dili hiçbir insan evcilleştiremez. Dil öldürücü
zehirle dolu, dinmeyen bir kötülüktür.
9 Dilimizle Rab'bi, Baba'yı överiz. Yine dilimizle
Tanrı'ya benzer yaratılmış insana söveriz.
10 Övgü ve sövgü aynı ağızdan çıkar.
Kardeşlerim, bu böyle olmamalı.
11 Bir pınar aynı gözden tatlı ve acı su akıtır mı?
12 Kardeşlerim, incir ağacı zeytin ya da asma incir
verebilir mi? Bunun gibi, tuzlu su kaynağı tatlı su
veremez.
Dilimiz nasıl bir yüreğe sahip olduğumuzu ele veriyor.
Örneğin “patronum böyle olmasaydı, ben de böyle
yapmazdım” dediğimizde durumları/ortamı suçluyoruz;
ama kendimizde bir suç görmüyoruz. Buradaki yenilgi
diline dikkat edin. “Sonuç kötü oldu –kabul ediyorumama patronum yüzünden böyle oldu” diyorum. Ama
buradaki yürek sorununa dikkat edin: “ben değişemem
–çünkü patronum değişmez” demiş oluyorum. Ortada
olan günah yüzünden kendimi değil, ortamı ve patronu
suçluyorum: “zavallı ben, ben bu kötü ortamın
kurbanıyım” demiş oluyorum ve öyle düşünmeyi
seçmiş oluyorum.
Ancak Kelami gerçeklere dönersek durum şudur: Bir
Ortamın ya da Bir Kişinin Kurbanı Değilim; Kendi
İtaatsizliğim/Gururum Yüzünden Kendimi [yakınlarımı]
Zor
Duruma
Düşürdüm;
Başkalarının
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Üzülmesine/Öfkelenmesine/Acı Çekmesine
Oldum –çünkü BEN Günah İşledim.

Sebep

Her zaman kötü durumlardan kurtulmak isteriz. Ancak
yüreğimizin ne kadar aldatıcı (Yeremya 17:9) olduğunu
unuturuz. Her zaman kötü durumlardan kurtulmak
isteriz ama bu kötü durumların Tanrı’nın lütfunun
gözükmesi için bir fırsat olduğunu çoğunlukla
düşünmeyiz –bu yüzden günah işleriz.
Her zaman kötü durumlardan kurtulmak isteriz. Ancak
günahları öldürmek için bu kötü durumlarla
yüzleşmeliyiz –doğru bir yürek edinmek için
alçakgönüllülükle değişmemiz gerektiğini kabul ederek,
yanlışlardan dönmemiz gerektiğini görmeliyiz ki,
Günahı Öldürmek İçin Kötü Durumlar Bir Fırsat
Olsun…
Ancak içine düştüğümüz kötü durumlarda öfkemizi
doğru
bir
şekilde
sorgulamalıyız.
Neden
Öfkeleniyorum? Benim olmasını istediğim şeyler
olmadığı için mi? Bu durumda gerçeğin yerine yalanı
sevmek ayartısına düşmüş olurum.
Öyleyse içine düştüğümüz kötü durumlarda öfkemizi
doğru bir şekilde sorgulamalıyız. Tanrı’nın gerçeğine
itaat edecek miyim; yoksa kendi isteklerimin veya kendi
kurallarımın gerçekleşmesini mi isteyeceğim –Tanrı’nın
gerçeğine itaat edecek miyim yoksa etmeyecek miyim?
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Öyleyse günahla mücadele etmek, Hristiyan
özgürlüğümüzü korumak için gereklidir. Özgürlüğümüz
gerçeğe imandan kaynaklanıyor (Yuhanna 8:31-32).
Tövbe ve iman ile Hristiyan özgürlüğümüzü
korumazsak günahın kölesi oluruz.
İçine düştüğünüz kötü durumlarda yüreğinizi dikkatle
sorgulamalısınız. Halen kendi kurallarınıza uyulmasını
mı bekliyorsunuz yoksa Tanrı’nın düzenine itaat etmek
için kararlı bir adım mı atacaksınız?
Öyleyse tövbe ve iman ile kendimizi gerçeğe
adamalıyız. Şeytanın fısıldadığı ya da kültürün
dayattığı şeylerin değil; Tanrı’nın gerçeğinin beni
kurtardığını kabul etmeliyim. Durumlara ya da kendi
doğrularıma odaklanarak değil; Tanrı’nın gerçeğini
bakarak Hristiyan özgürlüğümüzü koruyabiliriz.
Genelde duygularımıza bakarak karar veriyoruz –
böylece günah işliyoruz. Tanrı’nın Sözü’ne bakarak
değil, nasıl hoşnut olduğumuza göre karar veriyoruz –
ve böylece günah işliyoruz.
Tövbe ve iman konusunda her gün adanmış olmak
gerekiyor. Sadece sözlerimiz ve davranışlarımız için
değil, kökteki arzular için de tövbe etmeliyiz.
Yanlış yönlendirilmiş arzulardan (I.Korintliler 6:9-10,
Koloseliler 3:5, I.Timoteyus 6:10, 17, Galatyalılar 5:1921, Vahiy 22:15) vazgeçmeliyiz ve Tanrı’ya
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dönmeliyiz. Tekrar tekrar yanlış şeylere baktıkça
günahtan kaçamayız.
“Zaman doldu, Tanrı'nın Egemenliği yaklaştı. Tövbe
edin, Müjde'ye inanın!” ayeti sadece Müjdeleme
yapmak için kullandığımız bir ayet olmamalıdır (Markos
1:15). Her gün Tanrı’nın Krallığına bakarak
ilerlemeliyiz.
“Ben Neden Değişemiyorum?” diye hiç düşündünüz
mü? Kendinize aynı zamanda şunu sorun: Beni
Değişmekten Alıkoyan Şey Nedir?
İbraniler 12:1 İşte çevremizi bu denli büyük bir
tanıklar bulutu sardığına göre, biz de her yükü ve
bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp
atalım ve önümüze konan yarışı sabırla koşalım.
2 Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı
İsa'ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna
utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve
Tanrı'nın tahtının sağında oturdu.
3 Yorulup cesaretinizi yitirmemek için,
günahkârların bunca karşı koymasına katlanmış
Olan'ı düşünün.
Mesih merkezli tövbe bize bir amaç veriyor. Zorluklar
Mesih’i amacından döndürebildi mi? Öyleyse dünya,
şeytan ve benlik beni değişmekten alıkoymak için
ayartmaya çalışsa da, Mesih merkezli tövbe ile bizi
kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atmak için
umudumuz vardır.
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Mesih merkezli tövbe ile Tanrı lütfunun tek umudumuz
olduğuna bakarız ve böylece günahla mücadelede
yorulup cesaretimizi yitirmemek için, günahkârların
bunca karşı koymasına katlanmış Olan'ı düşünürüz.
Mesih sadece imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı
değil; ama aynı zamanda tövbemizin de
tamamlayıcısıdır.
Öyleyse alçakgönüllülükle Tanrı lütfuna bakmalıyım ve
birçok zaman beni değişmekten alıkoyan şeyin
yüreğim olduğunu görmeliyim.
Bunun için günah karşısında kendinizi kurban olarak
görmekten vazgeçin (o durum olmasaydı, ben de bu
duruma düşmeyecektim)… Böyle düşünürseniz ortamı,
olayları, başkalarını suçlamış olursunuz. Bu şekilde
Tanrı önündeki sorumluluklarınızı göz ardı etmiş
olursunuz.
İşaya’nın günahını sunaktan alınan ateş ile
temizlendiğini hatırlayın (İşaya 6). Öyleyse her günahın
Tanrı’ya ne kadar iğrenç olduğunu göz önüne almaya
çalışın.
Günah Tanrı’nın gözünde o kadar kötü ki, bunun için
Mesih’in çarmıha gerilmesi gerekti.
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Kim
başkalarını
bağışlayabilir?

karşılıksız

olarak

Kendisinin bağışlanmaya ve kurtarılmaya muhtaç bir
kimse olduğunu alçakgönüllülükle kabul eden bir kişi
başkalarını karşılıksız olarak bağışlayabilir?
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Günahların İtirafı (Neden/Nasıl)
Günahın insanı yalnızlığa iten bir gücü vardır. Bir
günah işlediğimiz zaman, o günahın getirdiği baskıdan
kurtulabilmek için başka günahlara düşeriz.
Günahı sakladıkça günahın gücünü de içimizde
saklamış oluruz. Ama günahı itiraf ettikçe günahın
gücü azalır.
Galatyalılar 6:1 Kardeşler, eğer biri suç işlerken
yakalanırsa, ruhsal olan sizler, böyle birini
yumuşak ruhla yola getirin. Siz de ayartılmamak
için kendinizi kollayın.
2 Birbirinizin yükünü taşıyın, böylece Mesih'in
Yasası'nı yerine getirirsiniz.
Bu ayet bir günah durumunda imanlıların ne yapması
gerektiğini gösteriyor. Günah yumuşak bir ruhla
mücadele edilmesi gereken bir konudur. Günah işlemiş
bir kişinin, diğer bir kişiden Müjde’yi ve karşılıksız
bağışlanmayı duymaya ihtiyacı vardır. Böylece
günahın ağırlığını tek başına taşıyamayan birbirinin
yükünü taşımasına yardım etmiş oluruz.xviii
Yakup 5:19 Kardeşlerim, içinizden biri gerçeğin
yolundan saparsa ve biri onu yine gerçeğe
döndürürse,
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20 bilsin ki, günahkârı sapık yolundan döndüren,
ölümden bir can kurtarmış ve bir sürü günahı
örtmüş olur.
Günahla mücadelede “birbirimizin zayıflıklarını, günaha
eğilimini, yumuşaklıkla iyileştirmek için çalışmak;
başkalarının yaşamlarını Müjde’nin Sözü ve sevgi ile
güçlendirmek, Mesih merkezli bir tövbenin gereği
olarak ortaya çıkıyor. Ve yine günahla mücadelede,
ortada olan günaha düşmemek için, siz de benzer bir
günaha düşmemek için dua etmelisiniz. Çünkü ayet
“Siz de ayartılmamak için kendinizi kollayın” diyor
(Galatyalılar 6:1).
Romalılar 15:1 İmanı güçlü olan bizler, kendimizi
hoşnut etmeye değil, güçsüzlerin zayıflıklarını
yüklenmeye borçluyuz.
Bir günah karşısında öfkelenip yargılamak yerine
Tanrı’nın Mesih’teki lütfu ile aklanmış bir imanlı olarak,
bize bağışlanmış olan lütfu bir diğer kişi ile
paylaştığımızda, kendi tövbemizi de güçlendirmiş
oluruz.
Unutmayın ki, bazen insanlar mücadele ettikleri ve
açıkça karşı çıktıkları günahlar ile denenirler. Bu
yüzden günahla mücadele etmek noktasında herkesin
uyanık olması gerektiğinden “Siz de ayartılmamak için
kendinizi kollayın” ifadesi çok yerindedir (Galatyalılar
6:1).
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Mesih’in, ikiyüzlülüğü azarladığı Matta 7:1-5 ayetleri
bize herkesin bir konuda da olsa eksiği, yanlışı,
güçsüzlüğü ve günahı olduğunu; kimsenin bir
diğerinden üstünlüğü olmadığını hatırlatmaktadır.
Öyleyse bugün bir kardeşin içine düştüğü aynı
durumuna yarın düşmemek için, kendimiz ruhsal kişiye
yaraşır biçimde düşünmeli ve öyle davranmalıyız.
Yakup 5:16 Bu nedenle, şifa bulmak için
günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için
dua edin. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve
etkilidir.
Her insan Tanrı’ya günahlarını kişisel olarak itiraf
ederek bunların bağışlanması için dua etmelidir;
bunu yaptığında ve bu günahlara sırtını
döndüğünde merhamet bulacaktır; öyle ki
kardeşine ya da Mesih’in Kilisesine karşı suç
işleyen kişi kendilerine karşı suç işlediği kimselere
karşı olan tövbesini ve günahından duyduğu
üzüntüyü kişisel olarak ya da herkesin önünde
açıkça ititraf etmeye istekli olmalıdır. Bunların
yapılması üzerine kendisine karşı suç işlenen
kişiler onunla barışmalı ve sevgiyle kabul
etmelidir.xix
Yakup 5:14 İçinizden biri hasta mı? İnanlılar
topluluğunun ihtiyarlarını çağırtsın, Rab'bin adıyla
üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler. 15
İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu
ayağa kaldıracak. Eğer hasta günah işlemişse,
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günahları bağışlanacak. 16 Bu nedenle, şifa
bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin
ve birbiriniz için dua edin…
15-16 ayetlerine bakarken hem fiziksel hem ruhsal
hastalık hakkında düşünebiliriz; çünkü şifa ve
günahların itirafını birlikte konuşmaktadır. Bu yüzden
Ruhsal Şifa açısından duanın ve ayrıca günahların
itirafı ve tövbenin önemini büyüktür.
Benzer şekilde Mezmur 41 fiziksel bir hastalıktan
bahsetmektedir. Ancak aynı zamanda tövbe ve itirafı
şifa için gerekli görmektedir:
Mezmur 41:4 "Acı bana, ya RAB!" dedim,
"Şifa ver bana, çünkü sana karşı günah işledim!"
Böylece iman aracılığı ile Mesih’teki birleşmişlikte,
Mesih’teki erdemler ve doğruluk bizim sayılacağından
“Mesih’te olan” her bir kişinin duası ve yakarışı etkilidir.
Mesih’in uğruna çarmıha gittiği kilisenin yakarışı,
Mesih’in zaferinden dolayı güçlüdür. Tanrı’nın baba
şefkati ve ilgisi sebebiyle (Matta 7:7-11) ve Mesih’in
aracılığı sayesinde (Yuhanna 10:9; 14:13) iman
edenlerin duası çok güçlü ve etkilidir.
Böylece günahların itirafı ve tövbe adımını, Tanrı’nın
Mesih’teki bağışlamasını almak izler.
Yakup 5:14-16 ayetlerine tekrar dönersek, 15. ayet şifa
duaları ile birlikte tövbe dualarını kullanmaktadır. Eğer
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cemaat içinde hasta biri varsa, hastalığı sadece fiziksel
değil ruhsal yönü ile de düşünmemiz gerekir. Bu
yüzden şifa duaları yanında, tövbe ve itirafların açıkça
ve güven içinde yapılabilmesi için, görevli (atanmış)
olmaları ve sır tutmaları sebebiyle ihtiyarların
(presbiterlerin –atanmış dini önderlerin) seçilmesi
uygundur.
Ayartılar yüzünden yoldan sapmış kişileri ihtiyarlar
tövbe aracılığı ile tekrar Tanrı’ya dönmeye çağırır.
Yaşamda sağa sola sallanan bir kardeşin ölüm anında
Mesih’teki güveninin tazelenmesi için ihtiyarlar tövbe
ve itiraf duaları ile o kişiye yaklaşırlar.
Böylece sadece fiziksel hastalık için değil, Tanrı’daki
barışıklık ile hastanın bağışlanmayı alması ve
bağışlayabilmesi için de şifa duaları ve tövbe duaları,
övgü ve şükran duaları ile birlikte yapılır. Böylece hasta
Tanrı’nın esenliğini alır; ortada ağır bir hastalık varsa,
bu şekilde hastanın esenlik içinde ölebilmesi de
sağlanmış olur. Bu şekilde iman ile yapılan dua ile
duanın gücü21 ve imanın bereketi22 ortaya çıkar.

21

Matta 21:22, Yuhanna 14:13; 15:7, Elçilerin İşleri
16:25-26
22
Matta 8:13; 9:29-30; 17:20; 21:21, Markos 9:23
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(1-) Vaftizinizi Güçlendirin!xx
Vaftiz, yapıldıktan sonra bitmiş bir eylem değildir:
Vaftize, bundan sonrası için bir başlangıç olarak
bakmamız daha doğrudur.
Vaftiz, tüm yaşam boyunca hatırlamamız ve
sarılmamız gereken bir berekettir.
Koloseliler 2:11 Ayrıca Mesih'in gerçekleştirdiği
sünnet sayesinde bedenin benliğinden soyunarak
elle yapılmayan sünnetle O'nda sünnet edildiniz.
12 Vaftizde O'nunla birlikte gömüldünüz, O'nu
ölümden dirilten Tanrı'nın gücüne iman ederek
O'nunla birlikte dirildiniz.

Araştırma/Düşünme Konusu:
Vaftiz için olması gereken disiplin, size Rab’bin
Sofrası için ne düşündürüyor?
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bugün
aklımın ve yüreğimin bütün günahlarımı
bilemeyecek kadar zayıf olduğunu
hatırlayarak duama başlıyorum… ya Rab,
merhamet eyle…

Suçlarımızı önüne,
Gizli günahlarımızı yüzünün ışığına çıkardın.
Yeremya 17:9 Yürek her şeyden daha aldatıcıdır,
iyileşmez,
Onu kim anlayabilir?
Mezmur40:12 Sayısız belalar çevremi sardı,
Suçlarım bana yetişti, önümü göremiyorum;
Başımdaki saçlardan daha çoklar, Çaresiz kaldım.
Mezmur 19:12 Kim yanlışlarını görebilir?
Bağışla göremediğim kusurlarımı…
(Mezmur 51:5-10)
Mezmur 90:8
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(2-) İNSAN NASIL DEĞİŞECEK?
İnsan tövbe ve iman ile değişecek. Bu çalışma tövbe
ve iman üzerine odaklanma amacında olduğundan,
diğer konulara uzun bir yer veremiyoruz. Ancak bu
çalışma bizi aynı zamanda Tanrı Sözü, Sakramentler
(Vaftiz ve Rab’bin Sofrası), Dua, Şabat Günü ve Kilise
konularında tekrar düşünmeye yönlendirmelidir. Bu
çalışma bizi insanın nasıl bir varlık olduğunu
düşünmeye yönlendirmelidir. Bu çalışma bizi Tanrı ve
Antlaşması, Lütuf, Kutsallık, İyi İşler, İmanlıların Birlik
ve Paydaşlığı gibi konuları, Müjde’yi yaşamlarımıza
uygulamak açısından düşünmeye yönlendirmelidir.
Çünkü Mesih'in bize kurtuluşun yararlarını ilettiği dışsal
araçlar Tanrı Sözü, Sakramentler ve duadır. Bunlar
Tanrı halkında kurtuluş için etkin olurlar.xxi
Öyleyse buraya kadar olan öğretiş boyunca
sakramentlere nasıl baktığınız ve yaklaştığınız
konusunda kendinizi bilgide ve imanda sınamanız
gerekir.
Çünkü kurtuluşumuz için bize bağışlanan iman lütfu,
Kutsal Ruh’un yüreklerdeki işleyişinin ürünü olup,
Söz’ün vaaz edilmesiyle gerçekleşir, aynı zamanda
kutsal sakramentlerin verilmesi ve dua ile artırılıp
güçlendirilir.xxii
Tanrı bizlerin zayıflığımızı bildiği için kutsal vaatlerini
bizlerde sakramentler (Vaftiz ve Rabbin Sofrası) ile
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mühürler ve bu yolla bizleri lütfundan emin kılar.
Böylece sakramentler imanı güçlendirmek ve devam
ettirmek için, Müjde’nin vaazı ve dua ile birlikte kilise
aracılığı ile düzenlenir.
Yani Tanrı bizlere verdiği kurtuluşu bizlerde tasdik etsin
diye yüreklerimizde içsel olarak yaptığını göstermek
için sakramentleri düzenledi.
Ve konu sakramentler olduğu zaman da işin içine
Şabat Günü ve Kilise girer.
Böylece kişilerin dünyasal iş ve etkinliklerden ayrılması
ve özellikle kilisede toplulukla birlikte Tanrı'ya
tapınması ve bu yolla kişilerin dinlenmesi için Tanrı
Şabat Gününü toplu tapınış için kutsadı ve emretti.
İmanlılar olarak Şabat Günü kilisede Kutsal Yazılar’ın
okunmasına, vaaz edilmesine, lütuf dolu bir yürekle
dua ve ilahilerin söylenmesine ve sakramentlere
katılırız. Ancak bu zaman Tanrı ile olduğu kadar,
imanın ev halkı ile paydaşlıkta olduğumuz bir
zamandır.
Şabat Günü kilisede Rabbin Sofrası sakramentine
katılırken Mesih’teki paydaşlığımızı yeniden gözden
geçiririz. Günah ve zayıflıklarımızı dua ve Müjde’nin
vaazı ile yeniden sınarız. İmanda ve tövbede
yenilenmeyi tecrübe ederiz. Tanrı’ya ve kardeşlere
olan sevgimizi gözden geçiririz. Bağışlayan bir yürek
edinmek için Mesih’teki lütfu tatmaya çalışırız.
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Tövbe ve imanın gereği olarak Tanrı Sözü,
Sakramentler, Dua, Şabat Günü ve Kilise konularına
baktığımızda, imanlı kardeşlerle olan paydaşlığımızı ve
dünya önündeki Hristiyan tanıklığımızı yeniden gözden
geçirmemiz önem kazanır.
Öyle ki, her şey Tanrı’nın övgüsü ve insanın iyiliği için
olsun.
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Günahla Mücadele-II
Orijinal günahın nasıl olduğunu ve sonuçlarının insana
neler getirdiğini hatırlarsanız, şeytan özellikle Hristiyan
kişiye, saldırdığında, kişinin [kendisinin ve
başkalarının] günahlarına odaklanmasını sağlar.
Esenliğini kaybetmiş bir kişi üzgün ve kaygılıyken,
Mesih’e ve kurtaran imana odaklanamaz.
Kendi günahlarına odaklanmış kişiler, günahın ağırlığı
ve baskısı altındayken Kurtarıcı’nın zaferini
yaşayamazlar.
Mesih size kendi yaşamını verdi; sizi günahlarınızdan,
günahın yargısından özgür kıldı. Bu dünyada günahın
olmadığı bir yer bulamasanız da, bu dünyada günahın
varlığından kaçamasanız da, daima hatırlayın ki, Tanrı
günahları bağışlıyor, günahkârı Mesih’te aklıyor.
Şeytan sizi günahın suçluluğu altında üzüntülü ve
güvensiz bir duruma düşürmek için çalışır. Böyle
durumlarda şeytan sizi Tanrı’nın antlaşmasına, kutsal
vaatlerine, Mesih’in zaferine odaklanmaktan alıkoyar.
Müjde size “günahların bağışlandı” dediği halde, sanki
Tanrı zayıfmış da günah güçlüymüş gibi yaşamaya
devam edersiniz.
Sürekli kendi güçsüzlüğünüze ve günahlar karşısındaki
yenilginize bakmaktan, umutsuz bir şekilde yaşama
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ayartısı içine düşersiniz. Mesih’in çarmıh aracılığı ile
zaferini ve Tanrı’daki lütuf dolu affedilmeyi
unuttuğunuzda nasıl bir durumda olduğunuzu
göremezsiniz. Mesih sizi özgür kılmışken ve Müjde
size “günahların bağışlandı” dediği halde, siz kaygılı ve
teşviksiz bir şekilde yaşama ayartısı ile devam
edersiniz.
Ancak sizi kurtaran Tanrı’ya sevinçle ve umutla hizmet
etmeniz gerekmez mi? Övgü ve şükran taşan bir
yürekle Tanrı sizin aracılığınızla bilinsin diye dua
etmeniz, her sıkıntılı ve yaslı olanları Mesih’in lütuf
Müjdesi ile teselli etmeniz gerekmez mi?
Tövbe dualarınızı yaparken, umutsuz ve kaygılı
olduğunuz zamanlar için de tövbe etmelisiniz.
Rab'bin Ruhu üzerinizdedir. Müjde’yi bütün
dünyaya iletesiniz diye mesh edildiniz. Tutsaklara
serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin
açılacağını ve ezilenlere özgürlüğü duyurmak için,
Rab'bin lütuf yılını ilan etmek için kutsal vaftiz tacı
ile işaretlendiniz ve gönderildiniz (Luka 4:18).
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II.Bölüm: Uygulama
Günahların İtirafı-Tövbe-Bağışlanma-II
Mesih’in yaşamlarımıza uyguladığı ve Kutsal Ruh
aracılığı ile yeniden doğuş verdiği (I.Petrus 1:23)
Kutsal Yazılar, Tanrı’nın hoşnut olduğu yolda devam
etmek için gerekli donanımları edinmemiz için
(II.Timoteyus 3:16-17), değişmez (Matta 24:35) bir
şekilde Tanrı’nın koruma ve güvencesi altında
(Galatyalılar 1:8-9) olduğundan, Kutsal Yazılar’ın
hatasızlığı ve güvenilirliği kesindir:23
Matta 5:18 Size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök
ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden,
Kutsal Yasa'dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile
yok olmayacak (Matta 26:53-54 krş. Luka 24:2627, 44).
İmanlılar olarak Müjde’yi doğru bir şekilde
anladığımızda bağışlanmaya olan ihtiyacınızı da
görmüş ve kabul etmiş oluruz –Müjde’ye iman ile
23

Çünkü peygamberlik sözü, Kutsal Ruh tarafından
Tanrı Sözleri’nin iletilmesidir (II.Petrus 1:21). Tanrı
Sözü adil (Mezmur 119:7), gerçek (Yuhanna 17:17),
hatasızlığı ve değişmezliğinde tüm zamanlar için geçerli
(Yuhanna 10:35) ve tüm zamanlar için doğrudur
(Romalılar 3:4).
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baktığımızda, aynı zamanda başkalarının
bağışlanmaya olan ihtiyacını görürüz.

da

Bağışlanma almış kişiler olarak, bizi gücendiren, bizi
yaralayan kimseleri bağışladığımızda ve intikam
boyunduruğunu üzerimizden attığımızda bize karşı
kötülük edenleri sevebiliriz (Matta 6:12, 15; 32-33,
Luka 6:37, Efesliler 4:32, Koloseliler 3:13).
Matta 18:21 Bunun üzerine Petrus İsa'ya gelip,
"Ya Rab" dedi, "Kardeşim bana karşı kaç kez
günah işlerse onu bağışlamalıyım? Yedi kez mi?"
22 İsa, "Yedi kez değil" dedi. "Yetmiş kere yedi
kez derim sana.
Lütuf edilerek bağışlanmış –karşılıksız olarak
affedilmiş- biri olmak pratikte ne anlama geliyor? Tanrı
bana lütuf ettiği için, ben de başkalarına lütufkar
olmalıyım (Matta 18:21-22, 23-30, 31-34). Bu şekilde
Mesih’i taklit ederek, Mesih’i örnek alarak yaşamış
oluruz. Ve aynı zamanda başkalarına Mesih’in bize
davrandığı gibi davranmış oluruz.
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Tövbe etmek, kurtuluşumuzu kendimizin satın
aldığı bir iş değildir; tövbe etmek, bu eylem ile
kendimizi kurtarma yolu değildir.
Kendimizi iyi işlerle kurtaramayacağımızı kabul
ettiğimiz için tövbe ederiz.
Tanrı’nın merhametine ihtiyacımız olduğunu kabul
ettiğimiz için tövbe ederiz.
Tanrı’nın kutsallığı karşısında bizlerin kurtarılmaya
muhtaç kimseler olduğunu bilerek tövbe ederiz.
Tövbe etmeyi üç adım ile özetleyebiliriz:
(1-) Tövbe etmek, bilerek ve bilmeyerek işlenen
günahlardan dolayı suçlu olduğunu kabul etmek
(günah konusunda Tanrı ile aynı fikirde olmak) ve bunu
açıkça itiraf etmektir.
(2-) Tövbe etmek, Tanrı’nın karşılıksız olarak
Mesih’te verdiği bağışlamayı alçakgönüllülükle kabul
etmektir.
(3-) Tövbe etmek, bu iki adımdan sonra Kutsal
Yazılar’ın ve Kutsal Ruh’un rehberliği ile kendimizi
Tanrı’nın hizmetine sunarak, herkesi bağışlayarak,
Mesih’in uğruna çarmıha gittiği kilisesine olan
hizmetimize yenilenmiş olarak devam etmektir –öyle ki,
her şey Tanrı’nın yüceliği ve insanın iyiliği için olsun…
Tövbe ve Af Dileme-1
Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı;
Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur.
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Rabbin adına gelen
ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun.
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun;
başlangıçta olduğu gibi şimdi daima ve sonsuza
dek. Amin.
iman açıklaması…
Aklı ve yüreği tartmak için, kendinizi sınamak için
Mezmur 139’dan birkaç ayete odaklanıp dua ediniz:
(1-2, 23-24; 3-4, 23-24; 5-6, 23-24; 7-10, 23-24; 1112, 23-24; 13-14, 23-24; 15-16, 23-24; 17-18, 2324; 19-22, 23-24)
Atalarımızın Tanrısı Rab, yakarışlarımızı duy, Kralımız
Sensin, duamız Sana erişsin, kulunla yarıya girme
Senin önünde kimse aklanamaz, günah işledik,
Kutsal Sözlerini unuttuk, emirlerini önemsemedik, Sen
Kutsalsın, bize merhamet eyle…
Daniel 9:18 Ey Tanrım, kulak ver ve işit!
Doğruluğumuzdan
değil,
senin
büyük
merhametinden ötürü dilekte bulunuyoruz…
Mezmur 80:14 Ey Her Şeye Egemen Tanrı, ne olur,
dön bize!
Göklerden bak ve gör,
İlgilen bu asmayla.
15 İlgilen sağ elinin diktiği filizle,
Kendine seçtiğin oğulla!
16 Asman kesilmiş, yakılmış,
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Öfkeli bakışların yok etsin düşmanlarını!
17 Elin, sağ kolun olan adamın üzerinde,
Kendine seçtiğin insanın üzerinde olsun!
18 O zaman senden asla ayrılmayacağız;
Yaşam ver bize, adını analım!
19 Ya RAB, ey Her Şeye Egemen Tanrı,
Bizi eski halimize kavuştur,
Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!
(… Sen Kutsalsın, bize merhamet eyle. )
ON EMİR (1-4):
–Karşımda başka ilahların olamayacaktır.
–Kendine gökte, yerde ya da sularda yaşayan canlıya
benzer put yapmayacaksın.
–Tanrın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın.
–Şabat (Sebt) gününü kutsal sayarak (takdis et) hatırla.
Mezmur 17:6 Sana yakarıyorum, ey Tanrı,
Çünkü beni yanıtlarsın;
Kulak ver bana, dinle söylediklerimi!
7 Göster harika sevgini,
Ey sana sığınanları saldırganlardan sağ eliyle
kurtaran!
Yaratan ve Kurtaran Tanrımız, yalnız sana karşı
günah işledik, senin gözünde kötü olanı yaptık,
günahımız başkalarına sıkıntı getirdi ve başkalarının
günah işlemesine neden olduk, kötülük yaptık ve
başkalarının yüreklerinin katılaşmasına neden
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olduk, Seni bütün kalbimizle sevemedik, Sen
Kutsalsın, bize merhamet eyle…
ON EMİR (5-10):
–Babana ve annene saygı göster.
–Zina etmeyeceksin.
–Çalmayacaksın.
–Komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin.
–Komşunun evine göz dikmeyeceksin.
İşaya 63:15 Ya RAB, gökten bak, Kutsal, görkemli
ve yüce yerinden bizi gör…
16 Babamız sensin. İbrahim bizi tanımasa da,
İsrail bizi kabul etmese de, Babamız'sın, ya RAB,
Ezelden beri adın "Kurtarıcımız"dır.
Atalarımızın Tanrısı Rab, samimi tövbe ile sana
geliyoruz, yakarışlarımızı duy, Kutsal Antlaşmanı
hatırla, merhametinle tövbemizi kabul et, kutsal
emirlerine karşı geldik, kutsal yasaklarını dinlemedik,
doğru yoldan saptık ve kötülük yaptık; günahlarla,
isyanlarla Senden uzaklaştık, Sen adil davrandın,
bizse kötülük yaptık, insanı kendimiz gibi sevemedik,
Sen Kutsalsın, bize merhamet eyle…
Yakup 2:13 Çünkü yargı merhamet
göstermeyene
karşı
merhametsizdir.
Merhamet yargıya galip gelir.
–başkalarını bağışlama dualarınız…
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xxiiiBütün

suçlarımızı bağışlayan, hastalıklarımızı
iyileştiren RAB, Sen kutsalsın; İsrail'e tövbe veren
RAB, gerçek bağışlanma Senden gelir, Sana övgüler
olsun; Sen kutsal, Kutsal, Kutsalsın…
Mezmur 51’den birkaç ayete bakınız.
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız,
samimi tövbe ile Sana geliyorum,
kutsal evrensel ve elçisel imanda beni yenile;
evrenin kralı olan Babamız,
sevgin sonsuzdur, merhametin sınırsız;
bizlere Kutsal Sözlerini verdin,
Seni tanımamızı ve anlamamızı istedin,
Sana sonsuz şükürler olsun, Sen kutsalsın;
sonsuzluğun Tanrısı RAB,
övgü ve yücelik Senindir,
Sen dün, bugün ve yarın aynısın;
Kutsal Sözün ile halkını daima yönlendirdin,
Kutsal Sözün ve Kutsal Ruh’un ile
halkına öncülük edersin.
Kelam’ın ile aklımı ve yüreğimi karmaşıklıktan arıt,
esas ihtiyacım olan düzeni ve yönü bana göster,
lütfunla beni kendi isteğine göre yönlendir,
yüreğimi Sana çevirmek için benim gücüm yok,
Sen beni yönlendir
ve Mesih’te umudumu yenile.
Mezmur 25:11 Ya RAB, adın uğruna Suçumu bağışla,
çünkü suçum büyük.
-kişisel itiraflar…
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-Tövbe Duaları-I/II (ON EMİR)
Ezra 9:15 Ey İsrail'in Tanrısı RAB, sen adilsin!
Bugün sürgünden kurtulan bir azınlık olarak
bırakıldık. Senin önünde durmaya hakkımız
olmadığı halde, suçlarımızın içinde önünde
duruyoruz.
xxivYa

Rab, kendisini sevenlerle, buyruklarına uyanlarla
yaptığı antlaşmaya bağlı kalan yüce ve görkemli Tanrı!
Buyruklarından, ilkelerinden ayrılıp günah işledik,
kötülük yaptık, başkaldırdık. Senin adına atalarımıza
ve ülkedeki bütün halka seslenen peygamberleri
dinlemedik. Sen adaletlisin, ya Rab! Sadakatsizliğimiz
yüzünden bizi uzak yakın ülkelere sürdün. Bizler bugün
utanç içindeyiz. ya RAB, bizler, krallarımız,
önderlerimiz, atalarımız sana karşı işlediğimiz günah
yüzünden utanç içindeyiz. Sana karşı geldiğimiz halde,
sen acıyan, bağışlayan Tanrımız Rab'sin. Tanrımız
RAB, senin sözüne kulak vermedik, kulların
peygamberler aracılığıyla bize verdiğin yasalara,
ilkelere uymadık. Senin halkın olan bizler yasanı
çiğnedik, Müjde’ye sırt dönüp seni dinlemek istemedik.
Kulun Musa'nın Yasası'nda yazılan lanetten bizleri
Mesih’te koru, sana karşı günah işledik. Ey Tanrımız
Rab, sen halkını Mısır'dan güçlü elinle çıkardın ve
bugün olduğu gibi ün kazandın. Bizse günah işledik,
kötülük yaptık. Şimdi, ey Tanrımız, kulunun duasını,
yakarışını işit. Adın uğruna, ya Rab, kulak ver ve işit!
Ey Tanrım, doğruluğumuzdan değil, senin büyük
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merhametinden ötürü yalvarıyoruz… Ölümü yenen
Mesih adıyla…
Mesih Rabbimiz, bizler uğruna acıdan, utançtan,
çarmıhtan geçtin; Sen Kutsalsın… Kurtarıcı
Rabbimiz, ölümü ve mezarı yendin. Şimdi ve
sonsuza dek egemenlik sürersin; acılarımıza,
tövbemize bak, suçlarımızı bağışla; günahların
affı, ölülerin dirilişi ve sonsuz yaşam umudunda
beni yenile, Sen iyisin, bize merhamet eyle…
xxvSuçlarımız

bize karşı tanıklık etse de, adın uğruna
ya RAB, bizi küçümseme, pek çok döneklik ettik, Sana
karşı günah işledik. Adın uğruna, görkemli tahtının hor
görülmesine izin verme. Mesih’teki antlaşmanı anımsa,
bizleri koru, bizleri affet…
Nehemya 9:31 Yüce merhametinle yok olmamıza
izin vermedin. Çünkü sen iyilik yapan, acıyan bir
Tanrı'sın. 32 Ey Tanrımız! Sen antlaşmana bağlı
kalırsın. Güçlü, görkemli, yüce bir Tanrı'sın… 33
Başımıza gelen bütün olaylarda sen hep adil
davrandın, doğru olanı yaptın, bizse kötülük
yaptık.
Atalarımızın Tanrısı Rab, merhametli ve sabırlısın; lütuf
dolu Babamız, bağışlayıcısın; kutsal adaletin Tanrısı,
merhametini Mesih’te açıkladın, O’nun çarmıh
acılarında biz şifa bulduk; Sana övgüler olsun.
Dünyanın günahını kaldıran Tanrı Kuzusu’na iman
edenleri bağışlayan Tanrımız, Kutsal Ruh’un ile bizlerin
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kirliliğini yıka. Yerde ve gökte adı kudretli olan
Tanrımız, ışığım Sensin, beni aydınlat, adı kutsal
olan Babamız, adaletin korkunçtur, merhametin
sınırsız, kutsal korkunu yüreklerimize bekçi koy ki,
Kutsal Ruh’u kederlendirmek bizlerden uzak olsun…
Her şeye gücü yeten Tanrımız, kayıp koyunlar gibi
yoldan saptık, benliğimizin tutkularını izledik.
Yapmamız gerekenleri yapmadık, yapmamamız
gerekenleri yaptık, göklerin ve senin huzurunda
günah işledik, ama sen merhametlisin, sana yakaran
kullarına yakınsın, Mesih aracılığı ile günahlarını
itiraf edenleri kabul edersin; Kutsal Ruh’un gücüyle
tövbe edenleri bağışlarsın. Pişman olanları
düşmüşlükten kaldırırsın…
Kutsal olan Tanrımız, Senin kutsal adına yaraşır bir
şekilde yürümek için bize merhamet eyle; Kutsal olan
Tanrımız, Seni hoşnut eden ruhani hayatın yolunu
izlememiz için kutsal yasanı yüreklerimize yaz. Kutsal
olan Tanrımız, günahkârları sana döndürmek için
adımlarımızı pekiştir; övgü ve şükran taşan bir yürekle
Sana hizmet edeyim diye beni bereketle, kutsal
hizmetinde beni kullan… Sen kutsalsın, bize merhamet
eyle… amin.
Rabbin Duası…
*Bu duayı ettiniz ama tövbe ve itiraf ettiğiniz
şeylerin arkasında, günaha ve düşüşe sebep olan
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yürek düşüncelerinizi değiştirmek için ne yapmaya
karar verdiniz?
—aklınızı değiştirmeniz gerek,
—yüreğinizi değiştirmeniz gerek,
—yolunuzu değiştirmeniz gerek…
Yaşamımız arkasında bir düşünce vardır.
Yaptıklarımız ya da yapmadıklarımız arkasında bir
düşünce yatmaktadır.
Sizi günaha düşüren, sizi üzüntüye, utanca
düşüren, yaşamınızda sıkıntılara yol açan esas
problem gittiğiniz yol değil mi? Öyleyse yolunuzu
değiştirmeniz gerekmiyor mu?
Düşüncenizi Mesih düşüncesi ile değiştirmeniz
gerek, yollarınızı Mesih’in yoluna döndürmeniz
gerek…
—bundan böyle eski yollarınızı bırakmaya
karar verdiniz mi?
—bundan böyle sizi günaha düşüren eski
yolunuzdan Mesih’in yoluna dönmeye karar
verdiniz mi?
—bırakmaya
karar
verdiğiniz
alışkanlıklarınızın ve işlerinizin, dönmeye
karar
verdiğiniz
düşüncelerinizin
ve
duygularınızın yerini nelerle doldurmaya
çalışacağınıza karar verdiniz mi? Tanrı
hakkındaki düşüncenizi yenilemeniz gerek.
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İman Açıklaması (tek Tanrı)
Kutsal Kitap'ın tanıklığına dayalı olarak
ve kutsal babaları izleyerek,
onların açıklamaları ile bizlere ulaştığı gibi,
hep birlikte tek bir ağızdan,
insanlara tanımaları
ve kurtulmaları üzere öğrettiğimiz,
vaaz edip müjdelediğimiz;
ebedi,
kavranılamayan,
gözle görülemeyen,
anlaşılamayan,
değişmeyen,
varlıkta ve yetkinlikte sınırsız,
her şeye gücü yeten,
diri ve gerçek olan;
her şeyi en doğru ve değişmez olan isteğine göre
kendi yüceliği için yönetip yönlendiren;
bilgelikte ve kutsallıkta yetkin,
en bağımsız,
en sevecen,
en lütufkar,
en merhametli,
en sabırlı,
iyilikte ve gerçekte bol,
günahları, suçları ve kötülükleri bağışlayan;
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hükümlerinde en adil ve en korkunç,
her türlü günahtan nefret eden,
suçluyu asla haklı çıkarmayan,
her iyi şeyin kendisinden taştığı
ve Tanrı diye çağırdığımız
tek bir ruhsal varlığa;
tüm yaşamı,
yüceliği,
iyiliği
ve bereketi kendinde bulunduran;
tümüyle kendine yeterli
ve yarattığı hiçbir şeye gereksinimi olmayan,
tüm var oluşun tek kaynağı,
sözlerinde, işlerinde ve buyruklarında en kutsal,
içtenlikle kabul edilip güvenilmesi gereken;
bütün kalbimizle sevgiye, korkuya, saygıya
ve tapınılmaya layık;
her şeyin sebebi, başlangıcı ve kaynağı olan
yaratıcı Baba'ya,
Baba'nın Sözü, hikmeti ve görünümü olan
Kurtarıcı Oğul'a,
Baba'dan ve Oğul'dan çıkan ebedi güç ve kudret olan
kutsayan Kutsal Ruh'a inanıyoruz. amin.
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övgülerimiz-şükranlarımız…

Göklerdeki Babamız,
merhametin sonsuzdur,
Sana övgüler olsun, Sen Kutsalsın.
gökte ve yerde her şey Senindir,
her şeyi Sen yarattın;
yaratılışın güzelliği için
Seni överiz, Sen iyisin.
Rabbimiz Mesih’in ölümü yenen dirilişi için,
Mesih’teki yeni yaratılış için,
iyileşme ve bağışlanma armağanları için
Sana şükürler olsun…
Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın.
bugün
duama “imansızlığımı yenmeme yardım et”
diyerek başlıyorum (Markos 9:24)…
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xxvi

Yaşama götüren tövbe, kurtaran bir lütuftur,24
bir günahkârın gerçekten günahını hissederek25
ve Tanrı'nın Mesih'teki merhametini anlayarak,26
günahından dolayı üzülüp [günahından] nefret
ederek, ona (günaha) sırtını çevirip Tanrı'ya
dönmesi,27 [bu] yeni itaatte tam bir amaç ile
çalışarak onun ardınca gitmesidir.28

24

Elçilerin İşleri 11:18
Elçilerin İşleri 2:37-38
26
Yoel 2:12, Yeremya 3:22
27
Yeremya 31:18-19, Hezekiel 36:31
28
II.Korintliler 7:11
25
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Kişisel ve topluluk olarak yaptığınız dualarda
alçalış, tövbe ve itiraflar ne kadar yer
tutuyor?
Kişisel ve topluluk olarak yaptığınız dualarda
alçalış, tövbe ve itiraflara yer vermediğinizde
bu ne anlama gelir? Böyle yaparsanız
Tanrı’nın kutsallığı önünde kendinizde bir
günah ve hata yokmuş gibi davranmış olmaz
mısınız?
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Rab Tanrımız’ın kendi kutsal iradesini
açıkladığı Kutsal Yasa, bizleri günahlı
doğamızla yüzleştirir ve bizi günahın
yargısından emin kılar.
Müjde bize Mesih’teki kurtuluşun çarmıh
kadar kesin olduğunu gösteriyor.
Elçilerin İşleri 13:38-39 şunu bilin
ki, günahların Mesih aracılığıyla
bağışlanacağı size duyurulmuş
bulunuyor. Şöyle ki, iman eden
herkes,
Musa'nın
Yasası'yla
aklanamadığınız
her
suçtan
O'nun aracılığıyla aklanır.
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Tövbe Duaları-I (ON EMİR: 1-4)
–herkesi affederek/severek tövbenizi güçlendirin–
(Tanrı’ya olan sevginiz, insana olan sevginizle ölçülebilir)

1. Karşımda başka ilahların olamayacaktır.
Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta Tek Olan Tanrımız,
tövbe ve pişmanlıkla [oruç ve alçalışla] Sana geliriz;
bizlere günahı ve kutsallığı öğreten Yasan için Seni
överiz, Mesih’teki karşılıksız bağışlanma için Sana
şükrederiz; daima Sana yücelik sunmakta, Seni
aramakta, daima Seni düşünmekte zayıf kaldık…
her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her
gün işlerimizle sana karşı günah işledik; yapmamız
gerekenleri yapmadık; yapmamamız gerekenleri
yaptık; vaftizimizi unuttuk ve günah işledik, kutsal
adaletin karşısında suçluyuz… ya Rab, merhamet
eyle…
Mezmur 57:1 Acı bana, ey Tanrı, acı, çünkü sana
sığınıyorum; felaket geçinceye kadar, kanatlarının
gölgesine sığınacağım. 2 Yüce Tanrı'ya, benim için her
şeyi yapan Tanrı'ya sesleniyorum… Sevgili Oğlun
Mesih’teki umudumuzu güçlendir, kutsal vaatlerin
sevinci ve tesellisiyle beni yenile…
xxviiMesih

Rabbimiz, seni her gün kuşanmayı bana
bağışla ki, aklımı ve yüreğimi benliğin tutkularından
koruyabileyim; tövbede meyve vererek, ayıp ve
utançlardan uzak bir şekilde çarmıh yolunda
yürüyebileyim… Ya RAB, adın uğruna suçumu bağışla,
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çünkü suçum büyük; ya RAB, kurtar beni, yardım et
sevginden dolayı...
ya Rab, merhamet eyle…
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MÜJDE budur:
Böylece Mesih İsa'ya ait olanlara artık hiçbir
mahkûmiyet yoktur. İnsan benliğinden ötürü
güçsüz olan Kutsal Yasa'nın yapamadığını
Tanrı yaptı. Öz Oğlu'nu günahlı insan
benzerliğinde günah sunusu olarak gönderip
günahı insan benliğinde yargıladı (Romalılar
8:1, 3).
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(95)

iyiliğin değerini kim bilir? iyiliğe değerince
kim öder?
bütün iyiliklerimi yıka; SEN’in iyiliklerinin
yanında kirlidirler.
SEN’in
iyiliklerinin
güzelliğini
görme
körlüğümdendir,
her
gün
teşekkürü
unutmamın sebebi.
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Tövbe Duaları-I (ON EMİR: 1-4)
–herkesi affederek/severek tövbenizi güçlendirin–
(Tanrı’ya olan sevginiz, insana olan sevginizle ölçülebilir)

2. Kendine gökte, yerde ya da sularda yaşayan
canlıya benzer put yapmayacaksın.
Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta Tek Olan Tanrımız,
tövbe ve pişmanlıkla [oruç ve alçalışla] Sana geliriz;
bizlere günahı ve kutsallığı öğreten Yasan için Seni
överiz, Mesih’teki karşılıksız bağışlanma için Sana
şükrederiz; hoşnut olduğun tapınmayı daima Sana
sunamadık, yüreğimizde başka tanrılara yer verdik ve
tapınışımızın paklığını koruyamadık… Rab, kutsal bir
yaşamı özlemek için beni bereketle; seni hoşnut eden
yolda devam edebilmen için bana yardım et… ya Rab,
merhamet eyle…
her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her
gün işlerimizle sana karşı günah işledik; yapmamız
gerekenleri yapmadık; yapmamamız gerekenleri
yaptık; vaftizimizi unuttuk ve günah işledik, kutsal
adaletin karşısında suçluyuz… ya Rab, merhamet
eyle…
1 Acı bana, ey Tanrı, acı, çünkü sana sığınıyorum;
felaket geçinceye kadar, kanatlarının gölgesine
sığınacağım. 2 Yüce Tanrı'ya, benim için her şeyi
yapan Tanrı'ya sesleniyorum… Sevgili Oğlun
Mesih’teki umudumuzu güçlendir, kutsal vaatlerin
sevinci ve tesellisiyle beni yenile…
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Mesih Rabbimiz, seni her gün kuşanmayı bana bağışla
ki, aklımı ve yüreğimi benliğin tutkularından
koruyabileyim; tövbede meyve vererek, ayıp ve
utançlardan uzak bir şekilde çarmıh yolunda
yürüyebileyim… Ya RAB, adın uğruna suçumu bağışla,
çünkü suçum büyük; ya RAB, kurtar beni, yardım et
sevginden dolayı...
ya Rab, merhamet eyle…
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Tövbe Duaları-I (ON EMİR: 1-4)
–herkesi affederek/severek tövbenizi güçlendirin–
(Tanrı’ya olan sevginiz, insana olan sevginizle ölçülebilir)

3. Tanrın Rab’bin adını boş yere ağzına
almayacaksın.
Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta Tek Olan Tanrımız,
tövbe ve pişmanlıkla [oruç ve alçalışla] Sana geliriz;
bizlere günahı ve kutsallığı öğreten Yasan için Seni
överiz, Mesih’teki karşılıksız bağışlanma için Sana
şükrederiz; Senin kutsal adını alışkanlıkla, fark
etmeden kullandığımız, yalan yeminlere bulaştırdığımız
Senden gizli değildir… Rab, kutsal bir yaşamı özlemek
için beni bereketle; seni hoşnut eden yolda devam
edebilmen için bana yardım et… ya Rab, merhamet
eyle…
her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her
gün işlerimizle sana karşı günah işledik; yapmamız
gerekenleri yapmadık; yapmamamız gerekenleri
yaptık; vaftizimizi unuttuk ve günah işledik, kutsal
adaletin karşısında suçluyuz… ya Rab, merhamet
eyle…
1 Acı bana, ey Tanrı, acı, çünkü sana sığınıyorum;
felaket geçinceye kadar, kanatlarının gölgesine
sığınacağım. 2 Yüce Tanrı'ya, benim için her şeyi
yapan Tanrı'ya sesleniyorum… Sevgili Oğlun
Mesih’teki umudumuzu güçlendir, kutsal vaatlerin
sevinci ve tesellisiyle beni yenile…
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Mesih Rabbimiz, seni her gün kuşanmayı bana bağışla
ki, aklımı ve yüreğimi benliğin tutkularından
koruyabileyim; tövbede meyve vererek, ayıp ve
utançlardan uzak bir şekilde çarmıh yolunda
yürüyebileyim… Ya RAB, adın uğruna suçumu bağışla,
çünkü suçum büyük; ya RAB, kurtar beni, yardım et
sevginden dolayı...
ya Rab, merhamet eyle…

124

tövbenizi güçlendirin:
Romalılar 12:18 Mümkünse, elinizden geldiğince
herkesle barış içinde yaşayın.
Yakup 3:18 Barış içinde eken barış yapıcıları
doğruluk ürününü biçerler.

