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Kutsal Olmak - 19. 
Heidelberg İlmihali 32. Niçin sana Hristiyan deniliyor? 
Çünkü Mesih’in bedeninin iman ile bir üyesiyim ve O’nun 
mesh edilişini paylaşıyorum. O’nun ismini açıklamaya, kendimi 
yaşayan bir şükran kurbanı olarak O’na sunmaya, bu 
yaşamda iyi bir düşünceyle günaha ve Şeytan’a karşı 
durmaya, ve bundan sonrakinde, bütün yaratılış üzerinde 
sonsuzluk boyunca Mesih’le hüküm sürmeye mesh edildim. 

 
Bu açıklama bize ‘Mesih’in bedeninin iman ile bir üyesiyim’ derken 
Mesih’le birleşmiş olduğumuzu, dolayısı ile Mesih’te ve Mesih’in 
bedenindeki diğer imanlılarla da paydaşlığımız olduğu gösteriyor. 
Öyleyse açıktır ki, kutsallaşmamız önce Mesih’in yaptığı işten 
çıkıyor.  
 
Mesih’in fedakarlığı kadar bir fedakarlık yapabilir miydim? Hayır! 
Yapabilseydim Tanrı yaratılışın en başında bir kurtarıcı vaat 
etmezdi. Öyleyse Mesih’in kurtuluşumuz için alçalıp aramıza 
gelmesi, günahlarımızın bedelini ödemek için çarmıha gitmesi, 
ölmesi, gömülmesi, dirilmesi, yükselmesi, Kutsal Ruh’un gelişi ile 
kurtuluşumuz için Tanrı her şeyi sağlamış oldu. Yani bütün 
bunların olmasına sebep olan şey insanın işleri değildir; insanın 
duası, sadakati, orucu, merhameti bunların sağlanmasına sebep 
olmadı. Öyleyse kutsallığımız da bizden değil, bize sağlanan 
şeyden çıkıyor –Tanrı’nın Mesih’teki işinden… 
 
Böylece kutsallığı imanımızın bağlı olduğu Mesih’ten hariç 
düşünemiyoruz:  
 

I.Yuhanna 3:3 Mesih'te bu umuda sahip olan, Mesih pak 
olduğu gibi kendini pak kılar. 

 
Mesih’in işlerinin bize uygulanması ve bizde etkin olması için 
çalışan Kutsal Ruh aracılığı ile doğruluğu ve kutsallığı özleyebiliriz. 
Böylece bedelini ödeyemeyeceğimizi bildiğimiz kurtuluş armağanı 
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için alçakgönüllü bir tutumla Mesih’e layık bir şekilde yaşama isteği 
doğar; Tanrı’ya ve Kutsal Kitap’a bağlılıkla yaşama isteği doğar.  
 
“Yaptıklarımız ve yapmadıklarımız” diye özetlersek “işler” böyle bir 
imandan doğar. “Yapmamız ve yapmamamız gereken işler” için 
güçle donatılırız. Mesih’teki aklanmada son yargıda suçsuz 
kimseler olarak kurtuluş verilirken kutsallık lütfu ile günahı 
dizginleme gücü verilir. Yeniden doğuşu almak, Tanrı’nın çocuğu 
olmak, Tanrı ile barışmış olmak, diriliş ve kurtuluşu almak inanan 
kişide bağışlanmış olduğu bilgisi ile birlikte çalışır. Hak etmediği bir 
bağışlanmayı ve kurtuluşu almak, vaat ve mirasına bakarak 
yaşamayı güçlendirir. Böylece Tanrısallığa artan bir hayranlıkla 
bağlılığımız güçlenir. Bu şekilde Tanrı’ya şükran ve sevgi ile 
yaşamanın, alçakgönüllülükle kulluk etme isteğinin, tövbekar ve 
kanaatkar bir yaşamla lütufta büyümeyi ve güçlenmeyi aramanın, 
Müjde’de açıklanan gerçeğe bağlılıkla yürümenin arakasında olan 
şey Tanrı’nın Mesih’teki işi ve sağlayışıdır. Ve kutsallık bütün 
bunlarla birliktedir.  
 

Westminster İnanç Açıklaması (XVII) 
Bu yüzden imanlıların (KUTSALLARIN) sona kadar 
dayanacaklarını kurtulacakları biliyoruz (II.Petrus 1:10, 
I.Yuhanna 3:9, I.Petrus 1:5, 9):1 

 
Filipililer 1:6 Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu 
Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim var. 

