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NEDEN iSA 'YA iHTjYACIM VAR? 

Tann, Evet; Ancak Neden isa? 

Ben ya�h bir pastörüm. Bütün hayatlml büyük �ehirlerde geyir
dirn. YJ ldan yJ la aym sorunlar ortaya ylkmaya devam etti. "Tan
n niyin buna izin verebildi?" gibi kalpten gelen sorular mevcut 
olmakla birlikte örnegin, "Kayin ve Hab i l  karde�tiler Kayin 
Hahi l ' i  öldürdü. Kayin ' in kansl nereden geldi?" gibi sert sorular 
da mevcuttu; ancak insanlann bana en fazla yöneltmi� o lduklan 
elqtiri �uydu : "Pastör, siz her zaman isa'dan bahsediyorsunuz. 
Siz bir fanatiksiniz ."  Öneml i  olan hangi dine mensup o ldugu
muz degil .  Görünmeyen ve göklerde olana saygl duymaktJr. 

Bu gayet anla�thr degil m i? Aym benim g ib i  Frankfurtlu o lan 
ünlü hem�erim Goethe de benzer �eyler söylemi�t i :  "Duygular 
her �eydir ancak isim sadece gürültü ve dumandlr. .. ister AI
lah'tan, ister Buda'dan, ister klsmetten, ister �efkatten, isterse 
Olaganüstü yaratlktan söz etmi� olmamlzll1 hiybir �ekilde önemi 
yoktur. Önemli olan bir �eye inanml� olmamlzdtr. Fanatiklik 
inanCll1lZI bel irtme istegidir." insanlann yogunlugunun dü
�ündügü bu degil  mi? 

Bir zamanlar ya�h bir bayanlll bana söyledigini hatlrlarnn: 
"Pastör sizin jsa hakkllldaki konu�malanmzdan slklhyorum; isa 
'Babamlll evinde kalacak yok yer var .  Orada herkcsc yctcri ka
dar yer var ! ' demcmi� miydi?" Degerli dostlanm bu büyük b ir 
hilekarhktlr. 

Zamanll1 birinde Berlin 'de Tcmpelhofer Feld Havaalanmday
dIrn. Uyaga binmeden önce pasaport kontrolünden gcymck zo-
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rundaydlk. Hemen önümde koltugunlln altmda büyük bir batta
niye bulunan vücut yaplsl yok büyük iri yan bir adam yard!. 
Pasaportunu gümrük memuruna gösterdi .  "B ir dakika" dedi 
gümrük memuru. "Pasaportunuzlin süresi dolmu�!" Adam, "ha
di fazla üstünde durma" dedi ve devam etti, öneml i  olan pasa
port sahibi olmaktIr." Gümrük memuru "i�te hata1l tara [mlz 
burasl" dedi, ve "öneml i  olan geyerli bir pasaport sahibi olmak
tIr" diye bit irdi .  

Bu geryegi yansltmaktadlr. inal1l� geryegi -eski bir �eye inalll�m 
geryegi- sonucu getiren �ey degi ldir. C;:ünkü herkes kendi yo
lunda bir �eye inanrr. B irisi bana dedi ki, "bir kilo dana etinden 
iyi bir yorba yapl labi lecegine inal1lnm."  i�te bir �eye inanmak 
blldur. Öneml i  olan böyle bir inany sahib i olmak degil, karanh
ga dü�tügünüzde inanyslzhk ile ve ölümle kar�J kar�Jya kaldlgl
lllZ takdirde ya�ammlZJ sürdürmenizi saglayan inanytJr. Ölüm, 
inany geryeginin iyi b ir deneyidir. S izinki bu deneye dayanrr 
ml? 

Bu durumda sadece bir tek dogru inany vardlr. 0 inany ki bizim 
dogru bir �ekilde ya�amamlzl ve dogru biT �ekilde ölmemizi 
saglar. Bu Tann'nm Oglu Rabbimiz isa'ya inanclmlzdlr. isa' nm 
�u söyledigi b ir geryektir: "Kap 1 Ben' im. B ir kimse benim aracl-
1Iglmla iyeri girerse kurtulur." isa kapldJr. insanlarll1 bunu duy
mak istemedigini yok iyi bi liyorum. Onlar Tann ile saat lerce, 
isa ' ll ll1 ne olabilmesi konusunda tartl�mak isterler. Ancak isa bir 
tartl�ma konusu olamaz. 

Tekrar söylüyorum : Sadece Tann ' nm Oglu isa Mesih'e olan 
inany araclhglyla kurtulur ve mut lu olliruz. AYll l zamanda bu 
inanCll111z la ya�aYlp ölebil iriz. 

Bir gün Essen �ehrinde dola�lrken bunun bazI insanlara ne kadar 
gülüny göründügünü ke�fettim. Büyük olaslhkla madenci olan 
iki adamla kar�I1a�tlm. Kaldmmda duruyorlard!. B irisi beni 
selamladl "Merhaba pastör"; yanll1a yakla�tJgJmda sordum "Be
ni talllYor musun?" Gülmeye ba�ladl ve arkada�lI1a dönüp, "Bu 
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pastör Busch !"  dedi, "iyi bir arkada� ." Ona te�ekkür ettim. 
"Evet güze1 bir arkada�" diye tekrarladl "ancak biraz s:Ilgmdrr." 
Biraz kIzdm1 ve ona yüksek ses1e "Ne? <::l lgm ml? Böy1e bir 
�eyi nasI i  söy1ersin?" dedim. Ancak 0 �unu söy1edi :  "Pastör 
Busch, iyi bir arkada� ama isa'dan bahsetmeden duramaz." Bi
raz sevindim ve dedim ki ,  "Arkada�lm, ben S:llgm degilim" ve 
devam ettim: "Bundan yüz sene sonra sonsuz1uga varml� ola
caksm. Orada öneml i  olan yegane �ey isa'Yl tamYlp tammadlgm 

d olacaktlr; Bu cennete veya cehenneme gidecegini be1irleyen �ey 
olacaktlr; Söy1e bakaltm isa 'Yl tamyor musun?" Gü1erek diger 
madenciye döndü ve, "Gördün mü, hälä aym �ekilde devam 
ediyor" dedi .  

Ve bu yapmaYl istedigim yegane �eydir. incil 'de atlama tahtasl 
gibi kullanI ian bir söz vardlr. $öyle der: "Tanrl 'nm Ogluna ina
nan bir ki�inin sonsuz ya�aml vardlr." Pazar ayininde isa hak
kmda bir �ey1er ögrenmi� 01abi 1 irsin, ancak bu ona inandlgm 
anlaml 11a gelmez. Tann'nm ogluna inanan ki�i -dikkatle din1e
yin- ya�am sahibidir. Bugünden ba�lar ve sonsuza dek devam 
eder. "Tann 'nm ogluna inanmayan ki�inin ya�aml yoktur." Bu 
Tann 'nm sözüdür. Eski bir atasözünde söy1endigi gibi ,  "Eldeki 
bir ku� s:altl tkta olandan iki misli degerlidir." $ imdi, -kendi i1gi 
alallllllza göre- sizi isa' YI kabu 1 etmeye ikna etmek ve hayatllll
Zl O'nun el lerine tesl im etmenizi isterim. <::ünkü O ' nsuz hayat 
gers:ckten kink bir hayat olacaktlr. 

Peki, nis:in sadece isa'dan bahsediyoruz? Nis:in O ' nun inancl 
yegane gers:ek inans:tlr? Daha �ahsi davranmam gerekeb i1ir mi? 
Sizc nis:in isa'ya ihtiyas: duydugumu ve O'na nis:in inandlglml 
söyleycyim. 

1. isa Bizlere Tann'Yl Gösterir 

Birisi bana "Tann 'ya inamyorum ancak isa'ya neden ihtiyas: 
duyaY1l11 ki" derse ccvabnTI "bu s:ok sas:ma" �eklinde olacaktIr. 
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Tann sakh bir Tann 'dir. isa olmadan O ' nun hakklllda kesinlikle 
hi<;:bir �ey ögrenemeyiz. 

insanlar kendi Tanns 1111 olu�turabi lir. Emin olmak gerekirse, 
günde be� biradan fazla i<;:medigi sürece günah yazmayan bir 
"iyi efendi" vardlr ancak bu Tann degildir! Dü�üncelerimizde 
standartla�tlrdlg1l11 1Z sadece arzulanmlzlll yanslmasldlr. Fakat 
Tann? isa olmadan O ' nun hakklllda hi<;:bir �ey bilemezdik. Tan
n bizlere isa 'nm ki�il iginde gelmi�tir. Ger<;:ek Tann'YI bizlere 
isa sunar. 

Yogun bir sis bulutu dü�ünün. Bunun arkasllldaki Tann'dlr. 
insanlar O'nsuz ya�ayamadlgl sürece, O 'nu ara�tlrmaya mah
kUmdurlar; sisin i<;:ine nüfuz etmeye <;:ah�lrlar; farkh dinlerin 
yaptlgl da budur. Bunlar sayesinde insanlar Tann 'Yl- bulmaya 
<;:ah�lrlar. Ancak hepsinde genel olarak bulunan �udur: hepsi s is 
i<;:inde kaybolmu� ve Tann'Yl ke�fedememi�tir. 

Tann, sakh bir Tann'dlr. Peygamber Ye�aya bunu anlaml�tl. 
"Sana ula�amlYoruz. Lütfen gökleri yanp a�agl ya11lmiZa gelir 
mis in?" diye hayklrmasUllll nedeni buydu ve buradaki i lgin<;: 
nokta �uydu: Tann bu hayklrt�l i�itmi� ve sis tabakasllli yanp 
isa klhgll1da ya11lmiZa gelmi�ti .  Melekler korosu Beytlehem 
ovalarll1da "B ir kurtancl dogdu, bu Rab olan Mesih' t ir . En yü
celerde Tann'ya yücelik olsun" diye i lahi söylerken, Tann bize 
gelmi�ti. Ve �imdi isa bize �unu söylemektedir: "B eni görmü� 
olan, Baba'Yl görmü�tür. "  isa olmasaydl Tann hakklllda hi<;:b ir 
�ey bilemeyecektim. 0, Taml hakkll1da kesin bi lgi alabi ldigim 
tek ki�idir. Her hangi bir ki�i nastI olur da "Ben isa olmadan da 
olurum" demeye cesaret edeb ilir? 

2. isa Tann Sevgisini A�lga V urur 

Bir süre önce bir gazeteci benimle röportaj yapml�tJ .  Bana, "ni
<;:in böyle toplanttIar düzenleyip konu�malar yaplyorsunuz?" 
dedi. "Bunu yaplyorum <;:ünkü insanlann cehenneme gitmesin-
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den korkuyorum" demi�tim. "Hadi camm sende" deyip gülüp 
geyti ve ekledi, "cehennem diye bir yer yoktur." Bunun üzerine 
ona �unu söyledim, "görecegiz, yüz Yll sonra sen mi yoksa Tan
n 'nm Sözü mü dogru Ylkacak." Ona �unu sordum, "hiy Tan
n'dan korktun mu?" "Ne diyorsun" dedi,  "iyi olan Tanrl 'dan hiy 
korkulur nm?" "Dostum" dedim, "neyin ne oldugu hakkmda en 
ufak bir fikrin bi le yok. Eger Tann hakkmda dogru kavrama 
sahip olsaydm, hiybir �eyin kutsal ve adil Tann ' nm günahla-

" nmlz hakkmdaki kararmdan daha deh�etl i  olmadlgll1l bil irdin." 
Hatalanm gözden geyirdigini dü�ünüyor musun? Sen "iyi Tan
n'dan" bahsediyorsun. Kutsal K itap ise ondan daha farkh bir 
�ekilde bahsediyor: "Var olan Tann'nm e llerine dü�mek yok 
deh�et veric i  b ir �eydir." 

Hiy Tanrl'dan korktun mu? Eger korkmadlysan bu durumda 
Tann 'nm kutsiyetinin akilci geryekligini ve günahlannm deh�et
l i  geryegini henüz algl1amaml�sm demektir. Fakat cgcr korktun 
ise "Tanrl 'nm huzuruna nasil ylkanm?" diye sormakta gecik
meyeceksin. <;aglmlzm en büyük aymazhgl artlk Tann' nm deh
�etinden korkmaYI�lmlzdtr. Bir toplum var olan Tann' YI ve 
O ' nun deh�etinin kar�lsmda günahlanm ciddiye almamaya ba�
ladlgmda bu bir � iddetli sertle�me belirtisidir. 

Bir scferinde Profesör Karl Heim bana <;in 'e  yapml� oldugu bir 
seyahatten söz ctmi�ti. Pekin'de bir dagm tepesinde ycr alan ve 
"Göklerin sunagl" d iye adlandmlan b ir kurban ebne mahall ine 
götürülmü�.  Rchberi "ban�ma gecesinde" yüz binlerce ki�inin 
ellerinde fenerlcrJe daga yürüdügünü söylcmi�. · Daha sonra im
parator tepeye t1rmanacakml� - bu devrimdcn önce olmu� ve 
halkl iyin bir 'ban�ma kurbam' sunacakml�. Profesör Heim �u 
görü�ü öne sürdü: "Bu ba�ka inanca sahip olanlar Tann'nm 
öfkesinin ne oldugunu ve insanlann O ' nunla ban�mak zorunda 
olduklanm biliyorJarml�." 

Ve yeti�tirilmi� Batili gerektiginde "iyi Tann" hakkll1da konu
�abilecegini ve Tanrl 'nm, insanlar mmldanmakslzm sadaka 
verdiklerinde mutlu olacagml dü�ünmektedir ! t�te yinc Tan-
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n'dan korkmamlz gereken zaman budur. <;ünkü hepimiz günah
känz. Yoksa siz degil misiniz? Evet hepimiz ! 

Taml'dan korkmamlz gerektigini yeniden ögrendigimizde, 
"Taml ' nm öfkesinden nasIl kayabiliriz? Bunu bize kim saglaya
bil ir?" diyebilecegiz. i�te gözlerimizin ayIlabilecegi ve isa 'nl11 
Tann sevgis ini daglttJgml anlayacagumz zaman budur. Tann 
bütün insanlann kurtuimaS l111 ister. Ancak bizleri adaletsiz ola
rak kurtaramaz. Tann günaha kar�l sessiz kalmaz. i�te bu ne
denledir ki, oglunu insanlarl11 kurtulu�u ve kendis iyle ban�mala
n iyin göndermi�tir. 

Benimle Kudüs'e gelill. $ehrin dl� yevresi bir tcp eden ibarcttir. 
Binlcrce insan orada toplamf. Kalabal!g1l1 biraz ötcsinde Üy tane 
yanmh bulunmaktadlr. Solda bu lunan yarmlhtaki insan, bizler 
gibi b ir günahkärdlr. AYl1 l �ekilde sag taraftaki de öyled ir. An
cak ortadaki yarmlhta aS 11! olan insana bak. 0 var olan Tann 'nm 
oglUIldan ba�kasl degildir. 

Yaralandlktan soma kurban edilmi� 

ACI ve azapla a�agl dogru sarkml�. 

Tay denilen dikenli teller ba�ml nasIl da sarml� . 

o burada neden astll? 

Buradaki yarmlh Tann' n1l1 sunagl .  isa isc Tann 'nm kurbanltk 
kuzusu. Dünyanm günahII11 boynuna alarak b izleri Tann ' yla 
ban�tlrd!. 

B ilmeseniz bile, inkär etseniz dahi, isa ' YI tamymcaya kadar 
Tann ' nm öfkesi üzerinizde olacaktlr. Sadece isa 'ya inanan ki� i 
Taml'nm ban�lna sahip olur. Escnlige kavu�mamlz iyin bütün 
cezaYI 0 YÜklendi. 

izninizle bir aylklamada bulunaYlm. Birinci Dünya S ava� l ' nda 
bir topyuydum. Toplanmlzm her tarafmda muhafazalar yard!. 
Bir gün kendimizi görünürde hiybir piyadenin bulunmadlgl bir 
konumda bulduk. Vc bu söz konusu gündc hücuma ugradlk. 
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Dü�man hatlarmdan top muhafazalanna yagmur gibi mermi 
geliyordu, ancak muhafaza plakalan 0 kadar kalmdl ki  bizler 
emniyetteydik. Ve 0 anda �unu dü�ündüm, "eger elim i  muhafa
zalann önüne uzatsaydlm bir anda delik de�ik olurdu . Orada kan 
kaybmdan ölürdüm. Ancak burada muhafazalarm arkasmda 
emniyetteydim. " 

Bu bana sadece isa'nm benim iyin ne anlama geldigini gösterir. 

" B iliyorum ki, isa olmakslzm Tann 'nm yargls l  ile yok edilecek
tim. isa olmakslzm ne yaparsam yapaYlm, gönül rahathgl duy
mayacaktJm. isa olmakslZln müthi� azap yekmeden ölemezdim.  
isa  olmasaydl sonsuz lanete dogru i lerleyecektim. . 

Ve sonsuz lanet hiy ku�kusuz mevcuttur. B iraz bekle ve inci l 'de 
anlattlanlann geryek oldugunu gör. 

Fakat isa'nm yarmlhmm arkasmda b ir slgmak bulursam eger, 
sava�taki zlrhh koruma arkasmda oldugum kadar emniyette 
olurum. Kesinlikle bil iyorum ki 0 beni y lkarandlr, 0 ben im kur
tancnndlf. Evet isa, Tann ' nm sevgisini  aylga vurur. 

Beni d ikkatle d inle. Tann bütün insanlann kurtulmasml ister. 
i�te bu nedenledir ki  Tann oglunu insanlan kurtarmak ve kendi
siyle ban�tlrmak iyin göndermi�tir. Bunu s izin iyin de geryek
le�tirmi�tir. Bu ban�l, bu kurtulu�u eIde edene kadar hiy durrna!  

Neden isa? 

3.  Hayatm En Büyük Derdini <;özebilecek Tek Ki�i isa 'dir 

Hayatm en büyük derdinin ne oldugul1u bil iyor musun? Bu, 
ya�h insanlar iyin mesane veya böbrek � ikayetleri, veya geny 
insanlar iyin kIz arkada�l veya erkek arkada�l gibi  görünebilir.  
Ancak inan ki ya�amdaki yegane dert Tann huzurundaki SUyU
muzdur. 

YI llarca genyler arasmda yah�tlm. Ve daima onlara bu geryegi 
anlamalannda yardlmcl olmak amaclyla yeni aylklamalar get i-
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ren bir ki�i oldum. Bu resimlerden biris ini tekrar kullanrnak 
istiyorum. Dogumdan itibaren boynumuzda ag Ir bir dem ir gem
ber ta� ld lgllTIlZI dü�ünelim.  Dü�ünün ki her günah i�ledigimde 
bu gember üzerine bir halka kaynak edilsin. Saf olmayan bir ftk
rim var: bir halka eklenir. Anneme göre ben pisim: bir halka 
eklenir. Diger insanlar hakkll1da kötü konu�urum: bir halka ek
lenir. Sanki Tann yokmu� gibi hi9 dua etmeden bir gün ge9iri
rim:  yeni b ir halka eklcnir. Dürüst degilim, yalan söylerim :  bir 
halka daha eklenir. 

Arkamlzda sürükledigimiz zincirin -SU9laflllllzdan olu�an bu 
zincirin- boyunu tahmin etmeye s;alt�ll1 .  Zincirin ucunu göre
mezsiniz, sus;umuz her �eye ragmen ger9cktir. 

Aslll1da, devasadlr ve gittigimiz her yere onu da sürükleriz. in
sanlarll1 ni9in daha mutlu ve memnun 0lmadlgll1 1  genellikle 
merak ederim. Hayat 0 kanar kötü gitmernektcdir. Mutlu 01111a
lan i9in her türlü scbep var gibi görüllmektedir. Ancak mutlu 
degillcrdir. Ve olamazlar da s;ünkü günahlarll1dan olu�an aglr 
zincirin altll1da cgilmi�lerdir. $ imdi onlan bundan hi9 kirnse 
kurtaramaz, ne bir pastör ne b ir Rahip ne dc bir melek. Sadece 
Tann "bir insan ektigini biger" diyerck OIlU kurtarabilir. 

Ancak isa vaL 0 hayatll1 eil büyük derdini 9özebilecek yegane 
ki�idir, 9ünkü 0 benim günahlanm i9in ölmü�tür. Ölerek hakslz 
olan bizleri hakh yapml�t1r. isa günahlanm i9in yaIlllz blraktl
m l�tlr. B izleri su9 zincirimizden kurtarabilecck olmaSlll1l1 nede
ni budur; ve sadece 0 bunu yapabilir. Deneyimlerime dayanarak 
�unu söyleyebilirim ki, günahlanmlzll1 affedildigini bilmek ger
gek kurtulu�tur. insanm bunu· ya�ayabilmesi cn büyük kurtu
lu� tur. Ve bu sadece hayatlanmlzl degil ölümümüzü de degi�ti
rebilir. S iz ya�hca insanlar �unu anlarSII1lZ: ölmek vc günahlar
dan armdlflhTIl� olmaYI bilmek bir �eyd ir; ve yaptlgll1lz yanh�
larm bütün aglrhgl altll1da sonsuza gitmek bir ba�ka �eydir. Bu
nu dü�ünrnek bile deh�et vericidir. Bütün hayatlan boyunca iyi 
olduklanl1l ve yaptlklannll1 dogru oldugunu iddia eden pek s;ok 
insan talllfim. Bunlar bir gün ölecekler ve sadece ya�am gemile-
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rinin Tann ile bulu�mak üzere sonsuzluk aklmmda sürüklenip 
gittigini görmek i9in son dost eli blrakmak zorunda kalacaktlf. 
Beraberlerinde hi9bir �ey götüremezler, ne �irin evlerini ne de 
banka hesaplanm. Günahlan dl�mda hi9bir �eylerini. Tann'nm 
huzuruna 91kmalarmm yolu budur! Ne kadar deh�et veriei! An
cak bu insanhgm genelidir. Diyebilirsiniz ki, "Bütün insanlar 
böyle ölecek; Hepsinin sonu budur." Dostianm, böyle ölmenize 
gerek yok. isa günahlarll1 affll1l sunmaktadlr. Bu muhtemelen 

d ya�ayabileceginiz en büyük kurtulu�tur. Ve �imdi bu mümkün
dür. 

Günahlanmll1 bagl�landlgll1m ne demek oldugunu deneyimle 
ögrendigimde on sekiz ya�lI1daydlm. Zineirim klflldl ve dü�üp 
gitti. Ve sonra ilahide söylendigi gibi: 

Giinahlarm bagl�/andl. 
Bu hayatta kalmak ir;in bir söz. 
Eziyet ir;indeki 
Ruhum jsa adlyla yenilendi. 

Bu hayat sözlerini i�itmeniz dilegimdir. Bugün isa'ya yakla�lI1. 
o sizi bekliyor. Ve O'na deyin ki, "hayatIm büyük bir bo�lukta 
ve 90k günah i�ledim. Tövbe etmekten hcp uzak durdum. Za
man zaman kendi kendimc konu�tum durdum. $imdi bütün gü
nahlanml sana getiriyorum, ve kanll1m günahlanml anndlraea
gll1a inanmak istiyorum." Günahlann bagl�lanmasl 90k güzel bir 
oJay. 

On yedinei yllzYllda ingiltere'de lohn Bunyan admda bir adam 
ya�aml�tI. Bu adam inane I yüzünden uzun Ylllar hapiste kalml�
tl. Bazl �eyler asla degi�miyor. Dünyada Tanrl'nm Sözü'nden 
sonra en saglam yer hapishanedir. Bunyan hapishanedeki hücre
sinde muhte�em bir kitap yazml�tIr; bu kitap -Cüeenin ilerleyi
�i- bugünü de ilgiJendirmektedir. Bu kitapta bir Hristiyan'm 
hayatml maeera dolu bir seyahat ile klyaslaml�tlr. Kitap �öyle 
ba�lar: Ylklm $ehrinde ya�amakta olan bir adam, aniden endi
�eye dü�mü�tü. Kendi kendine �öyle dedi: "Yanh� olan nedir? 
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Huzursuzum vc mutsuzum. Buradan uzakla�mam gerekiyor." 
Dü�üncesini kaml ile payla�lr, ancak kansl "sinirlerin yok ger
gin, iyi bir dinlenmeye ihtiyacm var" der. Ancak bu ona yok iyi 
gelmez. Endi�esi devam eder. Ve bir gün kendisine �unu söyler : 
"Böyle olmuyor, �ehri ne pahas ma olursa olsun terk etmem ge
rekiyor" ve yckip gider. ilk b irkay adlmdan sonra slrtmda büyük 
bir aglrhk oldugunu fark eder. Ondan kurtulmaya yabalar ancak 
ba�aramaz. Acele ettikye s lrtmdaki aglrhk artar. Yola y lkmadan 
önce bu aglrhgl yok hafif olarak hissetmi�tir. Ve bu ona yok 
normal gelmi�tir. Fakat Ylktm $ehrinden uzakla�tlkya yük git
tikye aglrla�lr. S onunda adlm atamaz haie gelir. Büyük yaba 
harcayarak bir dag yoluna tlrmanmaYl ba�anr. Daha sonra pati
kanm bir dönü�ünde hemen önünde bir hay görür. Korkarak 
haym dibine yöker, ona sanlarak gözlerini yukan kald mr. Aym 
an da s lftmdaki aglrltgll1 yuvarlanarak gürültüyle kuyuya dü�tü
günü hisseder. 

Bu hikaye bir insanll1 isa' nll1 hayll1a yakla�tlgll1da neler ya�aya
bilecegi hakkll1da yok güzel bir ömektir. 

Gözlerimi kaldmp baktlgllnda Ruhsal olarak Tann' nll1 kuzusu
nu görüyorum. Benim iyin <";armlh' ta kamm nast! aklttigll1l. 
Utanarak akhma iki �ey geliyor. O ' nun bana olan mucizevi sev
gisi ve benim ise büyük günahlanm. Günahlanmm bagl� lanma
SI. Kurtancl benim iyin bedelini yarmlhta ödedi .  

Kurtanclm benim yerime aCl  yektigi iyin ben günahlanmdan 
anndmld lm. Benim günah zincirim Y lkanldl. S lrtllndaki yük 
yekti gitti. Geryekten de isa d l� mda hiy kimse böyle bir hediye
yi, günahlardan armdlnlmaYl. saglayamazdl. Neden isa? O ' na 
niyin inandlgU11ln bir ba�ka nedenini daha önünüze senneliyim. 

4. isa iyi Bir <;obandlr 

Her hangi bir zamanda herkes � iddetli yalmzhk hissedebilir ve 
hayat müthi� bo� gÖlünebilir. Ve 0 anda �unu dü�ünürüz: "Ha-



yatlmda bir eksik var, ama nedir?" Size söyleyeyim. Sizler var 
olan kurtancldan mahrumsunuz. 

Size daha önce de söyledim; isa hay üzerinde bizim günahlan
mlzl ta�lmak iyin öldü. Bu cezanm bize getirdigi O'nun üzerin
deki huzurdur. 0 öldükten soma, ta�tan oyulmu� bir mezara 
yerlqtirildi. Ve daha soma mezarm giri�ine aglr bir ta� tabaka 
yerle�tirildi. Ve kesinlikle emin olmak iyin Romah Vali üzerine 
mührünü koyarak O'nu beklemek üzerc bir Romah Askeri Bir
ligi oraya yerle�tirdi. Bu askerlerin araslllda Galler'de, Alman
ya' da, Asya' da, Afrika' da sava�ml� yok sert sava�911ar bulun
dugunu tahmin ediyorum. Ve muhtemelen de vücudu kötü bir 
�ekilde yarahydl. Üyüncü günün �afagmda hepsi kollannda kal
kanlan, sag ellerinde klhylan ve ba�larmda migferleri ile ayak
taydllar. Nöbette bulunan bir Romah askere güven duyul
mahdlr. Simdi, incil diyor ki: "Tamlmlz'm bir melegi ta�m ar
dma geyti. " Ve isa mezardan Ylktl. Bu sert sava�911arm ta�ldlk
lan basiretsizlik yok deh�etli bir görüntüydü. Birkay saat soma 
isa fakir bir klzla kar�lla�tl. incil der ki, "isa daha önce bu klZ
dan ycdi cin Ylkan111�tl." 0 sabah, kIz gözya�lan iyindeydi. isa 
ona göründü. Ancak klZ korkmadl, tarn aksine, Rabbimizi ta
llldigl anda gözya�lan ne�eye dönü�tü ve haykIrdl, "Rabbirn." 
<;:ok rahatlaml�tl, yünkü biliyordu ki isa, iyi yoban ya�lyordu ve 
onun yanmdaydl. 

GÖrüyorsunuz. Sadece bu yok hakh nedenledir ki, ben dahi 
isa'nm benimle birlikte olduguna yok eminim. Benim c1imden 
tutacak birine ihtiyaclm var. Hayat beni derin sularm dibine 
yekti. isa'ya inanclmdan dolaYI Naziler tarafmdan hapse atIl
dirn. 0 zamanlarda �unu dü�ünürdüm, "bir adlm daha ve delili
gin karanlIgmda batacaksm - ve oradan asla kayamayacaksm." 
Ancak isa yalllma geldi ve her �ey yoluna girdi. Buna talllklIk 
edebilirim. Bütün bir cehennemin yok olup gittigini gördügüm
de hapishanede bir gece daha geyirdim. Toplama kamplanna 
gönderilecek olan mahkUmlann geli�ini gördüm. Bu insanlann 
hiybir umudu kalmaml�tJ. Aralannda sUylular olmakla birlikte 
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masumlar da vardl - Yahudiler. Söz konusu olan 0 gece ki bir 
Cumartesi idi, kalpleri umutsuzlukla· doluydu. Aniden hepsi 
birden avaZl ylkmcaya kadar hayklrmaya ba�ladIlar. Bu sahneyi 
hayal etmeniz l11ümkün degil. Bütün bir bina hayklran ve hücre
lerinin duvarlanna ve kapllanna vuran insanlarla doluydu. Mu
hafIZIar ate$ etmeye ve daha sonra hücrelere ko�up sagh sollu 
baglamaya ba�ladIlar. Hücrel11de otururken kendi kendime �unu 
söyledim:  "Herhalde cehennem bunun gibi bir �eydir." Böyle 
bir manzaraYl izah etl11ek geryekten yok gÜy. Ancak 0 anda ak
hma �u dü�ünce geldi, "isa, eminim ki buradadlr." inanm bana, 
bu anlattlklanmm hepsini ya�adlm. Hapishanedeki hücremde 
kendi kendime yava�ya, yok yava�ya fIslldadlm "isa, isa, isa." 
Ve Üy dakika iyersinde sükunet geri geldi.  Anhyor musunuz? 
O'na seslendim! isa'dan ba�ka hiy kimse duyrnadl ve kötülükler 
ger i yekilmek zorunda kaldJ. Daha sonra, kesinlikle yasakh 01-
mama ragmen, yüksek sesle �u ilahiyi söyledim: 

isa, ruhumun sevgilisi 
Blrak sana (:i(:ekler ataYlm 
Yakmlardaki sular akarken 
Flrtma heniiz uzaktayken 
Sakla beni ey yiice kurtarlClm, sakla 
Ki hayatfirtmasl ge(:ip gitsin 
Cennete giden yolda 
Ruhwnu sen al en sonunda! 

Bütün mahkUmlar bu �arklYl duydular. MuhafIzlar, hatta ikinci 
paragrafa geytigimde bile en küyük b ir laf etmed i :  

Ka(:abilecegim ba�ka bir yer yok 
Yardlmslz ruhum ona aS11L kalml� 
Lüifen beni yal11lz btrakma 
Bütün giivenim onun iistiinedir 
A ldtglm bütün yardlm ondandlr 
Savunmaslz beni koru 
Kanatlarlnm gölgesiyle 
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DostIanm, bu fIrsatla var olan b ir kurtanclya s ahip olmanm ne 
anlama geldigini ya�ayabildim. 

Su yarglya vardlm ki, hepimiz böyle b ir anhk kriz yani ölüm ile 
kar� 1 kar�lya gelme durumundaYlz. B ir gün birisi bana, "s iz 
pastörler insanlan daima ölümden bahsederek korkutuyorsunuz" 
diyerek tepki gösterdi .  Ona dedim ki, "her hangi bir kimse üze
rinde bu tür bir korku yaratma ihtiyacmda degilim; bizler hepi
miz doganm geregi olarak ölmekten korkanz." Ölüm anmda iyi 
<;oban' m elini tutabilmek, ne büyük bir konfor ! Ancak insanlar 
�unu söyler -ve inamyorum ki geryektir- "Bugün, insan ya�a
maya ragmen ölümden daha az korkar. Ya�am onun iyin ölüm
den yok daha beterdir. " Ancak dostlanm s iz i  temin ederim ki, 
isa s izin ya�amal11za da yardlmcl olacaktlf. 

S ize anlatmam gereken b ir ba�ka öykü daha var. Bunu yogun
lukla aylklama �eklinde kullanml�lmdlr. Bu ina1111maz oldugu 
kadar geryektir deo Essen �ehrinde bir sanayiciyi tal11mak duru
munda kalml�tlm. 0 daima iyi doldurulmu� olan insanlardan 
biris iydi .  Bana derdi ki "pastör, geny insanlan dogru ya�amaya 
tqvik etmekte hakhsmlz. i�te s ize yah�malanl11z iyin 100 mark 
armagan ! "  Ancak ona nerede korku iyinde bulunacagml söyledi 
gimde, yabucak �u yamtl verecekti ,  "pastör beni rahatslz etme. 
Dünya hakkmda kendi yargIlanma sahibim ! "  0 dogunun batl
dan uzak oldugu kadar Tann 'dan uzak iyi bir insandl. 

B ir gün bir nikah kIymam gerekmi�ti, �u büyük bo� kiliseleri
m izde, pek ho� olmayan cinsten b ir nikah kIymam gerekmi�ti. 
Geny yift d iger on kadar ki�inin e�liginde geldi .  Bu devasa kilise 
iycrs inde kaybolmu�lardl. Benim güler yüzlü sanayici dosturn 
yiftin �ahitlerinden biris iydi .  Bu zavalh adama geryekten aC1l11l�
t im.  Orada bir  kilise iycrsinde nasll davra1111masl gerektigini 
bilmeden, �Ik elbiseler iyerisinde ve �apkasl elinde dikilmektey
di. Neler dü�ündügünü yüzünden okumak mümkündü: "D iz 
yökmem gerekir mi? Yoksa hay ml YlkarmahYlm. Geryekten 
bi lmiyorum." Elinden �apkasml alIp kenara koyarak onu rahat
latmaya yalI�tIm. 0 zaman bir ilahi okumaya ba�ladlk. NasIl 

- 17 -



söylendigi hakkmda en küyük bir fikri bile yoktu, ancak en 
aZll1dan digerlerine kattlmaYl tercih etmi�ti! ManZaraS1l11 dü�ü
nün. Ve yine her yeni turda mükemmel bir �ekilde rahatt!. 

Daha sonra yok olaganüstü bir �ey oldu. Gelin Pazar Okulu'nun 
bir ögretmeniydi, dolaYlslyla yakla�lk otuz ge ny klZ, tören Slra
sll1da onun iyin oldukya üst düzeyde bir ilahi okumaya ba�ladl. 
Tath ve yocuksu sesleri ile ilk kItaya ba�ladIlar: 

Mesih, bizi bir c;:oban gibi yänlendir 
En c;:ok ihtiyac;: duydugumuza dogru. 
Senin egilimin huzur veriyor; 
Tath säzlerin bizleri besliyor . . .  

Dostuma baktlm ve �unu dü�ündüm "Bunun nesi var? Hasta ml 
oluyor?" A�aglya dogru egilmi�ti. Ellerini yüzüne kapatnll� 
sarslhyordu. ilk dü�üncem "Ona bir �eyler oluyor! Doktor c;:a
glrsam iyi olacak" oldu. Ancak 0 anda farkll1a VardllTI ki, bütün 
kalbiyle aglIyordu. <::ocuklar �arklya devam etti: 

Tatll säzlerin bizleri besliyor 
(:ünkü hazTrladiklarl11l kulla111yoruz 
Bizler zaytfiz; bizim dostumuz 01; 
Yolumuzda bizi koru; 
Sürünü günahtan uzak tut, bizleri savun; 
Yanfl� yola gidersek bizleri gäzet. 

Ve 0 adam, 0 büyük i� adaml, slraya oturmu� aghyordu. 

Aniden ne oldugunu anladllTI. Kendi kendine �unu dü�ünmü� 
o1l11ahydl: "Bu yocuklarda bende oll11ayan bir �ey var; onlann 
iyi bir yobal11. Ben ise zavalh yallllz bir adam1m, kaYlp bir 
adam." 

Ve sizler de kil11 olursalllz olun, erkek ya da kadll1, bu yocuklar
la birlikte, "Rabbimiz isa'nll1 sürüsüne ait olmaktan, O'nu Me
sih ve yoban olarak seyl11ekten mutluyum" diyemezseniz, daha 
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öteye gidemezsiniz. HaYlr daha öteye gidemezsiniz. Öyleyse, bu 
sözleri size ait yapabilecek hayati karan neden vermiyorsunuz? 

Mesih isa'ya neden inandlm? <;ünkü, 0 iyi yobandlr, en iyi ar
kada�tIr, ya�ayan kurtanclmdlr. Neden isa? Son bir sebep daha 
gösterrnek istiyorum: 

" 5. isa Y a�amm Prensidir 

Uzun Ylllar önce Bohemya Orrnam'nda bir kamp düzenlemi�
tim. Genyler gittikten soma, bütün bir gün birinin gelip beni 
arabaslyla alrnasml beklemek zorunda kalml�tIm. Bütün geceyi 
bir zamanlar bir krala ait olan bir av kulübesinde geyirmek zo
runda kaldlm. 0 zamanlar orada sadece bir orrnan bekyisi ya�a
maktayd!. Bina yan harabe halindeydi. Elektrik yoktu. Büyük 
bir salon iyinde aylk bir �ömine yard!. Hava soguk oldugundan 
�ömine yanmaktaydl. Bekyi masanm üzerine bir gaz lambasl 
koydu ve bana iyi geceler diledi. DI�anda frrtma yard!. Yagmur 
evin etrafmdaki agaylann üzerinden dökülmekteydi. Esrarengiz 
bir öykü iyin ideal bir yerdi. 

Simdi, sadece bu özel a�amda, yammda okuyacak hiybir �ey 
yoktu. Ve 0 slrada �öminenin kenannda küyük bir kitap oldugu
nu gördüm. Gaz lambasmm zaYlf l�lgmda kitabl kan�tIrmaya 
ba�ladlm. Bu kadar deh�et verici bir �ey okumaml�tIm. Bu say
falarda bir doktor ölüme kar�l olan kIzgmhgml döküyordu. Bir 
sayfadan digerine �una benzer pasajlar bulunmaktaydl: "Ey 
Ölüm, insan lrkmm en kötü dü�mam! Bir insam senin elinden 
kurtarmak iryin koca bir hafta mücadele ettim ve tam onu kurtar
dlglml dü�ündügümde· yatagmm ba�ma dikildin ve onu bir ne
feste aldm - ve yapacak hirybir �ey kalmadl. iyile�tirebildigim 
insanlar, biliyorum ki iskeletin eline dü�tügünüzde mücadele 
bitiyor. "Ey ölüm sen hilekär bir dü�mansm." Ölüm hakkmdaki 
katI ön yarglsml her sayfada bu �ekilde ifade etmi�ti. Ve soma 
en berbat pasaja geldik: "Ey ölüm, son durak, hiddet i�areti, 
ke�ke sadece bir hiddet i�areti olsaydm; sana dikkatle baktIglm-
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da bir soru i�arctine dönü�üyorsun vc merak ediyorum geryek
ten son durak l11ISIn dcgil misin? Eger degilscn 0 zaman ncsin? 
Ey ölüm, igreny soru i�areti." 

Burasl ula�abi leceginiz yer!  Ancak ! S izi  temin cdebil irim ki  
ölümle her �ey bitmez. Bununla ilgili hcr �eyi bi len isa �öyle 
dedi : "Geni� olan s izi YlkIma götürcn yoldur. . ve dar olan ise 
ya�ama götürendir." Yerimiz burada dünyada bclirlcnir. Buraya 
ya�am veren ve � imdi ya�al11ll1 kendisi olan ve ya�ama yönlen
diren bir Mesih ' e  sahip oldugum iyin mutlu olmamll1 ncdeni 
budur. Bu nedenlc bu mesajl digerlerine aktarmaYI seviyorum. 

Birinci Dünya Sava� 1 s lras 1l1da, en berbat yarpI�malann sürüp 
gittigi Verdun ' da haftalarca sava�tlk. iki dü�man hattl arasmda 
cesetlerden olu�an tepeler bulunmaktaydl. Yc ben hayatll11 bo
yunca hiybir zaman bu cesetlerin berbat kokulan gibisini solu
maml�tlln. Bir sava� al1lt1l1 In  önünde her duru�umda 
Verdun'daki ccsetlerden ylkan bu kokuyu duyanm. Ye her sefe
rinde kendime �unu söylcrim, "yüz ydhk bir süre iyinde artlk 
h iybirimiz burada 01111ayacaglz" yünkü ölümün bu dch�etli ko
kusu beni sanyor. Onu s iz de duyabiliyor musunuz? 

Ancak bu fan i dünyada ölümden kalkan bir ki� i vardlr ! Ve bize 
der ki, "Ya� lyorum, ve s izler de ya�ayacaksI111z ! inanl11 bana ! 
Bana gelin ! HükümranlIgl111a girin ! Ve ben sizlcri sonsuz ya�a
ma götürecegim." 

Olaganüstü dcgil mi? Ya�amll1 kendis i ola11 ve sonsuz ya�ama 
götlircn bu Mesih olmadan bu fani dünyada nasd ya�ayabil irs i
niz? 

Birkay gün önce, Profesör Karl Heim ' m  bastInTI1� oldugu eski 
bir mekrup okudul11. ikinci Dünya S ava�l s lIasmda Rusya 'da 
ölmü� olan b ir Hristiyan asker tarafmdan yazllml�tl. Mekrup 
�una benzer b ir �ey söylüyordu: "Etrafl111lzda olan bitcH yok 
aCI111aSIZ. Ruslar roketlerini ate�lediklerinde panik iyinde kal1yo
ruz. Vc bu soguk ! Ve bunlarm hepsi !  Dch�ctli ! Ancak korkmu
yorum! Ölecek olsaydun, harika olacaktl .  Ba�ka deyi�le bir anda 
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Tann ' nm Egernenliginde olacaglrn . .  0 zarnan f111ma duracak, 
Rabbirn ' le yüz yüze gelecegirn ve O ' nun aydmlIgl  beni sara
cak. " Burada ölsern de olur yünkü ölürnden korkmuyorurn. Ve 
yok klsa bir süre sonra ba�ma gelen bu oldu. Yapabilecegirn bir 
�ey yok, ancak bu rnektubu okudugurnda �unu dü�ündürn, bir 
geny adarnm sadece isa'ya inandlgl iyin ö lürnden hiy korkma
rn' asl ne kadar güzel bir �ey. 

" Evet, isa ya�amm Efendisid ir .  Ve kendis ine ait olanlara sonsuz 
ya�arn güvencesml verir. 

Bir sene, Leipzig'de Kilise Günü dolaYlslyla Belediye Sara
Yl 'nda bir resepsiyon verilmi�ti. $ehrin bütün önernli �ahlslan 
ve kilise büyükleri bir araya gelrni�lerd i. Konu�rna[ar kimsenin 
damanna basmayacak türdendi .  0 Kilise Günü ' nü organize 
eden genel sekreter Heinrich G iesen kutlamaYI s lcak bir haIe 
getiren ki� iydi .  0 kapanI� konu�m as ml yapmak üzere kürsüye 
geld iginde söyledigi sözleri hayatlm boyunca unutamarn. 
Heirich G iesen �öyle ded i :  "Beyler; bize soruyorlar, s izler nasl 1  
insanlarsmlz diye? S izlere b ir cürnleylc bunu ifade etrnek istiyo
rum. B izler �öyle dua eden insanlanz; ' Sevgih Tanrlrn beni 
imanlI yap ki cennete gideb i leyirn. '" Bu cürnleyi söyledikten 
sonra yerine oturdu.  insanlar buhran geyirrn i�yesinc sarsIldllar. 

Otuz Yllhk sava�ta ünlü �air P aul Gerhard �öyle bir $i ir yazrnl�
tl: 

Bu dünyada ya,wdlglm siirece hayatlml idame ettirip gidecegim. 
/ Bu yabal1C/ r;ad/rda kallcl olmak istemiyorum. / Göklerdeki öz 
evime götiiren sokaklarda yiiriiyorum. /9iinkii Babam beni ora
da sevgisiyle teselli edecektir. 

Bütün istegim s izlerin dc bu dünyadaki yo[unuza böyle devam 
etmenizdir. 

Ncden isa? <;ünkü her �ey, ama her �cy sadece O ' nu11la olan 
ili�kinize baglIdlr. 
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Nif;iN YA$IYORUM? 

Her �ey bu soru etrafmda dönmektedir: Neden ya�lyorum? Ne
den bu dünyadaYlm? Hayatlmm anlaml nedir? 

Bir gün Essen �ehrindeki önemli sanayicilerin birinden bir tele
fon geldi. "Pastör lütfen hemen bana gelir misiniz?" Y lldlflm 
gibi yola ylktlm ve oraya vardlglmda �u sözlerle kar�llandlm, 
"Oglum intihar etti." 

Bu geny adaml tamyordum. Bir ögrenciydi. Bir insanm hayatm
da sahip olmak isteyecegi her �eye sahipti. Geny, zengin ve ya
kl�lkhyd1. Saghgl mükemmeldi, kendi arabasl vardl ve hiybir 
karanhk i�e bula�maml�tl. Ve bu geny adam agzma bir kur�un 
Slkml�tt! intihanm aylklamak iyin �u birkay satlfl brrakml�tt: 
"Daha fazla ya�amam iyin hiybir neden kalmadl. Hayattma son 
veriyorum. Benim iyin ya�amanm hiybir anlaml kalmadl." Kor
kuny, üzücü bir hadise! Görüyorsunuz. 

Hayatm tarn anlamlyla ne oldugu hakkmdaki soru büyük önem 
ta�lmaktadlr. Bu her �eyden daha önemlidir yünkü ya�ayacak 
sadece bir tek hayattmlz var. Bu geryegin ki�isel sonuylanm hiy 
dü�ündünüz mü? Ya�anacak sadece bir tek hayat. 

