
 

 
 
 
 
 
 

Kurtuldum!... Bundan Eminim 
 
 
 

 
Yaşar: “Kurtuldum! Đsa Mesih'e yürekten iman ettim ve Tanrı 
günahlarımı ba ğışladı. Artık cennete girece ğimden eminim!”  
Aydın: “Saçmalama! Ahiret gününden önce kimse bunu bilemez  
ki!”  
 

Kim haklı? Ahiret gününden önce bir insan cennete girip giremeyeceğini bilebilir mi?  
Daha önce çevrenizde bu konu hiç konuşuldu mu? Anlatınız. 
 
 
Bu dersi yaptıktan sonra bir Mesih imanlısının bağışlanıp sonsuz yaşama 
sahip olduğundan nasıl emin olabileceğini anlayacaksınız. 
 
 
 
 
 

 Bilebilir miyiz? 
 
Tanrı'nın günahlarımızı bağışlayıp bağışlamadığını, sonunda yerimizin cennet 
olup olmayacağını hayattayken bilebilir miyiz?  Kısaca, daha bu dünyadayken 
sonsuz yaşama sahip olduğumuzu bilmemiz mümkün mü?  Kutsal Kitap bu 
önemli soruyu da cevapsız bırakmamıştır! 
 

1. Yuhanna 5:13'ü okuyunuz.  Bu ayete göre “Tanrı O ğlunun adına iman 
eden”  insanlar sonsuz yaşama sahip olduklarını... 
 

a) bilebilirler, 
 

b) bilemezler, 
 

c) ancak tahmin edebilirler. 
 
 

Đncil “Tanrı sevgidir”  diyor.   Đşte sevgi olan Tanrı, bu  
son derece önemli konuda insanların hayat boyunca tereddüt ve  
şüphe içinde kalmalarını istemiyor.   Sonsuz yaşama sahip  
olduğumuzu bu dünyadayken bilmemiz mümkündür. 
 
 
Đyi ama Kutsal Kitap'a göre kurtulduğumuzdan  
nasıl emin olabiliriz? 

1. Ders: 
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 Esas Güvencemiz: Tanrı'nın Sözü 
 
 
1. Yuhanna 5:24'te Đsa Mesih'in ne söylediğini okuyunuz. 
 

a) Bu ayete göre Đsa Mesih'in sözünü işitip O'nun aracılığıyla Tanrı'ya iman 

eden kişinin sonsuz yaşamı _______________. 

b) Đsa'nın bu sözüne göre, böyle iman eden kişi ölümden yaşama 

_____________________. 

2. Romalılar 8:1'e göre kimlere karşı “artık hiçbir mahkûmiyet yoktur” ? 

a) Dinî işleri çok olanlara... 

b) Ahiret gününde Tanrı'nın merhamet ettiklerine... 

c) Mesih Đsa'ya ait olanlara... 
 
Tanrı, Kutsal Kitap'ta, iman yoluyla Mesih'e ait olan kişinin hiç 
yargılanmayacağını, daha şimdiden sonsuz yaşama sahip olduğunu vaat etmiştir. 
 
 Kurtulu ş konusunda esas ve tartı şılmaz güvencemiz nedir? 

Tanrı'nın Verdi ği Söz. 
 
Bu durumu bir örnekle açıklayabiliriz: 
 
Garantili Elma Fidanı... 
 
 

Birisi bahçesine bir elma ağacı dikmek ister ve fidanların satıl- 
dığı bir çiftliğe gider. Çiftlikte satışa sunulan fidanlardan birini seçen 
müşteri, yaşlı satıcıya,  “Amca, bu fidanın bir elma fidanı olduğu belli  
değil, meyve vereceğinden emin misin?” diye sorar. Satıcı, “Bu elma  
fidanlarını kendim yetiştirdim; çok kaliteli meyve verir, efendim.  
Ayrıca, her fidanla birlikte garanti belgesi de veririz.  Talimata  
göre yetiştirilirse,  bu fidanın çok iyi meyve vereceğinden eminim.   
Meyve vermezse, paranızı iade ederiz.” şeklinde bir cevap verir. 
 
 
 
 
 

Bu durumda, garanti belgesinin güvenilir olup 
olmadı ğı neye bağlı? 
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“Oğul'a  
iman edenin 
sonsuz yaşamı 
vardır...” 
 
   - 1.Yuhanna 3:36 

 
 
 Örnekteki garanti belgesinin güvenilirliği, belgeyi veren satıcının karakteri ne bağlıdır. 
 
 Tanrı, Kutsal Kitap'ta, Đsa Mesih'e iman edenlere sonsuz yaşam vaat etmiştir.  Bu 

vaadin güvenilirliği ve garantisi Tanrı'nın karakteri ne bağlıdır. 
 