 
Bu yüzden Kutsal Ruh’un ve Tanrı’nın tohumunun 
imanlılarda işlemesinden dolayı (Yuhanna 14:16-17), gerçek 
iman Tanrı’nın lütufkar sevgisine kayıtsız kalamaz.  
 

I.Yuhanna 2:27 Size gelince, O'ndan aldığınız mesh 
sizde kalır. Kimsenin size bir şey öğretmesine gerek yoktur. 

                                                           
1
 II.Petrus 1:10, I.Yuhanna 3:9, I.Petrus 1:5, 9 
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O'nun size her şeyi öğreten meshi gerçektir, sahte değildir. 
Size öğrettiği gibi, Mesih'te yaşayın. 

3:9 Tanrı'dan doğmuş olan, günah işlemez. Çünkü 
Tanrı'nın tohumu onda yaşar. Tanrı'dan doğmuş olduğu için 
günah işleyemez. 

 
Buna rağmen kutsallar, Şeytan’ın ve dünyanın ayartıları, 
içlerinde kalan bozulmuşluğun yaygınlığı ve korunmaları için 
sağlanan araçların ihmal edilmesi nedeniyle ciddi günahlara 
düşebilir, ve bir süre bu durumda yaşamaya devam edebilirler: 
böylece Tanrı’nın önünde kötü olanı yapmış olur, Kutsal Ruh’u 
kederlendirirler; bunun sonucu olarak kendilerini bunların 
sağladığı lütuflardan ve teselliden mahrum ederler, yüreklerini 
katılaştırırlar ve vicdanlarını yaralarlar; başkalarına karşı suç 
işler ve onları incitirler; böyle yapmakla kendi üzerilerine geçici 
yargılar getirirler. 

 
Mesih’in işlerinin bize uygulanması ve bizde etkin olması için 
çalışan Kutsal Ruh’a bölümün başında dikkat çekmiştik. Böylece 
Kutsal Ruh’un imanlı kişide çalışmasıyla Tanrı’nın isteğinin bizde 
yerine geldiğini anlıyoruz (Romalılar 8:4, Yuhanna 3:21, 
Galatlayılar 5:25):  
 

Galatlayılar 5:16 Şunu demek istiyorum: Kutsal Ruh'un 
yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine 
getirmezsiniz. 

 
Öyleyse kutsallığımızın kurtuluşa dayandığını; Mesih’i tövbe ve 
iman ile kabul edelim diye bizde etkin bir şekilde Kutsal Ruh’un 
çalıştığını böylece kutsal sayıldığımızı unutmayalım.  
 
Öyleyse “Tanrı'dan doğmuş olan, günah işlemez; Kutsal Ruh'un 
yönetiminde yaşayan benliğin tutkularını yerine getirmez” diyen 
ayete tekrar bakarsak, kurtuluşumuzun veya yeniden 
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doğuşumuzun veya Tanrı’ya Mesih’te satın alınmamızın ve 
Tanrı’nın çocukları oluşumuzun veya kutsallığın Tanrı’nın 
antlaşmasına dayanan bir şey olduğunu hatırlayalım: 
 

II.Samuel 23:5 Soyum da Tanrı'yla böyle değil mi? O benimle 
sonsuza dek kalıcı, Her yönüyle düzenli ve güvenilir bir 
antlaşma yaptı. Kesin kurtuluşa ve her dileğime kavuşmamı O 
sağlamayacak mı? 

 
Antlaşmayı başlatan Tanrı, aynı zamanda antlaşmanın taleplerini 
Mesih’te kendisi üstlenmiş ve yerine getirmiştir (Mezmur 27:1-3; 
56:1, 4; 118:6-7, İşaya 50:7-9).  
 

Tesniye 33:29 Ne mutlu sana, ey İsrail! Var mı senin 
gibisi? Sen RAB'bin kurtardığı bir halksın. RAB seni koruyan 
kalkan Ve şanlı kılıcındır. Düşmanların senin önünde 
küçülecek Ve sen onları çiğneyeceksin. 

Romalılar 8:31 Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden 
yanaysa, kim bize karşı olabilir? 