Ben ögrenciyken, Matematik dersim yok iyi degildi. Ögretme
nim probiernIere yözüm buIma �eklimi anlayamlyordu. Ev öde
vimi tamamladlglmda yanh� cevap verdigim iyin beni ne kadar 
az takdir ettigini göstermek üzere test kitablma ktrmlzl mürek
keple i�aret koyardl. Bir smav kitabl tamamen klrmlzl ile kap
landlgmda, onu frrlatlp atardlm. Bazen de tamamen dolmadan 
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atardlm. Daba sonra bir yenisini ahrdun. Bu güzel, yeni ve te
miz olurdu! DolaYlslyla yeniden ba�layabilirdim. 

Bunu hayatlmlz iyin yapabilsek mükemmel olmaz mlydl? ina
nm bana milyonlarca insan ölümün kaplsmda iken �unu itiraf 
etmek zorunda kalml�tlr: "Her �eye yeniden ba�layabilseydim 
bütün �eyleri tamamen farkh yapardlm." Yeni bir test kitabl ahp 
tekrardan ba�layabiliriz ancak bunu bayatlmlz iyin yapamaYlz. 

" Ke�ke yapabilsek. Suna inamn ki, milyonlarca insan ölmeden 
önce �unu dü�ünür. Ke�ke tekrar dünyaya geisern. Ke�ke ba
yatlml ba�tan kurabilsem. 0 zaman ber �eyi farkh yapardlm. 
Ödev defterinin yenisini satm alabiliriz. Tekrar ba�tan ba�laya
biliriz. Bir ömrü asla. Bizim maalesef bir kerelik bir ömrümüz 
var. Bu ömrümüzü tamamen yanh� ya�adlysak ne kötü. Tek bir 
ömrümüz var. Bu bayatJmlzl iyi degerlendiremediysek, sonsuza 
kadar kaybetmi�iz demektir. Bu olaya yok ciddi baklyorum. 

Bu sabab kaldlglm otelin yanmdan büyük bir slglr sürüsü geyti. 
Dü�ündüm ki, "bu slglrlar �ansh." Neden bu dünyada olduklan
m sormak zorunda degiller. Onlar iyin bu gayet aylk: onlar süt 
vermek iyin ve süt veremedikleri zaman et saglamak iyin bura
dalar. Ne demek istedigimi anhyor musunuz? Bir bayvan baya
tm tarn anlamlyla ne demek oldugunu sormak zorunda kalmaz. 
insan ile bayvan arasmdaki fark budur. Ne yazlk ki yok saYlda 
insan kendilerine "bayatlmm geryek amaCI nedir?" diye sormak
Slzm ya�ar ve ölür. Bu �ekilde dü�ünenlerle bayvanlar arasmda 
fark yoktur. Bir insan kendi kendini, "Hayatm anlaml nedir? 
Ben niyin insamm? HayatJmm geryek amaCl nedir? Ben neden 
buradaYlm?" diye sorgulamahdrr. 

1. Yüzeysel ve Dü�üncesiz Yamtlar 

HayatJmm amaCI nedir? Bu soruya bir dizi yüzeysel ve dü�ün
cesiz cevaplar verilebilir. Uzun yIilar önce, bunlann bepsini 
aym anda i�ittim. Hitler'in iktidar oldugu dönemde, 1936 Ylhy
dl. Westfalia, Münster'den bazI ögrenciler gelip Hayatlmm 
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amaCl nedir? konusunda kendileriyle b ir tartI�ma meclisi  olu�
turmami rica ettiler. Ancak en ba�tan konu hakklllda bir vaaz 
degil a<;:lk bir tartl�ma isted iklcrini bel irttiler. Onlara "peki" 
dedim "Hayat1111lzlll amaCl nedir? Dünyaya ni<;:in geldik? gibi  
konularda sizin ba�lamamzl istiyorum." 

Bu toplantl tarill inde Naziler iktidarda oldugundan gen<;: bir 
adamlll ayaga kalklp "Ben halklm i<;:in ya�anm. Bu dal ve aga<;: 
gibid ir. Dal hi<;:bir �eydir ama aga<;: ise her �ey. Ben halklm i<;:in 
ya�anm" d iye yanltlaml� olmas l dogald l .  

"Bu mümkündür" diye cevap verdim "ancak söyle bana : aga<;: 
ni<;:in oradadlr, ne ama<;:la ya�amaktadlr?" Sessizlik oldu. Buna 
verecek cevabl yoktu! S orunu <;:özmek yerine flrlatlp atl111�tl. Bu 
durumda onlara "dostianm, s izler sorulan bu gibi yamtlarla 
gömüyorsunuz" dedim. 

"Hayatll1 anlaml nedir? Bizler ni<;:in buradaYlz?" diye tekrar 
sordum. Bir diger ögrenci cevap verdi : "Ben görevimi yapmak 
i<;:in ya�anm." Ona �u cevabl verdim: "Bu sorunun kökü �udur: 
Benim görevim tarn nedir? Ben �ahsen Tann' nlll sözlerini s izle
re aktarmanlll görevim olduguna ikna oldum. Mathilde 
Ludendorff görevinin Tann ' nlll varlIgul1 inkär etmek oldugunu 
dü�ünmektedir. 0 halde görev nedir?" 

Bir gün yüksek bir hükümet yetki lisi bana dedi ki "pastör, ara
mlzda kalslIl, sabahtan ak�ama kadar belgeleri imzalamaktan 
ba�ka bir �ey yapmlyorum. Ancak bil iyorum ki bir gün bütün 
dosyalar yaktlacak olsa bi le, dünya devam edecektir. Zamanu11l 
ve enerj imi böyle anlamslz bir i�e harcamak beni ger<;:ekten ra
hatslz ediyor." 

Görev sadece nedir? H itler iktidan altlllda binlerce SS görevlisi 
yüz binlerce insam katletmi�tir. Ve mahkemeye <;: lkanldlklan n
da hepsi birden, "B iz sadece görevimizi yaptlk. Emir alml�tlk" 
dediler. B ir insanlll ba�ka bir insal1l katletmesinin görev oldu
gunu zannediyor musunuz? Ben �ahsen buna inanmlyorum. 



Daha sonra bu ögrencilere, "evet arkada�lar; sizi dinliyorum. 
Benim görevim nedir? Senin görevin nedir? Kim söyleyebilir?" 
diye sordum. "i�te yine bir <;Ikmaz noktadaYlz!" dedim. 

Gen<;ler dü�ünceli görünüyordu. Sonra onlardan biri ayaga kalk
tl ve gururla övündü, "Ben eski bir aristokrat ailenin üyesiyim. 
Soyumu on altmcI göbege kadar izleyebilirim. Atalanm en saf 
soydan asil insanlardl. Böyle soylu bir aileyi devam ettirmek 

" bütün bir ya�aml doldurmaya yetmez mi?" 

Cevap vermekten kendimi alamadlm "Üzgünüm, ancak eger 
ge<;mi� nesillerin ne i<;in ya�aml� oldugunu bilmezseniz bir ba�
kasmI yaratmak bir deger ta�lmaz!" 

Sorumuza <;ok saYlda yüzeysel ve dü�üncesiz yanttlar bulunabi
lir. 

Gazetelerimizdeki bazI ölüm ilanlan �öyle ba�lar: "Hayatll1 sa
dece <;ah�maktl. / Kendini asla dü�ünmedin. / En büyük vazifen, 
her zaman yakmlann ic;:in ölmekti." 

Bu satlrlar beni daima duvara <;arpar! Söyle dü�ünmekten ken
dimi alamam "Nedir bu? Bir atm ölüm i1al1l ml?" Yanh� ml7 Bir 
at <;ah�maktan ba�ka hi<;bir �ey yapamaz. Bana öyle geliyor ki, 
bir insan yeryüzünde bütün hayatmda esaret alt1l1da ya�amaz. 
Bu ger<;ekten de <;ok üzücü olur. Eger bu bütün bir hayat anla
mmdaysa bu durumda on ya�mdayken intihar etmek <;ok daha 
iyi olur. "Hayatl sadece <;alt�maktl. . ."  Bu benim tüylerimi diken 
diken ediyor! HaYlr bu da hayat1l1 bütün anlam I degil! 

Tartl�ma sürecinde bir ba�ka ögrenci bana �öyle dedi : "Bak1l1 
ben bir doktor olacaglm. Ve eger insanlar1l1 hayatlanm kurtara
bilirsem, bu ya�amak i<;in iyi bir neden olmaz m17" Y Ildlnm 
gibi yal1ltladlm "Söyledigin güzel, ancak eger bir insanm ni<;in 
hayatta oldugunu bilmezsen, onun hayatml kurtarmaYl istemek 
anlamslz olur. Ona bir igne yaplp dogrudan ölmesini saglamak 
yok daha iyi olacaktlr." Simdi, benim söyledigimi yanh� yorum
lamaym! Demek istedigim, doktor ögrencinin vcrdigi yal1lt ger-
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gekten sorunumuzun, yani hayatm anlammm ne oldugu sorunun 
9özümü degil. 

Bütün bu ögrenciler tarafmdan gevrilmi� durumdayken, iyi egi
tilmi� gen91erin bile bugün dünyada ni9in ya�adlklanm bilmek
sizin kendilerini akmtiya blraktlklanm fark etmek beni �ok etti. 

Görüyorsunuz, Almanya'da bizim incelemi� olduklanmlzl ince
lediginizde -bununla sadece ge9mi�tekini kast ediyorum- ge9-
mi�te Münster' de bazI ögrenciler gibi yamt verme istegi kabar
maktadlf. "Hayatm hi9bir derecede derin anlaml yoktur. Dog
mu� ülmamlz sadece bir �ans eseridir. DolaYlslyla nedcn bir 
sebep arayarak cammlZ slkIlsm? Hayatl tarn anlamlyla ya�aya
hm; yapacak en iyi �ey budur. " 

Bu tutum "hayatim anlamslz ve sa9ma. Ebevcynlerim evlen
memi� olsaydl ben tasarlanmayacaktlm ve dogmayacaktlm. 
Varolu�um tamamell bir tesadüf. Gergektcn dc hayatJm tama
men anlamslz" diyc dü�ünmeye ba�layan bir insam kl�klftlr. Ve 
bu insan hayatmda zorluklarla kar�lla�lrsa intihardan sadece bir 
adlm geride olur. Tartl�ma devam eder: ya�amaya devam etmek 
neden? Eger hayat sadece tesadüf ve sa9mahktan ba�ka hi9bir 
�ey degilse ona bir son vermem gerekir. 

Almanya'da intihar oranmm ölümcül trafik kazasl oranmdan 
daha fazla oldugunu biliyor muydunuz? intihar edenlerin 
%50'sinden fazlasml otuz ya�m altmdaki gen91erin olu�turdu
gunu biliyor muydunuz? Bu bizim neslimizin hayatm anlammm 
ne oldugunu bulamadlgmm en 9arplCI örnegidir. 

Ben, "hayat ne kadar anlamslz. Bu durumda ya onu ya�ayaca
glm veya intihar ederek ona son verecegim" diyen insanlarla 
90k konu�tum. Onlara "Ya ya�antJmlzm bir anlaml varsa?" diye 
sorardlm. Ya�antJmlzm anlamml kavrasaydl? 0 zaman hayatta 
kahrdl. 

incil' de bizi deh�ete dü�ürmesi gereken bir ayet vardlr: "insan 
bir kez ölmeye ve bundan sonra da yargl ile yüzle�meye yön-
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lendirilmi�tir. " Hirybir insan incil 'deki bu gerryegi kavramadlysa 
hayatml dürüstrye ifade edemez. 

Ben neden ya�lyorum? Hayahmm gerryek anlamml bilemediy
sem nasll ölüp de Tann'nm yarglslyla yüzle�irim? 

Ortada olan budur. ileriye bir adlm daha atahm: 

N 2. Kim Bize Bir Yamt Verebilir? 

Ben niryin ya�lyorum? Bu soruyu kim yallltlayabilir? Kilisem 
mi? HaYlr. Pastörüm mü? HaYlr. 0 da benimle aYlll konumda
dir. Bilim adamlan ml? Filozoflar ml? Onlar da sorumuza cevap 
vermekten acizdir. Sadece birisi söyleyebilir. Varhglmlzl O'na 
borryluyuz. Bizleri yaratan O'dur: Tann. 

<;ok daha aptalca bir aS:lklama kullanacaglm. Dü�ünelim ki bir 
gün bir apartmana gidiyorum ve orada oturmu� bazI kablo ve 
lambalardan bir �eyler yapmaya s:ah�an bir s:ocuk görüyorum. 
Diyorum ki: "Söyle bana, ne tür bir cehennem makinesi yapl
yorsun? Sonunda ortaya ne S:lkacak?" Bütün bunlan bana aS:lk
lamaya s:ah�lyor fakat ben his:bir �ey anlamlyorum. Ve kendi 
kendime dü�ünüyorum "B.unun ne olacagml his: kimse tahmin 
edemez. Bunun ne is:in olacagml ve nasll kullallllmasl gerekti
gini sadece ka�ifi bilebilir." 

Bu bizim hayatlanmlz is:in de aYllldlr. Sadece bizi yaratan nis:in 
yarattlgml söyleyebilir. Ba�ka bir deyi�le sorumuza sadece esin
lemesi yoluyla bir cevap alabiliriz. Bunu bize sadece Tann söy
lemeli. 

Kutsal Kitap'm akIlh bir okuyucusu olmasaydlm, bu soru beni 
onu okumaya zorlardI. Ben �ahsen bu lanetli dünyada nis:in bu
lundugumu bilmemeyi dayalllimaz bulacaktlm. "Lanetli dünya" 
ifadesi size s:ok sert mi geliyor? Bu Kutsal Kitap 'ta Vardlf. Di
ger yandan, dünyanm deh�etli bir lanet altmda oldugunu söyle
mekle ne demek istedigimi anlamak is:in büyük �ehirlerden biri-

- 27 -



sinde bir pastörle birlikte sadece altl ay ge�irmeniz gerekir. Tan
n ' nm es inlemesi yoluyla verilen cevabl bilmeseydim ya�amaya 
tahammül edemezdil11. 

Evet, hayat ll1 anlal11m1l1 ne oldugu sorusuna Tann ' n1l1 bir cevab l 
vardlr. Tann bu cevabl Kutsal Kitap ' ta vermektedir. i�te bu 
nedenle Kutsal Kitap bu kadar önemlidir. Üstünlük havas1l1da 
olan ve "fakat biz Kutsal Kitap ' l  okumuyoruz ki" diyen insanlar 
bilirim. Onlara sadece �unu söyleyebilirim : "0 halde göre
bildigim kadanyla, s izlerc hayat1l1 anlal11 mll1 ne oldugu hakkm
da c iddi bir dü�ünce gerc;:ekten verilmcmi�." AptallIk c;:ok yayg1l1 
bir hastalIktlr ve eger <;ok aCl verseydi bütün dünya bu acilann 
C;:lghklan ilc dopdolu olurdu. 

Kutsal Kitap ' m  CeVab ll1l bir tek cümlcylc özctleyecegim : Tann 
bizlcri c;:ocuklan ola hm diye yarattl. Baba olarak kcndisini og
lunda görmekten ho�n L1t olur, bu nedenlc Tann in sal1l -kendi 
benzeyi� inde- yaratml�tlr. Tann O ' nun �ocuklan olmal11lz l  is
ter, 0 c;:ocuklar ki O 'nunla konu�urlar 0 da onlarla konu �ur; 0 
�ocuklar ki O ' nu severler 0 da onlan sever. Hic;: dua eder mis in? 
(:ocugunun kendisi  ile yIllarca konu�maml� olmasl bir baba ic;:in 
deh�et verici  bir �eydir. Ve b ir insan dua etmezse, Göksel Ba
ba's lyla konu�maml� olur. Evet, Tann bizlcrin O ' nun c;:ocuklan 
0lmaJ11lzdan ho�lal1lr; 0 c;:ocuklar ki O ' nunla konu�urlar, O ' nu 
severler ve 0 da onlan sever. Bu, var 01 l11a111 1Z1l1 anlaIl1 Idlr. Ben 
kiliseden, doktrinden veya d inden bahsetmiyorum. Ben varolan 
Tann' dan bahsediyorum. 

Tann seni evladl olman ic;:in yarattl. O 'nun evladl mlS1l1? 

B ir ad llTI daha gitmem gerekiyor. Bizler Tann ' nll1 �ocllklan 
olmahYlz. Kutsal Kitap ' ll1 en ba�lI1da �öyle denir: "Tann insal1l 
kendi benzeyi� inde yaratml�tJr." Daha sonra büyük bir felaket
ten bahseder: insan tamamcn özgür birey olarak yaratildl. 

Fakat insan Tann 'nm kar� lsmda olmaYI sec;:cr. Yasak meyveyi 
yemi�tir. Bu onun Tannya �unu söyleme �eklidir:  "Özgür olmak 
istiyoru111. Scnsiz devam cdebilirilll." Adcm, Tann ' nm varlIgll1-
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dan �üphe etmemi�ti. 0 sadecc O ' nun yetkisi dl�ma ylkmak 
istemi�ti, Tann'dan bagm1s 1z olmak isterni�ti . . 

B ir gün adamm biri beni sokakta durdurup �unu sordu : "Siz 
dairna Tann hakkmda konu�uyorsunuz, ancak bcn Tann' Yl gö
rcmiyorum. Bana O 'nu nasIl bu!acagllTIl söylcyin." O na �u ce
vabl vcrdirn : "Söylcyecegirn �eyi yok d ikkatle dinle . B ir dü�ün 
ki bcni zaman tüneliyle gcymi�e gönderecek bir maki Ile mcv-

d cut." Dü�ünün ki binlercc yIl geriye, insanhk tarihinin ba�lan
glcma gittim ve bir ak�arn Tann ' nm bahycsindc geziniyorum. 
(Muhternelen ilk insanm günaha dü�ü� hikaycsini biliyorsunuz
dur.) Her ncysc, orada ilk insan Adcm' lc kar� Ila�lyorum. "iyi 
ak�amlar Adern" diyorum, "iyi ak�amlar pastör" diye cevap 
veriyor. Daha sonra Cennet Bahyes i ' ne nasIl geldigirni aylkhyo
rum. Adern "dü�ünceli görünüyorsun" diyor. "Ne dü�ünüyor
sun?" Cevap veriyorum, "�ey, son zarnanda b ir insanm bana 
sordugu Tann' Yl nasIl bulabilirim sorusunu dü�ünüyorum." 
Adern kahkahayla gülüyor:  "Geryek sorun Tann' YI nasil bulmak 
gerektigi degil. 0 burada. Dürüst 01. Seni geryekten end i 
�c1endiren O ' ndan nasl! kurtulacagmdlr. Arna ondan kurtula
mazsm. i�te büyük sorun bu!" 

Adem hakh olabilir mi? Tanrl burada. O ' nu bulabiliriz. Ancak 
O ' ndan kurtulamaYlz. 

insanhgm son üy yüz yIlhk evrimini dü�ündügü mde, Tanrl 'dan 
kend imizi kurtarmak iyin her �eyi denedigimizi görebiliyorum. 
Fakat bunn ba�aramadlk. Geryekte hepimiz Tanrl' nm var oldu
guna inamyoruz, fa kat sadcce O ' nu rahatslz etmek isterniyoruz. 
Bizlcr sadece digerlerini taklit ediyoruz. Tann ' nm sorusunu 
cevapslz blfakIyoruz. Tann ' nm varhgml inkär etmiyoruz, ama 
O ' nunla rahatslz edilmek de istemiyoruz. Kendimizi O ' nun 
dü�manlan olarak tanltmak istem iyoruz, ama dostu da degiliz. 

Ya�amdaki en büyük sorun hälä yözümsüz olarak insanlann 
kar�lsmda durmaya devam ediyor. isviyreli bir doktor bir kita
bmda, "eger bir insan hayatmm en önemli sorununu yözmezse 
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90k derin akli ve duygusal rahatslzhk hissedecegini" iddia et
mektedir. $öyle devam eder: "Biz batlhlar, Tann'nm yoklugunu 
hissediyoruz. Varhgml inkar etmiyoruz, ancak O'nunla bir bag
lant1l11lZ da yok. O'nunla hi9bir �ey yapmak istemiyoruz, i�te 
Tann'nm yoklugunu hissetmemizin nedeni bu." Onun görü�üne 
katlhyorum. 

Hemen her yerde insanlann "9agda� insan Tann ile ilgilenmez" 
dedigini i�itiyorum. Buna sadece bir tek yalllt verebilirim: 
"<;agda� insanm durumu gergekten 90k ciddi, ben de 9agda� bir 
insalllm ancak Tann ile ilgileniyorum. Bugünkü insanm kurtu
lu�unu hi9 ciddiye almamasmm 90k dikkat gekici oldugunu 
dü�ündügüm i9in eski kafah olduguma inanmlyorum." 

<;ok daha basit bir a91klamaYl tekrar kullanaYlm. Bir a�91 yama
gl dü�ünün. Bir gün a�91ba�mm "bu 90cugun yemek pi�irmekle 
hi9 ilgisi yok" dedigini i�itiyorum. Bunun üzerine soruyorum: 
"Peki neyle ilgisi var?" Cevap veriyor: "Pop müzik ve kIzlar" 
diyor. Ben de ona "kendini onun yerine koyup bundan sonra 
onunla sadece pop müzik ve klzlarla ilgili olarak konu�." $ef 
lsrarla, "haYlr haYlr" diyor, "eger bu 90cuk yemek pi�irmekle 
ilgilenmezse bizden hi9bir �ey ögrenemez. istemedigi bir i�te 
mahkUm hayatl ya�ar." 

i�aret etmek istedigim noktaYl görebiliyor musunuz? Bizim 
görevimiz Tanrl'nm 90cugu olmak. <;agda� insan O'nunla ilgi
lenrnedigi zaman insan olma dogasml kaybetmi� olur. Bu �artlar 
altmda konu onu ilgilendirse bile onunla mümkün veya imkan
SIZ �eylerin her türlüsünü tartl�mak yararslz olur. Ona tekrarla 
�unun söylenmesi gerekir: "Sadece var olan Tann'nm bir evladl 
oldugun zaman gergek bir insan olmaya ba�layacaksm." 

3. Tann'mn Yamtl 

$unu tekrar söylemek istiyorum, Bizler dogal olarak Tann'nm 
90cuklan degi\iz. Ama bizler Tann'nm 90cuklan olabilmek i9in 
bu dünyadaYlz. Bütün bunlan ciddi olarak dü�ünün. 
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�unu görmemiz gerekir: Biz Tann'nm evladl degiliz, biz Tan
n'Yl sevrniyoruz, O'nun emirlerine kar�l geliyoruz, O'nunla hiC; 
ilgilenmiyoruz, c;ok zorda kalmadlkc;a O'na dua etmiyoruz. Do
laYlslyla her �eyin üzerinde olan sorunun cevabml bilmek bizim 
ic;in hayati önem ta�lr: Var olan Tann'nm c;ocugu nasll olunur? 

BazIlan �unu söyleyecektir: "iyi olarak," kimileri de, "Tann'ya 
inanarak." Ancak bütün bunlar yeterli degil! 

N Sorumuza yalllt verilmemi�tir. 

Nasll var olan Tann'nm c;ocugu olunur? 

Bu son derece önemli sorunun yallltl sadece Tann' dan almabi
lir. Bunun anlaml �udur; bunu bana Tann kendisi söylemelidir. 
Hic;bir insan -hatta bir pastör bile- bunu yapamaz. i�te incil bu 
konuda c;ok aC;lk bir cevap vermektedir: Sadece isa araclhglyla. 
Evet, Tann'nm bir c;ocugu olmak ic;in Tann'ya isa araclhgl ile 
ula�mahYlm. 

Kutsal Kitap'ta kelime kelime c;evrildiginde "isa bu dünyaya 
Tann'nm dünyasmdan geldi" anlamma gelen bir ayet vardlr. 
Bugünlerde Kutsal Kitap'm modasmm gec;mi� oldugunu ileri 
süren bir dünya görü�ünü slk slk i�itmekteyiz. Ne büyük bir 
hata! 0 bizlere Tann hakkmda ve bizler hakkmda hayati �eyler 
söylemektedir. 0 bizlere Tann' llln her yerde oldugunu söyle
mektedir. Topragll1 derinliklerine saklansam bile Tann orada 
olacaktlr. Kutsal Kitap, c;agda� Iisanla c;ok boyutlu bir dünya 
görü�ü dedigimiz �eyi muhafaza etmektedir. Uzunluk, yükseklik 
ve derinlik vardlr. Ancak diger boyutlar da mevcuttur. Ve Tann 
bir diger boyuttadlr. Elle dokunulabilecek kadar yakmdlr. Bi
zimle birliktedir. Yoldan c;lktlglmlzda bizi görür. Ancak bizi bu 
farkh boyutun dl�ma atan engeli Ylkmamlz mümkün degildir. 
Bunu sadece Tann yapabilir. Ve bize isa araclhglyla gelerek bu 
engeli Ylkml�tIr. 

Y eni Antla�ma (incil)' deki bir ba�ka ayet edebi olarak c;evrildi
ginde isa hakkmda �unu söylemektedir : "0 kendisinin olana 
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geld i ve geryekten de dünya 0 '  na aittir. Ancak; O ' nun olan �ey 
O ' nu kabul etmedi ."  j�tc incil ' in günümüze kadar olan bütü n  
öyküsü clim izdc bulunmaktadlr, isa gclir ve insan O ' nun ka
pldan girmcsini reddeder. "0 kendisinin olana geldi ,  kendis inin 
olan O ' nu kabul etmcdi ."  B ir insan ayls mdan bu son noktadlr ve 
Tann ile insan ili�ki lcrine son vcrmi� olmasl gerekir. Ancak ne 
kadar �a�lltlc ldlr ki, öykü orada bitmez. Kendisini kabul edip 
adma iman cdcnlerin hcpsinc Tann ' n m  yocuklan olma hakk ml 
verdi.  tsa ' YI kabul cdcrek Tann ' n m  yocugu oluruz. Hayatll11zlI1 
kapIsml O ' na aytmlz ml? "0 kendisini kabul etmi� olan herkcsc 
Tann ' nm evladl olma hakklJll vellni�tir." 

B irinci Dünya Sava�1 slrasmda gcny bir subaydlm ve Tann' dan 
uzak ya�lyordum. i�tc hayatlmm bu özel döneminde kalbimi 
isa ' ya ayarak girmcsini saglad1m. Bll deneyim benim varolll�u
n1ll tamamen degi�tirdi.  0 zamandan beri cn küyük bir pi�man
hk dllymad ml. DolaYlslyla isa ' Yl takip etmeklc pek yok ZOrlll 
yol lardan gcymek zorunda kald1l11 . Hapse girdim. SaYI slz nc
denlerle zor durumda kaldlm. Ancak yüz tane hayatml olsaydl 
bi le her dogru dü�ünme firsatlI11 oldugllnda �1I deyi�e slkl slkIya 
sanhrdlln: "0 kendisini  kabul etmi� olan herkese Tann ' n m  ev
ladl olma hakkml vermi�tir." N iyin? <;:ünkü Tann ' n m  evladl 
oldllgllm andan itibaren hayatlm bir anlam kazanmaktadlr. Kim 
oldllgum hiy fark etmez. ister bir pastör 0laY1l11 ister yÖpyÜ, yö
netici veya yi l ingir; ev kad ml veya ögretmen, hayatlm sadece 
Tann ' n m  bir evladl oldugllm andan itibaren bir anlam kazan
maktadlr. 

Evet, isa 'nm hayatmlza girmesine lZll1 vermek zorundasmlz. 
Sadece 0 zaman gcryek amacma llla�acaktlJ. 

BlI I�lk altmda Yeni Antla�ma 'daki karakterleri incelemek i l
ginytir. Mccdelli Meryem ' i ele ahn. Hayatmm kesinlikle h iybir 
anlaml yoktu. Onlln hakkmda sadece geymi�i ima edilerek ken
disini ycdi kötü rllhlln cle gCyirdigi söylenir. (Ben �ahscn yok 
daha fazla yedi rllhlln eie gCyirdigi ki� i ler tanmm.) Bu deh�et 
bir �ey olmall. Duygularla yöneti len b ir ya�am, bir es ir hayatI. 
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Zavalh kadm böylesine duygusuz bir varolu�a yönelerek vok 
vekrni� olmalI. Ve bir gün isa, Kurtancl, Tann' nm oglu onun 
hayatma girdi ve kötü ruhlan v1kanp attI. 0 bunu yapabilir ve 
yaptl da! 0 saatten itibaren Mecdelli Meryem isa'ya ait oldu. 
Sonunda ya�aml amacma kavu�tu. Ancak bir gün, Mecdelli 
Meryem'in isa'nm varmlha gerili�ini ve ölümünü gördügü gÜll 
geldi. 0 gün ani bir korkuya kaptldl. Öyle bir korkuydu ki, 
gevmi�teki ya�amma geri dönebilirdi. <;armlha gerilmenin 

d üvüncü günü sabahmda isa'nm ta� bir mezara gömüldügü bah
vede diz vökrnü� aghyordu. Mezara gitmi� ve bo� oldugunu gör
mü�tü. Ta� bir kenara yuvarlanml�tl ve isa'nm vücudundan eser 
bile yoktu. Aghyor olmasmm nedeni buydu. 

Onu vok iyi anlayabiliyorum. <;ünkü isa'Yl kaybetmi� olsaydlm 
bu beni anlamslz bir varolu�un derinliklerine sürüklerdi. Evet 
onu anlayabiliyorum. "Rabbirn gitti, artlk hayatlmm hivbir an
laml yok." 

Ancak an iden arkadan gelen bir ses duydu: "Meryem! " Geri 
döndü ve hemen önünde dirilmi� isa'Yl gördü. Yanaklanndan 
dökülen aCI gözya�lan sevinv gözya�lanna dönü�tü. Ve ruhunun 
derinliklerinden bir v1ghk koptu : "Rabbim! " 

Bu kadmm öyküsü hayatm anlammm ne oldugu sorusuna cevap 
bulmak ivin büyük felsefe teorilerine ihtiyaclmlz olmadlgmm 
bir teyididir. En az egitilmi� insan bile, bir nedenle hayatmm bir 
anlaml olmadlgml anlayabilir. Ve 0 da merak eder, "hayatlmm 
amaCI nedir?" Bu soruya cevap ister mi? Bütün yapmasl gere
ken isa'Yl kabul etmektir. Soma, 0 kadm gibi 0 da Taml'nm bir 
evladl olur. Ve onun hayatl Meryem'inki gibi Taml'nm plam 
olan derin heyecan verici bir plan l�lgmda devam eder. 

Dostum, seni de hemen Mesih isa'YI kabul etmeye s;agmyorum. 
o seni bekliyor. O'nunla konu�. Senin s;ok yakmmda. Bütün 
söylemen gereken "Rab isa hayatlmm bir anlaml yok. Bana 
gel." 
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isa'Yl kabul ettiginde hayatmda geryek bir devrim ba�lar. 0 
yarmlhtaki ölümünü benimle payla�lr. Eski adem öldü her �ey 
yeni oldu. Geryekten de yeni bir hayata kavu�mu� biri olarak 
O ' nunla birl ikte dirilirim. 0 bana Kutsal Ruh' unu verir vc ben 
Tann 'nm bir yocugu olarak degi�meye ba�lanm. isa'YI kabul 
ettiginde bütün bunlan ya�ayarak b ileceksin. 

Evet, �u geryektir: isa' YI kabul eden insan tamamen yeni bir 
hayata ba�lar. Tann ' nm b ir yocugu olmak sadece dü�ünme �ek
linin degi�mesi degil ya�ama �eklinin tamaml11m degi�mcsi an
lamma gelir. 

Geyen yüzyllda Almanya' n m  Westfalya Eyaleti 'nde 
Rahlenbeck admda b ir ayakkabici  ya�ard1. isa 'ya uyma Imsl  
nedeniyle halk ona ' müjdeci pastör' lakablyla hitap ederdi. 0 
büyük ruhsal es inli bir adamdl, Tann' nl11 kutsadlgl bir adal11dl .  
B ir gün geny bir pastör onu ziyarete geldi, Rahlenbeck ona 
"pastör" dedi "sizin teoloj i  ( i lahiyat) okul11u� olmaIlIz kurtanlt
� mlzl garanti etmiyor. isa ' YI kabul etmeniz gerekir. " Pastör �u 
cevabl verdi :  "isa bende var, resmi odamm duvannda aSlll ." 
ihtiyar Rahlenbeck �unu söyledi :  "isa odanl11 duvannda yok 
harekets iz ve sessiz. Ancak O ' nun hayatma girl11esini saglaI'san 
yeterince gürültü patlrtI ylkar ! "  

Umanm hayatm canlthk kazal1lr. Umanm geymi� it1e b ir sünger 
yekip, Kutsal B aba'ya seni evladl yapmasl iyin, hayatma anlam 
vermesi iyin ve bundan sonra onun sözü, dü�ünces i ve bilgeligi 
ile seni onurlandlrmasl iyin dua edersin. 

B ahsettigim �eyin dini b ir vaaz veya b ir pastörün �ahsi görü�ü 
olmaYlp bir hayat ve ö lüm, b ir sonsuz ya�am ve sonsuz lanet 
sorunu oldugunu anladmlz ml7 

Rab isa der ki : " i�te kaplda durmu�, kaplYI yaltyorum. Biri se
simi i� itir ve kaplYI ayarsa, onun yanma girecegil11 ."  Bunu b ize 
de söylüyor: "Ya�ammm kaplsmda duruyorum. KaplYI ay ! Ha
yatma anlam verecegim." 



Bir gün ya�h bir madenci bana geldi ve dedi ki: "Pastör, sizinle 
konu�mam gerekiyor." Ya�l yetmi�in üzerindeydi. "Ben on yedi 
ya�mdayken bir müjdeleme toplantIsma katIlml�hm. Orada 
isa'nm kaplYl yaldlgml hissettim. Fakat dü�ündüm ki ' eger bü
tün bunlan ciddiye ahr da isa'YI kabul edersem arkada�lanm 

'benimle dalga geyerler! HaYlr bunu yapamam' dedim ve dl�an 
yrktll11. Hayahm bir fIrtma gibi yabuk gelip geyti. " Sonra �öyle 
tamamladl: "$u anda hayahmm sonlarmdaYlm. ihtiyanm ve 

d hayahmm yanh� oldugunu görüyorum. 0 zaman isa'YI kabul 
etmemem hataydl, yünkü 0 yok özel [lrsah kaYlrdlm. " 

Ya�ayacak sadece bir tek hayatlmlz var. "Hayatm anlaml ne
dir?" Hakh olarak bu sorumuz yok önem ta�lmaktadlr. Tanrl 
buna net ve aylk bir yamt vermi�tir. Bu yamt yarmlha gerilmi� 
ve göge ylkml� olan isa'dadlr. 

isa �imdi kapmm önünde durmu� kaplYl yahyor. Hayatml O'na 
ay. Asla pi�man olmayacaksm. 
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ZAMANIM YOK! 

"Gelip pastör Busch'un konU�maSll11  dinlcmelisin." Böyle bir 
davet slk s lk �öyle yal1ltlamr: "Üzgünüm, zamal1lm yok!"  

Bir keresinde bir süre i<;:in kaphcalarda kalmak zorunda kaldlm. 
Ya�h bir bey yemek saatlerinde kar�lmda otururdu. Birlikte <;:ok 
iyi ge<;:inirdik. Bu ya�h adamll1 yemegini nasil  i�tahla yedigini 
veya güne�te huzur i<;:inde uyukladlgll1l gördügümde, "i�te ha
yattan zevk alan biris i" diye dü�ünürdüm. 

$ imdi s iz d iyeb ilirsiniz ki "bunun neresi yanh�?" Evet, �öyle: 
Benim i<;:in Tann ya�amdaki en büyük ger<;:ektir. 0 ' nun tamam
laIm� oldugu büyük kurtulu�u anladlglmda hayatlm tamamen 
degi�mi�ti. "<;ünkü Tann dünyaYI 0 kadar sevdi ki, biricik oglu
nu verdi .  Öyle ki O'na iman edenlerin h i<;:biri mahvolmasll1, 
hepsi sonsuz ya�ama kavu�sun." B irinin bu kurtulu�u günden 
güne ihmal etmesini seyretmek <;:ok üzücüdür. Ya�h dostumdaki 
durum a<;:lk<;:a böyleydi .  Yüce Tann 'nm huzuruna <;:Ilana slrasl 
geldiginde ne hissedecegini merak ederd im. 

B ir gün ak�am yemeginde ona benim yazml� oldugum kü<;:ük b ir 
kitap<;:lgl verdim ve dedim ki : "Bu kü<;:ük kitabl okumam rica 
ediyorum. Bu bazI insanlann Tann deneyim leri hakkmda b ir 
derlemedir. Sana üzerinde dü�ünebilecegin bazI �eyler verecek
tir." Tepkisi  ne oldu b il iyor musunuz? B ana s lcak bir �ekilde 
te�ekkür ettikten soma dedi ki, "burada nekahet dönemindeyim. 
Ancak belki eve döndügümde kitabmlzl okumak i<;:in vakit aYI
rabilirim." Ve kitabl kenara koydu. 



Bu adamm eve döndügünde kaphcalarda oldugundan daha faz la 
bol zamal1l olmayacagml b ildigimden s:ok üzülmü�tüm. Olaym 
gers:egi �uydu : 0 sadece Tann is:in zaman aYlrmak istemiyordu. 

1. Enteresan Bir Durum 

Nis:in asla Zamal1lmiZ olmaz? Her �eyden önce beni her zaman 
�a�lrtan ve �imdiye kadar bana his: kimsenin as:Iklayamadlgl 
enteresan bir duruma d ikkatinizi s:ekmek istiyorum. 

Yüz y11 önce Stuttgart' ta ya�ayan bir tüccann Essen 'de yapIla
cak bir i�i S:lksaydl, at arabaslyla oraya g itmesi be� gün ve geri 
dönmesi be� gün sürerdi. Bu da on günlük bir yolculuk demekti 
ve diyelim ki iki gün de i� lerini bit irmesi is:in gerekliydi. Dola
Yls lyla küs:ük bir i� is:in yakla�lk iki hafta gerekliydi. Bu günler
de i� adamlan bir telefon konu�masl yaparak on iki gün tasarruf 
eder. Ve �unu dü�ünüyorum ki tal1ldlglm pek yok i� adammdan 
his: birisinin bo�a aYlracak on iki günü yoktur !  Bunlarm hepsi 
bana daha s:ok "zamamm yok" der. Bu nasl 1  olur? 

Ben s:ocukken büyük ebeveynlerimi ziyarete giderdim. 
Schwaebische Alb 'da oturuyorlard! .  0 günlerde Elberfeld ' ten 
Urach'a trenle g itmek gers:ekten uzun bir yolculuktu. Bugün 
Trans-A vrupa Ekspres i le aYl1l yolculuk be� saat sürüyor. 

Günümüz insanmm mutlaka s:ok daha fazla bo� zamam olmasl 
gerekir. Eskiden haftada altml� veya daha fazla saat s:ah�lhrd! .  
Bugün klrk saatlik (ve bazen daha az) bir s:ah�ma haftasma sa
hibiz. Y ine de his: kimsenin zamam yok. Bu nas 11 olur? 

Günümüzde hayah kolayla�tlrmak is:in her �ey yapl l Iyor. An
nem her gün inci l 'den dört bölüm okurdu ve her gün a i lesi is:in 
dua edccek zamal1l da olurdu . 0 günlerde s:ama�lr makineleri ve 
e lektrikli a letIer de yoktu. Sekiz s:ocuga bakmak zorundaydl. 
Elbiseler aSl larak kurutulurdu. Aynca s:ocuklann s:oraplanm da 
onanrd! .  Ve yme de her gün inc i l 'den dört bölüm okuyacak 
vakti yard! .  



Sizin bunu yapacak ZamallllllZ var ml? Muhtemelen yoktur. Bu 
nasI l  olur? 

Bugün zamandan tasarruf etmemize yardlmcl olmak is:in s:ok 
büyük s:abalar harcanmaktadlr ve yine de his: kimsenin aYlracak 
zamalll yoktur ! Bunu izah edebilir misiniz? Bu sorun üzerinde 
defalarca dü�ündüm, ancak i�in is:inden S:lkamadlm ! 

Sadece bir aylklama biliyorum, insanlar bunu duymak istemez
ler, ancak ba�ka bir �ey akll edemiyorum; arka planda birinin 
oldugu ve bizi dürttügüdür. Bu biris i durumlan his: zamammlz 
olmayacak �ekilde düzenlemektedir. Bu birisi s irkteki aslan 
terbiyecisi g ibi  bizi devamh hareket halinde tutmak is:in kamS:l
sml �aklatmaYl his: kesmiyor. 

inc i l  tam anlatmyla aynlsml söyler. Evet, söz konusu biris i var 
ve 0 $eytan'dlr. $ imdi kendimize bu soruyu soruyoruz: $eytan 
var ml? Ve ben de s ize cevap veriyorum: Evet, $eytan var, ka
ranhgm hükümranhgl var. 

Geyenlerde bir adam bana Hristiyanhktan vazges:tigini söyledi. 
Ona dedim ki, "büyük bir hata yaplyorsun. $eytan seni kontrol 
ediyor. Seni mahvediyor ! "  Bunun üzerine gülerek cevap verdi :  
"Fakat $eytan diye b ir  �ey yok k i ."  

incil der k i ,  "$eytan isa'Yl yükseklere S:lkararak b ir anda O ' na 
dünyanm bütün ülkelerini gösterdi .  O ' na, 'Bütün bunlarm yöne
timini ve zenginligini sana verecegim' dedi .  Bunlar bana tesl im 
edi ldi, ben de diledigim ki� iye veririm. Bana taparsan hepsi 
senin olacak. ' "  inc i l ' in bu ayeti beni derinden etki ler. Rab isa 
$eytan'a kar�l gelmedi .  Onun bu dünyaya hakim olmasma izin 
verdi .  

S ize �unu söylemek istiyorum:  Karanhgm gücüne inanrnayanlar 
kör ve topal gibidirler. DünyaYl ba�ka nasI l  aylklayabil irs iniz? 

Örnegin baglmh olan s:ok saYlda erkek ve kadmlan dü�ünüyo
rum. Bir gece yansl  kaplm s:ahndl .  Kaplda duran yerel bir fabri
kanm yönetic isiydi .  <;::ok faz la iytigi belliydi ancak akh yerin-
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deydi. "Lütfen bana yardlm et. ie;mem gerekiyor. Ba�ka türlü 
yapamlyorum. Babam alkolikti, bu bana ondan gee;ti . ie;meye 
mecburum ! " 

Kae; insanm kalplerinin derinliklerinde 'Mecburum' diye feryat 
ettiklerini dü�ünebi liyor musunuz? Onlara kim emir veriyor? 
Bugün yeryüzünde bulunan bütün sefaletleri biraz daha yakm
dan izIeyin ve göreceksiniz ki incil '  in söyledigi bir gere;ektir. 

"Karanhgm güe;leri vardlr ! 

Günümüzdeki cinsei bozukIugu bir an dü�ünün. Tath bir ailesi 
ve sevgili  b ir e�i olan bir adam tamnm. B ir gün, kadm e;ah�anla
nndan birinin tuzagma dü�tü. Onu ziyarete g ittim. Ona "dos
tum" dedim, "kendini ve ai lenin hayahm mahvediyorsun ve 
e;ocuklarmll1 sayg lsml kaybediyorsun." Bu sanayi yöneticisini 
haIen kar�lmda otururken görüyorum, diyor ki "Pastör, bu klZ
dan vazgee;emem. Gere;ekten yapamam." Bu gibi durumlarda 
karanhgll1 güe; lerinin kIskacml h issedemez miyiz? 

C;:ok iyi tanman ingil iz yazar Somerset Maugham öneml i  b ir 
kitap yazdl :  insan Baglanmasl. insanlar birbirlerine nasi l  tab i  
olurIar? S iz daha ya�h insanlar H itler 'e  nas l l  tabi oldugunuzu 
hatrriarsmlZ. "iki kere ikinin yirmi olduguna inandlm. Buna 
inandIrn c;ünkü Führer öyle söyledi ." Böyle bir durumda karan
hgm güe;lerinin ve $eytan' ll1 varlIgml inkar edemezsiniz. 

Büyük Alman �air Goethe Faust adh müthi� draml yazml�tlr. 
Hepiniz okumu� insanlar oldugunuzdan bu kitabl bildiginizi 
öngörüyorurn. Gene; bir klZ, Gretchen bu oyundaki ba�ta gelen 
karaktcrlerden biris idir. 0 e;ok temiz bir gene; kIzdl ve kandlfll
d! .  Onurunu kurtarrnak isteyen erkek karde�i klz karde�ini kan
dlranlarla bir kavgaya giri�ti ve orada ö ldürü ldü . Gretchen an
nesine ie;mesi ie;in uyu�turucu verdi .  Böylece daha sonra sevgi l i
si onunla birle�ebil irdi .  Ancak uyu�turucu ölüme neden oldu. 
Ve bekledigi e;ocuk dogdugu zaman Gretchen onu öldürdü. 
(Günümüzdeki kadmlar da kürtaj yaparak aYl1lsll1 1  yaplyorlar. 
Bunlar e;ok ciddi �ekilde sue;ludurlar .)  
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Oyunun sonunda genv klZ, erkek karde�inin, annesinin ve vocu
gunun ölümünden sorumludur. Goethe, Faust'ta Seytan' lll bütün 
olaylan te�vik ettigini av1ga v lkarml�tlr. 

Büyük bir �ehirde valI�an bir pastör olarak, bu gibi sorunlarla 
devamli olarak kar�I1a� lyorum. Birisi bana "Seytan yoktur" de
diginde sormadan edemiyorum "sen hang i köyden geliyorsun?" 
ve �üphesiz bil iyorum ki, Seytan orada bile kesinlikle faaliyet 
gösteriyor. 

