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Kutsal Olmak - 18. 
Kutsallığı nasıl tanımlarsınız? Tanrı lütfunun bir kişide çalışması; 
Mesih’in bir kişide şekillenmesi; Mesih’in çarmıh ölümü ve dirilişinin 
bir kişide işlemesi; Tanrı’nın benzerliğinde yenilenme; kişide 
yenilenmiş bir yaşamın başlaması; bir kişide samimi itiraf ve tövbe 
ruhunun doğması; Mesih’in çarmıhında Mesih’le birlikte günaha 
ölmek; Mesih’in çarmıhında Mesih’le birlikte diriliş yaşamına 
dirilmek; bir kişide günahı dizginleyen lütufların etkin olması…  
 
Öyleyse kutsallık deyince aklımıza neler gelir? Bir kişinin 
Mesih’teki kurtulmuşlukta günahtan, yargıdan ve bunların 
cezasından özgür kılınması sebebiyle doğruluk, bilgelik, kutsallık 
yaşamını özlemesi; Tanrı’ya ve Kutsal Kitap’a yaraşır bir yaşamı 
sevmesi, özlemesi ve günah ve düşüşlerine rağmen yeniden 
başlamak için Tanrı’da gücü olması; henüz mükemmel olmadığını 
bilse de Mesih’in ikinci gelişinde tamamlanacak olan yeni 
yaratılışına bakarak devam etmesi; Mesih’teki mesh edilmişlikte 
duada, övgüde, şükranda, paydaşlıkta, tanıklıkta, hizmette 
Tanrı’nın görkemi ve insanın iyiliği için yaşaması… 
 
Kuşkusuz her iki tanımlara da ilaveler yapılabilir. Bu seri çalışma 
boyunca da en başından beri bu tanımların ulaşabildiğimiz kadar 
sınırlarına giderek kutsallığın derin, geniş, yüksek anlamlarını, 
yaşamalarımıza uygulamak ve öğretmek üzere gözden 
geçireceğiz. 
 
Yaşadığınız çevrede genel olarak Hristiyan olmayanlara, yönelik 
anket yapar gibi Hristiyanlık hakkında birkaç soru sorarsanız en iyi 
cevap verebilenlerin “Mesih’in çarmıha gerilmesi ve dirilmesine 
inanan bir inanç” şeklinde düşündüklerine tanık olabilirsiniz. 
Kuşkusuz bu düşünce Kutsal Kitap Hristiyanlığı içinde vardır ve bu 
düşünce yanlış değildir. Ancak tek başına bu ifade Hristiyanlığı 
anlatmak için eksik kalacaktır. 
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Bir çok kimse Kutsal Kitap Hristiyanlığının dünyanın 
başlangıcından sonuna kadar olan bütün yaratılışı Mesih’te 
anlamlandırdığını düşünmemiştir (Efesliler 1:10). Bir çok kimse 
Hristiyan imanında Mesih’le birleşmenin olduğunu bilmiyordur 
(I.Korintliler 12:18, 27 krş. Yuhanna 15:1-5). Bir çok kimse imanın 
tek başına yaşanan değil Mesih’in bedenindeki birlik ve paydaşlıkta 
yaşanan bir şey olduğunu bilmiyordur (Romalılar 12:4-5).  
 
Mesih’in bizlere yeni bir yaşam yaşamamız için yeni bir doğuş 
verdiğini (II.Korintliler 5:17), kutsal bir yaşam için göksellikte 
kutsandığımızı (krş. Efesliler 1:3-4), Tanrı’nın hazırladığı yolda 
işlerde devam etmek üzere Mesih’te yaratıldığımızı (krş. Efesliler 
2:10), Hristiyan kimliğimizin Mesih’te Tanrı ile barışmışlıkta 
yattığını (krş. II.Korintliler 5:18-20), Mesih’in çarmıh ölümü ve diriliş 
zaferinin bizlerin Tanrı’nın doğruluğu olmamız için olduğunu (krş. 
II.Korintliler 5:21), Tanrı’yı ancak Mesih aracılığı ile 
tanıyabileceğimizi (krş. Yuhanna 1:18; 8:12; 14:6), Tanrısallıkta 
olan sevgi ve bilgeliğin insana verilmesi için Mesih’in geldiğini (krş. 
Yuhanna 17:26, I.Korintliler 1:24), Tanrısal isteğin ve sırrın ancak 
Mesih’te açıklandığını (krş. Romalılar 11:33, I.Korintliler 2:6-8, 
Koloseliler 1:9; 2:2-3), Mesih’in günahla mücadele ve kurtuluşumuz 
için çarmıha gittiğini düşünenler veya bilenler nerdeyse yok gibidir.  
 
Aynı zaman Mesih bilgeliğimizdir, doğruluğumuzdur, 
kutsallığımızdır, kurtuluşumuzudur (krş. Yuhanna 15:1-5): 
 

I.Korintliler 1:30 Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O 
bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu. 