 
3. Çölde Sayım 23:19'da Tanrı'nın karakterinin güvenilirliği konusunda şu sözler 

yazılıdır: 
 

 “Tanrı insan de ğil ki, 
 Yalan söylesin; 
 Đnsan soyundan de ğil ki, 

    Düşüncesini de ğiştirsin. 
 O söyler de yapmaz mı? 
 Söz verir de yerine getirmez mi?” 

 
Bu ayete göre ___________________ yalan söylerler,  

 
ama ___________________ yalan söylemez. 

 
Đnsanlar, verdikleri sözleri bazen ____________________________; 

 
Tanrı ise, verdiği her sözü mutlaka ___________________________. 

 
 
4. Đbraniler 6:16-18'i dikkatlice okuduktan sonra, aşağıdaki soruları 

cevaplandırınız. 
 

a) Tanrı'nın kurtuluş amacı... 
 

(1)  değişir. 
 

(2)  değişmez. 
 

b) Tanrı, vaadini ____________ ile 
 

pekiştirdi. 
 

c) Tanrı'nın, bulunduğu vaat ve antta 
 

yalan söylemesi... 
 

(1)  mümkündür. 
 

(2)  mümkün değildir. 
 

ç) Tanrı'nın vaadi ve andı yüzünden 
 

____________  ________________ bulmalıyız. 
 
 

Yüce Tanrı'nın vaat ettiği bir konuda insanlara ant içmesi gerekir mi?  Tabiî ki 
hayır!  O zaman Tanrı neden böyle davrandı? Çünkü Tanrı, Mesih'e sığınanların 
kurtuluş konusunda büyük cesarete sahip olmalarını istemiştir. Kendi 
duygularımız bizi yanıltabilir... Diğer insanlar itiraz edip güvenimizi yıkmaya 
çalışabilirler... Fakat Tanrı'nın kurtuluş vaadi bize sarsılmaz bir güvencedir. 

 
Evet, emin olabiliriz. Kendimize fazla güvendiğimiz için değil, Tanrı'ya 

güvendiğimiz için emin olabiliriz. Tanrı bunların hepsini söyledikten sonra, emin 
olmamak Tanrı'ya güvenmemek anlamına gelmez mi? 
 
 Kurtuluş konusunda esas ve tartışılmaz güvencemiz nedir? 

Tanrı'nın Verdiği Söz. 

Tanrı’nın “Garanti Belgesi” 
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 Destekleyici Güvencemiz: Geli şen Meyve 

 
 
Şimdi, fidan örneğiyle devam edelim.  Sözü edilen müşteri 
aldığı fidanla eve gelince, komşusuyla karşılaşır.  Komşusu: 
“Elma fidanı mı?  Hiç de benzemiyor!  Bana kalırsa kazık 
yedin...” diye alaya alır. 
 
 
Tabiî ki müşterinin elinde garanti belgesi var.  Ama müşteri 
bir başka yolla alınan fidanın bir elma fidanı olduğunu 
kanıtlamak isterse, ne yapabilir? 
 
 
Eğer bu fidan gerçekten kaliteli bir elma fidanıysa, ve özenle 
yetiştirilirse, zamanla meyve verir mi? 
 
 
Bu fidan gerçekten bir elma fidanı değilse, elma vermesi  
mümkün mü? 
 
 

Elma fidanının kendisine özgü bir hayat gücü vardır.  Bundan dolayı, fidan normal 
şartlar altında yetiştirilirse, meyve verir.  Kutsal Kitap'a göre, bir insan Đsa Mesih'e sığınır 
sığınmaz Tanrı'nın yardımıyla yepyeni, doğaüstü bir hayata sahip oluverir.  Đncil'de bu 
doğaüstü hayata “sonsuz ya şam”  denir.  Sonsuz yaşam aslında çok yönlü bir olaydır.  
Siz de şu anda sonsuz yaşam kavramından ne anladığınızı söyler misiniz? 
 
 

  
 

 
 
 

Đşte, elma fidanının kendisine özgü bir hayat gücü var ve bu hayatın 
belirtileri var: elmalar! Buna benzer bir şekilde, her Mesih imanlısının sonsuz 
yaşamı var ve sonsuz yaşamın belirtileri de var.  Şimdi sonsuz yaşamın bazı 
belirtilerinin ne olduğuna bakalım. 

 

 
• sadece bitmeyen bir ömrü kastetmiyor... 
• cehennemden kurtulup cennete girmekten daha geniş bir olay... 

 
Ayrıca Sonsuz Ya şam... 

 
• seven Tanrı'yla daha bu dünyadayken ilişkide bulunmak... 
• her imanlıda yaşayan Kutsal Ruh aracılığıyla tanrısal güç ve  

• hayata sahip olmak... 
• bu dünyada tattığımız Tanrı sevgisinin doluluğunu cennette  

• sonsuza dek yaşamak... 
 