Maalesef gervek Hristiyanlar ic;in Slra kendi hatalanlll görmeye 
geldiginde ne kadar kör olduklanlll gözlemliyorum. i�te burada 
Seytan' lll varlIgmm etkisi ortaya C;lklYOr. Örnegin; dindar bir 
kadlll vok benci l  biriydi. Gelinini vI ldlrtlllcaya kadar zorlardl .  
Ancak verdigi zararm hivbir �ekilde farkmda degild i .  Dindar bir 
kadm !  S iz dindar insanlar, Tann'dan s izi karanlIglll güvlerinden 
kurtarmasml istemeyi asla unutmaym. Bakm: Seytan' m ve ka
ranlIglll güc;lerinin bulundugu gerc;egini kabul etmemi�sek dün
yanm bugünkü durumunu anlamak tamamen imkans lz olur. 
Karanl Igm güvleri vok net bir hede fe valI�lr. B izi ko�tururlar ve 
bu nedenle asla zamalllmlZ olmaz. Seytan, zaman aYlrnlaYl dü
�ünmemizi engellemek ivin dü�ünebi lecegimiz her türlü araCl 
kullal1lr. Bütün bunlan, karanlIg1l1 gücünden bir kurtulu� oldu
gunu dü�ünmek ic;in zaman aYlrmamamlz ivin yapar. Ve � imdi 
ikinci olarak bu kurtulu�tan bahsetmek istiyorum: 

2. Harika Bir Gen;ek 

Evet, kurtulu�umuz ivin b ir yol vardlr. 

Alrnanya'da karnaval eglenceleri slras1l1da b ir komedyen daima 
bir gösteri yapar. Günün bitiminde odasma vekilip makyaj 1l11 
temizledikten sonra yapml� oldugu �akalan hakkmda ne dü�ün
dügünü slkva merak ederim. Eger kendine kar�l dürüst ise, bü
yük bir ihtimalle, "aptalca �eyler söyleyerek, halkm kafasllli 
bulandlran kötü �akalar yaparak hayatJml kazal1lyorum" �ek-
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linde dü�ünecekt ir. Böyle b ir durumda insanm kendis inden 
utanmaSl gerekir. 

Ne mutlu bana ki s izlere büyük ve harika b ir geryegi söyleyebi
l iyorum. Karanhgm gÜylerinin klskacmdan kurtulmak isteyenler 
iyin b ir kurtulu� �ansl vardlr. 

Ely i  Pavlus, Hristiyanhgl �u sözlerle tal1lmlar: "0 bizi karanh
gm hükümranhgmdan kurtanp sevgi li oglunun egemenligine 

" aktardl. O ' nda kurtulu�a, günahlafllTIlZm bagl�ma sahibiz ."  
Hristiyanhk i lk bakl�ta vaftiz olmak, vaftiz dersi almak ve ba
gl�ta bulunrnak anlamma gelmez. HaYlr, Hristiyanhk bütün ha
yatl degi�en, karanhgm gÜy lerinin kIskacmdan yekilip almml� 
ve yeni b ir efendinin l iderliginde tamamen yeni  b ir hayata ba�
layan insanlan ifade eder. 

Bu konuyu aylklamak iyin, Berlin 'de müjdeci olarak yah�an 
biris inin anlattIgl bir öyküyü anlataYlm. Bu ki�i bir süre bir al
kolige yardlm etmeye yah�lyordu. Böyle bir baglmhhga yaka
lanrnak yok kötü. B ir gün bu müjdeci, alkolik o lan adamm a�m 
sarho� durumdayken evindeki e�yalan kmp kansml dövdügünü 
ögrenir. Bundan dolaYl onu ziyarete g ider. Saat ögleden sonra 
be�tir. Zavalh adaml mutfakta oturmu� kahve iyerken bulur. Be� 
ya�mdaki küyük oglu yanmda oturmaktadlr. Müjdeci sarho�u 
kibarca selamlar. Ve sorar "her �ey tekrar kötüye mi g idiyor?" 
Alkol baglmhsl adam di� lerini glclrdatarak ayaga firlar. H iybir 
�ey söylemeden yan odaya geyer ve el inde bir yama�lr ipiyle 
gelir. Yine hiybir laf etmeden küyük oglunu sandalyeye bagla
maya ba�lar. Müjdeci "ne yaplyor � imdi bu? Yoksa hala sarho� 
mu?" diye dü�ünür. Hiy müdahale etIneden onu seyreder. Oglu
nu baglaymca vocuga baglflr: "Ayaga kalk !"  

Küvük yocuk aglayarak, "kalkaITIlyorum, yapalTIlyorum" der. 
Ve sarho�, müjdeciye dönerek yüzünde aC I bir ifadeyle �unu 
söyler: "Duydun i�te: 'yapamlyorum' Benim ivin de aym, ben 
de yapamlyorum. "  
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Müjdeci bunu duyunca elini cebine sokar ve bir <;:akl <;:Ikanr ve 
soma <;:ama�lr ip ini keser. <;ocuga sakince "ayaga kalk" der ve 
<;:ocuk ayaga kalkar. Müjdeci sarho�a dönerek "i�te bak" der. 
Tabii diye cevap ver ir digeri, "sen ipi kestin ."  Müjdeci, "bizi 
baglayan bütün günahlan kesmeye birisi geldi: isa" diye cevap
I ar. 

Bu koca dünyadaki binlerce, ama binlerce ki�i buna tal1lkhk 
edebil ir. Karanhgm gü<;:lerinden kurtulabilmemiz ne mükemmel 
bir ger<;:ek! 

Ü<;:üncü olarak �unu söylemek istiyorum: 

3. Konunun Özü 

Siz lerle isa hakkmda konu�manm zamal1l geldi. Ve On'dan 
bahsederken konunun özüne geliyorum. 

Bir keresinde New York'ta bir zenci kulübüne davet edildigimi 
hatlrlanm. Amerika'da Irk91hkla ilgili  ya�anan gergin likleri 
hepiniz hatIrlarsmlz. Kulübün lobisinde bir kaide üzerine yerlq
tirilmi� bir heykel bulunuyordu. B ir zenci heykel i  degildi. Zen
ci lerin bu <;:ok özel yerde bir beyaz adam heykeli dikmi� olmala
n beni �a�lrttl. DolaYlslyla oradaki bir zenc iye sordum. "Dos
tum" dedim "bu adam kim?" Sonra asla unutamayacaglm bir 
olay ger<;:ekle�ti. Adam heykelin önünde öylece durdu ve gurur
la ifade ett i :  "Bu adam Abraham Lincoln, benim kurtanc\lndlr !" 
Ve nasI l  oldugunu hatIrladlm, yIl lara mal olan i<;: sava� slrasmda 
Ba�kan Lincoln kölelere ve zenci lere özgürlük vermi�ti. 

Konu�tugum ki�i 0 zamanlar dogmaml�tl bile; �u anda ise 
Abraham Lincoln tarafmdan kanh sava� alal11armda onun i<;:il1 
verilmi� olal1 haklar nedeniyle özgürdü. 

Merdivenlerden 9 lkttgllnda, onun hala heykelil1 önündc diki lip, 
"Abraham Lincoln, ben im kurtanclm !" diye nmddandlgll1 l  gö-



rebiliyordum. Aym �ekilde ben de isa 'nm yarmlhl önünde diki
lip "isa benim kurtanClm !" demek istiyorum. 

Kutsal Kitap 'ta oldukya enteresan b ir cümle vardlr: "<;ünkü 
ya�am veren Ruh'un yasasl, Mesih isa sayesinde beni günahm 
ve ölümün yasasmdan özgür klldl ." Doganm kanunlan vardlr. 
Bir mendil i  ahp da blraktIglm zaman yekim kanu nu nedeniyle 
ister istemez dü�ecektir. Bunu hiy kimse degi�tiremez. Fakat 
eger, mendil i  yakalarsam dü�mez. Bu demektir ki eger daha 

" büyük bir güy müdahale ederse, yekim kanunu a�I1 1r. Dogal 
olarak bizler günah ve ölüm kanununa tabi oluruz. Hepimiz 
dü�üyoruz, hepimiz ba�tan a�agl sonsuz länete dogru i lerledigi
mizin farkmdaYlz. 

$imdi her �ey daha büyük bir gücün devreye g irerek biz im dü
�ü�ürnüzü durdurrnasl gerekir. Ancak 0 zaman dü�mekten kurtu
luruz. Tann bize bu büyük gücü isa'yla verdi .  0 isa'Yl b iz im 
kurtulu�umuz ve özgürlügümüz iyin verdi. Anhyor musunuz, 
isa $eytan' m  e lindeki son yetkiyi a ldl. isa 'nm bize verdigi Kut
sal Ruh'un gücüyle yeni b ir ya�ama kurtanlml� olarak adlm 
atabiliriz. 

Dünyanm isa 'dan vazgeyemeyecegi tuhaf dcgil mi? Neden b ili
yor musunuz? Bir  keresindc biri bana dedi ki, "isa bu dünyada 
yabancl bir  varhk g ibi ."  Evet, bu kesinlikle dogru ! 0 cennetten 
gelen yabancl b ir varhk ! 

Kim bu isa? 

Bunun üzerinde b iraz durmahYlm yünkü her �ey isa 'Yl tamma
mza bagh.  Okudugunuz her yaY1l1da isa hakkmda yanh� beyan 
edilen b ilgi lerden etkilenmeyin. O ' nu henüz tal1lmayan insanla
r1l1 seni yanh� yola sürüklemesine izin verrne. B ize isa hakkm
daki geryekleri sadece incil verebilir. Büyük reformcu Martin 
Luther Kutsal Kitap 'tan isa ' Yl �öyle tal1lmlarn)�tIr: Gcryck Tann 
baba tarafmdan sonsuzlukta dogrnu� vc bakire Meryem ' den 
beden alarak dogmu� geryek insan. Tann ve insan ! Gök ve yer 
onda birle� iyor ! isa, gcryek b ir insan. 
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0, Lazar'm mezan ba�mda aglayabil iyordu. Els:ilerine �unu 
söylerken de gülebiliyordu : "Gökteki ku�lara bakm, onlar arpa 
ekmiyor, bis:miyor ve saklamlyor ancak göklerdeki BabaOiZ 
yine de onlan besliyor." Evet, isa 'nm güldügünü de duyabi liyo
rum: "Bu küs:ük sevimli s lglrc lklar! H is:bir �eyi dert etmiyorlar, 
kursaklanndakini yiyip iri ve tombul oluyorlar." isa olaganüstü 
bir insand l !  

Kutsal Kitap, isa ' n m  bir gün bir vaazdan soma be� bin adaml -
kadmlar ve s:ocuklar hari<;:- doyurdugunu anlatlYor. Ne büyük 
bir kalabahk ! isa'nm mikrofonu da yoktu, her halde olaganüstü 
bir sesi yard!. 

isa gers:ekten müthi� bir ki�iydi !  

S imdi incil' in i<;:inde yer a l  an en etkileyici olaylardan birine ge
leiim. Pontius Pi latus, isa 'nm son döneminde yönetimde olan 
Romah Vali, isa 'YI tutuklattl. Ba�ma dikenli  bir ta<;: ge<;:irmi�ler
di, yüzü kan i<;:indeydi, s lrtl yarahydl ve ka111yordu, yüzü tükü
rük doluydu. B ir insan harabesi gibiydi .  isa bu �ekildeyken dl�a
n <;: Ikti . 

P ilatus bir an isa 'ya bakt!. Daha soma kalabahga dönüp parma
glyla isa 'YI  göstererek gü<;:lü bir sesle "i�te , bir insan" dedi. 
Pilatus �unu söylemek istemi�ti :  Bu iki ayakh yaratlklardan <;:ok 
gördüm, fakat onlar a<;: kurtlar, kana susaml� kaplaniar, Imrnaz 
t ilki ler, gösteri�li tavus ku�lan, maymunlard!. Fakat isa, 0 bir 
insandir. Tlpki bizim olmamlz gerektigi gib i !  Bana ge<;:enlerde 
biri: ' isa bir insandl ama bizim gibi degil ,  b izim olmamlZ gerek
tigi g ib i '  dedi. B iri s ize ' isa b izim g ibi bir insand I '  derse ona bir 
sorun, ' Sen isa g ibi  misin?' 

isa Mesih ger<;:ek Taml ve sonsuzlukta babadan dogmu�tur. 

S imdi size bu konudan tam anlamlyla bahsetmek istiyorum. 

Bunu a<;:lklamak i<;:in Celile gölünde olan b ir olaYl aktaraYI1n. 
isa'nm ögrencileri beklenmedik bir anda teknelerinde fIrtmaya 
yakalandl lar. Birka<;: dakika i<;:eris inde gemi su almaya ba�lad!. 
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Daha sonra direk kmldl. iylerinden bazllan birbirlerine cesaret 
verrnek iyin "bu bir bahkylYl korkutacak bir �ey degil" dedi ler 
(aralannda deneyimli b irkay bahkyl bulunmaktaydl),  ancak en 
sonunda kor ku hepsine hakim oldu. Hatta panige kapllml�lardl .  
Ve S:;lghk atmaya ba�ladIlar "isa nerede? Tabi ,  b ir kenarda uyu
yor !"  Ve ko�arak -arkalarmdan gelen suyla b irlikte- isa' Yl 
uyandlrmak is:;in sarsmaya ba�ladIlar, "Efendimiz, batJyoruz !" 
diye hayklrdl lar. 

" isa'nm güverteye, tarn flrtmanm kalbine yürüdügünü görebi l i
yorum. B izler isa 'Yl hep güvenli kiliselerimizde kilitli tutmak 
istiyoruz. Ancak burada dogrudan fIrtmanm kalbine dogru yü
rüdü ! Sanki fIrtma onu ahp götürecek gibiyd i !  Fakat 0 elini kal
drrdl ve gür bir sesle klzgm gölü azarladl .  Deniz anmda sakin
le�ti ve bulutlar dagIldl. Ve güne� yeniden parlamaya ba�ladl. 
Korkudan �a�kma dönmü� ögrenci ler kendi lerini onun d iz lerinin 
dibine atarak, "kim bu adam? H is:;b irimize benzemiyor !"  diye 
hayklrdI lar. 

Sonunda sorulannm CeVab1l11 buldular: 0, insan olan Tann'dlf. 
Ögrenciler, bunu ancak isa 'nm mezardan sag y lktJgl Paskalya 
sabahmdan sonra tarn olarak anlayabi ldiler. 

Ben sizlere masal anlatmlyorum. Eger var olan Tann ' nm 
isa'nm, göge S:;lkml� olanm vasfmda b izlere gelmi� oldugundan 
kes inlikle emin olmasayd{m bunlan aS:;lklamaya hiybir �ekilde 
cesaret edemezdim. 

Ancak beni en yok etkileyen isa'nm yarrnlhtaki aSlh görüntüsü
dür. 0, orada tarn anlamlyla "Tanrl ve insan" idi. O ' nu s ize 
�öyle tarif etmek istiyorum: ° taylandlf l lml�, ama alay taclyla. 
Güs:;lü olan elleri s:; ivi lerle delindi .  Ve bu kadar yok aCldan sonra 
i lahiyi yazanm en dokunakh �ekilde bel irttigi gibi ba�l dü�tü ve 
öldü: 

Yaralandlktan sonra kurban edilmi� 

ACI ve azapla a�agl dogru sarkml� lider 



Tar;: denilen dikenli teller ba!j/nl naszl da sannt!j 
Bu kadar �s'iddet ve i��kenceden sonra 
Yüzün ne kadar solmu!j 
Bir sabah kadar parlak yüziinde 
Bu nasil bir ifade 

Klfrban edilmi!j lider, bu ne zaJer, 
Bu ne mutlullfk {,u al1a kadar senin olan, 
Baglanml�' ve kan ir;:inde olsan bile 
Seni bana r;:agmyorum 
Senin acilann ve r;:ektiklerin 
Hep giinahkdrlann kazancl ir;:in 
Kurallan bozmak ben im, sadece benim 
Acdl ölüm ise senin. 

O ' na, isa'ya bak! Önünde dur ve sor : "Niyin orada asll l  du ru
yor?" Bu soruyu, cevabml bulana dek kendine sormaya devam 
et. 

i�te cevap bu: <;an11lhta kurban edilmesiyle, isa bizleri karanh
gll1 gÜylerinden kurtardl .  B izleri Seytan' ll1 kiSkacll1dan Ylkardl .  
<;armlhtaki isa 'ya güvenerek kendini tallltmakla, orada yarmlhta 
karanlIgm gÜylerindcn kurtanldlgll1 ve Tann'nll1 bir evladl, 
kurtanlml� bir insan oldugun geryegini anlayabilir ve emin ola
bi lirs in. Artlk Seytan ' m  s iz i  rahatslz etmesine gerek kalmadl, 
gücü bitti. Bu yarmlh i le Seytan' lll kIskacllllll uzakla�tlgll1a, 
zaferin isa 'nm olduguna ve seni ebediyen kurtaran Tann' nm bir 
evladl yaptlgma güvenebil irsin. 

Günümüzün bütün sayma teorilerini unut. Geryeklerle yüzle�
melis in. Karanhglll gÜylerinden kurtulabi liriz ve Tann'nll1 öz
gür evlatlan olabiliriz. Buna ula� l labilmesi iyin Tann kendisi 
gerekli bütün �artlan yerine getirdi .  Tann b izim kurtulu�umuz 
iyin isa'Yl verdi. isa b iz im iyin yarmlha gerildi ve tekrar dirildi .  

B iz ler Tann hakklllda konu�maya ba� laymca insanlann gene l
likle rahatslz oldugunu b i liyorum. Bu nedendir? 



<;:ünkü b iz hepimiz Kutsal Kitap ' m öyküsündeki kaybolan ogul
la aym konumdaYlz. 0 evini terk etti ve evinden uzakta 90k 
mutsuz oldu. Eve, ai lesine dönmeyi istiyordu, ancak korkuyor 
ve cesaret edemiyordu. Neden? <;:ünkü babaslyla arasmda bir90k 
�eyler ya�anml�tl. Bu b ir90k insanda oldugu g ib idir. Tann i le 
kar�lia�maya cesaret edemezler. Söyle dü�ünürler: "Tann ile 
benim aramda 90k �eyler oldu. Artlk ortak hi9bir yammlz kal
madl." Kesinlikle hakhlar. Aslmda, onlar karanhgm gÜ91erinin 

" yönetimindeler ve bu onlarm Tann i le b ir araya gelmelerini 
engellemektedir. 

Fakat, isa bizleri karanhgm gÜ91erinden kurtarrnak ve b izleri 
Tann'nll1 evlatlan yapmak i9in geldiyse, neden O ' nun b izleri 
Tann'dan aYlran engelleri de süpürüp atabi lecegini dü�ünmü
yorsunuz? isa 'nm 9armlhta öldügünde yaptlgl �ey tarn anlamlY
la buydu. O ' nda günahlardan anndm lmaYI bulabi liriz. Evet, bu 
bir gergek, 9armlha gerilmi� kurtanci bütün günahlanmlzl affet
mektedir. 

Pavlus, "0 bizi karanhgll1 hükümranhgmdan kurtanp sevgil i  
oglunun egemenligine aktardl .  O ' nda kurtulu�a, günahlanmlzm 
bagl� ll1a sahibiz" diye yazarken bu büyük gergegi anhyordu. 

B iz ler doganm geregi Seytan' m oyuncaklanYlz. Ancak isa, Tan-
' n'nm oglu, günahlanmlzl bagl�layarak, b ize kurtulu�umuzu 
armagan etti .  Bu yüzden sevgil i  arkada�lar Tann b izim kurtu l
mamlZ i9in belli b ir zaman tamdl ki isa'nm kurtan�ml kabul 
edel im. 

4. Zamam Olmayan Biri 

inci l 'de zamam olmayan bir adama rasthyoruz. 0 etkin b ir i n
sand I, Romah bir vali .  Adl Feliks idi. <;:ok güzel b ir ismi var, 
Feliks mutlu olmak anlamma gelir. Adl Drusi lla  olan b ir kansl 
ve esiri olan Pavlus admda b ir mahkUm yard!. 
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Bir gün bo� ZamallI oldugunda kansma "Gel,  gidip �u Pavlus 'u  
biraz sorgulayahm" dedi. Böylece büyük bir �a�aa ve  merasimle 
mahkeme salonuna girip oturdular. Sollarmda ve saglannda 
nöbet tutan Romah askerler duruyordu. MahkUm ic;:eri getiri ldi 
ve val i  savunmasml yapab ilecegini i�aret ett i .  Böylece Pavlus 
güv1ü konu�malanndan birini yapmaya ba�ladl .  Konu�maya 
devam ettikve ses in in tonu daha ciddi bir haI al maya ba�ladl, ve 
Kutsal Tann' llIn varhgl salonda hissedilebi liyordu. Pavlus, bir 
yarglcm i� levlerini belirlemesi gereken adaletten bahsetti. Bu 
Feliks ' in kalbine i� ledi. Sürekli rü�vet aldlgml dü�ünmeden 
edemedi. Daha soma Pavlus temizlikten söz etti. Sandalyeden 
neredeyse dü�ecek haIe gelme SlfaSI Drusila' nmdl. "Yani" diye 
dü�ündü, "i�te zamanlann aC;:lkva geris inde bulunan b irisi ." 
Pavlus "Tann biz lerin dogru ve kontrol lü olmamlzl ister" dedi
ginde hem Feliks hem de Drusi la mahcup oldular. 

Pavlus daha soma Tann' nm yarglsmdan ve onu takip edebilecek 
olan sonsuz Ylklmdan söz etmeye ba�ladl .  Korkmu� olan Feliks 
sandalyesinden ayaga fIrladl ve Pavlus 'a, "Dur! $imdilik bu 
kadar yeter ! Söylediklerin i lginc;: ve muhtemelen önemli .  Onu 
uygun buldugumda seni haberdar edecegim. $ imdi gidebil irs in. 
Seni dinleyecek da ha fazla vaktim yok" dedi ve Feliks Pavlus ' u  
tekrar hücresine gönderdi .  

Ve bir daha asla zamal11 olmadl . . .  

Korkanm ki ,  eger Tann' nm biz imle adalet, temizlik ve gelecek 
yargi lama hakkmda konu�masl ic;:in zaman aYlrmazsak Feliks 
iv in olanlar bizim ivin de aYllI olacaktlf. Taml gerc;:egi i le kar� l
la�tlglmlzda rahatlmlz kavmaktadlf, dogru degil mi? 0 zaman 
ne yaplYoruz? S inemaya kavIYoruz veya televizyonu avlYoruz. 
Diger b ir deyi�le huzurumuzu kavlfmayacak daha seviml i  bir 
atmosferi tercih ediyoruz ve her �eyi oldugu gibi blraklYoruz. 
B irinin hayati boyunca her �eyi oldugu gib i  blraktIgml söyle
mek zorunda kalmasl kötü bir �ey degil  mi? Taml' nm oglu geldi 
ve b ize dedi ki "Bak, her �eyi yeniliyorum ! Gevmi�ini affediyo
rum. Ölümümle seni kurtanyorum ve Taml' nm kralhgma gir-
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meni saghyorum. S izlere Kutsal Ruh'un armagamm veriyorum 
ve böylece yeni insanlar olabi liyorsunuz." Bunun üzerine b iz ne 
diyoruz? "Hakhsmlz" diyoruz ve hayatlmlzda hie;:b ir degi�iklik 
yapmlYoruz. 

Evet dostlanm, umanm s izin durumunuz böyle degildir. 

5. Zamam Olan Biri 
" Seytan b izlere hükmettigi sürece baskl altmda ve zamammlZ 

klSlth olacak. Ama ben sizin ie;:in zamam olan b irisini tamyo
rum; 0, kurtancl ve dirilmi� olan isa'dlr. "Kocam bana hie;: za
man aYlrmlyor" diye �ikayet eden kadmlar vardlr ve "Kanm 
bana hie;: zaman ayrrmlyor" diye haYlflanan erkekler de olab ilir; 
ve pek e;:ok gene;: insan yüksek sesle ebeveynlerinin kend ilerine 
hie;: zaman aYlrmadlgml söyleyebil ir. 

Ancak isa 'nm zamam var. O ' nun s izler ie;:in zamam var ! 

Ben bu gere;:egi b ir gün tamamen yepyeni bir �ekilde ke�fettim. 
Büyük zorluklar ya�lyordum. 0 kadar umutsuzdum ki, kanm 
belirtmeden edemedi :  "Peri�an görünüyorsun ancak bi ldigin gibi 
anhyorum." Bunun üzerine utandlm ve ormana kae;:tlm. Orada 
agae;:lann sessizliginde kurtanclmla konu�tum : "Rab isa, bütün 
bu üzücü durumu anlatmama izin ver . . . "  B ütün kalbimi O ' na 
ae;:tnTI. 0 beni dinlemeye zaman aYlrdl ve ben de O ' na en küe;:ük 
ayrmtlYl bile anlatab ildim. iki saat sanki b ir an gibi  gee;:ip g itti . 
Daha sonra Kutsal Kitap ' I ac;:tIm. Okuduke;:a her b ir kelimenin 
dogrudan bana gönderilen Tanrl cevabl oldugunu hissettim. 

Eve döndügümde ne kadar mutluydum. Yeni ve mükemmel b ir 
ke� if yapml�tlm. isa'nm benim ie;:in zamam vardl ! 

incil 'de e;:ok dokunakh bir öykü vardlr. B ir kör adam yolun ke
nanna oturmu� dilenmektedir. El inde saph b ir kepc;:e tutmakta 
ve her gec;:en ki� iye c;:anagl uzatarak "sadaka lütfen" aemektedir. 
Aniden ileriden büyük bir kalabahgm yakla�makta oldugunu 



i� itir. "Ne oluyor?" diye dü�ünür. "Tören mi var yoksa askerle
rin resmi gec;:idi mi?" En sonunda avaZl C;:lktJg I kadar bagIrlr :  
"Hey, ne oluyor?" Yak1l1da bulunan birisi cevap verir : "isa ka
sabaya geldi ." Kör adamm birden akhna gelir: isa ! O ' nun ad1l11 
zaten duymu�tur. isa ' nm Tann' n1l1 oglu olduguna inanmaktadlr ! 
Bunda hic;: �üphesi yoktur! Ve yalvannaya ba� lar, "isa, Tann ' nm 
oglu bana iyilik et ! isa Tann 'n1l1 oglu, bana yardlln et !" 

Gürültü insanlann sinirlerine dokunur, ve kör adama "sus, 
isa 'n1l1 söylediklerini duymak istiyoruz" derler. Ancak kör adam 
bunu hic;: dikkate a lmaz ve seslelID1eye devam eder . Daha yük
sek sesle bagIrlr : "isa, Tann' n1l1 oglu, halime acI ! "  Kalabahk 
klZlnaya ve tehdit etmeye ba�lar, "sesini kesmezsen dayak yiye
ceksin!" K lzgm bir kalabahk c;:ok tehlikeli olabilir. Ancak kör 
adam hic;:bir �ekilde rahatslz olmaz ve devam eder, "Isa, Tan
n'n1l1 oglu halime aCl ! "  

Eger orada olsaydlm ve  kör adam benimle konu�mu� olsaydl 
ona derdim ki, "beni dinle ! Anlaman gereken bir �ey var. tsa 
Golgota' ya gidiyor, orada insanhk ic;:in ölecek. Dünya günahlan 
nedeniyle Ylklma dogru gidiyor, ancak isa bütün dünyanlll kötü
lüklerini kendi bedeninde ta� lyarak buna son vermek istemekte
dir. B izim ic;:in Tann i le ban� saglama yöntemi budur. Daha 
sonra ö lümden ger i gelecek ve ölüme kar� 1 zafer kazanacaktlf. 
Bu anm c;:ok kritik b ir an o ldugunu göremiyor musun? $imdi 
O ' nu rahatslz etmenin zamal1l degil ! "  

Ancak kör adam tüm gücüyle haykmnaya devam eder "isa, 
Tann 'nm oglu halime aCl ! "  Ve bunu Kutsal Kitap ' taki en güzel 
cümlelerden biri takip eder: "isa durdu." 

Önemli  bir toplantlya gittigim her seferinde hep dua etmi�imdir 
"Ey Rab isa �u anda hic;: kimse beni rahatslz etmesin ." 

Ancak isa durur, ve der ki "onu c;:agIrln ." isa yeryüzünün en 
ciddi sorunu i le mücadele yolundadlf ve yine de zavalh bir kör 
adamla ugra�mak ic;:in zamam vardlr. Bu tek b ir �ahsa bile ne 
kadar deger verdigini gösterir. 
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Siz in de isa'nm katmda büyük bir degeriniz var. Dünyada size 
bu kadar deger veren bir ba�kasml talllyor musunuz? Ancak 
sizlerin ona aYlracak zamallllllZ yok. $eytan tabii  ki sizi parma
gmda oynatmaktadlr. 

Bana inalllimaz bir öykü anlattldl. B ir gemi batmak üzeredir. 
Kamarotlardan bir tanesi bagrrarak koridorlarda ko�maktadlr, 
"herkes güverteye, gemi battyor"; aynl zamanda a�aglya mutfa
ga da iner. A�S;1 ba�l her �eyden habersiz, tavuklan klzartmakta-

"dir; cevabl "öncelikle a�am yemegini hazlrlamam gerek" olur, 
tavuklanna geri döner ve onlarla birlikte batar. 

$u kalllya kaplhyorum, bugünkü insanlar ttpkt bu a�S;1 gibiler. 
Derler ki "isa, 0 bizim neslimiz is;in degildir, beni ilgilendirmi
yor. Her ne olursa olsun zaten zamalllm yok!"  Bu,  dünyanm, isa 
olmadan dogrudan cehenneme gidi� yoludur!  

Önceliklere saygl gösterilmesi gerektigine inalllyorum. Eger 
Tann bize kurtulu� vaat ediyorsa, bu durumda kabul edilmesi 
gereken ilk öncelik kesinlikle budur. $ imdi neden isa' nm s;ar
mlhl önünde boyun egip a�agldaki i lahiyi kendi sözleriniz gibi 
söylemiyorsunuz? 

Bütün günahlarzml isa ya 
Tanrz 'nm lekesiz kuzusuna yüklerim; 
o hepsini ta$lr bizleri kurtarzr 

Biitün bozulmu$ yiiklerden. 
Sur;larzml isa ya atlyorum 
Cinai lekelerimi silmek ir;in 
Akltyorum 0 'nun r;ok degerli kanmda 
Hir;bir leke kalmaymcaya kadar 

Bütün isteklerimi isa ya yiiklerim 
Bütün doygunluk 0 'ndadlr; 
Bütün hastaltklarzml 0 iyile$tirir 
Ruhumu 0 kurtarzr. 
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Bütiin acdamm isa 'ya yiiklerim 
Slkmtllamnl ve dertlerimi 
a beni bütiin bunlardan kur/am' 
a bütün iiziintülerimi payla�/J·. 

isa gibi olmay, özlerim 
Uysal, sevecen, miitevazi, yumu�ak; 
isa gibi olmaYI özlerim 
Babanzn kutsal oglu. 
isa gibi olmaYI özlerim 
1lahi kalabalTgzn ortastnda 
Kutsallarla birlikte onun dualamu okumak 
Meleklerin �arkls/lll ögrenmek ir;in. 



DiKKA T - ÖLÜM TEHLiKESi/ 

'Bir süre önce otoyolda süratle araba kullamrken, konu�mamm 
ba�hgl devamh akhmdan geyiyordu: Dikkat, ö lüm tehl ikesi !  

Benim gibi sizler de bil irsiniz ki bizim nesl im izin insanlan ge
nell ikle yataklannda ve ya�l kemale errni� olarak ö lmezler. Bu  
günlerde bizler ya  trafik kazasmda veya kalp krizinden ölmek
teyiz. Eski günlerde insanlar doksan ya�ma kadar ya�ar soma 
yataga dü�üp ard1l1dan ö lürlerdi .  Ancak bugün olaylar farklI .  B ir 
u<;ak dü�er bir sürü insan ö lür; bir otobüs viraj l alamaz ve ya
ma<;tan a�agl u<;ar, en azmdan klrk ki�i ö lür. B ir fabrikada bir 
infilak olur ölü saYlsl daha da faz ladlr. Kömür madenlerinin 
derinliklerinde insanlar hep ya�amlanm kaybederler. Ve iki 
dünya sava�l otuz yIlhk bir kaYlp olu�turmu�tur. B i rinci Dünya 
Sava�l 'nda iki mi lyon insan ö lmü�tür. ikinc i  Dünya Sava�l ' nda 
sadece Almanya'da be� milyon insan ölmü�tür. B iz ler her taraf
tan teh likelerle yevril i  bulunuyoruz. Bütün bunlan sogukkanh
I tkla akhmdan ge<; irdigim zaman <;ogunlukla �öyle dü�ünürüm: 
"Huzur iy inde yataglmda ö lme �anSlm ger<;ekten <;ok az." 

Bir an i<;in bu gece saat onda ö lümcül bir trafik kazasl ge<;irece
ginizi dü�ünün. Bu o ldugu takdirde saat on b irde nerede olacak
smlz? S ize ne olacak? Bunu hi<; dÜ$ündünüz mü? 

1. (:ok Ciddi Bir Durum 

<;ok iyi h ikaye anlatan büyükbabam bana i lgin<; b ir hikaye an
latml�tl . B ir gen<; adam b ir gün ya�h amcasml ziyarete gider. 
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Der ki "amca, beni tebrik edebi lirsin yünkü liseyi b itirdim." 
Amcas l "harika" der. "Al �u paraYl git istedigin bir �ey al. Ama 
önce söyle bakahm, gelecek iyin planlarm nedir?" Geny adam 
"öncelikle tahsilime devam edecegim. Hukuk fakültesine git
mek istiyorum" diye yal1ltlar amcasml.  Amcasl "güzel" der "pe
ki ya soma?" "Ondan soma $ehir mahkemesinde b iraz deneyim 
kazanmak istiyorum." AmcaSI "güzel" der "peki ya soma?" 
"Ondan soma temyiz mahkemesinde müfetti� olacaglm." Am
caSI "güzel" der, "peki ya soma?" "Amca, ondan soma evlenip 
ailemi kuracaglm." Amcasl "güzel" der, "peki ya soma?" "Yet
kili biri olmaYl ümit ediyorum - temyiz mahkemesinde bir yar
g\(;: veya belki de savcl ." "Bu yok güzel" der amcaSl ,  "peki ya 
soma?" Geny adamm cal1l slkl lmaya ba�laml�tJ ama yine de 
cevap verdi, "ondan soma ya�lanmcaya kadar devam edecegim 
ve emekli olacag1l11 ."  Amcasl "güzel" der, "peki ya soma?" 
"Emekli olduktan soma ülkenin güzel bir kö�esine yerle�ec e
gim, evimi yapacaglm ve yilek yeti�tirecegim." AmcaSI "güzel" 
der, "peki ya soma?" 0 andan soma yegen öfkelenmeye ba�ladl 
"ondan soma bir gün ölecegim." Amcasl sordu "öyle mi? peki 
ya soma?" Geny adam artlk gülmüyordu; paniklemi�ti .  ihtiyar 
amca lsrar etti "peki ya soma?" "Amca bu konuda geryekten hiy . 
dü�ünmedim." Hayretle "Ne" dedi ya�h adam, "liseyi bitirdin 
ama burnunun ucundan ötesini görecek kadar zeki degil misin? 
Taml 'nm saglam bir abi vermi� oldugu b ir geny bundan biraz 
daha fazla görü�e sahip olamaz ml? Ondan soma ne olacak?" 
Geny adam aceleyle cevapladl :  "Ama amca ölümden soma ne 
olacag1l11 kimse bilemez !"  "Hatahsm evlat" dedi ihtiyar adam. 
"Ölümden soma ne oiacagmi kesin olarak bi len bir ki�i var. 0 
isa 'd lr. isa der ki, 'Kapl büyük yol geni� ise bu seni Ylkima gö
türür ve buradan yok ki�i girer. Ancak kapl küyük ve yol dar ise 
bu ya�ama götürür. ' Ölümden soma Taml'nm yarglsl  gelir. Ki
�iler ya kaybeder, ya da kurtanhr." 

Y a�ammlz iy in mezara kadar plan yapmak yeterli degil. Mezar
dan soma da ne olacagml planlamal1lz gereklidir. 



Eger tamir gerektiren bir 9ift ayakkablm olsaydl, araba tamirci
sine gitmezdim. Tamirciler iyi insanlardrr ancak ayakkabl tami
rinden hi9 anlamazlar. Ayakkabl lan ayakkabl tamircisine götü
rürdüm. Diger yandan eger arabam bozulsaydl onu ayakkabl 
tamircisine degil araba tamircisine tamir ettirirdim. Eger 9örek 
almak isteseydim kasaba veya bakkala g itmezdim. Onlar da 90k 
iyi insanlar ancak 9örek yapmak konusunda hi9bir �ey bilmez
ler. DolaYlslyla fmna g iderdim. Eger su borulan ka91rsaydl slh
hi tesisatS:1 getirirdim. Diger b ir deyi� le uygun meslek erbabi 

" 
arardlm. 

Ancak ölümden sonra ne olacagml ara�tlfIDak gerektigi zaman, 
bizler hep Tom, D ick ve Harry'yi dinleriz ya da kendi bell i  be
lirsiz karma�lk dü�üncelerimize dayamnz. Bu konuyu her �ey
den öte bir uzmana sormamlZ gerekmez mi? Nerede b ir uzman 
bulabi l iriz? Sadece b ir tane var. 0 cennetten gelip, ö lümü yene
rek göksel kralhga gitmi� olan Tann'nm Oglu'dur. C;:;armlhta 
ölmü�tür. Fakat ya�ama geri gelmi�tir. Sonrasl hakkmdaki bütün 
gergekleri 0 bi lir. Ve b ize der ki "cehenneme gidebi lirs in  veya 
cennete gidebil irsin." Mantik yoluyla ö lümden sonra hi9bir �ey 
olmadlgml yirmi be� profesör kamtlasa b i le onlara �unu söyler
dirn: "Üzgünüm ancak üniversitedeki seviyenize ragmen bu 
konuda uzman degils iniz; bunun nedeni 90k basit, 9ünkü öbür 
dünyaya his: g itmediniz. Ancak ben oraya g itmi� olan birini 
bil iyorum: isa. 0 sizinkilerden tamamen farkh bir görü�e sa
hip." 

Bugün insanlar sanki ö lüm sonmu� gibi davranmaktadlrlar. Bu 
gibi insanlann aym zamanda b ir pastör tarafmdan vaftiz edildik
lerinde dogrudan cennete gidecekleri yönünde b ir dü�ünceleri
nin oldugunu anhyorum. Eger yapabi lseydim sizi büyük b ir 
tehl ike is:ers inde oldugunuza ikna ederdim ! Cehennem, pastörler 
tarafmdan vaftiz edilmi� insanlarla dolu olacaktIr. H er b irimiz er 
veya ge9 Tanrl 'mn mahkemesinin huzuruna Y lkacaglz. 

Sunu itiraf etmeliyim ki beni Hristiyan olmaya zorlayan, yakla
�an yargi lama dü�üncesiydi. B ir inc i  Dünya Sava�1 s rrasmda 
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Alman ordusunda geny bir subaydlm. AlaYlmlz yok aglr kaYlp
lar vermi�ti. Ben sadece diger subaylar gibi biriydim. Ne daha 
iyi ne daha kötü. 0 slralar birisi bana, "bir gün bir din yaYlCI 
olacaksm" deseydi kahkahayla gülerdim. 0 srralar Tann'dan 
uzak ya�lyordum. B ir gün babam bana "Tann 'ya inanmlyor mu
sun?" diye sordu. "Tann'nm varhgml inkär edecek kadar aptal 
degilim" diye yallit verdim. "Ateist olmak iyin oldukya aptal 
olmam gere kir" dedim ve, "ancak �imdiye kadar Tann'yla �ah
sen kar�lla�madlm, dolaYls lyla beni ilgilendirmiyor" diye ekle
dirn. 

Babamla yaptlgllTIlZ bu konu�madan ktsa bir süre soma -
Fransa'ya yapIlan Alman saldmsl s rralanndaydl- Verdun yakm
lannda bir siperde benim gibi  tegmen olan geny bir arkada�llnm 
hemen yanmda oturuyordum. Hücum etrnek iyin emir bekliyor
duk. Zaman geyirmek iyin müstehcen hikayeler anlatmaya ba�
ladlk (askerlik yapan herkes ne demek istedigimi bilir) . Ben 
kt�la �akalanmdan birini henüz bitirmi�tim ki arkada�lmm �a
kama gülmedigini fark ettim. "Kutscher" dedim "hey Kutscher 
gülüny bulmadm ml?" 0 anda aniden yana dogru devrildi. Ö 1-
mü�tü ! ince bir �arapnel paryaSI kalbine saplanml�t1. Ben orada, 
on sekiz ya�mda geny, delikanh bir arkada�lmm cesedinin ba
�mda dikiliyordum. 

Ba�langlyta bu beni hiy etkilememi�ti. $akayla kan�lk "buraya 
bak koca oglan daha �akaml bile bitirmeden böyle vurulmak 
olacak �ey mi?" dedim. Ancak biT saniye soma merak etmeye 
ba�ladlm "0 �imdi nerede?" Kendimi hälä 0 siperde, bir nükleer 
patlamadan daha kör edici parlak biT l�lk gibi üzerime yöktügü
nü gÖTür gibiyim. 0 kutsal olan Tann 'nm huzurunda ayakta 
duruyor. 

Daha soma beni bir ba�ka dü�ünce sardl "onun bulundugu yerde 
ben oturuyor olsaydlm, vurulan ben olacaktlm ve �u anda kadiri 
mutlak Taml'nm huzurunda ben olacaktlm." 
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Her hangi bir Tann'nm degil ,  kendi isteklerini a�lklayan ve 
benim tümünü ihlal ettigim kanunlan koyan Tann'nm huzuruna 
�lkacaktlm. 0 anda bil iyordum ki, Tann'nm bütün kanunlanlll 
ihlal etmi�tim ve vurulmu� olsaydlm derhai Tann'nm huzuruna 
�lkacaktlm. Akhmda cehennemlik olacaglma i li�kin en kü�ük 
bir �üphe b i le yoktu. 

B iz irn süvari �ocuklann gelmesi dü�üncelerime b ir son verdi. 
"ileri mar�" emri i le atIma bindim. Ancak vurulan arkada�lml 

u terk etmeden önce yI llardan beri yapmadlglm bir �eyi yaptnu :  
Dua ettim. "Ey Tannm" diye yalvardlm, "cehenneme gitmeye
cegimden emin oluncaya dek bu sava�ta call1ml  alma!"  

Klsa bir süre soma görevii pastörü görmeye gittim. Ona, 
"pastör, cehenneme gitmemek i�in ne yapmam gerekir?" d iye 
sordum. Cevabl "tegmen, �u anda söz konusu olan kazanmak, 
kazanmak, kazanmak" oldu. Hayret ettim ve "siz bile b ilmiyor
sunuz" dedim. 

Birka� hafta i�ersinde ö lüme giden binlerce geny insana kimse
nin nasl l  kurtulacaklanlll söylememesini dü�ünmek c;:eli�kili 
degil mi? Güya hälä Hristiyan olan bir ülkede ya�lyorduk. 

Eger bir gün el ime inci l  gec;:mi� olmasaydl her halde yok umut
suz olacaktIm. 0 gün durdugum yeri haien görebi liyorum. Fran
sa'da cephe gerisinde bir yiftlikteydi .  "B ir incil" diye dü�ün
düm. Eger onu okursam lanetlenmemek iy in ne yapmam gerek
tigini belki ögrenebil irdim. Ancak inci l  bana yabancl  oldugun
dan rastgele okumaya ba�ladIm. Soma gözlerim �u söze takIldl :  
"Mesih isa dünyaya günahkärlan kurtarmak iyin geldi ." Bu söz 
beni yI1dmm gibi c;:arptI. B ir günahkär. Bu tarn anlamlyla ben
dirn. H ic;: kimse beni buna ikna etrnerni�ti .  Ben bir günahkärdlrn!  
Bu bana göre yok aylktl ve "kurtanlrnaYl" istedirn. Ancak bunun 
ne oldugunu tarn anlamlyla kavrayamarnl�tlrn. En azmdan �unu 
anlarnl�tlm ki, "kurtanlmak" ben im iyinde bulundugum dururn
dan ylkanlmak ve Taml ile ban� yapmak anlammdaydI.  Mesih 
isa dünyaya günahkärlan kurtarrnak iyin geldi. Eger isa bunu 
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ger<;:ekten yapabi liyorsa 0 halde ne pahasma olursa olsun O'nu 
bulmahydlm ! 

Bu haftalarca devam etti .  isa'YI bulmama yard Im edebilecek 
birini aradIrn, ancak kimseyi bulamadm1. 

Daha sonra, hepinizin yapmasml arzu ettigim bir �ey yaptIm. 
Yeni b ir saldm yaplhyor olmasma ragmen, bir gün tek ba�lma 
ka<;:tlm ve eski b ir Franslz <;:iftlik evine saklandlm. Büyük öl<;:üde 
harabe halindeydi ve bo�tu. Yine de bir oda hasar görmemi�ti. 
Anahtar kaplllln üzerindeydi .  Böylece i<;:eri girdim ve kap lYI 
i<;:erden kilitledim. Daha sonra diz <;:öktüm ve dua ettim. "Rab 
isa ! Kutsal Kitap 'ta senin Tanrl tarafmdan günahkärlan kurtar
mak i<;:in gönderildigin yazlY0r. Ben bu günahkärlardan b iris i
yim.  Sana gelecek i<;:in hi<;:bir söz veremiyorum, <;:ünkü böyles ine 
berbat b ir karaktere sahibim. Ancak vurulacak olursam cehen
neme gitmek istemiyorum. Rab isa, i�te bu nedenle bütün haya
tlml sana baglamak istiyorum. Bana ne istersen yap." 

S ihirli tlkrrtI yoktu. Özel hi<;:bir �ey olmadl. Ancak 0 odadan 
<;:lktIglmda bir l ider buldum, öyle bir lider ki, 0 andan itibaren 
O 'na ait oldum. 

Günler ge<;:tik<;:e, dünyanm büyük bir tehdit altll1da oldugunu 
anlamaya ba�ladlm. insanlar ölüm tehlikesiyle ya�lyorlar. insan
lar günahlannll1 affedilmesi i<;:in ara�tIrma bile yapmakslzm 
ya�ama devam ediyor. Senin günahlanndan ne haber? Onlann 
affedildiginden emin misin? HaYlr ml? 0 halde Tann'nll1 mah
kemesine geldiginde O'nun huzurda durabi lecegini hälä nasll  
ümit edebil iyorsun? 

insanlar Tanrl ' nll1 ban�1l11 b ilmeden hayatI sürüyorlar. ince bir 
Hristiyanhk ci lasll1a bürünerek huzursuz bir kalp ta�lyorlar, 
<;:ünkü bir par<;:a bi le degi�memi� oluyorlar. 