 
Böylece günahın talep ettiği kurbanı Mesih yerine getirdiğinden, 
I.Yuhanna 3:9 ayetinin dikkat çektiği “günah işleyemez” şeklindeki 
ifadenin “Hristiyan biri HİÇ günah işlemez” Demek Olmadığı 
açıklığa kavuşuyor (bkz. I.Yuhanna 1:9-10 ayetleri günahları itiraf 
etmekten bahsediyor) Günahın talep ettiği kefareti tam bir şekilde 
Mesih bizlerin yerine ödediği için ve bize bağışlanmış olan kutsallık 
lütfu sayesinde günahta ısrarcı bir tutumla devam 
edemeyeceğimizi anlıyoruz. Tanrı’nın Kutsal Ruhu’nun konut 
kurduğu bir kişide günahın alışkanlık şeklinde devam 
etmeyeceğini; günahların bir yaşam biçimi olarak kişide 
yerleşmeyeceğini anlıyoruz. 
 
Yani Tanrı'nın başlattığı antlaşmanın bir gereği olarak önce Mesih 
yaptığı kurtarıcı iş olmuştur; bundan sonrasında ise bu lütuf 
Mesih'in yücelik içinde gelmesi umudu ile birlikte tanrısızlığı ve 
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dünyasal arzuları reddedip şimdiki çağda sağduyulu, doğru, Tanrı 
yoluna yaraşır bir yaşam sürebilmemiz için bizi eğitiyor (Titus 2:11-
13). Böylece Tanrı’nın Mesih’te yaptığı bütün bu işin kutsallığımız 
için olduğunu görüyoruz:  
 

Titus 2:14 Mesih bizi her suçtan kurtarmak, arıtıp kendisine 
ait, iyilik etmekte gayretli bir halk yapmak üzere kendini bizim 
için feda etti. 

 
Böylece kutsallık lütfu bizleri bütün zor zamanlarda ve ayartılarda 
Tanrı’nın kutsal sevgisine bakmaya, lütfuna güvenmeye ve 
antlaşmasının sarsılmazlığına bakmaya teşvik ediyor. Kutsallık 
lütfu bizleri günah konusunda ihmalci olmayalım, Kutsal Ruh’u 
kederlendirmeyelim ve ışıkta yaşayalım diye Mesih’le olan 
birleşmişliğe sarılmaya ve Mesih’in aracı olarak yaptığı işi 
tamamladığı işi hatırlamaya teşvik ediyor. Böylece kutsallıkta 
ilerliyoruz –lütufta güçleniyoruz; böylece Tanrı’ya ve Mesih’in 
kilisesine olan sevgide ve sorumlulukta kalmaya devam ediyoruz.  
 
Böylece “Onları meyvelerinden tanıyacaksınız” diyen Mesih’te 
(Matta 7:16-18) samimi imanın ya da sahte imanın meyvelerinden 
(işlerinden) belli olacağını öğreniyoruz. Öyleyse kutsallık da kendini 
belli edecektir:  
 

Yakup 3:11 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. 

 
“Işık karanlıkta parlaması” gibi (Yuhanna 1:5) iman da kutsallık da 
kendini belli edecektir ve bu şekilde acı su, karanlık (imansızlık) 
belli olacaktır:  
 

Galatyalılar 5:19-21 Benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, 
pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, 
kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, 
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çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri 
şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum, 
böyle davrananlar Tanrı Egemenliği'ni miras alamayacaklar. 
22-23 Ruh'un ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, 
iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür 
nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. 

 
Kutsallığın görülebilir olması bizleri aynı zamanda kutsallıkta 
ilerlemek için teşvik etmelidir. Meseller’de (4:18) doğruların yolu 
gün tamam oluncaya kadar parlaklığı gittikçe artan aydınlığa 
benzetilir. Öyleyse Ruh’un meyvelerinde ilerledikçe benliğin işlerine 
ölmekte ilerlersiniz (I.Selanikliler 4:1, 11-12, Efesliler 4:1, Filipililer 
1:27-28, Koloseliler 1:10-12, Meseller 41:18):  
 

Eyüp 17:9 Doğrular kendi yolunu tutuyor, Elleri temiz 
olanlar gittikçe güçleniyor.  

Mezmur 92:12 Doğru insan hurma ağacı gibi serpilecek, 
Lübnan sediri gibi yükselecek.  
13 RAB'bin evinde dikilmiş,  
Tanrımız'ın avlularında serpilecek.  
14 Böyleleri yaşlanınca da meyve verecek,  
Taptaze ve yeşil kalacaklar. 

II.Korintliler 6:1 Tanrı'yla birlikte çalışan bizler, O'nun 
lütfunu boş yere kabul etmemenizi ayrıca rica ediyoruz. 

II.Petrus 3:18 Öte yandan Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa 
Mesih'in lütfunda ve O'nu tanımakta ilerleyin. Şimdi ve 
sonsuza dek O'na yücelik olsun! Amin. 