Tanrıyla barışmış kimseler olarak, barış içinde
yaşamaya çağrıldınız. Herkesle barış içinde
olmaya çalışın ve her yere barıştırma hizmetini
götürmek için çalışın:
II.Korintliler 5:18 … Tanrı, Mesih aracılığıyla
bizi kendisiyle barıştırdı ve bize barıştırma
görevini verdi.
19 Şöyle ki Tanrı, insanların suçlarını
saymayarak dünyayı Mesih'te kendisiyle
barıştırdı ve barıştırma sözünü bize emanet
etti.
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Tanrı Sözü’nün ne öğrettiğini öğrenmek için,
Sakramentlere katılmak için, topluluk içinde
Tanrı’ya dua etmek için, Hristiyan sunusunu
yoksullara getirmek için, Tanrı halkının
toplantısına sürekli katılmalıyım.xxviii
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Tövbe Duaları-I (ON EMİR: 1-4)
–herkesi affederek/severek tövbenizi güçlendirin–
(Tanrı’ya olan sevginiz, insana olan sevginizle ölçülebilir)

4. Şabat gününü kutsal sayarak (takdis et) hatırla.
Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta Tek Olan Tanrımız,
tövbe ve pişmanlıkla [oruç ve alçalışla] Sana geliriz;
bizlere günahı ve kutsallığı öğreten Yasan için Seni
överiz, Mesih’teki karşılıksız bağışlanma için Sana
şükrederiz; gökleri ve yeri Sen yarattın, Şabat gününü
Sana hizmet etmemiz için ayırdın, bir bereket yolu
olarak Şabat gününü bize verdin. İsa Mesih’in dirilişinin
sevincinde Şabatını tutamadık… Rab, kutsal bir
yaşamı özlemek için beni bereketle; seni hoşnut eden
yolda devam edebilmen için bana yardım et… ya Rab,
merhamet eyle…
her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her
gün işlerimizle sana karşı günah işledik; yapmamız
gerekenleri yapmadık; yapmamamız gerekenleri
yaptık; vaftizimizi unuttuk ve günah işledik, kutsal
adaletin karşısında suçluyuz… ya Rab, merhamet
eyle…
1 Acı bana, ey Tanrı, acı, çünkü sana sığınıyorum;
felaket geçinceye kadar, kanatlarının gölgesine
sığınacağım. 2 Yüce Tanrı'ya, benim için her şeyi
yapan Tanrı'ya sesleniyorum… Sevgili Oğlun
Mesih’teki umudumuzu güçlendir, kutsal vaatlerin
sevinci ve tesellisiyle beni yenile…
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Mesih Rabbimiz, seni her gün kuşanmayı bana bağışla
ki, aklımı ve yüreğimi benliğin tutkularından
koruyabileyim; tövbede meyve vererek, ayıp ve
utançlardan uzak bir şekilde çarmıh yolunda
yürüyebileyim… Ya RAB, adın uğruna suçumu bağışla,
çünkü suçum büyük; ya RAB, kurtar beni, yardım et
sevginden dolayı...
ya Rab, merhamet eyle…
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I.Petrus 2:24 Bizler günah karşısında ölelim,
doğruluk uğruna yaşayalım diye, günahlarımızı
çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. O'nun
yaralarıyla şifa buldunuz.
Matta 3:8 Bundan böyle tövbeye yaraşır
meyveler verin.
Efesliler 5:9 Çünkü ışığın meyvesi her iyilikte,
doğrulukta ve gerçekte görülür.

Galatyalılar 5:22-23 Ruh'un ürünüyse sevgi,
sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık,
yumuşak huyluluk ve özdenetimdir…
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övgülerimiz-şükranlarımız…

Kutsal olan Tanrımız,
iyiliklerin boldur,
Sana övgüler olsun, Sen Kutsalsın.
yaşam mucizesi için,
bizlere hazırladığın bereketlerin için
Sana şükürler olsun, Sen iyisin.
yeryüzünün tüm kaynakları için,
bağışladığın her yaratıcı görüş armağanı için,
tüm hünerli sanatlar için,
insan hayatında saklı her hazinen için
Sana şükürler olsun…
Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın.
bugün
Tanrı’ya layık olmadığımı ve dilediklerimi
hak etmediğimi bilerek dua etmeyi
seçiyorum…
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xxixİman

Açıklaması:
elçilerin müjdelediği ve kurtuluşumuz için sımsıkı
sarılmamız ve kabul edilmesi gereken Müjde’nin bu
olduğuna:
Kutsal Yazılar uyarınca Mesih’in, günahlarımıza
karşılık öldüğüne, gömüldüğüne ve Kutsal Yazılar
uyarınca üçüncü gün ölümden dirildiğine;
sonra Mesih’in elçilere ve pek çok kimseye
göründüğüne;
Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu, başlangıç ve son
olan Mesih’e, «Rab ve Tanrı» olarak iman edenlere
artık hiçbir mahkûmiyet olmadığına;
Tanrı'nın, kendisini sevenlerle, amacına göre
çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin
olduğuna;
yaşayan Tanrı'nın Oğlu Mesih'in, kilisesini elçisel
iman ikrarı üzerine kurduğuna, kutsal evrensel ve
elçisel kilisenin bildirdiği bu Müjde’ye ölüler diyarının
kapılarının direnemeyeceğine;
Kurtarıcı Rab Mesih’in göksel görkemi içinde,
kilisesini kurtarmak ve dünyayı yargılamak üzere kutsal
melekleriyle bir gün geleceğine; ve herkese yaptığının
karşılığını vermek üzere görkemli tahtına oturacağına;
günahların affına, ölülerin dirilişine ve sonsuz
yaşama iman ediyoruz. amin.
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övgülerimiz-şükranlarımız…

sonsuzluğun Tanrısı RAB,
Mesih’te bağışladığın yüce lütfun için
Sana övgüler olsun, Sen Kutsalsın.
bize verdiğin yeni ve diri yaşam armağanı için,
ailelerimize, arkadaşlarımıza olan sevgin için
Sana şükürler olsun, Sen iyisin.
üzerinde yaşadığımız bu toprak,
ve sahip olduğumuz imkânlar için
Sana şükürler olsun.
Mesih’teki bol bağışlanma için,
Mesih’teki vaatlerin ve bereketlerin için,
bedenin dirilişi ve sonsuz yaşam için
Sana şükürler olsun…
Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın.
bugün
beni ayartmaya çalışan dünyaya rağmen,
dünyadaki tek kişi ben olsam bile Tanrı’nın
Mesih’teki lütfuna güvenerek dua etmeyi
seçiyorum…
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xxx

Yaşama götüren tövbe, kurtaran bir
lütuftur,29 Ruh30 ve Tanrı Sözü31 aracılığıyla
günahkârın yüreğinde var edilir, bu şekilde
kendi
günahlarının
sadece
tehlikesi
karşısında değil, ama görüntüsü ve hissi 32 ve
ayrıca bunların pisliği ve kötülüğü
karşısında33 ve Tanrı’nın tövbekarlara
Mesih’te sunduğu merhameti algılayarak 34
Günahkâr, günahları yüzünden öylesine
üzülür35 ve onlardan nefret eder ki, 36
bunların hepsinden Tanrı’ya döner,37 yeni
itaatin tüm yollarında sürekli O’nunla
birlikte yürümeyi amaçlar ve çabalar. 38

29

II.Timoteyus 2:25
Zekeriya 12:10
31
Elçilerin İşleri 1:18, 20-21
32
Hezekiel 18:28, 30, 32, Luka 15:17-18, Hoşeya 2:6-7
33
Hezekiel 36:31, İşaya 30:22
34
Yoel 2:12-13
35
Yeremya 31:18-19
36
II.Korintliler 7:11
37
Elçilerin İşleri 26:18, Hezekiel 14:6, I.Krallar 8:47-48
38
Mezmur 119:6, 59, 128, Luka 1:6, II.Krallar 23:25
30
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Tövbe etmek, kurtuluşumuzu kendimizin satın
aldığı bir iş değildir; tövbe etmek, bu eylem ile
kendimizi kurtarma yolu değildir.
Kendimizi iyi işlerle kurtaramayacağımızı kabul
ettiğimiz için tövbe ederiz.
Tanrı’nın merhametine ihtiyacımız olduğunu kabul
ettiğimiz için tövbe ederiz.
Tanrı’nın kutsallığı karşısında bizlerin kurtarılmaya
muhtaç kimseler olduğunu bilerek tövbe ederiz.
Tövbe etmeyi üç adım ile özetleyebiliriz:
(1-) Tövbe etmek, bilerek ve bilmeyerek işlenen
günahlardan dolayı suçlu olduğunu kabul etmek
(günah konusunda Tanrı ile aynı fikirde olmak) ve bunu
açıkça itiraf etmektir.
(2-) Tövbe etmek, Tanrı’nın karşılıksız olarak
Mesih’te verdiği bağışlamayı alçakgönüllülükle kabul
etmektir.
(3-) Tövbe etmek, bu iki adımdan sonra Kutsal
Yazılar’ın ve Kutsal Ruh’un rehberliği ile kendimizi
Tanrı’nın hizmetine sunarak, herkesi bağışlayarak,
Mesih’in uğruna çarmıha gittiği kilisesine olan
hizmetimize yenilenmiş olarak devam etmektir –öyle ki,
her şey Tanrı’nın yüceliği ve insanın iyiliği için olsun…
Tövbe ve Af Dileme-2
Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı;
Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur.
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Rabbin adına gelen
ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun.
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun;
başlangıçta olduğu gibi şimdi daima ve sonsuza
dek. Amin.
iman açıklaması…
Aklı ve yüreği tartmak için, kendinizi sınamak için
Mezmur 139’dan birkaç ayete odaklanıp dua ediniz:
(1-2, 23-24; 3-4, 23-24; 5-6, 23-24; 7-10, 23-24; 1112, 23-24; 13-14, 23-24; 15-16, 23-24; 17-18, 2324; 19-22, 23-24)
Atalarımızın Tanrısı Rab, yakarışlarımızı duy, Kralımız
Sensin, duamız Sana erişsin, kulunla yarıya girme
Senin önünde kimse aklanamaz, günah işledik,
Kutsal Sözlerini unuttuk, emirlerini önemsemedik, Sen
Kutsalsın, bize merhamet eyle…
İşaya 59:12 Çünkü sana çok kez başkaldırdık,
Günahlarımız bize karşı tanıklık ediyor,
İsyanlarımız hep yanıbaşımızda.
Suçlarımızı kabul ediyoruz.
(… Sen Kutsalsın, bize merhamet eyle. )
ON EMİR (1-4):
–Karşımda başka ilahların olamayacaktır.
–Kendine gökte, yerde ya da sularda yaşayan canlıya
benzer put yapmayacaksın.
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–Tanrın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın.
–Şabat (Sebt) gününü kutsal sayarak (takdis et) hatırla.
Yaratan ve Kurtaran Tanrımız, yalnız sana karşı
günah işledik, senin gözünde kötü olanı yaptık,
günahımız başkalarına sıkıntı getirdi ve başkalarının
günah işlemesine neden olduk, kötülük yaptık ve
başkalarının yüreklerinin katılaşmasına neden
olduk, Seni bütün kalbimizle sevemedik, Sen
Kutsalsın, bize merhamet eyle…
ON EMİR (5-10):
–Babana ve annene saygı göster.
–Zina etmeyeceksin.
–Çalmayacaksın.
–Komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin.
–Komşunun evine göz dikmeyeceksin.
Atalarımızın Tanrısı Rab, samimi tövbe ile sana
geliyoruz, yakarışlarımızı duy, Kutsal Antlaşmanı
hatırla, merhametinle tövbemizi kabul et, kutsal
emirlerine karşı geldik, kutsal yasaklarını dinlemedik,
doğru yoldan saptık ve kötülük yaptık; günahlarla,
isyanlarla Senden uzaklaştık, Sen adil davrandın,
bizse kötülük yaptık, insanı kendimiz gibi sevemedik,
Sen Kutsalsın, bize merhamet eyle…
Yakup 2:13 Çünkü yargı merhamet
göstermeyene
karşı
merhametsizdir.
Merhamet yargıya galip gelir.
–başkalarını bağışlama dualarınız…
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xxxiBütün

suçlarımızı bağışlayan, hastalıklarımızı
iyileştiren RAB, Sen kutsalsın; İsrail'e tövbe veren
RAB, gerçek bağışlanma Senden gelir, Sana övgüler
olsun; Sen kutsal, Kutsal, Kutsalsın…
Mezmur 51’den birkaç ayete bakınız.
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız,
samimi tövbe ile Sana geliyorum,
kutsal evrensel ve elçisel imanda beni yenile;
evrenin kralı olan Babamız,
sevgin sonsuzdur, merhametin sınırsız;
bizlere Kutsal Sözlerini verdin,
Seni tanımamızı ve anlamamızı istedin,
Sana sonsuz şükürler olsun, Sen kutsalsın;
sonsuzluğun Tanrısı RAB,
övgü ve yücelik Senindir,
Sen dün, bugün ve yarın aynısın;
Kutsal Sözün ile halkını daima yönlendirdin,
Kutsal Sözün ve Kutsal Ruh’un ile
halkına öncülük edersin.
Kelam’ın ile aklımı ve yüreğimi karmaşıklıktan arıt,
esas ihtiyacım olan düzeni ve yönü bana göster,
lütfunla beni kendi isteğine göre yönlendir,
yüreğimi Sana çevirmek için benim gücüm yok,
Sen beni yönlendir
ve Mesih’te umudumu yenile.
Mezmur 25:11 Ya RAB, adın uğruna Suçumu bağışla,
çünkü suçum büyük.
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-kişisel itiraflar…
-Tövbe Duaları-I/II (ON EMİR)
xxxiiya

RAB, hiddetinle azarlama beni
çünkü günahtan zayıfım,
gazabınla beni yola getirme.
lütfet bana, ya RAB,
çünkü günahtan solgunum;
bana şifa ver, ya RAB,
suçlarım yüzünden kemiklerim sızlıyor,
ya RAB canımda çok acı çekiyorum.
dön, ya RAB, canımı özgür kıl,
yardım et sevginden dolayı.
ölüler arasında kimse seni anmaz,
kim şükür sunar sana ölüler diyarından?
Hatalarım yüzünden inleye inleye bittim,
döşeğim su içinde bütün gece ağlamaktan,
yatağım sırılsıklam gözyaşlarımdan.
kederden gözlerimin feri sönüyor,
zayıflıyor gözlerim düşmanlarım yüzünden.
benliğim güçsüz,
şeytan ve dünya beni eziyor.
lütuf et, ya RAB,
kötülük yapanlar doğru kullarından uzak olsun.
ağlayışımın sesini işiten RAB,
Sen kutsalsın;
yalvarışımı duy, duamı kabul et,
öyle ki, kilisen zaferinle sevinsin.
sen dehşetinle düşmanları titretirsin,
kötülerin payı utanca bürünmektir.
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Mesih Rabbimiz, bizler uğruna acıdan, utançtan,
çarmıhtan geçtin; Sen Kutsalsın… Kurtarıcı
Rabbimiz, ölümü ve mezarı yendin. Şimdi ve
sonsuza dek egemenlik sürersin; acılarımıza,
tövbemize bak, suçlarımızı bağışla; günahların
affı, ölülerin dirilişi ve sonsuz yaşam umudunda
beni yenile, Sen iyisin, bize merhamet eyle…
Suçlarımız bize karşı tanıklık etse de, adın uğruna ya
RAB, bizi küçümseme, pek çok döneklik ettik, Sana
karşı günah işledik. Adın uğruna, görkemli tahtının hor
görülmesine izin verme. Mesih’teki antlaşmanı anımsa,
bizleri koru, bizleri affet…
Atalarımızın Tanrısı Rab, merhametli ve sabırlısın; lütuf
dolu Babamız, bağışlayıcısın; kutsal adaletin Tanrısı,
merhametini Mesih’te açıkladın, O’nun çarmıh
acılarında biz şifa bulduk; Sana övgüler olsun.
Dünyanın günahını kaldıran Tanrı Kuzusu’na iman
edenleri bağışlayan Tanrımız, Kutsal Ruh’un ile bizlerin
kirliliğini yıka. Yerde ve gökte adı kudretli olan
Tanrımız, ışığım Sensin, beni aydınlat, adı kutsal
olan Babamız, adaletin korkunçtur, merhametin
sınırsız, kutsal korkunu yüreklerimize bekçi koy ki,
Kutsal Ruh’u kederlendirmek bizlerden uzak olsun…
Her şeye gücü yeten Tanrımız, kayıp koyunlar gibi
yoldan saptık, benliğimizin tutkularını izledik.
Yapmamız gerekenleri yapmadık, yapmamamız
gerekenleri yaptık, göklerin ve senin huzurunda
günah işledik, ama sen merhametlisin, sana yakaran
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kullarına yakınsın, Mesih aracılığı ile günahlarını
itiraf edenleri kabul edersin; Kutsal Ruh’un gücüyle
tövbe edenleri bağışlarsın. Pişman olanları
düşmüşlükten kaldırırsın…
Kutsal olan Tanrımız, Senin kutsal adına yaraşır bir
şekilde yürümek için bize merhamet eyle; Kutsal olan
Tanrımız, Seni hoşnut eden ruhani hayatın yolunu
izlememiz için kutsal yasanı yüreklerimize yaz. Kutsal
olan Tanrımız, günahkârları sana döndürmek için
adımlarımızı pekiştir; övgü ve şükran taşan bir yürekle
Sana hizmet edeyim diye beni bereketle, kutsal
hizmetinde beni kullan… Sen kutsalsın, bize merhamet
eyle… amin.
Rabbin Duası…
*Bu duayı ettiniz ama tövbe ve itiraf ettiğiniz
şeylerin arkasında, günaha ve düşüşe sebep olan
yürek düşüncelerinizi değiştirmek için ne yapmaya
karar verdiniz?
—aklınızı değiştirmeniz gerek,
—yüreğinizi değiştirmeniz gerek,
—yolunuzu değiştirmeniz gerek…
Yaşamımız arkasında bir düşünce vardır.
Yaptıklarımız ya da yapmadıklarımız arkasında bir
düşünce yatmaktadır.
Sizi günaha düşüren, sizi üzüntüye, utanca
düşüren, yaşamınızda sıkıntılara yol açan esas
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problem gittiğiniz yol değil mi? Öyleyse yolunuzu
değiştirmeniz gerekmiyor mu?
Düşüncenizi Mesih düşüncesi ile değiştirmeniz
gerek, yollarınızı Mesih’in yoluna döndürmeniz
gerek…
—bundan böyle eski yollarınızı bırakmaya
karar verdiniz mi?
—bundan böyle sizi günaha düşüren eski
yolunuzdan Mesih’in yoluna dönmeye karar
verdiniz mi?
—bırakmaya
karar
verdiğiniz
alışkanlıklarınızın ve işlerinizin, dönmeye
karar
verdiğiniz
düşüncelerinizin
ve
duygularınızın yerini nelerle doldurmaya
çalışacağınıza karar verdiniz mi? Tanrı
hakkındaki düşüncenizi yenilemeniz gerek.
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(2-) Vaftizinizi Güçlendirin!
Ruhsal olarak kuraklık yaşadığımız dönemlerde,
baskı ve denenme zamanlarında “ben vaftiz oldum”
diye düşünmek, günahtan kaçınmak için gereklidir.
Ve günahla mücadelede yaşam boyunca vaftizin
anlamına tekrar tekrar bakmak (vaftizimizi hatırlamak),
Tanrısal lütuflarda güçlenmemiz için gereklidir:
Romalılar 6:1 Öyleyse ne diyelim? Lütuf çoğalsın
diye günah işlemeye devam mı edelim? 2 Kesinlikle
hayır! Günah karşısında ölmüş olan bizler artık
nasıl günah içinde yaşarız?
3 Mesih İsa'ya vaftiz edildiğimizde, hepimizin
O'nun ölümüne vaftiz edildiğimizi bilmez misiniz?
4 Baba'nın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden
dirildiyse, biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz
yoluyla O'nunla birlikte ölüme gömüldük.
5 Eğer O'nunkine benzer bir ölümde O'nunla
birleştiysek, O'nunkine benzer bir dirilişte de
O'nunla birleşeceğiz.
6 Artık günaha kölelik etmeyelim diye, günahlı
varlığımızın ortadan kaldırılması için eski
yaradılışımızın Mesih'le birlikte çarmıha gerildiğini
biliriz.
7 Çünkü ölmüş kişi günahtan özgür kılınmıştır.
8 Mesih'le birlikte ölmüşsek, O'nunla birlikte
yaşayacağımıza da inanıyoruz.
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9 Çünkü Mesih'in ölümden dirilmiş olduğunu ve
bir daha ölmeyeceğini, ölümün artık O'nun
üzerinde egemenlik sürmeyeceğini biliyoruz.
10 O'nun ölümü günaha karşılık ilk ve son ölüm
olmuştur. Sürmekte olduğu yaşamı ise Tanrı için
sürmektedir.
11 Siz de böylece kendinizi günah karşısında
ölü, Mesih İsa'da Tanrı karşısında diri sayın.
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Tövbe Duaları-I (ON EMİR: 5-10)
–herkesi affederek/severek tövbenizi güçlendirin–
(Tanrı’ya olan sevginiz, insana olan sevginizle ölçülebilir)

5. Babana ve annene saygı göster.
Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta Tek Olan Tanrımız,
tövbe ve pişmanlıkla [oruç ve alçalışla] Sana geliriz;
bizlere günahı ve kutsallığı öğreten Yasan için Seni
överiz, Mesih’teki karşılıksız bağışlanma için Sana
şükrederiz; yaş bakımından, armağan ve bilgi
bakımından büyüklere saygıda kusur ettik. Sorumluluk
ve yetki sahibi kimselere saygı ve yardım göstermekte
zayıf kaldık… Rab, kutsal bir yaşamı özlemek için beni
bereketle; seni hoşnut eden yolda devam edebilmen
için bana yardım et… ya Rab, merhamet eyle…
her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her
gün işlerimizle sana karşı günah işledik; yapmamız
gerekenleri yapmadık; yapmamamız gerekenleri
yaptık; vaftizimizi unuttuk ve günah işledik, kutsal
adaletin karşısında suçluyuz… ya Rab, merhamet
eyle…
1 Acı bana, ey Tanrı, acı, çünkü sana sığınıyorum;
felaket geçinceye kadar, kanatlarının gölgesine
sığınacağım. 2 Yüce Tanrı'ya, benim için her şeyi
yapan Tanrı'ya sesleniyorum… Sevgili Oğlun
Mesih’teki umudumuzu güçlendir, kutsal vaatlerin
sevinci ve tesellisiyle beni yenile…
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Mesih Rabbimiz, seni her gün kuşanmayı bana bağışla
ki, aklımı ve yüreğimi benliğin tutkularından
koruyabileyim; tövbede meyve vererek, ayıp ve
utançlardan uzak bir şekilde çarmıh yolunda
yürüyebileyim… Ya RAB, adın uğruna suçumu bağışla,
çünkü suçum büyük; ya RAB, kurtar beni, yardım et
sevginden dolayı...
ya Rab, merhamet eyle…
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Tövbe Duaları-I (ON EMİR: 5-10)
–herkesi affederek/severek tövbenizi güçlendirin–
(Tanrı’ya olan sevginiz, insana olan sevginizle ölçülebilir)

6. Katletmeyeceksin.
Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta Tek Olan Tanrımız,
tövbe ve pişmanlıkla [oruç ve alçalışla] Sana geliriz;
bizlere günahı ve kutsallığı öğreten Yasan için Seni
överiz, Mesih’teki karşılıksız bağışlanma için Sana
şükrederiz; aklımızda dolaşan öfke, kıskançlık ve
öldürme düşüncelerine kutsal bir direniş göstermekte
zayıf kaldık. Ayartının getirdiği intikam duyguları,
Seninle ve insanlık ailesi ile olan ilişkilerimizi
zayıflattı… Rab, kutsal bir yaşamı özlemek için beni
bereketle; seni hoşnut eden yolda devam edebilmen
için bana yardım et… ya Rab, merhamet eyle…
her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her
gün işlerimizle sana karşı günah işledik; yapmamız
gerekenleri yapmadık; yapmamamız gerekenleri
yaptık; vaftizimizi unuttuk ve günah işledik, kutsal
adaletin karşısında suçluyuz… ya Rab, merhamet
eyle…
1 Acı bana, ey Tanrı, acı, çünkü sana sığınıyorum;
felaket geçinceye kadar, kanatlarının gölgesine
sığınacağım. 2 Yüce Tanrı'ya, benim için her şeyi
yapan Tanrı'ya sesleniyorum… Sevgili Oğlun
Mesih’teki umudumuzu güçlendir, kutsal vaatlerin
sevinci ve tesellisiyle beni yenile…

146

Mesih Rabbimiz, seni her gün kuşanmayı bana bağışla
ki, aklımı ve yüreğimi benliğin tutkularından
koruyabileyim; tövbede meyve vererek, ayıp ve
utançlardan uzak bir şekilde çarmıh yolunda
yürüyebileyim… Ya RAB, adın uğruna suçumu bağışla,
çünkü suçum büyük; ya RAB, kurtar beni, yardım et
sevginden dolayı...
ya Rab, merhamet eyle…

147

Tövbe etmek, yazılı bir metni okumaktan çok daha
fazlasıdır. Günahından dolayı üzülebilmen, tövbe lütfu
sebebiyledir; böylece günahından nefret ederek,
günaha sırtını çevirip Tanrı'ya dönersin (Yeremya
31:18-19, Luka 1:17, Elçilerin İşleri 3:26)…
Tövbe lütfuna dayanarak yenilenmiş bir itaat ile
devam edebilmek için (Titus 2:11-12, Yakup 4:8,
II.Korintliler 7:11) gücümüz vardır –daima vaftizini
hatırla.
–Bu lütuf için Tanrı’ya şükret…
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Tövbe Duaları-I (ON EMİR: 5-10)
–herkesi affederek/severek tövbenizi güçlendirin–
(Tanrı’ya olan sevginiz, insana olan sevginizle ölçülebilir)

7. Zina etmeyeceksin.
Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta Tek Olan Tanrımız,
tövbe ve pişmanlıkla [oruç ve alçalışla] Sana geliriz;
bizlere günahı ve kutsallığı öğreten Yasan için Seni
överiz, Mesih’teki karşılıksız bağışlanma için Sana
şükrederiz; bedenimizde ve zihnimizde paklığa önem
vermedik, kendimizi titizlikle denetlemedik, pak
arkadaşlık ilişkileri kurmakta başarısız olduğumuz
zamanlar Senden gizli değildir… Rab, kutsal bir
yaşamı özlemek için beni bereketle; seni hoşnut eden
yolda devam edebilmen için bana yardım et… ya Rab,
merhamet eyle…
her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her
gün işlerimizle sana karşı günah işledik; yapmamız
gerekenleri yapmadık; yapmamamız gerekenleri
yaptık; vaftizimizi unuttuk ve günah işledik, kutsal
adaletin karşısında suçluyuz… ya Rab, merhamet
eyle…
1 Acı bana, ey Tanrı, acı, çünkü sana sığınıyorum;
felaket geçinceye kadar, kanatlarının gölgesine
sığınacağım. 2 Yüce Tanrı'ya, benim için her şeyi
yapan Tanrı'ya sesleniyorum… Sevgili Oğlun
Mesih’teki umudumuzu güçlendir, kutsal vaatlerin
sevinci ve tesellisiyle beni yenile…
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Mesih Rabbimiz, seni her gün kuşanmayı bana bağışla
ki, aklımı ve yüreğimi benliğin tutkularından
koruyabileyim; tövbede meyve vererek, ayıp ve
utançlardan uzak bir şekilde çarmıh yolunda
yürüyebileyim… Ya RAB, adın uğruna suçumu bağışla,
çünkü suçum büyük; ya RAB, kurtar beni, yardım et
sevginden dolayı...
ya Rab, merhamet eyle…
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Tövbe Duaları-I (ON EMİR: 5-10)
–herkesi affederek/severek tövbenizi güçlendirin–
(Tanrı’ya olan sevginiz, insana olan sevginizle ölçülebilir)

8. Çalmayacaksın.
Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta Tek Olan Tanrımız,
tövbe ve pişmanlıkla [oruç ve alçalışla] Sana geliriz;
bizlere günahı ve kutsallığı öğreten Yasan için Seni
överiz, Mesih’teki karşılıksız bağışlanma için Sana
şükrederiz; her konuda gerçeğe ve adalete sadık
olamadık. Hakkı olana hakkını vermedik. bize emanet
edileni
koruyamadık,
yüreğimizde
dünyanın
hazinelerine yer verdik… Rab, kutsal bir yaşamı
özlemek için beni bereketle; seni hoşnut eden yolda
devam edebilmen için bana yardım et… ya Rab,
merhamet eyle…
her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her
gün işlerimizle sana karşı günah işledik; yapmamız
gerekenleri yapmadık; yapmamamız gerekenleri
yaptık; vaftizimizi unuttuk ve günah işledik, kutsal
adaletin karşısında suçluyuz… ya Rab, merhamet
eyle…
1 Acı bana, ey Tanrı, acı, çünkü sana sığınıyorum;
felaket geçinceye kadar, kanatlarının gölgesine
sığınacağım. 2 Yüce Tanrı'ya, benim için her şeyi
yapan Tanrı'ya sesleniyorum… Sevgili Oğlun
Mesih’teki umudumuzu güçlendir, kutsal vaatlerin
sevinci ve tesellisiyle beni yenile…
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Mesih Rabbimiz, seni her gün kuşanmayı bana bağışla
ki, aklımı ve yüreğimi benliğin tutkularından
koruyabileyim; tövbede meyve vererek, ayıp ve
utançlardan uzak bir şekilde çarmıh yolunda
yürüyebileyim… Ya RAB, adın uğruna suçumu bağışla,
çünkü suçum büyük; ya RAB, kurtar beni, yardım et
sevginden dolayı...
ya Rab, merhamet eyle…
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Tövbe Duaları-I (ON EMİR: 5-10)
–herkesi affederek/severek tövbenizi güçlendirin–
(Tanrı’ya olan sevginiz, insana olan sevginizle ölçülebilir)

9. Komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin.
Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta Tek Olan Tanrımız,
tövbe ve pişmanlıkla [oruç ve alçalışla] Sana geliriz;
bizlere günahı ve kutsallığı öğreten Yasan için Seni
överiz, Mesih’teki karşılıksız bağışlanma için Sana
şükrederiz; insanlar arasında gerçeği korumak için
çalışmadık, doğru olanı desteklemedik, komşumuzun
saygınlığını kendi onurumuz gibi koruyamadık,
komşularımızın iyiliğini gözetemedik… Rab, kutsal bir
yaşamı özlemek için beni bereketle; seni hoşnut eden
yolda devam edebilmen için bana yardım et… ya Rab,
merhamet eyle…
her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her
gün işlerimizle sana karşı günah işledik; yapmamız
gerekenleri yapmadık; yapmamamız gerekenleri
yaptık; vaftizimizi unuttuk ve günah işledik, kutsal
adaletin karşısında suçluyuz… ya Rab, merhamet
eyle…
1 Acı bana, ey Tanrı, acı, çünkü sana sığınıyorum;
felaket geçinceye kadar, kanatlarının gölgesine
sığınacağım. 2 Yüce Tanrı'ya, benim için her şeyi
yapan Tanrı'ya sesleniyorum… Sevgili Oğlun
Mesih’teki umudumuzu güçlendir, kutsal vaatlerin
sevinci ve tesellisiyle beni yenile…
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Mesih Rabbimiz, seni her gün kuşanmayı bana bağışla
ki, aklımı ve yüreğimi benliğin tutkularından
koruyabileyim; tövbede meyve vererek, ayıp ve
utançlardan uzak bir şekilde çarmıh yolunda
yürüyebileyim… Ya RAB, adın uğruna suçumu bağışla,
çünkü suçum büyük; ya RAB, kurtar beni, yardım et
sevginden dolayı...
ya Rab, merhamet eyle…
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tövbenizi güçlendirin:
I.Korintliler 7:15 … Tanrı sizi barış içinde
yaşamaya çağırdı.
Yakup 3:18 Barış içinde eken barış yapıcıları
doğruluk ürününü biçerler.
Tanrıyla barışmış kimseler olarak, barış içinde
yaşamaya çağrıldınız. Herkesle barış içinde
olmaya çalışın ve her yere barıştırma hizmetini
götürmek için çalışın:
II.Korintliler 5:18 … Tanrı, Mesih aracılığıyla
bizi kendisiyle barıştırdı ve bize barıştırma
görevini verdi.
19 Şöyle ki Tanrı, insanların suçlarını
saymayarak dünyayı Mesih'te kendisiyle
barıştırdı ve barıştırma sözünü bize emanet
etti.
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Tövbe Duaları-I (ON EMİR: 5-10)
–herkesi affederek/severek tövbenizi güçlendirin–
(Tanrı’ya olan sevginiz, insana olan sevginizle ölçülebilir)

10. Komşunun evine göz dikmeyeceksin.
Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta Tek Olan Tanrımız,
tövbe ve pişmanlıkla [oruç ve alçalışla] Sana geliriz;
bizlere günahı ve kutsallığı öğreten Yasan için Seni
överiz, Mesih’teki karşılıksız bağışlanma için Sana
şükrederiz; sağlayışınla yetinmedik, bize verdiklerinden
hoşnut olmadık, başkalarında olan şeyleri istedik.
Bencil bir şekilde sahip olduklarımızı paylaşmaktan
kaçındık… Rab, kutsal bir yaşamı özlemek için beni
bereketle; seni hoşnut eden yolda devam edebilmen
için bana yardım et… ya Rab, merhamet eyle…
her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her
gün işlerimizle sana karşı günah işledik; yapmamız
gerekenleri yapmadık; yapmamamız gerekenleri
yaptık; vaftizimizi unuttuk ve günah işledik, kutsal
adaletin karşısında suçluyuz… ya Rab, merhamet
eyle…
1 Acı bana, ey Tanrı, acı, çünkü sana sığınıyorum;
felaket geçinceye kadar, kanatlarının gölgesine
sığınacağım. 2 Yüce Tanrı'ya, benim için her şeyi
yapan Tanrı'ya sesleniyorum… Sevgili Oğlun
Mesih’teki umudumuzu güçlendir, kutsal vaatlerin
sevinci ve tesellisiyle beni yenile…
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Mesih Rabbimiz, seni her gün kuşanmayı bana bağışla
ki, aklımı ve yüreğimi benliğin tutkularından
koruyabileyim; tövbede meyve vererek, ayıp ve
utançlardan uzak bir şekilde çarmıh yolunda
yürüyebileyim… Ya RAB, adın uğruna suçumu bağışla,
çünkü suçum büyük; ya RAB, kurtar beni, yardım et
sevginden dolayı...
ya Rab, merhamet eyle…
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I.Petrus 2:24 Bizler günah karşısında ölelim,
doğruluk uğruna yaşayalım diye, günahlarımızı
çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. O'nun
yaralarıyla şifa buldunuz.
Matta 3:8 Bundan böyle tövbeye yaraşır
meyveler verin.
Efesliler 5:9 Çünkü ışığın meyvesi her iyilikte,
doğrulukta ve gerçekte görülür.