Tanrl hi<;: kimsenin cehenneme g itmesini istemez. Kutsal K itap 
der ki :  "Tanrl her insanll1 kurtulmas1 l11 ve ger<;:egin bi lincine 
varmaS1l11 ister." Bu nedenledir ki dünyaya biricik Oglunu gön-
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dermi�tir. Ancak Tann tarafmdan kurtanlmak iyin b izlerin 
isa'ya dogru b ir adlm atmamlZ gerekir. O'na ait olmamlz gere
kir. 

Dikkat ! Ö lüm tehlikesi !  B izler Tann'nm yarglsma dogru ilerli
yoruz. 

H itler rejimi s rrasmda genylik grubumda yok iyi b ir delikanh 
yard!. B ir süre iyin inci l  derslerimize düzenli olarak devam etti 
ve b ir süre sonra yetkil iler onu bir Nazi beyin Ylkama kursuna 

"devam etmeye zorladllar. 0 zaman genyl ik grubundan aynldl.  
Uzun bir süre onunla temas kuramadlm. Günün b irinde aniden 
onunla kar�Ila�tlk. "Hey Günther merhaba" dedim, cevabl "Ya
�asm H itler" oldu. Dedim ki "Günther, nasl lsm? Seni uzun sü
reden beri göremedik." Durdu ve cevapladl :  "Benim kurahm: 
görevini yap, olab ildigin gibi gel .  Eger bazen görevimi yapmak
ta yetersiz kalrrsam ve geryekten bir Tann varsa hatalanml ona 
itiraf etmekte yeterince dÜfÜSt olacaglm. Ancak isa gibi benim 
yerime ölecek bir günah key isine ihtiyaclm yok." 

Akll gözüyle böyle dü�ünen milyonlarca erkek ve kadml görebi
Iirim. Görevini yap, oldugun gibi gel ve geri kalan olaylan Tan
n'ya aylklamak benim görevim olacak. Sadece "görevimi yap
tIm" sözleriyle h iybir �ey iyin Tanr I 'nm yargIlamasmm huzuru
na y IkacaglmI zannetmiyorum. Bu alt yaplda devam edersem 
lanetlenmeye dogru gidecegimi b i liyorum. �unu dikkate alabi
l irs iniz : Her b irimizin TanrI huzurunda kendi hesabmI verecegi 
gün gelecektir. 

Arkada�lanm; Tanrl 'nm huzurunda kendimi hakh yIkarmak iyin 
yah�mIyorum. Böyle yaparsam ö lüm tehl ikesiyle kar�Ila�acagl
ml b i liyorum. Herkes TanrI 'nm adaleti önünde hesap verecektir. 
Sizi . uyarmak istiyorum; kan ter iyinde kalml� gib i  dü
�ündügümde büyük bir üzüntüye kapll Iyorum. insanlar Tan
n' nm yarglsma dogru ko�maktalar. 

Büyük heykeltIra� Ernst Barlach bir oyun yazml�tIr. Oyundaki 
ba� karakter "Ayya� Boll ." Boll  bir arazi sahibidir. Her zaman 
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yaktrkeyif dola�lr. Bir gün iyi bir yemek ve iyki faslmdan sonra 
güne�in en slcak oldugu saatte köyün meydanma dogru yürür. 
Ve birden kendisini köy kilisesinin önünde bulur. Kilisenin ka
plsmda trompetlerini üfleyen dört melek kabartmasl bu
lunmaktadlf. Boll onlara baktJgmda sanki onlann aniden dünya
ya gelip son yargIlamaYI haber verdikleri hiss ine kapIldl: "Bü
tün insanlar iyin Tann ' nm Mahkemesi huzuruna ylkma saati 
geldi." Barlach �u sözleri yazar: "Siz ölüler, mezanmzdan ylkm ! 
Bedenlerinizin bozulmasml bir mazeret olarak göstermeye ya
h�maym. HaYlr ! DI�an ylkll1 ! "  Ayya� Boll anlamaya ba�ladl ve 
"Tanrl' dan kayamam. B ir gün bütün slrlanmla birlikte O ' nun 
huzuruna ylkmak zorunda kalacaglm" diye dü�ündü. 

Erdemlerimizden uzak kalamayacagll11 1z1 hepimiz yok iyi bili
riz. Tanrl'nm yargllamasl uzamp tutacakml�yaSll1a yakmdlr. 0 
gün geldiginde bütün iyi i�lerimiz güne� 1�lgmdaki kar gibi eri
yip gidecektir. 

insanlann bugünlerde bu tür �eyleri duymak istemedigini b iliyo
rum. isa' ya dönmedigimiz takdirde cehenneme gidecegimizi 
söyledigim zaman insanlar sadece gülüp "ne? Cehenneme mi? 
Bu bir Orta �ag dü�üncesi.  Cehennem diye bir �ey yok ki" d i
yorlar. 

Böyle ifadeler bana daima son sava� srrasmda ya�adlglm bir 
olaYI hattrlatlr. Sava� zamal1lydl. Bir haber götünnem gerekti
ginden dolaYl yola ylktlln ancak yolda bir hava hücumu ile kar
�Ila�tlln. En yakmdaki hava savunma kulübesine slgll1dlm ve 
alann sona erinceye kadar orada kaldlm. Daha sonra haber i gö
türmern gereken bölgeye vanncaya dek yoluma devam ettim. 
Binalardan hiybiri hasar görmemi�ti ve bütün bölgenin terk 
edildigi hissine kap Ilml�tJm. Ortahkta bir kedi b ile yoktu. "Rüya 
göruyorsun herhalde" diye dü�ündüm, "bu mümkün degil, bina
lar hasar gönnemi� ancak yine de herkes gitmi�." B irkay dakika 
sonra bölgenin s ivil savunma �efi ile kar�Ila�ttm ve ona sordum: 
"Herkes neden gitti?" Aylklamak amaclyla koluma girerek beni 
evlerden birisine soktu. Arka tara fa bakan pencerelerden birinin 
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önünde durduk. Oradan evlerin b ir ye�i l  alal1l yevreledigini gö
rebiliyordum. Ye�i l  alanm tarn ortasmda bir buharh lokomotifin 
kazal1l büyüklügünde kocaman bir bomba duruyordu. "Henüz 
patlamadl ml?" diye sordum. "HaYlf. Bu  gecikrnel i  olarak faal i
yete geyen bir bomba" diye cevap verdi .  Bunlar en tehlikeli 
bombalardl. Topraga dü�tüklerinde patlamazlar ancak be� veya 
yimü saat kadar sonra patlar lardl. Bu bombalar genell ikle insan
lar sIgmaklardan ylktlktan sonra patlardl. Adam "buradaki her
kes kaytl" diye aylkladl ve "tlkirtlsml duyabi liyor musun?" d iye 

"sordu. Patlatma mekanizmasmdaki saatin tlkirtlsml rahathkla 
duyabi liyorduk. Bomba her an patlayabilirdi ! "Gel" dedi sivil 
savunmaCl, "burada daha fazla kalmasak iyi olacak." B omba 
patladlgl takdirde sakmabilecegimiz kadar geriye yekildik. 0 
slrada hiy ah�llrnadlk b ir rnanzara gördüm. B ir serye sürüsü 
uyarak geldi ve yava�ya bornbanm üzerine kondu. Bir tanesi 
uyarak bombanm ba� tarafmdaki ate�leyicinin üzerine kondu. 
Baglrarak "seryeler bakm ölürnle flört ediyorsunuz !"  dedirn. 
Ancak bütün sürü ikazlrna cevap olarak alay ederrni� gibi görü
nüyordu; "ha ha, onun ne oldugunu bil iyoruz ! Bugün kirn born
baya inal1lr? en küyük tehlike b i le yok !"  

Bugünkü insanlar kendilerini tehdit eden tehlike kar�lsmda gül
düklerinde aYI1l akllslzhgl görebil iyoruz. 

Tann' llln Oglu geldi, yarmlha gerildi ve ölürnden dirildi .  0 za
man herkes Tanrl 'nm gcryek ve kutsal oldugunu anlamahydl. 
Ancak bir insan gelip de insaniara, "dikkat i leride tehl ike var, 
ruhlanll lz i  kurtarrnaya bakm" dediginde sadece gülerler ve "ha, 
ha bugün bu saymahga kim inalllr?" �eklinde cevaplarlar. 

Bazen Tann Kutsal Kitap 'ta alaycl aylklarnalar yapar. Kutsal 
Kitap, ateizme �u tek cümleyle atIf yapar: "AktlSlZ ir;inden, 
'Tann yak! ' der" Kutsal Kitap' m  hayata baki� ayls lyla ba�ka ne 
denilebi l irdi? 
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2. Kurtulu�a Dogru 

Tann bir keresinde dünyaYI deh�etli b ir yargllamayla vurmu�tu. 
Sadece bir adam ve ailcsi kurtulmu�tu. Adamm adl Nuh idi. 
Tann ona felaket ba� lamadan önce bir gemi yapmasllll emretti. 
Deh�etli afet ba�lamadan hemen önce Nuh'a bütün ailesi ile 
birlikte gemiye binmes ini emrerti. Ve ailenin her üyesi iyeri 
girdikten sonra Tanrl kendisi kaplYl üzerlerine kapattl. 

Dünya, Tann ' nm hakh yargllamasll1a dogru ilerlemektedir ve 
bizi kurtaracak bir gemi bulunl11aktadlr. Bu bize Mesih isa 'da 
sunulan lütuftur. 0 ,  Tanrl ' nm dünyasmdan bizim günahkär 
dünyamlza geldi .  0, yarrl1Ihta b iz im iyin ö ldü. Eger Tanrl Oglu
nun böyle kötü b ir ö lümle ölmesine izin verdiyse O ' nun ölümü 
vasltaslyla eIde ettigi kurtulu� günahkärlann en kötüsünü bile 
kurtarmaya yetecek kadar büyük olsa gerektir. isa ölül11den di
rildi ve Kutsal Ruh araclhglyla b izi  kendisine yagrrl11aktadlr. isa 
kurtulu�un gemisidir. 

Tann ' nm eskiden Nuh'a "sen ve senin ailen gemiye girin" dedi
gi gibi � imdi s izleri de Mesih isa'nm lütuf s lgmagl altll1a girme
niz konusunda uyanyor. Tanrl'yla ban�l11a yoluna adll11 at. Seni 
geride tutan her �eyi blrak gits in. Kurtancma de ki: "<;ok büyük 
bir günahkär sana ge li yor." <;armlhll1 altmda günahlanlll orta ya 
koy. isa ' nm kalllnm �ahscn scnin iyin döküldügüne inan ve 
O ' na de ki "Rab, bütün ya�amlml ellerine b lraklyorum." Gemi
ye girmek i�te bu anlama gelmektedir. 

Dikkat, ö lüm tchlikesi !  

Pek yogumuz kurtulu� ve korunma olmakslzm. Tanrl 'nm yar
gllamasma dogru ilerliyoruz. Ancak Tanrl ' nm lütfu 0 kadar 
büyük ki 0 '  nun ll1uhafazasml her zaman alabi liriz. inanmak 
Tann' nll1 yargl alanmdan Mesih isa'nm lütuf alanma geyl11ek 
demektir. Bu ad1l111 atl11ak yocuk oyunu degildir. Ancak 0 bizi 
tehlikeden, ö lüm tehlikes inden kurtanr. 

Yen i Gine'deki l11 isyoner grubunun talllnml� öncüsü Albert 
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Hoffmann bana hiy unutmadlglm bir öykü anlatml�h. Ona "de
gerli karde�im Hoffmann, Hristiyanhgl ya�amak iyi n  büyük bir 
mücadele iy indeyim. B iz imki g ibi  bir dünyada Mesih isa'ya ait 
olmak b ir pastör iyin b ile �aka olmasa gerek" demi�tim. 

Dedi ki "sana ya�adlglm b ir tecrübeyi anlatmak isterim. Yeni 
Gine'de Hristiyan olmak isteyen Papuahlara bazI talimatlar 
vermek gelenegimizdi. Bu onlann isa 'YI daha iyi tammalanna 
yardlmcl oluyordu ve önceden kararla�tlfllan bir Pazar gününde 

"vaftiz edil iyorlardl. Bu her zaman büyük b ir bayram gibiydi .  
Her seferinde pek yok dins iz katlhrdl. Büyük b ir �enlik ate�i 
yaklhrdl. Vaftiz edi lecek adaylar feti� ibadeti iyin gereken taklm 
taklavat ellerinde ortaya gelirlerdi :  bu aletier s ih ir nesneleri ve 
heykelcikler ve nazarhklardl.  $enlik ate�inin yanma gelince eski 
hayatlannm izlerini alan bütün bunlan alevlere atarlardl. 

B ir ak�am geny b ir yerli kadmm ate�e yakla�hgml gördüm. Kol
lan heykelcikler ve nazarhklarla doluydu. Ancak bunlan atmak 
iyin karar verme am geldiginde bunu yapamadl .  "Bunlann hepsi 
atalanmm ya�am �ekillerinin b irer paryasldlf. Bunlar benim 
bütün geymi�imin kökleridir. Kahtlarm11 inkär edemem" �eklin
de dü�ünmü� olmahydl .  B ir adlm geri attl ve aym anda "bu du
rumda isa'ya ait olamam" �eklinde b ir ba�ka dü�ünce onu etki
sine alml� olmahydl .  Böylece i leri dogru üy adlm ath fakat bir 
saniye soma bu ncsnelcrden kesinlikle aynlamayacagml h isse
dcrek tekrar geri gitti .  "Onun yanma g ittim

,
j dedi misyoner, 

"ona dedim ki, 'bu senin iy in yok zor !  B elki de bu durumu b iraz 
daha dü�ünmelisin. B ir dahaki vaftiz töreninde vaftiz edileb ilir
sin. ' Kadm bir an dü�ündükten soma yabucak ileri g iderek feti�
lerini ate�e flflattl ve öyle kaldl ."  

o misyonerin söylediklerini as la unutmayacaglm, öyküsünü 
bitirdiginde yüzü agaytan yontulmu� gibi klfl�ml�h ve "bu kadl
nm mücadelesini sadece iman etmi� ki�i lerin anlayabileceginden 
eminim" diye- ekledi .  

Dostianm, siz inle gemi arasmda sadece bir adlm var. Kendiniz i  



isa' nm kollarma atarak ölümün tehlikesinden ve yargl lamadan 
kaym. Bu kolaybkla atllabilecek b ir adm1 degil .  Geymi�le tüm 
baglann kopanlmasml gerektirir. Daha azml degi l !  

Yeterince aylk olabi ldim mi? 

insanlarm alrnl� olduklan uyanlara ragrnen lanete giden yolda 
devarn ettiklerini görrnek beni dairna klzdmr. Tann bunu iste
miyor. 0 sizin kurtanlmal11zl istiyor ve bu nedenle de günahla
nl11zm bedelini ödernesi iyin s ize oglunu göndermi�tir. Bütün 
yaprnal11z gereken suyunuzu kabul etmeniz ve isa 'nm sizin iyin 
hazlrladlgl kurtulu�u �efkatle a lrnal11zdrr. 

Hitler dönerninde Gestapo tarafmdan yok defa sorgulandm1. B ir 
keresinde iyinde her türlü kaYltlarla dolu evraklann bulundugu 
dosya dizilerinden ba�ka hiybir �ey olrnayan bir odada bekleti l
dirn. Her dosyadan b ir etiket sarkIyordu ve her etiketin üzeril1de 
"Karl Meier" veya "Friedrich Schultz" gibi isirnler yazlhyd!. 
Bütün bu kayltlarla yevrili olarak bu bitrnek bi lrnez bekleyi� 
sürecil1de bütün hayatll111 bunlann arasmda geyirmek zorunda 
olrnayacaglrn iyin Tann 'ya �ükrettirn. Fakat s lkllrnaya ba�laYll1-
ca etiketlerdeki isirn leri okurnaya ba�ladlrn. B irisinde Karl 
Meier bir digerinde Friedrich Schultz .  Aniden "Wi lhelm Busch" 
yazlsml gördürn. DolaYls lyla bana ait b ir kaYlt yard!. Dosyalar 
artlk hiybir �ekilde s lkIcl görünmerneye ba�lad!. Benim ki� isel 
kaYltlanrn bu raflardan biris indeydi !  Meraktan yatlayarak onu 
ahp bu insanlann benirn hakklrnda ne yazdlklarma bakmak iste
dirn ancak böyle bir riske cesaret cdernedim. Yine de tarnarnen 
"benirn kaYltlanm orada !"  dü�üncesiyle sars I ldl111. 

Hayatlmda ben i Hristiyanhktan daha faz la slkan bir �eyin olrna
dlgl bir dönem yard! .  B ira bardaglmm dolu olmasl beni daha 
faz la i lgilendiriyordu. Sonra bir gün ilk olarak isa' l1 1 11 yarnl1hlllI 
gördüm. 0 geryekten �uydu : kaYltlanmla ilgili  yapacak b ir �eyi 
yard!. Suyurnla ve kurtulu�umla ilgili  yapacak b ir �eyi yard! .  0 
günden beri isa 'nm yan11lhl beni en fazla i lgi lendiren �ey oldu. 

isa geryekten de büyük kurtancldrr. 
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3. Ölümden Ya�ama 

Buna b ir ba�ka ayldan bakahm. Bu konuyu dü�ünürken (Dikkat! 
Ölümcül tehlikedesin ! Dur ! Dön ve geriye git !  Kurtancml ara !) ,  
aniden �u dü�ünce akhma geldi :  sadece ya�ayan b ir ki�i ölümün 
tehlikesinde olur. 

Nereye varmak istedigimi anhyor musunuz? 

S izler geryekten de hayatl asla bulamama tehlikesindes iniz. 
" Sizier hayatl ölü b ir insan olarak geyirmek ve sonunda ölü b ir 

insan olarak dl� lanmak tehlikesindesiniz. Kar�lmza gelen tehli
ke hayatta her �eyi kaYlfab ileceginizdir. Kutsal Kitap bunu yok 
net olarak ortaya koymaktadlf: Tann'mn ogluna sahip olan ha
yata sahip olur; Tann'nm ogluna sahip olmayamn hayatl 01-
maz. "  

<;:ok fazla zaman olmadl, l isan ögreten Berlinli b ir bekar hamm
la tam�tIm. Ona "affedersiniz bayan" dedim, "belki bir pastör 
bazen aylk olma hakkma sahiptir ! Söyler misiniz kay ya�mdasl
mz?" B ir bayana ya�ml sormak kural geregi yapI lmamasl gere
ken b ir �eydir; ancak ya�h b ir pastör ara S lra bunu yapabi l ir. H iy 
beklemeden yamtladl "sekiz ya�mdaYlm . . .  ! "  � a�lfdlm "bir daki
ka" dedim "sekiz ya�mda? Üy dil ögretiyorsunuz ve sadece s e
kiz ya�mdasmlz?" Gülmeye ba�ladl, sonra da izah etti, "sekiz 
yll önce Mesih isa 'Y I  tamdlm." Mutlu 0lmu9tum. "Bunu ortaya 
koymanm ho� bir yolu !"  dedim. �unu söyledi :  "Tanrl ' nm oglu
na sahip olan hayata sahip olur; Tanr l ' nm ogluna sahip olmaya
nm hayatl olmaz." Devam ett i :  "Geymi�te b ir kurtanclm yoktu; 
geryek anlamda ya�amlyordum. <;:ok para b ir iktirerek ve iyi 
zaman geyirerek tatmin oluyordum, ancak geryek anlamda ya
�amlyordum ! " 

Bu ces ur bir aylklama degi l  mi?  Geryekten de hayatIm kendi 
özgür irades i ile isa'ya adamaml� bir ki�i ya�adlgml söyleye
mez. Sadece isa ' ya sahip olanm hayah vardlr. 
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Uzun yrllar önce genr;: bir adam beni görmeye geldi .  "Seni bura
ya getiren nedir?" diye sordum. "Gerr;:ekten bilmiyorum" diye 
cevap verdi .  "Sadece ya�adlglm hayat111 anlamslz bir hayat 01-
dugu duygusuna kaprldlm" deyince ben �a�lrdlm ve tekrar sor
dum: "Ne? <; ilingir olarak iyi b ir i�in var vc iyi para kazal1lyor
sun." Su cevabl verdi :  "Ancak hayat bu degil. HaYlr bu anlamh 
bir hayat degil .  Pazartes i r;: ilingire ait, Sah r;:ilingirc ait, <;ar�am
ba r;:i lingire ait, Per�embe r;: ilingire ait, Cuma r;:i lingire ait, Cu
martesi futbol, Pazar s inema ve klzlar. Gerr;:ekten de hayat bu 
degil." "Dostum" dedim, "kesinlikle hakhs lll. Eger bunu anla
dlysan �u ana kadar r;:ok uzun bir yol kat ettin demektir. Hayat 
bu degil. isa kendisini bana tal1lttlgl zaman hayatllll da tamamen 
degi�ti .  0 benim kurtanclm oldu; 0 beni Tann ile uzla�tlrdl .  
Bunu anladlgllll zaman kalb imi O ' na verdim ve i�te 0 zal11an bir 
hayatlm oldu." 

Bu genr;: adam sonunda hayatl bulmu�tu. Onu son zal11anlarda 
Freiburg' ta gördüm. "Evet" dedim "nasll g idiyor? Sonunda ger
r;:ekten ya�lyor musun?" Yüzü ne�eyle parhyordu, cevap verdi ,  
"evet � imdi gerr;:ekten ya�lyorum !" 0 gerr;:ekten de r;:ok iyi bir 
Hristiyan, b ir genr;:lik grubuna liderlik ediyor ve diger insanlara 
kendis inin de hayat buldugu Mesih isa' ya giden yolu gösteriyor. 

Anhyor musunuz? Ölüm tehlikesiyle kar� l kar� lyasllliz. isa'Yl 
kurtanc1111z olarak kabul etmeden ya�ant1111z1 kaybedebilirs iniz. 

Tüccar olan arkada�lanl11dan b iris i son zamanlarda bir sanayici
nin evine davet edilir. Bu adal11111 mükemmel bir bahr;:enin ir;:in
de bulunan güzel bir evi vardlr. En azmdan davetli yüz konuk 
vardlr. Kalabahkta s lkl�an arkada�lm kendisini bir kö�ede ev 
sahibinin yanmda bulur, ve ona "�ansh degi1 l11 is in!  bir kral gibi 
ya�lyorsun. Güzel b ir l11alikänen, gelecek vaat eden bir fabrikan, 
sevgil i  b ir kann ve ho� r;:ocuklann var" der. Adam cevap verir: 
"Evet, bu dogru, �ans hYlm." Daha sonra ciddile�erek der ki :  
"Fakat hep aYl1l, buradaki �eylerin nasrl  g ittigini hir;: sorma" 
diyerek kalbini gösterir. 
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Sokakta yürürken genellikle, "eger insanlar gergekten samimi 
olsaydl, hepsi  durup 'burada, kalbimde bir �eylerin nas Il gittigi
ni bana sorma' diye haykmrlardl .  Huzurlan yok. Vicdanlan 
onlan sU9luyOr. SU9lu hissediyorlar" �eklinde dü�ünürüm. 

B izleri iyile�tirebilecek sadece bir ki�i var. Hatrrlaym, Tann 
günahlanmlzl görür. B iz kendiligimizden O ' na gidemeyiz. Fa
kat 0 sevgisiyle bizlere Mesih isa ' nm �ahsmda gelrni�tir. Bu 
sizlere bildirmem gereken mutluluk verici mesaj drr. "Tann dün
yaYI 0 kadar sevdi ki . . .  " Ben dünyaYI sevemezdim. Herkesi dö
verdim; bu ya�h dünya akamet, zayIfhk ve aptalhkla dolu. Tann 
yine de onu sevdi .  "C;ünkü Tann dünyaYl 0 kadar c;ok sevdi ki, 
biricik Ogfunu verdi. Öyfe ki, 0 'na iman edenferin hic;biri mah
vofmaszn, ama hepsi sonsuz ya�ama kavuFun. " (incil, Yuhanna 
3 : 1 6) 

Söyleyin bana, Tann bundan -kendi oglunu ölüme vermek- ve 
dolaYlslyla bizim sonsuz ya�ama sahip olrnamlzl saglamaktan 
daha fazlasml yapabilir miydi? 

B ir öykü daha. B ir ak�am kilise ibadetinden sonra gen9 b ir 
adam, büyük ingiliz vaiz Charles Haddon Spurgeon' a gidip dedi 
ki, "pastör s iz hakhslmz, benim de Cavalry' nin adaml ile bulu
�up Tanrl ' nm evladl olrnaya ihtiyaclm var. B ir gün degi�ece
gim." "B ir gÜl1?" diye sordu Spurgeon. "Evet, ancak daha son
ra." "Daha sonra? Neden bugün degil?" Gen9 adamm yüzüne 
karma�lk bir ifade hakim oldu ancak yine de cevapladl, "ben 
kesinlikle kurtanlmak istiyorum, i�te bu nedenle b ir gün degi�
mek niyetindeyim, ancak bundan önce hayattan biraz zevk al
mak istiyorum." Spurgeon kahkaha ile güldü, ve dedi ki :  "Gen9 
adam, hayatta fazla b ir ihtiras yok. Ben hayattari biraz zevk a l
makla tatmin olrnazdlm. Hayattan 90k daha fazla olan b ir bü
tünü isterim. HayatI fazlaslyla isterim. isa Kutsal Kitap 'ta der ki 
(ona ayeti gösterir) : ' Bense insanlar ya�ama, bol ya�ama sahip 
olsunlar diye geldim' (incil Yuhanna 1 0 : 1 0) ." 
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Tann isa'nm yarrmhta ölmesine senin ve benim gibi zavall I ,  
kaYlp günahkärlar iyin izin verdi .  Böylelikle bizler sonsuz ya
�ama sahip olacaglz. S abahlan uyandlgllllda Tann 'nm evladl 
oldugum iyin ve hayatl O ' nda buldugum iyin nqeyle �arkl söy
lerim. Evet isa bu dünyada bize hayat vermek iyin geldi, 0 biz
leri Tann'nm yarglsmdan korumak ve bizlere sonsuz ya�aml 
bagl�lamak iyin geldi .  

S ize klsa b ir hikaye anlataYlm.  B ir Kasnll ak�ammda hava ya
gl�hyd1 . iki adam yol boyunca yürüyorlardl. B irincisinin yag
murlugu yoktu, ama ceketil1in yakalan kalklktl. Is lanmaya al
drrmaz gibi görül1üyordu. Nereye gittigi onun iyin yok fazla 
öl1emli degildi. Buraya gelebi lirdi veya oraya gidebilirdi .  Hiy 
önemi yoktu, Evsizdi .  insanlann yogunlugu hayatl böyle sür
dürmektedir. Ya�amda her hang i b ir hedefleri yoktur. 

S izden ne haber? Nereye gidiyorsunuz? Evsiz insanm vay hali
ne ! S izin ebedi bir eviniz var nll? 

Y 01 boyunca yürüyen ikinci adama gelince; 0 da a Yl1l flrtmaYI, 
aYl1l yamuru, aYI11 yagmuru ve aYl1l kan ya�amak zorundadlr. 
Fakat 0 lshk yalmaktadrr ve adlmlan canhdrr. Neden? <;:ünkü az 
ötede evinin 1�lldayan 1� lklanl1l görmektedir. Orada slcakhk 
bulacaktJr. Orada yolun zorluklanna gülüp geyecektir. DostIa
nm, i�te bu hayatml Mesih isa ' ya adaml� ve dünyada geyirile
cek hayatl O ' nda bulmu� olanlann yoludur. 

Tann Nuh ' a  "Gemiye girin" dedi .  S izleri sakin b ir yer bulmaI1lz 
iyin uyanyorum. isa orada olacaktJr. 0 'nunla biraz konu�un ve 
akltI1Izdan geyen her �eyi O ' na söyleyin. B ir keresinde bir is i 
bana, "Hekimler gibi  s izin de randevulu konu�ma saatleriniz var 
ml?" d iye sordu. Söyle cevapladlm: "Neye yarar ki? insanlar 
benimle degil, dogrudan isa ile konu�mahdrr ! "  S izlerin deo kesin 
olarak yapmasl gereken budur! 
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NE YAPMANIZ GEREKiR? 

Bana gönderilen mektuplarm birinde �u soruyla kar�Ila�tIm: 
"Vaaz verirken kendi görü�lerinizi mi yoksa sadece kilisenin 
doktrinlerini mi anlatIrs lmz?" "Ben incil' in mesajml aktannm" 
diye cevapladlm ve okuyuculanm iyin �unu ilave edeyim :  Pastör 
Busch'un görü�lerini dinledikye kandmlml� insanlarsmlz. Beni 
dinlerseniz, söylediklerimden b ir �ey eIde edemezsiniz. ihtiya
C1l11Z olan isa' n1l1 sesini dinlemektir. isa kendini "iyi <;::oban" 
olarak adlandrrdl. Bu ' iyi <;::oban' m sesini dinlemelisiniz. Güy-
süzlügi1mle size yok az yardlmcl olabilirim. Ö nemli olan yü
reklerinizi aymamz ve iyi <;::oban ' m  sesini duymamz. 'Ne yap
mamlZ gerekir?' sorusu üzerinde konu�tugumuzda önemli olan 
sizin ki�isel olarak kalbinizi Rab isa' ya aymamz ve iyi <;::oban 
isa 'Yl dinlemeniz. 

1. ißaß�slzbgllla Bir SOß Ver 

Büyük �ehirlerde pastörlük yaptJglm uzun Ylllar boyunca in
cil' in mesaj 1 l1a kar�l olan her türlü tartJ�maYl i� ittim. 0 kadar 
yok inanyslzhk gördüm ki s izleri inanyslz tavnmza bir son ver
meniz iyin -yünkü kurtulu�unuz yak1l1dlr- en ba�tan uyarmam 
gerekir. 

Sava� Slfasmda, genyler arasmda yaphglm yah�malann yam Slra 
büyük bir hastanede pastörlük görevini yürütüyordum .  B ir gün 
özel bir hasta odas1l1m kaplsml yalmak üzereyken ge ny bir hem
�irenin koridorun d iger ucußdan bana dogru ko�arak geld igini 
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gördüm. Nefes nefese "Pastör Busch, lütfen 0 odaya girmeyin" 
dedi. "Neden?" diye sordum. "Bu odadaki adam hiybir din gö
revlisinin özellikle bir pastörün kendisini ziyaret etmesini red
dediyor, eger iyeri girerseniz sizi dl�an atacaktlr !"  Kapldaki ya
ZIYI gösterdi ve 0 ki�inin tanmml� b ir i�adaml oldugunu gör
düm. "Hem�ire" dedim, "endi�e etmeyin benim s inirlerim yelik 
gibidir" ve kaplYI yaldl1TI, gür bir erkek ses i "girin" dedi. iyeriye 
girdim. Yatakta krr sayh b ir ya�h adam yatlyordu. "iyi günler. 
Ben pastör Busch'um" dedim. "Ha" dedi, "s izin hakkmlzda yok 
�ey duydum. Beni ziyaret etmenize iz in veriyorum." <;ok �a�lr
dIrn ve aym zamanda yok memnun oldum. "<;ok naziksiniz" 
dedim. "Ancak Hristiyanhkla ilgili  konulara girmek istemiyo
rum" diye ekledi .  Ben gülerek, "kötü talih, ben de sizinle bu 
konuda konu�mak iyin gelmi�tim" deyince 0 da elini sallayarak 
"mümkünü yok. Benim d inle i�im kalmad!. <;ocukken büyükle
rim beni Mezmurlan ezberlemek iyin zorladIlar ve onlan ezber
leyemedigimde tokat yedim. Büyüyünce heps ini fIrlatJp attJm. 
Kendi hayat felsefemi olu�turdum. Beni esinlendirenler Darvin, 
Hegel ve Nietzsche gibi dü�ünürlerdir" dedi. 

Onun söylediklerine bir pastör olarak yok s inirlendim. Maalesef 
kendime hakim olamadlm. Sert b ir �ekilde "dinle dostum" de
dirn. "On altl ya�mdaki bir geny bana liderinin N ietzsche oldu
gunu söylerse kendi kendime güler ve �öyle dü�ünürüm ' eh 
�imdi bir geyi� dönemi ya�lyorsun. <;agda� filozoflar kendilerini 
ke� fettiginde artJk modellerine inanmayacaksm. ' Ancak s izin 
gibi b ir ayagl yukurda bulunan ya� h  b ir insan bu gibi �eyleri 
söylerse 0 zaman durum yok c iddi b ir hai ahr. S iz klinik olarak 
hastasmlz. Soranm s ize:  Tann ' mn huzuruna ylktJgmlzda bu 
saymahklan konu�abileceginizi dü�ünüyor musunuz?" 

Afallayarak bana bakt!. Aylkya belliydi ki kendis iyle bu tarzda 
konu�ulmasma ah�maml�tJ. Y a�h b ir adama sert bir tonla ko
nu�tugumu fark ettim ve konu�maml biraz yumu�attJm. Daha 
sonra bu zavalh adam iyin büyük bir aClma hiss ine kaplidIm. 
Sesimin tonunu degi�tirdim ve onun ba�langlyta reddetmi� 01-
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masma ragmen isa 'nm nasIl onun yobam olmak istedigini aylk
lamaya ba�ladlm. Hasta adam derin b ir nefes aldl ve "aslmda iyi 
olabilir. Peki hayat felsefemi ne yapaYlm? $u ana kadar inand l
glm her �eyi flr1atJp ataYlm ml?" dedi. Kalbim ne�eyle doldu ve 
"Bu dogru olur efendim" dedim. "Ebediyetin l�lgmda sizin iyin 
kullal1l�slz olan her �eyi yöpe atJn. Bunu hemen �imdi yapm. 
Yanl1l beklemeyin. Böyle b ir inanysIZllkla ne ya�ayabilir ne de 
ölebilirsiniz. Her �eyin yekip gitmesine izin verdiginizde, ken
dinizi s izi kurtarmak iyin ölen Tann Oglunun aylk kollanna 

" atarSII1lZ. 0 sizin de kurtancmlz olmak ister." 

Tarn 0 slrada hem�ire odaya girdi ve bizi eski dostlar gibi konu
�urken bulunca yok �a�lrdl. E liyle bir hareket yapmca odadan 
ylkma zamal1lmm geldigini anladlm. Ya�h adamm elini uzun b ir 
süre tuttum, soma odadan sessizce YlktJm. Benim tavsiyem i  
tutup tutmadlgml asla bilemeyecegim. 0 gece öldü. 

o gün yeti�mi� insan!ann, Darwin, Hege! ve Nietzsehe gib i  
dü�ünür1erin burunlanm kendi hayatlanna sokmasma nasI l  izin 
verdik!erini görünce umutsuzluga kapildim. Hatah sebeplere 
dayanan inanyslzhklan onlan ebedi kurtulu�u kaybetme tehlike
si  ile kar�l kar�lya b lrakmaktadlr. Bu nedenle ilk olarak ve her 
�eyden önce sizi inanyslzlIga götüren bütün yüzeysel dü�ün
celeri fIrlatlp atmal1lz iy in uyanyorum. Bunlardan vazgeyin!  
inanyS lzhgmlz bir kuru� bile etmez. Kutsal Kitap der ki :  " C;ün
kii tek bir Tann ve Tann ile insanlar arasmda tek bir araCl var
dIr "  ( 1 .  Timoteos 2 :5). 

Bir gün, kazagmm üzerinde yizgiler buhmdugu iyin "yizgili 
adam" lakabml taktlglm bir adamm kar� lsmda oturuyordum. 0 
vok güylü bir adamdl bir sava� gemisi g ib i  in�a edilmi�ti. Kansl 
bir hava sa!d msmda feci �ekilde can vermi�, iki oglu cephede 
ölmü�tü. Zavalh dostum ! Bir gün onu ziyaret ettim . Fakat oturur 
oturmaz; "pastör Busch, inancmlz hakkmda konu�maYI kesin!  
Hayatlmda yok �ey gördüm ve artlk hiybir �eye inanmlyorum." 
Gülerek, "bu imkanslz, bazen trene biners iniz, degil mi?" dedim 
ve "Evet, binmek zorundaYlm" devam ettim, "her bindiginizde 
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makiniste gidip ehliyetini göstermesini ister mis iniz?" Cevabl, 
"tabi i  ki haYlr" oldu. "demiryollarmm istihdam ettigi makinist
ler. . . "  "Ne" diye sözünü kestim, "yani makinistin kalifiye oldu
gunu önceden bilmeden trene bind iginizi mi kastediyorsunuz? 
Hayatmlzl en küc;:ük b ir garanti olmadan onun ellerine teslim mi 
ediyorsunuz? Peki peki, hayatmlzl b irinin ellerine teslim etme
nin inanci olu�turdugunu biliyor muydunuz? 0 halde hic;:bir �eye 
inanmadlgmlzl söylemeseniz daha iyi olur. Demelis iniz ki : 
"Demiryollarmda olanlar haric;: hir;:bir �eye inanrmyorum ! "  
"Evet. .  ! "  

Onu sorgulamaya devam ettim. "Hir;: eczaneye gider mis iniz?" 
diye sordum ve "c;:ok slk ba�lm agnr ve ilac;: almak ir;: in eczaneye 
giderim," diye cevapladl .  Bunun üzerine, "belki bilir:'iiniz, baZI 
eczacllar mü�terilerine yanh�hkla zehir vermi�lerdir. DolaYlslY
la i lac;:lan almadan önce onlan analiz ettiginizi dü�ünüyorum" 
deyince, "hayu pastör Busch. Onayh bir eczaCl meslegini b i l ir. 
Bana böyle b ir hata yapmaz" diyerek ben i cevapladl. Sa�lrdlm 
ve "ne?" dedim. "ilac;:lan kontrol etmeden mi ahyorsunuz? Ha
yatmlzl bir eczaclya ml emanet ediyorsunuz? Verdigi ilar;:lan en 
küc;:ük bir �üphe duymadan ml ahyorsunuz? 0 halde buna güven 
diyebi l irim ! Dostum hir;:bir �eye inanmadlgmlzl söylemeyi ke
sin; �unu söyleseniz daha iyi olur, "demiryollannda ve eczane
lerde olanlar haric;: hir;:b ir �eye inanmlyorum ! "  

Y eni örnekler vermeye devam ettim. En sonunda kendi dene
yimlerimi onunla payla�tIm. "B ir gün Tanrl ' nm b ize göndermi� 
oldugu ki� i ,  isa ile kaqlla�tlm. Evet, ölümden dirilmi� olan ve 
ellerinde hala c;:ivi izlerini ta�lyan isa. Bu izler O ' nun bana duy
dugu sevginin benim ic;:in hayatml verecek kadar büyük oldugu
nun kamtlanydl. Dünyada hic;: kimse isa'nm benim ir;:in yap
ttklanm yapmadI !  H ir;: kimse benim ir;:in O ' nun kadar güven 
duyulmaya laYlk degildir. isa'nm bir kez olsun yalan söyledigini 
zannediyor musun?" cevabl "haYlr" oldu. "ba�ka hic;: kimse ir;:in 
bu kadar c;:ok �ey söyleyemem. Fakat 0 gün, uzun ytllar önce, 
kendime �unu söyledim: "Hayatml isa'ya emanet edebil irsin. 0 
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güvenine IaYlktrr. Ve b enim yaptIglm da bu oIdu." "Bu kadar 
basit mi?" diye sordu adam. "Evet" dedim, "bu kadar basit." 
Sen etrafmdaki her türlü insana güveniyorsun, ama isa hariy. 
Güvene tamamen IäYlk tek ki�i O ' dur. Öyleyse, inanyslzhgmm 
dayandlgl hatah sebepierden vazgey. Ve hayatlm Rab isa ile 
doldur. 

B ir keresinde bir topiantIda kalabahk b ir genylik gmbuna �u 
,yagnda bulundum : "Mesih isa'Yl kurtanci olarak kabul edip de 
bund an pi�man olan tek b ir erkek veya kadm getirebilen ki�iye 
bir milyon avro ödül verecegim ! "  AylkyaSI bu kadar yok param 
yoktu. Fakat bu teklifi hiy tereddütsüz yapabi l irdim yünkü böyle 
bir ki�i bulunamazdl. Fakat pek yok insanm isa' Yl i�itip de ka
bul etmedigini ve bundan dolaYl büyük pi�manhk duyduklanm 
biliyomm. 

DolaYlslyla s izi b ir kez daha inanyslzhgmlzdan vazgeymeniz 
iyin uyanyomm. S izin iyin yok �ey yapml� olan isa ' ya güvenin. 
Bu sizinle O ' nun arasmdaki �ahsi bir meseledir. Sakin bir kö�e
ye yekilin ve O ' na deyin ki, "Rab isa �u andan itibaren sana ait 
oimak istiyomm ! "  

2. Adil Oldugunuz Dü�üncesine Son Verin! 

Kutsal Kitap der ki : "Mesih isa günahkärlan kurtarmak iyin 
dünyaya geldi." Bu ayeti okuyan pek yok insan rahatslz olur ve 
der ki : "Ben günahkär degilim. H iybir sUy i�lemedim." $ imdi bu 
ki� i lere seslenmek istiyorum: 

iddia ettiginiz �ey kesinlikle yanh�tlr. Kendinizi yargllama gü
nünde Tann ' nm yüzüne kar�l, "ben günahkär degilim. Senin 
bütün emirlerine uydum" derken hayal edebil iyor musunuz? 
Bunu Tann ' ya söylemeye cesaret edebilecek mis iniz? 

Haydi, �imdi her �eyin yolunda oldugu ve kendinizi a ldatarak 
adil oldugunuz dü�üncesinden vazgeyin. 
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Uzun Ylllar önce yirmi ya�lannda geny bir adam la aramda bir 
konu�ma geymi�ti. Onu asla unutmayacaglm. Bir gün ona etki 
yapmaya yah�lrken dedim ki "Azizim Heinz, sen i uzun b ir süre
den beri Kutsal Kitap genylik toplantdanmlzda gönnedirn." 
"Dogrudur" diye yamtladl. "Pastör Busch, bunu defalardlr dü
�ünüyorum. Siz daima isa'nm günahkärlar iyin öldügünden bah
sediyorsunuz. Beni i lgi lendirdigi kadanyla, günahlanml yükle
necek b ir günah keyis ine ihtiyay duymuyorum. Eger ben yanh� 
bir �ey yapt!ysam ve Tann varsa ben kendim iyin ona cevap 
verecegim. B ir kurtancll1ll1 benim yerime ölmesi fikri bana ko
mik geliyor." "Tamam" dedim. "Kutsal Tann ' nll1 huzunmda 
sorgulamrken adalet istemeyi amaylarsll1. Bu senin hakkll1 .  Sen 
isa' Yl reddetme ve yarglya s lgmlyorum deme özgürlügüne sa
hipsin. Ancak bir �eyi görmen gerekiyor: ingi ltere 'de insanlar 
ingil iz hukukuna göre yargdal1lr; Almanya ' da ise Alman huku
kuna göre yargllamrlar; ve Tann' nm huzurunda bizler ilahi ka
nunlara göre yarg l lanacaglz. Umanm bu kanunlardan bir tekini 
bi le ihial etmcmi�sindir, aksi takdirde senin iyin hiybir ümit 

xoktur. Ho�ya kaI ! "  Geny adam hayretler iyinde "bir dakika" 
i1edi "Tann bu kadar ho� görüsüz degildir ! "  

"Ne yan i !  Kutsal Tann' nll1 neye benzedigini zannediyorsun?" 
diye sordum. "Bir an iyin farz edelim ki, ben elli yll namuslu 
ya�adlktan soma bir gün en fazla üy dakika sürecek küyük bir 
hlrslzhk yapaYlm. O lay tespit edilsin ve ben mahkemeye ylkan
laYlm. Duru�ma s lrasmda yarglca diyeyim ki ' reis bey bu kadar 
kat! olmaYll1. Üy dakikahk hlrs lzhk elli ydhk namuslu ya�amll1 
yanmda hiy kahr. Bu kadar küyük bir �ey iyin beni cezalandlra
cak vicdana kim sahip olabilir?' Ne olacagml bil iyor musun? 
Yargly �u yamtJ verecektir ' B ir dakika, �u anda ben i i lgilendiren 
senin elli ydhk namuslu ya�amm degil, Imslzhk yaptlgm Üy 
dakikadlf. Kanun seni bu belirgin suyundan doIaYl yargIiamak
tadlr. ' Eger b ir yargly bu tepkiyi gösteriyorsa Tann niye gös
tennesin ki?" 



Neden Tann' nm huzurunda sUylu olarak yalvarmlyorSUn? Affe
dilmeye ihtiyacm oldugunu niyin kabul etmiyorsun? Bir günah
kar oldugunu neden kabul etmiyorsun? Kendince hakh oldugun 
�eklindeki davram�mdan vazgey ve kurtancml ara. 0 senin gü
nahlann iyin ö ldü ve borylanm ödedi. 0 'nu kurtancm olarak 
kabul et, günahlanm O ' na itiraf et ve de ki, "kendimi bütün yan
h�hklanmla b irlikte ayaklannm dibine ahyorum. Bana merha
met et ve beni kanmla temizle." 

3.  Kararh Adlml At 

Ne söylemeye yah�hglml anlamamza yardlmcl olacak bir ba�ka 
aylklama: 

Hitler rej iminin ba�lanydl. Üst düzey b ir Nazi yetkilisi ile tema
sa geymem gerekmi�ti. Bunu korku ve deh�et iyersinde yaphm, 
yünkü rejim pastörlere kar�l yok iyi davranmlyordu. Beni hayre
te dü�üren �ey, yetkili beni kap 1 dl�an etmek yerine d ikkatle 
dinledi. Görü�menin sonunda ona dedim ki "Arkada�lanmzm 
her hang i birisi  tarafmdan hiy bu kadar iyi kar�l lanmaml�tIm. 
S ize te�ekkür ederim. Ve bana bu kadar kibar davrandlgmlz iyin 
bana emanet edilmi� bulunan mesaj l  s ize bir hediye olarak b lra
kabi lir miyim?: "Taml dünyaYI 0 kadar sevdi ki,  tek ve yegane 
oglunu gönderdi ve O ' na inanan her kirn olursa olsun kaybet
rneyecek ve sonsuz hayata kavu�acaktIr." 