Sonsuz Yaşam Nedir? 
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Sonsuz Yaşamın Belirtileri 
 
 
1. 2. Korintliler 5:17'yi okuyunuz.  Bu ayete göre bir insan Mesih'teyse (yani, Mesih'e 

iman etmiş bulunuyorsa)... 

a)   her şey aynı kalır, 

b)   bazı değişiklikler olur, 

c)   her şey yeni olmuştur. 
 
2. Yaşasın!  Mesih sayesinde “yeni yaratık” sınız.  Mesih'e iman etmekle bitmeyen 

bir maceraya katıldınız.  Yaşantınızda bazı değişiklikler olduğu gibi hayat boyunca 
Mesih size yenilikler getirmeye devam edecek.  Mesih'e iman ettiğinizden bu yana 
hayatınızda değişen bazı şeyler oldu mu?  Anlatınız. 

 
 
 
 
3. Hayatlarımızı değiştiren asıl güç, her Mesih imanlısında yaşayan Kutsal Ruh’tur.  

Galatyalılar 5:22-23 ayetlerinde Kutsal Ruh'un bazı belirtileri açıklanmaktadır.  Bu 

ayetleri okuduktan sonra aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 

     a)   Bu ayetlerde yer alan Ruh'un dokuz tane belirtisini yazınız. 

 

     b)   Bu ayetlerde Ruh'un belirtileri neye benzetiliyor? 

  

     c)   Bu ayetlerde açıklanan Ruh'un etkisi özellikle 
                   hangi alanda görülmektedir? 

         (1)  Đmanlının sağlık ve fiziksel durumunda... 

         (2)  Đmanlının iç dünyası ve insanlarla ilişkilerinde... 

         (3)  Đmanlının maddî durumu ve eşyasında... 
 
     ç)  Ruh'un ürünü imanlının hayatını çevresindeki insan- 
             ların hayatından farklı kılar mı? Açıklayıcı cevap veriniz. 
 
 
 
 

Belki bu ürünlerin sizin hayatınızda da filizlenmeye başladığını fark etmişsinizdir.  
Doğal olarak elma fidanı örneğinde olduğu gibi, ruhsal ürünün olgunlaşması da zamanla 
olur.  Fakat Mesih'i izleyen herkesin hayatında bu sonsuz yaşam belirtileri vardır ve bu 
belirtiler o insanın gerçekten Mesih'e ait olduğu güvenini pekiştirir. 
 



 

 

 
 
 

Sonuç... 
 

Yaşar çok sarsılmıştı...kulaklarında Aydın'ın sözleri çınlayıp duruyordu: 
“Saçmalama!  Ahiret gününden önce kimse cennetlik olup olmayacağını bilemez 
ki!” Yaşar, kederli kederli, “Bilemez miyim?  Đsa'ya iman ettiğimde gerçekten 
kurtuldum, yeni ve tertemiz bir hayata kavuştum diye o kadar sevindim ki!..” diye 
aklından geçirdi. 
 

Yaşar, yanındaki sehpadan Đncil'i eline alarak okumaya başladı.  Çok 
geçmeden Đsa Mesih'in şu sözleri gözüne çarptı: “Ben iyi çobanım.  Đyi çoban 
koyunları u ğruna canını verir... Koyunlarım sesimi i şitirler.  Ben onları 
tanırım, onlar da beni izlerler.  Onlara sonsuz ya şam veririm; asla 
mahvolmayacaklar...”  (Yuhanna 10:11, 27-28)  Bu sözleri okuyunca Yaşar 
aniden ferahladı.  “Şu işe bak! Aydın'ın sözüne inanıp da Tanrı'nın Sözüne 
inanmaz mıyım?  Olmaz öyle şey...  Đsa'ya iman ettim ve Tanrı bana sonsuz 
yaşam verdi. Bundan eminim. Hamdolsun!” 
 

Böylece Yaşar, Tanrı'nın vaatlerine sımsıkı sarılarak Mesih'in yolunda 
yürümeye devam etti. Aydın, Yaşar'ın yeni inancına karşı çıkan son kişi olmadı.  
Mesih uğruna baskı çekmekle birlikte Yaşar'ın hayatında sevgi, sevinç, huzur, 
doğruluk - kısaca, Kutsal Ruh'un meyvesi - arttıkça artıyordu.  Yaşar, Mesih 
sayesinde, “yeni bir yaratık” tı! 
 
Görülüyor ki, bu dünyadayken bağışlanıp bağışlanmadığımızı bilmemiz mümkün. 
 

•  Tanrı vaat etti...O'nun Sözü esas güvencemdir. 

•  Hayatım değişiyor...Ruh'un belirtileri güvenimi pekiştiriyor. 

 
 Kurtuldum!..Bundan eminim. 
 

 
 

 