Filipililer 1:10 Öyle ki, üstün değerleri ayırt
edebilesiniz ve böylece Mesih'in gününde saf
ve kusursuz olasınız. 11 Tanrı'nın yüceltilip
övülmesi için İsa Mesih aracılığıyla gelen
doğruluk meyvesiyle donatılasınız.
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övgülerimiz-şükranlarımız…

yaratan, sağlayan ve kurtaran Tanrımız,
lütfunun gündelik desteği için
Sana övgüler olsun, Sen Kutsalsın.
Mesih’teki aydınlanış için,
bizi getirdiğin bu yeni gün için,
Sana şükürler olsun, Sen iyisin.
her sabah tazelenen lütfun için,
yeryüzünü besleyen
ve yaşamı destekleyen her armağanın için,
Sana övgüler olsun.
Kutsal Ruh’un varlığı ve gücü için,
başkaları aracılığı ile hayatımıza verdiğin
her destek, her teşvik ve teselli için,
Sana şükürler olsun…
Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın.
bugün
dünya bana tam tersini söylese de, iman,
umut ve sevgide yenilenmeyi dileyerek dua
etmeyi seçiyorum…
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İman Açıklaması (Kutsal Üçlübir Tanrı)
Hristiyan imanı gereği,
Üçlü Birlik içinde her kişinin
ayrı ayrı Tanrı ve Rab olduğunu
ikrar etme yükümlülüğü ile;
Tanrısal özyapıda bir,
görkemde eşit,
yücelikte sonsuz;
Baba tek bir Kişi olarak
Oğul başka bir Kişi olarak,
Kutsal Ruh başka bir Kişi olarak;
yaratılmamış ve anlaşılmaz Baba,
yaratılmamış ve anlaşılmaz Oğul,
yaratılmamış ve anlaşılmaz Kutsal Ruh'a;
ebedi ve her şeye kadir Baba,
ebedi ve her şeye kadir Oğul,
ebedi ve her şeye kadir Kutsal Ruh'a;
buna rağmen hepsi üç farklı değil,
tek yaratılmamış, tek anlaşılmaz,
tek ebedi, tek her şeye kadir Tanrı'ya;
Baba nasıl Tanrı ve Rab ise,
Oğul'un Tanrı ve Rab,
Kutsal Ruh'un Tanrı ve Rab olduğuna;
buna rağmen üç farklı Tanrı ve Rab değil,
hiçbir şeyden gelmemiş,
yaratılmamış, doğurulmamış,
oluşturulmamış tek bir Tanrı Rab'be;
hiç bir kişinin diğerinden önce
ya da sonra gelmediği,
hiç bir kişinin diğerinden üstün
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ya da aşağı olmadığı,
tüm üç kişinin aynı derecede sonsuz
ve aynı derecede eşit olduğu
Üçlük'teki Birliğe ve Birlik'teki Üçlüğe
iman ile tapınmaya inanıyoruz. amin.
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övgülerimiz-şükranlarımız…

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta Tek olan
Tanrımız,
görkemli Kutsal Üçlük,
sevgi dolu Tanrı Sensin,
Mesih’in dirilişiyle ölümün gücünü kırdın;
halkını ölümden, mezardan, yargıdan özgür
kıldın,
Sana övgüler olsun, Sen Kutsalsın.
Mesih’teki korunma, kutsanma ve kurtuluş
için,
dünya üzerinde devam eden
kilisenin hizmetleri ve tanıklığı için
Sana şükürler olsun, Sen iyisin.
sevgini açıkladığımız
diyalog ve paylaşım zamanları için
Sana şükürler olsun…
Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın.
bugün
dualarıma hemen bir cevap almayı
beklemeksizin, “benim değil, senin isteğin
olsun” diyerek başlıyorum…
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Düşmüş insan doğasının bozulmuşluğu
sebebiyle günahlıdır. Bu gerçek de bizi tek
günahsız olan Mesih’e yönlendirmelidir. Yani
samimi iman her gün tövbe ile Mesih’in
bağışlamasına bakmayı arar.
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(3-) Vaftizinizi Güçlendirin!
Vaftizi, Mesih’in teşkil etme amacını göz önüne
alarak yolumuza devam etmeliyiz. Vaftiz aracılığı ile
bize verilen ve mühürlenen ayrıcalıkları düşünerek
yürümeliyiz. Ve vaftizimize tutmamız gereken bir
antlaşma olarak bakmalıyız:
Romalılar 6:3 Mesih İsa'ya vaftiz edildiğimizde,
hepimizin O'nun ölümüne vaftiz edildiğimizi bilmez
misiniz?
4 Baba'nın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden
dirildiyse, biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz
yoluyla O'nunla birlikte ölüme gömüldük.
5 Eğer O'nunkine benzer bir ölümde O'nunla
birleştiysek, O'nunkine benzer bir dirilişte de
O'nunla birleşeceğiz.
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Tövbe etmek, kurtuluşumuzu kendimizin satın
aldığı bir iş değildir; tövbe etmek, bu eylem ile
kendimizi kurtarma yolu değildir.
Kendimizi iyi işlerle kurtaramayacağımızı kabul
ettiğimiz için tövbe ederiz.
Tanrı’nın merhametine ihtiyacımız olduğunu kabul
ettiğimiz için tövbe ederiz.
Tanrı’nın kutsallığı karşısında bizlerin kurtarılmaya
muhtaç kimseler olduğunu bilerek tövbe ederiz.
Tövbe etmeyi üç adım ile özetleyebiliriz:
(1-) Tövbe etmek, bilerek ve bilmeyerek işlenen
günahlardan dolayı suçlu olduğunu kabul etmek
(günah konusunda Tanrı ile aynı fikirde olmak) ve bunu
açıkça itiraf etmektir.
(2-) Tövbe etmek, Tanrı’nın karşılıksız olarak
Mesih’te verdiği bağışlamayı alçakgönüllülükle kabul
etmektir.
(3-) Tövbe etmek, bu iki adımdan sonra Kutsal
Yazılar’ın ve Kutsal Ruh’un rehberliği ile kendimizi
Tanrı’nın hizmetine sunarak, herkesi bağışlayarak,
Mesih’in uğruna çarmıha gittiği kilisesine olan
hizmetimize yenilenmiş olarak devam etmektir –öyle ki,
her şey Tanrı’nın yüceliği ve insanın iyiliği için olsun…
Tövbe ve Af Dileme-3
Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı;
Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur.
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Rabbin adına gelen
ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun.
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun;
başlangıçta olduğu gibi şimdi daima ve sonsuza
dek. Amin.
iman açıklaması…
Aklı ve yüreği tartmak için, kendinizi sınamak için
Mezmur 139’dan birkaç ayete odaklanıp dua ediniz:
(1-2, 23-24; 3-4, 23-24; 5-6, 23-24; 7-10, 23-24; 1112, 23-24; 13-14, 23-24; 15-16, 23-24; 17-18, 2324; 19-22, 23-24)
Atalarımızın Tanrısı Rab, yakarışlarımızı duy, Kralımız
Sensin, duamız Sana erişsin, kulunla yarıya girme
Senin önünde kimse aklanamaz, günah işledik,
Kutsal Sözlerini unuttuk, emirlerini önemsemedik, Sen
Kutsalsın, bize merhamet eyle…
her şeye kadir Tanrımız,
her şeyi Sen yarattın,
halkının çobanı Tanrı Sensin;
Sen kutsalsın, bize merhamet eyle.
Rabbimiz Mesih İsa,
ölümü ve mezarı yendin,
kanınla bizleri satın aldın;
Sen kutsalsın, bize merhamet eyle.
Rab olan, hayat veren Kutsal Ruh,
peygamberler ağzı ile konuştun,
bizlere diriliş verdin;
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Sen kutsalsın, bize merhamet eyle.
Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta
Tek olan Tanrımız,
Görkemli Kutsal Üçlük,
yaratan, sağlayan, kurtaran Sensin;
Sen kutsalsın, bize merhamet eyle.
(… Sen Kutsalsın, bize merhamet eyle. )
ON EMİR (1-4):
–Karşımda başka ilahların olamayacaktır.
–Kendine gökte, yerde ya da sularda yaşayan canlıya
benzer put yapmayacaksın.
–Tanrın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın.
–Şabat (Sebt) gününü kutsal sayarak (takdis et) hatırla.
Yaratan ve Kurtaran Tanrımız, yalnız sana karşı
günah işledik, senin gözünde kötü olanı yaptık,
günahımız başkalarına sıkıntı getirdi ve başkalarının
günah işlemesine neden olduk, kötülük yaptık ve
başkalarının yüreklerinin katılaşmasına neden
olduk, Seni bütün kalbimizle sevemedik, Sen
Kutsalsın, bize merhamet eyle…
ON EMİR (5-10):
–Babana ve annene saygı göster.
–Zina etmeyeceksin.
–Çalmayacaksın.
–Komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin.
–Komşunun evine göz dikmeyeceksin.
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Atalarımızın Tanrısı Rab, samimi tövbe ile sana
geliyoruz, yakarışlarımızı duy, Kutsal Antlaşmanı
hatırla, merhametinle tövbemizi kabul et, kutsal
emirlerine karşı geldik, kutsal yasaklarını dinlemedik,
doğru yoldan saptık ve kötülük yaptık; günahlarla,
isyanlarla Senden uzaklaştık, Sen adil davrandın,
bizse kötülük yaptık, insanı kendimiz gibi sevemedik,
Sen Kutsalsın, bize merhamet eyle…
Yakup 2:13 Çünkü yargı merhamet
göstermeyene
karşı
merhametsizdir.
Merhamet yargıya galip gelir.
–başkalarını bağışlama dualarınız…
Bütün suçlarımızı bağışlayan, hastalıklarımızı
iyileştiren RAB, Sen kutsalsın; İsrail'e tövbe veren
RAB, gerçek bağışlanma Senden gelir, Sana övgüler
olsun; Sen kutsal, Kutsal, Kutsalsın…
Mezmur 51’den birkaç ayete bakınız.
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız,
samimi tövbe ile Sana geliyorum,
kutsal evrensel ve elçisel imanda beni yenile;
evrenin kralı olan Babamız,
sevgin sonsuzdur, merhametin sınırsız;
bizlere Kutsal Sözlerini verdin,
Seni tanımamızı ve anlamamızı istedin,
Sana sonsuz şükürler olsun, Sen kutsalsın;
sonsuzluğun Tanrısı RAB,
övgü ve yücelik Senindir,
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Sen dün, bugün ve yarın aynısın;
Kutsal Sözün ile halkını daima yönlendirdin,
Kutsal Sözün ve Kutsal Ruh’un ile
halkına öncülük edersin.
Kelam’ın ile aklımı ve yüreğimi karmaşıklıktan arıt,
esas ihtiyacım olan düzeni ve yönü bana göster,
lütfunla beni kendi isteğine göre yönlendir,
yüreğimi Sana çevirmek için benim gücüm yok,
Sen beni yönlendir
ve Mesih’te umudumu yenile.
Mezmur 25:11 Ya RAB, adın uğruna Suçumu bağışla,
çünkü suçum büyük.
-kişisel itiraflar…
-Tövbe Duaları-I/II (ON EMİR)
Tesniye 6:4 Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB bir olan
RAB'dir; 5 ve Tanrın RAB'bi bütün yüreğinle ve bütün
canınla ve bütün kuvvetinle seveceksin. 6 Ve bugün
sana emretmekte olduğum bu sözler senin yüreğinde
olacaklar. 7 Ve onları çocuklarının zihnine iyice
koyacaksın ve evinde oturduğun ve yolda yürüdüğün
ve yattığın ve kalktığın zaman onlar hakkında
konuşacaksın. 8 Ve onları alamet olarak ellerinin
üzerine bağlayacaksın ve onlar gözlerinin arasında alın
bağı olacaklar. 9 Ve onları evlerinin kapı söveleri
üzerine ve kentlerinizin kapılarına yazacaksın.
11:13 Ve vaki olacak ki, eğer Tanrınız RAB'bi
sevmek, bütün yüreğinizle ve bütün canınızla O'na
kulluk etmek için bugün size emretmekte olduğum
buyruklarımı iyice dinlerseniz, 14 O zaman buğdayını
169

ve yeni şarabını ve zeytinyağını toplayasın diye
diyarınızın yağmurunu, ilk ve son yağmurunu vaktinde
vereceğim. 15 Ve tarlanda hayvanların için ot
vereceğim ve sen yiyip doyacaksın. 16 Sakının,
yüreğiniz aldanmasın ve sapmayasınız ve başka
ilahlara kulluk etmeyesiniz ve onlara secde
etmeyesiniz 17 Ve RAB’bin öfkesi size karşı
alevlenmesin ve yağmur olamasın ve toprak
mahsulünü vermesin diye gökleri kapamasın; ve
RAB’bin size vermekte olduğu iyi memleket üzerinden
çabuk yok olmayasınız. 18 Ve benim bu sözlerimi
yüreğinize ve canınıza koyacaksınız...
Sayılar 15:39 ve RAB'bin bütün emirlerini
hatırlayasınız ve onları tutasınız ve ardınca zina etmiş
olduğunuz yüreğinizin ve gözlerinizin istekleri ardınca
gitmeyesiniz, 40 ta ki, bütün emirlerimi hatırlayıp
tutasınız ve Tanrınıza kutsal olasınız. 41 Ben Tanrınız
olmak için sizi Mısır'dan çıkaran Tanrınız RAB’bim; ben
Tanrınız RAB’bim.
Mesih Rabbimiz, bizler uğruna acıdan, utançtan,
çarmıhtan geçtin; Sen Kutsalsın… Kurtarıcı
Rabbimiz, ölümü ve mezarı yendin. Şimdi ve
sonsuza dek egemenlik sürersin; acılarımıza,
tövbemize bak, suçlarımızı bağışla; günahların
affı, ölülerin dirilişi ve sonsuz yaşam umudunda
beni yenile, Sen iyisin, bize merhamet eyle…
Suçlarımız bize karşı tanıklık etse de, adın uğruna ya
RAB, bizi küçümseme, pek çok döneklik ettik, Sana
karşı günah işledik. Adın uğruna, görkemli tahtının hor
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görülmesine izin verme. Mesih’teki antlaşmanı anımsa,
bizleri koru, bizleri affet…
Atalarımızın Tanrısı Rab, merhametli ve sabırlısın; lütuf
dolu Babamız, bağışlayıcısın; kutsal adaletin Tanrısı,
merhametini Mesih’te açıkladın, O’nun çarmıh
acılarında biz şifa bulduk; Sana övgüler olsun.
Dünyanın günahını kaldıran Tanrı Kuzusu’na iman
edenleri bağışlayan Tanrımız, Kutsal Ruh’un ile bizlerin
kirliliğini yıka. Yerde ve gökte adı kudretli olan
Tanrımız, ışığım Sensin, beni aydınlat, adı kutsal
olan Babamız, adaletin korkunçtur, merhametin
sınırsız, kutsal korkunu yüreklerimize bekçi koy ki,
Kutsal Ruh’u kederlendirmek bizlerden uzak olsun…
Her şeye gücü yeten Tanrımız, kayıp koyunlar gibi
yoldan saptık, benliğimizin tutkularını izledik.
Yapmamız gerekenleri yapmadık, yapmamamız
gerekenleri yaptık, göklerin ve senin huzurunda
günah işledik, ama sen merhametlisin, sana yakaran
kullarına yakınsın, Mesih aracılığı ile günahlarını
itiraf edenleri kabul edersin; Kutsal Ruh’un gücüyle
tövbe edenleri bağışlarsın. Pişman olanları
düşmüşlükten kaldırırsın…
Kutsal olan Tanrımız, Senin kutsal adına yaraşır bir
şekilde yürümek için bize merhamet eyle; Kutsal olan
Tanrımız, Seni hoşnut eden ruhani hayatın yolunu
izlememiz için kutsal yasanı yüreklerimize yaz. Kutsal
olan Tanrımız, günahkârları sana döndürmek için
adımlarımızı pekiştir; övgü ve şükran taşan bir yürekle
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Sana hizmet edeyim diye beni bereketle, kutsal
hizmetinde beni kullan… Sen kutsalsın, bize merhamet
eyle… amin.
Rabbin Duası…
*Bu duayı ettiniz ama tövbe ve itiraf ettiğiniz
şeylerin arkasında, günaha ve düşüşe sebep olan
yürek düşüncelerinizi değiştirmek için ne yapmaya
karar verdiniz?
—aklınızı değiştirmeniz gerek,
—yüreğinizi değiştirmeniz gerek,
—yolunuzu değiştirmeniz gerek…
Yaşamımız arkasında bir düşünce vardır.
Yaptıklarımız ya da yapmadıklarımız arkasında bir
düşünce yatmaktadır.
Sizi günaha düşüren, sizi üzüntüye, utanca
düşüren, yaşamınızda sıkıntılara yol açan esas
problem gittiğiniz yol değil mi? Öyleyse yolunuzu
değiştirmeniz gerekmiyor mu?
Düşüncenizi Mesih düşüncesi ile değiştirmeniz
gerek, yollarınızı Mesih’in yoluna döndürmeniz
gerek…
—bundan böyle eski yollarınızı bırakmaya
karar verdiniz mi?
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—bundan böyle sizi günaha düşüren eski
yolunuzdan Mesih’in yoluna dönmeye karar
verdiniz mi?
—bırakmaya
karar
verdiğiniz
alışkanlıklarınızın ve işlerinizin, dönmeye
karar
verdiğiniz
düşüncelerinizin
ve
duygularınızın yerini nelerle doldurmaya
çalışacağınıza karar verdiniz mi? Tanrı
hakkındaki düşüncenizi yenilemeniz gerek.
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Mezmur 51 Üzerine-I
xxxiiiBaba,

Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız,
samimi tövbe ile Sana geliyorum,
kutsal evrensel ve elçisel imanda beni yenile;
evrenin kralı olan Babamız,
sevgin sonsuzdur, merhametin sınırsız;
bizlere Kutsal Sözlerini verdin,
Seni tanımamızı ve anlamamızı istedin;
övgü ve yücelik Senindir,
Sana sonsuz şükürler olsun;
sonsuzluğun Tanrısı,
Sen dün, bugün ve yarın aynısın,
Kutsal Sözün ile halkını daima yönlendirdin;
Kutsal Sözün ve Kutsal Ruh’un ile
halkına öncülük edersin.
Kelam’ın ile aklımı ve yüreğimi
karmaşıklıktan arıt,
esas ihtiyacım olan düzeni ve yönü bana göster;
lütfunla beni kendi isteğine göre
yönet ve yönlendir
ve Mesih’teki umudumda beni yenile…

174

ey Tanrı, lütfet bana,
sevgin uğruna;
sil isyanlarımı,
sınırsız merhametin uğruna.
Tanrımız RAB,
aklımı ve yüreğimi kutsal tapınağına sunuyorum;
huzurunda yenilenmiş bir akıl ve kalp ile
değişmek ve yenilenmek için bekliyorum;
merhametin derindir, isyanımı sil,
kendimi aklayacak bir şeyim yok,
günahımı bağışla…
[ya Rab, merhamet eyle]

tümüyle yıka beni suçumdan,
arıt beni günahımdan.
… Senin kutsal bakışlarından hiçbir şey gizlenemez.
aklımı ve yüreğimi yenile,
huzurunda daima doğruluk ile yürüyebileyim diye
beni istediğin gibi bir kişi yap…
[ya Rab, merhamet eyle]

çünkü biliyorum isyanlarımı,
günahım sürekli karşımda.
… kutsal öfkeni hak edecek çok şeyim var,
günahı doğru anlamak
ve daima kutsallığı özlemek için
beni bereketle…
[ya Rab, merhamet eyle]
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Sana karşı, yalnız Sana karşı günah işledim,
Senin gözünde kötü olanı yaptım.
öyle ki, konuşurken haklı,
yargılarken adil olasın.
… tek iyi olan Seni anlayabilmem için,
kutsal adaletin karşısında sonsuz yargıyı hak ettiğimi
ve bir gazap çocuğu olduğumu
görebilmem için beni yenile;
iyiliklerine karşı ben suçluyum,
emirlerine karşı hatalıyım ben,
yanlışlarım çoktur, beni bağışla…
[ya Rab, merhamet eyle]

suç içinde doğdum ben,
günah içinde annem bana hamile kaldı.
… kendimde iyi bir şey yok,
gözlerimi sonsuz zaferine
ve kutsal güzelliğine çevir;
zayıflığıma gücünü ver,
hatalarımı kaldır,
imansızlığa düşmeyeyim diye
beni bencillikten koru…
[ya Rab, merhamet eyle]
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madem Sen gönülde sadakat istiyorsun,
bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde.
… günahın bende açtığı yara derindir,
zayıflığımı bağışla;
yüreğimin gizli derinliklerini Sana veriyorum;
Sana sadık kalabilmem için
beni değiştir, istediğin bir kişi olayım…
[ya Rab, merhamet eyle]

beni mercanköşk otuyla arıt, paklanayım,
yıka beni, kardan beyaz olayım.
… hata ve günahlardan Sana sığınıyorum
kutsal yardımını bana bağışla;
gerçek merhamet Sendedir,
lütfunla beni pakla…
[ya Rab, merhamet eyle]

neşe, sevinç sesini duyur bana,
bayram etsin ezdiğin kemikler.
… aklımı arıt, kalbimi temizle,
Senin her şeyi gördüğünü
ve her şeyi bildiğini
daima hatırlamak için
bana merhamet eyle;
kutsal elin altında alçalmayı
ve Seni daha fazla tanımayı diliyorum;
öyle ki, kendimi Senin bakışlarınla tanıyayım…
[ya Rab, merhamet eyle]
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bakma günahlarıma,
sil bütün suçlarımı.
… iman atamız İbrahim, İshak ve Yakup’a verdiğin
kutsal antlaşmanı hatırla,
sonsuz sevginde beni koru;
merhametini üzerime gönder,
yıkayan ve pak kılan sevgini bana bağışla;
Mesih gibi bağışlayanlardan olabilmem için
benliğimi Mesih’in çarmıhına germeyi bana öğret…
[ya Rab, merhamet eyle]

ey Tanrı, bende temiz bir yürek
yarat, yeniden kararlı bir ruh var et içimde.
… sözlerimle ve işlerimle Sana layık olayım;
aklımda daima Kutsal Sözlerin olsun,
yüreğimde daima kutsal sevgin taht kursun
ve kutsal korkun yüreğimin sevinci olsun.
aramıza alçalışla gelen Mesih’e layık değilim;
bizler için ayartıdan, acıdan,
utançtan geçen Mesih’e layık değilim,
bizler için çarmıhtan
ve mezardan geçen Mesih’e layık değilim,
huzurunda suçluyum, beni bağışla…
[ya Rab, merhamet eyle]
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beni huzurundan atma,
Kutsal Ruhun'u benden alma.
… diri yaşam suyu Mesih’te yıka beni,
huzurunda suçlarımı kabulleneyim diye
doğruluğunu, adaletini
ve lütufkar merhametini bana göster;
günahımı Senin gözlerinle görebilmem için
tek Tanrı olan Senden merhamet diliyorum;
Kutsal Ruh’un sevincini bana bağışla,
öyle ki, ayıp ve utançlardan uzak bir şekilde
daima Sana açık bir yürek ile yaklaşabileyim…
[ya Rab, merhamet eyle]

geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini,
bana destek ol, istekli bir ruh ver.
… tek yardımcım Sensin, beni yenile,
Mesih’teki zaferin sevincinde,
yenilenmiş bir yaşamda
lütfunu daima ilan edeyim diye
benimle yürü, bende çalış…
[ya Rab, merhamet eyle]
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başkaldıranlara Senin yollarını öğreteyim,
günahkârlar geri dönsün sana.
… koruma, kutsama ve kurtarışına
yaşam tanıklığım bir şükran ilahisi olsun;
ve yasa tanımaz isyankarlara
Senin yollarını öğretebileyim diye beni bereketle,
sözlerimle, işlerimle
daima lütfuna şükranımı ilan edeyim
ve kiliseni daima zaferli göreyim…
[ya Rab, merhamet eyle]

kurtar beni kan dökme suçundan,
ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı,
dilim Senin kurtarışını ilahilerle övsün.
… hizmetim ve tanıklığım
önünde hoş kokulu bir sunu olsun;
ruhani hayatımı bereketle ki,
aklımla ve yüreğimle,
işlerimle ve sözlerimle bütün yaşamım
Seni hoşnut eden diri bir kurban olsun;
yaşamımı Mesih’teki zaferin sevinciyle doldur,
bedenin dirilişi ve sonsuz yaşam umudunda
beni koru ve beni bağışla…
[ya Rab, merhamet eyle]
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ya Rab, aç dudaklarımı,
ağzım Senin övgülerini duyursun.
… sözlerimi mesh et ki,
ağzım daima Senin iyiliklerini övsün;
sözlerimi mesh et ki,
kötü sözler benden uzak olsun.
hayatımın günleri boyunca
sevginle yürümeyi
ve şefkatinle korunmayı diliyorum Senden;
lütfunla beni sarsılmaz bir dağ gibi kuşat.
övgü ve şükranlarımı,
tövbe ve itiraflarımı
Sana sunulan bir kurban olarak kabul et…
[ya Rab, merhamet eyle]

çünkü Sen kurbandan hoşlanmazsın,
yoksa sunardım Sana,
yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın.
… sonsuz merhametinle beni yenile,
kutsal gücünle beni koru,
umudu Sende olanlara
ve evinin güzelliğini sevenlere
merhametinle desteğini gönder;
ayıp ve utançlardan uzak bir şekilde yaşamak için
beni güçlendir, beni yenile…
[ya Rab, merhamet eyle]
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Senin kabul ettiğin kurban
alçakgönüllü bir ruhtur,
alçakgönüllü ve pişman bir yüreği
hor görmezsin, ey Tanrı.
… kırılmış yüreğimi Sana veriyorum;
Kutsal Kitap’a iman ile
daima Mesih’e tanıklık için beni yönlendir;
ve daima vaftizimi unutmadan yaşayayım diye
beni bereketle;
hatırladıklarım, unuttuklarım
ve utandığım her günahımla
şimdi Senin önündeyim;
bozulmuş tövbelerim Senden gizli değildir,
beni bağışla…
[ya Rab, merhamet eyle]

lütfet, siyon'a iyilik yap,
Yeruşalim'in surlarını onar.
… Kutsal Ruh’unla beni pak kıl,
günlerimi ve işlerimi bereketle,
hatalarımı düzelt;
kiliseni güçlendir, imanı çoğalt,
halkının tanıklığını hasat için kullan,
hiç bir şeyi olmayanı Mesih’e döndür.
aklımı ve yüreğimi
kendi isteğin ile doldur…
[ya Rab, merhamet eyle]
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o zaman doğru sunulan kurbanlar,
yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular,
Seni hoşnut kılar;
o zaman sunağında boğalar sunulur.
… işlerime güvenmekten beni koru,
Senin kutsal sesini dinlemeyi bana bağışla,
bütün yollarımda Senin doğruluğunu arayayım;
Kutsal Ruhunu kederlenmek benden uzak olsun,
Seni bütün aklımla, bütün yüreğimle sevebileyim
ve daima sağlayışına güvenerek yaşayabileyim…
[ya Rab, merhamet eyle]

bağışla göremediğim kusurlarımı,
bilerek işlenen günahlardan koru kulunu,
izin verme bana egemen olmalarına!
o zaman büyük isyandan uzak, kusursuz olurum.
Göklerdeki Babamız, Kutsal Ruh’un gücünde,
Diri Kurtarıcı Rab İsa Mesih adıyla
Sana dua ederim. amin.
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Tövbe etmek, kurtuluşumuzu kendimizin satın
aldığı bir iş değildir; tövbe etmek, bu eylem ile
kendimizi kurtarma yolu değildir.
Kendimizi iyi işlerle kurtaramayacağımızı kabul
ettiğimiz için tövbe ederiz.
Tanrı’nın merhametine ihtiyacımız olduğunu kabul
ettiğimiz için tövbe ederiz.
Tanrı’nın kutsallığı karşısında bizlerin kurtarılmaya
muhtaç kimseler olduğunu bilerek tövbe ederiz.
Tövbe etmeyi üç adım ile özetleyebiliriz:
(1-) Tövbe etmek, bilerek ve bilmeyerek işlenen
günahlardan dolayı suçlu olduğunu kabul etmek
(günah konusunda Tanrı ile aynı fikirde olmak) ve bunu
açıkça itiraf etmektir.
(2-) Tövbe etmek, Tanrı’nın karşılıksız olarak
Mesih’te verdiği bağışlamayı alçakgönüllülükle kabul
etmektir.
(3-) Tövbe etmek, bu iki adımdan sonra Kutsal
Yazılar’ın ve Kutsal Ruh’un rehberliği ile kendimizi
Tanrı’nın hizmetine sunarak, herkesi bağışlayarak,
Mesih’in uğruna çarmıha gittiği kilisesine olan
hizmetimize yenilenmiş olarak devam etmektir –öyle ki,
her şey Tanrı’nın yüceliği ve insanın iyiliği için olsun…
Tövbe ve Af Dileme-4
Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı;
Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur.
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Rabbin adına gelen
ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun.
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun;
başlangıçta olduğu gibi şimdi daima ve sonsuza
dek. Amin.
iman açıklaması…
Aklı ve yüreği tartmak için, kendinizi sınamak için
Mezmur 139’dan birkaç ayete odaklanıp dua ediniz:
(1-2, 23-24; 3-4, 23-24; 5-6, 23-24; 7-10, 23-24; 1112, 23-24; 13-14, 23-24; 15-16, 23-24; 17-18, 2324; 19-22, 23-24)
Atalarımızın Tanrısı Rab, yakarışlarımızı duy, Kralımız
Sensin, duamız Sana erişsin, kulunla yarıya girme
Senin önünde kimse aklanamaz, günah işledik,
Kutsal Sözlerini unuttuk, emirlerini önemsemedik, Sen
Kutsalsın, bize merhamet eyle…
İşaya 59:12 Çünkü sana çok kez başkaldırdık,
Günahlarımız bize karşı tanıklık ediyor,
İsyanlarımız hep yanıbaşımızda.
Suçlarımızı kabul ediyoruz.
(… Sen Kutsalsın, bize merhamet eyle. )
ON EMİR (1-4):
–Karşımda başka ilahların olamayacaktır.
–Kendine gökte, yerde ya da sularda yaşayan canlıya
benzer put yapmayacaksın.
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–Tanrın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın.
–Şabat (Sebt) gününü kutsal sayarak (takdis et) hatırla.
Yaratan ve Kurtaran Tanrımız, yalnız sana karşı
günah işledik, senin gözünde kötü olanı yaptık,
günahımız başkalarına sıkıntı getirdi ve başkalarının
günah işlemesine neden olduk, kötülük yaptık ve
başkalarının yüreklerinin katılaşmasına neden
olduk, Seni bütün kalbimizle sevemedik, Sen
Kutsalsın, bize merhamet eyle…
ON EMİR (5-10):
–Babana ve annene saygı göster.
–Zina etmeyeceksin.
–Çalmayacaksın.
–Komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin.
–Komşunun evine göz dikmeyeceksin.
Atalarımızın Tanrısı Rab, samimi tövbe ile sana
geliyoruz, yakarışlarımızı duy, Kutsal Antlaşmanı
hatırla, merhametinle tövbemizi kabul et, kutsal
emirlerine karşı geldik, kutsal yasaklarını dinlemedik,
doğru yoldan saptık ve kötülük yaptık; günahlarla,
isyanlarla Senden uzaklaştık, Sen adil davrandın,
bizse kötülük yaptık, insanı kendimiz gibi sevemedik,
Sen Kutsalsın, bize merhamet eyle…
Luka 6:37 "Başkasını yargılamayın, siz de
yargılanmazsınız. Suçlu çıkarmayın, siz de suçlu
çıkarılmazsınız. Başkasını bağışlayın, siz de
bağışlanırsınız.
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–başkalarını bağışlama dualarınız…
Bütün suçlarımızı bağışlayan, hastalıklarımızı
iyileştiren RAB, Sen kutsalsın; İsrail'e tövbe veren
RAB, gerçek bağışlanma Senden gelir, Sana övgüler
olsun; Sen kutsal, Kutsal, Kutsalsın…
Mezmur 51’den birkaç ayete bakınız.
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız,
samimi tövbe ile Sana geliyorum,
kutsal evrensel ve elçisel imanda beni yenile;
evrenin kralı olan Babamız,
sevgin sonsuzdur, merhametin sınırsız;
bizlere Kutsal Sözlerini verdin,
Seni tanımamızı ve anlamamızı istedin,
Sana sonsuz şükürler olsun, Sen kutsalsın;
sonsuzluğun Tanrısı RAB,
övgü ve yücelik Senindir,
Sen dün, bugün ve yarın aynısın;
Kutsal Sözün ile halkını daima yönlendirdin,
Kutsal Sözün ve Kutsal Ruh’un ile
halkına öncülük edersin.
Kelam’ın ile aklımı ve yüreğimi karmaşıklıktan arıt,
esas ihtiyacım olan düzeni ve yönü bana göster,
lütfunla beni kendi isteğine göre yönlendir,
yüreğimi Sana çevirmek için benim gücüm yok,
Sen beni yönlendir
ve Mesih’te umudumu yenile.
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Mezmur 25:11 Ya RAB, adın uğruna Suçumu bağışla,
çünkü suçum büyük.
-kişisel itiraflar…
-Tövbe Duaları-I/II (ON EMİR)
xxxivbereketlenmiştir

isyanı bağışlanan,
günahı örtülen insan.
suçu RAB tarafından sayılmayan
ve ruhunda hile bulunmayan insan
bereketlenmiştir!
sustum ve kemiklerim eridi,
gün boyu inlemekten.
gece gündüz
elin üzerimde ağırlaştı, ya RAB.
tazeliğim yaz kuraklığına döndü
Sana suçumu bildirdim,
ve fesadımı gizlemedim
RAB'bim ve Tanrım,
Sana isyanımı itiraf edince,
günahımı bağışladın.
Sana suçumu itiraf edince,
zayıflığımı güçlendirdin.
her sadık kulun Sana dua etsin,
ya RAB, kayam benim;
sadık kulun yüzünü arar, önünde alçalırsa
engin sular taşsa bile ona erişemez.
sığınağım Sensin,
beni sıkıntıdan korur,
çevremi kurtuluş ilahileriyle kuşatırsın.
eğit beni, gideceğim yolu bana göster.
gözüm Sende olsun
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ve aklım daima öğütlerinde.
at ya da katır gibi anlayışsız olmaktan koru kulunu
onları idare etmek için gem ve dizgin gerekir,
ve kötülerin acıları çoktur,
ben RAB'be güvenirim
O'nun sevgisi beni kuşatsın.
ey doğru insanların sevinci olan RAB,
Sen kutsalsın;
yüreği temiz olanların övgüleri Sanadır…
Mesih Rabbimiz, bizler uğruna acıdan, utançtan,
çarmıhtan geçtin; Sen Kutsalsın… Kurtarıcı
Rabbimiz, ölümü ve mezarı yendin. Şimdi ve
sonsuza dek egemenlik sürersin; acılarımıza,
tövbemize bak, suçlarımızı bağışla; günahların
affı, ölülerin dirilişi ve sonsuz yaşam umudunda
beni yenile, Sen iyisin, bize merhamet eyle…
Suçlarımız bize karşı tanıklık etse de, adın uğruna ya
RAB, bizi küçümseme, pek çok döneklik ettik, Sana
karşı günah işledik. Adın uğruna, görkemli tahtının hor
görülmesine izin verme. Mesih’teki antlaşmanı anımsa,
bizleri koru, bizleri affet…
Atalarımızın Tanrısı Rab, merhametli ve sabırlısın; lütuf
dolu Babamız, bağışlayıcısın; kutsal adaletin Tanrısı,
merhametini Mesih’te açıkladın, O’nun çarmıh
acılarında biz şifa bulduk; Sana övgüler olsun.
Dünyanın günahını kaldıran Tanrı Kuzusu’na iman
edenleri bağışlayan Tanrımız, Kutsal Ruh’un ile bizlerin
kirliliğini yıka. Yerde ve gökte adı kudretli olan
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Tanrımız, ışığım Sensin, beni aydınlat, adı kutsal
olan Babamız, adaletin korkunçtur, merhametin
sınırsız, kutsal korkunu yüreklerimize bekçi koy ki,
Kutsal Ruh’u kederlendirmek bizlerden uzak olsun…
Her şeye gücü yeten Tanrımız, kayıp koyunlar gibi
yoldan saptık, benliğimizin tutkularını izledik.
Yapmamız gerekenleri yapmadık, yapmamamız
gerekenleri yaptık, göklerin ve senin huzurunda
günah işledik, ama sen merhametlisin, sana yakaran
kullarına yakınsın, Mesih aracılığı ile günahlarını
itiraf edenleri kabul edersin; Kutsal Ruh’un gücüyle
tövbe edenleri bağışlarsın. Pişman olanları
düşmüşlükten kaldırırsın…
Kutsal olan Tanrımız, Senin kutsal adına yaraşır bir
şekilde yürümek için bize merhamet eyle; Kutsal olan
Tanrımız, Seni hoşnut eden ruhani hayatın yolunu
izlememiz için kutsal yasanı yüreklerimize yaz. Kutsal
olan Tanrımız, günahkârları sana döndürmek için
adımlarımızı pekiştir; övgü ve şükran taşan bir yürekle
Sana hizmet edeyim diye beni bereketle, kutsal
hizmetinde beni kullan… Sen kutsalsın, bize merhamet
eyle… amin.
Rabbin Duası…
*Bu duayı ettiniz ama tövbe ve itiraf ettiğiniz
şeylerin arkasında, günaha ve düşüşe sebep olan
yürek düşüncelerinizi değiştirmek için ne yapmaya
karar verdiniz?
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—aklınızı değiştirmeniz gerek,
—yüreğinizi değiştirmeniz gerek,
—yolunuzu değiştirmeniz gerek…
Yaşamımız arkasında bir düşünce vardır.
Yaptıklarımız ya da yapmadıklarımız arkasında bir
düşünce yatmaktadır.
Sizi günaha düşüren, sizi üzüntüye, utanca
düşüren, yaşamınızda sıkıntılara yol açan esas
problem gittiğiniz yol değil mi? Öyleyse yolunuzu
değiştirmeniz gerekmiyor mu?
Düşüncenizi Mesih düşüncesi ile değiştirmeniz
gerek, yollarınızı Mesih’in yoluna döndürmeniz
gerek…
—bundan böyle eski yollarınızı bırakmaya
karar verdiniz mi?
—bundan böyle sizi günaha düşüren eski
yolunuzdan Mesih’in yoluna dönmeye karar
verdiniz mi?
—bırakmaya
karar
verdiğiniz
alışkanlıklarınızın ve işlerinizin, dönmeye
karar
verdiğiniz
düşüncelerinizin
ve
duygularınızın yerini nelerle doldurmaya
çalışacağınıza karar verdiniz mi? Tanrı
hakkındaki düşüncenizi yenilemeniz gerek.
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yüreğimin ve aklımın ölümcül kirliliğindendir
ki, bir kez kapına şükran ile yaklaştığımda çok
armağanlar verdiğini unuturum çarçabuk.
SEN, iyiliğinden habersiz olanlara da iyisin;
güneşinden, yağmurundan onlara da pay
verirsin.

192

(4-) Vaftizinizi Güçlendirin!
Günahla mücadele ederken veya düştüğümüz
zamanlarda çabucak kalkabilmek için vaftizin lütfuna
ve sorumluluklarına bakmamız gerekir.
Yani “günah işledim; çünkü vaftizimi unuttum,
vaftizimi ihmal ettim” diye düşünmeliyiz. Böylece
vaftizin bereketlerine tekrar sarılmak üzere hareket
etmeliyiz.
Vaftizini unutan Korint kilisesini hatırlayın
(I.Korintliler 1). Bu kişiler arasında çekişmeler (11.a)
başlamıştı. Vaftizin amacını ve anlamını unuttukları için
bazıları "Ben Pavlus yanlısıyım" bazıları ben "Apollos
yanlısıyım" demeye başlamıştı. Bu da imanlılar arasına
bölünmeler getirmişti (12-13.a).
Öyleyse her gün “Günah karşısında öldüm –
Mesih’in ölüme vaftiz oldum– nasıl günah içinde
yaşarım?” diye (Romalılar 6:2-3) düşünmemiz
gerekiyor.
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Günah-Pişmanlık-Dönüş
Günahı, günah olarak tanımak –Günahımızı kabul
etmek:
Günahı Tanrı’ya karşı gelen bir eylem olarak
tanımalısınız.
Günah,
Tanrı’nın
Sözleri’nin
çiğnenmesidir; günah, Yasa’nın ihlal edilmesidir ve
Tanrı’ya karşı bir isyandır; günah, Tanrı’nın koyduğu
düzene karşı bir itaatsizlik ve başkaldırı eylemidir.
Günahı böyle ciddi bir şekilde ele almadıkça günahın
gücüne karşı ayık ve uyanık olmazsınız.
Yüreğinizde
yaşantınızı
haklı
gerekçelere
dayandırıyorsanız, masum olduğunuzu zannetme
körlüğüne düşersiniz; böyle bir durumda samimi bir
itiraf söz konusu olmaz –bu durumda samimi bir tövbe
de yoktur. Unutmayın ki, gurur da samimi bir itirafın
önünde duran engeldir. Günahınızı alçakgönüllülükle
kabul etmelisiniz ki, Tanrı’nın bağışlamasını da
alçakgönüllülükle alabilesiniz.
Günah pişmanlığını duymak:
Samimi iman, günahtan acı hisseder (Matta 21:28-29,
32, Hezekiel 18:27-28, II.Korintliler 7:10). Günahın
zarar verdiği kişiler için pişmanlık ve üzüntü
duyabilmek için Tanrı’nın sevgisine ihtiyacımız vardır.
Günahınızı başkaları gördüğü ya da duyduğu zaman
yaşadığınız üzüntüden öte; diğerlerine verdiğiniz zarar
ve başkalarına kötü örnek olduğunuz için de
üzülmelisiniz. Ama insanlara karşı işlediğiniz her suç
ve günah ile gerçekte Tanrı’nın egemenliğine, iyiliğine,
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kutsallığına ve yasasına karşı gelmiş olduğunuz için;
Tanrı’ya karşı günah işlediğiniz için pişman olmalısınız.
Yolunu, düşüncesini değiştirmek:
Günahı itiraf etmenin ve günahın üzüntüsünü
duyabilmenin arkasında olan esas motivasyon,
Tanrı’ya bağımlı olmak (Yakup 4:7) arzusu olmalıdır;
esas motivasyon cana karşı savaşan benliğin
tutkularından kaçınmak (I.Petrus 2:11) olmalıdır.
Böylece
duygularımızı
ve
düşüncelerimizi
dünyasallıktan çevirip Tanrı’ya dönebiliriz. Bu şekilde
sözlerimizi ve işlerimizi Tanrı’nın hoşnutluğu alan yola
döndürebiliriz. Yani aklımızı ve yüreğimizi Tanrı’nın
Sözleri’ne odaklamakla, yaşamımızın yönünü Tanrı’ya
döndürebiliriz. Böyle bir Tanrı’ya dönüş, Tanrı’nın
hoşnutluğu olan şeyi sevmeyi, Tanrı’nın Kutsal
Ruhu’nu kederlendiren şeylerden kaçınmayı –
günahtan nefret etmeyi– getirecektir.
Ancak unutmayın ki, böyle bir itiraf ve tövbe yapmış
olmakla Tanrı’nın lütfunu hak etmiş olmuyorsunuz.
Yani kişinin tövbesi, Tanrı’nın merhametini satın almak
için ödenen bir fidye değildir. Tövbe, Kutsal Üçlübir
Tanrı’ya imandan kaynaklanan bir eylemdir. Ve lütuf
Mesih imanında karşılıksız verilen bir armağandır.
Efesliler 2: 8Çünkü iman yoluyla lütuf ile
kurtuldunuz; ve bu sizden değil, Tanrı’nın
armağanıdır; 9Kimse övünmesin diye işlerden
değildir.
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Rab’bin Duası Üzerine-I
Rab’bin Duası ve Mezmurlar ile Dua

(7:17; 9:2, 11; 18:46, 49; 21:13; 22:3; [41:13; 72:19;
89:52; 106:48])
1.Gün
BABA’ya, OĞUL’a ve KUTSAL RUH’a Şan ve Şeref
Olsun; Başlangıçta Olduğu Gibi; Şimdi, Daima ve
Ebediyen. Amin.
Göklerdeki Babamız adın kutsal kılınsın:
Kral olan Babamız, Senin egemen gücünü ve
sonsuz görkemini överiz. Sen iyi ve kutsal
Babasın…
[Kutsal Sözlerine karşıt olan her günahımı şimdi sana
itiraf ederim: …]
Sana yücelik sunmaya gücümüz yetmez, Senin
kutsal adını övmeye sözümüz yetmez. Kutsal olan
adını daima onurlandırmak için bizleri lütfun ile
yönlendir…
Senin emirlerine itaat ederek daima Seni
onurlandırmak için halkını bereketle. Büyük işlerini ilan
ederek Seni daima onurlandırmak için bizleri yenile.
Düşüncemizle, sözlerimizle, işlerimizle Seni daima
yüceltelim diye bizleri destekle…
Bilgisizliğin karanlığı yıkılsın ve inkarcılık kalksın
diye her şeyi egemen gücünle yenile; ve bizleri kutsal
adının yüceliği için kullan… İyi olan Babamız, Sen
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kutsalsın. Mesih adıyla, Kutsal Ruh’un gücünde Sana
dua ederiz…
7:17 Doğruluğun için şükrederiz
Yüce adını ilahilerle överiz.
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2.Gün
BABA’ya, OĞUL’a ve KUTSAL RUH’a Şan ve Şeref
Olsun; Başlangıçta Olduğu Gibi; Şimdi, Daima ve
Ebediyen. Amin.
Egemenliğin gelsin:
Kral olan Babamız, Senin egemen gücünü ve
sonsuz görkemini överiz. Sen iyi ve kutsal
Babasın…
[Kutsal Sözlerine karşıt olan her günahımı şimdi sana
itiraf ederim: …]
Günahın ve şeytanın baskısından bizleri koru.
Zayıflığımızı, kötülüğü ve bencilliği seven doğamızı
yüce gücünle değiştir…
Şeytanın, benliğin ve dünyanın karanlığını Kutsal
Müjde’nin ışığı ile dağıt; Kutsal Müjde dünyada yayılsın
diye kiliseni hizmetinde güçlendir…
Tövbemiz meyve versin, tövbekar kulların kutsallıkta
bütün uluslara teşvik olsun diye, Kral olan Tanrımız,
Sana dua ederiz…
Zayıflıklarımızı gücünle bina et ki, Mesih aklımızda,
Mesih yüreğimizde olsun…
Mesih yaşamlarımızda görülsün diye kiliseni
güçlendir; Senin egemenliğin yüreklere gelsin ve
yaşamlarımızda görülsün…
Kutsal egemenliğin yaşamlarımızda övülsün; kutsal
egemenliğin yaşamlarımız aracılığı ile dünyada
görünsün…
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Kutsal olan Babamız, dua ve yalvarışları duyan
Sana övgü, yücelik ve tapınma sunarız… Mesih adıyla,
Kutsal Ruh’un gücünde Sana dua ederiz…
9:2 ey sevinç veren Yüceler Yücesi Rab, Adını
ilahilerle överiz.
3.Gün
BABA’ya, OĞUL’a ve KUTSAL RUH’a Şan ve Şeref
Olsun; Başlangıçta Olduğu Gibi; Şimdi, Daima ve
Ebediyen. Amin.
Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin isteği
olsun:
Kral olan Babamız, Senin egemen gücünü ve
sonsuz görkemini överiz. Sen iyi ve kutsal
Babasın…
[Kutsal Sözlerine karşıt olan her günahımı şimdi sana
itiraf ederim: …]
Senin kutsal olan isteğini aramakta zayıfız; Senin
kutsal olan isteğini bilmekte ve kutsal emirlerini
yapmakta güçsüzüz…
Kutsal emirlerini yapmaktan zevk almayı bizlere
öğret. Kutsal emirlerin karşısında yetersiz olduğumuz
Senden gizli değildir; Kutsal emirlerine itaatsizlikten
bizleri koru…
Bizlere kutsal sağlayışına daima şükreden bir yürek
bağışla. Bizleri ruhsal körlükten, şikayet etmekten,
isyandan, kötülükten koru; ağzımızı daima hamt ve
övgüye aç…
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Dünyanın yollarını bizlerden uzaklaştır ve kutsal
krallığının yollunda adımlarımızı pekiştir. İşlerimizle,
sözlerimizle Senin ışığında yürüyelim diye bizi
bereketle; Senin emirlerinin kutsallığını dünyaya
yansıtmak için bizleri yönet ve yönlendir…
Her şeyde ve her zamanda kutsal olan isteğini
bilmek ve boyun eğmek için bizi lütfun ile destekle…
Bizlerde alçakgönüllülük çoğalt ki, sevinçle, sadakat,
içtenlik ve adanmışlıkla göklerdeki melekler gibi Sana
hizmet edebilelim…
Göklerdeki Babamız, kutsal iradeni açtığın kilisen
Seni daima över, kutsallığına övgüler sunar…
Mesih adıyla, Kutsal Ruh’un gücünde Sana dua
ederiz…
9:11 Siyon'da oturan RAB,
Harikalarını ilan ederiz
Adını ilahilerle överiz.
4.Gün
BABA’ya, OĞUL’a ve KUTSAL RUH’a Şan ve Şeref
Olsun; Başlangıçta Olduğu Gibi; Şimdi, Daima ve
Ebediyen. Amin.
Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver:
Kral olan Babamız, Senin egemen gücünü ve
sonsuz görkemini överiz. Sen iyi ve kutsal
Babasın…
[Kutsal Sözlerine karşıt olan her günahımı şimdi sana
itiraf ederim: …]
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Günah ile bozulmuş doğamızı Sen bilirsin;
suçlarımız Senden gizli değildir, bereketlerini yitirdik,
iyiliklerine layık değiliz…
Kendi iyiliğimizle Seni hoşnut eden şeyi yapamayız,
zayıfız; bütün iyi işlerimiz yetersiz; kendi iyiliğimizle
bereketlerine layık olamayız…
Gündelik ekmeğimizi yüce lütfundan dileriz.
Gündelik yaşamımıza yüce lütfunun desteğini dileriz.
Bizlerde Senin kutsal sağlayışından hoşnut bir yürek
yarat. Sadece Senden geleni kabul edebilmemiz için
bizleri bereketle. Yaratan ve kurtaran Babamız, kutsal
sağlayışının desteği için Sana şükürler olsun… Mesih
adıyla, Kutsal Ruh’un gücünde Sana dua ederiz…
18:46 Kayamız RAB’be övgüler olsun!
18:49 O’nun kutsal adını ezgilerle överiz.
5.Gün
BABA’ya, OĞUL’a ve KUTSAL RUH’a Şan ve Şeref
Olsun; Başlangıçta Olduğu Gibi; Şimdi, Daima ve
Ebediyen. Amin.
[Kutsal Sözlerine karşıt olan her günahımı şimdi sana
itiraf ederim: …]
Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, Sen
de bizim suçlarımızı bağışla:
Kral olan Babamız, Senin egemen gücünü ve
sonsuz görkemini överiz. Sen iyi ve kutsal
Babasın…
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Senin önünde daima suçluyuz, günahlarımız çoktur;
Senin kutsal adaletine ölüm borçluyuz; kendi
gücümüzle
kurtulamayız,
kendi
işlerimizle
kurtulamayız, Sana daima borçluyuz; iyiliklerini
şükranla ilan edelim diye halkını bereketle…
Kutsal huzurunda Mesih aracılığında bağışlanma ve
günahtan özgürlük diliyoruz; bizi Sevgili’de kabul et,
gündelik hatalarımızı Mesih’in itaatinde ört, bizleri
merhametinin esenliğindeki sevinçle doldur…
Başkalarını bağışlayabilmek için bizleri Mesih’in
gücüyle kuşandır; öyle ki, Senden bağışlanma
dilenmeye cesaretimiz tam olsun, Senin huzuruna
geldiğimizde sevincimiz tam olsun. İyi olan Babamız,
sonsuz merhametin ve lütufkar şefkatin için Sana
övgüler olsun. Mesih adıyla, Kutsal Ruh’un gücünde
Sana dua ederiz…
21:13 ya Rab, büyük gücünle yüceliğini göster,
Sonsuz kudretini ezgiler, ilahilerle överiz.
6.Gün
BABA’ya, OĞUL’a ve KUTSAL RUH’a Şan ve Şeref
Olsun; Başlangıçta Olduğu Gibi; Şimdi, Daima ve
Ebediyen. Amin.
Ayartılmamıza izin verme,
Kötü olandan bizi kurtar:
Kral olan Babamız, Senin egemen gücünü ve
sonsuz görkemini överiz. Sen iyi ve kutsal
Babasın…
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[Kutsal Sözlerine karşıt olan her günahımı şimdi sana
itiraf ederim: …]
Bilge olan Babamız, en doğru ve en kutsal Sensin,
lütufkar elin ile her şeyi yönetirsin, her şeye
hükmedersin, daima iyilik için işlersin. Koruyan gücün
için Sana şükürler olsun…
Her şeyi kutsal ve adil isteğine göre düzenlersin.
Şeytana, dünyaya ve benliğe yenilmeyelim diye bize
merhamet eyle; her kötülüğün saldırısından ve
ayartının gücünden Sana sığınırız; kalkanımız Sensin,
düştüğümüzde Senin adını çağırırız; koruyan ve
kayıran gücün için Sana şükürler olsun…
Benliğimizin düşkünlüğü yüzünden her zaman
düştük; zayıflık ve dikkatsizlikle her ayartı yolarına
saptık; direnmek için gücümüz yoktur, Senin adını
çağırırız; güvenimiz Sanadır, gücümüz Sensin…
Kötü olana karşı kendi gücümüzle savaşamayız,
Kutsal Baba, kötülüğün gücünü bağla, zayıf benliğimizi
sakin ve güçlü kıl. Kalk Ya RAB, bizim için Sen
savaş…
Düşmemek için etrafımıza kutsal meleklerinin
ordugahını kur. Günahtan, ayartıdan, kötülükten bizleri
özgür kıl. Yüksek kulemiz, kalkanımız Sensin; ya RAB,
bizim yerimize Sen savaş. Kutsal orduların Rabbi,
sığınağımız ve zaferimiz Sensin; Sana övgüler olsun.
Mesih adıyla, Kutsal Ruh’un gücünde Sana dua
ederiz…
22:3 Sen kutsal Babasın,
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İsrail'in övgüleri üzerine taht kuran Sensin; Sen
kutsalsın.
7.Gün
BABA’ya, OĞUL’a ve KUTSAL RUH’a Şan ve Şeref
Olsun; Başlangıçta Olduğu Gibi; Şimdi, Daima ve
Ebediyen. Amin.
Çünkü egemenlik, Güç ve yücelik sonsuzlara dek
Senindir:
Kral olan Babamız, Senin egemen gücünü ve
sonsuz görkemini överiz. Sen iyi ve kutsal
Babasın…
[Kutsal Sözlerine karşıt olan her günahımı şimdi sana
itiraf ederim: …]
Yüce olan Babamız, dualarımızı, yakarışlarımızı
bizlerin iyiliğinden dolayı değil sonsuz sevginle kabul
edersin. Övgülerimizi ve şükranlarımızı büyük
merhametinle kabul edersin…
Sonsuz egemenliğin, sonsuz gücün sahibi Sensin.
Mesih’te bizleri kendi halkın olarak seçtin. Sana
şükürler olsun…
Bizler Senin halkınız, otlağının koyunlarıyız. Sana
övgüler olsun…
Büyük gücünle halkına yardım edersin. Sana
övgüler olsun…
Adından korkanları, Sana imanla yaklaşanları
bereketlersin…
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İsteğine uygun dileklerimize cevap verirsin. Mesih
adıyla, Kutsal Ruh’un gücünde Sana dua ederiz…
Egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek Senindir,
Ey Baba, Oğul ve Kutsal Ruh; Şimdi ve sonsuza
kadar tek olan Tanrımız, Sana yücelik olsun. Şimdi
ve daima, Kilisenin övgüleri üzerinde taht kuran
Rabbimiz Sana övgüler olsun.
8.Gün
BABA’ya, OĞUL’a ve KUTSAL RUH’a Şan ve Şeref
Olsun; Başlangıçta Olduğu Gibi; Şimdi, Daima ve
Ebediyen. Amin.
Amin:
Kral olan Babamız, Senin egemen gücünü ve
sonsuz görkemini överiz. Sen iyi ve kutsal
Babasın…
[Kutsal Sözlerine karşıt olan her günahımı şimdi sana
itiraf ederim: …]
Kutsal olan Babamız, Sana yakaranlara, Sana iman
ile el açanlara daima lütufkarsın; Senden dileyenlere iyi
armağanlar veririsin. Sana övgüler olsun, Sen
kutsalsın…
Bizlerin yakarışlarını dinlersin. Kullarına hor
bakmazsın. Bizim Sana olan sevgimizden daha büyük
bir ölçüde bizlere bereketler bağışlarsın…
Kutsal olan isteğine uygun olan yakarışlarımızı duy
ve bereketle. Kutsal isteğine uygun bir şekilde
yaşamamız için bizleri bereketle…
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Her şey Senin övülmen için olsun; her şey kutsal
vaatlerine göre olsun ve her şeyde Senin yüceliğin
görülsün diye Sana dua ederiz…
Gökte ve yerde kral olan Babamız, üzerimize iyiliğin
gelsin… Amin.
Mesih adıyla, Kutsal Ruh’un gücünde Sana dua
ederiz…
41:13 Öncesizlikten sonsuza dek,
Övgüler olsun İsrail'in Tanrısı RAB'be!
Amin! Amin!
72:19 Yüce adına sonsuza dek övgüler olsun,
Bütün yeryüzü o'nun yüceliğiyle dolsun!
Amin! Amin!
89:52 Sonsuza dek övgüler olsun RAB'be!
Amin! Amin!
106:48 Öncesizlikten sonsuza dek,
İsrail'in Tanrısı RAB'be övgüler olsun!
Bütün halk, "Amin!" desin.
RAB'be övgüler olsun!
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övgülerimiz-şükranlarımız…