B ir an iyin bana baktl ve yamt verdi :  "Daha fazlasml söylernene 
gerek yok. Benim büyüklerim inanyh insanlardlr. Genyligimden 
beri ."  Masanm üzerine büyük b ir beyaz kaglt koydu, bir kalern 
alarak yaprazma bir yizgi yekti .  Soma devarn etti. Görüyorsunuz 
pastör. Bütün bunlan bi liyorum. Ancak kurtulu�u kazanmak iyin 
kagldm üzerine yizdigim gibi b ir r;izgi yekmek zorunda kalacak
tim. C;ok yakmmdaYlm yizginin hemen altmdaki bir noktaYI 
parmagl ile göstererek ancak attlacak olan kararh adlm r;izginin 
ötesinde." Daha soma b iraz utanarak ilave etti,  "Ancak benim 
toplumsal konurnurn bu adlml atmaml engelliyor." 
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Ondan kalbimde hüzünle aynldllTI. Bu adam uzun zaman önee 
öldü. Aneak onun sosyal konumu ebediyete geyi�te ona hiy yar
dlmel olmadl .  Her �eye ragmen 0 Tann' nm kralhgma girebil
mek iyin kararh adlml atmas l gerektigini, yizginin ötesine gey
mesi gerektigini anlaml�tJ. 

Siz in bunu yapaeak eesaretiniz var ITI l? Buna geryekten deger. 
isa kollan sonuna kadar aylk s izi bekliyor. Kararh adllTIl atm; 
yizginin ötes ine geyin ve kendinizi isa 'nm kollannda bulaeaks l
l1lZ ! 

4. Kaslth Yanh�hklann Tümüne Son Verin 

Metresi olan bir adam tanmm. B ir gün onu kö�eye slkl�tlflP 
dedim ki, "Sen zina yaplyorsun. Kanl1l mutsuz ediyorsun. Ce
henneme giden yoldasm." Cevap verdi "Söyledigin �ey yok 
sayma. Sana durumumu aYlklayaynTI. Kanm beni anlamlYor." 
Ve ondan soma bana uzun bir öykü anlattl. Ve derinliklerinde 
davral1l� m m  yok yanh� oldugunu 0 da yok iyi bil iyordu. 

Bizler yok slk "bu olaYI 0 ba�lattl" �eklinde dedikodu duyanz. 
Dedikodu ne konuda olursa olsun, 0 daima diger ki� inin hatasl
dIT. Sorunu asla s iz ba�latmazsmlz, daima diger �ahls aYlplal1lr. 

Sunu hatlrlataynTI ki, Tann iyin dedikodu einayet kadar kötüdür. 
o halde bu tartl�maYI niye bitirmiyorsunuz? "Bunu nasil yapa
nm?" diye sorabi lirsiniz. S ize nasil  oldugunu söyleyeyim :  Bü
tün kaslth yanh�hklara hemen �imdi son verin. 

Sadeee s iz bir an durup kendinize "hayatnnda yanh� olan ne? 
Düzeltilmesi gereken ne?" diye sonnahsll1lz. Neyin yanh� oldu
gunu en iyi bilen s izsiniz ! Serbestye günah i�lcmeye devam 
ettiginiz takdirde isa'nm s iz i  affedeeegini zannediyor l11usunuz? 
Kutsal K itap der ki : "Derhai geri dön ! "  öyküsü Kutsal Kitap ' ta 
anlatIlan kaybolan ogul eski hayatma slrtllll dÖl1l11ü�tür. 



Siz de oldugunuz gibi isa'ya geleb ilirsiniz : inanyslz ve günahla
fllllZm yükü altmda. Ancak bir adlm atmah ve s izi  Ylklma sü
rükleyen ve kötü oldugunu vicdanen bildiginiz her �eyi fIrlatlp 
atmahsmlz. 

Günlük olarak aldlglm pek yok mektupta, insanlar bazen klzlp 
�unu yazarlar: "Söylediginiz �eyler yok sert. Bu ve bu günah 
degildir." Sonra hiy bahsetmedigim �eylerin listesini yazarlar! 

"Bu durumlarda Mesih isa emirlerinin hayatlmlzda olmasma 
kar�l nas ll  isyankär oldugumuzu özellikle görmü� olurum. Ha
yatmlzl Mesih isa ile doldurmaya ve hayatllllzda ortadan yok 
olmasl gereken bütün �eylerden bir defada vazgeymeye cesare
tiniz yoksa asla bir Hristiyan olamazsmlz veya bir Hristiyan 
olarak ya�ayamazsmlz. 

5. Tann'yla Konu� 

Nasil  dua edilecegini biliyor musun? Belki b ir tür kahpta ifade 
edeb ilirsin, ancak geryekten nasll dua edilecegini biliyor mu
sun? Dua eden bazI insanlarm dü�ünceleri 0 kadar garip ki duy
dugumda tüylerim diken diken oluyor. . .  

Bir ba�ka gün b ir aileyi ziyareie gitmi�tim. Anne dedi ki "bizier 
de iyi Hristiyanlanz. C laire, klzlm buraya gel." Dört ya�mdaki 
klZ I yanma geldiginde devam etti. "Pastöre nasl l  güzel dua etti
gini göster." <;:ocuk dua etmeye ba�ladl. Derhai müdahale ettim. 
"Dur tathm, nas i l  dua ettigini bana göstermen gerekmiyor, lüt
fen yapma ! "  

Geryek dua tamamen farkh b i r  �eydir. Dua, var olan Tanrl i le 
konu�maktlr. Dua kalplerimizi O ' na aktanr. H iy böyle dua etti
niz mi? 

Robinson admda bir Anglikan episkopos " Tannya Kar�l Dürüst 
Olmak " adh tartI�maya aylk bir kitap yazml�tIr. Bu kitapta bah
settigi bütün konular arasmda yagda� insanm artlk dua etmeyi 
bilmedigini yazmaktadlr. Bu konuda ona katIhyorum. Burada 
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kabahat duada degi l  yagda� insandadir. Robinson'un teonS I 
bugünkü insanm artlk dua etmeyi bi lmemesi nedeniyle 
Hristiyan inancmm tamamen gözden geyirilmesi gerektigidir. 
Bana öyle geliyor ki, insanlara nasil  dua edilecegi tekrar ögre
tilmelidir. 

Dua etmeyi neden denemiyorsun? Hatta sadece "Tannm seni 
bulmaml sagla" veya "Tannm lütfen beni de kurtar" veya "Tan
nm geryek inancl bulmama yardlm et" veya "Tannm günahla
fIl11l affet" bile diyebi lirs in. Dualanlllz ilk seferinde elinde Kut
sal Kitap ' l  ve burunlannm ucundaki gözlükleriyle dua eden 
pastörlerin dualan kadar güzel olmayabil ir. Ancak güzel dualar 
etmenin geregi yoktur. Esas olan Tann'yla aylk ve dürüst bir 
kalpie konu�maYl ögrenmektir. Sadece dua etmeye ba�laym 
geris i kendil iginden gelecektir. 

Güven Tann ile insan arasmda varolan b ir baglantidlf. D iyalog 
bu baglantida vazgeyi lmez oland lf. Ben Tann ile konu�urum; 0 
benimle konu�ur. 

6. Kutsal Kitap'l  Okuyu n  

Tann insanlarla nasil  konu�ur? Onlarla Kutsal K itap araclhglyla 
konu�ur. DolaYlslyla kes inlikle esas olan onu okumaya ba�la
malllzdlf. B ir insanm Kutsal K itap' 1 yok zor okuyacagml dü�ü
nebil irs iniz. Maalesef bu da dogrudur. 

Misaflflige gittigimde insanlar yok slk olarak �unu söylemekte
dir: "Pastör 1 722 yIlmdan kalma b ir Kutsal Kitap ' 1l11lZ var. B ize 
büyük büyük almem izden hatJradlr. Ve soma bana devasa b ir 
müzelik parya gösterirler ki, bunu hiy kimse okuyamaz. Eski 
Kutsal K itap' lara yok saygl duyanm, ancak gidip kendinize 
küyük bir inci l  satm alabilirsiniz ! Bunlann bazllan elimden bile 
küyüktür. Belirli baskIlar ise yok yekicidir. Kendinize bu inci l  
baskIlarmdan b irini a lm.  Ve onu okumak iy in her gün klsa bir 



süre aymn. Onun sayfalan arasIlldan isa' nlll s ize ne söyledigini 
dinleyin. 

$üphesiz anlamadlgllliz bazI ayetler olacaktIr. Sadece okumaya 
devam edin. Ben genylere bunu hep �u yolla anlatmm : Brezilya-
11 bir yiftyi Brezilya' ya ilk yerle�tiginde kendisine b ir miktar 
arazi verildigini söyledi. Sonra burada bir cangi i  YlgllltISI bu
lundugunu ke�fetti .  Ve agaylan temizlemeye, kayalan kazmaya 

ye otlan köklemeye ba�ladl.  Ve bir y ift öküzü b ir pullugun önü
ne baglaYlp sürme zamalll geldi. Pulluklar bir kayaya Slkl�tIglll
da birkay adlm atmakta zorlalllyordu. 0 zaman ne yaptI? Dogru 
eve ko�tu kayalan, pullugu ve öküzleri havaya uyurmak iyin b ir 
miktar dinamit mi aldl? Tabi i  ki degil .  Pulluk b lyaklanlll söktü 
ve kayanlll etrafllldan dola�arak sürmeye devam etti. B itirdigin
de sonuy pek parlak degi ldi. AYlll �ekilde topragl ekti ve b irkay 
ay sonra küyük bir miktar hasat eide etti. B ir sonraki yll sonuy 
daha iyiydi .  Artlk da ha yok kaya söküp da ha faz la ot kökleyeb i
liyordu. Böylece tarlaYI sürmes i  yok da ha kolayla�ml�tI. Üyüncü 
yl l durum yok daha iyile�mi�ti. 

Bu Kutsal Kitap ' l  nasl l  okumalllz gerektigini gösterir. Esas olan 
okllmaya ba�lamaktIr. Anlamadlgllliz b ir �ey o lursa, 0 yeri geyin 
ve okumaya devam edin. 

incil ' in i lk bölümünde muhtemelen kuru ve s lkici bulacaglll iz 
uzun b ir isim listes inden hemen sonra �u ayete ula�acaksllllz: 
"Ona isa adllli vereceks in, yünkü 0 halkllli günahlanndan kurta
racak." Ve bu ayete muhtemelen �u yallltl vereceksiniz "Bunu 
anlayabiliyorum ! Bu tam benim iy in yazIlml�." Blraklll Tanrl 
Kutsal Kitap araclhgl ile s izinle bu �ekilde konu�sun. Onu her 
gün okumaya zaman aymn. Ve Tanrl 'ya �u duaYl edin : "Tan
nm, beni aydllliat. B ana sözlerini anlayacak akh ver." B ir �ey 
daha, hiy kimsenin Kutsal  Kitap ' l  inkar etmesine izin vermeyin. 
o yegane kitaptlr. Diger hiyb ir kitap bu kadar aydllllahcl degi l
dir. 
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B irinci Dünya Sava�l slras ll1da gen<; bir askerken bir ke�if göre
vine gönderildim. Ak�am karanhgl <;ökmü�tü. B ir vadinin kena
nnda oturuyordum. Sonra gece <;ökmeden hemen önce orman 
i<;ersindeki kü<;ük bir a<;lkhkta dü�mana ait gezici bir mutfagll1 
i lerlemekte oldugunu gördüm. Muhtemelen biraz erken harekete 
ge<;mi�ti. Onlann oradan ge<;eb i leceklerini asla tahmin edemez
dik. Ancak gecenin <;ökmes ini beklemeyen bu gezici mutfak 
dü�man hatlanna giden yollardan birisinden b ize dogru harekete 
ge<;mi�ti. Eger gezici b ir mutfak orman i<;ersinde yolunu bula
bildiyse, dü�manll1 destek askerleri ve cephanesi de kamplanna 
dogru yol bulab ilirdi .  i�te burasl stratej ik bir yoldu ve onu göz
den aYlfmaYl hi<; dü�ünmedik tarn aksine onu bütün gece bom
baladlk. 

Kutsal Kitap Tann ' nll1 Hristiyanlar' a  glda ve cephane gönderme 
yoludur. Ve Seytan onun hücumlarll1a engel olu�turacak kadar 
akilhdlr. Bu nedenle Kutsal Kitap daima hücuma maruzdur. En 
aptal gen<; adam der ki :  "Hadi ya, böyle b ir kitabl okumak i<;in 
tamamen deli olmal1lz gerekir ! "  iyi egitim görmü� bir üniversite 
profesörü Kutsal Kitap ' lI1 sadece her hangi bir kitap oldugunu 
kal11tlamaya <;ah�lr. Hepsi �u belirgin noktada birle� irler : Kutsal 
Kitap ' a  kar�1 aglr ate�. Ancak eger Tanrl' nll1 evladl olmak ister
seniz, bunun sizi  durdurmasll1a izin vermemelis iniz. Hi<; kimse
nin Kutsal Kitap' l  inkar etmesine izin venneyin. Kutsal Kitap 
kendisinin tamamen Kutsal Ruh tarafll1dan doldurulmu� ve ay
dll1latIlml� insanlarca yazlldlg1l11 bildirir. Ve siz onu kendilig i
nizden ok:umaya ba�ladlgllllzda farkh bir ruhun, ayncahkh b ir 
ruhun onun sayfalan arasll1da nefes aldlgull hemen ke�fetmekte 
gecikmeyeceks iniz. 

Biris i bana �u �ikayette bulundu: "Kutsal Kitap bana göre kapah 
bir kitap. KurtarIlmak isterim ancak Kutsal Kitap okumaktan 
hi<;bir �ey eide etmiyorum." Ona �u cevabl verdim "Tanrl'dan 
sana ruhunu vermesini iste. Gerekirse aylarca �öyle dua et : Tan
nm bana ruhunun hediyesini ver ki sözlerini anlayabi leyim ve 
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ya�ayan bir inanca sahip OlaYlm. Bana inanm ki Tann duamza 
cevap verecektir." 

7. Tann'mn Sözlerini Yayanlan Dinleyin 

Tann 'nm sözlerinin aylkya anlatIldlgl yerlere gidip dinleyin. 
S iz i  �u konuda uyarmahYlm, bu günlerde pek yok minberden 

Nsuland1fllml� Kutsal Kitap mesajlan aktanlmaktadIT. S izin yeri
nizde olsaydlm bu kiliselerden birisine gitmezdim. Kendirn iyin 
l imonata degi l  Kutsal Kiütp' m saf �arabmdan isterim. Saf Kut
sal Kitap ' m  anlatIlmakta oldugunu anlamamz yok zamammZI 
alrnaz. <;ok �ükür ki, hemen her yerde geryegi anlatan vaizler 
vardIT. Onlann oldugu yere gidin ve Kutsal Kitap ' m  sesini din
leyin. Tann' mn sözlerini duymak isteyen insanlarla birle� in. 

Son zamanlarda bir adam bana dedi ki, "Bi liyorsun ben bene i
lim." Cevap vermeden duramadlm, "diger Hristiyanlar' la temas 
halinde olmazsan ve Tann' nm sözlerinin anlatIldlgl kiliselere 
gitmezsen asla geryek inanh olmayacaksm." 

B itirmeden önce s izlere tamdlglm ya�h bir kadm hakkmdaki 
öyküyü anlataYlm. 0 benim hayatImda önemli b ir rol oynaml�tIr 
ve benim Tann ' ya kazandlrdlglm üy mühendisi  bana getiren 
ki�idir. Ondan büyük bir ruhsal gÜy akmakta oldugunu görmü�
tüm, ve bu özel fIrsat nedeniyle onu ziyarete gittim. Bir maden
cinin dul e�iydi .  B eni gördügüne memnun olmu�tu ve bana nas 11  
inanca geldigini anlattt. 

o zamanlar Essen' in varo�lanndan birisinde oturuyordu. Bu 
varo� 0 zamandan bu yana ' �ehirle b irlqmi�ti. Varo�un adl 
Stoppenberg idi. Yerel b ir gazetede St. Pau l  kilisesine iki yeni 
pastörün atandlgml okumu�tu. Ve arkada�lanna dedi ki,"hadi 
gidip görelim . . Essen'de bu gibi �eyler nadir olur." St. Paul' a  
gidilecek yol yok uzundu, bu nedenle tarlalann arasmdan kes
tirme bir yoldan gittiler. Oraya vardlklarll1da büyük bina agzll1a 
kadar doluydu. Bu nedenle salonun arka tarafll1da ayakta dur-
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mak zorunda kaldIiar. 0 gün atam11I� olan pastörlerden birisi, 
Julius Dammann daha sonralan �ehirde büyük bir etki yaratml�
tl. 

Bu, bana 0 ya�h bayanm anlattlgl öyküdür: "Julius Dammalln 
kürsüye ilk y lktlgmda Yuhanna' nm üyüncü bölümünü okudu : 
"C;ünkü Tann dünyayz 0 kadar 90k sevdi ki, biricik Oglu 'nu 
verdi. Öyle ki, 0 'na iman edenlerin hi9biri mahvolmasm, hepsi 
sonsuz ya.�ama kavu$sun " (Yuhanna 3 :  1 6) .  Sonra öne dogru 
egilerek dedi ki:  "Kutsal Kitap' m  bütün sözleri arasmda beni 
' kaYlp'  sözcügü kadar korkutan b ir ba�kasl yoktur." Ebediyen 
kaybolab ilirsiniz, öyle b ir nokta ki Tann kendisi bile sizi yekip 
alamaz. Bu cehennemdir. Bayan devam etti :  "Ben oradaydm1. 
Büyük kilisenin salonunda en arkada ayakta duruyordum. Vaa
zm kalan sözlerinin hiybiris ini duymadllTI. Sanki yIidmm yarp
ml� gib iydim. Kendi kendime tekrarlamaya devam ettim "Sen 
de kaYlpslll. Tann ile ban�lk degi ls in. Günahlann affedilmedi.  
Sen Tanrl'nm evladl degilsin. Sen kaYlpSll1." B ir �ekilde eve 
dönebildim. Üy gün sonra babam hasta olup 0imadlgU11I sordu. "  

Büyüklerine ne oldugunu aylkya izah etmeye yah�tl. Ancak on
larlll bütün söyledigi onun akhlll kaylrdlgl ve b ir s inir krizi ge
yirdigi olmu�tu. H iy kimse onun ebediyen kaybolmak dü�ünce
s ini ya�amakta oldugunu derinliginden anlaml� görünmüyordu. 

ihtiyar bayan devam etti "dört hafta süreyle tamamen yabani bir 
�ekilde daireler y izmeye devam ettim. Ve gazetede pastör Dan
mann ' m  tekrar vaaz verecegini okudum. Böylece Stoppen
berg' den Essen'e  b ir kez daha yürüdüm. Yol boyunca dua et
tim." 

Bu haldeyken kiliseye yard!. B ina yine doluydu. Oturacak yer 
yoktu. 0 da da ha önceki gibi ayakta durmak zorunda kaldl .  Y ine 
dua etti. Daha sonra i lahi kitablllll1 panoda gösterilen sayfasll11 
aytI, ve büyük hayretle ke�fetti ki bu yol boyunca tekrarladlgl 
dua idi. Dü�ündü "egel' herkes bu ilahiyi okul'sa, mutlaka bir �ey 
olacakt!." pastöl' DammalU1 ayaga kalktl ve YuhaJUla' dan 
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isa'nm sözlerini iyeren b ir ba�ka bölüm okudu: "Kapl Ben 'im. 
Bir kimse benim araczhglmla igeri girerse kurtulur " (Yuhanna 
1 0 :9). 

"Bu kiliseye ikinci geli� irndi" dedi bayan. "Ve bir kez daha sa
dece �u ayeti duydurn, 'ben kaplYlrn, kapldan geyen kurtulacak
hr. ' B ir anda her �ey benirn iyin yok aylk oldu. Göge ylkml� 
olan isa hayatm kap ls lydl. Ve ben bu kapldan geytirn. Vaazm 

Ngeri kalal1ll1l duyrnadlrn. Ancak duydugurn kadan bana yeterdi. 
Hayata girdirn." 

Ben bu hikayeyi bazen "Ben asla kiliseye gitrnern. Kilise atrnos
ferine dayanarnarn. Ku�larm ötlügü ve agaylann dallarmda rne l
ternin estigi orrnanda yürürneyi tercih ederirn" diyen insanlara 
anlatmrn. Ve �öyle cevap veririrn, "eger bu kadm Tann'nm 
sözünün anlahldlgl yere gitrnerni� olsaydl asla inanmazdl." 

o halde ne yaprnal1lz gere kir: 

- inanyslZhgmlZa b ir son ver in. 

- Kendiniz hakkmdaki iyi seyenek devarn etrnel id ir. 

- Kararh adlrnl ahn. 

- Bütün yanh� hareketlere son verin. 

- Tann ile konu�un 

- Kutsal Kitap ' I okuyun 

- Tann ' nm sözlerini dinleyin 

Bunlann her b iri önernlidir. Ancak yok daha önernli bir geryekle 
özetlernek isterirn. 

Önernli olan ne yaptlglrnlz degildir. Önernli olan Tann' l1ln Me
sih isa araclhglyla yaprnl� oldugu �eydir. i�te bu sizlere bi ldir
rnekten rnutluiuk duydugu iyi haberdir. isa her b irirniz iyin her 
�eyi yaprnl�tIr. 0 bize geldi ,  0 bizirn iyin ö ldü, ve yeniden b i
zirn iyin d irildi,  0 Tann'nm sagmda b izirn iyin oturdu. 



isa bu kOYllnlar ic;:in her �eyi yapml� olan iyi c;:obandlf. Y irmi 
üc;:üncü Mezmurun yazan buna �ahittir. Der ki: "Rab benim 
c;:obal1lmdJr, eksigirn olrnaz." Ve iyi c;:obanm onlln ic;:in yapml� 
oldllgU her �eyi adlandlfmaya dcvarn eder. . .  

Benim en büyük arzurn sizlcrin de "Rab benim c;:oballlmdlr" 
dernenizdir. 



TANRI Ru GjBj $EYLERE 
NASIL jZjN VEREBjLjR? 

"Ha va kazasmda 64 kiJi öldü " 

"Bir deprem daha: 1200 ölü 6000 yaralz " 

"Maden c;:ökmesi sonucu 7 kiJi öldü " 

"9zfgm adam si/ahl ife r:;ocuklara saldzrdl: 1 0  r:;ocuk öldü; di
gerleri aglr yaralz " 

Bu gibi haberler ne zaman basmda veya televizyonda yaymlansa 
etrafmllzda hep �u sorulan i�itiriz : "Tann nerede? Ne yaplyor? 
Neden hiyb ir �ey yapmadan bunlann olrnasma izin veriyor? 
Bütün güy O ' nda degil mi? 0 hala orada ml?" 

Gaddarhklar dünyanm her yerinde hüküm sürmektedir. 
Treblinka ve Auschwitz ' deki kamplarda yapllan sonsuz deney
ler ölüm deh�etini öne Ylkarml�tlr. Ve hepsinden daha fazla 
�a�!rtlcl olam yocuklann her yerde kötüye kullamlmasl, ö ldü
rülmesi ve taciz edilmes idir. 

Tann Bütün Bunlara Nasll izin Verebilmektedir? 

Evet, yok iyi bir soru ! 

Tann ' ya kar�l umursamazhklanm aylga koymak yabaslyla bu 
tür sorulan dÜ9ünces izce soranlara söyleyecegimiz hiybir �ey 
yoktur. B iz sadece bu sorunun geryek b ir mesele olu�turdugu 
ki�ilere cevap verecegiz. 
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Tann Samk Sandalyesinde mi? 

Tann bütün bunlara nasil izin verebilmektedir? Eger Tann 'ya 
kar� l b ir sU91amada bulunrnak niyetinde olsak, aptal olurduk. $u 
sahneyi dü�ünün: Olay bir mahkeme salonunda geger. Ben sal
dmya maruz kalml� ve yeryüzündeki bütün aCllan gekmi� b ir 
insan olarak oradaYlm. Ve yarglC1l1 yerinde oturuyorum. Sal1lk 
sandalyesinde oturan ise Tann!  

Ve soma yarg19 kürsüsünden Taml 'Yl sorgulamaya ba�hyorum. 
"Sal1lk ayaga kalk! Bütün bunlann olmas1l1a nasi l  izin verebi l
din?" 

Bunun olabilmesi mümkün degi l !  Taml'n1l1 samk sandalyesine 
oturup bizim taraflmlzdan yargilanm asl  mümkün degil .  

O lay �u : Taml kutsaldlr. 0 var olan Taml 'dlr. Yargl9 olan 
0 '  dur ve sal1lk olan bizleriz. 

iki sava� aras1l1daki sorunlu dönemde 9alkantlh bir toplantlya 
gittigimi hatJrhyorum. Konu�macl salonda beni i�aret ederek 
�öyle baglfdl "Evet, gel buraya", yan1l1a gittigimde dedi ki, "bir 
Taml ' n1l1 var oldugunu dü�ünüyorsun, degi l  mi? Evet eger 0 
varsa zannederim 0 '  nunla ölümümden soma kar�i la�acag1l11 . . .  " 
Ba�lml sallayarak onayladlm. 

o devam etti "Buna memnun oldum 9ünkü O ' nunla kar�lla�tl
glmda O 'na diyecegim ki: ' Bazllan tJka basa doyarken, 90cuk
lar1l1 a9hktan ö ldüklerini biliyordun degil mi? Bu konuda hi9bir 
�ey yapmad1l1. Sava�lar1l1 91kmaS1l1a izin verdin. SU9SUZ insanlar 
telef olurken bu ölümlerden sorumlu olanlar �ansh 91ktIiar ! Bü
tün bu sorunla ilgili hi9bir �ey söylemedin, bu hakslzhg1l1 ne 
aleyhinde ne lehinde hi9bir �ey yapmad1l1 ! '  Evet bütün bunlan 
Taml ' n1l1 yüzüne vuracaglm ve daha soma ne yapacaglm biliyor 
musun? O ' na diyecegim ki, ' dl�an 91k, taht1l1dan in ve bununla 
sava� !"  

Beni klzdlfmaYl ba�arml�tJ, la f1l1 1 kestim ve,  "<;ok güzel ! Ben 
de senin yüzüne hayklracaglm : Taht1l1dan in ve onunla sava� !" 
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Toplantlya b ir ölüm sessizligi hakim oldu. Konu�macl aptal gibi 
yüzüme baktl. Sanki bir hata yaptIgml dü�ünmü� gibi ve sanki 
ben b ir pastör degilmi�im gibi bakt!. 

Daha sonra insanlann yüzlerindeki ifadeye baktlm, sanki gülü
yorlardl ve ortam artlk aym ortam degildi .  i�te konu�manm za
mamydl ve bunu ka91ramazdlm. 

"Bana bak, kendisine senin tarafmdan bu �ekilde hakaret edi l-
"mesine izin veren bir Tanrl 90k gü1ün9 olurdu. Sana �unu söyle

yeyim, senin hayallerinin dl�mda böyle bir Tanrl yoktur. H esaba 
gekilecek bir Tann, yarglsmdan önce senin huzurunda samk 
olarak duracak b ir Tanrl. HaYlr !  Böyle b ir Tanrl sadece hasta b ir 
akIlda var olabilir. Ve ben sadece �unu söyleyebilirim : "Böyle 
bir Tanrl'dan vazgege1im. Ona sonsuza kadar b ir nokta koya
hm ! "  Sa�km bir durumda kekeleyerek "Fakat siz bir pastör
sünüz öyle degil mi?" dedi. "Tabi i  ki" dedim ve herkesin duy
maSl i9in sesimi yükselterek, "i�te bu nedenle �unu söylemek 
isterim, hepinizin huzurunda tamkhk ederim ki b ir ba�ka Tanrl 
vardrr, gergek Tanrl. O ' nu hesaba gekemezsiniz. Tarn aksine 
O 'nun adil mahkemesi huzuruna 91karak sorgulayacagl s izlersi
niz. 0 gün geldiginde aglzlanmzl s lmslk

"
l kapah tutacaksmlz. 

"Onunla mücadele et" diyebileceginiz b ir Tanrl yoktur. Fakat 
kutsal, var olan gergek b ir Tanrl vardlr. Ve bu Tanrl b ir gün 
sizlere mutlaka "arkamdan gekilin, dl�an 91km" d iyecektir. 

Tanrl bu gibi �eylere nasll  izin verebi lir? Eger var olan Tanrl 'Yl  
sorgulamak i9in bu soruyu sorarsak gösterecegimiz sebep ta
mamen yanh� olur. Ve kesinlikle b ir cevap alamaYlz . Sadece ne 
kadar aptal oldugumuzu gösteririz. 

Tann <;ocuk Baklclsl ml? 

Tann bu gibi  �eylere nasll izin verebil ir? <;ogunluk dünyada 
olup b iten deh�etli �eylerin etkisiyle ve korkusuyla bu soruyu 
sormaktadlr. Bu Hristiyanlar' a  s lkhkla sorulan b ir sorudur. "Bi-



ze b ir cevap ver. SUyladlglmlz senin Tann ' ndlr. O ' nu savunur
ken ne demen gerekir?" Hristiyanlar Tann'nm afflOa veya sa
vunmasma yardlmcl olabi lir mi? Yarathklannm kendisini sa
vunduklan b ir Tann hayali sayma b ir Tann görü�üdür. 

Bu Tann ' YI baklm evini yürütmek üzere i�e ahnml� bulunan b ir 
yocuk baktcIsI, b ir dadl gibi görmeye benzer. Eger yocuklardan 
birisi pencereden dü�erse herkes deh�ete dü�er. "<;::ocuk baklclsl 
nerede? Bunun olmasma nastl izin verebildi?" i�te bu biryok 
inSaIlln Tann hakkmda dü�ünme �eklidir. Dünyada her �eyin 
yolunda gitmesi iyin gözünü dünyanm üzerinde tutmak O'nun 
görevidir. Her hangi b ir �ey yanh� geli� inceye kadar hiy kimse 
O ' nu rahatslz etmez. S onra da herkes kutsal baktcmm nereye 
kayboldugunu �a�kma dönerek merak eder. Ve soru dogal ola
rak dogrudan Tanrl 'nm dostlanna gönderil ir. "Tannn bu gib i  
�eylerin olmasma nastl izin verebi lir?" 

Hristiyanlar Tanrl ' YI savunmaya yah�arak yok aptal olurlar ! 

Bizler Tanrl ' YI yocuk baklclsl gib i  gorerek hata yapmamahYlz. 
Bu günahkär ve aptal dünyada her �eyin yolunda gitmesini sag
lamanlO O ' nun görevi oldugu nerede yazmaktadlr? 

Tanrl 'nm kimseye kar�l b ir mecburiyeti yoktur. 0 efendidir ! 

Tann' mn V arhglDl Kesin Olarak inkar Edebilir miyiz? 

F elaketler ortaya Ylkar. Ve Tanrl sessiz kahr ! 

Bazllan iyin sonuy nettir: Tanrl yoktur. DünyaYI kontrol eden 
bir Tanrl olamaz. Her �eyi gören ve i� iten b ir Tann olamaz. 
Böylece Tanrl hayahmlzdan atllml� olur. Bunun sorun yap I l
mamas ml teologlara blrakacaglz. Ancak her �eyden öte b ir Tan
n varsa ne olur? Eger varhgml inkär etmekte yok aceleci dav
randlysak ne olur? 

En saglam deyimle söyleyeyim : Tanrl yard\[. 

- 88 -



Nasll bu kadar emin olabildigimi merak ediyorsamz, sadece �u 
yamtl verebilirim: "Tann kendisini tamtrm�tlr. 0 insanlara og
lunun, Mesih isa'nm �ahsmda gelmi�tir. isa dünyaya gelmi� 
oldugu ic;:in hic;: kimse Tann' nm varhgml inkär edemez. O'nun 
inkär edi lmesi ki�inin cehaletini ve kötü niyetini gösterir." 

Dünyanm Hristiyan Görü�ü 

-Dünyada ne oldugunu anlamak istiyorsak dünyanm Hristiyan 
görü�ünü bilmemiz gerekir. Aksi takdirde sorunumuzu hic;:bir 
�ekilde c;:özemeyiz. Kutsal Kitap der ki, "Yaratan Tann, dünyaYl 
uyum ve tarn iyi lik ic;:ersinde yaratml�tlf." insan O'nun yarathk
lan ic;:ersindeki b ir �aheserdir. Tann insam onurlu bir konuma 
yerle�tirrni�tir, 0 insam ortak yapmak istemi�tir. DolaYl slyla 
insan tamamen özgür olmahdlf. 

Ancak insan tarihinin i lk sayfasmda felaket yazlhdlr, 
Hristiyanlar onu "Dü�ü�" diye tammlamaktadlf. insan özgürlü
günü kötüye kullanml�tlr. Tann'ya kar�l gelmi�tir. Tann onun 
öz Tannsl olmak istemi�tir ve bugün de istedigi budur. 

Kutsal Kitap, ilk bölümlerinde insanm kendisini Tann' dan ayn 
tuttugunu ifade etmektedir. Ve dü�ü�te bütün yaradl h�l  berabe
rinde sürüklemi�tir. Bu kilitli bir kapmm aC;:llmasl gibidir. ACl, 
ölüm, gözya�l, lstlrap ve hakslzhk bütün dünyaYl doldurmu�tur. 

Kutsal Kitap b izim ya�adlglmlz dünyanm Tann' mn istedigi 
�ekilde olmadlgml ifade etmektedir. B izler günahlann hakim 
oldugu ve "katil" ve "yalanlann babasl" � eytan' m bu gÜyleri 
yönettigi ve "bu dünyanm tanns l" olarak tamnd1g1 dü�mü� bir 
dünyada ya�amaktaYlz. 

Kutsal K itap ' m  dünya görü�ü yok geryekyidir ve kendimiz hak
kmda gördügümüz �eye tarn anlamlyla uymaktad lr. Ve Tan
n ' nm bu gümihkär dünyaya düzen emri uygulamadlgml ögret
meye devam etmektedir. Bütün bu deh�etin, korkunun ve kötü
lügün gerc;:ekle�mesi gerekmektedir. Ve zamam geldiginde Tan-



n bunlann hepsine b ir son verecek ve "yeni bir cennet ve yeni 
bir dünya" yaratacaktlr. 

Bu Tann 'nm dünyaYl tamamen terk ettigi anlamma gelrnez. 
HaYlr ! 0 isa'Yl e;:armlhta günahkärlar ie;:in ölsün ve ölümden 
tekrar dirilsin diye ona gönderrni�tir. insanlar isa'ya inalllp 
O ' nu kabul ettiklerinde Tann tarafmdan yeniden yaratIll� ba�la
tIlml�tJr. Mesih isa'ya ait olan herkes �una talllkhk eder: "Tann 
bizi karanhgm hakimiyetinden kurtardl ve sevdigi oglunun kral
hgma getirdi." 

Tann, isa' nm i lkeleri yoluyla bu dü�mü� dünyaya teselli, ban�, 
sevgi ve yardlrn getirmek ister. 

Hristiyanlar Tann'nm eziyete neden izin verdigini her zaman 
merak etmezler. Böylesine dü�kün b ir dünyada aksinin olama
yacagull bil irler. Bunu b ilerek de diger insanlara yardlm etmeyi 
kabul ederler. Fakat onlann e;:ogunlugu da hakhhgm evi olan 
yeni bir cennet ve yeni b ir dünyaYl özlerler. 

Peki �u soruya ne demeli :  Tann bu deh�ete nasIl izin vermekte
dir? Böylesine dü�kün bir dünyada bu gibi  �eylerin önlenemez 
oldugunu kablJl etsek bile sorun, �ahsen trajediye maruz kalml� 
bulunanlan yine de rahatslz etmektedir. <;::ok sevdikleri küe;:ük 
bir e;:ocuklan bulunan gene;: bir e;:ifti dü�ünüyorurn. B ir gün onun 
cesedini getirmi�lerdi, sarho� b ir sürücü tarafmdan öldürülmü�
tü. Böyle b ir �ey oldugunda �u soru dudaklanmlzl yakar, "Tann 
böyle bir �eyin olmasma nasI l  izin verebi ldi?" 

Tann'mn Yollanm Anlayabiliyor m uyuz? 

Bana öyle geliyor ki kendi akhmla anlayabildigim bir Tann , tam 
anlamlyla Tann olamaz. 0 sadece benim gib i  bir insan olabilir. 
B ir e;:ocuk babasmm ne tür b ir insan oldugunu anlamaz. Tan
n ' nm yollanlll her zaman anlayabilecegirniz iddiasl aklm alabi
lecegi b ir �ey mi? 
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(ocukken dinledigim bir öykü vardl. 0 öykü bu konuyu ayl k
lamaktadrr: B ir zamanlar b ir münzevi ya�ardl ve her zaman 
Tann ' nm yollan hakkmda homurdanrr dururdu. Ancak bir gün 
bir rüya gördü. 

Tann tarafmdan gelen b ir haberci göründü ve münzeviye pe�in
den gelmesini söyledi. (ok iyi kar�llandlklan b ir eve geldiler. 
Evin reisi  onlara dedi ki,"bugün benim iyin büyük b ir gün. 
Dü�manlanm benimle ban� yaptI ve dostluk i�areti olarak bana 

N bu altm bardagl gönderdi ."  Ertesi gün aynldlklarmda münzevi 
habercinin ahm bardagl ta�ldlgml gördü ve klzgmhkla söylen
meye hazlrlamrken haberci dedi ki, "dilini tut bunlar Tann' nm 
yollandrr." Klsa süre sonra b ir ba�ka eve vardIlar. Ev sahibi 
ya�h b ir cirnriydi, konuklan ho� kar�I lamadl ve S eytan' m yam
na gitmelerini söyledi. Haberci "hadi buradan gidelim" dedi ve 
ahm bardagl cirnri adama verdi .  Münzevi yine itiraz etmek üze
reyken haberci yine "dilini tut bunlar Tanrl' nm yollandrr" dedi .  
A�ama dogru b ir ba�ka eve vardIlar, ev sahibi yok üzgündü 
yünkü bütün yabalanna ragmen �ansslzhk yakasml blrakmlyor
du. Haberci "Tanrl yardlmma gelecektir" dedi. Ve aynhrken de 
evi ate�e verdi. "Dur" diye baglrdl münzevi h aberci yine "dilini 
tut bunlar Tanrl 'nm yollandlr" dedi. Üyüncü gün melankolik, 
küskün bir adamm �vine geldiler. Bu adam yok sevd igi oglunun 
dl�mda hiy kimseye iyi davranmlyordu. Ertesi gün aynhrlarken 
adam onlara "ben s izinle gelemem ancak oglum köprüye kadar 
s iz inle gelecek, ona dikkat edin" dedi. Tanrl 'nm habercis i "Tan
n onu korur" d iye cevap verdi.  Köprüye geldiklerinde an iden 
yocugu nehre attI. Münzevi "seni iki yüzlü S eytan, bunlar asla 
Tanrl ' nm yollan degildi  .. " diye baglrdl.  

o anda haberci zaferle panldayan b ir melege dönü�tü. "Beni 
dikkatle dinle, 0 bardak zehirliydi dolaYlslyla dost adamm haya
tml kurtardlm, ancak cimri 0 bardaktan iyerek ölüme gitti. Fakir 
adam evini tekrar in�a ederken gizli  bir hazine buldu ve kalan 
günlerinde muhtay olmayacak. (ocugunu nehre attIglm adama 
gelince 0 bir günahkärdl, oglunu onunla b lraksaydlm sUylu ola-
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caktl. Oglunu kaybetrnek babaYI pi�rnanlIga sevk edecek. Ve 
yocuk ise oldugu yerde yok rahat. DolaYlslyla akla ait bir �ey ve 
Tann ' nm adaletini gönl1ü� oldun. Bundan böyle O ' nun Slflan
nm önünde egilrnen gerekir." 

Söyledigirn gibi ben yocukken bu öykü yok iyi bil inirdi .  Bunun 
gibi öyküleri yocukluklannda okuyan insanlar Tann 'nm ne ya
pabileceginden veya ne yapamayacagmdan �üphe etmezler. 
Tann ' nm yollanm anlayamayacaglll1lZl bilirler. 

Yolumuza rnünzeviye oldugu gibi bize bazI �eyleri izah edecek 
bir rnelekle rnuhternelen hiy kar� !la�mayacaglz. B izler sadece 
karanhkta el yordarnlyla aranrnaya ve Tann'nm yollanm anla
yamayacaglrnlz geryegini kabtd etmeye devarn edecegiz. 

Taml, Ye�aya peygamberin agzmdan dedi ki : "Benim dü�ünce
lerirn senin dü�üncelerin degildir, senin yollann da benirn yolla
nrn degildir. Göklerin dünyadan yüksek oldugu gibi benirn yol
lanrn senin yollarmdan ve benim dü�üncelerim seninkilerden 
daha YÜksektir." 

Büyük peygarnber kendi kendine �öyle dedi : "O ' nun anlaYl�ml 
kimse ö lyemez."  Bir Hristiyan �air de �öyle yazar: 

Tann esrarlt bir yo/dadlr 
o 'nun merakl yapmakflr 
o adlmlannl denizlerde atar 
Ve firtmalara biner 

Ölr;ü/emeyen derin maden/erde 
Becerisini hir; kaybetmez 
o 'nun parlak dü�ünceleri hazinedir 
o kendi yolunda gider 

Zayzj duygularla Tann )Jl yargllama 
Ve 0 'nun lütfuna giiven 
9atzk ka�lz görüntünün ardmda 
Gülümseyen bir yiiz saklar 
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Kör inam;:slzlzk labii ki haladlr 
o 'nun i.;lerini incelemek yararslzdlr 
Tann kendini anlalzr 
Ve her .;eyi a91k eder. 

Hristiyanlar Beklemeyi Bilir 

OlaYlll geryegi �udur ki, zor sorulanmlZlll yogunlugu burada, 
"yeryüzünde yamtlanamaz. Sunu kabul etmeliyiz ki, "O ' nun dü

�ünceleri bizim dü�üncelerimiz degildir ."  Fakat biz Hristiyanlar 
her zaman karanhkta el  yordamlyla yürüyüp gitmeyecegimizden 
eminiz. C;ünkü ebediyette bütün bu rahatslz edici sorular cevap
landIrllacaktIr. Su resim bunu izah edecektir: Eger bir acem 
hahsllllll ters tarafm l  incelerseniz bütün görebileceginiz dügüm
lerin apkya amaySIZ uylandlf. Ancak hah ters yevrildiginde 
mükemmel b ir tasanm ortaya Y lkar. i�te 0 zaman bu aylk kar
ma�a iyersindeki harika s lfaYI görürsünüz. 

Bu ya�h dünyada hayat hahslllm sadece ters tarafIm görebil iriz. 
Her �ey <;ok karma�lk ve Saymadlr. Ancak cennette dogru tara fa 
hayran olabi lecegiz ve 0 zaman Tann 'nm hayatImlZI ne kadar 
akIlhca ve yöntemli olarak �ekillendirip planladlgml görmekten 
mutlu olacaglz. 

Su andaki durumumuzda geceleyin aray kullanan biris ine benz i
yoruz. Karanhk, maflZaraYI gizlememi� olsaydl i<;inden ge<;ip 
gittigi araziden zevk a labil irdi .  Su anda görmekten mutlu olaca
gl h i<;bir maflZaraYl tasarlayamamaktadlf. Ancak farlan sayesin
de yine de aray sürecek kadar l�lgl bulunmaktadlf. 

Biz Hristiyanlar' m b ilmek ve anlamak istedigimiz pek yok �ey 
bulunmaktadlL Tann'nm yollanm anlamak, Tann'nm neden 
�unu veya bunu yaptJgllll izah edebilmek isterdik. Seylerin yo
gunlugu bizlerden giz lenmektedir. Fakat Tann b ize yolu bula
bilmemiz iyin yeterince l�lk vermi�tiL O 'nun söz1eri, Eski Ant
la�ma' daki kanun ile Yeni Antla�ma' d aki isa' nm kutsal sözleri, 



bizi ebedi hedefe götürecek yolun yeteri kadanm göstermekte
dir. 

Cennete uIa�tlglmlzda güne� b izim ic;:in dogacak. Ve 0 zaman 
bizier yolumuzun sagmda ve solunda ne oldugunu aC;:lkc;:a göre
biIecegiz. Dünyada b izden gizlenmi� oianlan ke�fedecegiz. Ve 
"Tann' nm bütün bunlara neden izin verdigini" anlayacaglz. 

�imdi Hi�bir Cevap Alamaz mlYlz? 

<;ok büyük bir soru sorduk: Tann bu gibi �eylere nasi l  iz in ve
rebiIir? 

Her �eyden önce kutsal Tann i le bir insanIa konu�tugumuz � e
kilde konu�maya hakklmlz olmadlg1l11 göstermek zorundaYlz. 
B ir ki�i hesaba c;:ekilebilir fakat Tann c;:ekilemez. B ir �ahls hak
SIZ bir harekette bulunabi lir, ama Tann asla hakslzhk yapmaz. 
B ir ki�i analiz edilip anIa�llabil ir. Tann bunun üstündedir. 

Bütün bunlar1l1 mümkün oldugu kadar aC;:lk ve basit �ekilde ifa
de edilmesi gerekir. Ancak, zemini netle�tirdikten sonra �u s o
ruyu daha öncekinden c;:ok daha ciddi olarak soracaglz : Tanrl bu 
gibi �eylere neden izin vermektedir? 

Ve bunun cevabl Kutsal Kitap 'ta buIulU11aktadlr: Sorun insanm 
bunu duymak istememesidir. Bu soruyu sormasm1l1 nedeni ilk 
a�amada Tanrl 'Yl hakslzhkla suc;:lamaktl. Yine de Kutsal Ki
tap' 1l1 cevabl rolleri degi�tirir ve b izleri samk sandalyesine otur
tur. 