 
Dinler genel bir kurucu tarafından insanlara ‘yapmaları ve 
yapmamaları’ üzerine dayalı yazılı sistemler verirler. Ancak 
yukarıda özetlediğimiz ayetleri gözden geçirince açık bir şey var ki, 
Mesih ‘bir şey olmamız’ için gerekenleri yapmıştır. Mesih Tanrı’ya 
çocuklar olmamız için gerekenleri yapmıştır (tamamlandı –
Yuhanna 19:30); günahtan, ölümden, sonsuz yargıdan 
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kurtulmamız için gerekenleri yapmıştır. Mesih bizler bilgelik, 
doğruluk, kutsallık yolunda yürüyelim diye; kurtuluş mirasını alalım 
diye gerekenleri yapmıştır. Adem’in mirasını insandan kaldırmak 
için gerekenleri yapmıştır. Böylece insanın kendisini 
kurtaramayacağını ve Mesih’te karşılıksız lütufla günahların affının, 
bedenin dirilişinin, sonsuz yaşamın insan için mümkün kılındığını 
biliriz. Bu haliyle baktığımızda bir şeyler yaparak ve yaptığımız için 
değil Mesih’te olduğumuz için Hristiyanız; “bir kişiye” iman ettiğimiz 
için Hristiyanız.  
 
Buraya kadar anlattıklarımıza tekrar bakalım: Tanrı’nın isteği 
nedir?  
 

I.Selanikliler 4:3 Tanrı’nın isteği şudur: Kutsal olmanız… 
 
Öyleyse kutsal olmak için “yapmanız ve yapmamanız gerekenler 
listesi” hakkında niye konuşmuyoruz?  
 

Yuhanna 17:17 Onları gerçekle kutsal kıl. Senin sözün 
gerçektir.  
19 Onlar da gerçekle kutsal kılınsınlar diye kendimi 
onların uğruna adıyorum. 

 
Çünkü Tanrı’nın yaratılışın en başındaki amacı yerine gelsin diye, 
insanın yapması gereken ama suç ve günahlarda ölü insanın 
yapamayacaklarını Mesih bizim yerimize yaptı (tamamlandı –
Yuhanna 19:30 krş. Matta 20:28, Yuhanna 6:51; 14-15, 
Galatyalılar 1:4). 
 
Böylece yaptığımız bütün işler öncelikle Mesih’in yaptığı işten 
çıkıyor; önce Mesih bizler için gerekli olanı tam ve mükemmel 
yaptığı için, bizler Tanrı suretine uygun düşünceyi ve arzuları 
edinebilelim diye Mesih gerekenleri tamamladığı için, bizler 
Mesih’te yenilenmiş birer kimseler olduğumuz şeyleri yapıyoruz 
veya yapmıyoruz. Yani diğer bütün şeyler öyle olmamız ve öyle 
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yapmamız için bizde etkin olan Tanrı’dan kaynaklanıyor, bizden 
değil.  
 
Öyleyse “Hristiyan kimdir; işleri, yaşamı nasıldır?” sorusuna cevap 
olan bir ayete bakalım: 
 

Galatyalılar 2:20 Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben 
yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende 
sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve benim için kendini 
feda eden Tanrı Oğlu'na imanla sürdürüyorum. 

 
Ayetin dediği şeye dikkat edin: Hristiyan düşüncesinde şimdiki 
yaşamda olan her şey Mesih’in çarmıhta yaptığı işten çıkıyor. Yani 
imanlı kişi şimdiki yaşamını Mesih’e bakarak düzenliyor; Mesih’in 
çarmıhta yaptığı işe layık olma düşüncesiyle yaşamını belirliyor 
(I.Petrus 2:24 krş. İşaya 53:4-6, Yuhanna 1:29): 
 

Galatyalılar 3:13-14 İbrahim'e sağlanan kutsama Mesih İsa 
aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizler vaat edilen Ruh'u 
imanla alalım diye, Mesih bizim için lanetlenerek bizi Yasa'nın 
lanetinden kurtardı. Çünkü, "Ağaç üzerine asılan herkes 
lanetlidir" diye yazılmıştır.  

 
Böylece ne yapıyorsak ve nasıl yaşıyorsak Mesih aracılığı ile 
vaatlere, mirasa, bereketlere kavuştuğumuz için yapıyoruz –
vaatlere, mirasa, bereketlere kavuşmak için DEĞİL. 
 
Bu yüzden halkını kurtarmak için aramıza gelen Mesih’in bizi kutsal 
kılması sebebiyle Tanrı’ya Mesih’in kanıyla satın aldığı çocuklar 
oluyoruz; ve Tanrı’yı “Babamız” diye biliyor ve güvenle 
çağırabiliyoruz (İbraniler 2:11; 10:10, 14, Galatyalılar 4:4-5, Vahiy 
5:9): 
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Romalılar 8:28 Tanrı'nın, kendisini sevenlerle, amacı uyarınca 
çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin 
olduğunu biliriz.  
29 Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri Oğlu'nun benzerliğine 
dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki, Oğul birçok 
kardeş arasında ilk doğan olsun.  
30 Tanrı önceden belirlediği kişileri çağırdı, çağırdıklarını 
akladı ve akladıklarını yüceltti. 

 
Dua edelim: 

I.Korintliler 1:30, Efesliler 2:10 