Kutsal olan Babamız,
Mesih’teki Müjden esenlik ve berekettir,
Sana övgüler olsun, Sen Kutsalsın.
kutsal sevginin gücü ile
yerin bütün uçlarından halkını kilisene
toplarsın,
Sana şükürler olsun, Sen iyisin.
Seni övmek doğrudur ve hoştur,
Müjde’ni ilan etmek berekettir,
doğruluğunu açıklamak sevinçtir,
Sana şükürler olsun,
Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın.
bugün
vicdanımda gizli kalmış, unuttuğum ve
utandığım şeylerle yüzleşerek değişmeyi
diliyorum; ve sözündeki gerçeğe göre
yenilenmeyi seçerek duama başlıyorum…
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DUR ve DÜŞÜN
Hİ.1. Yaşamda ve ölümde tek teselliniz nedir?
Ben kendime ait değilim1
beden ve can olarak
yaşamda ve ölümde2
sadık kurtarıcım İsa Mesih’e aidim.3
O değerli (paha biçilmez) kanıyla bütün
günahlarımın bedelini ödedi,4
Şeytan’ın hükümdarlığından beni, özgür kıldı. 5
O beni aynı yolda gözetir6
Göklerdeki Babamın isteği olmadan başımdan
bir tel saç bile eksilmez7
her şey benim kurtuluşum için çalışır. 8
O’na ait olduğum için9
kendi Kutsal Ruh’u ile
beni sonsuz yaşamdan emin kılar.
Ve beni şimdiden itibaren kendisi için yaşamaya
hazır ve
tüm kalbimle buna istekli olmaya yönlendirir.10
1

I.Korintliler 6:19-20 2 Romalılar 14:7-9 3
I.Korintliler 3:23, Titus 2:14 4 I.Petrus 1:18-19,
I.Yuhanna 1:7-9; 2:2 5 Yuhanna 8:34-36, İbraniler
2:14-15, I.Yuhanna 3:1-11 6 Yuhanna 6:39-40;
10:27-30, II.Selanikliler 3:3, I.Petrus 1:5 7 Matta
10:29-31, Luka 21:16-18 8 Romalılar 8:28 9
Romalılar 8:15-16, II.Korintliler 1:21-22, (5:5)
Efesliler 1:13-14 10 Romalılar 8:1-17
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Hİ.2. Yaşamda ve ölümde bu tesellinin
sevincinde ne bilmelisiniz?
Birincisi, günahım ve günahımın ıstırabım ne
kadar büyüktür,11
ikincisi, günahlarımdan ve bunun ıstırabından
nasıl özgür kılındım,12
üçüncüsü, böyle bir kurtuluş için Tanrı’ya nasıl
teşekkür etmeliyim.13
11

Romalılar 3:9-10, I.Yuhanna 1:10 12 Yuhanna
17:3, Elçilerin İşleri 4:12, 10:43 13 Matta 5:16,
Romalılar 6:13, Efesliler 5:8-10, II.Timoteyus
2:15, I.Petrus 2:9-10
Hİ.88. Gerçek tövbe ya da Tanrı’ya dönüş(*)
neyi gerekli kılar?
İki şey;
eski benliğin ölmesi
ve yeni yaşama doğru yönelmesi.1
1

Romalılar 6:1-11, (I.Korintliler 5:7), II.Korintliler
5:17; Efesliler 4:22-24, Koloseliler 3:5-10
(*)
conversion: din değiştirme, değişme.
89. Eski benliğin ölmesi nedir?
Artan bir şekilde nefret ederek,
gerçekten günahtan dolayı üzüntü duymak
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ve bunlardan dönmektir.2
2

Mezmur 51:3-4, 17, Yoel 2:12-13, Romalılar 8:1213, II.Korintliler 7:10
Hİ.90. Yeni benliğin yeni yaşama yönelmesi
nasıldır (nedir)?
Mesih aracığı ile Tanrı’da bütün kalple sevinç,3
ve Tanrı’nın yapmamızı istediği gibi
her tür iyi olan şeyi yapmanın hoşnutluğunu
duymaktır.4
3

Mezmur 51:8, 12, İşaya 57:15, Romalılar 5:1;
14:17 4 Romalılar 6:10-11, Galatyalılar 2:20
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Eğer Tanrı önünde samimi iseniz, "benim değil,
senin iraden olsun" diyebilirsiniz; ve tövbe de
böyle samimi bir yürekten taşan bir şeydir.
Ancak tövbe etme ihtiyacı hissetmezsiniz,
Tanrı'nın günahınızı görmediğini ya da
önemsemediğini düşünmüş olursunuz. Bu da
Tanrı'ya hakaret olur.
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Yüce olan Tanrımız Kutsal Yazılar boyunca
kendi kutsal doğasını açıklamıştır. Tanrı’nın
kutsal iradesini tanıdığımız Kutsal Yasa,
bizlere günahı tanımayı öğretir. Bu da
aklımızın ve yüreğimizin günahlı kirliliğine
bizi ikna eder ve kurtarılmaya muhtaç
olduğumuzu görmemizi sağlar.
Müjde iman eden bizleri, Mesih’in
kurtuluşumuz için yaptığı fedakârlığın
eşsizliğinden dolayı iman, umut ve
sevgide artan bir övgü ve şükran ile
yaşamaya teşvik eder.
Elçilerin İşleri 10:43 Peygamberlerin
hepsi
Mesih
ile
ilgili
tanıklıkta
bulunuyorlar. Şöyle ki, Mesih’e inanan
herkesin
günahları
O'nun
adıyla
bağışlanır.
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Günah-Düşüş-Yargı Üzerine-IIxxxv
Tanrı'nın Bütün İnsanları Yargılama Hakkı.
Bütün insanlık Adem’de günah işleyip, lanet ve
sonsuz ölüm altında kaldığından; herkesi bu lanet
ve günahın egemenliğinde bırakmakla ve bu
günahlarından
dolayı
onları
yargılayıp
cezalandırmakla Tanrı, hiç kimseye adaletsiz
davranmış olmayacaktı. Elçinin söylediği gibi:
“Bütün dünya Tanrı'ya hesap verecektir”
(Romalılar 3:19) ve “Herkes günah işledi ve
Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı” (Romalılar
3:23) ve “günahın ücreti ölümdür” (Romalılar
6:23).
Tanrı'nın Adaletinin Gerektirdiği Yargı
Tanrı yalnızca en merhametli değil, aynı zamanda
en adil olandır. Tanrı'nın adaleti (kendisini
Sözü'nde açıkladığı şekliyle), O'nun sonsuz
görkemine karşı işlediğimiz günahların hem geçici
hem de sonsuza kadar, bedenen olduğu gibi ruhça
da yargılanmalarını gerektirir. Tanrı'nın adaleti
tatmin edilmedikçe bu cezalardan kaçamayız.
Düşüşün İnsan Doğası Üzerindeki Etkisi
İnsan, Tanrı'nın benzerliğinde, düşüncesinde
Yaratıcısı hakkında doğru ve yararlı olan bilgiyle,
iradesinde ve yüreğinde doğrulukla ve tüm
duygularında saflıkla donatılmış olarak, kutsal
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olmak üzere yaratılmıştı. Bununla birlikte,
Şeytan'ın kışkırtmasıyla ve kendi özgür iradesiyle
Tanrı'ya başkaldırarak kendisini bu muhteşem
armağanlardan yoksun bırakmıştır. Bunların yerine
kendi üzerine körlük, korkunç bir karanlık,
yararsızlık, yanlış kararlar verme, sapkınlık, isyan,
yürek ve irade sertliği ve son olarak da bütün
duygularına kirlilik getirmiştir.
Bozulmuşluğun Yayılması
İnsanlık, düşüşten sonra kendisi gibi çocuklar
dünyaya getirmiştir. Bu da, bozulmuş bir doğaya
sahip olarak bozulmuş bir doğaya sahip çocuklar
dünyaya getirdikleri anlamına gelmektedir.
Tanrı'nın yargısıyla bu bozulmuşluk, Adem'den,
Mesih hariç onun bütün soyuna, daha önceki
zamanlarda Pelagiyusçuların söylediği gibi örnek
alma yoluyla değil, bu sapkın doğanın bir sonraki
nesle aktarımıyla yayılmıştır.
Tamamen Yetersizlik
Bu yüzden, bütün insanlar günah içinde anne
karnına düşmekte ve gazap çocukları olarak
doğmakta, kendilerini kurtarmaktan aciz, kötülüğe
eğilimli, günahlarında ölü, günaha köle ve Kutsal
Ruh'un yenileyen lütfu olmaksızın Tanrı'ya dönme
konusunda ne isteklidirler ne de bunu yapabilecek
güce sahiptirler. Lütuf olmaksızın bozulmuş bu
doğalarını değiştiremez, hatta böylesine bir
değişime bile kendilerini hazırlayamazlar.
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Doğanın Işığının Yetersizliği
Düşüşten sonra insanın içinde, hâlâ Tanrı'yı, doğal
şeyleri, ahlaksal ve ahlak dışı şeyler arasındaki
farkı ayırt edebilecek bazı fikirlere sahip
olabileceği doğanın ışığı bulunmaktadır. Bu ışık,
insanlığın bir şekilde erdemli olma isteğine sahip
olmasını ve dışsal olarak iyi birisi olmasını
sağlamaktadır. Fakat doğanın bu ışığı, insanı
kurtaran Tanrı bilgisine ve imana getirme
konusunda yeterlilikten tamamen uzaktır. Aslında,
insan bu ışığı bile doğru kullanamamaktadır.
Bunun yerine, bu ışığı tamamen çarpıtmakta ve
günahlı bir şekilde bu bilgiyi bastırmaktadır. Bu
şekilde davranmakla insan, kendisini Tanrı'nın
önünde özürsüz bırakmaktadır.
–Yukarıdaki açıklamaları okuduğunuzda, insanın içinde
bulunduğu
durumu
kendinizle
nasıl
ilişkilendiriyorsunuz?
–Günah [ve düşüş-yargı] konusuna tekrar
odaklandığınızda, kişisel tövbe ve itiraf konusuna
bakışınızda olması gereken noktalar üzerinde
düşününüz.
Günah
gerçeği,
bizleri
kurtuluşumuz
alçakgönüllülükle şükretmeye yönlendirmelidir.

için

Mesih Tarafından Bağışlanan Ödeme
Buna rağmen, bizler kendi kendimize Tanrı’nın
adaletini tatmin edemeyeceğimize ya da kendi
kendimizi
Tanrı'nın
öfkesinden
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kurtaramayacağımıza göre, Tanrı, sınırsız
merhametinde bir garanti olarak bize, bizim
yerimize çarmıhta günah ve laneti üstlenen biricik
Oğlu'nu, adaletinin tam tatmin etsin diye bizim için
vermiştir.
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Günah Konumdaki İnsanxxxvi
1. Günahın Kökeni. Kutsal Kitap bizlere günahın,
Adem'le Havva'nın cennetteki suçunun sonucu olarak
dünyaya girdiğini öğretir. İlk günah Şeytan'ın insanın
kalbine güvensizlik ve inançsızlık tohumları ekerek onu
ayartmasının sonucunda gerçekleşti. Kutsal Kitap,
düşüşün anlatımında ayartıcı olarak gözüken yılanın
Şeytan'ın bir aracı olduğunu çok açık bir biçimde bildirir
(Yuhanna 8:44, Romalılar 16:20, II.Korintliler 11:3,
Vahiy 12:9). İlk günah, insanın iyiliği ve kötülüğü bilme
ağacından yemesiydi. Bunu yemeleri günahtı çünkü
Tanrı bunu yasaklamıştı. Bu, insanın iradesini Tanrı'nın
iradesine kayıtsız şartsız teslim etmeye razı olmadığını
gösteriyordu. Günah kendisini akılda inançsızlık ve
gurur olarak gösterdi, günah iradede kendisini Tanrı
gibi olmak isteğiyle gösterdi ve günah sevgi düzeyinde
ise yasak meyveyi yiyerek kutsal olmayan bir tatmin
olarak gösterdi. Bunun sonucu olarak insan sınırlı
anlamda Tanrı benzerliğini kaybetti, suçlu oldu ve
tamamen yoz oldu ve ölümün etkisi altına girdi (Tekvin
3:19, Romalılar 5:12, 6:23).
2. Günahlı Doğanın Özü. Günümüzde birçokları
"günah" sözcüğü yerine "kötü" sözcüğünü
kullanmaktadırlar ama bu yetersiz kalmaktadır çünkü
"günah" sözcüğü çok daha kesindir. Belirli bir
kötülükten, kesin konuşmak gerekirse, insanın sorumlu
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olduğu ve onu bir suçluluk cezası altına götüren
ahlaksal bir kötülükten söz eder. Günahı, kişinin bir
başkasına karşı yaptığı bir yanlışlık olarak görme
yatkınlığı tamamen yanlıştır çünkü böylesi bir yanlışlık
ancak Tanrı'nın isteğine aykırı olduğundan, ona günah
denmelidir. Günah, Kutsal Kitap'ta "yasasızlık" olarak
tanımlanır (I.Yuhanna 3:4). Günah, Tanrı'nın Yasası’na
uymamaktır ve böylece Tanrısal Yasa tarafından talep
edilen sevginin karşıtıdır. Kutsal Kitap onu daima
Yasa'yla olan ilişkisiyle düşünür (Romalılar 1:32; 2:1214; 4:15; 5:13, Yakup 2:9-10, I.Yuhanna 3:4). Günah,
öncelikle insanları cezaya iten
suçluluktur
(Romalılar3:19; 5:18; Efesliler 2:3) ve günahta olan şey
yozluk ya da ahlaksal kirliliktir. Bütün insanlar Adem'de
suçludurlar ve bu yüzden yozlaşmış bir doğayla
doğmuşlardır (Eyüp 14:4, Yeremya 17:9, Yeşaya 6:5,
Romalılar 8:5-8, Efesliler 4:17-19). Günahın tahtı insan
kalbidir ve buradan onun aklını, iradesini, sevgi ve
muhabbet duyduğu şeyleri, hatta insanı bütün olarak
etkiler ve beden aracılığıyla kendini dışa vurma
yollarını bulur (Meseller 4:23, Yeremya 17:9, Matta
15:19, 20, Luka 6:45, İbraniler 3:12). Günahın sadece
dışsal hareketlerden oluşmadığına, kötü düşüncelerin
sevgiyi ve yürekteki niyetleri de içerdiğine inanıyoruz
(Matta 5:22, 28, Romalılar 7:7, Galatyalılar 5:17, 24).
3. Özgün ve Gerçek Günah. Özgün ve gerçek günah
arasında bir ayırım yaparız. Bütün insanlar özgün
günah denilen günahlı bir konum ve durumda
doğmuşlardır, bu özgün günah gerçekte işlenen diğer
bütün günahların köküdür.
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1-) Özgün günah. Bu, hem günahı ve hem de yozluğu
içermektedir. Adem'in günahının suçluluğu bize
yüklenmiştir. O bizim temsilcimiz olarak günah işlediği
için bizler Adem’de suçluyuz ve Adem’in yozluğunu
miras alırız. İnsan, doğası itibariyle tamamen bozulmuş
ve yozdur. Bunun anlamı herkesin olabildiğince kötü
olduğu demek değildir ama günah, insan doğasının her
kısmını yozlaştırmıştır ve onu ruhsal bakımdan
herhangi bir iyilik yapamaz hale getirmiştir. İnsan hâlâ
övülebilecek şeyler yapabilir ama en iyi işleri bile
radikal bir biçimde kusurludur, çünkü bunlar Tanrı için
sevgiyle ve Tanrı'ya itaat içinde yapılmamışlardır. Bu
tam yozluk ve yetersizlik Pelagiusçu,39 Armiyusçu40 ve
39

İngilizcede Pelagian. Pelagius (Britanyalı, İ.S. 400–
431) Adem’in düşüşünün, insanın iradesini hiç
etkilemediğini düşündü. Bu durumda ‘İlk Günah’ diye
bir şey ve bunun suçluluğu ya da ilk günahın getirdiği
bozulmuşluk diye bir şey olamazdı. Pelagius’a göre
Hristiyan olmayan biri Tanrı’dan bir yardıma ihtiyaç
duymaksızın kendi çabası ile Hristiyan olabilirdi.
Hristiyanların Tanrı’nın yardımı olmadan her şeyi çok
mükemmel yapabileceğine inandı. Bir anlamda
insanların iyi işlerle kurtulacağına inandı.
40
Arminyusçu görüş, günahın bütün varlığımızı
etkilemesine rağmen irademizde halen “özgürlük” var
diye düşünür. Yani bu görüş göre, günah bizleri tam
anlamıyla iyiyi ve kötüyü bilme durumuna karşı
körleştirmemiştir. Bu durumda kişiler Tanrı’nın lütfunu
kabul etme ya da reddetme noktasındaki kararlarında
özgürdür. Bu durumda da Mesih’in çarmıhtaki ölümü,
sadece tövbe edip iman edenlere –iyi bir iş yapanlara–
Tanrı’nın lütfunu mümkün kılar. Yani bir kimse Tanrı’ya
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Modernistler41 tarafından inkar edilir ama Kutsal
Kitap'ta açık bir şekilde öğretilir (Yeremya 17:9,
Yuhanna 5:42; 6:44; 15:4, 5, Romalılar 7:18, 23, 24;
8:7-8; I.Korintliler 2:14; II.Korintliler 7:1, Efesliler 2:1-3;
4:18, II.Timoteyus 3:2-4, Titus 1:15, İbraniler 11:6).
2-) Gerçek günah. "Gerçek günah" ifadesi sadece
dışsal etkinliklerden oluşan günahları değil, aynı
zamanda özgün günahtan kaynaklanan bilinçli
düşünceleri, arzuları ve kararları da ima eder. Bunlar
bireyin miras aldığı doğası ve yatkınlıklarından ayrı
olarak işlediği günahlardır. Özgün günah bir tane
olduğu halde gerçek günahlar çok çeşitlidir. Bunlar
gurur, kıskançlık, nefret, şehvet ve kötü arzular gibi
içsel yaşamın günahları; ya da kandırma, hırsızlık,
katillik, zina ve benzeri dışsal yaşamın günahları
olabilir. Bunların arasında sadece bir tane
bağışlanmayan günah vardır, bu da bundan sonra bir
yürek değişiminin imkânsız olduğu ve bunun için dua
etmenin gerekli olmadığı Kutsal Ruh'a karşı küfürdür
(Matta 12:31-32, Markos 3:28-30, Luka 12:10, İbraniler
6:4-6; 10:26, 27, I.Yuhanna 5:16).

iman ederse –bir iş yaparsa– ancak o zaman Mesih’in
kefareti etkilidir. Yani Arminyusçular bu durumda şunu
söylüyorlar: eğer bir kimse kendi üzerine düşeni yaparsa
kurtuluşu alacaktır (hak edecektir).
41
Modernistler insana ve yaratılışa Darwin teorisinden
baktıklarından zaten Tanrı öğretisine karşıtlardır. Onlara
göre Tanrı bir kişi ve ilahi bir varlık olmaktan öte,
aldığımız nefes gibi bir şeydir.
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3.b. Günahın Evrenselliği. Kutsal Kitap ve deneyimin
her ikisi de bizlere günahın evrensel olduğunu
öğretiyor. Pelagius düşüncesi bile bunu kötü çevre,
kötü örnekler ve yanlış eğitim gibi dışsal şartlara
bağlasa bile, bunu inkar etmez. Kutsal Kitap'ta, I.Krallar
8:46, Mezmur 143:2, Meseller 20:9, Vaiz 7:20,
Romalılar 3:1-12, 19, 23, Galatyalılar 3:22, Yakup 3:2,
I.Yuhanna 1:8, 10 gibi günahın evrenselliğini direkt
olarak bildiren ayetler vardır. Dahası, Kutsal Yazılar
insanın doğumdan itibaren günahlı olduğunu, bu
yüzden bunun taklitle öğrenilen bir şey olmadığını
öğretir (Eyüp 14:4, Mezmur 51:5, Yuhanna 3:6).
Bebekler bile günahkâr sayılırlar, çünkü günahın
cezası olan ölüme maruzdurlar (Romalılar 5:12-14).
Bütün insanlar doğaları bakımından suçlanmışlardır ve
bu yüzden Mesih İsa'daki kurtarılışa ihtiyaçları vardır.
Çocukların bu kurala istisna oluşturmaları hiçbir zaman
ima edilmez (Yuhanna 3:3, 5, Efesliler 2:3, I.Yuhanna
5:12).
İlave Çalışma Notları:
Günahın suçluluktur:
Romalılar 5:18 İşte, tek bir suç bütün insanların
mahkumiyetine yol açtığı gibi, bir doğruluk eylemi
de bütün insanlara yaşam veren aklanmayı
sağladı (I.Yuhanna 3:4, Efesliler 2:3).
Günah kirliliktir:
Yeremya 17:9 Yürek her şeyden ziyade aldatıcıdır
ve çok çürüktür; onu kim anlayabilir (Romalılar
7:18; Romalılar 8:5).
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Günah yürektedir:
Matta 15:19 Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina,
cinsel ahlaksızlık, hırsızlık, yalan tanıklık ve iftira
hep yürekten kaynaklanır (Yeremya 17:9, İbraniler
3:12).
Adem'in suçluluğu bize geçmiştir:
Romalıla 5:12 Günah bir insan yoluyla, ölüm de
günah yoluyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün
insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işlediler. 19
Bir adamın sözdinlemezliği yüzünden birçoğu
günahkâr kılındığı gibi, yine bir adamın söz
dinlemesiyle birçoğu doğru kılınacaktır (I.Korintliler
15:21-22, Yeremya 17:9).
İnsanın tamamen yozlaşmışlığı:
Romalılar 7:18 İçimde, yani benliğimde iyi bir şey
bulunmadığını biliyorum. İçimde iyiyi yapmaya
istek var, ama güç yok (Romalılar 8:5, Yeremya
17:9).
Günahın evrenselliği:
I.Krallar 8:46 Çünkü suç etmeyen adam yoktur
(Mezmur 143:2, Romalılar 3:12, I.Yuhanna 1:8).
−Kutsal Kitap'ta günaha verilen diğer adlar üzerinde
düşününüz (Eyüp 15:5; 33:9, Mezmur 32:1-2; 55:15,
Romalılar 1:18; 5:15, I.Yuhanna 3:4).
−Kutsal Kitap'ta "kötü" sözcüğü günahtan başka bir
anlama gelir mi? "Kötü" ifadesi (Çıkış 5:19, II.Krallar
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6:33; 22:16, Mezmur 41:8; 91:10, Meseller 16:4)
hakkında düşününüz.
−Kutsal Kitap kesin bir şekilde insanın doğumundan
itibaren günahkâr olduğunu öğretiyor mu, bakınız
(Mezmur 51:5, Yeşaya 48:8).
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Tövbe etmek, yazılı bir metni okumaktan çok daha
fazlasıdır.
Tanrı’nın insana yaşam olsun diye tövbeyi
verdiğini unutma (Elçilerin İşleri 11:18). Tövbe
lütfu, Kutsal Ruh ve Tanrı Sözü aracılığıyla
kişinin yüreğinde var edilir, bu lütuf ile günahı, iç
varlığımızda acıtan bir yara olarak gerçekten
hissederiz (Elçilerin İşleri 2:37-38), böylece
Tanrı'nın Mesih'teki merhametine ne kadar muhtaç
olduğumuz gerçeği ile yüzleşiriz (Yeremya 29:1213, Matta 7:7-8) –vaftizini daima hatırla ve
Mesih’teki merhameti için Tanrı’ya şükret…
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Tövbe Duaları-II (ON EMİR: 1-4) …
–herkesi affederek/severek tövbenizi güçlendirin–
(Tanrı’ya olan sevginiz, insana olan sevginizle ölçülebilir)

I. Karşımda başka ilahların olamayacaktır.xxxvii
bizlere günahı ve kutsallığı öğreten Tanrımız Rab, Sen
Kutsalsın, Kutsal Yasan için Seni överiz, Mesih’teki
karşılıksız bağışlanma için Sana şükrederiz; Yüce olan
Tanrımız, sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve
gönderdiğin İsa Mesih'i tanımaktır. Mesih’in
egemenliğindeki kutsal mirasını bizlere layık gördün,
Seni överiz. Her zaman Sana güvenmeyi bizlere aşıla,
her mükemmel armağanın sahibi olan Seni
alçakgönüllülükle ve sabırla beklemeyi bizlere öğret.
Seni bütün kalbimizle sevmeyi ve Senden korkmayı
bizlere öğret, öyle ki, sözlerimiz ve işlerimiz Sana layık
olduğun saygıyı sunsun... Rab, kutsal sözlerine sadık
bir hizmetkâr olmak için beni bereketle; sana güvenilir
bir kahya olabilmem için bana yardım et… ya Rab,
merhamet eyle…
Yüce olan Tanrımız, Karşımda başka ilahların
olamayacaktır diye emrettin.
her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her
gün işlerimizle Sana karşı günah işledik. Mesih’le
birleşmişliğimizi unuttuk ve gözünde kötü olanı yaptık,
On Emrin karşısında suçluyuz… xxxviiiYa RAB, senin
karşında kimse aklanamaz. Sen suçların hesabını
tutarsan, kimse ayakta kalamaz. Halkını güçlü eliyle
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kurtaran Tanrı Sensin, bizse günah işledik, kötülük
yaptık… ya Rab, merhamet eyle…
Mezmur 69:13 Ama benim duam sanadır, ya RAB. Ey
Tanrı, sevginin bolluğuyla, Güvenilir kurtarışınla uygun
gördüğünde Yanıtla beni. 14 Beni çamurdan kurtar,
İzin verme batmama; Benden nefret edenlerden, Derin
sulardan kurtulayım. 15 Seller beni sürüklemesin,
Engin beni yutmasın, Ölüm çukuru ağzını üstüme
kapamasın. 16 Yanıt ver bana, ya RAB, Çünkü sevgin
iyidir. Yüzünü çevir bana büyük merhametinle!
Müjde’nin sevinci ve şifası ile beni Sana hizmet ve
tanıklık için yenile…
… Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.
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MÜJDE budur:
II.Korintliler 5:21 Tanrı, günahı bilmeyen
Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle
ki, Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu
olalım.
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Tövbe Duaları-II (ON EMİR: 1-4)

–herkesi affederek/severek tövbenizi güçlendirin–
(Tanrı’ya olan sevginiz, insana olan sevginizle ölçülebilir)

II. Kendine gökte, yerde ya da sularda yaşayan
canlıya benzer put yapmayacaksın.xxxix
bizlere günahı ve kutsallığı öğreten Tanrımız Rab, Sen
Kutsalsın, Kutsal Yasan için Seni överiz, Mesih’teki
karşılıksız bağışlanma için Sana şükrederiz; Yüce olan
Tanrımız, gökte ve yerde olan her şeyin sahibi olan
Senin görkemini överiz. Seni yaratılmış olan şeylerle
aramaktan korkarız, Sana yaratılmış şeyler aracılığı
yaklaşmaktan korkarız. Övülmeye ve tapılmaya tek
layık olan Sana her zaman ve her yerde, ruhta ve
gerçekte tapınma sunabilmemiz için bizleri bereketle.
Yerde ve gökte Sana benzeyen bir şey yoktur, Sen her
şeye egemensin, Senin gibi güçlü bir Rab yok, Sen
kutsalsın. Bütün kurbanlardan daha fazla kullarının
itaatinden hoşnut kalırsın. Sana olduğumuz gibi geliriz;
övgümüzle ve tövbemizle Sana olduğumuz gibi geliriz;
zayıflıklarımız, güçsüzlüklerimiz ve günahlarımızla
Sana Mesih aracılığında geliriz; bizleri yürek
tutkularımızdan, putlardan koru... Rab, kutsal sözlerine
sadık bir hizmetkâr olmak için beni bereketle; sana
güvenilir bir kahya olabilmem için bana yardım et… ya
Rab, merhamet eyle…
Yüce olan Tanrımız, Kendine gökte, yerde ya da
sularda
yaşayan
canlıya
benzer
put
yapmayacaksın diye emrettin.
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her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her
gün işlerimizle Sana karşı günah işledik. Mesih’le
birleşmişliğimizi unuttuk ve gözünde kötü olanı yaptık,
On Emrin karşısında suçluyuz… Ya RAB, senin
karşında kimse aklanamaz. Sen suçların hesabını
tutarsan, kimse ayakta kalamaz. Halkını güçlü eliyle
kurtaran Tanrı Sensin, bizse günah işledik, kötülük
yaptık… ya Rab, merhamet eyle…
13 Ama benim duam sanadır, ya RAB. Ey Tanrı,
sevginin bolluğuyla, Güvenilir kurtarışınla uygun
gördüğünde Yanıtla beni. 14 Beni çamurdan kurtar,
İzin verme batmama; Benden nefret edenlerden, Derin
sulardan kurtulayım. 15 Seller beni sürüklemesin,
Engin beni yutmasın, Ölüm çukuru ağzını üstüme
kapamasın. 16 Yanıt ver bana, ya RAB, Çünkü sevgin
iyidir. Yüzünü çevir bana büyük merhametinle!
Müjde’nin sevinci ve şifası ile beni Sana hizmet ve
tanıklık için yenile…
… Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.
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Tövbe Duaları-II (ON EMİR: 1-4)

–herkesi affederek/severek tövbenizi güçlendirin–
(Tanrı’ya olan sevginiz, insana olan sevginizle ölçülebilir)

III. Tanrın Rab’bin adını boş yere ağzına
almayacaksın.xl
bizlere günahı ve kutsallığı öğreten Tanrımız Rab, Sen
Kutsalsın, Kutsal Yasan için Seni överiz, Mesih’teki
karşılıksız bağışlanma için Sana şükrederiz; Yüce olan
Tanrımız, Senin görkemli adını överiz. Senin kutsal
adını doğruluk ve kutsallıkta kullanmayı bizlere öğret.
Ağzımızı kötü sözlere değil, yanlış sözlere değil, kutsal
adınla övgüye aç diye dua ederiz. Halkını lanet
etmekten, yalandan, küfürden koru. Öyle ki, Senin
kutsal adın bütün yaşamımızda kutsal kılınsın; ve
Senin kutsal adına her zaman övgü getirelim; Sana
daima saygı ve korkuyla tapınalım... Rab, kutsal
sözlerine sadık bir hizmetkâr olmak için beni bereketle;
sana güvenilir bir kahya olabilmem için bana yardım
et… ya Rab, merhamet eyle…
Yüce olan Tanrımız, Tanrın Rab’bin adını boş
yere ağzına almayacaksın diye emrettin.
her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her
gün işlerimizle Sana karşı günah işledik. Mesih’le
birleşmişliğimizi unuttuk ve gözünde kötü olanı yaptık,
On Emrin karşısında suçluyuz… Ya RAB, senin
karşında kimse aklanamaz. Sen suçların hesabını
tutarsan, kimse ayakta kalamaz. Halkını güçlü eliyle
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kurtaran Tanrı Sensin, bizse günah işledik, kötülük
yaptık… ya Rab, merhamet eyle…
13 Ama benim duam sanadır, ya RAB. Ey Tanrı,
sevginin bolluğuyla, Güvenilir kurtarışınla uygun
gördüğünde Yanıtla beni. 14 Beni çamurdan kurtar,
İzin verme batmama; Benden nefret edenlerden, Derin
sulardan kurtulayım. 15 Seller beni sürüklemesin,
Engin beni yutmasın, Ölüm çukuru ağzını üstüme
kapamasın. 16 Yanıt ver bana, ya RAB, Çünkü sevgin
iyidir. Yüzünü çevir bana büyük merhametinle!
Müjde’nin sevinci ve şifası ile beni Sana hizmet ve
tanıklık için yenile…
… Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.
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tövbenizi güçlendirin:
İbraniler 12:14 Herkesle barış içinde yaşamaya,
kutsal olmaya gayret edin…
Yakup 3:18 Barış içinde eken barış yapıcıları
doğruluk ürününü biçerler.
Tanrıyla barışmış kimseler olarak, barış içinde
yaşamaya çağrıldınız. Herkesle barış içinde
olmaya çalışın ve her yere barıştırma hizmetini
götürmek için çalışın:
II.Korintliler 5:18 … Tanrı, Mesih aracılığıyla
bizi kendisiyle barıştırdı ve bize barıştırma
görevini verdi.
19 Şöyle ki Tanrı, insanların suçlarını
saymayarak dünyayı Mesih'te kendisiyle
barıştırdı ve barıştırma sözünü bize emanet
etti.
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Yaşamımın her günündeki kötü yollarımı
bırakmalı, Kutsal Ruhu aracılığı ile Rab’bin
bende çalışmasına izin vererek böylece
sonsuz Şabat’a (dinlenmeye) bu yaşamda
şimdiden başlamalıyım.xli
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Tövbe Duaları-II (ON EMİR: 1-4)

–herkesi affederek/severek tövbenizi güçlendirin–
(Tanrı’ya olan sevginiz, insana olan sevginizle ölçülebilir)

IV. Şabat gününü kutsal sayarak (takdis et)
hatırla.xlii
bizlere günahı ve kutsallığı öğreten Tanrımız Rab, Sen
Kutsalsın, Kutsal Yasan için Seni överiz, Mesih’teki
karşılıksız bağışlanma için Sana şükrederiz; Yüce olan
Tanrımız, bize armağan ettiğin Şabat günü için Sana
şükürler olsun. Seni aramamız, Seni düşünmemiz,
Seni tanımamız, Sana tanıklık vermemiz için verdiğin
Şabat armağanı Sana şükürler olsun; Sen kutsalsın.
Günlerimiz boyunca Sana olan hizmetimizi yenile. Her
sabah yenilenen lütfun ile bizleri hayatımızın günleri
boyunca Sana adanmış bir yaşam için bereketle.
Merhameti yoksullarla paylaşmak için bizlere Mesih’in
yüreğini bağışla. Öyle ki, hatalardan, yanlışlardan
dönmüş ve yenilenmiş olarak Mesih’in egemenliğindeki
sonsuz Şabatı şükran ve sevinçle bekleyelim... Rab,
kutsal sözlerine sadık bir hizmetkâr olmak için beni
bereketle; sana güvenilir bir kahya olabilmem için bana
yardım et… ya Rab, merhamet eyle…
Yüce olan Tanrımız, Şabat gününü kutsal
sayarak (takdis et) hatırla diye emrettin.
her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her
gün işlerimizle Sana karşı günah işledik. Mesih’le
birleşmişliğimizi unuttuk ve gözünde kötü olanı yaptık,
On Emrin karşısında suçluyuz… Ya RAB, senin
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karşında kimse aklanamaz. Sen suçların hesabını
tutarsan, kimse ayakta kalamaz. Halkını güçlü eliyle
kurtaran Tanrı Sensin, bizse günah işledik, kötülük
yaptık… ya Rab, merhamet eyle…
13 Ama benim duam sanadır, ya RAB. Ey Tanrı,
sevginin bolluğuyla, Güvenilir kurtarışınla uygun
gördüğünde Yanıtla beni. 14 Beni çamurdan kurtar,
İzin verme batmama; Benden nefret edenlerden, Derin
sulardan kurtulayım. 15 Seller beni sürüklemesin,
Engin beni yutmasın, Ölüm çukuru ağzını üstüme
kapamasın. 16 Yanıt ver bana, ya RAB, Çünkü sevgin
iyidir. Yüzünü çevir bana büyük merhametinle!
Müjde’nin sevinci ve şifası ile beni Sana hizmet ve
tanıklık için yenile…
… Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.
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I.Petrus 2:24 Bizler günah karşısında ölelim,
doğruluk uğruna yaşayalım diye,
günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde
yüklendi. O'nun yaralarıyla şifa buldunuz.
Matta 3:8 Bundan böyle tövbeye yaraşır
meyveler verin.
Efesliler 5:9 Çünkü ışığın meyvesi her iyilikte,
doğrulukta ve gerçekte görülür.
II.Petrus 1: 4O'nun yüceliği ve erdemiyle bize
çok büyük ve değerli vaatler bağışlandı. Öyle
ki, bunlar aracılığı ile dünyada kötü arzuların
yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak,
tanrısal özyapıya ortak olasınız.
5
Bunu göz önünde tutarak ve bütün
gayreti kullanarak İmanınızı erdemle, erdemi
bilgiyle,
6
bilgiyi özdenetimle, özdenetimi
dayanma gücüyle, dayanma gücünü
tanrısayarlıkla,
7
tanrısayarlığı kardeş sevgisiyle, kardeş
sevgisini sevgiyle bütünleyin.
8
Bu özelliklere artan ölçüde sahip
olursanız, Rabbimiz İsa Mesih’i bilme
aşamasına gelmekte etkisiz ve verimsiz
olmazsınız.
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övgülerimiz-şükranlarımız…

her şeyin kaynağı Tanrımız,
her şeyin sahibi,
her şeyi devam ettiren Sensin,
Sana övgüler olsun, Sen Kutsalsın.
iyiliklerin boldur,
mucizeler yaparsın,
harikalar yaratan Tanrı Sensin.
Sana şükürler olsun, Sen iyisin.
Kurtarıcı Mesih’teki yenilenme armağanı için,
günlerimize verdiğin desteğin için,
yeniden doğuş armağanı için
Sana övgüler olsun.
sevginle açıkladığın Müjde için,
sevgini ve kurtarışını açıkladığımız
tüm tanıklık zamanları için
Sana şükürler olsun,
Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın.
bugün
öfkeyi ve gururu çarmıha gererek ve
Mesih’in alçakgönüllülüğünü giyinmeyi
dileyerek duama başlıyorum…
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İman Açıklamasıxliii
Baba Tanrı’nın, öz Oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le
ilgili olan Müjde’yi peygamberleri aracılığıyla Kutsal
Yazılar’da önceden vaat ettiğine;
Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı'ya eşitliği
sımsıkı sarılacak bir hak saymayan Mesih’in
yüceliğinden
soyunarak
bakirenin
rahminde
alçaldığına,
kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak, lütuf
ve gerçekle dolu olan aramızda yaşadığına;
biz insanlar ve kurtuluşumuz için çarmıh üzerinde
ölüme bile boyun eğip kendini alçalttığına;
bedence Davut'un soyundan doğan Rabbimiz İsa
Mesih'in, Tanrı'nın Oğlu olduğunun kudretle ilan
edilmek üzere, Kutsal Ruh’un gücüyle ölümden
dirilerek göklere yükseldiğine;
Mesih’in bir gün dirileri ve ölüleri yargılamak için
tekrar geleceğine, o günde bütün yaratılışın Mesih’in
önünde diz çöküp Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için
O’nun Rabliğini açıkça söyleyeceği günü beklemeye;
tek kutsal evrensel ve kutsal elçisel kiliseye,
kutsalların paydaşlığına, günahların affına, ölülerin
dirilişine ve sonsuz yaşama inanıyoruz. Amin.
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övgülerimiz-şükranlarımız…

kutsal olan Babamız,
Sana seslenebilmemiz için
bu zamanı ve bu gücü bize Sen verdin,
Sana övgüler olsun, Sen Kutsalsın.
Mesih’teki yeni yaşamın bereketleri için,
dua, tapınma ve hizmet gücümüz için,
Sana şükürler olsun, Sen iyisin.
üzerimize bol bol döktüğün
Kutsal Ruh’un yenilemesi için,
kilisendeki tapınma, hizmet
ve tanıklık ayrıcalığımız için,
Müjde ile yaptığın çağrı için,
Sana övgüler olsun,
Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın.
bugün
yaratıldığım amacı yeniden keşfedebilmek
için,
yaratılışa
Mesih’in
gözüyle
bakabilmeyi dileyerek duama başlıyorum…
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Her günah (tek bir günah bile), Tanrı’nın
gazabını hak eder. Bu yüzden Mesih düşmüş
insanın yapamayacağı şeyi –günahtan
kurtuluşu– gerçekleştirmek üzere alçalıp
aramıza geldi; günah hariç, bizlerden biri gibi
oldu.
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Tövbe etmek, kurtuluşumuzu kendimizin satın
aldığı bir iş değildir; tövbe etmek, bu eylem ile
kendimizi kurtarma yolu değildir.
Kendimizi iyi işlerle kurtaramayacağımızı kabul
ettiğimiz için tövbe ederiz.
Tanrı’nın merhametine ihtiyacımız olduğunu kabul
ettiğimiz için tövbe ederiz.
Tanrı’nın kutsallığı karşısında bizlerin kurtarılmaya
muhtaç kimseler olduğunu bilerek tövbe ederiz.
Tövbe etmeyi üç adım ile özetleyebiliriz:
(1-) Tövbe etmek, bilerek ve bilmeyerek işlenen
günahlardan dolayı suçlu olduğunu kabul etmek
(günah konusunda Tanrı ile aynı fikirde olmak) ve bunu
açıkça itiraf etmektir.
(2-) Tövbe etmek, Tanrı’nın karşılıksız olarak
Mesih’te verdiği bağışlamayı alçakgönüllülükle kabul
etmektir.
(3-) Tövbe etmek, bu iki adımdan sonra Kutsal
Yazılar’ın ve Kutsal Ruh’un rehberliği ile kendimizi
Tanrı’nın hizmetine sunarak, herkesi bağışlayarak,
Mesih’in uğruna çarmıha gittiği kilisesine olan
hizmetimize yenilenmiş olarak devam etmektir –öyle ki,
her şey Tanrı’nın yüceliği ve insanın iyiliği için olsun…
Tövbe ve Af Dileme-5
Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı;
Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur.
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Rabbin adına gelen
ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun.
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun;
başlangıçta olduğu gibi şimdi daima ve sonsuza
dek. Amin.
iman açıklaması…
Aklı ve yüreği tartmak için, kendinizi sınamak için
Mezmur 139’dan birkaç ayete odaklanıp dua ediniz:
(1-2, 23-24; 3-4, 23-24; 5-6, 23-24; 7-10, 23-24; 1112, 23-24; 13-14, 23-24; 15-16, 23-24; 17-18, 2324; 19-22, 23-24)
Atalarımızın Tanrısı Rab, yakarışlarımızı duy, Kralımız
Sensin, duamız Sana erişsin, kulunla yarıya girme
Senin önünde kimse aklanamaz, günah işledik,
Kutsal Sözlerini unuttuk, emirlerini önemsemedik, Sen
Kutsalsın, bize merhamet eyle…
İşaya 59:12 Çünkü sana çok kez başkaldırdık,
Günahlarımız bize karşı tanıklık ediyor,
İsyanlarımız hep yanıbaşımızda.
Suçlarımızı kabul ediyoruz.
(… Sen Kutsalsın, bize merhamet eyle. )
ON EMİR (1-4):
–Karşımda başka ilahların olamayacaktır.
–Kendine gökte, yerde ya da sularda yaşayan canlıya
benzer put yapmayacaksın.
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–Tanrın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın.
–Şabat (Sebt) gününü kutsal sayarak (takdis et) hatırla.
Yaratan ve Kurtaran Tanrımız, yalnız sana karşı
günah işledik, senin gözünde kötü olanı yaptık,
günahımız başkalarına sıkıntı getirdi ve başkalarının
günah işlemesine neden olduk, kötülük yaptık ve
başkalarının yüreklerinin katılaşmasına neden
olduk, Seni bütün kalbimizle sevemedik, Sen
Kutsalsın, bize merhamet eyle…
ON EMİR (5-10):
–Babana ve annene saygı göster.
–Zina etmeyeceksin.
–Çalmayacaksın.
–Komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin.
–Komşunun evine göz dikmeyeceksin.
Atalarımızın Tanrısı Rab, samimi tövbe ile sana
geliyoruz, yakarışlarımızı duy, Kutsal Antlaşmanı
hatırla, merhametinle tövbemizi kabul et, kutsal
emirlerine karşı geldik, kutsal yasaklarını dinlemedik,
doğru yoldan saptık ve kötülük yaptık; günahlarla,
isyanlarla Senden uzaklaştık, Sen adil davrandın,
bizse kötülük yaptık, insanı kendimiz gibi sevemedik,
Sen Kutsalsın, bize merhamet eyle…
Markos 11:25-26 Kalkıp dua ettiğiniz zaman,
birine karşı bir şikâyetiniz varsa onu bağışlayın
ki, göklerdeki Babanız da sizin suçlarınızı
bağışlasın."
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–başkalarını bağışlama dualarınız…
Bütün suçlarımızı bağışlayan, hastalıklarımızı
iyileştiren RAB, Sen kutsalsın; İsrail'e tövbe veren
RAB, gerçek bağışlanma Senden gelir, Sana övgüler
olsun; Sen kutsal, Kutsal, Kutsalsın…
Mezmur 51’den birkaç ayete bakınız.
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız,
samimi tövbe ile Sana geliyorum,
kutsal evrensel ve elçisel imanda beni yenile;
evrenin kralı olan Babamız,
sevgin sonsuzdur, merhametin sınırsız;
bizlere Kutsal Sözlerini verdin,
Seni tanımamızı ve anlamamızı istedin,
Sana sonsuz şükürler olsun, Sen kutsalsın;
sonsuzluğun Tanrısı RAB,
övgü ve yücelik Senindir,
Sen dün, bugün ve yarın aynısın;
Kutsal Sözün ile halkını daima yönlendirdin,
Kutsal Sözün ve Kutsal Ruh’un ile
halkına öncülük edersin.
Kelam’ın ile aklımı ve yüreğimi karmaşıklıktan arıt,
esas ihtiyacım olan düzeni ve yönü bana göster,
lütfunla beni kendi isteğine göre yönlendir,
yüreğimi Sana çevirmek için benim gücüm yok,
Sen beni yönlendir
ve Mesih’te umudumu yenile.
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Mezmur 65:3 Suçlarımızın altında ezildik, Ama sen
isyanlarımızı bağışlarsın.
-kişisel itiraflar…
-Tövbe Duaları-I/II (ON EMİR)
xlivya

