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Galatyalılar 5:1 Mesih bizi özgürlük için özgür kıldı. Bunun için dayanın. Bir daha kölelik 
boyunduruğunu takınmayın.  

 
Mesih’teki özgürlük günah işlemeye izin vermez; Mesih’teki özgürlük günahtan özgülüktür. Kutsal 
Ruh’tan gelen bir özgürlüktür. Özgürlüğün tam zıddı ise tutsaklık; köleliktir. Bu durumda özgürlüğümüzü 
iyi anlayabilmek için köle olduğumuz zamanı doğru bir şekilde görebilmemiz gerekir:  
 

Titus 3:3 Çünkü bir zamanlar biz de anlayışsız, söz dinlemez, kolay aldanan, türlü arzulara ve 
zevklere köle olan, kötülük ve kıskançlık içinde yaşayan, nefret edilen ve birbirimizden nefret eden 
kişilerdik. 

 
Köleliğimizin diğer bir yönü de ölümle belirlenmiş olmaktır: 
 

Efesliler 2:1-2 Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu 
dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi 
etkin olan ruha uymaktaydınız. 

 
Böylece köleliğimiz bu dünyanın gidişine uyarak benliğin her arzusunu yerine getirmek şeklinde kendini 
gösterir. Yani kölelik, havadaki hükümranlığın egemeni olan şeytana uymak, dileğini ya da düşündüğünü 
yapmak olarak kendini belli eder.  
 
Öyleyse Galatyalılar 5:1 ayetinin çağrısını “Mesih’teki Özgülüğü Koruyun; Mesih’teki Özgülükte Yaşayın” 
şeklinde özetleyebiliriz. Ve bu ayet bize diğer bir ayeti hatırlatmaktadır:  
 

Romalılar 6:19 … Bedeninizin üyelerini ahlaksızlığa ve kötülük yapmak üzere kötülüğe nasıl köle 
olarak sundunuzsa, şimdi de bu üyelerinizi kutsal olmak üzere doğruluğa köle olarak sunun. 

 
Köleliğin yani günah, ölüm ve sonsuz yargı ile belirlenmişliğin kaynağında olan şey ise orijinal günahtır. 
Bu yüzden sadece biz insanlar değil; günah ve lanet ile lekelenmiş olan bu yaratılış da Mesih’in gününde, 
amaçsızlıktan ve yozlaşmaya köle olmaktan kurtarılacaktır (Romalılar4 8:20). 
 
Burada şuna dikkat etmemiz gerekir. Günah o kadar kökten bir yozlaşmışlık ve lanet getirmiştir ki, bunu 
ortadan kaldırmak için Tanrı Oğlu İsa Mesih’in yüceliğinden soyunarak aramıza gelmesi gerekti. Mesih’in 
bu fedakarlığı insana özgürlük bağışlamak içindi (İbraniler 2:15).  
 
Mesih canımızı orijinal yaratılışımıza –düşüşten önceki yaratılışımıza- döndürmek için yüceliğinden 
soyunarak, kul özünü almış, bir hizmetçi gibi aramızda yaşamış; Adem’den gelen hatayı düzeltmek için 
çarmıha katlanmıştır. Şeytan ise Mesih’in çarmıh –ölüm, gömülme, diriliş- zaferine rağmen; insanları 
Adem’in ölümcül mirasında tutmak için çalışmaktadır.  
 
Şeytan yalancıdır (yalanın babasıdır –Yuhanna 8:44); başlangıçta insanın düşüşü nasıl çalışmışsa, şimdi 
de insanın orijinal yaratılışına dönmemesi için çalışmaktadır. Bizlerden esenliğimizi çalmaya çalışan 
şeytana karşı ayık ve uyanık (Luka 21:36) olmamız gerek iyor. Rab yolunda yürümekte ve Rab’bin işinde 
gayretli olmamız gerekiyor (I.Korintliler 15:58); bir ruhsal savaşta olduğumuzu bilerek Tanrı’nın sağladığı 
bütün silahları kuşanmamız gerekiyor (Efesliler 6:11-20); başlangıçtaki ümidimizi koruyarak, Rab’bin 
sarsılmaz vaatlerine her gün bakarak (İbraniler 3:6, 14) yürümemiz gerekiyor –öncelikle kendimize 
müjdeleyerek devam etmemiz gerekiyor; cesarete, dayanma gücüne, her durumda imana sarılmaya 



(İbraniler 10:3:5-38) ihtiyacımız vardır; Müjde’ye gündelik ekmeğimiz olarak her gün acıkmaya ve 
susamaya ihtiyacımız vardır. Mesih’teki kimliğimizi –yeniden doğuşu- sahiplenerek yürümeye ihtiyacımız 
vardır.  
 
İman, ümit, sevgi, tapınma, tanıklık, hizmet ile Rab’bin işinin önceliğimiz olması gerekiyor (Filipililer 2:21).   
 

Galatyalılar 3:28 Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı var. Hepiniz 
Mesih İsa'da birsiniz.  
4:7 Bu nedenle artık köle değil, oğullarsınız. Oğullar olduğunuz için de Tanrı sizi aynı zamanda 
mirasçı yaptı.  

 
Öyleyse Rab’be adanmışlığımızı ve itaatimizi yeniden gözden geçirerek, yeniden başlayalım…  