Her Felaket Bir Uyan ve Bir Dikkat <,::ekmedir 

Kutsal Kitap yazan Luka durumun tam merkezine temas eden 
bir bölüm aktarmaktadlr. Yeni ortaya C;:lkan s iyas i b ir baskl ne
deniyle klZg1l1 ve ne yaptIg1l11 bilmez durumda bir grup insan bu 
durumdan isa' Yl haberdar etmek ic;:in ziyaretine gelirler. Ku-



düs ' te geleneksel bayramlardan b irisi kutlanmaktadlr. Tapmakta 
kurbanlar sunulmaktadlr. Bu g ib i  durumlarda hep oldugu gibi 
binlerce Yahudi ba�kentte toplanml� ve Roma garnizonu alarma 
geymi�tir. Bu özel durumun sonucu olarak c iddi b ir kavga Ylkar. 
Buna neyin sebep oldugu ise aylk degildir. Ancak öyle anla� l l
maktadrr ki baglmslz Celile böiges inden gelen baZI adamlar 
Romah askerlerin dikkatini yekmi� ve kavga Ylkml�tIr. Ve Celi
leden gelenierden yok saYlda insan vah�ice katledilmi�tir. 

""Tann böyle b ir �eye nasl l  izin verebildi?" isa 'ya durumu anl a
tan insanlar iyin soru inalllimaz düzeyde geryektir. Sadece b ir
kay gün öncesinde b ir ba�ka felaket Kudüs 'ün sakinlerini üz
mü�tür. Kahn duvarh yüksek b ir kulc Ylkllarak harabesi altmda 
on sekiz ki� i gömülü kalml�trr. 

Orada kalplerin yogunlugunda "Peki Tann?" sorusu vardrr. B aZI 
teoloj ik bilimlerin �üphesiz cevabl vardl :  "Bu kaYlplar günah
kardl ve Tann onlan böyle cezalandlrml�tI ! "  

Ancak isa b u  aylklamaYl reddetti .  B izlerin Tann' llln hareketle
rini ölyemeyecegimizi yok aylk b ir �ekilde göstermi�tir. Ve her
kesin s lrtmdan a�agl soguk terler döktüren bir �ey söyledi .  Söy
ledigi �ey bazIlannm agzml kapatrrken bazIlanlll isyan ettirmi�
ti :  "Tövbe etmezseniz s izler de kaybedeceksiniz" diyordu ki, her 
bir �ansslzhk s lrlarla yevrili olmakla b irlikte Tann' nm b ir uyan
sld lr ve O ' na kar�1 olan dünyaya verilen bir ikazdrr. 

Bu alarm sinyalleri ya�amsal düzeyde gereklidir. 

"Ben Tann ' Ylm, senin Tanrlll . . .  benden ba�ka hiybir Tanrlll 
oJmadl." Bu Tanrl 'nlll hayatlanmlz iyin verdigi emirdir. Peki, 
biz 0 konuda ne yaptlk? Paramlz, arabalanmlz, i�imiz, saghgl
mlZ, yocuklanmlz hepsi hedefimiz oldu. Bunlara hizmet ettik. 

"Mübarek günü unutma, onu hep mübarek tut ! "  Tann ' ya aYlra
cak hi<;: zamammlZIll olmadlgl bütün haftalan, aylan ve Ylllan 
dü�ün ! 
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"Babana ve annene saygIll 01." Bugün büyüklerimize sayglh 
olmanl11 eSaS 1111 anlayab iliyor muyuz? 

"Öldürmeyeceksin." B izim nes limiz insan hayatl11a ne kadar 
deger vermektedir? Bu konuda hi<;: kimse masum oldugunu id
dia edemez. (:ünkü Kutsal Kitap der ki, "karde�inden nefret 
eden ki�i katildir." Eger bu dogruysa, evlerimizde ve i� lerimizde 
ka<;: tane gizli cinayet i� lenmektedir? 

"Zina yapmayacaksm." Ka<;: evli l ik Ylklldl, bozuldu, harap oldu ! 
Bizler Tann 'nm emirlerini ciddiye almak yerine sanki eski m o
dayml� gib i namusla alay ediyoruz, "cinsel zorluklardan" "ken
dimizi baskl altmda tutmak istememekten" bahsediyoruz. 

"(:almayacaks l11 ."  (:almak, ödün<;: aldlgl11 kitaplan geri verme
mekle ba�lar. Eger hakslz yere edind igimiz bütün mallarumz 
<;:lghk atabi lseydi evlerimizde ne kadar <;:ok gürültü olacaktl. 

"Kom�un hakkl11da yalancl �ahitlik yapmayacaksl11." Bu emir 
hakkmda ne yaptlk? Genel ve özel hayatlar i ftirayla zehirlend i .  
B ir insan bir digerini yalanlara sürükler. Y a  klskan<;:hga n e  de
meli? S iyasi hayatl11 esas te�viklerinden biris i degi l  mi? 

isa ne söylemi�ti? "Tövbe etmezsen sen de kaybedeceksin." 

Tann günahlanmlzdan annahm, hayatl ve kurtulu�u bulahm 
diye oglunu verdi. Peki bugün insanlar Tann'nm bu hediyes ini 
ne yaplyor? O ' nu reddediyor. O ' nunla ba�a <;: lkamayacagl i<;:in 
ne yapacag1l11 b ilmezden geliyor. 

Tann' nl11 bu �ansslzhklara ni<;:in izin verdigini sormaktan vaz
ge<;:meliyiz.  Akll h  olup O ' nun uyanlanm d inlemel i  ve tövbe 
etmeliyiz. 

Zor Bir Tann ml? 

B iri  <;: lklP diyeb ilir, "anladlglm kadanyla eger bütün trajed iler 
Tann ' nm uyanlan ise 0 halde bunlan gönderen Tann 'dlr ve 
dolaYlslyla bunlardan 0 sorumludur."  B ir öl<;:üde buna katlhyo-
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rum. Kutsal Kitap ' ta insanI deh�ete dü�üren bir ayet vardrr, der 
ki, "bir �ehre felaket yökerse bunun nedeni Tann degil mi?" 

Essen' in ilk kez bombalandlgl ö lümcül geceyi daima hatJrlanm. 
Yanmakta olan evimde slkl�lP kalml�tIm. EtrafIml alevier ye
virmi�ti. Yangml söndürmenin hiybir yolu yoktu bütün su boru
lan patlaml�tl. Tamamen umutsuz kaldlglm bir slrada birden 
peygamber Amos 'un �u sözünü hatrrladlm, "bir �ehre felaket 
yökerse bunun nedeni Tann degil mi?" 

"Üzerime büyük huzur yöktü. insanlann veya tesadüflerin eline 
teslim edilmemi�tim. Efendimiz Mesih isa' nm babasmm elle
rindeydim. 

Ondan sonra Tann kavramlmlzm genellikle yanh� oldugunu 
hissettim. O ' nun hakkmda kendimiz iyin ters yönde olu�turdu
gumuz fikirlerden vazgeymemiz ve Tanrl 'nm bizlere kendisinin 
if�a ettiklerine sanlmamlZ gerekir. 

Bizim Tanrl kavramlanmlz bulamk, yocuksu, apta1ca ve yok 
yüzeyseldir. Tanrl bizim hayal ettigimiz "iyi ihtiyar, büyükba
ba" degildir. B izim tasarlaml� oldugumuz Tanrl dü�üncesi ger
yege uymadlgmda ilk yaptIglmlz �ey Tanrl'Yl dl� lamaktlI. Yine 
de Tanrl hakkmdaki yanh� kavramlanmlzdan vazgeymemiz 
mümkün olsa bile Tanrl'nm kendisinden vazgeymemiz (O'nun 
bizden vazgeyebilecek olmasma ragmen) mümkün olma
maktadlI. 

Kutsal Kitap' m  neresinde Tanrl ' mn kendi adma "iyi efendi 01-
mak" �eklinde �ahitlik ettigi yazlhdrr ki? 0 kitapta onun "deh
�etli bir Tanrl", "klSkany bir Tanrl" "gizli  bir Tann" oldugu 
yazmaz ml? Kutsal Kitap O ' nu kükreyen b ir aslanla klyasla
maktadlI: "Efendi S ion'dan kükremektedir." Yeni Antla�ma'da 
ise, "Varolan Tanrl ' nm ellerine dü�mek korkuny b ir �ey" diye 
yazlhdlf. Bütün ögretmenlerden daha b ilgili olan isa aym �ekil
de der ki :  "Vücudu öldüren ancak ruhu ö ldüremeyenlerden 
korkmaym. Daha ziyade cehennemde hem ruhu hem vücudu 
öldürenden korkun." 
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Kutsal K itap aynca Tann korkusunun akhn ba�langlcl oldugunu 
da belirtir. Ve bizler Kutsal Kitap' m gelecekteki olaylan a<;lkla
yan son kitabl olan Vahiy' i okudugumuzda Tann 'Yl "ihtiyar 
güzel büyük baba" ile klyaslama konusundaki bütün arzularu111z 
bizi tamamen terk eder. <;ünkü Tann' nm müthi� sert ve aYlll 
zamanda adaletli olabildigini ke�federiz. Tann adaletin ta kendi
sidir. Verdigi emirIerinin ardmdan klskan<;hkla bakar. 

Bu bizlere <;ük sert mi görünüyor? 

Evet, i�in as h bu ! Tann bizim kavramlanmlzdaki Tann'ya uy
maz. Tarn aksine Tann ger<;egine kendimizi ayarlamak bize 
bagh olan b ir �eydir. Son yarg llamada, Tann korkusu olmayan 
insan bedelini kendisi  ödeyerek Tann' l11n ne kadar deh�etli ola
bilecegini görecektir. 

�üphesiz bazI insanlar sün yargIlamaya inanmadlklanl11 söyle
yeceklerdir. B izler onlara, bunun <;ok fazla fark etmedigini söy
lemeliyiz ! Kimin hakh oldugunu bekleyip görmek i<;in <;ük za
mal11mlZ var: inaI1<;SlZhk taklit<; is i mi yoksa Tann' nll1 ebediyet 
sözü mü. Bu söz bir yargllamanm olacagull beyan etmektedir. 
Bu dünyadaki bütün felaketler bunun bir haberc isidir. 

Kutsal K itap ' ta �u cümle vardlr: "Senin kötülügün seni cezalan
dlracak, senin sapkll1hgll1 seni paylayacaktlr. 0 halde her �eye 
kadir Tann, Efendin, der ki, Tannn'dan vazge<;ip benden kork
madlgll1da kötülük ve aCll1l11 senin i<;in oldugunu gör ve kabul 
et." Bunu dünya b ir bütün olarak ve her b ir birey ki�isel olarak 
ya�a yacaktlr. 

Tann bu gibi  �eylere nasI l  izin vermektedir? Bu soru Tann hak
kll1daki yanh� b ir kavrama dayanmaktadlr. 

O ' nun oglunu dünyaya göndermesinin nedeni budur. Tann' nll1 
oglunun <;armlhta bizim i<;in ölmü� olmas ll1l11 nedeni budur. 
Tann' nm isa'Yl d iriltmesinin nedeni budur. B izim bugün "Tan
n'nm ügluna sahip olan ya�ama sahiptir" diyebi lme nedenimiz 
budur. B ize sunulmu� bulunan bu kurtan�l kabul etmek ve her 



�eye kadir Tann' nm yocuklan olmak bize kalml� b ir �eydir, 0 
yocuklar ki artlk O ' ndan korku duymalanna gerek yoktur, yün
kü günahlan affedilmi�tir. 

Tann bizlerin kurtulu�unu ister. "Bana dönün ki hepiniz kurtan
lasmlz, yünkü ben Tann'Ylm ve ba�ka Tann yoktur" sözleri ile 
ve hayatm üstesinden gelinen olgulan ile b izleri ISltmasmm 
nedeni budur. 

Kutsal Kitap �unu beyan eder "Tann sevgidir." Ancak O ' ndan 
'bir tür saldrrgan olmayan "iyi Tann" �eklinde bahsetmek ise 
bamba�ka b ir �eydir. 

Bu müthi� geryek beni, yok zor durumda bulundugum b ir s lrada 
etkilemi�ti. Vakit a�amdl ve kötü talihli b ir yerde bulunuyor
dum. Bir önceki gün �ehrimiz Essen aglr b iyimde bombalanml�
t1. B ir hava saldmsl s lgmagl Ylkmtllardan temizlenip cesetlerin 
y lkartllmasl henüz tamamlanml�t1. Orada etrafImda yogunlugu
nu tal1ldlglm yetmi� insan yatlyordu. Ya�hlar, geny anneler ve 
yocuklar hepsi sava�m s illes ini yemi�ti. Ya �u sevimli küyük yO
cuklar ! B ogulmu�, paryalanml� ö lmü� olarak yatlyorlardl. 

Hayallerimde yocuklann y iyeklerle kaph b ir yaYlrda oynadlkla
f1111 görebiliyordum ! Kalbim ylghk ylgl lga "yocuklar bu �ekilde 
büyümeliydi" diyordu, "orada ö lü olarak yatmamahydllar." 

Sonra kalbimdeki eski ylghk fI�kIrdl. "Tanrlm sen neredeydin? 
$ imdi neredesin? Böyle b ir �eye nasl l  izin verebilirs in?" 

Yal1lt yoktu. Sadece a�am rüzgän iyersinde duyulur duyulmaz 
bir ku� sesi geldi .  

Anmda akhmda b ir yIldmm yaktl. <;armlhta isa'YI gördüm. 
"Tanrl dünyaYl 0 kadar yok sevdi ki, kendis ine inananm kay
betmeyip ebedi hayatJ bulacagl yegane ve tek oglunu ona gön
derdi ." <;armlh gözümün önünde b ir tür 1�lk gibi bu günahkär 
dünyada yer alan Tanrl sevgis inin b ir feneri g ib i  göründü. 

- 99 -



Tann 'nm yollanm anlamlyorum. Tann ' nm dünyadan nas Il 
"vazgegebilecegini" gördügüm zaman deh�ete dü�üyorum. Fa
kat isa' nm 9armlhmdan bir l� lk demeti 91kmaktadlr. Orada Tan
n ' nm kalbini görüyorum. 0 bana oradan sevgisini gösteriyor ve 
sevgisiyle beni kendisine gekiyor. 

Bütün Bunlarm ArnaCI Nedir? 

Haberlerde felaketleri duydugurnuz zarnan akla hemen �u soru 
gelir: Tann bunlann olrnasma ni9in izin veriyor? Fakat i�in i9 i
ne biz kan�tlglmlzda, bir 90cuk kaybettigimizde, veya kötü b ir 
rüzgär tüm hayatlmlzl silip süpürdügünde soru tarn amen rahat
SIZ edici oluyor. Soru artIk tamamen teorik olmaktan 9lklyor ve 
i9imizde bir ate� gibi yamyor: "Bu ni9in ba�lma geldi? Tann 
böyle b ir �eyi bana nas1l  yaptl?" Ve bir yamt ahncaya kadar hi9 
huzur bulaITIlYoruz. Merle admdaki iri klYlrn b ir madenci bunu 
anlamarnda yardlmcl olmu�tu. 

iri ve gÜ91ü bir adam olup ne Tann' dan ne $ eytan'dan korkardl .  
Ancak bir  gün 9öken bir  rnadende s lkl�lP kalml�tl. Bacaklarma 
fel9 indi o  B ir gün kendisini z iyaret ettim. Evde tekerlekli san
dalyede etrafmdan b irka9 arkada�l ile birlikteydi. Beni kaplda 
görünce büyük b ir laf att!, "evet kilise müdavimi, kayalar üze
rirne YlkIhrken senin Tanrm neredeydi? Hadi bütün bu sa9mah
gmla birlikte cehenneme git." 0 Kadar hiddetliydi ki, tek b ir söz 
edemedim ve agzlml bile a9madan oraYl terk etrnek zorunda 
kaldlm. 

Ancak bazI madenciler gergek Hristiyanlar onunla ilgi lenmeye 
ba�lad1lar. Ona isa' ya giden yolu, kurtulu� yolunu gösterdiler. 
Bu onda 90k büyük degi� ikliklere neden oldu. Günahlan affe
dildi ve Tann ile ban�tl. Bundan sonra b ir gün onu tekrar ziya
re te gittim. Onu evinin önünde sokakta tekerlekli sandalyesinde 
oturur vaziyette buldum. Bu arada iyi arkada� olduk. Yanma, 
veranda 9Ikmt1lanndan b irine oturdum. Yüzünde bana önemli 
bir �ey söylemek istedigi ifadesini fark ettim. Akabinde �unu 
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söyledi "Bak, daha uzun yaljayamayacaglml hissediyorum. An
cak ljU anda, gözlerimi kapattlktan sonra nereye gidecegimi bili
yorum. Tanrl'nm huzuruna ylkhglmda önünde d iz yöküp omur
garni krrdlgl iyin O ' na ljükredecegim." 

"Merle" dedirn, "ne demek istiyorsun?" 

Gülürnseyerek aylkladl :  "Eger bu kaza olrnasaydl, cehennerne 
gidinceye kadar Tanrl ' dan uzakta, kötü yaljarnlrna devam ede-

"cektirn. Tanrl ben i ogluna, Mesih'e yönlendirrnek iyin büyük 
tedbirler aldl. Evet zordu ancak benim iyiligirn, ebedi kurtulu
ljurn iyindi." 

Durakladl.  Ve yavaljya dedi ki,  "Cehenneme iki ayakh olarak 
girrnektense cennete sakat olarak ginnek daha iyidir. "  

Elini tuttum. "Merle, yok zor bir okuldan geytin. Fakat bOljuna 
olrnadl. Dersini ögrendin." Ve beraberce yok kötü darbeler alan 
ancak Tanrl'nm huzuruna yaphklan iyin hesaba yagnlrnayan 
insanlan hüzünle andlk. 

Üzerirnize bir felaket geldiginde "Tanrl böyle bir lj eye niyin izin 
veriyor?" d iye dÜljünrnek yerine "Bunun amaCl nedir? Bununla 
bana ne ögretmek istiyor?" diye dÜljünrneliyiz. Ve sonrasmda 
yazann yazrnllj oldugu ilahiyi anlayabiliriz. 

Ger;mek ir;in seni r;aglrdlglm derin sularda 
$ansslzltk nehirleri ta�mayacak 
C;ünkii dertleri kutsamak ir;in seninleyim 

Tann yolundaki en derin slkmtllarda seni kutsamak ir;in 

Yolun ate�'li deneylerden ger;erken 
$ükranlanm, bütiin yetkinligim senin olacak: 
Alevier seni incitmeyecek, ben sadece ciirufunu 
Tüketip altm1111 rafine edecegim. 

Bir gün bir adam ihtiyar ve deneyirnli bir Hristiyan' l ziyarete 
geldi .  Maruz kalrnllj oldugu degiljik deneyirnlerden lj ikayet etti.  
Daha sonra dedi ki, "Tann neden bunu bana yaplyor? Bu gibi 
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�eylere nasll izin verebiliyor?" ihtiyar adam cevap verdi :  "Sen 
his: sürü halinde kuzu gördün mü?" Evet bazI kuzular özgür 
kalmak ister ve s:obandan kas:arlar. <;oban da körcgini arkala
nndan gönderir. Köpek havlar, kuzular korkar vc gcriye s:obanm 
korumasma dönerler. Görüyorsunuz ki aCI s:ekmek de s:oban 
köpeginin oynadlgl rolün aymsml oynamaktadlI. ilk önce bizi 
korkutur. Ancak onun yegane amaci bizi  iyi <;oban'a Efendi 
isa' ya geri getirmektir. DolaYlslyla �ikayet etmek yerine dogru
dan Kurtancmlza gidin. 0 zaYlf olanlan ve yükü aglI olanlan 
rahatlatJr. 

Ü stesinden N asIl Gelebiliriz? 

Su andaki mevcut gers:ege göre, bir inans:slzm hayatm güs:lükle
ri ile nasIi ba�a S:lkabilecegini bilmiyorum. Böyle biris i bunlarla 
yüz yüze bile gelemez. Hayatll1daki her �ey s:ok yolunda gitm e
lidir. Eger üzerine b ir trajedi s:ökerse aCI duymaya ba�lar ve hem 
Tann ' YI hem insam sus:lamaya ba�lar. 

"Tann bu gibi �eylere neden izin verir?" diye merak etmek yeri
ne, Tann'YI sus:lamak yerine, zaYlf, dl�lanrnl�, kendi yolumuzu 
bulmakta kabil iyetsiz oldugumuzu kabul etmeliyiz. 

B ir insanll1 isa olmadan ya�ayabilmeyi nasl l  becerecegini bile
miyorum. Ve ufuk karardlks:a ve bu dünyada her daha fazla 
tehdit olu�tuks:a, isa' nll1 i lkes i gözlerini ebedi hedefe, s:agnlml� 
oldugu cennet kralhgma s:evirmeyi ögretir. 

Size gers:ek bir öykü anlataYlm: <;ok yIllar önce önemli b ir ma
den bölgesinde pastör olarak bulunmaktaydm1. B ir ziyaret gü
nünde bir Yll dönümünü kutlamakta olan bazI insanlarm evine 
gittim. S i�eler dolusu is:ki eiden eie ges:iyor ve herkes baglnp 
s:agmyordu. Fakat ben kapl e�iginde göründügüm zaman süku
net hakim oldu. Sonra bir adam hayklrdl, "Hey, vaiz ! 0 ne ya
plyor orada? Vaiz, sas:mahklarm b izi  ilgilendirmiyor. Cenneti 
sana, sana ve ku�lara blrakIyoruz ! "  
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"NasJ! b ir insansm" d iye cevap verdirn, "burada yutamayacaglm 
bir �ey var. Sana ait olmayan bir �eyden ne hakla vazgeyiyorsun 
ki? B ir �ekilde �unu h issediyorum ki,  senin bana verecegin hiy-
bir cennet yok ! Bana öyle geliyor ki, senin yolun cennetten zi
yade cehenneme gidiyor. 0 halde bana ve ku�lara b lraktIgm 
nedir?" 

Adam utanml�a benziyordu. Sonra hayklrmaya devam etti "Ha
di oradan! Vaizler her zaman insanlara cenneti vaat ederek onla

u
n rahatlatlr. Ve bahse girerim ki, sen de �u anda aymsml yap
mak üzeresin ! "  

"Yanh�m var !" dedim. "insanlara haklan olmayan cennetin 
umudunu vermek gibi en küyük b ir niyetim yok. S izleri sadece 
cehenneme giden yolda devam etmemeniz iyin uyanp ve isa 'ya, 
KurtancI'ya gelmeye davet edebi lirim. 0 kendisini kabul eden 
herkese cennet vaat etmektedir." 

Aptal olmaym . . .  

Ebedi hayat umudu, isa'nm kendisini "kabul edenlere" bütün 
kutsiyet iyersinde va at ettigi b ir ayncahktlr. 

inanhlar Tann 'nm bu gib i  deneylere nasIl  izin verebildigini her 
zaman merak etmezler. Onlar diger herkes gib i  katlamrlar. Bu 
aCI yeken dünyaYI yapabildikleri ö lyüde kurtarmaya yah�lrlar. 
Fakat kendi yollarmda katlanma yolunda ne�eyle devam ettikye 
kalplerinde ilahinin �u sözlerini söylerler: 

Biitün bilinmeyenlerin anahtan Tann 'dadir, 
Mutluyum r;ünkü; 
Egel' anahtar ba�'kasl11da olsaydl 
Ya da bana emanet edilseydi 
Üzülürdüm. 

Yar/mn dertleri burada olsaydl 
Hh; dinlenmeden! 
Bence günün kilidini ar;ardl 
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Ve saatler ger;ip giderken derdi ki 
"Ben im arzulanm en iyisidir " 

Görii�ümün en aydmiigl 
Bana giiven verir; 
Bulamk yolumda el yordamlyla giderken 
Elini hisseder ve sesini duyanm 
" Yardlmlm kesindir " der 

Onun gelecek planlanm göremem 
Ama �'\Unu bilirim ki: 
Giilümseyen yiizü bendedir 
Biitün kutsiyetinin tepkisi 
Burada a�agldadlr 

Yeter bu biitiin arzulanmdlr 
Ve arllk dinleniyorum 
o 'nun gördiigünii göremedigimden 
Ve ilgisiyle ebedi kutsanml� 
Olarak kurtulacaglm. 

Nietzsche b ir � iirinde "Evi olmayan insan ne aClhdrr ! "  der. TlP
kl bu neslin acIlan gibi :  insan hayatm zorluklan ile hic;:bir din
lenme veya korunma yeri olmadan kar�Ila�mahdlr. "Evi olma
yan insan ne aClhdlr ! "  Bu c;:aglmlzm özel b ir trajed is idir. 

Gelin Mesih isa'nm ara�tJrmasml ciddi olarak yapahm. $öyle 
demi�ti "Babamm evinde pek c;:ok yer var." 

S izin ic;:in b ir ta ne aynlmasml ister miyd iniz? 
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SEVME HAKKIMIZ 

Bu konuyu ben zaten �öyle tammladlm: Sevmek günah mldlr? 
Söz konusu cinselliktir, bizi  her zaman yakmdan i lgilendiren. 
Hemen konuya girmek istiyorum ' Sevme hakklmlz . '  Bu konuy
la ilgili s ize eiddi ve önemli �eyler söylemek istiyorum. 

1. Kar�l Konulmasl Gü� Bir Isttrap 

TuhaflIk iyerisindeki geryek olan �udur ki, insanlann bugüne 
kadar ya�amadlklan yalmzltklandlr. Halbuki bugüne kadar böy
le yakmla�ma da olmaml�t1r. Her ne kadar birbirimize yakm 
olsak bile, insanlar bugüne kadar ya�amadlklan bir yalmzhk 
iyeris indedirler. 

On altl ya�mdaki bir erkek yocugu bana �unu söylemi�ti : ' B e
nim kimsem yok! ' Cevab lm :  ' S aymalama ! Senin bir baban var ! '  
'Ah 0 ihtiyar, bunak ! ' diye eevap verdi, ' ögleden soma saat be� 
gib i eve geliyor, biraz kIzlyor, yemek yiyor ve tekrar YlklYOr. ' 
'Peki annen?' ' Ah onun yok i�i oluyor, benimle u gra�aeak vakti 
olmuyor ! '  ' Ya senin i� arkada�lann?' ' Onlar sadeee i� arkada�
lanm ! Kimsem yok, derdimi anlataeaglm. ' Bunlan ba na on altJ 
ya�mdaki bir erkek yocugu anlatml�t 1 !  Ama bu tür yalmzlIk 
sadece yoeuklarda olan bir �ey degi l .  Kadmlarda yogu zaman 
koealannm yanmda yalmzlIk iyerisinde ya�arlar, aYl11 duygu 
koealar iyin de geyerli olabilir. Kocanm hiybir fikri yoktur, kan
smm neyle ilgilendiginden ve kadmm da hiybir fikri yoktur, 
koeasmm neyle i lgilendiginden. Ve bunun adl da evlil iktir. Böy
Ieee de yall11z ya�amaya devam eden insanlar oluruz ! 
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Zamammlzm filozoflan insanlarm ya�adlklan yalmzhktan bah
settiklerinde yogun bir i lgiyle kar�I1a� lyorlar. insan bu yalmzhk
tan kurtulmak i9in haykmr gibi olur. Ve görüyorsul1uz ki: Yal
mzhktan kurtulma özlemi, hayatlmlzm en etkin gücü olal1 cinseI 
güdü ile b irle�mektedir. Ve böylece de hakimiyet kaybolmakta
dir: On altl ya�mdaki bir erkek 90cugu onu yalmzhgmdan kur
tarmasl i9in kendis ine bir klz arkada�1 arar. Kansl i le  ya�adlgl 
halde yalmz olan b ir erkek, onu belki de bu yalmzhgmdan kur
tarmasl ümidiyle sekreteri ile beraber 9lkar. Gen9 bir erkek ög
renci ,  bir üniversitede 1 1 000 veya 20000 ögrenci arasmda ve 
yapayalmz oldugu, kendis ine arkada�hk edebilecek bir kIz ög
rencinin yanma slgmlr. YalmzlIktan kurtulma özlemi en etkin 
gÜ9 olarak bi l inen cinseI güdü ile birle�ir, birle�im sonucu, cin
selligin ön p landa oldugu bir dünyada ya�amaITIIzdJr. B ir gergek 
olan, insanlann yalmzhklanndan kurtulmak i9in cinsellik araYI
�ma girmeleri, ticaretle ilgili insanlann yaranna olmaktadlr. 
Örnegin film yaplmcllan ve roman yazarlan . Yani: En asgari bir 
yatak sahnesi olan film ! En asgari bir zina davasl gegen kitap ! 
Ve bizler diger insanlann flört ettiklerini,  birbirlerini tavladlkla
nm ve sevi�tiklerini seyrettigimizde hayatm 90k mükemmel 
oldugu duygusuna kapilmz. 

Son zamanlarda bir gen9 klz ba na dedi ki :  "Pa stör, bizim eb e
veynlerimizden farkh degerlerimiz bulunmaktadlr. Bizim yep
yen i ahlaki klstaslanmlz var. " Bunu i� ittigimde neredeyse �ap
kam (tabi o lsaydl) kafamdan U9acaktl. "Efendim bayan?" A ncak 
bir pastör olarak büyük bir �ehirde benim bulundugum kadar 
bulunmu� olsaydmlz böyle bir konu�maya asla inanmazdmlz. 
Tecrubelerime dayanarak bi liyorum ki bu iddiah dil sadece gös
teri yapmak i9 indir. Bunun gerisinde gölgeli a�k ili�kileri olan 
ve sorunlan ila ba�a 91kamayan gen9 insanlann; konulan örtbas 
etmeye 9ah�an veya aynlan evli 9iftlerin dayamlmasl gü9 olan 
zorluklan yatmaktadlr. Evet burada dayal1l lmasl gÜ9 bir zorluk 
söz konusudur. Ve bunun hakkmda hepimiz bir �eyler biliyoruz. 
Ben diger insanlardan degil s izden ve kendimden söz ediyorum. 
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Ylllar önce, Lippe yakmlanndaki küyük b ir kasabada aym ko
nuda bir konu�ma yapml�tIm. Bu toplantI sadece geny insanlara 
aYlktl. Salona adlm attIglm zaman kendi kendime �unu söyle
dirn: "Ne biyim yere giriyorsun burasl sanki cehenneme benzi
yor" Erkekler, klzlar ve böylesine aglf bir s igara dumam ! Erkek
lerden bazIlan da beraberlerinde viski getirmi�lerdi .  Klzlardan 
birkayl erkeklerin dizlerinde oturuyordu. "Yani burada konu�
mak zorunda mlYlm?" diye dü�ündüm. "Evet ihtiyar dostum 

" fazlaslyla cesarete ihtiyacm var." Soma konu�maya ba�ladlm: 
"Cinsel ya�antImlzda kalbimizi klrabi lecek zorluklar ya�ayabi l i
riz." Sanki 0 anda b iris i l�lk yakml� gibiydi. Y ine de er
keklerden birinin dizlerindeki klZI derhai indirdigini görebi l i
yordum. Kendisine dokunulmu�tu. Bütün salonda ölüm misali 
bir sessizlik olmu�tu. Söyle dü�ünmeden edemedim "ilk bakl�ta 
herkes yok mutlu görünüyor. Ancak bu geryekten hakh oldugu
mu gösteriyor. C insel ya�antImlzda kalbimizi klrabilecek ZOf
luklar ya�ayabi liriz." 

2. Bu zorluk Nereden Kaynaklanmaktadlr? 

Bu zorluk dogru ile yanh� arasmdaki farkl bilmememiz gerye
ginden kaynaklanmaktadlr. Ahlak hakkmda yeni dü�üncelerimiz 
varml� gibi yaplYoruz. Ancak �unu unutmamahYlz: Günah b ir 
efsane degildir. Günah i�leyip yanh� bir �ey yaptIglm her zaman 
vicdamma bir aglrhk yöker. i�te bu bir geryektir ! Maalesef, artIk 
neyin dogru neyin yanh� oldugunu tarn olarak bilem iyoruz. S ize 
yok s ivri birkay soru soraYlm, evlenmeden önce cinsei ili�kide 
bulunmak dogru mu yoksa yanh� ml? Eger evliliginiz yolunda 
gitmiyorsa, z ina yapmak bir ihtiyar;: ml yoksa b ir kötülük mü? 
Ya da erkekler veya genr;: delikanlIlar arasmdaki homoseksüellik 
günahkärhk ml yoksa hakhhk ml? Lezbiyenlik günah ml degil 
mi? Mastürbasyon yapmak dogru mu yanh� ml? Veya bo�an
maYI istemek dogru mu yanh� m l? 

Özetlemek gerekirse, yanh� nedir ve dogru nedir? <;ektigimiz 
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zorlugun nedeni budur. Binlerce kitap bizleri einselligin dogru
luk veya yanh�hkla hi9bir ilgis i olmadlgma inandirmaya s:alI�
maktadlr. Bu nedenle soru sorulmaml�tlr. Kötü bir arkada� 01-
mak kötüdür. Ancak bize söylenen cinselligin iyi ve kötü olarak 
addedilmenin dl�mda kaldlgldlr. <;agda� filmleri e Ie alahm, 
örnegin yakm s:ekimde bir öpü�me görürüz; daha soma perde 
iner ve perdenin arkasmda bir birinin kollannda gölgeler görü
rüz. Bu tür bir sahne filmin sadece bir paryasldlr. iyi veya kötü 
�eklinde bir soru yoktur. Degil mi? 

iyi nedir, kötü nedir? 

Gen9 bir adam olarak aniden nasll  l�lgl gördügümü 90k iyi ha
tlrhyorum. iyi ve kötü arasmdaki farb söylcyebi lirim. Soma �u 
soru beni rahatslz etmeye ba�ladl, "neye izin verilebilir neye 
verilemez?" 

Fakat bu soruya ges:erli bir cevap vermeden önce ilk olarak �unu 
sormahYlz : "Neyin dogru, neyin yanh� olduguna son olarak kim 
karar verir?" 

Bir gün gens: bir 9ift ben i görmeye geldi .  Kadm kolay tipli ,  yü
zünde kabuk gibi makyaj olan biriydi; erkek pam1aklan nikotin 
lekesi i9 inde dengesiz oldugu a91k9a görünen biriydi.  Onlara 
dedim ki, "en azmdan ne oldugunuzu bil iyorum, bu 0lduk9a 
aS:lk" klZ cevap verd i :  "Fakat pastör bunda yanh� bir �ey yok ki" 
ben de �öyle dedim: "B ir saniye bunda yanh� bir �ey olup olma
dlgml söyleme hakkma sahip olan kimdir?" Evet, neyin iyi ne
yin kötü oldugunu b ize kim söyleyecek? Kilise? HaYlr onun 
direktiflerine ba� egmezdim. Ben gens:ken kilisenin ve 
pastörlerinin hayatIm üzerindeki yetkilerini asla tal1\maZdlm. Ve 
�u anda bende onlardan birisiyim. Neyin iyi neyin kötü 01-
dugunu söyleme hakkma sahip olan kimdir? laue Hala? Kendi 
vicdal1\m? BazJlan der ki, "iyimdeki 0 kü9ük sesin talimatlanl1l 
dinlerim. "  Öyleyse neyin iyi neyin kötü oldugunu söyleme hak
kma sahip olan kimdir? 
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�u anda <yok kritik bir noktaya gelmi� bulunuyoruz. Eger bu 
dünyanm hakimi olan ger<yek bir Tann varsa 0 halde neyin iyi 
neyin kötü oldugunu söyleme hakkl O ' na aittir. Eger Tarnl yok
sa size dogru görünen her hangi bir �eyi yapabilirsiniz. Ve eger 
durum böyleyse, Jane Hala'ya bile uymal1lZ i<yin her hangi bir 
neden göremiyorum. Bu sorunla kar�lla�tIgmda her ki�i kendi
sine �u soruyu sormahdlr: "Bir Tarnl var ml yok muT' Deh�etli 
�ekilde ahlakslz ya�ayan insanlar tanmm, onlar bile "Tarnl ' ya 

-inal1lnm" derler. <;ok sa<yma ! 

Eger bir Tarnl varsa, cinsellik konusunda da söyleyecekleri var
drr. Akhl1l ba�ma toplamak zorundasm. Tarnl'Yl ya�ammdan 
<ylkarabilirsin. Ancak ondan sorna kendi se<yimine tabi olursun. 
Kendini 45 ya�ma kadar "Tarnlslz ya�amak istiyorum" deyip, 
zaten daha sorna ya�lanmca dindar olma dü�üncesinin üstüne 
<;:ökecegini sakm hayal etme. i�e yaramaz ! Kutsal Kitap der ki :  
"Tarnl'Yl bulunabildigi zaman ara" ama "senin uygun oldugun 
zaman" demez. Öyleyse tekrar ediyorum: Eger Tarnl yoksa s ize 
dogru görünen her hangi b ir �eyi yapabilirs iniz. Fakat Tarnl 
varsa neyin dogru neyin yanh� oldugunu söyleme hakkma sahip 
01an yall1lzca O ' dur. 

f
3u mantIkh degil mi? 

Diyorum ki Tarnl vardlr, ve ger<;:ektir. Bundan nasIl  emin oldu
gumu soruyorsal1lz cevablm �udur: "<;ünkü 0 kendisini isa'da 
göstermi�tir." Bunu anlamal1lZI istiyorum. isa dünyamlza ge l
mi�tir, bunun dl�mda Tann hakkmdaki her türlü farkslzhk veya 
�üphecilik sadece cehaletten veya kötü niyetten kaynaklal1lr. 

Tann vardrr ve Tann var oldugu i<;:in neyin dogru neyin yanh� 
oldugunu karar verme hakkma sahiptir. O ' nu ya�ammdan <;:1-
karmaya karar verip, "bizim farkh ahlaki ilkelerimiz var ! "  diye
bilirs iniz. Fakat s izi temin ederim ki bir gün Tann ' nm huzuruna 
<;:lkmak ve ya�ammlzm hesabml vermek zorunda kalacaks mlz. 

Aslmda, Tann 'nm neyin dogru neyin yanh� oldugunu karar 
verme hakkma sahip kabul etmek büyük bir kurtulu�tur. Ve 
O ' nun sözü Kutsal Kitap bunu a<ylk<;:a ifade etmektedir. B ir de-
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fasmda adamm birisi bana �unu sordu "Peki Kutsal Kitap bütün 
bunlardan bahsediyor muT' "Evet" dedim. "Tann einsellikte 
neyin dogru neyin yanh� oldugu ile ilgili olarak yok kesin emir
ler vermektedir." 

Beni anlayabi ldiniz mi? $ imdi �unu sormahYlz "Tann einseII ik 
hakkmda aylkya ne söyler?" 

Kutsal Kitap ' ll1 bu konudaki ögretisini özetlemeye yah�aYlm. 

3. Tann Ne Söyler? 

a) Tann cinselligi onaylar 

Tueholsky � iirlerinden birisinde �una benzer b ir �ey yazml�tlr : 
"Ben belimden kafama kadar Hristiyan, belimden ayaklanma 
kadar dinsizim." Ne kadar sayma, Kutsal Kitap der ki "Tann 
insalll yarattl, onlan erkek ve di� i olarak yaratt l ."  0 bizleri ein
seIIigimizle b irlikte yarattl .  Bu nedenle onun hakkmda aylkya 
konu�abilirim. Bu bir tabu degil. Tann beni, seni ve bütün erkek 
okuyueulan erkek olarak yarattl.  Öyleyse erkek olahm, sadeee 
kukla degiI. Ve s iz bayanlar, 0 sizi kadm olarak yarattl .  Öyleyse 
kadm olun! BazI kadmlann talihsizee erkek gibi  olma veya bazI 
erkeklerin kadm gibi olma yabalan hiy �üphe yok ki hastahk 
belirtisidir. "Tann insalll yarattl, onlan erkek ve di�i olarak ya
rattl." 0 üyüneü bir eins yaratmadl ! Tann c ins iyetlerim izi onay
lamaktadlr, öyleyse bunu zorlamamahYlz. Benim bir erkek veya 
bir kadm olmamdan kaynaklanan gücü ta yaradlh�a kadar takip 
edebiliriz. 

Ancak b izler b ir dü�kün yaradlh� iyersinde ya�IYoruz. Dünya 
Tann ' nm elinden ylktJgl günlerdeki dünya degil .  C insel ya�an
tJmlZ özellikle tehdit altmdadlr. Bu nedenle Tann onu korumak 
iyin tedbirler almaktadlr. 

b) Tann cinsei ya�antlmlZI evlilikle korumaktadlr 

Tann cinselligi onaylar ve onu evlilikle korur. Evlilik sadece bir 
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toplumsal anla�ma degil aym zamanda b ir Tann kurulu�udur. 
Bu konuda önemli bir kitap yazml� olan Amerikah bir ruh b i
limci  bunu teyit etmektedir: "Bu konuda Kutsal Kitap'ta okudu
gumuzun derinligine e�it hiybir �ey yazllmaml�tIr ' Tann insam 
yarattl, onlan erkek ve di�i olarak yarattl . '  Ben Hristiyan degi
limo Ama b ir ruh bilimci olarak evliligin tamamen ihtiyaclmlz 
olan �ey oldugunu söylüyorum." Evlilikte �üphesiz sadakat var
dIr. Pek yok Hollywood Ylldlzlarmda oldugu g ib i  yedi, sekiz, 

-dokuz veya on evlilik degil !  Bu tür evliliklerin neslimizin y l l-
gmhgmm belirgin i�aretlerinden biri oldugu geryektir. Bu der in 
karma�a halimizi göstermektedir. Tann evlilik kurumunu olu�
turmu�tur ancak bu evl ilik a�k ve sadakat ile belirlenmi�tir. 

Öyleyse evlilik nasil b ir �ey olmahdlr. Bayanlar, iyi bir e� 01-
mak iyin kocamza güzel yiyecekler yapmamz ve dügmelerini 
dikmeniz yeterli degildir. Erkekler, kanmza ev yekip yevirme 
paras 1 verdiginizde görevinizi yaptlgmlzl zannetmeyin. Tan
n'nm p lanma göre, evlilik her iki tara fm yalmzhklanm payla�
maSI demektir. S iz evli o lanlann evliligi  bu türden mi? Degilse, 
konuyu b irlikte konu�arak "B ize ne oldu? Evliligimizin b izi 
yalmzhktan kurtarmas l  gerekirdi ! "  diye sormahsmlz.  En ba�ta, 
Tann dedi ki "Erkegin yalmz olmasl ho� degil .  Ona uygun bir 
e� yaratacaglm." Bunu anlamaya yah�m. 0 sizleri s lmrlandml
m l�tan kurtarmak istedi .  

S iz lere birkay anekdot aktaraYlm. Ben küyük b ir yocukken klZ 
karde�im ile bana Stutgart' daki b ir evlilik törenine gitme izni 
verildi.  B ir dügüne ilk gidi� imdi ve her �ey olaganüstü ilginyti. 
Ki liseye b ir arabayla gittik, ve otelde dügün yemegi verildi.  
Mönüdeki son yemek "buz bombasl" idi. K IZ karde� im ve ben 
masanm sonuna oturtulduk, ve sablrslzhkla "buz bombasmm" 
gelmesini bekledik. Fakat gelmesi yok uzun sürdü, yünkü amca
lar birbiri ardmdan söz ahyorlardl .  Fena halde s lkIlml�tIk. F akat 
konu�malardan b ir tanesi hafIzamda yer etti.  Amcalanmdan 
biris i akIlh görünmeye yah�arak yüksek sesle "Bayanlar ve B ay
lar, cennette iki sandalye o ldugu söylenir; bunlar evlenmeyi b ir 
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an bile reddetmemi� olan yiftler iyin amaylanml�t1r" diyerek 
devam etti "ancak bugüne kadar bu sandalyeler hiy talep edil
medi" hemen 0 anda sözü kesildi. Babam bütün konuklarm ba�
lannm üzerinden masanm diger ucunda oturan anneme hayklrdl 
"Evin annesi, bu sandalyeler b izi  bekliyor ! "  Henüz yok genytim 
ve bu sözlerin derin anlamml anlamadlm. Ancak bizimki gibi 
bir evin müthi� s lcakhgml hissettigim iyin kalbim ne�eyle do l
du. S izin eviniz de böyle mi? 

Benim dügün yemegimde arkada�lanmdan biri olan ya�h bir 
adam Yaradlh� ' taki " . . .  Onun iyin uygun b ir e� yaratacaglm" 
deyi�i hakkmda yok dokunakh dü�ünceler ileri sürdü. Sunlan 
söyledi :  "Onu yönetecek b ir despot degil .  Ayaklannm dibinde 
yatacak bir köle degil .  B ir kenara koyacagl b ir nesne degil. Ama 
ona sevgis ini verecek bir e� yaratacaglm." 

Evliliklerinin gümü� Ylh dönümünde babamm anneme bakl�l ve 
anneme söyledigi �u sözler ben i derinden etkilemi�·ti : "Bu 25 yrl 
boyunca her gün benim iyin daha degerli oldun!" Yirmi be� 
yrldlr evli olan ve a�klannm azar azar yok olup gittigini gören 
yiftleri dü�ünmeden edemedim. Bu deh�et verici bir �ey ! Pek 
yok evli insan b irbirlerine �unu söylemeliydi :  "Haydi yeni b ir 
ba�langly yapahm." inanm bana bu geryekten mümkün ! 

i�aret etmek istedigim bir diger nokta var. Pek yok geny insan 
bana, "Su anda evlenmeyi dü�ümnüyorum. Bu konudaki dü�ün
ceniz nedir? istedigimiz her �eyi yapabilir miyiz?" Ben derim 
ki :  

c) Tann genr;ligin temiz OlmaSlnl ister 

Biliyorum ki günümüzde ve yaglmlzda bu tamamen gülüny s a
yl lmaktadlr. Fakat Tann'nm modaYI takip ettigini zannediyor 
musunuz? Bunu ifade eden ben degilim, Tann' nm sözü. Dü�ün
celerimi aktaraYlm. Kutsal Kitap ' ta ishak adh geny bir adamm 
hikayesi vardlr. B ir gün babas l ona bir e� bulrnasl iyin bir hiz
metyisini görevlendirir. Geny dua etmek iyin tarlalara yekildi ,  
ona b ir e� seyecek olanm Tann olduguna inamyordu ve onu 
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almadan önce bile O ' na kar�l sadakat iyindeydi.  S iz evlenmeyi 
dü�ünmeyen geny insanlar, zamam geldiginde, Tann' nm ihtiya
Clmz olan geny kadml s ize vereceginden emin olab il irsiniz. Ve 
o �imdiden sadakatinizi hak etmektedir. Durum kIzlar iyin de 
aymdlr. S iz geny hammlar, hakkmda henüz hiybir �ey b i lmedi
giniz b irisine sadlk kalmahslmz. Kutsal Kitap bu konuda yok 
aylktrr: Tarrrl genyligin temiz olmasml ister. 