RAB, öfkelenip azarlama beni
ve gazabınla yola getirme!
okların içime saplandı,
elin üzerime indi.
öfken yüzünden sağlığım bozuldu,
günahım yüzünden rahatım kaçtı.
çünkü suçlarım başımdan aştı,
taşınmaz bir yük gibi sırtımda ağırlaştı.
akılsızlığım yüzünden
yaralarım iğrenç, irinli.
eğildim, iki büklüm oldum,
gün boyu yaslı dolaşıyorum.
çünkü belim ateş içinde,
ve sağlığım bozuk.
tükendim günah yüzünden,
ezildim alabildiğine
isyanlarımın ağırlığı yüzünden.
inliyorum yüreğimin acısından.
ya Rab, bütün özlemlerimi bilirsin,
iniltilerim Senden gizli değil.
yüreğim çarpıyor, gücüm tükeniyor,
gözlerimin feri söndü.
eşim dostum kaçar oldu derdimden,
yakınlarım uzak duruyor benden.
canıma susayan düşman bana tuzak kuruyor,
gün boyu hileler düşünüyor benim için,
245

kötü olan zararımı istiyor, kuyumu kazıyor,
ama ben bir sağır gibi duymuyacağım,
duymaz, ağzında dili olmayan biri gibi
bir dilsiz gibi ağzımı açmayacağım.
umudum sende, ya RAB,
beni Sen koru, Sen savun.
cevap ver, ya Rab, Tanrım benim!
dua ediyorum: "halime sevinmesinler,
ayağım kayınca böbürlenmesinler!"
düşmek üzereyim, acım hep içimde.
suçumu itiraf ediyorum,
günahım yüzünden kaygılanıyorum.
düşmanlarım güçlüdür
ve yok yere benden nefret edenler çoktur.
iyiliğin peşinde olduğum için
iyiliğe karşı kötülük yapanlar bana karşı çıkar.
beni terk etme, ya RAB!
ey Tanrım, benden uzak durma!
yardımıma koş,
ya Rab, kurtuluşum benim…
Mesih Rabbimiz, bizler uğruna acıdan, utançtan,
çarmıhtan geçtin; Sen Kutsalsın… Kurtarıcı
Rabbimiz, ölümü ve mezarı yendin. Şimdi ve
sonsuza dek egemenlik sürersin; acılarımıza,
tövbemize bak, suçlarımızı bağışla; günahların
affı, ölülerin dirilişi ve sonsuz yaşam umudunda
beni yenile, Sen iyisin, bize merhamet eyle…
Suçlarımız bize karşı tanıklık etse de, adın uğruna ya
RAB, bizi küçümseme, pek çok döneklik ettik, Sana
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karşı günah işledik. Adın uğruna, görkemli tahtının hor
görülmesine izin verme. Mesih’teki antlaşmanı anımsa,
bizleri koru, bizleri affet…
Atalarımızın Tanrısı Rab, merhametli ve sabırlısın; lütuf
dolu Babamız, bağışlayıcısın; kutsal adaletin Tanrısı,
merhametini Mesih’te açıkladın, O’nun çarmıh
acılarında biz şifa bulduk; Sana övgüler olsun.
Dünyanın günahını kaldıran Tanrı Kuzusu’na iman
edenleri bağışlayan Tanrımız, Kutsal Ruh’un ile bizlerin
kirliliğini yıka. Yerde ve gökte adı kudretli olan
Tanrımız, ışığım Sensin, beni aydınlat, adı kutsal
olan Babamız, adaletin korkunçtur, merhametin
sınırsız, kutsal korkunu yüreklerimize bekçi koy ki,
Kutsal Ruh’u kederlendirmek bizlerden uzak olsun…
Her şeye gücü yeten Tanrımız, kayıp koyunlar gibi
yoldan saptık, benliğimizin tutkularını izledik.
Yapmamız gerekenleri yapmadık, yapmamamız
gerekenleri yaptık, göklerin ve senin huzurunda
günah işledik, ama sen merhametlisin, sana yakaran
kullarına yakınsın, Mesih aracılığı ile günahlarını
itiraf edenleri kabul edersin; Kutsal Ruh’un gücüyle
tövbe edenleri bağışlarsın. Pişman olanları
düşmüşlükten kaldırırsın…
Kutsal olan Tanrımız, Senin kutsal adına yaraşır bir
şekilde yürümek için bize merhamet eyle; Kutsal olan
Tanrımız, Seni hoşnut eden ruhani hayatın yolunu
izlememiz için kutsal yasanı yüreklerimize yaz. Kutsal
olan Tanrımız, günahkârları sana döndürmek için
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adımlarımızı pekiştir; övgü ve şükran taşan bir yürekle
Sana hizmet edeyim diye beni bereketle, kutsal
hizmetinde beni kullan… Sen kutsalsın, bize merhamet
eyle… amin.
Rabbin Duası…
*Bu duayı ettiniz ama tövbe ve itiraf ettiğiniz
şeylerin arkasında, günaha ve düşüşe sebep olan
yürek düşüncelerinizi değiştirmek için ne yapmaya
karar verdiniz?
—aklınızı değiştirmeniz gerek,
—yüreğinizi değiştirmeniz gerek,
—yolunuzu değiştirmeniz gerek…
Yaşamımız arkasında bir düşünce vardır.
Yaptıklarımız ya da yapmadıklarımız arkasında bir
düşünce yatmaktadır.
Sizi günaha düşüren, sizi üzüntüye, utanca
düşüren, yaşamınızda sıkıntılara yol açan esas
problem gittiğiniz yol değil mi? Öyleyse yolunuzu
değiştirmeniz gerekmiyor mu?
Düşüncenizi Mesih düşüncesi ile değiştirmeniz
gerek, yollarınızı Mesih’in yoluna döndürmeniz
gerek…
—bundan böyle eski yollarınızı bırakmaya
karar verdiniz mi?
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—bundan böyle sizi günaha düşüren eski
yolunuzdan Mesih’in yoluna dönmeye karar
verdiniz mi?
—bırakmaya
karar
verdiğiniz
alışkanlıklarınızın ve işlerinizin, dönmeye
karar
verdiğiniz
düşüncelerinizin
ve
duygularınızın yerini nelerle doldurmaya
çalışacağınıza karar verdiniz mi? Tanrı
hakkındaki düşüncenizi yenilemeniz gerek.
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(5-) Vaftizinizi Güçlendirin!
Eğer vaftizimiz Mesih’in ölümünde bizi O’nunla
birleştiriyorsa, vaftizimiz Mesih’in çarmıh amacı kadar
güçlü bir şeye tanıklık ediyor: ölümünde Mesih’le
birleştiğimiz vaftiz, bizleri O’nun dirilişinde ve göklere
yükselişinde de birleştirmiş olduğundan, günahların
affına Mesih’in çarmıhı kadar sağlam bir güvence
olarak bakıyoruz. Ve Mesih’teki bağışlanmışlığımızdan
emin olarak yaşamanın esenlik ve güvenliği ile bunu
her zaman iman kardeşlerimize hatırlatmalıyız. Yorgun,
yüklü olanları böyle teşvik etmeliyiz.
Böylece bu sakramentte bize mühürlenen kurtuluş
(Romalılar
4:11-12)
bereketinde
büyüyerek
yaşamalıyız.
I.Petrus 3:20 Bir zamanlar, Nuh'un günlerinde gemi
yapılırken, Tanrı'nın sabırla beklemesine karşın bu
ruhlar söz dinlememişlerdi. O gemide birkaç kişi,
daha doğrusu sekiz kişi suyla kurtuldu.
21 Bu olay vaftizi simgeliyor. Bedenin kirden
arınması değil, Tanrı'ya yönelen temiz vicdanın
dileği olan vaftiz, İsa Mesih'in dirilişiyle şimdi sizi
de kurtarıyor.
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Tövbe etmek, yazılı bir metni okumaktan çok daha
fazlasıdır.
Günahından dolayı üzülebilmen tövbe lütfu
sebebiyledir; böylece günahından nefret ederek,
günaha sırtını çevirip Tanrı'ya dönersin (Yeremya
31:18-19, Luka 1:17, Elçilerin İşleri 3:26)…
Ancak tövbe lütfuna dayanarak yenilenmiş bir
itaat ile devam edebilmek için gücümüz vardır
(Titus 2:11-12, Yakup 4:8, II.Korintliler 7:11)
–Bu lütuf için Tanrı’ya şükret…
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Tövbe Duaları-II (ON EMİR: 5-10)

–herkesi affederek/severek tövbenizi güçlendirin–
(Tanrı’ya olan sevginiz, insana olan sevginizle ölçülebilir)

V. Babana ve annene saygı göster.xlv
bizlere günahı ve kutsallığı öğreten Tanrımız Rab, Sen
Kutsalsın, Kutsal Yasan için Seni överiz, Mesih’teki
karşılıksız bağışlanma için Sana şükrederiz; Yüce olan
Tanrımız, anne ve babamızı onurlandırmamızı istedin.
Sana olan sevgimizi güçlendir ve itaatimizi yenile diye
dua ederiz. Öyle ki, büyüklere hürmette, yardımda ve
onları onurlanmada da Sana hizmet sunmuş olabilelim.
Üzerimizdeki bütün yetkililere, üzerimizdeki yönetime
daima isyankarlıktan uzak bir şekilde bakabilelim diye
Tanrı halkını bereketle; ve bizlere sabırla yaşamayı
öğret... Rab, kutsal sözlerine sadık bir hizmetkâr olmak
için beni bereketle; sana güvenilir bir kâhya olabilmem
için bana yardım et… ya Rab, merhamet eyle…
Yüce olan Tanrımız, Babana ve annene
saygı göster diye emrettin.
her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her
gün işlerimizle Sana karşı günah işledik. Mesih’le
birleşmişliğimizi unuttuk ve gözünde kötü olanı yaptık,
On Emrin karşısında suçluyuz… xlviinsanı kendi
suretinde yaratan Rab, gerçek doğruluk ve kutsallıktaki
yeni yaradılışı kuşanmış olarak yürümeyi bize bağışla,
Mesih benzerliğinde bir yenilenme için adımlarımızı
pekiştir, öyle ki cana karşı savaşan benliğin
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tutkularından uzak bir şekilde çarmıh yolunda
yürüyelim… ya Rab, merhamet eyle…
13 Ama benim duam sanadır, ya RAB. Ey Tanrı,
sevginin bolluğuyla, Güvenilir kurtarışınla uygun
gördüğünde Yanıtla beni. 14 Beni çamurdan kurtar,
İzin verme batmama; Benden nefret edenlerden, Derin
sulardan kurtulayım. 15 Seller beni sürüklemesin,
Engin beni yutmasın, Ölüm çukuru ağzını üstüme
kapamasın. 16 Yanıt ver bana, ya RAB, Çünkü sevgin
iyidir. Yüzünü çevir bana büyük merhametinle!
Müjde’nin sevinci ve şifası ile beni Sana hizmet ve
tanıklık için yenile…
… Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.
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Tövbe Duaları-II (ON EMİR: 5-10)

–herkesi affederek/severek tövbenizi güçlendirin–
(Tanrı’ya olan sevginiz, insana olan sevginizle ölçülebilir)

VI. Katletmeyeceksin.xlvii
bizlere günahı ve kutsallığı öğreten Tanrımız Rab, Sen
Kutsalsın, Kutsal Yasan için Seni överiz, Mesih’teki
karşılıksız bağışlanma için Sana şükrederiz; Yüce olan
Tanrımız, yaşam armağanı için Sana şükrederiz.
Düşüncelerimizle, sözlerimizle bizleri hakaretten koru,
insanların öfkesini uyandırmaktan halkını koru.
Öldürme fikrinin aklımızı ve yüreğimizi lekelemesine
izin verme. Öfkenin yüreklerimizi Kutsal Yazılar’a
körleştirmesine izin verme. Başkaları da Senin kutsal
emirlerine itaat edebilsin diye Tanrı halkını uluslara
teşvik için kullan. Pak sözlerle, iyilik ve kutsallığın
başka kimselerde de etkin olması için adımlarımızı
bereketle, tanıklığımızı güçlendir. Yaşam tehlikesi
yaratmaktan bizleri koru. İnsanlık ailesini kendimiz gibi
sevebilmeyi bizlere öğret... Rab, kutsal sözlerine sadık
bir hizmetkâr olmak için beni bereketle; sana güvenilir
bir kâhya olabilmem için bana yardım et… ya Rab,
merhamet eyle…
Yüce olan Tanrımız, Katletmeyeceksin diye
emrettin.
her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her
gün işlerimizle Sana karşı günah işledik. Mesih’le
birleşmişliğimizi unuttuk ve gözünde kötü olanı yaptık,
On Emrin karşısında suçluyuz… insanı kendi suretinde
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yaratan Rab, gerçek doğruluk ve kutsallıktaki yeni
yaradılışı kuşanmış olarak yürümeyi bize bağışla,
Mesih benzerliğinde bir yenilenme için adımlarımızı
pekiştir, öyle ki cana karşı savaşan benliğin
tutkularından uzak bir şekilde çarmıh yolunda
yürüyelim… ya Rab, merhamet eyle…
13 Ama benim duam sanadır, ya RAB. Ey Tanrı,
sevginin bolluğuyla, Güvenilir kurtarışınla uygun
gördüğünde Yanıtla beni. 14 Beni çamurdan kurtar,
İzin verme batmama; Benden nefret edenlerden, Derin
sulardan kurtulayım. 15 Seller beni sürüklemesin,
Engin beni yutmasın, Ölüm çukuru ağzını üstüme
kapamasın. 16 Yanıt ver bana, ya RAB, Çünkü sevgin
iyidir. Yüzünü çevir bana büyük merhametinle!
Müjde’nin sevinci ve şifası ile beni Sana hizmet ve
tanıklık için yenile…
… Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.
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Tövbe Duaları-II (ON EMİR: 5-10)

–herkesi affederek/severek tövbenizi güçlendirin–
(Tanrı’ya olan sevginiz, insana olan sevginizle ölçülebilir)

VII. Zina etmeyeceksin.xlviii
bizlere günahı ve kutsallığı öğreten Tanrımız Rab, Sen
Kutsalsın, Kutsal Yasan için Seni överiz, Mesih’teki
karşılıksız bağışlanma için Sana şükrederiz; Yüce olan
Tanrımız, bizler Senin otlağının koyunlarıyız, bu
yaşamda ve sonraki yaşamda Senin halkınız. Bizleri
Kutsal Ruh’un tapınağı olarak seçtin, günlerimizin
kirlilikten uzak olmasını istedin. Canımızı ve bedenimizi
pak tutmamızı istersin, iffetsizliği yargılarsın. Halkını
her kötülükten koru ve günlerimizi mesh et ki, kötü
işlere karışmayalım, gözlerimizi mesh et ki, kötü
bakışlar bizden uzak olsun; sözlerimizi, düşüncelerimizi
mesh et ki, ağzımız daima kutsallığını ilan etsin; bizleri
Kutsal Ruh ile yenile ki, kötü arzularla yüreğimiz
kirlenmesin... Rab, kutsal sözlerine sadık bir hizmetkâr
olmak için beni bereketle; sana güvenilir bir kâhya
olabilmem için bana yardım et… ya Rab, merhamet
eyle…
Yüce olan Tanrımız, Zina etmeyeceksin diye
emrettin.
her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her
gün işlerimizle Sana karşı günah işledik. Mesih’le
birleşmişliğimizi unuttuk ve gözünde kötü olanı yaptık,
On Emrin karşısında suçluyuz… insanı kendi suretinde
yaratan Rab, gerçek doğruluk ve kutsallıktaki yeni
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yaradılışı kuşanmış olarak yürümeyi bize bağışla,
Mesih benzerliğinde bir yenilenme için adımlarımızı
pekiştir, öyle ki cana karşı savaşan benliğin
tutkularından uzak bir şekilde çarmıh yolunda
yürüyelim… ya Rab, merhamet eyle…
13 Ama benim duam sanadır, ya RAB. Ey Tanrı,
sevginin bolluğuyla, Güvenilir kurtarışınla uygun
gördüğünde Yanıtla beni. 14 Beni çamurdan kurtar,
İzin verme batmama; Benden nefret edenlerden, Derin
sulardan kurtulayım. 15 Seller beni sürüklemesin,
Engin beni yutmasın, Ölüm çukuru ağzını üstüme
kapamasın. 16 Yanıt ver bana, ya RAB, Çünkü sevgin
iyidir. Yüzünü çevir bana büyük merhametinle!
Müjde’nin sevinci ve şifası ile beni Sana hizmet ve
tanıklık için yenile…
… Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.
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Tövbe Duaları-II (ON EMİR: 5-10)

–herkesi affederek/severek tövbenizi güçlendirin–
(Tanrı’ya olan sevginiz, insana olan sevginizle ölçülebilir)

VIII. Çalmayacaksın.xlix
bizlere günahı ve kutsallığı öğreten Tanrımız Rab, Sen
Kutsalsın, Kutsal Yasan için Seni överiz, Mesih’teki
karşılıksız bağışlanma için Sana şükrederiz; Yüce olan
Tanrımız, bizlere Kutsal Yasa’yı verdin, bizleri kutsal
antlaşman ile kendine ayırdın, Sana yücelik olsun. Hile
ve yalanı bizden uzaklaştır, doğru ölçü ile malımız
artsın, pak yaşamlar ile Sözünün gerçekliği ilan edilsin
diye Sana dua ederiz. Senin emirlerinde yasaklanmış
olan şeyler evimize ve soframıza girmesin diye
yüreklerimize paklık ver; gerçek zenginliği göklerde
aramak için bizleri bereketle. Yaşamlarımızı
komşularımızın iyiliği ve zenginliği için bereket olarak
kullan, bizlere ihtiyacı olanlar için Mesih gibi paylaşan
yürekler ver. Öyle ki, atamız İbrahim gibi bizler de
başkalarına bereket olabilelim... Rab, kutsal sözlerine
sadık bir hizmetkâr olmak için beni bereketle; sana
güvenilir bir kâhya olabilmem için bana yardım et… ya
Rab, merhamet eyle…
Yüce olan Tanrımız, Çalmayacaksın diye emrettin.
her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her
gün işlerimizle Sana karşı günah işledik. Mesih’le
birleşmişliğimizi unuttuk ve gözünde kötü olanı yaptık,
On Emrin karşısında suçluyuz… insanı kendi suretinde
yaratan Rab, gerçek doğruluk ve kutsallıktaki yeni
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yaradılışı kuşanmış olarak yürümeyi bize bağışla,
Mesih benzerliğinde bir yenilenme için adımlarımızı
pekiştir, öyle ki cana karşı savaşan benliğin
tutkularından uzak bir şekilde çarmıh yolunda
yürüyelim… ya Rab, merhamet eyle…
13 Ama benim duam sanadır, ya RAB. Ey Tanrı,
sevginin bolluğuyla, Güvenilir kurtarışınla uygun
gördüğünde Yanıtla beni. 14 Beni çamurdan kurtar,
İzin verme batmama; Benden nefret edenlerden, Derin
sulardan kurtulayım. 15 Seller beni sürüklemesin,
Engin beni yutmasın, Ölüm çukuru ağzını üstüme
kapamasın. 16 Yanıt ver bana, ya RAB, Çünkü sevgin
iyidir. Yüzünü çevir bana büyük merhametinle!
Müjde’nin sevinci ve şifası ile beni Sana hizmet ve
tanıklık için yenile…
… Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.
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Tövbe Duaları-II (ON EMİR: 5-10)

–herkesi affederek/severek tövbenizi güçlendirin–
(Tanrı’ya olan sevginiz, insana olan sevginizle ölçülebilir)

IX. Komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin.l
bizlere günahı ve kutsallığı öğreten Tanrımız Rab, Sen
Kutsalsın, Kutsal Yasan için Seni överiz, Mesih’teki
karşılıksız bağışlanma için Sana şükrederiz; Yüce olan
Tanrımız, kötülükten nefret eder, yalan söyleyenleri
yok edersin, iyiliği seversin. Sözlerimizi ve tanıklığımızı
doğrulukla, alçakgönüllülükle bereketle; iftirayı,
dedikoduyu, adaletsiz yargıyı bizlerden uzaklaştır. Kötü
yollardan kaçmayı ve Senin kutsal öfkenden korkmayı
bizlere öğret. Senin kutsal gerçeğini sevmeyi,
gerçeğinde kalıp gerçeğine tanıklık vermeyi bizlere
öğret... Rab, kutsal sözlerine sadık bir hizmetkâr olmak
için beni bereketle; sana güvenilir bir kâhya olabilmem
için bana yardım et… ya Rab, merhamet eyle…
Yüce olan Tanrımız, Komşuna karşı yalan tanıklık
etmeyeceksin diye emrettin.
her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her
gün işlerimizle Sana karşı günah işledik. Mesih’le
birleşmişliğimizi unuttuk ve gözünde kötü olanı yaptık,
On Emrin karşısında suçluyuz… insanı kendi suretinde
yaratan Rab, gerçek doğruluk ve kutsallıktaki yeni
yaradılışı kuşanmış olarak yürümeyi bize bağışla,
Mesih benzerliğinde bir yenilenme için adımlarımızı
pekiştir, öyle ki cana karşı savaşan benliğin
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tutkularından uzak bir şekilde çarmıh yolunda
yürüyelim… ya Rab, merhamet eyle…
13 Ama benim duam sanadır, ya RAB. Ey Tanrı,
sevginin bolluğuyla, Güvenilir kurtarışınla uygun
gördüğünde Yanıtla beni. 14 Beni çamurdan kurtar,
İzin verme batmama; Benden nefret edenlerden, Derin
sulardan kurtulayım. 15 Seller beni sürüklemesin,
Engin beni yutmasın, Ölüm çukuru ağzını üstüme
kapamasın. 16 Yanıt ver bana, ya RAB, Çünkü sevgin
iyidir. Yüzünü çevir bana büyük merhametinle!
Müjde’nin sevinci ve şifası ile beni Sana hizmet ve
tanıklık için yenile…
… Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.
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tövbenizi güçlendirin:
II.Petrus 3:14 … Tanrı'nın önünde lekesiz,
kusursuz ve barış içinde olmaya gayret edin.
Yakup 3:18 Barış içinde eken barış yapıcıları
doğruluk ürününü biçerler.
Tanrıyla barışmış kimseler olarak, barış içinde
yaşamaya çağrıldınız. Herkesle barış içinde
olmaya çalışın ve her yere barıştırma hizmetini
götürmek için çalışın:
II.Korintliler 5:18 … Tanrı, Mesih aracılığıyla
bizi kendisiyle barıştırdı ve bize barıştırma
görevini verdi.
19 Şöyle ki Tanrı, insanların suçlarını
saymayarak dünyayı Mesih'te kendisiyle
barıştırdı ve barıştırma sözünü bize emanet
etti.
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Tövbe Duaları-II (ON EMİR: 5-10)

–herkesi affederek/severek tövbenizi güçlendirin–
(Tanrı’ya olan sevginiz, insana olan sevginizle ölçülebilir)

X. Komşunun evine göz dikmeyeceksin.li
bizlere günahı ve kutsallığı öğreten Tanrımız Rab, Sen
Kutsalsın, Kutsal Yasan için Seni överiz, Mesih’teki
karşılıksız bağışlanma için Sana şükrederiz; Kutsal
olan Babamız, canımızı tazeleyen ve bize bilgelik
veren yasan için Sana şükürler olsun. Kutsal
Yazılar’dan yanlışlarımızı görmeyi bizlere öğret. Öyle
ki, Senin emirlerine karşı isyandan, itaatsizlikten
canımız uzak olsun. Seni gücendiren kaygılarımızdan
bizi kurtar. Sahip olduklarımızla hoşnut olmayı bizlere
öğret. Başkalarında olanı kıskanmaktan halkını koru.
Günahtan nefret etmeyi, kötü yürek arzularından
kaçınmayı bize bağışla; açgözlülük ile bencil
isteklerden halkını koru... Rab, kutsal sözlerine sadık
bir hizmetkâr olmak için beni bereketle; sana güvenilir
bir kâhya olabilmem için bana yardım et… ya Rab,
merhamet eyle…
Yüce olan Tanrımız, Komşunun evine göz
dikmeyeceksin diye emrettin.
her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her
gün işlerimizle Sana karşı günah işledik. Mesih’le
birleşmişliğimizi unuttuk ve gözünde kötü olanı yaptık,
On Emrin karşısında suçluyuz… insanı kendi suretinde
yaratan Rab, gerçek doğruluk ve kutsallıktaki yeni
yaradılışı kuşanmış olarak yürümeyi bize bağışla,
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Mesih benzerliğinde bir yenilenme için adımlarımızı
pekiştir, öyle ki cana karşı savaşan benliğin
tutkularından uzak bir şekilde çarmıh yolunda
yürüyelim… ya Rab, merhamet eyle…
13 Ama benim duam sanadır, ya RAB. Ey Tanrı,
sevginin bolluğuyla, Güvenilir kurtarışınla uygun
gördüğünde Yanıtla beni. 14 Beni çamurdan kurtar,
İzin verme batmama; Benden nefret edenlerden, Derin
sulardan kurtulayım. 15 Seller beni sürüklemesin,
Engin beni yutmasın, Ölüm çukuru ağzını üstüme
kapamasın. 16 Yanıt ver bana, ya RAB, Çünkü sevgin
iyidir. Yüzünü çevir bana büyük merhametinle!
Müjde’nin sevinci ve şifası ile beni Sana hizmet ve
tanıklık için yenile…
… Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.
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I.Petrus 2:24 Bizler günah karşısında ölelim,
doğruluk uğruna yaşayalım diye,
günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde
yüklendi. O'nun yaralarıyla şifa buldunuz.
Matta 3:8 Bundan böyle tövbeye yaraşır
meyveler verin.
Efesliler 5:9 Çünkü ışığın meyvesi her iyilikte,
doğrulukta ve gerçekte görülür.
Koloseliler 1:10 Rab'be yaraşır biçimde
yaşamanız, O'nu her yönden hoşnut
etmeniz, her iyi işte meyve vererek
Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için dua
ediyoruz.
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övgülerimiz-şükranlarımız…

görkemli Kutsal Üçlük,
tek olan Tanrımız RAB,
servet ve izzet Senden gelir
Sana övgüler olsun, Sen Kutsalsın.
evimize, işimize, günlerimize olan sağlayışın
için,
kutsal isminle paylaştığımız yiyecek ve içecek
için,
Sana şükürler olsun, Sen iyisin.
sevinç veren cömert iyiliklerin için,
gündelik ekmeğimiz için,
başkaları aracılığı ile
bize gönderdiğin şefkatin için,
Sana şükürler olsun,
Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın.
bugün
kişisel ihtiyaçlarımı bir kenara bırakarak,
Senin amacına odaklanmayı diliyorum, Ya
Rab…
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(6-) Vaftizinizi Güçlendirin!
Böylece vaftizimiz bizleri sürekli olarak Tanrı’nın
antlaşmasına (Romalılar 4:11-12 krş. Galatyalılar 3:16;
3:13-14) bakmaya teşvik etmelidir. Mesih’in bizleri
İbrahim imanına –işlerle değil, lütuf ile kurtuluşa–
getirdiğini; Adem soyuna verilmiş olan laneti çarmıh
aracılığı ile bizden kaldırdığını –yani lütuf edildiğimizi–
her gün hatırlamalıyız. Böylece bizler de başkalarına –
onların işlerine bakmaksızın– lütufkar olmaya
çalışmalıyız.
Vaftizimiz bizi lütufta yaşamaya çağırıyor –vaftizimiz
bizi, başkalarına karşı seven ve affeden bir tutumla
yaşamaya çağırıyor. Vaftizimiz bizi başkaları için
“Mesih” olmaya çağırıyor.
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Matta 3:8 Bundan böyle tövbeye yaraşır
meyveler verin.
Kutsallar, inançları gereği, tapınmada ve
kendilerinin ruhsal gelişimine katkıda bulunan
diğer eylemleri yaparken ve ayrıca kendilerine
has farklı armağan ve gereksinimlerine göre
birbirlerini dışsal konularda rahatlatırken kutsal
bir paydaşlık ve birlik oluşturmalı ve bunu
korumalıdırlar. Öyle ki, bu beraberlik, Rab İsa’nın
adını anan bütün insanlara ve her yerde
sunulmalıdır.lii

Bizler yeni bir halk olmak üzere Tanrı’nın
Mesih’te kurtardığı kimseleriz. Mesih’in
kilisesi olarak Tanrı ile ve birbirimizle
paydaşlıkta bulunarak Tanrı’yı yüceltelim
diye kurtarıldık.
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İman Açıklaması (Yaratan ve Kurtaran Tanrı)
yeri ve göğü,
görünen ve görünmeyen her şeyin yaratıcısı,
her şeye kadir tek Baba Tanrı'ya inanıyoruz.
bütün çağlardan önce Baba'da olan
Tanrı'dan Tanrı,
Işıktan Işık,
Gerçek Tanrı'dan gerçek Tanrı,
kendiliğinden var olan,
yaratılmamış,
Baba ile aynı özden olan,
her şeyin O'nun aracılığı ile yaratıldığı,
yüceliğinden soyunup
insan özünden olarak
biz insanlar ve sonsuz kurtuluşumuz için göklerden
gelen,
Kutsal Ruh ve Bakire Meryem'den
gerçek bir insan bedenine sahip olaraktan
vücut bulup insan olan;
Tanrılıkta ve insanlıkta tam,
Tanrılığında Baba ile tek özden,
aynı zamanda insanlığında bizimle tek özden,
günah hariç her yönden bizim gibi;
karışmaksızın, değişmeksizin,
bölünmeksizin, ayrılmaksızın,
iki doğa ile tanınan;
parçalanmadan ya da ayrılmadan
her bir doğanın karakterini koruduğu,
269

doğalarının üstünlüğünün birbirini bozmadığı,
hem gerçek Tanrı
hem de düşünebilen,
canı ve bedeni olan gerçek insan;
kadim peygamberlerin hakkında söylediği gibi;
Pontius Platus zamanında acı çekerek çarmıha
gerilen,
ölüp gömülerek ölüler diyarına inen,
Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün dirilerek,
göğe yükselip Baba'nın sağında oturan
Tanrı Oğlu tek Rab İsa Mesih'e inanıyoruz.
Kurtarıcı Rab Mesih'in bize öğrettiği üzere
dirileri ve ölüleri yargılamak için
görkem içinde tekrar geleceğine;
ve o günde
bütün insanların
ya sonsuz yaşamı almak,
ya da sonsuz yargıyı almak için
yaptıkları [işler] için hesap vermek üzere
bedenleri ile tekrar dirileceğine
ve O'nun krallığına hiç son olmayacağına;
Baba ve Oğul'dan gelen, Rab olan, hayat veren,
Baba ve Oğul'la birlikte tapınılıp yüceltilen,
peygamberler aracılığı ile konuşmuş Kutsal Ruh'a;
tek kutsal evrensel ve kutsal elçisel kiliseye,
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azizlerin birlik ve paydaşlığına inanıyor,
günahların affı için tek bir vaftiz tanıyor,
ölülerin bedenleri ile dirilişini
ve sonsuz yaşamı bekliyor,
ve bu evrensel iman dışında
kurtuluş olmadığına inanıyoruz. Amin.
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övgülerimiz-şükranlarımız…

Mesih Rabbimiz,
daima bizimle olan kutsal varlığın
ve kutsal yardımın için,
Sana övgüler olsun, Sen Kutsalsın.
sevgin ve lütufkar şefkatinle bağışladığın
bereketlerin, yardımın ve desteğin için,
Sana şükürler olsun, Sen iyisin.
esenlik armağanın için,
Baba’daki barışıklığımız için,
Senin sevgini paylaşma gücü veren
sevinç ve cesaret için
Sana şükürler olsun,
Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın.
bugün
gizlide olanı gören Sana, başkalarının
görmesini beklemeden, sözüne göre iyi
olanı ve Seni hoşnut edeni yapabilmeyi
dileyerek duama başlıyorum…
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Günah radikal bir sorun olduğu için Mesih
görkemini bırakıp bir ahırda doğmak üzere
aramıza geldi. Tanrı’nın emirlerini ve
yasaklarını asla tam ve mükemmel olarak
tutamayan insanın yerine, Mesih Yasa altında
dünyaya geldi. Yasa’nın talep ettiği tam ve
mükemmel itaati kendi bedeninde üstlendi.
Bizlerin günahının bedelini çarmıh aracılığı ile
ödedi.
Öyleyse Kelami iman ile samimi tövbe
sahiplerinin bağışlanması, Mesih’in alçalışı ve
çarmıhı
kadar
kesindir.
Günahların
bağışlanması ve sonsuz yaşamımız, Mesih’in
dirilişi ve göklere yükselişi kadar kesindir.
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Mezmur 51 Üzerine-II
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız,
kutsal evrensel ve elçisel imanda yenilenmek için Sana
geliyorum:
evrenin kralı Babamız, sevgin sonsuzdur,
merhametin sınırsız;
bizlere Kutsal Sözlerini verdin,
Seni tanımamızı ve anlamamızı istedin;
Kutsal Ruh’un ölümden diriliş veren gücü ile
Kutsal Yazıları aklımıza ve yüreğimize işle…
tövbemize adanmışlık getir,
Seni hoşnut eden ruhani hayatın yolunda ilerleyelim
diye bizleri bereketle, imanı güçlendir,
tövbemiz meyve versin diye sevgimizi güçlendir…
Sendeki bol olan bağışlanma ile
bizlere de bağışlama gücü ver.
sonsuzluğun Tanrısı RAB,
Kelam’ın ile aklımı ve yüreğimi karmaşıklıktan arıt,
esas ihtiyacım olan düzeni ve yönü bana göster;
lütfunla beni kendi isteğine göre yönlendir
ve Mesih’teki umudumda beni yenile…
acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen RAB, Sen
kutsalsın;
sevgisi engin ve sadık olan Tanrımız, Sen iyisin...liii
51:1 Ey Tanrı, lütfet bana,
Sevgin uğruna;
Ya RAB, sevecenliğini ve sevgini anımsa;
Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır...liv
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Sil isyanlarımı,
Sınırsız merhametin uğruna.
Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama,
Sevgine göre anımsa beni,
Çünkü sen iyisin, ya RAB.lv
Adın uğruna kurtar beni,
iyiliğin, sevgin uğruna beni bereketle!lvi
Öyle ki, sevgili Oğlu'nda bize bağışladığın
yüce lütfun övülsün...lvii
51:2 Tümüyle yıka beni suçumdan,
Arıt beni günahımdan.
Kim yanlışlarını görebilir?
Bağışla göremediğim kusurlarımı,
Bilerek işlenen günahlardan koru kulunu,
İzin verme bana egemen olmalarına!
O zaman büyük isyandan uzak,
Kusursuz olurum...lviii
51:3 Çünkü biliyorum isyanlarımı,
Suçumu itiraf ediyorum,
Günahım yüzünden kaygılanıyorum.
Sayısız belalar çevremi sardı,
Suçlarım bana yetişti, önümü göremiyorum;
Başımdaki saçlardan daha çoklar,
Çaresiz kaldım...lix
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Günahım sürekli karşımda.
Çünkü sana çok kez başkaldırdık,
Günahlarımız bize karşı tanıklık ediyor,
İsyanlarımız hep yanı başımızda.
Suçlarımızı kabul ediyoruz...lx
51:4 Sana karşı, yalnız sana karşı günah
işledim,
Çünkü biz de atalarımız da
Gençliğimizden bu yana
Tanrımız RAB'be karşı günah işledik,
Tanrımız RAB'bin sesine kulak asmadık...lxi
Senin gözünde kötü olanı yaptım.
Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı,
Senin işlerin büyük ve şaşılası işlerdir.
Ey ulusların kralı,
Senin yolların doğru ve adildir.
Ya Rab, senden kim korkmaz,
Adını kim yüceltmez?
Çünkü kutsal olan yalnız sensin.
Bütün uluslar gelip sana tapınacaklar.
Çünkü adil işlerin açıkça görüldü...lxii
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Öyle ki, konuşurken haklı,
Yargılarken adil olasın.
Tanrı'ya ve insana karşı günah işledik.
Tanrımız Rab’bin Yasası'nı çiğnedik,
bıraktık...lxiii

emirlerini

51:5 Nitekim suç içinde doğdum ben,
Günah içinde annem bana hamile kaldı.
Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla
dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı.
Çünkü hepsi günah işledi.
bizler benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek
benliğimizin tutkularına göre yaşadık. ya Rab, gazabı
hak ettik...lxiv
51:6 Madem sen gönülde sadakat istiyorsun,
Bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde.
ya Rab, Yasanı içimize yerleştir ve yüreklerimize yaz.
Senden hiç ayrılmayalım diye
yüreklerimize kutsalı korkunu gönder...lxv
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51:7 Beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım,
Yıka beni, kardan beyaz olayım.
sakin ve yumuşak bir ruhun solmayan güzelliği
Senin gözünde çok değerlidir, ya RAB,
Ben kuluna iyilik et ki yaşayayım, Sözüne uyayım.
Gözlerimi aç, Yasandaki harikaları göreyim...lxvi
51:8 Neşe, sevinç sesini duyur bana,
Bayram etsin ezdiğin kemikler.
İçim tükeniyor senin kurtarışını özlerken,
Senin sözüne umut bağladım ben.
Dinle, ya RAB, acı bana;
Yardımcım ol, ya RAB!
Öyle ki, gönlüm seni ilahilerle övsün, susmasın!
Ya RAB Tanrım, sana sürekli şükredeceğim...lxvii
51:9 Bakma günahlarıma,
Sil bütün suçlarımı.
ben senin sevgine güveniyorum,
yüreğim kurtarışınla coşsun.
lütfet bana, ya RAB, bitkinim;
şifa ver bana, ya RAB, kemiklerim sızlıyor,
öfken yüzünden sağlığım bozuldu,
günahım yüzünden rahatım kaçtı...lxviii
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51:10 Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat,
Yeniden kararlı bir ruh var et içimde.
Kutsal Ruh’la beni yenile,
taş yüreği benden al,
bana etten bir yürek ver,
düşüncemi Senin iyi isteğinin yolunda değiştir…lxix
51:11 Beni huzurundan atma,
Kutsal Ruhun'u benden alma.
Yaşlanıp saçlarıma ak düşse bile
Terk etme beni, ey Tanrı,
Çünkü sen Tanrımsın, bana güçlü kale Sensin;
yüreğimizin kötülüğüne rağmen sen göksel Baba'sın,
dileyenlere Kutsal Ruh'u verirsin...lxx
51:12 Geri ver bana sağladığın kurtuluş
sevincini,
Bana destek ol, istekli bir ruh ver.
Halkın sende sevinç bulsun diye
Ya RAB, sevgini göster bize, Kurtarışını bağışla!lxxi
Ben senin sevgine güveniyorum,
Yüreğim kurtarışınla coşsun.lxxii
Sözün uyarınca destek ol bana, yaşam bulayım;
Umudumu boşa çıkarma!
Sıkı tut beni, kurtulayım,
Her zaman kurallarını dikkate alayım...lxxiii
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51:13 Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim,
Günahkârlar geri dönsün sana.
Kötülerin acısı çoktur,
Ama RAB'be güvenenleri O'nun sevgisi kuşatır.
Ya RAB, yollarını bana öğret,
Yönlerini bildir.
Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni;
Çünkü beni kurtaran Tanrı sensin.
Bütün gün umudum sende...lxxiv
Kardeşlerim, içinizden biri gerçeğin yolundan
saparsa ve biri onu yine gerçeğe döndürürse, bilsin ki,
günahkârı sapık yolundan döndüren, ölümden bir can
kurtarmış ve bir sürü günahı örtmüş olur.lxxv
51:14 Kurtar beni kan dökme suçundan,
Ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı,
Dilim senin kurtarışını ilahilerle övsün.
Tanrımız kurtarıcı bir Tanrı'dır,
Ölümden kurtarış yalnız
Egemen RAB'be özgüdür.lxxvi
Tanrı kurtuluşumuzdur.
O'na güvenecek, yılmayacağız.
Çünkü RAB gücümüz ve ezgimizdir.
O kurtardı bizi.lxxvii
Gün boyu senin zaferini,
Kurtarışını anlatacağım,
Ölçüsünü bilmesem de...lxxviii
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51:15 Ya Rab, aç dudaklarımı,
Ağzım senin övgülerini duyursun.
Senin sevgin yaşamdan iyidir,
Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir.lxxix
Ömrümce sana övgüler sunacağım,
Senin adınla ellerimi kaldıracağım.lxxx
Ağzından çıkan bütün hükümleri
Dudaklarımla yineliyorum.lxxxi
Sevinç duyuyorum öğütlerini izlerken…lxxxii
51:16 Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın,
Yoksa sunardım sana,
Yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın.
"Kurbanlarınızın sayısı çokmuş, Bana ne?" diyor
RAB,lxxxiii
Çünkü ben kurbandan değil, bağlılıktan hoşlanırım,
Yakmalık sunulardan çok beni tanımanızı isterim
Tanrı'ya şükran kurbanı sun,
Yüceler Yücesi'ne adadığın adakları yerine getir.lxxxiv
Sıkıntılı gününde seslen bana, Seni kurtarırım, sen
de beni yüceltirsin...lxxxv
Bunun için Mesih dünyaya gelirken şöyle diyor:
"Kurban ve sunu istemedin, Ama bana bir beden
hazırladın. Yakmalık sunudan ve günah sunusundan
Hoşnut olmadın. O zaman şöyle dedim: 'Kutsal Yazı
tomarında Benim için yazıldığı gibi, Senin isteğini
yapmak üzere, Ey Tanrı, işte geldim.'"lxxxvi
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51:17 Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü
bir ruhtur,
Alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor
görmezsin, ey Tanrı.
RAB gönlü kırıklara yakındır,
Ruhu ezginleri kurtarır.lxxxvii
Çünkü O mazlumun çektiği sıkıntıyı hafife almadı,
Ondan tiksinmedi, yüz çevirmedi;
Kendisini yardıma çağırdığında ona kulak verdi.lxxxviii
Şükretsinler RAB'be sevgisi için,
İnsanlar yararına yaptığı harikalar için!
Şükran kurbanları sunsunlar
Ve sevinç çığlıklarıyla duyursunlar O'nun
yaptıklarını...lxxxix
Öyleyse kardeşlerim, Tanrı'nın merhameti adına
size yalvarırım: Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı'yı
hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal
tapınmanız budurxc
51:18 Lütfet, Siyon'a iyilik yap,
Yeruşalim'in surlarını onar.
Çünkü RAB Siyon'u yeniden kuracak,
Görkem içinde görünecek.
Yoksulların duasına kulak verecek,
Yalvarışlarını asla hor görmeyecek.xci
Siz O'nun egemenliğinin ardından gidin, o zaman
size bunlar da verilecektir.
"Korkma, ey küçük sürü! Çünkü Babanız,
egemenliği size vermeyi uygun gördü...xcii
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51:19 O zaman doğru sunulan kurbanlar,
Yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular,
Seni hoşnut kılar;
O zaman sunağında boğalar sunulur.
Yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp
temizlenin. Zaten mayasızsınız. Çünkü Fısıh kuzumuz
Mesih kurban edildi.
Bunun için eski mayayla –kin ve kötülük mayasıyla–
değil, içtenliğin ve dürüstlüğün mayasız ekmeğiyle
bayram edelim.xciii
Doğruluk kurbanları sunun RAB'be, O'na
güvenin...xciv
Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisini
güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya
sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün.xcv
Bedeninizin üyelerini haksızlığa araç ederek
günaha sunmayın. Ölümden dirilenler gibi kendinizi
Tanrı'ya adayın; bedeninizin üyelerini doğruluk araçları
olarak Tanrı'ya sunun.xcvi
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övgülerimiz-şükranlarımız…

