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Bütün insanlar günahkardır. Yeryüzünde günah işlemeyen hiç kimse yoktur. Herkes şu ya da bu
biçimde Tanrı'nın hoşuna gitmeyecek sözler söyler, eylemler gerçekleştirir ya da kötü şeyler
düşünür. Bunların hepsi günahtır. İnsanlar günah işledikleri için Tanrı'dan uzaklaştılar. Giderek
daha çok mutsuzluk, yalnızlık ve çözümsüzlük içinde yaşamaya başladılar.

Tanrı adil olduğu için günahları yargılamak zorundadır ve günahın cezası ölümdür. Bu ölüm
sadece bedenimizin ölmesi değil aynı zamanda fiziksel ölümden sonra ruhumuzun da
cehenneme gönderilerek sonsuz ölüme mahkum edilmesi anlamına gelir.
Ancak,

Tanrı insanları sevdiği için onların cehennemdeki sonsuz ölümden kurtulup cennette sonsuz
yaşama yeniden kavuşabilmeleri amacıyla Kendisinden bir öz olan İsa Mesih'i dünyaya yolladı.
"Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. öyle ki, O'na iman edenlerin
hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun" (Yuhanna 3:16).
İsa Mesih, bakire olan Meryem'den mucizevi bir şekilde doğarak bu dünya'ya geldi. Doğal
yollardan bir kadınla bir erkeğin birleşmesi sonucu değil de Tanrı'nın bir mucizesi sonucu bakire
bir kızdan doğduğu için, Tanrı'nın Oğlu diyoruz. Tanrı, İsa Mesih'i, bu dünyaya, normal insanlar
gibi bir yaşam sürmesi için göndermedi. Aksine, Biz insanların işlediği ve gelecek kuşakların
işleyebileceği bütün günahların bedelini ödemesi için gönderdi.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi günahın ücreti ölümdür. İşlediğiniz günah ne olursa olsun bedeli
ölümdür. İster bir kadına şehvetle bakın, ister beyaz bir yalan söyleyin, isterseniz de hırsızlık
yapın ya da cinayet işleyin, cezanız ölümdür. En küçük günahın bile cezası ölümdür. Bütün
insanlar günah işledikleri için, Tanrı tarafından yargılandıkları zaman sonsuz ölüme mahkum
edilecekleri kesindir.
İsa Mesih'ten önce, insanlar işledikleri her bir günah için bir günah keçisi alıp tapınağa
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giderlerdi. Tapınankta, günah işlemiş olan kişi elini keçinin ya da koyunun başı üzerine koyup
günahlarım için bu hayvanı günah kurbanı olarak sunuyorum dedikten sonra hayvanı
boğazlayarak öldürürdü. Böylece o kişi işlemiş olduğu günahın bedelini ödemiş olurdu.

Oysa, biz insanlar işlediğimiz her günah için bir hayvanı öldürecek olursak dünyada hayvan
kalmaz. Siz de biliyorsunuz ki, hayvanları günah sunusu olarak sunmak sadece geçici bir
çözüm olabilir. Biz insanların daha kalıcı bir çözüme ihtiyacı vardır.

İşte bu noktada İsa Mesih'e ihtiyacımız vardır!

Tanrı, İsa Mesih'i çarmıha gerilip bütün insanların günahlarını ortadan kaldıran kurban sunusu
olması için bu dünyaya göndermiştir. İsa Mesih'in çarmıha gerilip öldürülmesi, ne Tanrı için ne
de İsa Mesih'in kendisi için bir sürpriz, ya da beklenmedik bir olay değildi.

İsa Mesih özellikle bunun için bu dünyaya geldi.
Biliyorsunuzdur ki, İsa Mesih 33 yaşında, çarmıha gerilmeden önce, çok büyük mucizeler yaptı;
ölüleri diriltti, hastaları iyileştirdi. Sizce kendisini çarmıha germek isteyenleri durdurmak isteseydi
bunu yapamaz mıydı? Elbetteki yapabilirdi. Peki neden yapmadı?

Çünkü, bu dünyaya gelişinin asıl amacı insanların günahlarını ortadan kaldıran kurban sunusu
olarak ölmek ve üç gün sonra ölümden dirilmekti.
Eğer İsa Mesih, bakire bir kızdan doğarak dünyaya gelmeseydi, çarmıh üzerinde ölmeseydi ve
üç gün sonra ölümden dirilmeseydi Hristiyanlık inancı sadece bom boş bir safsata olurdu.
Biz Hristiyanlar, İsa Mesih'i günahlarımızın kurbanı olarak kabul ediyoruz.

Bizim günahlarımızın bedelini ödemek için çarmıh üzerinde öldüğüne, üç gün sonra ölümü
yenerek ölümden dirildiğine, bir çok kişiye göründükten sonra Tanrı tarafından göğe alındığına,
kıyamet günü bütün insanları yargılamak için geri geleceğine ve sadece kendisine inananları
cennete gönderirken kendisine iman etmeyenleri işlemiş oldukları günahlarının bedeli olarak
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sonsuz ölüme mahkum edeceğine inanıyoruz.
Bu konuyu ciddiyetle düşünmenizi öneriyoruz!

Sadece, İsa Mesih'i günahlarınızın kurbanı ve yaşamınızın kurtarıcısı olarak kabul ettiğiniz
taktirde sonsuz yaşama kavuşabilirsiniz. Aksi taktirde, yargı gününde, Tanrı tarafından
yargılandığınızda, kendi günahlarınızdan dolayı sonsuz ölüme mahkum edileceksiniz.

İsa Mesih'e iman etmek ve sonsuz yaşama kavuşmak hakkında daha detaylı bilgi edinmek
isterseniz kilisemizi ziyaret edebilirsiniz veya, e-posta ya da telefon aracılığıyla bize
ulaşabilirsiniz.

Esenlikle kalın.
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