'B ir ruh b ilimci b ir keresinde bana �unu söyledi ,  "Bir geny klZ 
gönülden sadece bir ki�iyi sevebi lir. A�kml sadece bir erkege 
verebi lir. Eger bir düzine a�lgl olursa -kaba tabiri affedin- evli
lik aylsmdan "kaYlptIr." Y edincisi ile evlenebilir ancak daima 
i lk a�kIm dü�ünür. Ona �u yamtI verdim "evet sözleriniz son 
derece ilginy. Ruh b ilimini kullanarak Tarrrl 'nm Sözü ile aym 
sonuca vanyoruz." 

Aylkya söylemeliyim ki, evlilik öncesi c insel i li�ki, lezbiyenlik, 
e� cinsellik, zina ve bo�anma bir gün Tann huzurunda hesabml 
verecek oldugunuz günahlardrr. 

Genylik günlerimde Tann' mn arzulanm b i lmek ve aynca bu 
konuda sadece Tarrrl'mn söz hakkl oldugunu bi lmek bana bu 
konularda yok yard1ll1Cl oldu. 

S imdi son derece önemli b ir ba�ka konuya geyelim. 

4. Bu Zorluktan Nasil Ka�lDabiliriz? 

Kutsal Kitap ' ta muhte�em oldugu kadar rahatslz edici de olan 
bir öykü Vardlf. B ir gün, var olan Tarrrl 'nm oglu isa kalabahk 
bir grup tarafmdan yevrilmi�ti. Aniden bir gürültü koptu. insan
lar, gelen bir din önderleri grubu ile seyircilere yol vermek iyin 
geri yekildi. Bunlar oldukya ge ny b ir kadml sürüklüyordu. Elb i
sesi Ylrtlhp üzerinden Ylkml$tl. Kadml isa'nm huzuruna getirip 
haykIrdIlar: "Aziz isa bu kadml zina yaparken yakaladlk. Tan
n'nm kanunu bunun ölüm gerektiren bir günah oldugunu söyler. 
Sen her zaman affedicis in, ama muhakkak ki Tarrrl 'nm emirle-
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rine kar�l gelmezsin. Bu kad111m derhai ta�lanmasl gerektigini 
söylemeni bekliyoruz." isa gens: kadma baktJ ve cevap verdi, 
"evet Tann bu konuyu s:ok ciddi kabul eder. Tann'nm kanununa 
göre ölümle cezalandmlmalIdlr." Herkes ba�ml kaldlrdl .  B azIla
n ta�lan aldllar. Ancak isa devam etti, "bir saniye, i lk ta�1 is:i
nizden dü�ünce, söz veya hareket olarak his: günah i�lememi� 
olan biri atsm." Daha sonra yere s:ökerek kuma yazmaya ba�la
d!. Ne yazdlgml s:ok merak ediyorum. Ancak Kutsal Kitap bunu 
söylemiyor. Uzunca bir süre sonra isa ayaga kalkt!. Herkes git
mi�ti ! Sadece kadm kalml�tI. Kutsal Kitap der ki:  "Ve ü ' nu 
duyan insanlar kendi vicdanlanm dinleyerek birer birer uzakla�
hlar. " 

Size b ir soru soraYlm; Bu kadma i lk ta�l atar mlydmlz? Günahl
mz yok mu? Dü�üncede, sözde ve harekette mükemmel �ekilde 
temiz m isiniz? Cevap veren var ml? Bir ki�i bile yok mu? Bu 
durumda b izler hepimiz günahkardan ba�ka bir �ey degiliz. 
Evet, tamamen öyleyiz. 

Bu olayda insanlar c iddi b ir hata yaptIlar, "kendi vicdanlanm 
dinleyerek b irer b irer uzakla�hlar." Tam aksini yaplp isa 'ya "bu 
kadmm yanmda yerimiz i  a lacaglz, sen onu cezalandlrmadm, 
bize kar�1 da affedici ol ! "  demeliydiler. B izleri c insei zorlukla
nmlzdan sadece isa kurtarabilir, bunu biliyorum. Bunu söyle
memin nedeni ben kendim isa' dan yardlln gördüm. isa'dan bah
sederken güzel varsaYlmlar ileri sünnüyorum. Ü daima benim 
hayatIma girmi�tir. Bir  pastör de insandrr ve onun da kurtanc lya 
ihtiyacl vardl!". ü ' nun kurtarma gücünü iki �ekilde ya�adlm: 

a) isa günahlartf111Z1 affeder 

Ne bir pastör, ne b ir papaz ne de melekler bunu yapamaz. ilk 
kötü dü�ünceniz ve arkasmdan gelen dü�künlükler onanlmaz 
günahlardrr. Eger önceden isa' YI bulup bütün günahlarmlzl itiraf 
etmezseniz ve ü ' nun affml dilemezseniz bunlar siz inle birlikte 
yargIlama gününe kadar gider. isa yegane affedicidir. 
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Öyleyse dü�üncelerinde isa'nm yanmhl önüne git ve de ki, 
"genyligimin bütün günahlanm göstermeye geldim. Bütün a�k 
maceralanml sana itiraf ediyorum. Senden hiybir �eyi gizlemeyi 
istemiyorum." Sonra gözlerini yarmlha kaldlf ve �u ilahi sözleri 
söyle: 

jnanzyorum, inanzyorum ki 
jsa ben im ir;in öldü; 
"
V e  0 'nun kanzyla 
o 'nun degerli kanzyla 
Günahlanmdan annacaglm. 

Kutsal Kitap der ki "Tanrl 'nm oglu isa' nm kam b izleri bütün 
günahlardan anndmr." Ne kadar kurtancI b ir söz ! 

On yedi ya�mdayken askere yagnldlm. S iz i  temin ederirn ki , 
kl�ladaki bütün arkada�lanm akhml bulandmnak iyin ellerinden 
gelen her �eyi yaptIlar. Ancak b ir gün gözüm aylldl ve bütün 
kötülükleri dü�ünerek agladlm : "Bütün hayatIm boyunca yaptI
glm kötülüklerden kim beni kurtarabilir?" Daha sonra anladlm 
k, isa geymi�imi temizleyip günahlanml affedebilirdi. O 'na 
döndüm, ve artIk dünyada O ' nsuz olamayacaktlm. 

B ir gün Düsseldorfdaki büyük b ir toplantIda dedim ki, günahla
nn affedilmesinde geymi�imizi isa temizler. Toplantmm sonun
da uzun boylu farkh görünümlü b ir adamm bana ula�maya yah�
tIgml gördüm. Yamma geldiginde heyecanla sordu, "günahlan
mlZI affedebilecegi dogru mu?" ve devam etti "ben ruh b ilimc i
yim pek yok insan akll hastahgmda bana dam�lr. B unlarda her 
tÜrlü karrrta�a var. Fakat ne iyin yektiklerini b ilmiyorlar. B azen 
onlarla saatler geyiririm, ve b iliny altmda bulunan sorunlan or
taya ylkarmaya yah�lflm. Ancak orada gücüm b iter, ke�ke bu 
sorunlarm her b irini yok edebilseydim diye dü�ünürüm. Bu ne
denle soruyorum geryekten günahlanmlzl affedebilecegi dogru 
mu?" Ne�eyle teyit ettim, "evet, Tann ' ya �ükür" ve orada fark 
ettim ki, Y eni Antla�ma' da yok aylk b ir mesaj var: isa günahla
nmlZl a ffeder. 
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b) Lw zincirlerirnizi ku'ar 

Bir gün s:ok s:ekici gens: bir sekretere dedim ki , "Bayan, cehen
neme giden yoldasmJZ ! Patronunuzla ya�adlgmlz a�k il i�kisi 
deh�et verici bir �ey. Bu adaml ve ailesini mutsuz etmeyin ! "  ACI 
dolu b ir yüz ifadesi ile ya11ltladl "Ba�ka yolu yok, bu adaml 
seviyorum !" "S ize inal1lyorum" diye ya11ltladlm, "ancak b ir e�i 
ve s:ocuklan var ! Büyük zarara neden oluyorsunuz." Bu il i�ki 
nedeniyle s:ok rahatslzdl ancak buna son veremiyordu. DolaYI
slyla ona �u cümleyi söylemekten mutluluk duydum :  "Günah 
baglanmlzl koparamaYlz bu gers:ektir, ancak Kutsal Kitap der ki 
' eger Ogul seni kurtanrsa gers:ekten kurtulacaksm' isa 'ya ya l
var. Seni sadece 0 kurtarabil ir." 

Baglanrn, iiziintiilerirn ve gecenin ir;inden 
isa geliyorurn, isa geliyorurn 
Senin özgürlügiine, rnutluluguna ve l';lgma; 
isa sana geliyorurn: 
Hastahgllndan saglTgma 
Arzulanmdan zenginligine 
Giinahlanmdan sana 
isa sana geliyorum 

Bir büyük �ehir pastörü olarak pek s:ok zincirlerin kmldlgma 
ta11lk oldum. 

Cinsel baglantilardan kurtulmak ve onun getirdigi acdan s:ek
mekten kas:mak is:in gens: ya da ya� h hepimizin Kurtarlclya ihti
yaci var. isa 'nm sundugu mükemmel ve gers:ek kurtulu�u ken
din is:in kullan yoksa hayatm111 kaianull günah is:inde ges:irecek
sm. 

5. Dünya A�ka Susaml� 

Sunu i lave edeyim. Pek s:ok bekar kadm bana dedi ki "40 ya� m  
üzerindeyim ama his:bir adam bana evlenme teklif etmedi.  Ne 
yapmam gere kir?" Ben inanml� bir ban�S:lYlm, ve bu bekar ka-
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dmlann zorIuklanlll görünce böyle oldum. ikinci Dünya Sava�1 
SIrasmda Almanya'da be� milyon geny erkek sava� alanlannda 
öldü. Bu demektir ki, be� m ilyon kadm yallllz kahp erkeklere 
mutluluk vem1e �ansml kaybetti. Sava� kar�ltI olmak iyin daha 
ba�ka bir nedene ihtiyaclm yok. 0 be� milyon kadmm yektigi 
aCllan dü�ünün. Mutlu etmek istedikleri erkekler bugün askeri 
mezarhklarda gömülü duruyor. 

"Bu kadmlara �unu söylemek isterdim: "Tann a�kma, mahrum 
edildiginiz �eyi yalmaya kalkmaym. Evli yiftlerin huzurunu 
bozmaym. Bu insanlanmlzm arasmda yok faz la bulunan b ir 
tehlike, bir saldmdlf." "0 halde ne yapmahYlz?" derler. Ben de 
onlara, "eger durumunuz buysa onu kabullenin. Evlenmemi� 
insanlann mutlaka mutsuz olmasl gerekmez." 

Kutsal Kitap, Tabita adh bir bekar kadmdan söz eder. Bu kadm 
Yafa ' da ya�amaktadlr, yani bugünkü Hayfa �ehrinde. Bu kadm 
öldügü zaman havari Petrus onun yok yakmmdaydl,  ve onu ya
glrdIlar. Odaya girdigi zaman mutlu oldu, yünkü ya�h iyi kad 1-
nm odasma kimsesiz olarak tek ba�ma yattlgml dü�ünüyor 01-
malIydl. Fakat oda insanIa doluydu. Orada bulunan b ir dul kadm 
"bu elbiseyi bana Tabita dikti" dedi. B ir kör adam, ona "yok 
yallllzdlm ve Tabita her Pazar ögleden sonra gelip saat üyten 
dörde kadar bana kitap okurdu. Bu benim iyin haftanm en mudu 
saatiydi" ded i. Petrus �unu anladl ki, Tabita' nm, kocasmdan 
calll slkIlml� her hangi bir evli kadmdan yok daha zengin b ir 
ya�aml olmu�tu. 

Yunanca Yeni Antla�ma' da a�k anlammda iki sözcük vardlf, 
birisi "eros" olup fiziki a�kI temsil  eder, digeri ise "agape" olup 
Tanrl sevgis i anlamma gelir. 

Evlenmemi� kadmlara diyecegim �u ki, durumu kabullenin ve 
kalbinizi "agape" ile doldurun. 

Dünya bu tür a�ka susaml� bulunuyor. 
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Özetlemek gerekirse :  neyin dogru neyin yanh� olduguna karar 
vermek Tann' nm hakkIdlr; Tann genv insanlarda ahlak temizli
gi ve evlilikte sadakat ister; ve yolunuz evlilige vlkmazsa 0 za
man durumu kabullenmeniz gerekir. 

6. HakklmlZ Olmayan Bir A�k 

Konuyu kapatlrken s izlere son b ir defa isa' yla ilgili  olarak bir 
�ey söylemek istiyorum. Konu "Sevme hakklmlz"dlr. Hakklmlz 
olmayan ancak bize av1kva sunulan b ir a�k vardrr. Bu isa Mesih 
a�kldrr. B izler günahkänz. Ve bir kurtanclya ihtiyaclmlz var. 

S izlere �ahsen tamk oldugum bir �eyi aktaraYlm. Üvüncü Reich 
devriydi .  Sadakatim yüzünden bir kez daha hapse atildim. Ha
pishane pastörü ziyaretime geldi ve "bu kez buradan V1kmak 
ivin vok az �ansm var" dedi ve gitti .  Hücremde yalmz kaldlm. 
<;:ok dar b ir yerdi.  Yukandaki bir vatlaktan biraz l� lk giriyordu. 
Soguktu, donuyordum. Kanml, vocuklarlml, pastörlük görevimi 
ve genvleri özlüyordum. H ivbir v 1kma umudum olmakslzm öy
lesme oturuyordum. Gece oldugunda derin bir umutsuzluga 
kaplid1m. Bunu hiv ya�amaml�tlm. Hemen 0 anda hücreme isa 
Mesih geldi. Canhydl, kilitli kapldan gevebiliyordu. Gözlerimin 
önüne v arrllIhtaki ölümünü getirdi, benim günahlanm ivin olan 
ölümünü. Ve bana fIslldadl, "Ben iyi <;:obamm. iyi voban haya
tml kuzusu ivin veriyor." Hemen soma üzerimden bir a�k aktml 
gevti, korkarak ta�lyabildim. 

Benim ivin vok fazlaydl. 

Bu a�k ivin b ir talebim yoktu, böyle bir hakklm da yoktu. Bana 
serbestve verilmi�ti. 

Ve siz de isa ' nm bu a�kma ula�abil irs iniz. Bunun ivin senin 
ruhunu doldurmak istediginde 0 a�k akmtIsmm gevip gitmes ine 
iz in ver. 0 kalbinizin iv ine akacak. 
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TANRI'YLA KONUSABiLiR MiYiz? 

Bir sabah Güney Almanya' daki b ir köye bir ip cambaZl grubu 
geldi ve 0 ak�am ic;:in gösteri yapma izni istedi .  Aletleri haZlrdl 
ve yüksekte geril i  bir ip duruyordu. Oradan b ir kadmla c;:ocugu 
gec;:erken c;:ocuk annesine "Anne, insanlar gerc;:ekten ip üstünde 
yürüyebilir mi?" diye sordu Annesi de "tabi i  ki" dedi "ancak 
nasI l  yüründügünü bi lmeleri gerekir. Ben yapamam c;:ünkü b i l
m iyorum !" 

Tann 'yla konu�abilir miyiz? Bu küc;:ük anekdot beni �unlan 
söylemeye yönlendirdi :  

1.  Eger N asIl Yapliacagmi Bilirsek Yapabiliriz! 

Aym c;:ocugun annesi gibi pek c;:ok insan "nasIl  oldugunu bilmi
yorum !" demelidir.  

Tann'yla konu�abilir m iyiz? Süphesiz yapanz. Tann c;:ok yakl
mmlzdadlr, dolaYlslyla O ' nunla konu�abil iriz. 

Ancak Tann ile nas Il  konu�ulur biliyor musun? 

Küc;:ük bir c;:ocukken koroda �unu ögrenmi�tim : 

"Küc;ük c;ocuklar, biri sizi seviyor, 
Orada yukarda, mavilerin ätesinde . . .  " 

Ve �unu dü�ünürdüm, "Dua etmek ne i�e yarar? Tann ' n m  beni 
ta cennetten duymasl ic;:in yeterince yüksek sesle baglramam 
k i ! "  
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Ruslar bu konuda daima ele�tiricidir. "Biz uzaya astronotlanml
Zl gönderdik. Eger Tann var olsaydl onu görebilirdik" derler. 
<;ok saYlda kadll1 ve erkek karma�aya dü�er. "Tann nerede?" 
diye merak ederler. "0 mavinin ötesinde bir yerde mi? Ne kadar 
yüksekte? Yüz, bin kilometre uzakta ml?" 

Bu konuyu aC;:lklamaya c;:ah�aYlm :  Kutsal Kitap' ll1 hic;:bir yerinde 
"mavinin ötesinde" deyimi kullamlmaml�tlI. Kutsal Kitap ta
mamen farkh bir �ey söylemektedir. Der ki : "Tann hic;:birimiz
den uzakta degild ir." B ir ba�ka bö lümde �unu okudum: "Ben 
sendeyim, arkanda ve önünde." B izler bunu sadece duyulanm l
Zll1 üc;: boyutlu b ir dünyaYI algIlayabildigi gerc;:egini dikkate al
madan bunu anlayamaYlz. Yine de Tann b ir diger boyuttadlI ve 
aym zamanda b ize c;:ok yakmdlI. 

Elbette TarlIl ile konu�abiliriz ! Aym ip üstünde yürümek gibi 
dua ederek Tann ile konu�abiliriz: nasIl yapIlacagll11 bilirsen 
yaparsll1. Bugün insanlann büyük bir c;:ogunlugu "biz dua etme
sini b ilmiyoruz der." Sen biliyor musun? B ir defa olsun, kendi
ne kar�l dürüst 01. 

Ünlü Alman yazar Franz Werfe 1 Vaat edilen Cennet adh kita
bll1da �öyle bir cümle yazml�tlI: "<;agda� zamanlarll1 özel i�aret
leri insanll1 ' metafizik aptalhgl '  dir." Bu cümle hafIzama kazm
ml�tIr. Metafizik demekle b ir ba�ka boyuta ait olan ebedi ger
c;:ekleri kastetmi�tir. insan radyo, TV, küc;:ük sohbetler, propa
ganda, her türlü ideoloji ,  s iyaset, kom�ular, i� gerginlik1eri ile 0 

kadar aptalla�tlfllml�tIr ki Tann'nm yakmhgmdan ve O ' nunla 
ileti�im kurmaktan haberdar degildir. 

Sava� slrasmda, on altI ya�lannda bir asker �ahit oldugu en deh
�etli olaylardan b irisini bana anlatml�tl. B ir hava hücumu sonra
smda s lgmaktan ilk c;:rkan kendisi olmu�tu. DolaYlslyla vurul
mu� yerde yatan b ir arkada�ll11 bulan da ilk 0 olmu�tu. Karn I 
boydan boya yanlml�tI, ona yardlm etmek istedi, arkada�l ise 
"bana yardlm etmenin b ir yaran yok, ölmek üzereyim, bütün 
ihtiyaclm olan �ey benimle dua edecek b iris i, benimle dua ede-
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bilir misin?" (:ocuk �u CeVabl verdi "Hitler genyliginde bana 
ögretilen dua etmemekti !"  Sonra Yüzba�IYl bulmak iyin geri 
ko�tu ve hayklrdl "Yüzba�l lütfen yabuk gelin ! "  Subay, adamm 
yanma diz yöktü, ve sordu "senin iyin ne yapabi lirim arkada
�lm?" (:ocuk "yüzba�lm ölüyorum, benimle dua eder misin?" 
dedi. Yüzba�l "hayatta b ilmedigim �eylerden birisi dua etmek
tir" dedi ve üstegmeni bulmaya gitti. 

"Sonuy olarak bütün askerler ölen adamm etrafmda rütbe srrasma 
göre s iralandl .  Bütün bu kendinden emin cesur askerlerin hiyb i
risi dua etmesini bilmiyordu. 

(:ocuk asker ilave etti "ben orda ayakta dururken ilk yapmam 
gereken �eyin bu sava�tan kurtulabilirsem bir yere gidip dua 
etmes ini ögrenrnek oIdugunu anladlm. Bu zavalh arkada�lm 
gibi günahkär ö lmek istemiyorum. 

Bugün geldigimiz nokta budur. 

Topiumsal statüler fark olu�turmaz. Yönetici dua etmek iyin 
fazia zeki oldugunu dü�ünür, ve i�yi ise serbest dü�ünce tara fm
dan yönetilmektedir. ArtIk dua etmesini bi lm iyoruz. 

Franz Werfel ' in söyledigi gibi,  "(:agda� zamanlann özel i�aret
leri insanm ' metafIzik aptalhgl'drr." 

Essen bombalamrken muhtelif zamanlarda s lgmaklarda yüksek 
sesle "son zafer", "muhte�em Führerimiz", "Üyüncü Reich' in 
büyüklügü" gibi sloganlan hayklran insanlarla b ir arada bulun
dum. Fakat bombalar dü�meye ba�Iadlgmda bu insanlar korku 
ile hayklrmaya ba�laml�lardl. B iz Hristiyanlar dua edip onlara 
yardlm etmeye yah�rrdlk, yünkü dua etmesini b i lmezlerdi. 

B ir sonraki gün iyi egitilmi� akllh bir insanIa konu�uyordum, 
dedi ki "pastör Busch, dua etmek geryekten yardlmcl olmuyor ! "  
Ona kesin b ir �ekilde "Iütfen böyle sayma konu�ma" dedim. 
Geri yekildi ve cevap verdi "iyinde olan nedir?" C evap verdim, 
"bana bacagl kes ilmi� olup ta ski yapmanm degeri yok d iyen 
birini hattriattm, sen de onun gibi ne konu�tugunu bilmiyorsun." 
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Milletimizin dü�tügü bu halden deh�et1e birlikte büyük üzüntü 
duyuyorum. Kilisenin de herkesin dua etmesini bi ldigini var
saymasl beni aynca rahatslz ediyor. Bu muhtemelen senin kil i 
sende de  aYllidlr. N oel '  de  insanlar kilisenin kaplsllll h i9  karart
mazlar. Bizim kiliselerimiz Noel 'de kalabal!ktlr. Ve pastör "dua 
ede lim" dediginde herkes ba�llll eger ve ellerini kavu�turur. 
Bagrraslm gelir, "taklit yapmaYl blrakill. i9inizden onda biri bile 
dua etmesini bilmiyor." Hakl! degi l  miyim? 

AYlliSI  evlilik ve cenaze törenlerinde de ya�alllYor. Pastör "dua 
ede lim" dediginde, adamlar �apkalan ellerinde dua yerine �ap
kalanna baklyorlar. Ve ayin biter bitmez bir bara i9ki i9meye 
gidiyorlar. 

Ben 1 9 1 4'de S ilahl! Kuvvetlerde görev yaparken kiliseye git
memiz emredildi. Ancak gitmeden önce bize "slralanlllza gürül
tü etmeden girin. Yerinize vannca �apkalanlllz eide ayakta bek
leyin ve yava�9a on ikiye kadar saYlll. Daha sonra yerlerinize 
oturun" talimatl verildi. B izi seyredenler nasi l  hu�u i9inde dua 
ettigimizi dü�ünecekti. B iz gergekten on ikiye kadar saydlk. Ben 
�imdi dügün ve cenaze törenlerinde aYlli �eyin oldugunu dü�ü
nüyorum. Ve gergekten dua eden insanlar oldugunu dü�ündükge 
aCl gekiyorum. 

Dünyaca ünlü Orta Afrika ke�if9isi David Livingstone, �öyle 
öldü : Beraberinde sadece yerli hamallan ile birlikte Afrika'nlll 
kalbinin derinliklerine daldl. Bir sabah 90cuklar malzemeIerin 
paketlenmesini bitirip 9adlrlan söktüler. Sadece Livingstone'un 
9adm ayaktaydl .  Sadlk arkada�lan onun her sabah cennet me
kan tannSl  Tuan' a  dua edip onunla konu�tugunu bilirlerdi .  0 
sabah ise dua süresi her zamankinden daha faz la sürdü. Bu ne
denle ba� hamal 9adlra bir göz atmak istedi. Gördügü �ey efen
disinin haien dizlerinin üstünde olduguydu. <;adlra girme cesa
retini göstermeden önce ögle saatine kadar beklediler. 
Livingstone hal.en diz 9ökmü� vaziyette oimasilla ragmen kalbi 
90ktan durmu�tu. 
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Bu büyük adam diz 9ökmü� vaziyette dua ederken ölmü�tü. 
Fakat günümüz burjuvasl dua etmeyi bilmedigini kabul etmek 
yerine dua etme taklidine devam etmektedir. L ivingstone dua 
etmesini biliyordu ve dua ederken öldü. Ve Tann ile konu�urken 
ebediyete intikal etti. 

Evinizde aile sayglsl var ml? Babalar b ir gün Tann sizleri hesa
ba alacak ve e�inizin ve 90cuklanlllzm kaYlplanlll sizden sora-

"caktIr. Evinizde güne nasl l  ba�hyorsunuz? ilahiyle mi, Kutsal 
Kitap' l  okuyarak ml, duayla ml? 

Essen'den bir adam kendisini evinde ziyaret etmemi istedi. Ka
nSlyla b irlikte oturuyordu. Dedi ki, "önceki gün acayip b ir �ey 
oldu. On altl ya�mdaki oglumuz gen9lik toplantmlzdan soma 
eve geldi ve dedi ki, 'evimizde neden dua etmiyoruz?' bütün 
a91kladlglm �ey �uydu, 'bu sadece bir formalite. ' Bunun arka
smda hi9bir �ey yok. Beni sorgulamaya devam etti, 'Baba, Kut
sal Ruh hakkmda ne dü�ünüyorsun?' 'Neden hi9bir  �ey yok?' 
' Oglumuzun üstüne basarak söyledigi �ey, ailemizde olan s o
rundur. B iz im Kutsal Ruh ' un nasIl  sorulmasml b ilen b ir babaya 
ihtiyaclmlz var." 

Bu, 0 adamm bana anlattlgl öyküdür. S oma ben sordum, "oglu
nuza s ize kar�l serli davrandlgl i9in iyi bir konu�ma yapmaml 
ister misiniz?" Cevabl "haYlr" oldu, "eger oglum hakhysa 90k 
kötü b ir durumda kahnm." Sadece �u cevabl verebildim "evet 
yok ciddi bir durumdasmlz. Oglunuz hakh. "  "Benim korktugum 
da buydu" diye yalllt verdi, "� imdi ne yapmahYlm?" 

Bu adam. babahk görevlerini yerine getiremedigini anmda anla
ml�tI .  C;ocuklanlllzl sadece giydirip yedirmek yeterli degildir, 
babahk sorumlulugu bunun yok ötesine g ider. Nasll  dua edece
ginizi biliyor musunuz? 

Denizcilerin yok iyi b ildigi b ir efsane vardlf. Öykü b ir hayalet 
geminin yedi denizde dOla�IP avlandlgml anlatlr. H iybir müret
tebatI veya kaptalll olmamasma ragmen onu h iybir fIrtma batl
ramaml�tJr. B ir diger geminin bunu ufukta gördügünü varsaym. 
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Kaptan ne yapacaktlr? $üphesiz onunla telsiz temasl kurmaya 
<;:ah�acaktlr. Ancak hi<;:bir yamt alamayacaktlr. 

B izler de hayalet gemi gibiyiz . Tann bizimle temas kurmaya 
<;:ah�rr. B ize ula�mak i<;:in her yolu ve özell ikle de sözlerini yani 
Kutsal Kitap ' l  kullanrr. Ancak biz nas I l  temas kuracaglmlzl 
bilemeyiz. B iz ler hayalet gemiyiz. 

Pek <;:ok erkek ve kadm kendilerini Hristiyan olarak ta11Itlr ve 
kilise i le temas kurmak ister ancak dua hakkmda hi<;:bir �ey bi 1-
mezler. Bana <;:ok slk olarak, "bizier iyi Hristiyanlanz, annemiz 
pastör Smith ' i  iyi tamr. Onu tamr mlydlmz?" d iye sorarlar, "ha
Ylr" derim. 

Benim cevablm sadece �u olacaktIr: "Eger isa'Yl �ahs�n tamm l
yorsamz, pastörü tammamza ragmen dogrudan cehenneme gi
deceksiniz. Önemli olan efendiyi hangi isimle <;:aglracagml bi l
mek veya nast! dua edecegini bilmektir." 

Kendine �u soruyu sormam isterdim: "NasIl dua edecegimi bil i
yor muyum? Dua ediyor muyum?" 

Belki de "tamam pastör, bize nas Il  dua edecegimiz i  ögret" de
mek noktasmda olabil irsiniz. 0 zaman orada olurum. 

2. Dua Etmesini Nasll Ögreniriz? 

a) Yeni dogrnu.J 90cugun aglaYl.Jl 

Konu�maYl nasl l  ögreniriz? ilk <;:ocukluk <;:rrplm� l armlzl hatIrlar 
mls lmz? HaYlr ml? Ben de hatlrlamlyorum. Ancak dua etrneyi 
ögremnek isterseniz i lk olarak yen i dogan <;:ocugun aglaYl�ml 
dikkate a lmamz gerekir. $öyle izah edeyim: 

Mesih isa bir fIfSatta �u öyküyü anlatt l :  iki adam aym anda kil i
seye giderler. Bunlardan birisi ayncahkh görünümlü etkin bir 
adamdIr. Bu adam dogrudan ki lisenin en ö n  Slrasma gider ve �u 
�ekilde dua eder: "Efendim, iyi b ir adam oldugum i<;:in sana 
te�ekkür ederim . . .  " TarlfI hi<;: i� itmez ! Adam kalbindekileri an-
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lattIgl halde söyledikleri saglf kulaklara gitmi�ti. Tann dinlemi
yordu. 

Diger ki�i ise bakIma yok muhtay b ir insan degildi.  Belki  az ya 
da yok bir akan karaborsa, kayakyl veya bu gibi �eyleri bulunan 
biriydi.  (Kutsal Kitap bunu "kamu adami" diger bir deyimle 
vergi tahsildan diye tammlamaktadlr) . iyeri girdiginde mahallin 
dini özelliginin yarpmasl nedeniyle zavalh adaml bir korku sar-

"d!. G iri�i kapah tutarak �unlan dü�ündü "burasl bana göre b ir 
yer degil. Kö�edeki b irahanenin ortami bana yok daha fazla 
uyar. B irahanede kendimi evde hissediyorum, ama burada de
gil ! "  Buraya niyin geldigini hatIrladlgmda kiliseyi terk etmek 
üzereydi. Tann ' ya kar�l derin b ir özlem duyuyordu. HaYlr, 
uzakla�mamahydl veya i leri gitmeliydi .  Klsa hayatl iyersinde 
bildigi ve mlfl ldandlgl tek dua "Tann benim gibi günahkän af
feder" idi. Kutsal Kitap der ki bu anda cennetin sahipleri hep 
birlikte �arkI söylemeye ba�lar. B ir insan hayatl bulmu�tur. 

"Günah i� ledim" diye haykmr yeni dogan yocuk. 

En büyük oglumun dogumunda oradaydlm. <;::ok zor bir andl ve 
isa'nm su sözlerini dü�ünmeden edemedim, "bir yocuk doguran 
bir kadm zamam geldigi iyin sanCI yeker." 

Zaman iyerisinde sevdigim ve ba�ml destekledigim kadm m  ta
mamen devre dl�l kalml� g ib i  oldugunu gördüm. Ve hemen 
sonra aClh bir ylghk duydum. <;::ocuk oradaydl ! Yeni b ir hayat ! 
Hayklfl�lan armonik bir melodi degildi, ama onu duydugumda 
yere yöktüm ve agladlm. 

Yeniden dogan bir ki�inin ilk y lghgl diger deyi�le geryegin l� l
gma yok uzun bir süre sonra gelmi� bulunan bir adamm veya 
kadmm ylghgl �u anlama gelir: "Ben günah i�ledim. Tannm ! 
B eni �u günahkän affet ! "  Eger yeni dogmu� bebegin haykm�la
nm ta�lmlyorsan bütün yakan� lann bo�unadlf. Oradan b a�la
mak daima yeni dogmu� bebegin Ylghgldlr. Tlpkl Tanr l ' mn 
kralhgma g iren ki� i gibi.  
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Hiy yeni dogmu� bebek ylghgl dinledin mi? Ve daha sonra sa
kin bir yere gidip bunlan dü�ündün mü? Ben kilisenin reklamml 
yaplTIlyorum. Benim yaptlglm sizleri cehennem yolundan ye
virmeye yah�mak. BazI ianlllzl cehenneme giden yolunuzdan 
yevirmekten yok uzaktaYlm.  S izler yeni dogmu� bebegin "Ben 
günah i�ledim. Tanrlm ! Beni, �u günahkän affet !"  diyen haykl
n�lanlll duymadlkya dikkate almmayacaksmlz. 

b) Sadece Tann 'mn r;ocugu dogru dua edebilir 

B ir gün Üy yocuklu bir arkada�lmla kar�lla�tlm. Onlar bana dog
ru yürürken yocuklann babalanlll nas ll soru bombardimalllna 
tuttugunu gördüm. Onlara yakla�tlgllnda "merhaba saym falan
ca, merhaba küyükler dedim ! "  yocuklar benim sesimi duyunca 
s ihirli bir degnek degmi� gibi aniden konu�maYl kestiler. Ben 
yabanclydlm ve bu, susmalan iyin yeterliydim. B ir yocuk genel
likle annesinin veya babasmm yanmda konu�ma özgürlügü his
seder. B ir yabancl görünce anmda kapalllf. 

Bizim iyin de aYllldlr. Eger Tanrl'nm geryek yocuklan isek dua 
ederiz. Bunu takiben, nasIi  dua edecegimizi bilmiyorsak Tan
n'nm yocuklan olmadlglmlzl kabul ederiz. 

Evet biliyorum, bizler fedakär Hristiyanlanz. Kiliseye gideriz, 
Noel kutlanz, papazlan veya pastörleri selamlanz vs. B ir kere
sinde bir müjdeci bazI ki�i leri "bunlar vaftiz edilmi� memeli  
hayvanlardlr ! "  �eklinde tanl1nlanll�tlf. 

Ne demek istedigi soruldugunda da, "eger birini yakalaYlp vaf
tiz ederseniz, onu blraklr blrakmaz tekrar geri klrlara dönecek
tir" diye yallltlaml�tlr. BazI insanlarda aYllldrr, gÜylükle vaftiz 
edilip tekrar dünyaya ger i dönerler. 

Olaylar böyle iken insan dua edemez. Sadece b ir Tanrl Evladl 
nas ll dua edecegini bi lir. DolaYlslyla sadece b ir Tanrl Evladl 
mutlu olabilir. 

i�te bu nedenle bir Tann evladl olman gerekir. B izler dogarak 
sadece bir evlat oluruz. Ve bizler sadece yeni bir dogumla Tanrl 
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evladl oluruz. B ir Tann evladl duaslz ya�ayamaz, yünkü dua 
onun iyin nefes almak gibidir. Benim genylerim bazen b irb irle
rine �aka yapar gibi "ne fes almaYl unutma der." Fakat ruhunun 
nefes almaS1l1 1  ihmal edersen dua etmeyi ihmal edersin. Tann 
evladl olmak iyin esas olan budur. 

Nasll Tann' nll1 evlatlan oluruz. Tek b ir sözde Mesih isa saye
sinde. 0 der ki :  "Ben kaplYlm, kapldan geyen kurtulacakttr." 

"Dünyanll1 bu aglr yükü arasll1dan isa sana geliyor. 0 seninle 
bulu�maya geliyor. Belki de sana aniden vurarak isa' nll1 kim 
oldugunu hatrrlatacakttr. 0 zaman �unu söyleyeb ileceksin, "sen 
bir diger gelen adamsll1; sen varolan Tann' nll1 oglusun; sen be
nim kurtanclmSll1." 

Tann ' mn evladl olmak iyin atacagll1 i lk adlm isa' Yl kurtancll1 
olarak kabul etmektir. ikinci adlm ise isa ' ya güven duymaktIr. 

B ir Eski Antla�ma azizi �öyle söyler: "Sen benim ruhumla ilgi
len." B izler bütün geymi�imizle ili�igimiz i  aniden keserek 
isa ' ya bütün ya�arn lmlzl emanet ederiz. "Degi�im" dedigimiz 
�ey budur. Benim on sekiz ya� mdayken günahkär hayatIml terk 
edip ya�adlglm olay budur. H iy kimse bu adlml benim iyin ata
mazdl. Ve ben de bunu senin iyin yapamam. Bu tamamen senin
le Tann arasmda bir olaydrr. Su andan itibaren bu adlml atmak 
iyin ve Tann'nm evladl olmak iyin ne bekliyorsun. Tekrar edi
yorum Tann ' nm kralhgll1a girmek iyin sadece b ir tek kapl var
dir, Mesih isa. O ' na dogru bir adlm at, daha fazla bekleme. 

Bir Tann evladl olur olmaz nasll dua edecegini bi leceksin. Gü
nahkär ya�arnll1 sona erecek yünkü kalbini Tann' nm huzuruna 
dökebileceksin. O ' nunla bir evladll1 babaslyla konu�abi ldigi gibi 
konu�acaksll1. 

Ben uzun yillar boyunca pastörlük yaplp insanlarla i lgilendim 
ve �una inandirn ki  her bir  b irey kalbinin derinliklerinde ömür 
boyu her yere birlikte gittigi bir s ir saklamaktadlr. Ancak Tan
n' nll1 evladl olursan kalbini isa' ya aylp s lrlanm dökersin. H iybir 
insania payla�amadlgll1 s lrlanm isa ile payla�lrsm. 
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Genylik kampmm kapam�mda muhtelif genyler b ize ya�aml� 
olduklan deneyimlerinden bahsettiler. Onlardan b irisi, on sekiz 
ya�mdaki bir oglan �unu söyledi :  "Kendimi b ir Hristiyan olarak 
kabul ettiysem bile yine de her �eyi terk etmek yolundaydlm. 
B ir ak�am �öyle dua ettim: ' Mesih isa, eger bu ak�am benimle 
�ahsen konu�mazsan her �eyi b lrakacaglm. ' 0 a�am eve dön
dügümde benim iyin her �ey yok aYlktl. Efendim beni duymu� 
ve benimle �ahsen konu�mu�tu." Bu geny adam dua etl11i� ve 
i� itilmi�ti. 

Tann 'nm evlatlan olarak dua ettigimizde yok daha fazla i� itile
cegiz. 

Almem Güney Almanya' nm Jura bölgesinde Urach yakmlann
daki Huben'de ya�lyordu. Sava� SIrasmda bana bir mektup gön
derdi. "Bu sabah üyte uyandlm ve cephedeki ogullanml ve Ka
nada'daki klzlml dü�ündüm. Kalbim korkuyla doldu. Ve dua 
ettil11, 'Mesih isa, bana b ir �eyler söyle. Bu korkularm agrrhgml 
ta�lyamlyorul11 ' .  Soma I�lgl yakhm, Kutsal Kitap ' l  aytlm. Göz
lerim �u ayete takIldl :  "Bütün endi�elerini O ' nun üzerine dök, 
yünkü seninle i lgilenir ."  Armem sözlerini �öyle b itirmi�t i :  "S on
ra her �eyi kurtancmm ellerine brraktlm, l�lgl söndürdüm ve 
uyudum. "  

Harika degil m i ?  Tann' nm evladl oldugun zaman bunu ya�aya
bilirsin. Annemin �u sözlerini hahrhyorum, "dün ak�am 0 kadar 
bitkindim ki, dua edecek haI im bile yoktu sadece ' iyi  geceler 
sevgili  kurtanclm ' dedim." Onu dinlerken, "Taml' nm evlatlan
nm isa i le konu�ma yolu bu 01l11ah" diye dü�ündüm. Tann ev
latlan111 gözetir. Kurtanclm gece gündüz yanllndadlr yünkü ben 
O ' nun evladlYIl11. 

Bütün bunlar net mi? 

Dua etmeyi b ilmemek bir traj edidir. Umanm yeni dogan bebe
gin ylghgml hatlrlarsm ve umanm Tann'nm evladl oluncaya 
kadar, Mesih isa 'ya ait oluncaya kadar huzur iyinde olmazsm. 0 
zaman, ama sadece 0 zaman iyim rahat olur. 
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iNANAMIYORUM! 

1 .  Hi� Kimse inan�slZ Olamaz 

S irndi sizlere �unu hatlrlataYlrn; hayatta hiy kimse Tann inanci 
olmadan ya�ayamaz. Tann'ya inanmayan ki�iye hiy kimse yar
dirn edemez, ben de ne söyleyecegimi bilernem. 

Nedenini anlataYlm . . .  

Tann bazI insanlar iyin teoloj ik veya felsefi b ir kavrarn veya b ir 
tür doga gücüdür. Geryekte ise Tann ki�iseldir. 0 vardrr ve var
hg! ile bütün evreni doldurmaktadrr. Ve ben Tann ile ban�lk 
degilsem, ve hayatlml O ' nun yanma koyrnadlysam, O ' nun evla
dl degilsern 0 zarnan hayatm geryek anlarnml athyorurn demek
tir. Bu yok ciddi bir durum. 

Kilise benim hayatlrna, ben birinci dünya sava�mda geny bir 
subayken girdi.  B ana aniden yarptl : Tann burada! Kendirni tlpkI 
arabasml bir duvara yarpan ki� i gibi hissettirn. 0 zarnana kadar 
bütün insanlar gibi Tann' ya inanmrn diye kendirni aldatlyor
dum. Fakat Tann'nm geryek oldugunu d ikkate alrnlyordurn. Ve 
bir saniyelik b ir bo�lukta Tann ile yüz yüze geldim. 

Kutsal K itap ' taki Mezrnurlar'dan bir tanesi Tann' nm varhgml 
yok yarpici sözcüklerle aYlklarnaktadrr. Ne yaparsak yapahm 
Tann ' dan kayarnaYlz. "Eger yukan cennete ylkarsarn sen orada
sm." Arnerikah astronot lohn G lenn onu uzayda en yok etkile
yen �eyin, "Tann da burada! "  dü�üncesi oldugunu söylemi�tir. 
"Eger yukan cennete ylkarsarn" veya dl� uzay boyunca hlzla 
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gidersem "sen oradasm." Veya topragm bir mit altll1daki bir 
maden tünelinde saklamrsam "Tann'YI orada da bulurum. " Bu 
Mezmuru yazan daha da öteye giderek "eger a�agl, ölüm yerine 
gidersem, sen oradasll1" demi�tir. 

Son zamanlarda Kaliforniya'ya gitmi�tim. Kanm bavuluma 
üzerinde bu Mezmurun yazlh oldugu bir not koymu�tu: "$afa
gll1 kanatlannda havalansam, denizin uzak bir yerine yöksem 
orada bile ellerin bana yön verir." 

Evet, Tann büyük bir gen;:ekliktir. Bu neden1e de O ' nu inkar 
edemem ve O 'ndan vazgeyemem. 0 yokmu� gibi davral11rsam, 
emirlerine kar�1 gelip zina, yalan, saygls lzhk yaparsam, 0 zaman 
ya�amm amaCllll atlaml� olurum. Bu �artlarda da hayatm üste
sinden gelmek benim iyin imkanslz olur. 

Etrafma bir bak, insanlar zorluklara yare bulamlyorlar, yok para
SI olanlar bile. 

Tann 'ya inancllTIlz olmazsa nasi l  ya�amaya devam ederiz? 

Aramlzdan bir ki� i b ile belki yüz yll ya�amayacak. Hepimiz 
Tann ' nm huzuruna gidecegiz. Buna hiy �üphe yok ! Ancak me
zarda her �ey biter diye dü�ünebi lirs in. "Ölecegiz, i�te hepsi bu" 
diyebil irsin, öyleyse dü�ün, ölüm geryegini neye dayandlnrsm, 
kendi dü�üncelerine mi yoksa Tann' nm sözüne mi? Dünyadaki 
mahn, mülkün veya sevdiklerinin hiybirisi seniIl1e gelmez; son
suzluga giderken yanmda sadece sUylann vardlr. 

Kendini ölüm dö�eginde dü�ün, "kötülüklerim ve günahlanm 
dl�mda her �eyi b lraklp gidiyorum" diye dü�üneceksin. Tann 'ya 
inanmlyorsan huzuruna nas l l  ylkacaksm? $unu asla unutma, bir 
gün mutlaka Tann'nm huzuruna pkacaksm. 

isa b ir frrsatta �unu söylemi�ti: "Vücudu ö ldüren ancak ruhu 
öldüremeyenlerden korkmaym. Daha ziyade cehennemde hem 
ruhu hem vücudu ö ldürenlerden korkun." 
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Bundan birka9 Yl l  önce Norve9' te ya�aml� olan O Ie Hallesby 
adh bir ünlü tallldlm. Onu talllmak b ir ayncahktl, olaganüstü b ir 
insandl. Bir ara bir hafta süreyle radyoda her ak�am konu�ma 
yapml�tl. "Bu a�am yatagmlza huzur i9inde yatabi l irsiniz an
cak yann cehennemde uyanmalllz mümkündür, sizi uyarmak 
benim görevim" derdi .  Bu sözler bir protesto flrtmasma yol a9tl .  
Oslo'nun en büyük günlük gazetelerinden b irinde bir yazar �u 
sözleri yazdl: "Artlk orta 9agda ya�amlYoruz; radyo gibi 9agda� 
'bir aracm böylesine sa9mahklan yaymlamakta kullallllmaSl 
kabul edilemez." B ir süre sonra bütün basm organlan "Artlk 
0I1a c;:agda ya�amlYoruz; bunlar söylenecek laf ml" gibi lerden 
yazllar yazdl. Tepki 90k s lcaktl. 

En sonunda Os10 radyosu Profesör Halesby'den bir a9lklama 
istedi. Halesby tekrar mikrofona 9lkhgmda, "ifadelerimi a9lk
lamam gerekir, tamam, dinleyin: bu ak�am yatagl lllza huzur 
i9inde yatabi lirsiniz ancak yann cehenneme uyanmalllz müm
kündür, s izi uyarmak benim görevim" dedi. 

Bu son darbeydi !  