Atalarımızın Tanrısı RAB, göklerde oturan
Tanrı Sensin, güç ve kudret senin elindedir,
kimse sana karşı duramaz. Bizi kurtaran kaya
Sensin, Sana şükürler olsun, Sen kutsalsın…
Yüce olan Tanrımız RAB, güç ve güzellik
Senin tapınağındadır, Sana övgüler olsun, Sen
kutsalsın…
Egemenlik süren RAB, doğrulara ışık
saçarsın, gerçek iyi olan tek Sensin, Sen
kutsalsın…
Harikalar yapan, zaferler kazanan RAB,
halkına sadık Tanrı sensin, Sen kutsalsın…
Halklara egemen RAB, adaleti seven güçlü
Kral Sensin, Sen kutsalsın…
Yaratan, sağlayan, kurtaran RAB, sevgin
sonsuzdur, sadakatin kuşaklar boyu sürer,
Sen kutsalsın…
Lütuf dolu RABbimiz, yüzünün ışığı ile
halkına parlarsın, Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta
tek olan Tanrımız,
Sana şükürler olsun…
Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın.
bugün
gizlide olanı gören Sana, başkalarının
görmesini beklemeden, sözüne göre iyi
olanı ve Seni hoşnut edeni yapabilmeyi
dileyerek duama başlıyorum…
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Tövbe etmek, kurtuluşumuzu kendimizin satın
aldığı bir iş değildir; tövbe etmek, bu eylem ile
kendimizi kurtarma yolu değildir.
Kendimizi iyi işlerle kurtaramayacağımızı kabul
ettiğimiz için tövbe ederiz.
Tanrı’nın merhametine ihtiyacımız olduğunu kabul
ettiğimiz için tövbe ederiz.
Tanrı’nın kutsallığı karşısında bizlerin kurtarılmaya
muhtaç kimseler olduğunu bilerek tövbe ederiz.
Tövbe etmeyi üç adım ile özetleyebiliriz:
(1-) Tövbe etmek, bilerek ve bilmeyerek işlenen
günahlardan dolayı suçlu olduğunu kabul etmek
(günah konusunda Tanrı ile aynı fikirde olmak) ve bunu
açıkça itiraf etmektir.
(2-) Tövbe etmek, Tanrı’nın karşılıksız olarak
Mesih’te verdiği bağışlamayı alçakgönüllülükle kabul
etmektir.
(3-) Tövbe etmek, bu iki adımdan sonra Kutsal
Yazılar’ın ve Kutsal Ruh’un rehberliği ile kendimizi
Tanrı’nın hizmetine sunarak, herkesi bağışlayarak,
Mesih’in uğruna çarmıha gittiği kilisesine olan
hizmetimize yenilenmiş olarak devam etmektir –öyle ki,
her şey Tanrı’nın yüceliği ve insanın iyiliği için olsun…
Tövbe ve Af Dileme-6
Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı;
Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur.
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Rabbin adına gelen
ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun.
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun;
başlangıçta olduğu gibi şimdi daima ve sonsuza
dek. Amin.
iman açıklaması…
Aklı ve yüreği tartmak için, kendinizi sınamak için
Mezmur 139’dan birkaç ayete odaklanıp dua ediniz:
(1-2, 23-24; 3-4, 23-24; 5-6, 23-24; 7-10, 23-24; 1112, 23-24; 13-14, 23-24; 15-16, 23-24; 17-18, 2324; 19-22, 23-24)
Atalarımızın Tanrısı Rab, yakarışlarımızı duy, Kralımız
Sensin, duamız Sana erişsin, kulunla yarıya girme
Senin önünde kimse aklanamaz, günah işledik,
Kutsal Sözlerini unuttuk, emirlerini önemsemedik, Sen
Kutsalsın, bize merhamet eyle…
İşaya 59:12 Çünkü sana çok kez başkaldırdık,
Günahlarımız bize karşı tanıklık ediyor,
İsyanlarımız hep yanıbaşımızda.
Suçlarımızı kabul ediyoruz.
(… Sen Kutsalsın, bize merhamet eyle. )
ON EMİR (1-4):
–Karşımda başka ilahların olamayacaktır.
–Kendine gökte, yerde ya da sularda yaşayan canlıya
benzer put yapmayacaksın.
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–Tanrın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın.
–Şabat (Sebt) gününü kutsal sayarak (takdis et) hatırla.
Yaratan ve Kurtaran Tanrımız, yalnız sana karşı
günah işledik, senin gözünde kötü olanı yaptık,
günahımız başkalarına sıkıntı getirdi ve başkalarının
günah işlemesine neden olduk, kötülük yaptık ve
başkalarının yüreklerinin katılaşmasına neden
olduk, Seni bütün kalbimizle sevemedik, Sen
Kutsalsın, bize merhamet eyle…
ON EMİR (5-10):
–Babana ve annene saygı göster.
–Zina etmeyeceksin.
–Çalmayacaksın.
–Komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin.
–Komşunun evine göz dikmeyeceksin.
Atalarımızın Tanrısı Rab, samimi tövbe ile sana
geliyoruz, yakarışlarımızı duy, Kutsal Antlaşmanı
hatırla, merhametinle tövbemizi kabul et, kutsal
emirlerine karşı geldik, kutsal yasaklarını dinlemedik,
doğru yoldan saptık ve kötülük yaptık; günahlarla,
isyanlarla Senden uzaklaştık, Sen adil davrandın,
bizse kötülük yaptık, insanı kendimiz gibi sevemedik,
Sen Kutsalsın, bize merhamet eyle…
Matta
6:14
"Başkalarının
bağışlarsanız, göksel Babanız
suçlarınızı bağışlar.
–başkalarını bağışlama dualarınız…
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suçlarını
da sizin

Bütün suçlarımızı bağışlayan, hastalıklarımızı
iyileştiren RAB, Sen kutsalsın; İsrail'e tövbe veren
RAB, gerçek bağışlanma Senden gelir, Sana övgüler
olsun; Sen kutsal, Kutsal, Kutsalsın…
Mezmur 51’den birkaç ayete bakınız.
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız,
samimi tövbe ile Sana geliyorum,
kutsal evrensel ve elçisel imanda beni yenile;
evrenin kralı olan Babamız,
sevgin sonsuzdur, merhametin sınırsız;
bizlere Kutsal Sözlerini verdin,
Seni tanımamızı ve anlamamızı istedin,
Sana sonsuz şükürler olsun, Sen kutsalsın;
sonsuzluğun Tanrısı RAB,
övgü ve yücelik Senindir,
Sen dün, bugün ve yarın aynısın;
Kutsal Sözün ile halkını daima yönlendirdin,
Kutsal Sözün ve Kutsal Ruh’un ile
halkına öncülük edersin.
Kelam’ın ile aklımı ve yüreğimi karmaşıklıktan arıt,
esas ihtiyacım olan düzeni ve yönü bana göster,
lütfunla beni kendi isteğine göre yönlendir,
yüreğimi Sana çevirmek için benim gücüm yok,
Sen beni yönlendir
ve Mesih’te umudumu yenile.
Mezmur 65:3 Suçlarımızın altında ezildik, Ama sen
isyanlarımızı bağışlarsın.
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-kişisel itiraflar…
-Tövbe Duaları-I/II (ON EMİR)
xcviiya

RAB, duamı işit,
yakarışlarım sanadır.
sıkıntılı günümde yüzünü benden gizleme,
kulak ver sesime,
seslenince yanıt ver bana hemen.
günlerim duman gibi yok oluyor,
kemiklerim ateş gibi yanıyor.
yüreğim kırık ve ot gibi kurudu,
ekmek yemeyi unuttum.
bir deri bir kemiğe döndüm
acı acı inlemekten.
ıssız yerlerdeki ishakkuşunu andırıyorum,
viranelerdeki kukumav gibiyim.
gözüme uyku girmiyor,
damda yalnız kalmış bir kuş gibiyim.
düşmanlarım bütün gün bana hakaret ediyor,
bana dil uzatanlar adımı lanet için kullanıyor.
kızıp öfkelendiğin için
külü ekmek gibi yiyor,
içeceğime gözyaşı katıyorum.
beni kaldırıp bir yana attın.
günlerim gölge gibi yitmekte,
ot gibi sararmaktayım.
ama sen, sonsuza dek tahtında oturursun, ya RAB,
ünün kuşaklar boyu sürer.
halkına sevecenlik göster,
tövbekar kulunu kayır.
kutsal mabedinin güzelliğini özleyenlere
289

sevecenliğinle bak, merhametini uyandır.
uluslar senin adından,
krallar görkeminden korksun.
ya RAB, yüceliğini göster
dağılmış olanı topla,
kırılmış olanı iyileşir
ve ezilmiş olan ayağa kaldır.
ya RAB, gelecek kuşaklar Sana övgüler sunsun
diye
yoksul kulun duasına kulak ver,
pişmanlıkla af dileyenleri bağışla.
kalk ya RAB, yücelerden aşağıya bak,
tutsakların iniltisini duy
ve ölüm mahkûmlarını kurtar.
halklar ve krallıklar daima önünde toplansın
Sana tapınanların övgüsü,
her yerde ilan olunsun.
günahım yüzünden gücüm kırıldı
ve yaşam yolunda ömrümü kısaldı.
ey Tanrım, ömrümün ortasında canımı alma!
Senin yılların kuşaklar boyu sürer!
gökleri ve yeri Sen yarattın
hepsi bir giysi gibi eskiyecek ve yok olacak,
ama Sen sonsuza dek kalıcısın.
Sen hep aynısın,
yılların tükenmeyecek.
gözetiminde yaşayacak kullarının çocukları,
Senin önünde duracak soyları…
Mesih Rabbimiz, bizler uğruna acıdan, utançtan,
çarmıhtan geçtin; Sen Kutsalsın… Kurtarıcı
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Rabbimiz, ölümü ve mezarı yendin. Şimdi ve
sonsuza dek egemenlik sürersin; acılarımıza,
tövbemize bak, suçlarımızı bağışla; günahların
affı, ölülerin dirilişi ve sonsuz yaşam umudunda
beni yenile, Sen iyisin, bize merhamet eyle…
Suçlarımız bize karşı tanıklık etse de, adın uğruna ya
RAB, bizi küçümseme, pek çok döneklik ettik, Sana
karşı günah işledik. Adın uğruna, görkemli tahtının hor
görülmesine izin verme. Mesih’teki antlaşmanı anımsa,
bizleri koru, bizleri affet…
Atalarımızın Tanrısı Rab, merhametli ve sabırlısın; lütuf
dolu Babamız, bağışlayıcısın; kutsal adaletin Tanrısı,
merhametini Mesih’te açıkladın, O’nun çarmıh
acılarında biz şifa bulduk; Sana övgüler olsun.
Dünyanın günahını kaldıran Tanrı Kuzusu’na iman
edenleri bağışlayan Tanrımız, Kutsal Ruh’un ile bizlerin
kirliliğini yıka. Yerde ve gökte adı kudretli olan
Tanrımız, ışığım Sensin, beni aydınlat, adı kutsal
olan Babamız, adaletin korkunçtur, merhametin
sınırsız, kutsal korkunu yüreklerimize bekçi koy ki,
Kutsal Ruh’u kederlendirmek bizlerden uzak olsun…
Her şeye gücü yeten Tanrımız, kayıp koyunlar gibi
yoldan saptık, benliğimizin tutkularını izledik.
Yapmamız gerekenleri yapmadık, yapmamamız
gerekenleri yaptık, göklerin ve senin huzurunda
günah işledik, ama sen merhametlisin, sana yakaran
kullarına yakınsın, Mesih aracılığı ile günahlarını
itiraf edenleri kabul edersin; Kutsal Ruh’un gücüyle
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tövbe edenleri bağışlarsın.
düşmüşlükten kaldırırsın…

Pişman

olanları

Kutsal olan Tanrımız, Senin kutsal adına yaraşır bir
şekilde yürümek için bize merhamet eyle; Kutsal olan
Tanrımız, Seni hoşnut eden ruhani hayatın yolunu
izlememiz için kutsal yasanı yüreklerimize yaz. Kutsal
olan Tanrımız, günahkârları sana döndürmek için
adımlarımızı pekiştir; övgü ve şükran taşan bir yürekle
Sana hizmet edeyim diye beni bereketle, kutsal
hizmetinde beni kullan… Sen kutsalsın, bize merhamet
eyle… amin.
Rabbin Duası…
*Bu duayı ettiniz ama tövbe ve itiraf ettiğiniz
şeylerin arkasında, günaha ve düşüşe sebep olan
yürek düşüncelerinizi değiştirmek için ne yapmaya
karar verdiniz?
—aklınızı değiştirmeniz gerek,
—yüreğinizi değiştirmeniz gerek,
—yolunuzu değiştirmeniz gerek…
Yaşamımız arkasında bir düşünce vardır.
Yaptıklarımız ya da yapmadıklarımız arkasında bir
düşünce yatmaktadır.
Sizi günaha düşüren, sizi üzüntüye, utanca
düşüren, yaşamınızda sıkıntılara yol açan esas
problem gittiğiniz yol değil mi? Öyleyse yolunuzu
değiştirmeniz gerekmiyor mu?
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Düşüncenizi Mesih düşüncesi ile değiştirmeniz
gerek, yollarınızı Mesih’in yoluna döndürmeniz
gerek…
—bundan böyle eski yollarınızı bırakmaya
karar verdiniz mi?
—bundan böyle sizi günaha düşüren eski
yolunuzdan Mesih’in yoluna dönmeye karar
verdiniz mi?
—bırakmaya
karar
verdiğiniz
alışkanlıklarınızın ve işlerinizin, dönmeye
karar
verdiğiniz
düşüncelerinizin
ve
duygularınızın yerini nelerle doldurmaya
çalışacağınıza karar verdiniz mi? Tanrı
hakkındaki düşüncenizi yenilemeniz gerek.
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(96)
bir KAPI biliyorum. başka aramaya ne gerek?
SEN’in kapında pişmanlığın gözyaşı ile
duranlardan yüz çevirmezsin.
bir KAPI biliyorum; gidilebilecek başka bir yer
bilmiyorum.
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(7-) Vaftizinizi Güçlendirin!
Vaftiz, geçmişte yaşadığımız bir olay olmakla
birlikte, nefes aldığımız tüm zaman boyunca iman ile
yaşamaya dair kilise tarafından bize mühürlenmiş bir
ant (yemin) olarak vardır. Vaftizimize baktığımızda
Tanrı’nın kutsal Antlaşmasına, Tanrı’nın kutsal
vaatlerine ve bereketlerine bakmış oluyoruz. Tanrı’nın
vaatlerinin sarmazlığına bakmış oluyoruz. Çünkü
Mesih bu antlaşmayı çarmıh aracılığı ile tam
mükemmel bir şekilde ortaya koymuş ve güvence
altına almıştır.
Öyleyse her gün vaftizimize bakarak imanla [ve
tövbeyle] yürüyebiliriz:
Galatyalılar 3:25 Ama iman gelmiş olduğundan,
artık Yasa'nın denetiminde değiliz.
26 Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğiniz için hepiniz
Tanrı'nın oğullarısınız.
27 Vaftizde Mesih'le birleşenlerinizin hepsi Mesih'i
giyindi.
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Rab’bin Duası Üzerine-II
Rab’bin Duası ve Kutsal Yazılar ile Dua

1.Gün
Göklerdeki Babamız,
Yaratan ve kurtaran Tanrımız, Sen Kutsalsın,
Kutsal babalık iyiliğinle bizimle ilgilenirsin; Kutsal
Ruhunla bizlere iyi armağanlar verirsin. Mesih İsa’da
Senin çocukların olarak Sana yaklaşırız;
[Kutsal Sözlerine karşıt olan her günahımı şimdi
sana itiraf ederim: …]
Babamız sensin, ya RAB, biz kiliz, sen çömlekçisin.
Hepimiz senin ellerinin eseriyiz. Suçlarımızı sonsuza
dek anma. Her yeni günde tazelenen lütfun ile bizleri
yenile, hepimiz Senin halkınız [İşaya 64:8-9] … Sana
şükürler olsun.
Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa, RAB
de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır
[Mezmur 103:13].
Yücelerde oturan Babamız, yeryüzünde olanlara
bakmak için eğilirsin; Düşkünü yerden kaldırır, yoksulu
çöplükten çıkarırsın [Mezmur 113:5-7] … Sana övgüler
olsun.

296

Gözlerimi sana kaldırıyorum, ey göklerde taht kuran
[Mezmur 123:1]. Büyük gücün, görkemin ve
merhametin bizimle olsun…
Ya RAB, gökten bak, kutsal, görkemli ve yüce yerinden
bizi gör! Babamız sensin, ya RAB, Ezelden beri adın
'Kurtarıcımız'dır. [İşaya 63:15-16].
… BABA, OĞUL ve KUTSAL RUH adıyla. Amin.
2.Gün
Adın kutsal kılınsın
Kutsal olan Tanrımız, yerde ve gökte egemen olan
Sana şimdi ve daima yücelik olsun;
[Kutsal Sözlerine karşıt olan her günahımı şimdi
sana itiraf ederim: …]
Ya Rab, aç dudaklarımı, ağzım senin övgülerini
duyursun [Mezmur 51:15]. Bizlere zafer veren tek Tanrı
Sensin. Gökte ve yerde egemen Tanrı Sensin, Sen
kutsalsın; Senin adın RAB'dir, Yalnız Sensin yeryüzüne
egemen olan; en yüce Tanrı olduğun her yerde bilinsin
[Mezmur 83:18]. Sen kutsalsın…
Harika işlerinle tek yüce olan Tanrı sensin; çünkü sen
ulusun, harikalar yaratırsın, tek Tanrı sensin. Ya RAB,
yolunu bana öğret, Senin gerçeğine göre yürüyeyim,
kararlı kıl beni, yalnız Senin adından korkayım. Ya Rab
Tanrım, bütün yüreğimle Sana şükredeceğim, adını
sonsuza dek yücelteceğim. Çünkü bana sevgin
büyüktür, canımı ölüler diyarının derinliklerinden Sen
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kurtardın. Sen, ya Rab, sevecen, lütfeden, tez
öfkelenmeyen, sevgisi ve sadakati bol bir Tanrı'sın
[Mezmur 86:10-13, 15] …
Bizleri Mesih'in zafer alayında yürütürsün, Sana
şükürler olsun [II.Korintliler 2:14-15]. Sözünü Yakup'a,
kurallarını, ilkelerini İsrail'e bildirirsin. Başka hiçbir ulus
için yapmadın bunu, Sana övgüler olsun [Mezmur
147:19-20] …
Bütün yüreğimle Sana şükrederim, ya RAB, ilahlar
önünde Seni ilahilerle överim. Kutsal tapınağına doğru
eğilir, adına şükrederim, sevgin, sadakatin için. Çünkü
adını ve sözünü her şeyden üstün tuttun. Seslendiğim
gün bana cevap verdin, içime güç koydun, beni
yüreklendirdin [Mezmur 138:1-3] …
Harika işlerini bize açıklayan, harikaları ile bizleri
kurtaran Tanrımız, Sen kutsalsın;
Ya RAB adını ilahilerle övmek iyidir, hoştur. Kendine
Yakup'u, öz halkın olarak İsrail'i seçtin. Göklerde,
yeryüzünde, ne istersen yaparsın, ya RAB, adın
sonsuza dek sürecek, bütün kuşaklar Seni anacak…
Halkına acıyan, kullarını kurtaran Tanrı Sensin
[Mezmur 135:3-4, 13-14] Sen Kutsalsın.
Ya Rab, Yahve, adın bütün yeryüzünde yücedir
[Mezmur 8:1]. Sana her şey için şükürler olsun;
Yeryüzünde yolun, bütün uluslar arasında kurtarıcı
gücün bilinsin. Bütün halklar sana şükretsin [Mezmur
67:2-3]. Sözlerimizle, işlerimizle Sana şükürler olsun.
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… BABA, OĞUL ve KUTSAL RUH adıyla. Amin.
3.Gün
Egemenliğin gelsin
Bizlere Baba olan Tanrımız, suç ve günahlarımızdan
bizi kurtardın, bizlere ölümden diriliş verdin, benliğin
tutkularından bizleri Mesih’te kurtardın [Efesliler 2:1-4],
Sana övgüler olsun, Sen kutsalsın…
[Kutsal Sözlerine karşıt olan her günahımı şimdi
sana itiraf ederim: …]
Kutsal gücün ve egemenliğin ile günahın ve şeytanın
krallığı yıkılsın; ya Rab Tanrımız, düşmanları dağıt,
Kaçsın önünden kötü olanlar [Mezmur 68:1] …
Kurtarışını, gücünü, egemenliğini göster, Mesih’in
yetkisi dünyada gerçekleşsin. Kilisenin suçlayıcısı
aşağı atılsın. Kuzu'nun kanı ve tanıklığın vaazı ile
kilisen kötü olana galip gelsin [Vahiy 12:10-11]. Sen
Kutsalsın…
Kutsal sözün bütün dünyaya yayılsın ve Kutsal sözün
daima yüceltilsin [II.Selanikliler 3:1]. İbrahim soyuna ve
Mesih’e verdiğin kurtuluşun zaferini bütün ulusların ilan
et [Romalılar 10:1, Yuhanna 17:9]. Öyle ki, yeryüzünde
yolun, bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin
[Mezmur 67:2]. Her şeye egemen Tanrı Sensin…
Kutsal Müjden her yerde yayılsın diye kiliseni
bereketle; Müjde’nin işçilerini büyük hasat için hazırla
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[Matta 9:38, II.Selanikliler 3:1], Kutsal Kitabın tanıklığı,
kilisenin duası ve hizmeti ile ulusları aydınlat…
Kiliseni hatalardan, zayıflıktan, çürümekten koru; yerin
bütün uçlarında adının gücü ilan edilsin, bütün uluslar
arasında egemenliğin duyulsun, her yerde Sana pak
kurbanlar sunulsun [Malaki 1:11] …
Birlikte Sana yakarmak, omuz omuza Sana hizmet
etmek için, halkların dudaklarını pak kıl [Tsefanya 3:9].
Krallar ve tüm üst yöneticileri kilisenin korunması için
kullan [I.Timoteyus 2:1-2] …
Mesih’in kilisesini her işte bereketle, paklıkla etkin kıl;
ya Rab, başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim ve
günahkârlar geri dönsün sana [Mezmur 51:13] …
Kiliseni her durumda teselli ve bina et; ya Rab, Senin
sözünü tam bir yüreklilikle duyurmak için biz kullarına
güç ver. Kutsal kulun İsa'nın adıyla hastaları
iyileştirmek için, mucizeler ve harikalar yaratmak için
elini uzat [Elçilerin İşleri 4:29-30] …
Her zaman Kutsal Ruh'un yönetiminde dua, tanıklık ve
hizmet için halkını bereketle, tam bir adanmışlıkla
Müjde'nin sırrını cesaretle bildirebilmek için bizleri
yönlendir [Efesliler 6:18-20] …
Müjde’nin hizmetkarlarını Mesih'in bereketinin
doluluğuyla bereketle, Rabbimiz İsa Mesih’in ve Kutsal
Ruh'un sevgisinde vaaz ve tanıklık için kiliseni
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güçlendir [Romalılar 15:29-30]. Çağrısına layık kullar
olmak için bizleri bereketle, imandan gelen işlerimizi
büyük gücünle tamamla [II.Selanikliler 1:11] …
Rabbimiz Mesih'in Babası Tanrımız, bizi sevdin; bize
sonsuz cesaret ve sağlam bir umut verdin, halkını
güçlü tut, Sen kutsalsın…
Bizleri her iyi eylem ve sözde pekiştir diye Sana dua
ederiz [II.Selanikliler 2:16-17] …
Göklerdeki Babamız, her zaman ve her yerde Mesih’in
yüreklerimizde egemenlik sürmesi için Sana dua
ederiz; aldatıcı düzenlerden, dünyasal öğretiyle
sürüklenmekten biz çocuklarını koru [Efesliler 4:14].
Sen Kutsalsın…
Kendi yüceliğinin zenginliğine göre Kutsal Ruhunla
bizleri aydınlat, büyük kudretinle bizleri güçlendir,
Rabbimiz Mesih İsa iman yoluyla yüreklerimizde
yaşasın diye, sevgide köklenmek için bizleri bereketle,
Mesih'in sevgisinin yüceliğinde yaşamak için kiliseni
güçlendir [Efesliler 3:16-19] …
Her dilediğimizden, her düşündüğümüzden fazlasını
yapabilecek gücünle her zaman kilisende etkin ol
[Efesliler 3:20]. Evrenin Kralı Tanrımız, Sen kutsalsın…
Kurtarıcı Mesih’le sonsuza dek hüküm sürmek için
seçtiğin kiliseni bereketle; Mesih İsa’nın ikinci gelişinin
yolunu hazırlamak için yüreklerimizi hazırla,
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adımlarımızı pekiştir, Mesih’in güçlü krallığı tez
zamanda gelsin [Vahiy 22:20] …
Kutsal, kutsal, kutsalsın, var olmuş, var olan ve
gelecek olacak olan, gücü her şeye yeten Rabbimiz ve
Tanrımız! Yüceliği, saygıyı ve gücü almaya layıksın,
çünkü her şeyi Sen yarattın. Hepsi Senin isteğinle
yaratılıp var oldu [Vahiy 4:8-11].
… BABA, OĞUL ve KUTSAL RUH adıyla. Amin.
4.Gün
Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de senin
istediğin olsun
Yaşam veren Tanrımız, Senin isteğini bilmek için bütün
Adem soyu zayıftır, Senin kutsal isteğini yapmak için
bütün uluslar güçsüz ve isteksizdir; benliğimizde iyi bir
şey yok, içimizde iyiyi yapmaya güç yok [Romalılar
7:18] …
[Kutsal Sözlerine karşıt olan her günahımı şimdi
sana itiraf ederim: …]
Senin kutsal isteğini, adil yolunu öğrenmekte zayıf
kaldık [Eyüp 21:14]. Bizi merhametinle yenile, Ruhun
ile güçlendir, Sen kutsalsın…
Kutsal Ruh’la ilgili gerçekleri anlamak bizden uzak
[I.Korintliler 2:14]. Senin Kutsal Sözlerine karşı
isyanımız çoktur. Sana karşı itaatsizliğimiz çoktur. Ama
Sen bağışlayıcısın…
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Senin Kutsal sağlayışına pek çok kez söylenip
homurdandık [Çıkış 17:7, Sayılar 14:2] …
Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı, Yüce Baba, Seni
tanımanız için bilgelik ve vahiy ruhunu bizlere daima
bağışla [Efesliler 1:17]. Sen iyisin…
Kutsal
Ruhun
ile
körlüğümüzü
kaldır;
çağrılmışlığımızdan doğan ümidi anlamak için,
kutsallara verdiğin mirasın yüce zenginliğini anlamak
için yüreklerimizin gözlerini aydınlat [Efesliler 1:18-20].
Sen kutsalsın…
Göklerdeki Babamız, zayıflığımızı iyileştir; yüceliğinin
zenginliğine göre Kutsal Ruh’ta iç varlığımızı kudretinle
güçlendir; kurtarıcı İsa Mesih iman yoluyla
yüreklerimizde yaşasın diye halkını bereketle [Efesliler
3:16]. Dua, tapınma, hizmet ve tanıklık için her
isteksizliğimizi iyileştir [Matta 26:40-41]. Sen
kutsalsın…
Babamız Tanrı, yürek sapkınlığından bizleri koru; Beni
geri getir, döneyim, çünkü RAB Tanrım sensin
[Yeremya 31:18] …
Bizleri lütfunla Senin isteğini bilmeye ve yapmaya
yönlerdir, kutsal iradene sevinçle itaat etmek için bizleri
yenile; Yasa’na göre yaşamak için yollarımızı temiz tut
[Mezmur 119:1]. Kurallarını yerine getirmek için Bizleri
bırakma [Mezmur 119:8]. Sen kutsalsın…
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Buyrukların doğrultusunda yol göster bana, çünkü
yolundan zevk alırım. Yüreğimi haksız kazanca değil,
kendi öğütlerine yönelt. [Mezmur 119:35-36]. Adını
överim, Sen kutsalsın…
Her zaman senin isteğine göre dilemeyi bizlere öğret
[Elçilerin İşleri 21:14] …
Her zaman ve her şeyde Senin yüzüne bakabilmeyi
bizlere öğret; [İşaya 6:2-3, Matta 18:10]. Kutsallık
yolunda bizlere alçakgönüllülük bağışla, sadakatle
Sana hizmet için kiliseni yenile, sevinçle ve gayretle
krallığında yürümeyi bizlere öğret. Gökteki krallığına
bakarak yürümeyi bizlere bağışla. Sen kutsalsın;
… BABA, OĞUL ve KUTSAL RUH adıyla. Amin.
5.Gün
Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver
Göklerdeki Babamız, bize verdiğin yaşam armağanı
için Sana şükürler olsun. Günahlarımızla Senin kutsal
adaletine ölüm borçluyuz, bereketlerine layık değiliz;
Ağzından çıkan tek sözle yaşam buluruz, gündelik
lütfunun desteği için Sana şükürler olsun [Tesniye 8:3]
…
[Kutsal Sözlerine karşıt olan her günahımı şimdi
sana itiraf ederim: …]
Bereketlerini iyiliklerimizle kazanamayız. Bereketlerini
uygun olmayan bir yürekle dilediğimiz zamanlar çoktur,
bizleri bağışla; kendi yürek tutkularımıza göre iyiliklerini
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kullandığımız Senden gizli değildir. Sana layık
düşüncelerle önüne gelemediğimizi huzurunda itiraf
ederiz [Yakup 4:3] …Bize merhamet eyle.
Kendimiz ve başkaları için olan karşılıksız
armağanların için Sana şükürler olsun, Babalık
hikmetini açıkladığın her bereketin için Sana şükürler
olsun. Hayatımız için olan gündelik sağlayışına
kutsallıkta cevap verebilmek için bizleri bereketle. Sen
kutsal, kutsal, kutsalsın;
… BABA, OĞUL ve KUTSAL RUH adıyla. Amin.
6.Gün
Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi,
Sende bizim suçlarımızı bağışla
Ya RAB, sen suçların hesabını tutsan, kim ayakta
kalabilir, ya Rab? Ama sen bağışlayıcısın, öyle ki
senden korkulsun [Mezmur 130:3-4] …
[Kutsal Sözlerine karşıt olan her günahımı şimdi
sana itiraf ederim: …]
Günahlarımız senden gizli değildir, Suçluyuz, kutsal
adaletine borcumuzu kendimizin ödeyecek gücü
yoktur. Bütün insan soyu senin önünde suçludur; doğru
olan kimse yok, bir kişi bile yoktur. Anlayan kimse yok,
Tanrı'yı arayan kimse yok. Hepsi yoldan saptılar,
birlikte yararsız oldular. İyilik eden yok, bir kişi bile
yoktur [Romalılar 3:10-12] …
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Suçlarımızı Mesih’te bağışladın, Mesih’in kutsal
itaatinde borçlarımızı sildin, Sana şükürler olsun,
lütfunla imanımızı güçlendir; Mesih'teki kurtuluş için
Sana övgüler olsun, büyük lütfuyla bizleri aklayan Tanrı
Sensin [Romalılar 3:24]. Sen kutsalsın…
Bağışlayan Tanrımız, Mesih'in kanıyla günahlarımızı
bağışladın, Mesih kanıyla adaleti açıkladın, borcumuzu
ödedin [Romalılar 3:25-26]. Sana övgüler olsun, Sen
iyisin…
Huzuruna geldiğimiz günler boyunca Mesih’te bizleri
kabul et; Öyle ki, sevgili Oğlunda bize bağışladığın
yüce lütfun her zaman ve her yerde övülsün [Efesliler
1:6] …
Bağışlayan Tanrımız, bilgelik ve anlayışla üzerimize
yağdırdığın büyük lütfunun zenginliği için Sana şükürler
olsun… Mesih'in kanındaki kurtuluş ve suçlarımızın
bağışı için Sana övgüler olsun [Efesliler 1:7-8 ]. Sen
kutsalsın…
Mesih’in lütfunu, esenliğini ve iyiliğini halkının üzerinde
tut [II.Petrus 1:2]; günlerimiz boyunca hatalarımızı
bağışla, sevginle suçlarımızı sil; bizleri yenile, Sen
kutsalsın…
Yalvarışla Sana döneriz, bağışla bütün suçlarımızı,
dudakların kurbanını Sana sunarız: lütfunu üzerimize
dök, bağışlayan sevginle bizleri kabul et [Hoşeya 14:2]
… Sen Kutsalsın.
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Suçlarımız bize karşı tanıklık etse de, Sana itiraf
ederiz: ya RAB! Pek çok döneklik ettik, Sana karşı
günah işledik, adın uğruna bizleri bağışla, bizleri yenile
[Yeremya 14:7] …
Ya RAB Tanrım, bağışlanma güvencesiyle, kurtuluş
tesellisiyle bizleri her gün yenile, Kutsal Ruh’un
gücüyle bizleri esenlik ve sevinçle doldur [Romalılar
15:13]. Beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım, yıka
beni, kardan beyaz olayım. Neşe, sevinç sesini duyur
bana, bayram etsin ezdiğin kemikler. Bakma
günahlarıma, sil bütün suçlarımı. Ey Tanrı, temiz bir
yürek yarat, yeniden kararlı bir ruh var et içimde
[Mezmur 51:7-10] …
Bize karşı suç işleyenleri yürekten bağışlamak için
bizleri güçlendir, yürekten bağışlayanları bağışlayan
Tanrımız, Sana övgüler olsun, Sen kutsalsın [Matta
18:35].
… BABA, OĞUL ve KUTSAL RUH adıyla. Amin.
7.Gün
Ayartılmamıza izin verme. Kötü olandan bizi
kurtar
Kadir olan Tanrımız, en bilge, en doğru ve en lütufkar
Tanrı sensin, kutsal ve adil işlerinle her şeyi yöneten,
düzenleyen sensin. Ayartıların tutsaklığından bizleri
koru, ruhani hayatımızı kötü olanın engellemesine izin
verme. Yüreğimiz bu yaşamın kaygılarıyla ağırlaştığı
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zaman bizleri güçlendir [Luka 21:34-35]. Şeytanın
kışkırtmalarından bizleri koru [I.Tarihler 21:1] …
[Kutsal Sözlerine karşıt olan her günahımı şimdi
sana itiraf ederim: …]
Şeytanın ve dünyanın bizleri yoldan çıkarmasına izin
verme, benliğin tutkularının bizleri tuzağa düşürmesine
izin verme. Kendi arzularımızla sürüklenip aldanarak
ayartıya düşmekten bizleri koru [Yakup 1:14] …
Günahlarımızı bağışlayan lütfun için sana şükürler
olsun. Ayartıya düşmemek için uyanık olmayı ve dua
etmeyi bizlere öğret [Matta 26:41] …
Zayıflığımız ve dikkatsizliğimizle ayartılara kapılmaktan
bizi koru. Hayatımızda ayartılara karşı açık kalmış
yönlerimizi düzelt. Sen kutsalsın…
Ayartılardan kaçmakta zayıf olduğumuzu bilirsin,
ayartılardan ders almakta zayıf olduğumuzu bilirsin.
Bedenimizin üyelerinde başka bir yasanın hükmünü
kaldır, bedenimizin üyelerini günah yasasına
tutsaklıktan koru [Romalılar 7:23]. Mesih’in kilisesini
kötü olandan koru [Yuhanna 17:15]. İbrahim soyuna
Baba olan Tanrı Sensin; Sen bağışlayıcısın…
Benliğimizi Mesih’in hafif olan boyunduruğunda tut,
kötü olanı bağla ve bizlerden uzaklaştır, hayatımıza
krallık gücünle ve babalık sevginle hükmet…
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Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, yeniden kararlı bir ruh
var et içimde [Mezmur 51:10]. Adımlarımı pekiştir
verdiğin söz uyarınca, Hiçbir suç bana egemen
olmasın [Mezmur 119:133] …
Mesih Rabbimiz, dirilişin gücünde hayatımıza her
şeyde hükmet, dirilişinin ve yükselişinin gücünde her
şeyi düzenle ve yönet; gücümüzü aşan denenmelere
izin verme, denemelerde bize yol göster [I.Korintliler
10:13] …
Kutsal sağlayışının gücünde günahın kışkırtmasından
ve ayartılmaktan bizleri koru; bilerek işlenen
günahlardan koru kulunu, izin verme bana egemen
olmalarına! O zaman büyük isyandan uzak, kusursuz
olurum [Mezmur 19:13] …
Kutsal Ruh’un gücüyle ayartılarda dayanmamız için
bizleri bereketle; Mesih Rabbimizin tüm kutsallarıyla
gelişine bizleri hazırla, yüreklerimizi kutsallıkta
kusursuz olmak için pekiştir [I.Selanikliler 3:13]. Bizi
düşmekten alıkoy, kendi yüce huzuruna büyük sevinç
içinde lekesiz olarak çıkmamız için bizleri bereketle
[Yahuda 24-25] …
Düştüğümüzde bizleri kaldır, bizlere günahtan iyileşme
bağışla, her durumda Senin kutsamanı alarak günaha
galip gelmeyi, imanda güçlenmeyi bize bağışla; duada
ve hizmette ayık ve uyanık olmayı bizlere öğret
[I.Petrus 5:8] …
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İmanda sarsılmazlıkla İblise karşı direnebilme gücünü
bizlere bağışla [I.Petrus 5:9]. Kendi sonsuz yüceliğine
çağırdığın halkını acılarda yetkinleştir, imanda
pekiştirip güçlendir [I.Petrus 5:10]. Dualarımızı kabul
et, Göklerdeki Babamız, Sen kutsalsın…
Kurtulmuşlukta süren bir yaşam için bizleri bereketle,
ayartıdan ve kötülükten özgür bir yaşam için bizleri
yenile, önümüzdeki yarışı tamamlamak için elinle bizi
yönlendir, esenlik veren gücünle kötülük güçlerini
ayaklarımızın altında ez [Romalılar 16:20].
Günahtan, ayartıdan ve kötülüklerden kilisene özgürlük
bağışla.
… BABA, OĞUL ve KUTSAL RUH adıyla. Amin.
8.Gün
Çünkü egemenlik güç ve yücelik sonsuzlara dek
senindir. Amin
Kral olan Babamız, dua ve yakarışla huzuruna
geldiğimizde bizleri güçlendir, kutsallığın ve sevginle,
kendi yüceliğinden dolayı bizleri kabul et,
ihtiyaçlarımızı
karşıla,
dualarımızı
cevapla;
günahlarımızı itiraf ettiğimizde kutsal antlaşmanı
hatırla. Sen adaletlisin, merhametlisin ya Rab! Halkının
üzerinden utancı uzak tut, atalarımız gibi Sana karşı
işlediğimiz günahların utancını acıyan, bağışlayan
lütfunla kaldır [Daniel 9:4, 7-9] …
[Kutsal Sözlerine karşıt olan her günahımı şimdi
sana itiraf ederim: …]
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Kullarının duasını, yakarışını işit. Adın uğruna, ya Rab,
yüzünü kilisene çevir; kiliseni aydınlat ve kutsa.
Doğruluğumuzdan değil, Senin büyük merhametinden
diliyoruz; ya Rab, dinle! Ya Rab, bağışla! Adının hatırı
için gecikme! Çünkü bizler senin halkınız [Daniel 9:1719] …
Kilisenin övgüleri üzerinde egemenlik süren Babamız,
sonsuz egemenliğin, sonsuz gücün işlerimizle ve
sözlerimizle hayatımızın bütün günlerinde övülsün.
Merhametini, krallığını ve görkemini daima överiz: Ey
atamız İsrail'in Tanrısı RAB, Sonsuzluk boyunca sana
övgüler olsun! Ya RAB, büyüklük, güç, yücelik, zafer ve
görkem senindir. gökte ve yerde olan her şey senindir.
Egemenlik senindir, ya RAB! Sen her şeyden yücesin.
Zenginlik ve onur senden gelir. Her şeye egemensin.
Güç ve yetki senin elindedir. Birini yükseltmek ve
güçlendirmek Senin elindedir. Ey Tanrımız, sana
şükrederiz, görkemli adını överiz [I.Tarihler 29:10-13]
…
Göklerdeki Babamız, senden dileyenlere Kutsal
Ruhunu ve bereketlerini bağışlarsın [Luka 11:13] …
Her durumda bize yardımcı olan gücün için Sana
şükürler olsun; Sana kilisende ve Mesih İsa'da bütün
kuşaklar boyunca, sonsuzlara dek yücelik olsun!
[Efesliler 3:21] …
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Mesih’teki iman aracılığı ile Sana daima yalvarış için
cesaretimiz vardır. Sana övgüler olsun; Mesih adıyla
dileyenlere çözdüğün bereketlerin için Sana şükürler
olsun; Ey atalarımızın Tanrısı RAB, Sen göklerde
oturan Tanrı değil misin? Ulusların bütün krallıklarını
yöneten sensin. Güç, kudret senin elindedir. Kimse
sana karşı duramaz. Ey Tanrımız, bu ülkede
yaşayanları halkın İsrail'in önünden kovan ve ülkeyi
sonsuza dek dostun İbrahim'in soyuna veren Sen değil
misin? Başımıza bela, savaş, yargı, salgın hastalık,
kıtlık gelirse, Senin kutsal adını çağıracağız ve senin
önünde duracağız. Sıkıntıya düştüğümüzde Sana
yakaracağız, Sen de duyup bizi kurtaracaksın
[II.Tarihler 20:6-7, 9] …
Kutsal Ruh’ta ve kutsal gerçeğinde kalarak Sana
dualarımızı yükseltiriz; ya RAB, güçlünün karşısında
güçsüze yardım edebilecek Senden başka kimse
yoktur.
Ey Tanrımız RAB, bize yardım et, çünkü Sana
güveniyoruz [II.Tarihler 14:11]. Rab İsa Mesih’in lütfu
ile Sana dua ederiz…
… BABA, OĞUL ve KUTSAL RUH adıyla. Amin.
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övgülerimiz-şükranlarımız…

harikalar yaratan güçlü RABbimiz
zayıflıklarımızdaki kutsal gücün için,
Mesih’teki her yeni başlangıç için
Sana övgüler olsun, Sen Kutsalsın.
Kutsal Ruh’un bağışladığı ölümsüzlük için,
Ruh’undan gelen aydınlanış ve rehberlik için,
Sendeki yeni yaşamın sevinci için,
Sana şükürler olsun, Sen iyisin.
Mesih’teki iman, ümit ve sevgi için,
yaşamlarımızdaki varlığın için,
sarsılmaz vaatlerin ve sonsuzluk umudu için
Sana şükürler olsun,
Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın.
bugün
Rab’be
güvenerek
korkularımdan
vazgeçmeyi seçiyorum ve Mesih’teki
özgürlüğe bakarak dua edeceğim…
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(8-) Vaftizinizi Güçlendirin!
Vaftizimiz bizi doğrulukta ve kutsallıkta yaşamaya
çağırmaktadır. Öyleyse vaftizimizi hatırlamak,
yaşamlarımızı her günde doğruluk ve kutsallık
açısından denetlemeyi getirmelidir. İşlerimizi,
sözlerimizi Mesih’in doğruluk ve kutsallığına yaraşır
olması açısından disiplin etmeliyiz.
Duygularımızı ve düşüncelerimizi kutsal vaftiz
tacımıza yaraşır olsun diye denetlemeliyiz; öyle ki,
yaşamlarımız tüm gizlilik ve açıklıklarıyla Rab’be
ayrılmış olsun, Rab’be yaraşır olsun:
Romalılar 6:22 Ama şimdi günahtan özgür kılınıp
Tanrı'nın kulları olduğunuza göre, kazancınız
kutsallaşma ve bunun sonucu olan sonsuz
yaşamdır.
23 Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı
ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır.
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xcviiiİman

