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Kutsal Olmak - 6. 
Kutsallık ruhu bir taraftan sevinçle Mesih’i Rab ve Kurtarıcı olarak 
yüceltirken, diğer taraftan imanlı kişiyi neye inandığı, kime ait 
olduğu, nasıl bir yöne doğru ilerlediğinin güvencesinde dünya, 
benlik ve şeytana direnebilme gücü ile destekler. Kutsallık ruhu bu 
anlamda imanla yaşama ve Tanrı ile birlikte yaşam disiplini 
konusunda bizi destekler. 
 
Böylece sarsılmaz bir güvenceye bağlanmış olmanın esenliği ve 
doygunluğu, her durumda mücadele ve kutsallık arzusunu daha da 
güçlendirmektedir. 
 
Kutsallık ruhunun verdiği esenlik ve mücadele gücü ile günahı 
doğru anlamak dua etmeliyiz. “Günahkârların en kötüsü benim” 
diyen Pavlus gibi kendi düşmüşlüğümüzü, insanın bozulmuşluğunu 
iyi anlarsak kutsallığı da doğru anlayıp öylece yaşayabiliriz. 
 

Daniel 9:11 Bütün İsrail halkı yasanı çiğnedi, sırtını sana 
dönüp seni dinlemek istemedi. "Bu yüzden Tanrı kulu 
Musa'nın Yasası'nda yazılan lanet başımıza yağdı, içilen ant 
yerine geldi. Çünkü sana karşı günah işledik. 

 
Adem ve Hava’dan kaynaklı olan ilk günah insan ırkı üzerinde o 
kadar kökten ve kalıcı bir bozulmuşluk getirdi ki, Kutsal Yazılar 
Mesih’e iman etmiş kimselere konuşurken bile şimdiki zamanda 
işlenebilecek günahların kaynağının ilk düşüş ve orijinal günah 
olduğuna dikkat çekmektedir (Matta 7:21-23; 15:19, Yakup 1:14-
15, Yeremya 17:9): 
 

II.Korintliler 11:3 Ne var ki, yılanın Havva'yı kurnazlığıyla 
aldatması gibi, düşüncelerinizin Mesih'e olan içten ve pak 
adanmışlıktan saptırılmasından korkuyorum. 
Romalılar 3:10 Yazılmış olduğu gibi: "Doğru kimse yok, tek 
kişi bile yok. 
11 Anlayan kimse yok, Tanrı'yı arayan yok. 
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12 Hepsi saptı, Tümü yararsız oldu. İyilik eden yok, tek kişi 
bile!" 

 
Westminster İnanç Açıklaması VI: Bu orijinal günah insanın 
Tanrı ile paydaşlığını yitirmesine ve Tanrı’nın yarattığı 
doğruluk, kutsallık ve bilgelikten düşmesine sebep oldu. 
Böylece bütün insanlık düştü (Romalılar 3:23): 
 

Vaiz 7:20 Çünkü yeryüzünde hep iyilik yapan, Hiç günah 
işlemeyen doğru insan yoktur. 

 
Düşüş ile lanet ve ölüm geldi (Tekvin 2:17; 3:3, 19, Efesliler 
2:1-2). İnsanın yaratıldığı orijinal yaratılış bozuldu (Galatyalılar 
5:19-21, Tekvin 6:5; 18:20) ve kötü miras tüm insanlığa geçti. 
 
Bu bozulmuşluk insanı iyiliğe karşıt1 ve kötülüğe eğilimli2 hale 
getirdi. en bu ilk bozulma, bütün gerçek günahların kaynağını 
oluşturmaktadır.3 
 
İster ilk günah, isterse sonraki günahlar olsun her günah, 
Tanrı’nın doğru olan yasasına karşıdır –ve günah Tanrı’nın 
yasasının çiğnenmesidir: 
 

I.Yuhanna 3:4 Günah işleyen, yasaya karşı gelmiş 
olur. Çünkü günah demek, yasaya karşı gelmek 
demektir. 

 
Günah işleyen her kişi yasa karşısında suçludur (Romalılar 
2:15; 3:9, 19) ve günah, insanı Tanrı’nın gazabı (Efesliler 2:3) 
ve yasanın laneti altına sokar (Galatyalılar 3:10). Bunun 

                                                           
1
 Romalılar 5:6; 8:7; 7:18, Koloseliler 1:21 

2
 Tekvin 6:5, 8:21, Romalılar 3:10-12 

3
 Yakup 1:14-15, Efesliler 2:2-3, Matta 15:19 
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sonucu olarak her türlü ruhsal,4 geçici,5 ve sonsuz6 kayboluşla 
ölüme7 mahkum eder. 

 
Böylece ‘günah’ deyince Tanrı’nın iradesine karşıt olan şeyi 
yapmak veya istemek aklımıza gelmektedir. 
 
Yani Tanrı’nın Yasası’na karşıt olan bir eylem ya da bir düşüncenin 
Tanrı’nın adaletinde ‘günah’ olduğunu ve bizi suçlu konuma 
getirdiğine dikkat ediniz: 
 

Matta 5:27 'Zina etmeyeceksin' dendiğini duydunuz. 
28 Ama ben size diyorum ki, bir kadına şehvetle bakan her 
adam, yüreğinde o kadınla zina etmiş olur. 

 
Adem ve soyunun beden ve can olarak günahlı olması, insana 
fiziksel ve ruhsal ölümü getirmiştir. 
 
“İyi Haber” de budur: Tanrı ölüm ve laneti almış birini Mesih’te 
kurtarıyor; düşmüş insanı yaşam konumuna getiriyor; Tanrı’nın 
günahtan, yargıdan, sonsuz gazaptan insanı getirdiği kurtulmuşluk 
ve sonsuz yaşam konumu insana nasıl bir kutsallık verildiğini de 
anlamamıza yardım ediyor. 

                                                           
4
 Efesliler 4:18 

5
 Romalılar 8:20, Mersiyeler 3:39 

6
 Matta 25:41, II.Selanikliler 1:9 

7
 Romalılar 6:23 