Açıklaması
Bizi kutsalların ışıktaki mirasına ortak olmaya yeterli
kılan ve bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp
sevgili Oğlu'nun egemenliğine aktaran Baba Tanrı'ya
inanıyoruz.
Görünmez Tanrı'nın görünümü, bütün yaratılışın ilk
doğanı Kurtarıcı Rab Mesih’te kurtuluşa ve
günahlarımızın bağışına sahip olduğumuza inanıyoruz.
Yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şeyin
Mesih’te yaratıldığına; her şeyin O'nun aracılığıyla ve
O'nun için var olduğuna; her şeyden önce var olan
Mesih’e ve her şeyin varlığını O'nda sürdürdüğüne
inanıyoruz.
Bedenin, yani kilisenin başı olan Mesih'in her şeyde
ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk
doğan olduğuna inanıyoruz.
Baba Tanrı’nın bütün doluluğunun O'nda
bulunmasını uygun gördüğüne; Mesih'in çarmıhta
akıtılan kanı aracılığıyla esenliğin sağlanarak; yerdeki
ve gökteki her şeyin Mesih aracılığıyla Tanrı’yla
barıştırıldığına inanıyoruz.
Kötülükler ve günahlar yüzünden bir zamanlar
Tanrı'ya yabancı ve düşman iken, bizleri Tanrı'nın
önüne kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkarmak için,
Mesih’in öz bedeninin ölümü aracılığı ile bizleri
Tanrı'yla barıştırdığına inanıyoruz.
Duyduğumuz bu Müjde'nin verdiği umuttan
kopmadan, imanda temellenip yerleşmiş olarak devam
etmeye; bu göğün altındaki bütün yaratılışa Müjde'nin
duyurulması için hizmetkâr olmaya inanıyoruz. Amin.
315

övgülerimiz-şükranlarımız…

halkını kurtaran Tanrımız,
lütufkar sevginin doluluğu için,
Mesih’teki sonsuz merhamet ve devam eden
karşılıksız bağışlaman için
Sana övgüler olsun, Sen Kutsalsın.
Seni hoşnut eden her iş için,
inançlı her tanıklık için,
bize öğrettiğin her doğruluk örneği için
Sana şükürler olsun, Sen iyisin.
Kutsal Ruh’unla özlettiğin paklık için,
sevginle bağışladığın armağanların için,
iyiliklerinin bolluğu için
Sana şükürler olsun,
Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın.
bugün
bedenimi ve benliğimi dizginleyerek,
canımın gerçek açlık ve susuzluğunu
doyuracak olan Kutsal Yazılar’a yenilenmiş
bir düşünceyle bakabilmek için dua
ediyorum…
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İman zayıf ya da güçlü olabilir, çoğu zaman ve
birçok yollarla saldırıya maruz kalabilir ve zayıf
düşebilir, ancak sonuçta zaferlidir: Çünkü
imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı olan
Mesih zaferlidir. Bu yüzden Mesih aracılığıyla,
kurtaran
iman
tam
bir
güvenceye
xcix
kavuşmamızı sağlar.
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Tövbe etmek, kurtuluşumuzu kendimizin satın
aldığı bir iş değildir; tövbe etmek, bu eylem ile
kendimizi kurtarma yolu değildir.
Kendimizi iyi işlerle kurtaramayacağımızı kabul
ettiğimiz için tövbe ederiz.
Tanrı’nın merhametine ihtiyacımız olduğunu kabul
ettiğimiz için tövbe ederiz.
Tanrı’nın kutsallığı karşısında bizlerin kurtarılmaya
muhtaç kimseler olduğunu bilerek tövbe ederiz.
Tövbe etmeyi üç adım ile özetleyebiliriz:
(1-) Tövbe etmek, bilerek ve bilmeyerek işlenen
günahlardan dolayı suçlu olduğunu kabul etmek
(günah konusunda Tanrı ile aynı fikirde olmak) ve bunu
açıkça itiraf etmektir.
(2-) Tövbe etmek, Tanrı’nın karşılıksız olarak
Mesih’te verdiği bağışlamayı alçakgönüllülükle kabul
etmektir.
(3-) Tövbe etmek, bu iki adımdan sonra Kutsal
Yazılar’ın ve Kutsal Ruh’un rehberliği ile kendimizi
Tanrı’nın hizmetine sunarak, herkesi bağışlayarak,
Mesih’in uğruna çarmıha gittiği kilisesine olan
hizmetimize yenilenmiş olarak devam etmektir –öyle ki,
her şey Tanrı’nın yüceliği ve insanın iyiliği için olsun…
Tövbe ve Af Dileme-7
Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı;
Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur.
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Rabbin adına gelen
ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun.
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun;
başlangıçta olduğu gibi şimdi daima ve sonsuza
dek. Amin.
iman açıklaması…
Aklı ve yüreği tartmak için, kendinizi sınamak için
Mezmur 139’dan birkaç ayete odaklanıp dua ediniz:
(1-2, 23-24; 3-4, 23-24; 5-6, 23-24; 7-10, 23-24; 1112, 23-24; 13-14, 23-24; 15-16, 23-24; 17-18, 2324; 19-22, 23-24)
Atalarımızın Tanrısı Rab, yakarışlarımızı duy, Kralımız
Sensin, duamız Sana erişsin, kulunla yarıya girme
Senin önünde kimse aklanamaz, günah işledik,
Kutsal Sözlerini unuttuk, emirlerini önemsemedik, Sen
Kutsalsın, bize merhamet eyle…
İşaya 59:12 Çünkü sana çok kez başkaldırdık,
Günahlarımız bize karşı tanıklık ediyor,
İsyanlarımız hep yanıbaşımızda.
Suçlarımızı kabul ediyoruz.
(… Sen Kutsalsın, bize merhamet eyle. )
ON EMİR (1-4):
–Karşımda başka ilahların olamayacaktır.
–Kendine gökte, yerde ya da sularda yaşayan canlıya
benzer put yapmayacaksın.
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–Tanrın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın.
–Şabat (Sebt) gününü kutsal sayarak (takdis et) hatırla.
Yaratan ve Kurtaran Tanrımız, yalnız sana karşı
günah işledik, senin gözünde kötü olanı yaptık,
günahımız başkalarına sıkıntı getirdi ve başkalarının
günah işlemesine neden olduk, kötülük yaptık ve
başkalarının yüreklerinin katılaşmasına neden
olduk, Seni bütün kalbimizle sevemedik, Sen
Kutsalsın, bize merhamet eyle…
ON EMİR (5-10):
–Babana ve annene saygı göster.
–Zina etmeyeceksin.
–Çalmayacaksın.
–Komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin.
–Komşunun evine göz dikmeyeceksin.
Atalarımızın Tanrısı Rab, samimi tövbe ile sana
geliyoruz, yakarışlarımızı duy, Kutsal Antlaşmanı
hatırla, merhametinle tövbemizi kabul et, kutsal
emirlerine karşı geldik, kutsal yasaklarını dinlemedik,
doğru yoldan saptık ve kötülük yaptık; günahlarla,
isyanlarla Senden uzaklaştık, Sen adil davrandın,
bizse kötülük yaptık, insanı kendimiz gibi sevemedik,
Sen Kutsalsın, bize merhamet eyle…
Efesliler 4:32 Birbirinize karşı iyi yürekli,
şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı
gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.
–başkalarını bağışlama dualarınız…
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Bütün suçlarımızı bağışlayan, hastalıklarımızı
iyileştiren RAB, Sen kutsalsın; İsrail'e tövbe veren
RAB, gerçek bağışlanma Senden gelir, Sana övgüler
olsun; Sen kutsal, Kutsal, Kutsalsın…
Mezmur 51’den birkaç ayete bakınız.
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız,
samimi tövbe ile Sana geliyorum,
kutsal evrensel ve elçisel imanda beni yenile;
evrenin kralı olan Babamız,
sevgin sonsuzdur, merhametin sınırsız;
bizlere Kutsal Sözlerini verdin,
Seni tanımamızı ve anlamamızı istedin,
Sana sonsuz şükürler olsun, Sen kutsalsın;
sonsuzluğun Tanrısı RAB,
övgü ve yücelik Senindir,
Sen dün, bugün ve yarın aynısın;
Kutsal Sözün ile halkını daima yönlendirdin,
Kutsal Sözün ve Kutsal Ruh’un ile
halkına öncülük edersin.
Kelam’ın ile aklımı ve yüreğimi karmaşıklıktan arıt,
esas ihtiyacım olan düzeni ve yönü bana göster,
lütfunla beni kendi isteğine göre yönlendir,
yüreğimi Sana çevirmek için benim gücüm yok,
Sen beni yönlendir
ve Mesih’te umudumu yenile.
Daniel 9:9 Sana karşı geldiğimiz halde, sen acıyan,
bağışlayan Tanrımız Rab'sin.
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-kişisel itiraflar…
-Tövbe Duaları-I/II (ON EMİR)
cderinliklerden

Sana sesleniyorum, ya RAB,
günahın, mezarın derinliklerden sesimi işit,
yalvarışıma kulak ver!
Sen suçların hesabını tutarsan,
önünde kimse duramaz.
ama Sen bağışlayıcısın,
öyle ki Senden korkulsun.
ya RAB, canım Seni gözlüyor,
ve sözüne umut bağlıyorum.
sabahı gözleyenlerden daha çok,
canım iyiliklerini gözlüyor.
ey İsrail’in umudu RAB,
Sende sevgi ve tam kurtuluş vardır.
kurtar halkını bütün suçlarından…
Mesih Rabbimiz, bizler uğruna acıdan, utançtan,
çarmıhtan geçtin; Sen Kutsalsın… Kurtarıcı
Rabbimiz, ölümü ve mezarı yendin. Şimdi ve
sonsuza dek egemenlik sürersin; acılarımıza,
tövbemize bak, suçlarımızı bağışla; günahların
affı, ölülerin dirilişi ve sonsuz yaşam umudunda
beni yenile, Sen iyisin, bize merhamet eyle…
Suçlarımız bize karşı tanıklık etse de, adın uğruna ya
RAB, bizi küçümseme, pek çok döneklik ettik, Sana
karşı günah işledik. Adın uğruna, görkemli tahtının hor
görülmesine izin verme. Mesih’teki antlaşmanı anımsa,
bizleri koru, bizleri affet…
322

Atalarımızın Tanrısı Rab, merhametli ve sabırlısın; lütuf
dolu Babamız, bağışlayıcısın; kutsal adaletin Tanrısı,
merhametini Mesih’te açıkladın, O’nun çarmıh
acılarında biz şifa bulduk; Sana övgüler olsun.
Dünyanın günahını kaldıran Tanrı Kuzusu’na iman
edenleri bağışlayan Tanrımız, Kutsal Ruh’un ile bizlerin
kirliliğini yıka. Yerde ve gökte adı kudretli olan
Tanrımız, ışığım Sensin, beni aydınlat, adı kutsal
olan Babamız, adaletin korkunçtur, merhametin
sınırsız, kutsal korkunu yüreklerimize bekçi koy ki,
Kutsal Ruh’u kederlendirmek bizlerden uzak olsun…
Her şeye gücü yeten Tanrımız, kayıp koyunlar gibi
yoldan saptık, benliğimizin tutkularını izledik.
Yapmamız gerekenleri yapmadık, yapmamamız
gerekenleri yaptık, göklerin ve senin huzurunda
günah işledik, ama sen merhametlisin, sana yakaran
kullarına yakınsın, Mesih aracılığı ile günahlarını
itiraf edenleri kabul edersin; Kutsal Ruh’un gücüyle
tövbe edenleri bağışlarsın. Pişman olanları
düşmüşlükten kaldırırsın…
Kutsal olan Tanrımız, Senin kutsal adına yaraşır bir
şekilde yürümek için bize merhamet eyle; Kutsal olan
Tanrımız, Seni hoşnut eden ruhani hayatın yolunu
izlememiz için kutsal yasanı yüreklerimize yaz. Kutsal
olan Tanrımız, günahkârları sana döndürmek için
adımlarımızı pekiştir; övgü ve şükran taşan bir yürekle
Sana hizmet edeyim diye beni bereketle, kutsal
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hizmetinde beni kullan… Sen kutsalsın, bize merhamet
eyle… amin.
Rabbin Duası…
*Bu duayı ettiniz ama tövbe ve itiraf ettiğiniz
şeylerin arkasında, günaha ve düşüşe sebep olan
yürek düşüncelerinizi değiştirmek için ne yapmaya
karar verdiniz?
—aklınızı değiştirmeniz gerek,
—yüreğinizi değiştirmeniz gerek,
—yolunuzu değiştirmeniz gerek…
Yaşamımız arkasında bir düşünce vardır.
Yaptıklarımız ya da yapmadıklarımız arkasında bir
düşünce yatmaktadır.
Sizi günaha düşüren, sizi üzüntüye, utanca
düşüren, yaşamınızda sıkıntılara yol açan esas
problem gittiğiniz yol değil mi? Öyleyse yolunuzu
değiştirmeniz gerekmiyor mu?
Düşüncenizi Mesih düşüncesi ile değiştirmeniz
gerek, yollarınızı Mesih’in yoluna döndürmeniz
gerek…
—bundan böyle eski yollarınızı bırakmaya
karar verdiniz mi?
—bundan böyle sizi günaha düşüren eski
yolunuzdan Mesih’in yoluna dönmeye karar
verdiniz mi?
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—bırakmaya
karar
verdiğiniz
alışkanlıklarınızın ve işlerinizin, dönmeye
karar
verdiğiniz
düşüncelerinizin
ve
duygularınızın yerini nelerle doldurmaya
çalışacağınıza karar verdiniz mi? Tanrı
hakkındaki düşüncenizi yenilemeniz gerek.

325

(9-) Vaftizinizi Güçlendirin!
Günlük yaşamın her adımında vaftizimizi
hatırlamak, bizlere “günahları bağışlanmış ve Kutsal
Ruh armağanı almış kimseler gibi mi yaşıyorum?” diye
düşündürtmelidir.
Bu da bizleri dünyaya, benliğe, şeytana karşı kutsal
bir direnişle yürümeye teşvik etmelidir.
“Ben vaftiz oldum; öyleyse bütün yaşamımı her gün
Mesih’e vererek yürümeliyim” diye tövbe ve iman ile
kutsal vaatlere bakarak ve Mesih’teki bereketlere
sarılarak devam etmek için, vaftizimiz güçlü bir
teşviktir:
Elçilerin İşleri 2:38 Petrus onlara şu karşılığı verdi:
"Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz
olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal
Ruh armağanını alacaksınız.
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İMAN SIRRIci
Kuşkusuz Tanrı yolunun sırrı büyüktür. O, bedende
göründü, Ruh'ça doğrulandı, Meleklerce görüldü,
Uluslara tanıtıldı, Dünyada O'na iman edildi, Yücelik
içinde yukarı alındı.
Göğe çıkmış olan Mesih Tanrı'nın sağındadır.
Bütün melekler, yetkiler ve güçler O'na bağlı kılınmıştır.
Mübarek ve tek Hükümdar, kralların Kralı, rablerin
Rabbi, ölümsüzlüğün tek sahibi, yaklaşılmaz ışıkta
yaşayan, hiçbir insanın görmediği ve göremeyeceği
Tanrı, Mesih'i belirlenen zamanda ortaya çıkaracaktır.
Onur ve kudret sonsuza dek O'nun olsun! Amin.
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övgülerimiz-şükranlarımız…

Yüce olan RAB’bimiz
layık olamadığımız sevgin için,
hak edemediğimiz bereketlerin için,
Kutsal Ruh’ta devam eden
Sendeki birlik ve paydaşlığımız için
Sana övgüler olsun, Sen Kutsalsın.
Kutsal Ruh’unla bağışladığın
günahların affı ve bedenin dirilişi için,
ölümsüzlük ve sonsuz yaşam için,
acılarımızda yanımızda olan Mesih’in varlığı
için, zayıflıklarımızda destek olan Mesih’in
gücü için
Sana şükürler olsun, Sen iyisin.
başkaları aracılığı ile bize bağışladığın
fedakârlıklar için,
Kutsal Söz ve Sakramentlerin hizmeti için,
cömertçe vermemize vesile olan imkânlar
için,
Sana şükürler olsun,
Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın.
bugün
ruhta ve gerçekte tapınabilmeyi canıma
giydirebilmek için, sessizlik ve kutsal
dinlenmeyi arayacağım; ve Kutsal Yazılar’a
Senden duyabilmek için bakacağım…
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İbraniler 12:2 Gözümüzü imanımızın öncüsü ve
tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O kendisini
bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp
çarmıhta ölüme katlandı ve Tanrı'nın tahtının
sağında oturdu.
10:22 Öyleyse yüreklerimiz serpmeyle kötü
vicdandan arınmış, bedenlerimiz temiz suyla
yıkanmış olarak, imanın verdiği tam
güvenceyle, yürekten bir içtenlikle Tanrı'ya
yaklaşalım.
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Tövbe etmek, kurtuluşumuzu kendimizin satın
aldığı bir iş değildir; tövbe etmek, bu eylem ile
kendimizi kurtarma yolu değildir.
Kendimizi iyi işlerle kurtaramayacağımızı kabul
ettiğimiz için tövbe ederiz.
Tanrı’nın merhametine ihtiyacımız olduğunu kabul
ettiğimiz için tövbe ederiz.
Tanrı’nın kutsallığı karşısında bizlerin kurtarılmaya
muhtaç kimseler olduğunu bilerek tövbe ederiz.
Tövbe etmeyi üç adım ile özetleyebiliriz:
(1-) Tövbe etmek, bilerek ve bilmeyerek işlenen
günahlardan dolayı suçlu olduğunu kabul etmek
(günah konusunda Tanrı ile aynı fikirde olmak) ve bunu
açıkça itiraf etmektir.
(2-) Tövbe etmek, Tanrı’nın karşılıksız olarak
Mesih’te verdiği bağışlamayı alçakgönüllülükle kabul
etmektir.
(3-) Tövbe etmek, bu iki adımdan sonra Kutsal
Yazılar’ın ve Kutsal Ruh’un rehberliği ile kendimizi
Tanrı’nın hizmetine sunarak, herkesi bağışlayarak,
Mesih’in uğruna çarmıha gittiği kilisesine olan
hizmetimize yenilenmiş olarak devam etmektir –öyle ki,
her şey Tanrı’nın yüceliği ve insanın iyiliği için olsun…
Tövbe ve Af Dileme-8
Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı;
Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur.
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Rabbin adına gelen
ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun.
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun;
başlangıçta olduğu gibi şimdi daima ve sonsuza
dek. Amin.
iman açıklaması…
Aklı ve yüreği tartmak için, kendinizi sınamak için
Mezmur 139’dan birkaç ayete odaklanıp dua ediniz:
(1-2, 23-24; 3-4, 23-24; 5-6, 23-24; 7-10, 23-24; 1112, 23-24; 13-14, 23-24; 15-16, 23-24; 17-18, 2324; 19-22, 23-24)
Atalarımızın Tanrısı Rab, yakarışlarımızı duy, Kralımız
Sensin, duamız Sana erişsin, kulunla yarıya girme
Senin önünde kimse aklanamaz, günah işledik,
Kutsal Sözlerini unuttuk, emirlerini önemsemedik, Sen
Kutsalsın, bize merhamet eyle…
İşaya 59:12 Çünkü sana çok kez başkaldırdık,
Günahlarımız bize karşı tanıklık ediyor,
İsyanlarımız hep yanıbaşımızda.
Suçlarımızı kabul ediyoruz.
(… Sen Kutsalsın, bize merhamet eyle. )
ON EMİR (1-4):
–Karşımda başka ilahların olamayacaktır.
–Kendine gökte, yerde ya da sularda yaşayan canlıya
benzer put yapmayacaksın.
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–Tanrın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın.
–Şabat (Sebt) gününü kutsal sayarak (takdis et) hatırla.
Yaratan ve Kurtaran Tanrımız, yalnız sana karşı
günah işledik, senin gözünde kötü olanı yaptık,
günahımız başkalarına sıkıntı getirdi ve başkalarının
günah işlemesine neden olduk, kötülük yaptık ve
başkalarının yüreklerinin katılaşmasına neden
olduk, Seni bütün kalbimizle sevemedik, Sen
Kutsalsın, bize merhamet eyle…
ON EMİR (5-10):
–Babana ve annene saygı göster.
–Zina etmeyeceksin.
–Çalmayacaksın.
–Komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin.
–Komşunun evine göz dikmeyeceksin.
Atalarımızın Tanrısı Rab, samimi tövbe ile sana
geliyoruz, yakarışlarımızı duy, Kutsal Antlaşmanı
hatırla, merhametinle tövbemizi kabul et, kutsal
emirlerine karşı geldik, kutsal yasaklarını dinlemedik,
doğru yoldan saptık ve kötülük yaptık; günahlarla,
isyanlarla Senden uzaklaştık, Sen adil davrandın,
bizse kötülük yaptık, insanı kendimiz gibi sevemedik,
Sen Kutsalsın, bize merhamet eyle…
Koloseliler 3:13 Birbirinize hoşgörülü davranın.
Birinizin ötekinden bir şikâyeti varsa, Rab'bin sizi
bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.
–başkalarını bağışlama dualarınız…
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Bütün suçlarımızı bağışlayan, hastalıklarımızı
iyileştiren RAB, Sen kutsalsın; İsrail'e tövbe veren
RAB, gerçek bağışlanma Senden gelir, Sana övgüler
olsun; Sen kutsal, Kutsal, Kutsalsın…
Mezmur 51’den birkaç ayete bakınız.
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız,
samimi tövbe ile Sana geliyorum,
kutsal evrensel ve elçisel imanda beni yenile;
evrenin kralı olan Babamız,
sevgin sonsuzdur, merhametin sınırsız;
bizlere Kutsal Sözlerini verdin,
Seni tanımamızı ve anlamamızı istedin,
Sana sonsuz şükürler olsun, Sen kutsalsın;
sonsuzluğun Tanrısı RAB,
övgü ve yücelik Senindir,
Sen dün, bugün ve yarın aynısın;
Kutsal Sözün ile halkını daima yönlendirdin,
Kutsal Sözün ve Kutsal Ruh’un ile
halkına öncülük edersin.
Kelam’ın ile aklımı ve yüreğimi karmaşıklıktan arıt,
esas ihtiyacım olan düzeni ve yönü bana göster,
lütfunla beni kendi isteğine göre yönlendir,
yüreğimi Sana çevirmek için benim gücüm yok,
Sen beni yönlendir
ve Mesih’te umudumu yenile.
Daniel 9:9 Sana karşı geldiğimiz halde, sen acıyan,
bağışlayan Tanrımız Rab'sin.
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-kişisel itiraflar…
-Tövbe Duaları-I/II (ON EMİR)
ciiduamı

işit, ya RAB
ve yalvarışlarıma kulak ver!
sadakatinle, doğruluğunla cevap ver bana!
ya RAB kulunla yargıya girme,
çünkü hiçbir canlı senin karşında aklanmaz.
düşman beni kovalıyor,
dünya, benlik ve şeytan beni ezip yere seriyor.
ölmüş olanlar gibi,
suçlarım beni karanlıklarda oturtuyor.
canım içimde bayılıyor
büyük sıkındayım ve yüreğim perişan.
harika işlerini derin derin düşünüyor,
ellerimi sana açıyorum,
canım kurak toprak gibi sana susamış.
çabuk cevap ver, ya RAB,
tükeniyorum.
benden yüzünü çevirme,
yoksa ölüm çukuruna inen ölülere dönerim.
hemen duyur bana sevgini,
Sana güveniyorum;
gideceğim yolu bildir bana,
çünkü duam sanadır.
kötü olandan kurtar beni,
Sana sığınıyorum, ya RAB.
bana isteğini yapmayı öğret,
çünkü Tanrım'sın benim.
Senin iyi Ruhun bana öncülük etsin!
adın uğruna yaşam ver bana,
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doğruluğunla kurtar beni sıkıntıdan.
sevginle kurtar beni günahımdan,
kötülükleri ve şeytanın tuzaklarını yok et
yolumdan.
çünkü Senin kulunum ben…
Mesih Rabbimiz, bizler uğruna acıdan, utançtan,
çarmıhtan geçtin; Sen Kutsalsın… Kurtarıcı
Rabbimiz, ölümü ve mezarı yendin. Şimdi ve
sonsuza dek egemenlik sürersin; acılarımıza,
tövbemize bak, suçlarımızı bağışla; günahların
affı, ölülerin dirilişi ve sonsuz yaşam umudunda
beni yenile, Sen iyisin, bize merhamet eyle…
Suçlarımız bize karşı tanıklık etse de, adın uğruna ya
RAB, bizi küçümseme, pek çok döneklik ettik, Sana
karşı günah işledik. Adın uğruna, görkemli tahtının hor
görülmesine izin verme. Mesih’teki antlaşmanı anımsa,
bizleri koru, bizleri affet…
Atalarımızın Tanrısı Rab, merhametli ve sabırlısın; lütuf
dolu Babamız, bağışlayıcısın; kutsal adaletin Tanrısı,
merhametini Mesih’te açıkladın, O’nun çarmıh
acılarında biz şifa bulduk; Sana övgüler olsun.
Dünyanın günahını kaldıran Tanrı Kuzusu’na iman
edenleri bağışlayan Tanrımız, Kutsal Ruh’un ile bizlerin
kirliliğini yıka. Yerde ve gökte adı kudretli olan
Tanrımız, ışığım Sensin, beni aydınlat, adı kutsal
olan Babamız, adaletin korkunçtur, merhametin
sınırsız, kutsal korkunu yüreklerimize bekçi koy ki,
Kutsal Ruh’u kederlendirmek bizlerden uzak olsun…
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Her şeye gücü yeten Tanrımız, kayıp koyunlar gibi
yoldan saptık, benliğimizin tutkularını izledik.
Yapmamız gerekenleri yapmadık, yapmamamız
gerekenleri yaptık, göklerin ve senin huzurunda
günah işledik, ama sen merhametlisin, sana yakaran
kullarına yakınsın, Mesih aracılığı ile günahlarını
itiraf edenleri kabul edersin; Kutsal Ruh’un gücüyle
tövbe edenleri bağışlarsın. Pişman olanları
düşmüşlükten kaldırırsın…
Kutsal olan Tanrımız, Senin kutsal adına yaraşır bir
şekilde yürümek için bize merhamet eyle; Kutsal olan
Tanrımız, Seni hoşnut eden ruhani hayatın yolunu
izlememiz için kutsal yasanı yüreklerimize yaz. Kutsal
olan Tanrımız, günahkârları sana döndürmek için
adımlarımızı pekiştir; övgü ve şükran taşan bir yürekle
Sana hizmet edeyim diye beni bereketle, kutsal
hizmetinde beni kullan… Sen kutsalsın, bize merhamet
eyle… amin.
Rabbin Duası…
*Bu duayı ettiniz ama tövbe ve itiraf ettiğiniz
şeylerin arkasında, günaha ve düşüşe sebep olan
yürek düşüncelerinizi değiştirmek için ne yapmaya
karar verdiniz?
—aklınızı değiştirmeniz gerek,
—yüreğinizi değiştirmeniz gerek,
—yolunuzu değiştirmeniz gerek…
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Yaşamımız arkasında bir düşünce vardır.
Yaptıklarımız ya da yapmadıklarımız arkasında bir
düşünce yatmaktadır.
Sizi günaha düşüren, sizi üzüntüye, utanca
düşüren, yaşamınızda sıkıntılara yol açan esas
problem gittiğiniz yol değil mi? Öyleyse yolunuzu
değiştirmeniz gerekmiyor mu?
Düşüncenizi Mesih düşüncesi ile değiştirmeniz
gerek, yollarınızı Mesih’in yoluna döndürmeniz
gerek…
—bundan böyle eski yollarınızı bırakmaya
karar verdiniz mi?
—bundan böyle sizi günaha düşüren eski
yolunuzdan Mesih’in yoluna dönmeye karar
verdiniz mi?
—bırakmaya
karar
verdiğiniz
alışkanlıklarınızın ve işlerinizin, dönmeye
karar
verdiğiniz
düşüncelerinizin
ve
duygularınızın yerini nelerle doldurmaya
çalışacağınıza karar verdiniz mi? Tanrı
hakkındaki düşüncenizi yenilemeniz gerek.
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SEN’in kapında aflık bulur tövbekar; günahın
açtığı yara çabuk et sürer orada.
pişmanlığımın gözyaşlarını SEN yıkarsın
YAŞAM SUYU ile.
SEN’in paklığın yanında gözyaşlarım da
kirlidir.
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(10-) Vaftizinizi Güçlendirin!
Vaftiz bizi aynı zamanda imanın ev halkına bir aile
bireyi olarak katmaktadır. Yani vaftiz olmuş bir kişinin
kendisini kilise topluluğundan ayrı ve bağımsız olarak
düşünmesi, vaftizin ruhuna aykırıdır. Vaftiz bizi
Tanrı’nın ev halkının içindeki diğerleri ile birlik ve
paydaşlık içinde yaşamaya çağırıyor.
Vaftizimiz bizi aynı Ruh’ta bir bedene vaftiz edilmiş
diğerleriyle
kardeşlik
sevgisiyle
yürümeye
çağırmaktadır. Vaftizimiz bizi aynı imandaki diğerleriyle
uzlaşma, barışıklık, bağışlama ilişkisiyle yürümeye,
kilise topluluğunu sonsuz yaşamın bir ön görüntüsü, bir
vitrini gibi yapmaya çalışmak için desteklemeye
çağırmaktadır:
Bunu başaramayan kimseler ruhsal olarak öksüz
kimseler gibi yaşarlar.
I.Korintliler 12:13 İster Yahudi ister Grek, ister köle
ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere
aynı Ruh'ta vaftiz edildik ve hepimizin aynı Ruh'tan
içmesi sağlandı.
25 Öyle ki, bedende ayrılık olmasın, üyeler birbirini
eşit biçimde gözetsin.
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övgülerimiz-şükranlarımız…

yüce olan Babamız,
Mesih’in kilisesindeki birlik için,
halkına bağışladığın hoşnutluk ve doygunluk
için
Sana övgüler olsun, Sen Kutsalsın.
kutsal egemenliğin için,
kilisen aracılığı ile dünyaya verdiğin her
hizmet ve tanıklık için,
uluslara yardım, teşvik ve teselli imkânları için
Sana şükürler olsun, Sen iyisin.
sonsuz olan Tanrımız,
Kutsal Söz’ünde açıkladığın her gerçeğin için,
bizleri koruyan ve aydınlatan emirlerin ve
yasakların için
Sana şükürler olsun,
Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın.
bugün
Rabbin sözlerine acıkıp susamaya çalışarak
ve bunu hayatımın bütün günlerine
yayabilmek için dua edeceğim…
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Tövbe ve Af Dileme/Topluluk Düzeni-I
Kilisede topluluk olarak Tövbe ve Af Dileme için
bir ayin yapıldığında, ayini yöneten kişi uygun bir
yerde aşağıdaki formatı kullanır.
Tövbe
(ayini yöneten: Kardeşler, her biriniz Rabbin yüzü
önüne gelsin, hata ve günahlarını yüreklerinde benim
sözlerimle itiraf etsin):
Rab Tanrımız, Sonsuz ve her şeye kadir Baba,
Senin kutsal varlığın huzurunda saygıyla itiraf ve
ilan ederiz ki, bizler zavallı birer günahkârlarız,
günah içinde gebe kalınmış olarak doğduk,
bozulmuş doğamızla daima kötülük yaptık,
kötülüğe meyilliyiz, iyi bir şey yapma gücümüz
yok, kökten bozulmuşluğumuz ile kutsal emirlerini
ihlal ettik. Senin doğru yargılarınla kurtulduk.
Ancak Seni üzdük ve gücendirdik, şimdi gerçek
tövbe ile kendimizi kınıyoruz ve utanıyoruz, Senin
lütfundan diliyoruz, acılarımızı iyileştir. Tanrımız ve
Babamız, lütfun ve merhametin boldur, Kutsal
Oğlun Rabbimiz İsa Mesih adıyla bize merhamet
eyle. Günahı ve günahın lekesini bizlerden kaldır,
bütün kalbimizle haksızlığını itiraf eden bizlerde
günden güne artan bir şekilde Kutsal Ruh’unun
lütfunu çoğalt; pişmanlıklarımız bizi gerçek
tövbeye yönlendirsin, acı veren günahlarımız
doğruluğun meyvelerini üretsin ve paklık içinde
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Seni hoşnut etmeyi arayalım. Rabbimiz İsa Mesih
aracılığı ile. Amin.
Günahların Affı
(ayini yöneten: Kim kendisinin gerçekten günahkâr
olduğunu kabul edip Tanrı’nın önünde kendisini
alçaltırsa emin olsun ki, İsa Mesih adıyla Göksel Baba
ona merhamet gösterecektir. Bu şekilde tövbe edip
kurtuluşları için İsa Mesih’e bakan herkese Baba, Oğul
ve Kutsal Ruh adında günahlarının bağışlandığını ilan
ediyorum. Amin).ciii
(Ayini Yöneten Görevli Tarafından Günahların
Affı ilan edilmeden önce “İyi Haber (Müjde)
budur” Diyerek Cemaatin Üzerine Mesih’teki
Bağışlanmanın İlanı Olan Bazı Ayetler
Okunabilir)
Mesih’teki Bağışlanmanın İlanı:
İyi Haber (Müjde) budur:
—Koloseliler 2:12 Vaftizde O'nunla birlikte
gömüldünüz ve O'nu ölümden dirilten Tanrı'nın
gücüne iman ederek O'nunla birlikte dirildiniz.
—II.Korintliler 5:17 Bir kimse Mesih'te ise, yeni
yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni
olmuştur.
—Koloseliler 3:1 Mesih'le birlikte dirildiğinize göre,
gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada,
Tanrı'nın sağında oturuyor.
veya
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—Romalılar 8:31 Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı
bizden yanaysa, kim bize karşı olabilir?
32 Öz Oğlu'nu bile esirgemeyip O'nu hepimiz için
ölüme teslim eden Tanrı, O'nunla birlikte bize her
şeyi bağışlamayacak mı?
33 Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları
aklayan Tanrı'dır.
34 Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş
olan Mesih İsa, Tanrı'nın sağındadır ve bizim için
aracılık etmektedir.
veya
—I.Korintliler 15:21 Ölüm bir insan aracılığıyla
geldiğine göre, ölümden diriliş de bir insan
aracılığıyla gelir.
22 Herkes nasıl Adem'de ölüyorsa, herkes
Mesih'te yaşama kavuşacak.
veya
—Romalılar 5:17 Çünkü ölüm bir tek adamın suçu
yüzünden o tek adam aracılığıyla egemenlik
sürdüyse, Tanrı'nın bol lütfunu ve aklanma
bağışını alanların bir tek adam, yani İsa Mesih
sayesinde yaşamda egemenlik sürecekleri çok
daha kesindir.
18 İşte, tek bir suçun bütün insanların
mahkûmiyetine yol açtığı gibi, bir doğruluk eylemi
de bütün insanlara yaşam veren aklanmayı
sağladı.
19 Çünkü bir adamın sözdinlemezliği yüzünden
nasıl birçoğu günahkâr kılındıysa, bir adamın söz
dinlemesiyle birçoğu da doğru kılınacaktır.

343

Te Deum Laudamus (Seni överiz)
Sen Tanrı'sın, Seni överiz,
Sen Rab'sin, Seni alkışlarız,
Bütün yaratılış Sana tapınır
Sen sonsuz Baba'sın.
Bütün melekler ve göklerin bütün güçleri
Keruvlar ve Seraflar Sana sonsuz övgüler söyler:
Kutsal, kutsal, kutsal Rab, kadir ve güçlü Tanrı,
Gök ve yer Senin görkeminle doludur.
Elçilerin görkemli paydaşlığı Seni över,
Peygamberlerin soylu birlikteliği Seni över
Ak giysili şehitler ordusu Seni över.
Bütün dünyadaki Kutsal Kilisen Seni alkışlar;
Sonsuz görkemli Baba,
Senin gerçek ve tek Oğlun övülmeye layıktır
Kutsal Ruh bizi savunur ve yol gösterir.
Sen, ey Mesih görkemli Kralsın,
Baba'nın sonsuz Oğlu'sun.
Bizi özgür kılmak için beden aldığında
Bakirenin rahminde alçalmayı seçtin.
Ölümün dikenine galip geldin
Göklerin Krallığının kapılarını inananlara açtın.
Görkem içinde Tanrı'nın sağında oturdun.
Tekrar geleceğine ve yargıcımız olacağına
inanırız.
Öyleyse halkına yardıma gel ya Rab,
Onlar Senin kanınla satın alındılar
Bizleri azizlerinle birlikte
Sonsuz görkemine ulaştır.
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Tövbe ve Af Dileme/Topluluk Düzeni-II
Kilisede topluluk olarak Tövbe ve Af Dileme için
bir ayin yapıldığında, ayini yöneten kişi uygun bir
yerde aşağıdaki formatı kullanır.
Pastorel İtiraf
[Göklerdeki Baba]
sonsuz ve merhametli Tanrımız,
Senin kutsallığın ve önünde eğilir ve itiraf ederiz ki,
bizler zayıf ve zavallı günahkâr larız; günahta ve
bozulmuşlukta doğmuş, her kötülüğe eğilimli
kimseleriz; hiç bir iyiliğe layık değiliz. günahlı
yaşamımızla kutsal yasana sürekli karşı geliyoruz; Seni
kendimize karşı öfkelendirdik ve başımıza sonsuz ölüm
yargını getirdik.
[Günah için kederlenmek]
Rab, Seni incittiğimiz için kederlenerek tövbe ediyoruz,
günahlarımızdan utanıyoruz; günahlılığımız ve derin
kederimize acıyıp yardım etmen için yalvarıyoruz.
[Bağışlanmayı dilemek]
bize merhamet eyle, en merhametli olan Tanrımız ve
Babamız, sevgili Oğlun Rabbimiz İsa Mesih’in çektiği
kutsal sıkıntıların hatırı için bütün günahlarımızı
bağışla.
[Kutsallık dilemek]
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Kutsal Ruhun’un lütfunu bize bağışla ki, [bize bunu
öğretebilsin:] yanlışlarımızı yürekten bilebilelim,
böylece kendimizden ve bizi öldürmekte olan
günahlarımızdan tiksinelim ve yeni bir yaşamda
büyüyelim. kutsallığın ve doğruluğun mükemmel
meyvelerini verebilelim ki, Mesih’in aracılığında
bizlerden hoşnut kal diye dua ediyoruz.civ
(Ayini Yöneten Görevli Tarafından Günahların
Affı ilan edilmeden önce “İyi Haber (Müjde)
budur” Diyerek Cemaatin Üzerine Mesih’teki
Bağışlanmanın İlanı Olan Bazı Ayetler
Okunabilir)
Mesih’teki Bağışlanmanın İlanı:
İyi Haber (Müjde) budur:
—Koloseliler 2:12 Vaftizde O'nunla birlikte
gömüldünüz ve O'nu ölümden dirilten Tanrı'nın
gücüne iman ederek O'nunla birlikte dirildiniz.
—II.Korintliler 5:17 Bir kimse Mesih'te ise, yeni
yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni
olmuştur.
—Koloseliler 3:1 Mesih'le birlikte dirildiğinize göre,
gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada,
Tanrı'nın sağında oturuyor.
veya
—Romalılar 8:31 Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı
bizden yanaysa, kim bize karşı olabilir?
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32 Öz Oğlu'nu bile esirgemeyip O'nu hepimiz için
ölüme teslim eden Tanrı, O'nunla birlikte bize her
şeyi bağışlamayacak mı?
33 Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları
aklayan Tanrı'dır.
34 Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş
olan Mesih İsa, Tanrı'nın sağındadır ve bizim için
aracılık etmektedir.
veya
—I.Korintliler 15:21 Ölüm bir insan aracılığıyla
geldiğine göre, ölümden diriliş de bir insan
aracılığıyla gelir.
22 Herkes nasıl Adem'de ölüyorsa, herkes
Mesih'te yaşama kavuşacak.
veya
—Romalılar 5:17 Çünkü ölüm bir tek adamın suçu
yüzünden o tek adam aracılığıyla egemenlik
sürdüyse, Tanrı'nın bol lütfunu ve aklanma
bağışını alanların bir tek adam, yani İsa Mesih
sayesinde yaşamda egemenlik sürecekleri çok
daha kesindir.
18 İşte, tek bir suçun bütün insanların
mahkûmiyetine yol açtığı gibi, bir doğruluk eylemi
de bütün insanlara yaşam veren aklanmayı
sağladı.
19 Çünkü bir adamın sözdinlemezliği yüzünden
nasıl birçoğu günahkâr kılındıysa, bir adamın söz
dinlemesiyle birçoğu da doğru kılınacaktır.
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Gloria in Excelsis (Tanrı'ya yücelik)
En yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun,
Yeryüzünde halkına esenlik olsun.
Rab Tanrı, Göksel Kral,
Herşeye kadir Tanrı Baba,
Sana tapar, şükrederiz,
Görkemin için Seni överiz.
Rab İsa Mesih, Baba'nın tek Oğlu,
Rab Tanrı, Tanrı Kuzusu,
Dünyanın günahını kaldırırsın:
bize merhamet eyle;
Baba'nın sağında oturdun:
Dualarımızı kabul et.
Mesih İsa
Baba'nın görkemi içinde
Kutsal Ruh’la birlikte
Yalnız Sen kutsal olansın,
Yalnız Sen Rab'sin,
Yalnız Sen en yücesin. Amin.
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İznik İman Açıklaması
Yeri ve göğü, görünen ve görünmeyen her şeyin
yaratıcısı, her şeye kadir tek Baba Tanrı’ya inanıyoruz.
Bütün çağlardan önce Baba’da olan
Tanrı’dan Tanrı, Işıktan Işık, Gerçek Tanrı’dan gerçek
Tanrı, kendiliğinden var olan, yaratılmamış, Baba ile
aynı özden olan, Tanrı’nın Oğlu tek Rab İsa Mesih’e
inanıyoruz.
Her şey O’nun aracılığı ile yaratıldı. Biz insanlar ve
kurtuluşumuz için göklerden geldi. Kutsal Ruh ve
Bakire Meryem’den vücut buldu ve insan oldu. Pontius
Platus zamanında çarmıha gerildi, acı çekti ve
gömüldü, Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün dirildi,
göğe yükseldi ve Baba’nın sağında oturdu.
Dirileri ve ölüleri yargılamak için görkem içinde
tekrar gelecek ve O’nun krallığına hiç son
olmayacaktır.
Baba ve Oğul’dan gelen, Rab olan, hayat veren,
Baba ve Oğul’la birlikte tapınılıp yüceltilen,
peygamberler aracılığı ile konuşmuş Kutsal Ruh’a
inanıyoruz.
Tek kutsal evrensel ve elçisel kiliseye inanıyoruz.
Günahların affı için tek bir vaftiz tanıyoruz. Ölülerin
dirilişini ve sonsuz yaşamı bekliyoruz. Amin.
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övgülerimiz-şükranlarımız…

merhametli Tanrımız,
Babamız Sensin,
Sana övgüler olsun, Sen Kutsalsın.
Kutsal olan sevgin için,
sevginle güçlenen iman kardeşliği için,
kilisene duyduğun şefkatin için
Sana övgüler olsun, Sen iyisin.
elinle şekil verip yarattığın
Kutsal Ruh’un gücüyle devam ettirip
koruduğun bu harika yaratılış için,
yaratılış ile bize açıkladığın varlığın
ve gücün için
Sana şükürler olsun,
Sen Kutsal, Kutsal, Kutsalsın.
bugün
“daha iyi bir Mesih öğrencisi olabilirdim”
diyerek, Rabbi hoşnut eden yolda
değişebilmek ve öyle ilerleyebilmek için
dua ediyorum…
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(11-) Vaftizinizi Güçlendirin!
Vaftizimize bakınca, pak bir vicdan ile yaşamak için
Tanrı’ya sunulmuş bir vaat olduğunu hatırlayalım:
“Tanrı'ya yönelen temiz vicdanın dileği olan vaftiz…”
Ve Tanrı’ya temiz bir vicdan sunmanın Mesih’in
dirilişiyle bize sağlanmış olduğunu hatırlayalım.
I.Petrus 3:21 Bu olay vaftizi simgeliyor. Bedenin
kirden arınması değil, Tanrı'ya yönelen temiz vicdanın
dileği olan vaftiz, İsa Mesih'in dirilişiyle şimdi sizi de
kurtarıyor.
Öyleyse imanla yaşamak için, vicdanı pak olarak
koruyarak Tanrı ile birlikte devam eden bir yürüyüş için,
vaftizimize sarılmamız gerekiyor.
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Elçilerin İman Açıklaması
Göğün ve yerin Yaratanı,
her şeye gücü yeten Baba,
Tek Tanrı’ya ve O’nun biricik Oğlu Rabbimiz Mesih
İsa’ya inanıyorum.
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.
Kutsal Ruh’a,
Kutsal evrensel kiliseye,
kutsalların birliğine,
günahların affına,
ölülerin dirilişine
ve sonsuz yaşama inanıyorum. Amin.
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Günahın çözümü için, günahtan kurtuluş için
Müjde’de açıklandığı üzere Mesih’i aracı olarak
gelmiştir (Romalılar 10:1-4; 3:25-28):
Romalılar 10:4 Oysa her iman edenin
aklanması için Mesih, Kutsal Yasa'nın sonudur.
8:3 İnsan benliğinden ötürü güçsüz olan
Kutsal Yasa'nın yapamadığını Tanrı yaptı. Öz
Oğlu'nu günahlı insan benzerliğinde günah
sunusu olarak gönderip günahı insan
benliğinde yargıladı.
4 Öyle ki, Yasa'nın gereği, benliğe göre değil,
Ruh'a göre yaşayan bizlerde yerine gelsin.

bugün
karar verip başladığım duaları, günlerim
boyunca adanmışlıkla devam ettirebilme
gücü dileyerek duama başlıyorum…
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Yolunu Değiştirmek –Gerçek Tövbe
*Tövbe ve Af Dileme dualarınızı yaptınız ama
tövbe ve itiraf ettiğiniz şeylerin arkasında,
günaha ve düşüşe sebep olan yürek
düşüncelerinizi (Meseller 4:23) değiştirmek
için ne yapmaya karar verdiniz?
—aklınızı değiştirmeniz gerek,
—yüreğinizi değiştirmeniz gerek,
—yolunuzu değiştirmeniz gerek…
Sizi günaha düşüren, sizi üzüntüye, utanca
düşüren, yaşamınızda sıkıntılara yol açan
esas problem gittiğiniz yol değil mi? Öyleyse
yolunuzu değiştirmeniz gerekmiyor mu?
Düşüncenizi
Mesih
düşüncesi
ile
değiştirmeniz gerek, yollarınızı Mesih’in
yoluna döndürmeniz gerek…
—bundan
böyle
eski
yollarınızı
bırakmaya karar verdiniz mi?
—bundan böyle sizi günaha düşüren eski
yolunuzdan Mesih’in yoluna dönmeye
karar verdiniz mi?
—bırakmaya
karar
verdiğiniz
alışkanlıklarınızın ve işlerinizin, dönmeye
karar
verdiğiniz
düşüncelerinizin
ve
duygularınızın yerini nelerle doldurmaya
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çalışacağınıza karar verdiniz mi? Tanrı
hakkındaki düşüncenizi yenilemeniz gerek.
Unutmayın! Tövbe etmeniz, aracılığı ile bağışlanmayı
hak ettiğiniz bir iş değildir.
Unutmayın! Tövbe etmeniz, aracılığı ile kurtuluşunuzu
kendinizin satın aldığınız, sizin başardığınız bir iş
değildir.
Günahla mücadelede yolunuzu değiştirmek için, Tanrı
hakkındaki düşüncenizi yenilemeniz gerek.
Sözleriniz ve işleriniz dahil olmak üzere, nasıl
yaşadığınız ile Tanrı hakkında nasıl düşündüğünüz
arasında bir ilişki vardır.
Günahla mücadelede aklınızı ve yüreğinizi değiştirmek
için, yollarınızdan Tanrı’ya dönmek için, Tanrı
hakkındaki düşüncenizi yenilemeniz gerek. Tanrı
hakkında ne düşündüğünüz ile dua, ilahi, sakrament,
tapınma, merhamet işleri dahil, Kutsal Kitap
yorumunuz arasında bir ilişki vardır.
Öyleyse inanç açıklamasının ötesine geçen bir ‘Tanrı’
düşüncesi edinmeniz gerek. Kutsal Tanrı’nın kutsal
korkusu hakkında Kutsal Yazılar’a baktığınızda
(Hezekiel 1:4-28, Daniel 10:4-10, Vahiy 1:12-17,
Mezmur 50:3), Tanrı’nın görkemi, Tanrı’nın yüceliği gibi
kavramların sizden çok uzak olduğu gerçeği ile
yüzleşmeniz gerek.
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Aklınızı ve yüreğinizi dolduran ‘Tanrı’ düşüncesini hiç
sorguladınız mı? Tanrı hakkında Kutsal Yazılar’ın
bildirdiği gerçeklerle, ‘Tanrı’ düşüncesinde sizin
olmanız gereken yer arasındaki farkı hiç düşündünüz
mü? İnsan neden günah işler biliyor musunuz? ‘Bazen’
insan Tanrı’yı “kendisi gibi zanneder” ve ‘Kutsal Tanrı
korkusu’ duymaksızın günah işler (Mezmur 50:21).
Oysa Kutsal Yazılar’ı okumuş bir insan, Tanrı’nın
gizlide ve açıkta olan her şeyi gördüğünü aklında bilir
(Mezmur 90:8, Vaiz 12:14). Ama kişi, Tanrı’yı kendisi
gibi düşündüğü için, Tanrı’yı hor görmüş olur
(Romalılar 2:4-5). Kişiler, Tanrı’yı kendisi gibi
düşündüğü için, bildikleri günahları yanında
göremedikleri
günahları
olduğu
hakkında
düşünmedikleri için, Tanrı’nın lütufkar ve merhametli
olmasını fırsat bilir (İşaya 57:11) ve günah işlerler.
Kişiler, Kutsal Yazılar’daki Tanrı’nın yüceliği ve
Tanrı’nın görkemi konusunda unutkan olmayı seçtikleri
için, Tanrı’nın kutsal korkusunu yaşayamaz ve
Tanrı’dan değil de yaratıklardan korktukları için günah
işlerler (İşaya 51:12-13, Meseller 29:25).42 Samimi
tövbe ile yolunu değiştirmek için Tanrı hakkındaki
düşüncenizi yenilemeniz gerek.
Gözlerini Tanrı’nın kutsallığından yasak olan meyvenin
çekiciliğine çeviren ilk ailemizi düşünün –onlar bu
şekilde düştüler (Tekvin 3:6). Günahla mücadele için
Tanrı’nın
kutsallığına,
görkemine,
yüceliğine
42

Petrus’un insandan koktuğu için nasıl düştüğünü
hatırlayın (Matta 26:69-75, Galatyalılar 2:12-13).
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odaklanmanız gerek. Dünya tarafından nasıl
göründüğünüze bakmaksızın Mesih merkezli, Kutsal
Kitap merkezli, kilise merkezli bir düşünce edinmeniz
gerek. İnsanların onayını arayan bencil yönünüzün size
gurur ve düşüş getirdiğini kabul edip yolunuzdan
dönmeniz gerek.
Günahın kendisinin bir tür uyuşturucu olduğunu iyi ayırt
edin. Bu yüzden başkalarının size yaptığı hatalara ve
günahlarına kızıyorsunuz. Ama kendi günahlarınızın
Kutsal Ruh’u kederlendirdiği hakkında düşünmekten
çok uzaksınız.
Kendi günahlarınıza karşı uyanık olmak için dua
etmeniz gerek. Tanrı Sözü’nü yüreğinize işlesin diye
Kutsal Ruh’un desteğini aramanız ve böylece yolunuzu
değiştirmeniz gerek.
Bütün gün çalışmaksızın (savaşmaksızın) tembellik
yapan Davut örneğini düşünün –zamanı Tanrısayarlığa
yaraşır bir şekilde kullanmak için gayretli olmanız
gerek.
Müjde’yi yaşadığınız çevre ile paylaşmaktan
uzaklaştıkça, kilise ile paydaşlıkta zayıfladıkça günaha
daha yakın olduğunuz gerçeği ile yüzleşmeniz gerek.
Diğer yandan tövbe konusuna doğru bir şekilde
bakmanız için, günah konusuna doğru bir şekilde
bakmanız gerek. Kilisede klasik tövbe dualarını ve
iman açıklamalarını okumaktan öte, bunları gizlideki
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yürek duanız ve iç odanızdaki (Matta 6:6, 18)
tapınışınız yapmanız gerek.
Günah, her kötü düşüncenin ve her kötü işin köküdür.
Günah, iyilikte güçsüz ve kötülüğe eğimli olma
durumudur.
Günah, Tanrı’nın Yasası’na karşı gelmektir.
Günah, Tanrı’nın iradesinde karşı isyandır.
Günah, Tanrı’nın sözlerini yerine getirmemektir.
Günah, Tanrı’nın sözlerini tam mükemmel bir şekilde
tutamamaktır.
Günah, Tanrı’nın sözlerini eksik yapmaktır.
Günah, Tanrı’ya itaatsizliktir.
Günah, insanı Tanrı’dan ayıran bir şeydir.
Günah, insanın Tanrı’ya ve insana yabancılaştığı zihin
körlüğü ve yürek katılığını canımıza getiren şeydir
(Efesliler 4:18).
Günah, insanlar arasındaki ayrılığın sebebidir.
Günah, Tanrının sonsuz yargısını ve gazabını
üzerimize getiren şeydir (Galatyalılar 3:10, Tesniye
27:26).
Günah, kendimizden çıkaramayacağımız bir şeydir
(Yeremya 13:23; 2:22, Mezmur 14:3). Bu yüzden
günah, bedelini kendimizin ödeyemeyeceği bir şeydir
(Mezmur 130:3). Bu yüzden günah gerçeğine,
Tanrı’nın müdahalesi olmaksızın (Yuhanna 3:27; 6:44),
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kendimizi [en iyi işlerle bile] kurtaramayacağımızı
görerek bakmamız gerek.
Meseller 4:23 Özenle yüreğini koru
Çünkü yaşam oradan kaynaklanır.
Kutsal Yasa’ya baktığımızda Tanrı’nın düşüncesini,
Tanrı’nın paklığını ve kutsallığını görüyoruz. Aynı Yasa
bize yüreğimizin zayıflığını, yüreğimizin güçsüzlüğünü
ve kötülüğünü de gösteriyor. Böylece Yasa’nın yargısı
karşısında kurtuluşumuz için Kurtarıcı Mesih’e
ihtiyacımızı görüyoruz. Yasa’ya Mesih aracılığında ile
bakmak ise bize tövbe için teşvik oluyor (Romalılar
10:4):
Matta 5:17 Kutsal Yasa'yı ya da peygamberlerin
sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın.
Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim.
Elçilerin İşleri 13:38-39 Dolayısıyla kardeşler,
şunu bilin ki, günahların bu Kişi aracılığıyla
bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle
ki, iman eden herkes, Musa'nın Yasası'yla
aklanamadığınız her suçtan O'nun aracılığıyla
aklanır.
Öyleyse Tanrı’ya yakınlığımı ve Tanrı’yla ilişkimi,
‘yapmam gerekenler ve yapmamam gerekenler’
şeklinde bir liste ile düzenleyemeyeceğimi bilmem
gerek. Ne kadar çok iş yapsam da, işlerimin Mesih’in
kilisesi uğruna yaptığı iş gibi tam mükemmel
olmadığını daima hatırlamam gerek. Ne kadar çok iş
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yapsam da, işlerimin kutsal olan Tanrı’yı tam hoşnut
etmekte yetersiz olduğunu bilmem gerek (İşaya 64:6,
Eyüp 15:14; 25:4 krş. Mezmur 51:5, Romalılar 7:18).
Benzer şekilde tövbe ve af dilemenin, dramatik bir
metni okuma işi olmaktan öte bir şey olduğunu ayırt
etmeniz gerek.
Mesih’e bakarak tövbe etmeniz gerek. Kutsal Ruh’un
mesh edişini arayarak tövbe etmeniz gerek.
I.Timoteyus 6:11 … Doğruluğun, Tanrı yolunun,
imanın, sevginin, sabrın, uysallığın ardından koş.
Tövbemiz yaşamımızı değiştiren bir adım olmadıkça,
hayatımız da bozulmuş tövbelerle dolu olmaya devam
edecektir. Bu durumda hayatınızı sıkıntıya sokan
şeylerin kaynağını dışarıda aramayın, sizi düşüren
şeylerin kendinizden kaynaklandığı gerçeğini kabul
edin.
Bozulmuş tövbelerle yaşamak, çukurlar ve tümseklerle
dolu bir yolda koşmaya çalışmak gibidir. Böyle bir
yolda ayağınızın takılıp düşmemek daha da imkânsız
hale gelir. Bu durumda koşmaktan vazgeçmek yerine,
koşacağınız yolu değiştirmeniz gerekir.
Kutsal Kitap merkezli ve Mesih merkezli bir tövbe,
Tanrı’nın ne düşündüğü ile ilgilenir. Böyle bir tövbe,
Tanrı düşüncesini edinmekle ilgilenir. Böyle bir tövbe,
yaşantınızı Tanrı’nın ne düşündüğü ile denetleme
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alışkanlığını geliştirir. Böyle bir tövbe, Mesih’le aynı
düşüncede olmaya gayret eder. Böyle bir tövbede kişi
kutsal Tanrı korkusunda yaşamayı öğrenmiştir –Kutsal
Ruh’u kederlendirme korkusu, lütuf dolu olan Tanrı’nın
iyiliklerine yanlış karşılık verme korkusu…
Böyle bir kutsal korku ya da kutsal hassasiyet, Mesih
benzerliğine dönüşme tutkusu ile yakından ilişkilidir
(Romalılar 13:14, II.Korintliler 3:18 krş. Yuhanna 17:16,
19, 22).
Samimi Tövbe ve Mesih benzerliğinde yenilenme
tutkusu ile ilerlemeye devam ettiğimizde, benliği ve
dünyasallığımızı çarmıha gererek devam etmiş oluruz.
Samimi Tövbe, bizde Mesih gözüksün diye gayret
eder.
Ve samimi tövbe, yolunu değiştirmek, yönünü Mesih’e
döndürmek için düşüncesini değiştirmekle ilişkilidir:
Filipililer 4:8 Sonuç olarak, kardeşlerim, gerçek,
saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık
uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa,
onu düşünün.
Mesih’te Tanrı’nın hoşnut olduğu bir yolda
ilerleyeceksek, Mesih benzeri davranışları kendimizin
edineceksek, tövbemizin dramatik bir metni okumaktan
öteye gitmesi gerekir.
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Böylece Kutsal Kitap merkezli ve Mesih merkezli bir
tövbe, gündelik yaşamın her anında Mesih’i giyinmiş
olarak devam etmeye çalışacaktır.
Galatyalılar 5:22 Ruh'un ürünüyse sevgi, sevinç,
esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak
huyluluk ve özdenetimdir.
Kutsal Ruh’un meyvesine dikkat edin. Bunlar olmadan
Mesih benzeri bir yaşam yaşayamayız. Sevgi
olmaksızın başkalarına Mesih’in şefkatini ve sevecen
ilgisini nasıl iletebilirsiniz ki?
Kutsal Ruh’un meyvesine dikkat edin. Bunlar
olmaksızın başkalarını bağışlayabilir miydiniz?
Kendi isteklerinizin peşinden gitmek yerine Tanrı’yı
hoşnut eden yola dönmek için, tövbeniz sizlere aklıda
ve yürekte bir yenilenme olmalıdır; öyle ki, tövbeniz bu
andan itibaren yaşamın her alanında yenilenmiş bir
başlangıç olsun.
Kutsal Ruh’un meyvesine dikkat edin. Bunlardan uzak
olduğumuz zaman, eksik olduğumuz zaman günaha
direnebilme gücümüz olabilir mi?
Yaşamınız “ben yumuşak huylu, alçakgönüllüyüm”
diyen Mesih’i ne ölçüde yansıtıyor (Matta 11:29)?
Kişisel önceliklerinizi Tanrı’nın işi için kurban etmeye
hazır mısınız (Filipililer 2:21)? Kutsal Kitap ve Mesih
merkezli bir tövbe, dramatik dualar okumanın ötesine
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geçer. Böyle bir samimi itiraf ve af dileme, yolunuzu
değiştirmeniz ve yönünüzü Mesih’e dönmenizle
ilişkilidir.
Gördüğünüz ya da size yapılan adaletsizlikler
karşısında merhamet duygunuz ne oranda çalışıyor?
Lütuf ile bağışlandığınızı bildiğiniz için, size karşı suç
işleyenleri bağışlayabiliyor musunuz (Matta 6:12)?
Hak etmediğiniz halde karşılıksız olarak suçlarınızın
affedildiğini bildiğiniz için, düşmanlarınız ve sizden
nefret edenler için “Tanrım, onları bağışla, ne
yaptıklarını bilmiyorlar” diyebiliyor musunuz (Luka
23:34)?
Samimi tövbe bu dünyada kutsallıkla yaşamayı
hedefleyecektir. Kutsal Kitap merkezli ve Mesih
merkezli bir tövbe, her zorluk ve baskı anında bile,
acılarıyla bize örnek olan Mesih’i izlemenin gayretiyle
dolu olacaktır (I.Petrus 2:21-23).
Gündelik yaşamın her alanında, içinde bulunduğumuz
her durumda, özellikle bize yapılan haksızlıkları ve
kötülükleri paklıkla cevaplamayı başaramıyorsak,
tövbemiz, lütufla kurtulmuş insanların yaşadığı bir
eylem olmaktan uzak olmaz mı?
Her ayartı karşısında, uğradığınız her haksızlık
karşısında “acaba içinde bulunduğum durumda Tanrı
benim nasıl davranmamdan hoşnut olurdu?” diye
düşünmeksizin günahtan nasıl kaçınabilirsiniz ki?
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Yolunuzu değiştirmeniz gerek, Mesih’in düşüncesini
edinerek sizi günaha düşüren tuzaklardan kaçınmanız
gerek.
II.Petrus 1:5Ama tam bu nedenle de, bütün gayreti
kullanarak, imanınıza erdemi ve erdeminize bilgiyi,
6Ve bilginize benliğe hakim olmayı (özdenetimi) ve
benliğinize hakim olmaya tahammülü (dayanma
gücünü) ve tahammülünüze Tanrı’ya adanmışlığı
(Tanrı yoluna bağlılığı),
7Ve Tanrı’ya adanmışlığınıza kardeşçe sevgiyi ve
kardeşçe sevginize sevgiyi katın.
8Çünkü bu şeyler sizde olur ve çoğalırsa,
Rabbimiz İsa Mesih’in bilgisinde, sizi ne etkisiz
(boş) ne de verimsiz bırakmış olurlar.
Tövbeniz, imanda güçlenmenize yardım ediyor mu?
Tövbeniz, imanı çekici kılan meyveleri yaşamınızda
güçlendiriyor mu? Özdenetimi düşünmeksizin günahla
mücadelede ilerleyebilir misiniz? Hayır.
Bütün gün aklında intikam olan birisinin günahla
mücadelede başarılı olabileceğine kim inanabilir ki?
Şehvetinin peşinden giden bir kişinin kendi hayatına
getirdiği sıkıntıların ağırlığı nasıl hafifleyebilir ki?
Kıskançlıkla mücadele edemeyen birinin, daha zorlu
ayartılarda dayanabileceğini kim düşünebilir ki? Bazı
kimseleri bağışlayamayan, yüreğinde nefret olan bir
kişinin kutsallık yaşamında devamı etmesini kim
bekleyebilir ki?
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Yaşamında özdenetim olmayan bir kişinin sabırlı
olmasını, zorluk ve baskılarda önce dua ile Tanrı’nın
kutsal eli altında alçalıp doğru yöne bakabilmesini kim
bekleyebilir ki?
Sıklıkla yenilemeye çalıştığı tövbesini sevgi ile
birleştirememiş bir kimsenin, Tanrı’ya adanmışlığı
başarabilmesi mümkün müdür? Elbette hayır!
Tanrı ile olan ilişkisinde, Tanrı’ya olan sevgisinde ve
adanmışlığında eksiklikler olan ve bu yüzden sorunlar
yaşayan bir kişinin, insanla sorun yaşamaması söz
konusu olabilir mi? Elbette hayır!
Öyleyse aklınızı ve yolunuzu değiştirmedikçe günahtan
kaçabilir misiniz? Elbette hayır!
Günahla mücadele etmek için emirlere ve yasaklara,
yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler diye
bakmanız yetmez. Emirlere ve yasaklara “nerede
durmalıyım, kime benzemeye dikkat etmeliyim, Mesih
merkezli bir yaşam için kendimden neleri atmalıyım;
benliği yenebilmek için hangi yolda yürümeye devam
etmeliyim, Mesih benzeri bir kutsallıkla devam
edebilmek için neleri edinmem gerek; Mesih
karakterinde büyümek için kendi zayıflıklarımı nasıl
erdemlerle değiştirmeliyim…” diye düşünmeniz gerek.
On Emir konusunda başarısız olmanızı neye
bağlıyorsunuz? Çevreye mi, insanların kötülüğüne mi,
şeytanın ayartısına mı? Ayartı ve günah konusunda
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bunların birer unsur olduğu doğrudur. Ancak sizin
kişisel sorumluluğunuzu ciddiye almanız, imanın bir
gereğidir. İmanınıza erdemi katmak için ne yaptınız;
erdeminize Mesih bilgisi katmak için ne yaptınız;
bilginize özdenetim katmak için ne yaptınız;
özdenetiminize Tanrı yoluna adanmışlığı katmak için
ne yaptınız; insan severliğe Mesih sevgisi katmak için
ne yaptınız (II.Petrus 1:5-8)? Bunlar olmaksızın Kin,
kıskançlık, bencillik, öfke, gurur, kavga, çekişme ruhu
ile nasıl mücadele edebilirsiniz ki?
Yüreğinizi korumak için ne yaptınız (Meseller 4:23)?
On Emir konusunda başarısız olmanız, size yüreğinizin
kötü olduğunu göstermiyor mu? Size haksızlık
yapıldığında üzülen veya öfkelenen yüreğiniz, kendi
kötülüklerinizle yüzleşmede size ne öğretiyor? Yoksa
kendinizi başkalarından daha iyi, başkalarından daha
az günahkâr olarak görme hatası içinde devam mı
ediyorsunuz?
Dünyaya bakın, her zaman haksızlık, kötülük,
açgözlülükten şikâyet edilir. Kinle, kıskançlıkla,
öldürme hırsıyla, çekişme, hile ve kötü niyetle dolu
insanlar, sanki kendileri doğrulukla hüküm vermiş gibi,
Tanrı’dan ve başkalarından adil yargılar beklerler. Ama
kendileri gururlarından dönmeyi düşünmezler,
kıskançlıklarını ve kötü niyetlerini erdemlerle
değiştirmek için çalışmazlar. Yüreğinizi korumak için
(Meseller 4:23) bir şey yapmazsanız, böyle insanlara
benzemeye devam edersiniz. Yüreğinizi korumak için
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bir şey yapmazsanız, ayartılara direnmek için de bir
şey yapamazsınız. Yüreğinizi değiştirmeniz gerek.
Düşüşlerinize, isyanlarınıza, günahlarınıza bakınca,
“daha alçakgönüllü olmalıydım; gururdan dolayı
düşüyorum; Mesih’in sevgisini insanlara sunamadığım
için ayartılar etrafımda…” diye düşünmeyi
öğrenmelisiniz.
Yüreğini Kutsal Ruh’un meyvesi ile doldurmakla
ilgilenmeyen birisi, ruhsal savaşta galip gelebilir mi?
Müjde’yi gündelik yaşama uygulamakla ilgilenmeyen
biriyle, günahın kendisi uğraşmaz mı?
Müjde’yi dünyaya uygulamakla meşgul olmayan biri,
dünyaya, benliğe ve şeytana direnebilir mi? Mesih’e kul
olmadıkça ayartı ve günahtan kaçabilir misiniz? Elbette
hayır!
Eğer tövbeniz Mesih benzerliğinde bir karakter ve
davranış bütünlüğünün sizde yerleşmesine hizmet
etmiyorsa, okuduğunuz en dramatik tövbe ve pişmanlık
duası, suçlarınızın meydana getirdiği istenmeyen
sonuçların kendisinden kurtulma arzusundan başka bir
şey değildir.
Samimi tövbe, günahın meydana getirdiği sonuçlar
kadar, bu sonuçlara sebep olan esas kökteki sorunun
değişmesi ile ilgilidir.
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Öyleyse Kutsal Kitap merkezli ve Mesih merkezli bir
tövbe, aklımızı, yüreğimizi ve yolumuzu değiştirme,
yönümüzü Mesih’e döndürme adımımızın başlangıcı
olmalıdır.
Dilinize hâkim olma konusunda geçmiş zamanın
tövbeleri bugüne nasıl bir bereket sağladı? Sözleriniz
iyi ve güzel şeylerin bina edilmesine aracılık ediyor
mu? Sözleriniz barıştırma işine aracılık ediyor mu
(II.Korintliler 5:18-20)? Sözleriniz her durumda Rab’bin
işlerini mi yüceltiyor yoksa fırsat bulduğunda kendinizi
mi övüyor?
Özür dileme ve teşekkür etme konusunda diliniz doğru
çalışıyor mu?
Matta 7:12 İnsanların size nasıl davranmasını
istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Çünkü
Kutsal Yasa'nın ve peygamberlerin söylediği
budur.
Tövbeniz meyve veriyor mu? Tövbenizden Tanrı’nın
görkemi ve övülmesi için iyi meyveler çıkıyor mu (Matta
5:16)? Tövbeniz insanın iyiliği için bir ürün getiriyor mu
(İşaya 1:16-17)?
Yalandan, kıskançlıktan, tartışma ve kavgaya zemin
hazırlayan konuşmalardan, adil olmayan işlerden ve
sözlerden kendinizi kurtarmak için tövbe etmelisiniz.
Kutsal vaftiz tacınızı paklıkla korumak için tövbe
etmelisiniz. Ve tövbe ile vazgeçtiğiniz, bıraktığınız
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işlerin, sözlerin yerini Tanrı’nın görkemi ve övülmesi
için çalışma gayreti ile doldurmalısınız. Ayrım
gözetmeksizin bütün Adem soyunun iyiliği için
çalışmaya, benliğinizi, bencilliğinizi, dünyasallığınızı
her gün çarmıha gererek Müjde’yi dünyaya
uygulamaya başlamalısınız:
I.Petrus 2:12 İnanmayanlar arasında olumlu bir
yaşam sürün. Öyle ki, kötülük yapanlarmışsınız
gibi size iftira etseler de, iyi işlerinizi görerek
Tanrı'yı, kendilerine yaklaştığı gün yüceltsinler.
Bütün dünya halklarına iyilik ve merhamet ile
bakabilmek için tövbe etmelisiniz… Yaşadığınız
çevreye
Mesih’teki
adaleti
ve
merhameti
uygulayabilmek için tövbe etmelisiniz… Kayıp
dünyanın yaralarını sarmak için, insanlığın refahına
katkıda bulunmak için, yenilenmiş bir tövbe ile
yürümelisiniz…
Dünyanın ruhsal sefaletine Mesih’in şifasını, esenliğini
getirebilmek için, kutsal ve tövbekar bir yaşamla
insanlık ailesine çare olmaya çalışmalısınız. Yüreğinizi
değiştirmezseniz,
nefret
ettiğiniz
ve
bağışlayamadığınız kişilerin acısı, yüreğinizi günah
karşısında zayıflatır; günahın yüreğinize işlediği katılık,
insanla ilişkinizi yıpratır.
İyi işlerin peşinden gitmezseniz, dünya bütün
ayartıcılığı ile sizi düşürmek üzere yanlış yollarda
meşgul etmez mi? Zamanınızı Müjde için verimli bir
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şekilde kullanmadıkça, sizi düşüren ayartılardan
kaçınabilmeniz mümkün mü?
Efesliler 2:10 Çünkü biz Tanrı'nın eseriyiz, O'nun
önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih
İsa'da yaratıldık.
Bu ayet sizin yüreğinizin bir duası mı? En son ne
zaman “Tanrı beni kilisede ve kilisenin dışında, Mesih’e
tanıklık ve hizmet için nasıl daha iyi kullanabilir” diye
düşündünüz? En son ne zaman ‘Tanrı’ya ayrılmış,
O’nun hizmetinde kullanılan bir kap olmak için’
ciddiyetle düşündünüz?
Matta 25:14-30 ayetlerinde kendilerine küçük işler
verilen üç köleden bahsediyor. Kendinizi bu öyküde
nerede görüyorsunuz? Yoksa bu öyküye başkalarının
öyküsü gözüyle mi baktınız? Bu öyküdeki Efendi’nin
“Aferin, iyi ve güvenilir köle! Sen küçük işlerde güvenilir
olduğunu gösterdin, ben de seni büyük işlerin başına
geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl!” diyen
sesini en son ne zaman duydunuz?
İmanınız zor zamanlarda galip mi? Dayanma,
özdenetim, sabır, acı çekme gerektiren durumlarda
sizce imanınız dayanıklı mı (Elçilerin İşleri 9:16 krş.
20:19)? İmanınız böyle zorlu durumlarda dayanıklı ise,
tövbeniz de yaşam, esenlik, sevinç, barışma, teselli
getiren iyi meyvelerle güçlüdür.
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II.Timoteyus 2:3 Mesih İsa'nın iyi bir askeri olarak
benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger.
Filipililer 1:29-30 Çünkü Mesih uğruna size
yalnız Mesih'e iman etmek değil, daha önce bende
gördüğünüz ve hâlâ sürdürdüğümü duyduğunuz
zorlu çabanın aynısını göstererek Mesih uğruna
acı çekmek ayrıcalığı da verildi.
İnsan olarak acı çekmekten kaçınan bir yönümüz
vardır. Bu anlaşılabilir bir şeydir. Ancak bir de
yüzleşmemiz gereken acılar vardır (II.Korintliler 4:8-11,
I.Korintliler 4:9-13, II.Timoteyus 3:10-11, I.Petrus 1:67). Mesih uğruna, Mesih adından dolayı yüzleşmemiz
gereken acılar vardır. Yani kendi ahmaklığımız
yüzünden çektiğimiz acılar değil, Mesih imanından
dolayı, Mesih’e yönelik kötülüklerin hedefi olma
durumu, iman hayatının bir parçasıdır.
Mesih “Bana zulmettilerse, size de zulmedecekler”
diyerek iman hayatında zorluklara ve baskılara hazır
olmamızı ister (Yuhanna 15:20-21). Benzer şekilde
Yakup Mektubu da (1:2-4) imanın sınanması ve yetkin
kişi olmak arasında paralellik kurarken, iman hayatında
yüzleşmemiz gereken denenmeler olacağına dikkat
çeker. Öyleyse Mesih merkezli bir tövbe, acılarda,
zorluklarda, baskılarda bu dünyaya Mesih tanıklığı
vermenize aracılık eder. Böyle zorlu zamanlarda,
uğradığınız haksızlıklara rağmen ‘insanların size
davranmasını
istediğiniz
şekilde
insanlara
davranmanızla’ Mesih hayatınızda yüceltilmiş olur
(Matta 7:12); ve Müjde bu yolla dünyaya uygulanır.
371

Mesih merkezli bir tövbe, alçakgönüllü bir yaşamı
güçlendirir. Samimi tövbe, Kutsal Tanrı korkusunu
güçlendirir.
Hezekiel 18:27 Ama kötü kişi, yaptığı kötülükten
döner, adil ve doğru olanı yaparsa, canını
kurtaracaktır.
28 Çünkü isyanlarının farkına varıyor ve onlardan
dönüyor. Böyle biri kesinlikle yaşayacak,
ölmeyecektir.
29 Öyleyken, İsrail halkı, 'Rab'bin yolu doğru değil
diyor. Ey İsrail halkı, benim yollarım mı doğru
değil? Doğru olmayan sizin yollarınız değil mi?
30 "Bu yüzden, ey İsrail halkı, sizleri, her birinizi
yolunuza göre yargılayacağım. Egemen RAB
böyle diyor. Dönün! İsyanlarınızdan dönün!
Günahın sizi yıkıma sürüklemesine izin vermeyin.
31 İsyanlarınızı kendinizden uzaklaştırın. Yeni bir
yürek, yeni bir ruh edinin. Neden öleceksin, ey
İsrail halkı?
Tövbe ve Af Dileme dualarınızı bu bölüm ışığında
yeniden gözden geçirin. Unutmayın ki, Mesih merkezli
bir tövbe, dramatik bir metni okumanın ötesine geçer –
Kutsal Kitap merkezli ve Mesih merkezli bir tövbe
bu yaşamda doğruluk, kutsallık, adalet ve
merhamet ile lütufkarca işler.
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Tövbede ve imanda başkalarına örnek ve teşvik olmak
için dua etmeniz gerek; tövbede ve imanda dünyaya
Mesih’in bir tanığı olmak için dua etmeniz gerek…
Hak etmediğiniz bir kurtuluş size armağan edildiği için;
bütün insanlara lütufkâr davranarak yaşamayı
alışkanlık haline getirmeye çalışmanız gerek…
Çok olan günahlarınız Mesih aracılığı ile karşılıksız
olarak bağışlandığı için, affedici olmayı karakter
edinmeniz gerek; size Mesih’te çok sevgi
gösterilmesine rağmen, sevgi göstermekte ve affedici
olmakta yetersiz olduğunuz için tövbe etmeniz gerek…
Tövbe ve af dileme dualarınızı, doğruluğun, Tanrı
yoluna bağlılığın, imanın, sevginin, sabrın, uysallığın
ardından koşabilme (I.Timoteyus 6:11) düşüncesinin
yönlendirmesi gerek…
Rab İsa Mesih'i kuşanmış olarak devam edebilmek
için, benliğin tutkularına uymadan yürüyebilmek için
(Romalılar 13:14) tövbe etmeniz gerek…
Mesih benzerliğinde ilerlemek için (II.Korintliler 3:18)
dua ve tövbe etmeniz gerek; bunun için yüreğinizi
değiştirmeniz, yolunuzu değiştirmeniz gerek…
Mesih gibi bu dünyadan olmamak için, gerçekle kutsal
kılınmak için, Mesih’teki yüceliğe layık olmak için,
imanın ev halkıyla bir olmak (paydaşlık) için (Yuhanna
17:16, 19, 22) dua ve tövbe etmeniz gerek…
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Gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık
uyandıran şeyleri, erdemli ve övülmeye değer şeyleri
(Filipililer 4:8) düşünmekteki zayıflığınız için tövbe
etmeniz gerek; bu niteliklere artan ölçüde sahip olmak
için dua etmeniz gerek; böyle erdemleri aklınız,
yüreğiniz ve yolunuz yapmak için dua etmeniz gerek;
bütün bunlardan sizleri alıkoyan yollardan dönmeniz
gerek…
Kutsal Ruh'taki sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat,
iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk, özdenetim meyvesine
(Galatyalılar 5:22) artan ölçüde sahip olmak için dua
etmeniz gerek; böyle erdemleri aklınız, yüreğiniz ve
yolunuz edinmek için dua etmeniz gerek; bütün
bunlardan sizleri alıkoyan şeyler için tövbe etmeniz
gerek…
Mesih’in yumuşak huylu ve alçakgönüllü karakterini
(Matta 11:29) edinmekte niçin zorlandığınızı görüp
yolunuzu değiştirmeniz gerek; bencilliğiniz yüzünden
dünya önünde Tanrı’nın işini bıraktığınız (Filipililer
2:21) ya da aksattığınız ya da Tanrı’nın işinin değerini
düşürdüğünüz gerçeği ile yüzleşmeniz ve çarmıh
yoluna dönmeniz gerek…
Bağışlayamama
düşüncenizin
önünde
duran
sevgisizlik, gurur, bencillik gibi gerçeklerden Mesih
karakterine dönmeniz gerek; sevgiyi, Müjde gerçeğini,
bağışlamayı, merhameti dünyaya bakışınızın temeli
yapmanız gerek…
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Uğradığınız haksızlıkları, Tanrı’nın bereketlerinin
çözülmesi için bir fırsat olarak görmeniz gerek; kendi
hakkınızı aramaktan vazgeçip adaleti Tanrı’ya
bırakmanız (Luka 23:34, I.Petrus 2:23) gerek…
Mesih’in, izinden gidesiniz diye uğrunuza acı çekerek
örnek olduğu yola (I.Petrus 2:21) dönmeniz gerek…
Gayretli olmadığınız zamanlardan tövbe ederek, iman,
erdem, bilgelik, özdenetim, dayanma gücü, Tanrı’ya
adanmışlık, insan severlik ve Tanrı sevgisi için
(II.Petrus 1:5-7) dua etmeniz gerek; sizi etkisiz ve
verimsiz bırakan (II.Petrus 1:8) yollardan Mesih’in
yoluna dönmeniz gerek…
Mesih aracılığında, Tanrı sizi kendisiyle barıştırdığı
için, barışseverliği sevmeniz gerek; barışıklık içinde
yaşamanız gerek; barıştırma hizmeti çağrınızı unutup,
insanlara küstüğünüz ve insanları küstürdüğünüz
yollardan tövbe etmeniz gerek (II.Korintliler 5:18-20);
barışa engel olan yollardan dönmeniz gerek…
Tövbenizden meyve çıkmadığı için (Matta 3:8) tövbe
etmeniz gerek; gittiğiniz yolların, yaptığınız işlerin
Göklerdeki Babanız'ı yüceltmeye (Matta 5:16) hizmet
etmesi gerek…
İnançsız dünya önünde onlardan biri gibi değil, olumlu
bir yaşam sürmeniz gerek (I.Petrus 2:12);
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başkalarından beklediğiniz standartların öncelikle
kendinize olması için gayretli olmanız gerek…
Köle olmanın, küçük işler yapmanın (Matta 25:21;
25:14-30) sizleri rahatsız etmesi değil, sevinçli kılması
gerek; bunun için yüreğinizi değiştirmeniz gerek;
aracılığınızla Mesih İsa'da Tanrı’nın suretinde
yaratılmış varlıklar (Efesliler 2:10) olduğumuzun
hatırlanması ve bilinmesi için çalışmanız gerek;
aracılığınızla iman edenle etmeyen arasındaki farkın
görünür olması gerek…
Yaşadığınız zorlukların size görevinizi hatırlatması ve
kime inandığınızı (II.Timoteyus 1:11-12) belli etmesi
gerek; Mesih’e iman ve acı çekme sorumluluğunuzu
(Filipililer 1:29-30) bir elçi gibi taşımanız gerek; her
denenme, baskı ve zorlukları (I.Korintliler 4:9-13),
ruhani yönden büyüyüp güçleneceğiniz fırsatlar olarak
doğru görmeniz gerek; aracılığınızla vaftiz olanla
olmayan arasındaki farkın belli olması gerek…
Kötülüklerden şikayet etmek yerine, kendi
kötülüklerinizle yüzleşip, dünyanın yollarından
Tanrı’nın yoluna dönmeniz gerek (Hezekiel 18:27-31);
aracılığınızla kiliseye gidenle gitmeyen arasındaki
farkın görünür olması gerek…
Kutsal Kitap merkezli ve Mesih merkezli bir tövbe için
aklınızı değiştirmeniz gerek, yüreğinizi değiştirmeniz
gerek, yolunuzu değiştirmeniz gerek…
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ATANASYAN İMAN AÇIKLAMASI
(1) Her kim kurtulacak ise, her şeyden önce, katolik
(evrensel) inancı kabul etmelidir;
(2) Bu inancı bütünüyle ve yozlaştırmadan tutanlar
dışında herkes şüphesiz ki, sonsuza dek
mahvolacaktır.
(3) ve Katolik İnanç şudur: Üçlübirlikte tek bir Tanrı’ya
ve birlik içindeki Üçlüğe tapınırız;
(4) bu kişileri ne birbirine karıştır ne de özünü
böleriz.
(5) çünkü Baba tek bir Kişidir, Oğul başka, Kutsal Ruh
ise başka bir Kişidir.
(6) Ancak Baba’nın, Oğul'un ve Kutsal Ruh'un
Tanrısal özyapısı birdir görkemde eşit, yücelikte
sonsuzdur.
(7) Baba nasıl ise, Oğul ve Kutsal Ruh da öyledir.
(8) Baba yaratılmamıştır, Oğul yaratılmamıştır,
Kutsal Ruh yaratılmamıştır.
(9) Baba anlaşılmaz, Oğul anlaşılmaz, Kutsal Ruh
anlaşılmazdır.
(10) Baba ebedi, Oğul ebedi, Kutsal Ruh ebedidir.
(11) Buna rağmen hepsi üç farklı ebedi değil, fakat tek
bir ebedidir.
(12) Ne üç farklı "yaratılmamış" ne de üç farklı
"anlaşılmaz" vardır, fakat tek bir "yaratılmamış" ve
tek bir "anlaşılmaz" vardır.
(13) Aynı şekilde Baba her şeye kadir, Oğul her şeye
kadir ve Kutsal Ruh her şeye kadirdir;
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(14) Buna rağmen hepsi üç farklı "her şeye kadir"
değil, tek bir ‘her şeye kadir’dir.
(15) Baba nasıl Tanrı ise, Oğul da Tanrı’dır ve Kutsal
Ruh da Tanrı’dır;
(16) Buna rağmen bunlar üç farklı Tanrı değil, tek
bir Tanrı’dır.
(17) Baba nasıl Rab ise, Oğul da Rab'dir, Kutsal Ruh
da Rab'dir;
(18) Buna rağmen bunlar üç farklı Rab değil, tek
bir Rab'dir.
(19) Hristiyan gerçeği uyarınca her kişinin ayrı ayrı
Tanrı ve Rab olduğunu ikrar etme yükümlülüğü altında
olmamızla birlikte;
(20) Katolik iman “üç farklı Tanrı ya da üç farklı
Rab vardır” gibi bir ifadeyi kullanmamızı yasaklar.
(21) Baba hiçbir şeyden gelmemiştir; ne yaratılmış ne
de doğurulmuştur.
(22) Oğul yalnızca Baba’dandır; ne oluşturulmuş,
ne yaratılmıştır, fakat biricik Oğuldur.
(23) Kutsal Ruh, Baba’dan ve Oğul’dandır; ne
oluşturulmuş ne yaratılmış ne de doğurulmuştur fakat
Baba’dan ve Oğul’dan çıkmıştır.
(24) Böylece, üç tane değil, tek bir Baba vardır; üç
Oğul değil tek bir Oğul, üç Kutsal Ruh değil, tek bir
Kutsal Ruh vardır.
(25) Üçlübirlik’te hiç bir kişi diğerinden önce ya da
sonra gelmez; hiç bir kişi diğerinden üstün ya da aşağı
değildir.
(26) Ancak tüm üç kişi de aynı derecede sonsuz
ve aynı derecede eşittir.
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(27) Öyle ki, her şeyde, daha önce de söylendiği gibi,
Üçlük’teki Birliğe ve Birlik’teki Üçlüğe tapınılmalıdır.
(28) Bu nedenle, kurtulacak olan kişi Üçlübirliği
böyle düşünmelidir.
(29) Bundan başka, kişinin sonsuz kurtuluşu alması
için Rabbimiz İsa Mesih’in beden almasına doğrudan
inanması şarttır.
(30) Çünkü inandığımız ve ikrar ettiğimiz doğru
iman Tanrı Oğlu Rabbimiz İsa Mesih’in hem Tanrı
hem de insan olduğudur.
(31) [Oğul] Baba’nın özünden, zamanın öncesinde
Tanrı olarak var olan; annesinin özünden insan olarak
zaman içinde (bu dünyada) doğmuştur.
(32) Mükemmel Tanrı ve mükemmel insandır,
düşünen bir cana ve gerçek bir insan bedenine
sahiptir.
(33) Tanrısal özyapıya ait olması açısından Baba ile
eşit, insan olması açısından O’ndan aşağıdadır.
(34) Tanrı ve insan olmasına karşın, iki farklı
Mesih değil, fakat tek bir Mesih’tir.
(35) Tanrısal özyapının ete ve kemiğe dönüşmesi ile
değil, fakat Tanrı’nın insanlığı giyinmesiyle tekdir [tek
bir Mesih’tir].
(36) Tümüyle tektir, [Tanrısal] özlerin karışmasıyla
değil, tek bir kişinin birliğiyledir.
(37) düşünebilen can ve beden olarak tek bir insandır,
bu yüzden de Tanrı ve İnsan olarak tek bir Mesih’tir.
(38) Bizim kurtuluşumuz için acı çekmiş,
cehenneme inmiş, üçüncü gün ölümden tekrar
dirilmiş,
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(39) göğe yükselmiş, her şeye kadir Baba Tanrı’nın
sağında oturmuş
(40) oradan ölüleri ve dirileri yargılamak için
gelecektir.
(41) O geldiğinde bütün insanlar [ölümden] bedenleri
ile tekrar dirilecek
(42) ve yaptıkları [işler] için hesap verecektir.
(43) İyilik edenler sonsuz yasamı kazanacak, kötülük
edenler ise sonsuz ateşe düşecekler
(44) Bu Katolik (evrensel) imana sağlam bir
şekilde inanmayan bir kimse kurtulamayacaktır.
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(arka kapak)
TÖVBE ve İMAN, sadece bir öğretiş
sunmuyor; ama bu öğretişi pratik bir
yaklaşımla,
değişik
şekillerde
yaşamlarımıza getiriyor. Diğer yandan
ruhsal kuraklık dönemlerinde ve ruhsal
yenilenme arayışlarında, ruhsal tutsaklıkla
mücadelede, oruç ve alçalış günlerinde,
vaftiz ve konfirmasyon hazırlığı için uygun
bir rehber.
Rev. Serkan Yüksek
Rab’bin Sofrasına yüreklerimizi hazırlamak
için kullanmaya uygun pek çok bölümler
içeriyor. Bu bölümler kişisel ve toplu
dualarda da kullanılabilir.
Rev. Reşit Başaran
İman açıklamalarına yeni bir bakış açısı
getiriyor; dolayısıyla tövbe dualarına da yeni
bir bakış açısı getiriyor ve sıklıkla unuttuğumuz
vaftizimizi yaşamlarımıza tekrar sunuyor.
Kişisel disiplin için uygun bir başlangıç…
Rev. Muharrem Gündüz
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