Soma Norve9'teki bütün din büyüklerine, "cehennem var ml  
yok mu?" d iye soruldu. Hatta Alman dergis i Der Spiegel �unu 
yazdl : "Norve9'te cehennem üzerine kavga." 

Bundan bir yll kadar soma bir konferans i9in Norve9' e  gittim. 
Vardlglmda bir basm toplanhsl yapmak zorunda kaldlm. S a
glmda flrtmaYl ba�latan gazeteci solumda ise Protestan basml 
temsi len Hallesby oturuyordu. Saglmdaki gazeteci "pastör 
Busch, ben Profesör Hallesby'ye tamamen kar� lYlm. S iz 9agda� 
bir insansmlz. S izin görü�ünüze göre cehennem var ml?" "El
bette cehennem var", sebebini sordu "nasl l  bu kadar emin olab i
liyorsunuz?" Cevap verdim, "memnuniyetle izah edeyim. Ce
hennemin var .olduguna inalllyorum 9ünkü isa öyle söyledi. Ve 
ben isa' nm söylediklerine tamamen inalllyorum. 0 bu konuda 
bizim entelektüel dediklerimizden 90k daha fazlasml bil iyordu." 
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Kutsal Kitap der ki : "Tann bütün kullannl11 kurtuimaSl111 ve 
geryegi bilmesini ister." Tann Kutsal Kitap ' ta bizlerin nasil 
huzur iyinde ya�aYlp öleeegimizi anlatIr. Bu nedenle inany üze
rinde IsrarhYlz. inanmadan nas il ya�ayabi liriz ki? 

Ba�ka deyi�le, diyelim ki b ir bahgl111Z var. Bir gün "zavalh kü
yük yaratlk devamh soguk suda durmak ne deh�etli b ir �ey" diye 
dü�ündünüz, sonra bahgl sudan ylkanp havlu ile kuruttunuz ve 
onu kafese koydunuz. Bahk ne yapar? Te�ekkür mü eder? Ha
Ylr, nefes almaya yah� lr ve konu�abilseydi "ben kafesi istemiyo
rum, dogal ortamlml suyumu istiyorum" derdi. 

Tanrl gökleri ve yeri ve bizleri yaratandrr. "Bütün ya�am Tan
n'dan gelir." Tann b izim bir paryamlzdrr, aneak O 'nunla ban� 
iyinde olmazsak ruhumuza bir kafes yaptlrmamlz gerekir. insan
lar ruhlan iyin her türlü güzel �eyleri, yiyeeekieri, seyahatleri vs. 
saglar aneak ruh iyimizde müeadele eder ve iyini yeker "ben 
bunlan istemiyorum, ben kendi paryamda oImak istiyomm, 
Tarnl ile barl�lk olmak istiyomm." Kendinize bu kadar kötülük 
yapmaYl11, kalbiniz Tann' YI buluneaya kadar delili kalaeaktlr. 

2. Ger�ek inanca Sahip Olmak Hayati Önem Ta�lr 

Tek önemi olan �ey geryek inanytrr; kurtaran inany. 

Surasl en basit bir geryek ki insan bir �eye inal1lr. Bir gün an
nemi ziyarete b ir bayan geldi. "Özür di lerim bayan annem evde 
yok" deyip iyeri aldlm. Oturma odasmda bana sordu, "hayatl11da 
neler yaplyorsun?" Ona teoloj i  okudugumu söyledim. Sa�rrdl, 
"teoloji  mi? Bugün kim bir �eylere inanrr ki? Bu imkanslz, b i
zirn Goethe inanelmlZ var. Hristiyanhk yag dl�l kaldl, bitti ! "  
Tartl�maya girmek istemedigimden konuyu degi�tirdim. "Sagh
gmlz nasil  bayan?" Hafifye masaya vurarak,"yok iyi . . .  masaya 
vur! Aneak geny adam bu soruyu sonnamahydm." "Affedersi
niz, ama neden masaya vur dediniz?" "Kötü �ansl önlemek 
iyin." "Sahi mi? Sa�rrdlm, var olan Tarnl'ya inane 1 reddettiniz 
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aneak masaya vurmaya inamyorsunuz. <;:ok tuhaf. Umanm yara
n olur. " 

o gün herkesin b ir tür inanel oldugunu anladlm. Aneak bunun 
geryek, kurtanel inany olup olmadlgml görmek gerek. Bugünün 
insam esas olanm inanmak oldugunu söylemektedir. 

Kimisi "iyi efendiye inamnm" der, b ir diger "dogaya inamnm" 
}er ve yine bazIlan "kadere inamnm" der. 

HaYlr dosttanm bunlar yol degil, esas olan geryek, kurtanel, 
Tann ile ban� getiren inanytlr. 

Kutsal Kitap ' ta isa'nm kurtarma inanemm geryekten ne oldugu
nu mükemmel b ir �ekilde anlatan güzel bir öykü vardlr. iki bin 
yll öneesi, Kudüs, isa yarmlha gerili yüzü kan iyinde. Tann ora
da aSlh duruyor. Hemen sag tarafmdaki yaml1hta bir katil yaklh, 
sol tarafmdakinde ise bir d iger kati l .  Geee hlzla yakla�lYor. 
Ö lüm yok yakm, iki katilden birisi haykmyor, "hey sen or
tadaki, dinle, sen Tann'nm oglu oldugunu söylemi�tin. Eger bu 
dogruysa ve sen bir yalanel degilsen yarmlhmdan a�agl in ve 
beni de kurtar." 

Ölümün kaplsmdaki insanlar normal zamanda söylemedikleri 
�eyleri söyleyebi lirler. 

Sonra diger katil konu�uyor "haIen Tanrl 'dan korkmuyor mu
sun?" 

i�te inanem ba�lamasl gereken yer: Tanrl kutsaldlr ve gazabl 
korkunytur bunu kabul etmeliyiz. 

Sehirlerimize son sava� slrasmda bombalar dü�erken insanlar 
�a�km ve yt lgmdIlar. Kiliseler bu yüzden aYlplamlll� olab i lir 
yünkü halb Tann'nm gazabmm deh�etinden haberdar etmemi�
lerdi .  

HaIen Tann'dan korkmuyor musun? Bu soru bütün �ehirlerimi
zin yatllanndan haykmlmahdlr. <;:ok uzaklara ve geni� alana 
haykmlmahdlr. Ne dü�ünüyorsun? Kör müsün? 
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Ba�laman gereken yer burasl :  Tann kutsaldrr ve gazabl kor
kunytur bunu kabul etmeliyiz. 

ikinci katil konu�maya devam ediyordu "Biz dogru �ekilde ce
zalandlfl ldlk, hak ettigimizi yekiyoruz." 

Bu inanca ve kurtulu�a yol ayan ikinci adlmdlr: suyunu kabul 
etmektedir. 

<;ok insan gördüm "sadece inanamlyorum" diyorlar ve ben s o
ruyorum "Tann huzurunda sUylu oldugunu anlamadm ml?" Ce
vap "suylu hissedecek bir �ey yok." Onlara diyorum ki, "kendini 
kandlrmaya devam edersen 1�lgl asla göremezsin." 

Son zamanlarda kar�l la�tJglm birisi ,  "suylu hissedecek bir �ey 
yok" dedi "Tebrikler daha fazlasml söyleyemem, benim haya
tlmda her zaman yanh� bir �ey vardlr" dedim. "Tabii aynntJlara 
girersen öyle" dedi. Ben de, "Tann ayrmtJlara bakar, kendini 
kandlrmaktan vazgey" dedim. 

Tekrar söyleyeyim, inany ve kurtulu�a dogru ikinci adlm günahl 
kendi adlyla söyleyip Tann huzurunda cezaYI hak ettigini söy
lemektir. 

Sonunda katil isa ' ya dönüp der ki, "fakat sen yanh� b ir �ey 
yapmadm ki, neden yarmlha gerildin?" 0 anda b irden anlar 
"orada aSlh durmasl benim iyindir, günahlml uzakla�tlrmak 
iyin." Ve haykmr "isa, kralhgma geldiginde beni hatrrla." 

Üyüncü adlml atml�tlr: isa 'nm kendisini ebediyete kadar kurta
racagma inanml�tIr. isa ' nm cezaYI onun günahl iyin c;:ektigine 
inanml�tJr. Ve isa'nm cevabl gecikmedi :  "Sana geryegi söyle
yeyim, bugün cennette benimle b irlikte olacaksm." 

Bu kurtaran inanytrr: Tann'nm kutsalhgml bi liyorum. KaYlp 
oldugumu kabul ediyorum. Fakat inamyorum ki ,  yarmlhta be
nim iyin ö lmü� olan isa kurtulu� iyin tek umudumdur. Bu inany 
dl�mda ba�ka bir yol yoktur. 
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Bir günahkärm isa'ya gelmekten ba�ka seyenegi yoktur; günah
lanml söylemek, i f�a etmek ve sonra inany iyinde tekrarlamak: 

inamyorum, inamyorum 
isa benim ir;in öldü 
Ve 0 'nun kamyla, 0 'nun degerli kamyla 
Ebediyen kurtuluyorum 

"
Su sözleri asla unutma: Mesih isa benim iyin ö ldü. Sabah uyan
dlgmda kalbinde ymlamahdlr. 

Simdi üyüncü konuya gelelim : 

3. Tann'ya inanamayan Ki�i1er 

Pek yok insan diyor ki "pastör, söylemen gereken �eyin tamamI 
iyi olmah, fakat bana gelince Tanrl 'ya inanamlyorum." 

Bu reaksiyonu yakmdan inceleyelim. 

Genel olarak bu rur �eyleri söylcyen dört grup insan vardlr. 

iIk Olarak: Dindar olmadlgml söyleyenler vardlr. BunJarm söy
ledikleri "inanamlyorum, yünkü dindar degil im, sen pastörsün 
ama ben degilim." Burada verebi ldigim yegane cevap, "�a�rra
caksm ama ben de dindar degilim. Dogru söylemek gerekirse 
kilise yanlanna, rutsülere ve benzeri �eylere yok az önem veri
rim." 

Tanrl 'nm oglu isa dünyadayken etrafta yok dindar insanlar var
d! . Bir grup ise yok daha liberal görünmekJe b irlikte yine dindar 
insanlard l. Ve isa' YI bu d indar insanlar yarmlha gerdirdi .  isa 
onlara uygun bir insan degildi. 

Diger insanlar -inei l  bunlara halkyl lar demektedir- dindar de
gillerdi. Hepsi inanyslz veya kanunsuz insanlard! .  Ve isa'ya 
dönenler de bunlar oldu. Neden yünkü kalplerinden "Tann'nm 
huzurunda suyluyuz. Hayatlmlzda yok �ey yanh� .  isa burada 
bizi kurtaracak ve Tann'mn cvlatlan yapacak" demi�lerdi. 
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isa dindar insanlan daha dindar yapmak iyin degil zavalh kaYlp 
günahkärlan Tann' nm evlatlan yapmak iyin geldi. 

ikinci Kategori :  Bu insanlar "Tann 'ya inanamam" der, fakat 
bunun dogrusu "inanmak istemiyorumdur." Eger inansalardl 
bütün hayatlan degi�mek zorunda kalacaktt. Bu da istemedikleri 
bir �eydir. Tek bildikleri �ey hayatlanndaki pek yok �eyin dogru 
olmadlgldlr. Tann'nm evlatlan olmak iyin l�lga gelmeleri gere
kir, bunu da istemezler. �ünkü arkada�lan onlarla alay edebilir. 

DolaYlslyla bu tip insanlarla kar�Ila� lrsamz onlara yok dikkatli 
bakm. Belki de geryekten "inanmak istemiyorum" demeleri 
gerekir. 

isa Kutsal Kitap' m bir ayetinde der ki :  "Ey Y eru�alim ! Pey
gamberleri, kendisine gönderilenleri ta� layan Yeru�alim! Tavu
gun civcivlerini kanatlan altma topladlgl gibi ben de kay kez 
senin yocuklanm toplamak istedim, ama siz istemediniz " (Luka 
1 3 :34) .  

Kudüs'te ya�ayanlar da "inanamaYlz" demi�lerdi .  Geryekte 
inanmak istemiyorlardl .  

Tann tarafmdan günahkärlarl kurtarmak iyin gönderilen kurtan
ClYl istemeyen erkek veya kadm 0 '  nu reddetmekte serbesttir. 
Cehenneme gitmek isteyen bu hakka sahip, Tann kimseyi zor
lamaz. Ancak seyiminin sonuylanna katlamrsm. Tann, isa araC l
hglyla s izlere afft ve ban�l sunmaktadlf. 

Cehennem mal-mülk ugruna Tann'dan vazgeytigimiz yerdir. 
Cehenneme gireni b ir daha hiy kirnse dl�an yekrnez. 

Üyüncü Kategori :  Bu insanlar, "Tann'ya inanamlyorum" derler 
ve merak uyandlran bir aylklama getirirler. Bunlar asla kadm 
degil, her zaman erkektir. Söyledikleri �ey �u "hayattmda artlk 
inanamayacaglm yok �ey gördürn." Genellikle sorarlrn, "�irndi, 
söyle, hayatmda ne oldu? Benirn hayattrn da s lklCI degil ." "in
sanlar bana yok zarar verdi ve sadece artlk inanarnlyorurn." 



Bu insanlarla a�agldaki �ekilde konu�urum: 

"Demir yollan tarifesindeki okuduklanna inamr mlSm? B ilgi 
almak i<;:in sordugunda polisin söylediklerine inamr mISm?" 
Cevap her zaman "�üphesiz" olur ve devam ederim, "öyleyse 
artlk hie;:bir �eye inanamlyorum demekten vazgee;: bunun yerine 
tarifede yazIlI olan ile polis in söyledikleri harie;: hie;:bir �eye ina
namlyorum demelisin." 

d Bu tür insanlarla konu�maml genellikle �öyle b itiririm, "bak, 
ben �ahsen günah dolu b ir hayat sürüyordum. Sonra isa hayatJ
ma girdi. Anladlm ki Tanrl 'nm oglu, Tanrl'nm ulagl idi ve ha
yatlml O 'na emanet ettim. 0 benim ie;:in e;:ok �ey yaptI. ArtIk hie;: 
kimseye veya hie;:bir �eye gere;:ekten inanamadlgm dü�üncesinde 
olabilirs in. Ancak belki en azmdan hayatml senin ie;:in vermi� 
olan b irinin sözüne inanabilirs in. Bence sen ya�ammda yeterin
ce e;:ok �ey görmemi�sin." 

Dördüncü Kategori :  Bunlar Tanrl'ya inanamayacaklan taklidi 
yapanlardlr ve kilise tarafmdan �ok edilirler veya ögretileri ile 
kalpleri kmhr. 

Gene;: bir ögrenci yamma gelip "ben dogal bilimler okuyorum" 
dedi. "C;ok iyi" dedim, "fakat senin bir s lkmtm var, nedir gene;: , 
bayan?" dedim. "ToplantIlanmzdan birine katllml�tIm. Ken
dimde olmasl ho�uma gidecek bir �eyin s izde oldugunu zanne
diyorum. Fakat inanamlyorum. Kilise doktrinlerini ve gelenek
lerini kabul edemiyorum, sanki b ir e;:uval bugday yutmu� gibi 
oluyorum" gülecek gibi oldum ancak cevap verdim, "bir <;uval 
bugday yutmana gerek yok. isa' Yl duydun mu?" cevabl "evet" 
oldu, "eger isa 'nm bir yalancl oldugunu söyleseydim ne der
din?" diye sordum "inanmazdlm" dedi, "0 halde isa 'nm dogru 
söyledigine inamyorsun" "evet inamyorum" dedi .  "Peki dünya
da sen hi<; yalan söylemedin diyebilecegin b ir insan var ml?" 
"Hayrr, hie;: kimse ie;:in bunu söyleyemem" dedi, devam ettim , 
"bütün bu söylemi� olduklanndan senin zaten inanh oldugun 
anla�IllYor. Güven duyuyorsun. Bu e;:ok iyi. Gene;: bayan, degne-
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gin dogru UCUlIU yakaladm, isa 'nm dogruyu söyledigine inalll
yorsun. Kutsal Kitap der ki: 'Sonsuz ya�am, tek geryek Tann 
olan seni ve gönderdigin isa Mesih' i  talllmalandlr' (Yuhanna 
1 7 :3) ." 

Sonuy olarak dedim ki ,  "kilisenin doktrinleri ve gelenekleri ile 
mücadele etmek zorunda degils in, bu dünyanm sisi dl�mdan 
birisi seni bulmak iyin gelmi�ti. Ve yaklllma geldiginde ellerin
deki yivi izlerini ve dikenli tel taclll ba�mda blraktlgl i�aretleri 
aylkya fark edebileceksin. isa 'Yl yok daha aylkya görebil irsin ve 
O 'na 'Efendim, Kurtancm1 ve Tannm' diyebilirsin. Sadece 
pastör söyledi d iye inanmak, doktrinleri bugday gibi yutmak 
anlamllla gelmez. Hayrr, inanmak Mesih isa'Yl talllmaktlr." 

Bir ba�kasl "söz konusu ben olursam inan am am yünkü bunu, 
�unu ve diger �eyleri yapan bir pastör gördüm . . .  " ve yekip gider
ler ! pastörler hakklllda neler duymadlm ki. Bir tanesi kadmlarla 
kapal! i l i�kilere girmi�tir. Bir ba�kasl kilisenin paralan ile orta
dan kaybolmu�tur. Her yerde pastörlerle i lgili sorunlar olmu�tur. 
"Öyleyse nasll  ha la inanmaml bekl iyorsun?" Ve kendimi yok iyi 
tallldlgm1 iyin yüzüm klzarmadan edemiyorum. Dogal olarak 
asla kilisenin paralanlll ahp kaymadlm. 

Ne söyleyebilirim ki? Su var ki, Kutsal Kitap ' m  hiybir yerinde 
"pastöre inallirsalliz kurtanlacaksl111z" diye yazmaz. Bununla 
birlikte Kutsal Kitap der ki, "Mesih isa 'ya inallirsalliz kurtanla
CakS lI1lz ." Her zaman degil, ama görevini mükemmel olarak 
yaptlgl takdirde pastör isa 'ya giden yolu gösteren bir i�aret lev
has ldlr. Bir i�aret levhasl yatlayabil ir, bükülebilir veya yagmur
dan Is lanabilir . fusanlar levhanm neyi gösterdigini anlayabi ldigi 
sürece bunlann hiybir önemi yoktllr. Ben olsaydu11 insanlan 
yarmlha gerilmi� ve soma dirilmi� olan Tann'nm oglu isa 'ya 
yönlendiren bir pastörü dinlemezdim. Fakat deforme olmakla 
birlikte dogru yolll gösteren bir i�aret levhasma da klzmazd1l11 . 
HaYlr sadece 0 yola dogru giderdim. 



Varolan Tann'ya son yargl gününde huzuruna 91khgm zaman 
"Tannm ben senin kurtan�ml istemedim, ben günahlanmm af
fedilmesini istemedim, bunun bütün nedeni de �u hi9bir �eye 
degmeyen pastördür" demeye cesaret edebi lecegini gergekten 
dü�ünüyor musun? Bir gün kendini Tann' nm huzurunda bu 
�ekilde mi görmek istiyorsun? 

Dostianm ! "inanamam" demek yanh� bir �eydir. isa benim gö-
u rü�üme göre 90k önemli  bir �ey söylemi�tir : "Eger bir kimse 

Tann ' nm istegini yerine getirmek istiyorsa, bu ögretinin Tan
n'dan ml oldugunu, yoksa kendiligimden mi konu�tugumu bile
cektir" (Yuhanna 7 : 1 7) .  

Srradaki konu gergek olarak kabul ettigim �eye en kÜ9Ük aynn
hsma kadar itaat edip uygulamaya koymaYl isteyip istemed i
gimdir. Ondan soma ama sadece ondan soma ya�amlma devam 
edebi lecegim. 

4. Ne YapmahslDlz? 

Eger Taml 'ya inanamlyorsamz yapmamz gerekenler konusunda 
i�te birka9 sözcük. 

Birincisi, Tann 'dan sizi aydmlatmaslnl isteyin. 0 yammzdadlr. 
O'na deyin ki, "Tamlm inanmama yardlmcI 01. I�lgl görmeme 
yardlmcl  01 ." Taml böyle b ir duaya cevap verir. 

ikincisi ,  Tann 'nm varlzglnl dikkate al. Dü�ünce1erini O 'na yön
lendir ve de ki "Mesih isa, hayahml sana emanet etmek istiyo
rum." Bu benim inan9slz b ir gen9 adam iken Tann korkusunun 
üzerime 9öktügü bir zamanda yaptJgnll bir �eydi .  isa 'YI ögren
digimde hayatJml O 'na emanet ettim. 

Ü9üncüsü, Kutsal Kitap '1 oku. Mesih isa'YI daha iyi tal1lmanm 
yolu budur. O ' nunla her gün on be� dakika ge9ir. inc i l 'den b ir 
bö1üm oku ve onun yoluyla Taml 'nm sana ne söyJedigini dinle. 
Okurken kulaklanm a9 ve Taml 'mn sesini dinle. Soma en dogal 
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gelen yoldan bütün i lgini Tann'ya yönlendir. 0 'na inanyslzh
gmdan bahset. "Mesih isa sana söyleyecek 0 kadar yok �eyim 
var ancak yolunu bulamlYorum. Lütfen bana yardlm et." 

Son olarak, diger Hristiyanlar 'la irtibat kur. Tann konusunda 
yok ciddi olan diger insanlan ara. Yalmz kalma. Cennete giden 
yolda yalmz yolcu yoktur. Öyleyse aym yolda yürüyen diger 
Hristiyanlar ' la arkada�hk yap. 
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E6ER HA TALARIMIZ VE EKSiKLERiMiziN 
A GIRLIGI Bizi BASTIRIRSA 

HA YATI NASIL YASA YABiLiRiz? 

Söyledikleri gibi "bu artIk �aka degil ! "  Bu konumuzu nas I l  an
latmak istedigimdir, yünkü �imdi yok ciddi sorunlan tartl�aca
glZ. 

Eger hatalanmlz ve eksiklerimizin aglrhgl b izi bastmrsa hayatI 
nasIl ya�ayabiliriz? 

Bu sorunun yok iyi sorulmadlgml söylemeliyim. Geryek �udur 
ki herkes hata ve eksikl iklere ezilmektedir. Hatalanmlz ve ek
s ikliklerimiz gittigimiz her yerde bizi takip etmektedir. Bu ne
denle s ize mükemmel b ir �ey -bir armagan- söyleyecegim iyin 
mutluluk duyuyorum; bu s izin hayatmlzl zenginle�tirecek ve 
mutlulukla dolduracak. Bu, dünyanm hiybir ü lkesinde satm 
alamayacagmlz b ir �eydir. Mi lyoner olup ta bütün varhgmlzl 
harcamak isteseniz de bunu satm alamazsmlz.  Veya etki l i  arka
da�lanmzl kullanarak da eIde edemezsiniz. Onu kendinize mal 
etrnenizin de hiybir yolu yoktur. 

Eger bunu istiyorsamz hediye o larak kabul etmeniz gerekir. 
Bahsettigim bu ne satm alarak ne de baglantllan kullanarak eIde 
edilemeyecek olan harika, öneml i, klyaslanmasl mümkün olma
yan �ey günahlanmlzm affedilmesi dl�mda bir �ey degildir. 

Günahlarm affedi lmes i kelimelerini okuyunca belki memnun 
olmadmlz ve yüzünüzü astmlZ ve merak ettiniz : 

- 141 -



1 .  Buna Ger�ekten ihtiyaclm Var ml? 

$una inandnn ki erkeklerin ve kadmlann e;:ogunlugu bir sebep 
ararlar, derler ki, "Günahlann affedilmesi mi? Buna ihtiyacnn 
yok." Son zamanlarda bir gene;: adam bazi �eyleri bana �öyle 
izah etti :  "Bugün ihtiyae;:lanmlzl reklamlann belirledigi bir e;:ag
da ya�IYoruz. Büyük büyükbabalanmlz sakrz veya s igaralar 
hakk1l1da hie;:bir �ey bilmiyordu. Fakat �imdi radyo, televizyon, 
posterlerdeki ardl kesi lmeyen reklamlarla sürekli �artlal1lYoruz, 
dolaYlslyla ikna ediliyoruz, ömegin s igaraslz yapamlYoruz. Ön
ce ihtiyae;: yaratrhyor sonra satr� yaplhyor." Gene;: adam devam 
etti :  "Kilise de tamamen aYl1l �ekilde e;:ah�lYor. insanlara diyor 
ki 'affedilmeye ihtiyaC1l1lZ var. ' Sonra affedilrne satmaya ba�l I
yor. Gere;:ekte ona ihtiyaclmlz yok, ancak s iz kilise insanlan 
mallanl1lzl satmak ie;:in bu ihtiyacl yarattll1lz." 

Bu gere;:ekten dogru mu? Farz edelim ki sokakta giden bir ini 
durdurup "merhaba ad1l11Z ne?" dediniz, adam "Brown" diye 
cevap verdi .  "C;::ok iyi, Bay Brown günahlanl1lzm aff1l1a ihtiya
C1l1lZ var ml?" Bay Brown büyük ihtimalle �öyle yal1lt verir 
"Aaa, Amma aptalca ! Benim ihtiyaclm olan �ey bol miktarda 
para, günahlanm1l1 affedilmesi degil ." 

Gene;: adam hakh ml? B iz daha önce olrnayan bir ihtiyae;: ml  ya
rattlk ve Kutsal Kitap ' 1 bu ihtiyacl öne sürmek ve kar�llamak 
ie;:in mi kul lal1lYoruz? 

HaYlr bin kere haYlr !  Bunu dü�ünmek hatalar1l1 en büyügüdür. 
Bizim en büyük ihtiyaclmlz günahlanmlz1l1 affedilmesidir. Er
kek ya da kadm onsuz yapab i lecegini dü�ünen ki�i kutsal ve 
korku veren Tanrl 'Yl tal1lmaz. Günümüzde Tanrl sevgisi üzerin
de 0 kadar e;:ok durulmaktadrr ki, Kutsal Kitap 'taki Tanrl' n1l1 
aYl1l zamanda korkulacak Tanrl oldugu unutulmaktadrr. Günah 
dolu hayatlmda beni �ok eden e;:arplCI dü�ünce �uydu: Tanrl' dan 
korkmak ie;:in yeterl i  sebep vardlr. "Affedilmeye ihtiyaclm yok" 
diyen ki� i yüce Tanrl 'Yl tal1lmaz. Tanrl cehennemde hem vücu
du hem de ruhu yok eder. Cehennem elbette vardrr. Ebedi lanet-
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lenme elbette vardlr. isa böyle söyledi, <;:ünkü biliyordu. isa 
mezardan soma ne oldugunu bi liyor ve b izleri ebedi lanetlenme 
hakkmda ikaz ediyor. 

Eger bi lincimiz tamamen körelmediyse en büyük ihtiyaclmlzm 
günahlanmlzm affedilmes i oldugunu bilmemiz gerekir. 

Danimarkah büyük teolog ve filozof Sören Kierkegaard <;:ocuk
lugunda babasl i le b irlikte s Ik<;:a yürüdüklerini anlahr. Bazen 

"babasl durup ogIuna, "oglum i<;:inde büyük bir umutsuzluk sak
hyorsun" dermi�. Bunu okudugumda pastörlük deneyimlerimle 
her b ir insan i<;:in ger<;:ek o ldugunu ke�fettim. 

Benim pastörlük böigem Ruhr Vadis inde oldugundan s lk<;:a ma
denlere inerdim. Maden sekiz kademe a�agldadrr. Daha a�agl
smda bütün suyun toplandlgl <;:amur kuyusu vardlr. Bu kuyu ve 
i<;: indeki <;:amurlu su bana insam hahrlatrr. Herkesin bildigi gibi 
hayahmlzda muhtelif kaderneier bulunmaktadrr. D l�andan güler 
yüzlü görünebi liriz ancak ger<;:ekte kalbimizin derinliklerinde 
karanhk bir umutsuzluk yatmaktadrr. 

Doktorlar, filozoflar ve psikiyatristlerin hepsi bu ger<;:egin far
kmdadlr. Bu konuda b ir <;:ok kitap yazIlml�hr. B ir psikiyatristin 
"bana tedavi i<;:in gelen gen<;: insanlann saYlS1l1l tahmin edemez
sin" demi�ti. insanlarm <;:ogunlugu bu umutsuzlugun kaynag1l1l 
bulmak i<;:in <;:aba göstermemektedir. insanlann <;:ogunlugu bu 
rahatslzhgm henüz bu yüzyIlda ke�fedildigini zannetmektedir. 
Asl1l1da Kutsal Kitap ' l  yazanlar onun hakk1l1da yok aynnhh 
bilgilere iki bin yIl önce sahiptiler. Kutsal Kitap bir "cesareti 
klfllml� ruh"tan bahseder. 0 bizlere aynca umutsuzlugumuzun 
nedenlerini de göstermektedir. Taml huzurundaki su<;:umuz ha
yahmlzdaki en büyük sorundur. Bu boyutta b ir sorunla yüz yüze 
geldigimizde i�in i<;:inden kendi ba�lmlza <;:lkamayacaglmlzl 
anlanz. BöyIece kalbimizin derinliklerinde 0 karanhk umutsuz
Iuk ba�Iar. 
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GünahlanmlZll1 affedilmesine ihtiyaclmlz var ml? Kesinlikle 
yogunlugumuzun var. Affedilmeye her �eyden yok ihtiyaclmlz 
var. 

Günah nedir? Günah, bizi Tann'dan aYlran her �eydir. Bizler 
günahkär doganz. Örnegin sava� s lrasmda ingiltere 'de dogan 
bir yocuk Almanlar' a  kar�l hiybir �ey yapmaml�tl. Fakat yine de 
dü�man tarafll1dayd!. Aym �ekilde Tann 'ya kar�1 dü�manhk 
iyinde olan dünyaya dogarak tabiat geregi Tann'dan aynlml� 
oluruz. Hayat devam ettikye sUy duvanmlz yükseldikye yükselir 
ve b izler Tann'dan uzakla�tlkya uzakla�mz. O ' nun emirlerinden 
bir tanesine kar�1 yapl1an her davram� bu duvann üzerine i lave 
edilen bir tugla gibidir. Günah müthi� b ir geryektir. 

Günahll1 müthi� geryegi ve geri dönü1mezliginden ilk kez ha
berdar olu�umu anlataYlm. Benim yok gözde bir babam yard!. 
i l i�kimiz yok iyiydi .  B ir gün evde ders yah� rrken a�agldan ba
bam seslendi. Ne oldugunu sordugumda "kasabaya iniyorum, 
benil111e gelmek ister misin? B irisiyle b irlikte gitmek daha eg
lenceli" dedi. "Baba, yann yok önemli bir S ll1aVIm var, bundan 
daha kötü bir zaman olamaz" dedim, 0 da yalmz gitti. 

iki hafta soma öldü. 

Ve onunla 0 gün kasabaya gitmedigim iyin yok pi�man oldum. 
Ve �unu anladlm ki, 0 günkü nazik olmayan davram�lm müthi� 
ve geri dönülmez b ir geryekti. 

Hayatta kay kez hata yaptlgll11Z1 hiy saydll11Z ml? Böyle bir yük
le nasll  ya�ayabi liriz? Eger günahlanmlz affedilmez ise hayatll1 
üstesinden gelel11eyiz. 

Ve ölül111e nasI l  yüz yüze gelebiliriz? Hatalanm ve eksikliklerini 
ebediyete kadar ta�lmak ister m is in? 

Ben ya�h b ir adam oldugum iyin son saniyeleril11i slkya hayal 
ederim. Sevdigim birinin elini tutarak bekledigimi ve zamam 
gelince de kutsal Taml'nll1 varhglm beklemek üzere 0 müthi� 
sessizlige dogru yola ylktJglml görür gibi olurum. 
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Evet, hiy �üphe yok ki b ir gün Tann ' nm huzuruna ylkacaksm 
hem de bütün hatalannla, bütün eksikliklerinle b ir gün kutsal 
Tann ile yüz yüze geleceksin. Ve kanm büyük hatalar hendegi 
tarafIna buz gibi soguk akacak. 

Günahlanmlzm affedilmesine ihtiyaclmlz var ml? Affedilmeye 
her �eyden yok hatta günlük ekmekten b ile daha fazla ihtiyacl
mlZ var. 

2. Affedilmeyi Nerede Bulabilirim? 

Babamla aramda neler oldugunu anlatrlll�tlm. Benim geri dönüp 
hatami düzeltmek iyin hiybir �anSlm o lmayacak. B izim iyin 
yapml� oldugumuz ha�anhgl ve Taml katmda yekilen etkilerini 
yözmek imkanslzdrr. Fatura ödemek üzere gönderilir. 

Yahuda admdaki adam otuz adet gümü� iyin efendisine ihanet 
etti. Ancak hemen soma vicdan azabl yekmeye ba�lad1. Daha 
soma efendis ini satml� oldugu grubun yanma giderek dedi ki, 
"ben yok büyük bir hata yaptIm, paralllzi geri ahn, yanh�l dü
zeltmek istiyorum"; adamlar omuzlanlll s ilkerek cevap verdiler, 
"bize ne? 0 senin derdin, kirne gidersen git." 

Hatalanmlzl ve eksikliklerimizi temizleyip kendimizi Taml' ya 
uygun haIe getirrnek mümkün mü? Günahlann affml nereden 
saglayabil iriz? Onu e Ide etmeyi nasll  ba�arabiliriz? 

Bu sorulara Kutsal Kitap yazarlan hep b ir aglzdan s lcak ve 
müjdeli bir cevap vermektedir. YaratIh� kitabmdan Vahiy kita
bma hep aYlll söz ortaya ylkmaktadlr: günahlanmlz affedileb ilir ! 

Peki de nerede? Beni Kudüs 'ün kapllanndan itibaren Golgota 
tepesine kadar takip edin. Orada b irikmi� kalabahga veya sagda 
ve solda yarmlha gerilmi� iki hayduda aldrrmaym. Bütün dikka
tirnizi ortadakine yivilenmi� adama verelim. Kim O ?  B ize hiy 
benzemiyor. B ir gün b ir kalabahgm önünde durdu ve onlan 
kendisini günah mahkUmu yapmaya davet etti .  Tek bir ki� i b i le 
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daveti kabul etmedi. O 'nda hiybir yanh� bulamadllar. Daha son
ra mahkemeye ylkanldl ve Romah yetkili ler ve Yahudi dini 
liderler tarafll1dan sorgulandl. O 'nu mahkUm etmek iyin hiybir 
neden bulamadllar. HaYlr 0 bize benzemiyordu. O ' nun affedi l
meye ihtiyacl yoktu yünkü asla günah i� lememi�ti. Yine de ora
da yarmlhta asil l  olan O 'dur. 

Niyin? 

Tann adildir. 0 günahlan cezaSlZ blfakmaz. DolaYls lyla günah
larumzl isa'nll1, oglunun üzerine yazdl, ve oglu bizim yerimize 
cezalandmldl. "Oysa, bizim isyanlar/lnlz yiizünden onlln bedeni 
dqildi. Bizim sU9lanmlz yiiziinden 0 eziyet gekti. Esenligimiz 
i9in gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralanyla $tfa 
bulduk " (Ye�aya 53 :5) .  Bu Kutsal Kitap ' taki mesaj lll kalbidir. 
Tann 'mn yargls l isa'nll1 üzerine indi ki b izlerde ban�l bulab i l
dik. Günahlardan annmaYl alabilecegimiz yer buras Idlr. 

HatalanmlZIl1 ve eksiklerimizin yükünden nerede kurtulabi l i
rim? Tann i le nerede ban� yapabilirim? isa 'nll1 yarmlhlllll1 di
binde. "O ' nun oglu isa'nlll kam bizleri bütün günahlardan arl l1-
dmr. " Hepimiz bundan yararlanahm. 

Will iam L. Hull adll1da bir Amerikah yok ilginy bir kitap yaz
ml�tlf. Kendis i, milyonlarca Yahudi 'yi katletmekten sorumlu 
olan Adolph Eichmann iyin görevli pastör olarak atanml�tlr. 
Hull, Eichmann ' l  hapiste tutuldugu sürece on Üy kez ziyaret 
etmi� ve onunla uzun süren konu�malar yapml�, onun son sözle
rini i� itmi�, ona daragacma kadar e�lik etmi� ve küllerinin Ak
deniz ' e  atllmasmda hazlf bulunmu�tur. Bu kitabll1 adl Ruhun 
Sava$l ' dlf. Kitabll1 ba�langlCll1da �unu yazml�tIr: "Benim hede
fim bu igreny günahkän cehenneme gitmekten kurtannaktl." Ve 
sonunda bu milyonlarll1 katlinden sorumlu ki�inin son nefes in
de, "Bir ba�kas1l11l1 benim iyin ö lmesine ihtiyaclm yok. Günah
lann affedi lmes ine ihtiyaclm yok, ve bunu zaten istemiyorum" 
dedigini kaydeder. 
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Eichmann örnegini takip edip onun gibi ö lmek ister misiniz? 
Evet, eger istemiyorsamz bütün kalbinizle isa' ya dönseniz iyi 
olur. isa, Tann' nm oglu, dünyada günahlan affedebilecek tek 
ki�idir c;:ünkü 0 günahlan telafi etmek ic;:in ö ldü. 

Konu�malan sürecinde HuH, Eichmann'a  isa ' nm kamyla günah
larmm temizlenmesini teklif etmekten korkmu�tur. Böyle bir 
cani affedilebilir miydi? Evet ! Her $ekilde ! "0 ' nun oglu isa'nm 

N kam bizleri bütün günahlardan anndmr." Ancak affedilmek ic;:in 
günahlanml if�a etmek ve gözlerim c;:armlhta taklh olarak Tan
n'ya �unu söylemek zorundaYlm: 

jnanzyorum, inanzyorum ki 
jsa benim ir;in öldü; 
Ve 0 'nun kanzyla, 0 'nun degerli kanzyla 
Günahlanmdan annacaglm. 

Kutsal Kitap Mesih isa'nm ö lümü ile hayata dönü�ü ve günahla
nmlZm affedilmesi arasmdaki baglantlYl anlayabilmemiz ic;:in 
farkh tamttmlar kullanrr. 

Kutsal Kitap ' m kullandlgl bir örnek kefil ömegidir. B ir kefil  
kendisini bir ba�kasmm borcuna kar� l sorumlu gösterip borc;:lu 
bunu ödemezse ödemeyi taahhüt eder. B irisi mutlaka ödeme l i
dir. $ imdi ne zaman günah i�lesem Tann'ya borc;:lanmm. Kutsal  
Kitap der ki : "Günahm bedeli ö lümdür." Bu demektir ki  Tann 
günahlamnlZm kefareti olarak ölümümüzü istemektedir. Fakat 
bu isa' nm müdahale edip bizim ic;:in ö ldügü yerde bizleri ebedi 
ölümden kurtarmak demektir. isa Tann huzurunda bizim ic;:in 
kefil olarak bulunmaktadlr. Arttk sec;:im size aittir: ya kendi bor
cunu ödemek ic;:in cehenneme gidersin, ya da isa 'ya dönüp "Me
sih isa benim borcumu ödedigine inamyorum. S ana �ükürler 
olsun" dersin. 

Bu bizi Kutsal K itap ' ta kullamlan ikinci örnege yönlendirir: 
Farz edelim ki bir adam bir esir tüccannm e line dü�er. Kendini 
bir türlü kurtaramaz. Derken merhamet dolu bir adam gelip s a
hibine "bu esir ic;:in kac;: para istiyorsun? Onu azat etmek üzere 
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satm almak istiyorum" der. Bu esir ne zaman özgür kahr? Bede
lin son kuru�u ödendigi anda ! Golgota tepesinde Mesih isa kur
tulu�umuzun bedelini son kuru�una kadar ödemi�tir. Buna ina
nm ve özgürlügü s izin i9in satm aldlgml bil in. isa esirleri satm 
ahr ve günahtan kurtanr. 

Hepsi bu degil .  Kutsal Kitap 'ta s lk9a rastlanan bir ba�ka görüntü 
uzla�madlf. En az aydmlatIlml� imanslz bile uzla�maya ihtiyacl 
oldugunu bilir. Bu nedenle her dinde Tannlan kurbanlarla kan
dlrma dü�üncesini öne süren din adamlan vardlf. Fakat her �eye 
kadir Tann sadece b ir tek kurbal11 kabul eder : "Dünyanm gü
nahlanl11 temizleyip giden Tann'nm Kuzusu ."  Pastörlere ev 
sahipligi yapanlar saYlslz kurban sunmu� ancak isa bizleri Tann 
ile uzla�tlran en yüce pastördür. 0 her �eyin dl�mda Tann ile 
bizim aramlzda ban�l saglayandlf. 

Kullal11lan bir diger Kutsal Kitap kavraml aklanmadu'. Bir Hris
tiyan din karde�lerine �unu yazml�tJ : "Tann bizi sevdi ve kendi 
kal11yla bizi günahlanmlzdan anndlrdl ." 

insanlann büyük bir 90gunlugu Hristiyan olmadan önce geli�
mek gerektigini dü�ünür. Bu korkun9 bir hatadlf. Bizler isa'ya 
oldugumuz gib i yani pis ve igren9 b ir halde gelebiliriz. 0 bizleri 
ya�amllTIlza adamTIl� hallerimizle kabul etmek ister. 0 kend isi 
bizleri YlkaYlp temizleyecektir. 0 her �eyi yeni ba�tan yaratlr. 
"Tann' nm oglu isa 'nm kal11 bizi bütün günahlardan anndmr." 
Bu Yuhanna'nm tal11khgldlf, s izin de tal11khg1l11Z olabilir. 

Kutsal Kitap' ta i�aret edilen her �eye atIf yapamam, ancak sizin 
Kutsal Kitap ' l  okuyup ögremnenizi ümit ediyorum. Ve O ' nun 
muhte�em anndmIma mesajull ke�fedebilirsiniz. 

HatalarnTIlz ve eksikliklerimiz üzerimize 9öktügü takdirde ha
yattan nastl zevk alab il iriz ki? Mümkün degil .  Ancak isa'ya 
ula�t1g1mlzda O ' nun aracllIglyla günahlarnTIlzdan anndlglmlz 
zaman her �ey degi� ir. Korkulanmlz, derin umutsuzlugumuz 
yok olup gider. 



HayatImlZl isa ile c;:erc;:evelemek hic;: de üzücü ve basit b ir olay 
degildir; tarn aksine karanhktan aydmhga C;:lkmaktlr. 

3. Affedilmeyi Nasil isteyebilirim? 

Bu a�amada �öyle dü�ünebilirsin; "birinin günahlannm affedi l
mesini bilmesi rnuhte�ern olsa gerektir. Peki de bu affedilrneyi 

" nasll isteyebilirim? BugÜlle kadar hic;:bir gazete bu konuda b ir 
tek satIT bile yazrnadl. C;agda� eserler bu konu ile ilgilenmiyor 
ve bana bununla ilgili bir �ey söyleyecek hic;:bir film bilmiyo-
rum." 

Affedilrneyi nasll saglayabilirim? i�te bu yaklcl b ir soru ! 

Bana öyle geliyor ki senin ic;:in yapllacak en iyi �ey hemen � imdi 
sakin bir yer bulup yardlrn ic;:in Tann'ya yakarmandIT. 

o dirilendir, 0 canhdlr. Kutsal Kitap ' ta imanhlar, Tann 'ya ya
karanlar olarak talllrnlanml�t1r. 

Seni isa'ya dogrudan baglayan bir hat vardlr. Belki daha önce 
hic;: kullanmaml�mdlr. Ne kadar aYlp ! Neden �u anda O 'na yal
varmlyorsun? Numara c;:evirmen b ile gerekmez. Sadece "Mesih 
isa" de, O ' nu kar�mda bulacaksm. O ' nunla temas alllnda sag la
nIT. Duanm gerekc;:esi de budur. 

Ancak O ' na ne söyleyeceksin? Call1lll s lkan her �eyi; örnegin 
"Mesih isa, bir a�k ili�kisi ya�lyorum ve koparnlyorum, ama 
yanh� oldugunu da b iliyorum, bana yard 1m et" diyebilirs in. Ve
ya "Mesih isa, i�lerim yolunda gitmiyor, Ylllardan beri vergi 
ödemekten öteye gidernedim, iflas etmek üzereyim, bana yar
dIrn et" diyebilirs in. Veya belki de �unu söylersin, "Mesih isa, 
kanma sadlk degilirn, ic;:inde bulundugum günahtan kurtulaml
yorum, bana .yardlm et" d iyebilirs in. H ic;: kimse ile payla�amaya 
cesaret ederneyecegin �eyleri bu özel hatta isa ile payla�abilir
sin. 0 seni duyar. 0 'na kalbini ac;:. Bütün hatalanlll itiraf et. 0 
seni kurtaracaktIT. 
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Sonra O 'na de ki : "Mesih isa, pastör Busch diyor ki senin kanm 
her �eyi dogru yola koymaya yeterliyrni�. Dogru mu?" O 'na sor. 
istersen O 'nunla saatlerce konu�. 0 seni dinler. 

"Tamam" diyebi l irs in "O 'na her �eyi söyledigimde belki bana 
cevap vermeyecek." HaYlr, merak etme seni dikkatle dinleye
cek. O ' nun sana hangi kanaldan konu�acagml sana söyleyece
gim. Hemen bir inci l  al, Yuhanna'Yl ay ve okumaya ba�la, daha 
sonra Luka'ya gey. Hepsini gazete okur gibi oku. Ve isa'nm 
seninle konu�maya ba�ladlgml yok kIsa zamanda fark edecek
s in. Bu, Kutsal Kitap ' l  diger kitaplardan aYlran �eydir. 0 Tan
n'nm bize konu�tugu kanaldlr. 

Bir gün birisi bana dedi ki, "Tanrl 'nm konu�masml dinlemek 
istedigimde ormanda bir gezinti yapanm." Ben de, "yok gülüny" 
dedim, "ben ormandayken yapraklann hl� JrdamaSml, ku�larm 
ötü�ünü ve sulann mmldanmasml duyanm." Güzel, ancak or
man bana hiybir zaman günahlanmm affedilip edi lmedigini 
söyleyemez, veya Tanrl 'nm yardlmlanm nasll alabi lecegimi 
gösteremez. TanrJ bütün bunlan bize sadece Kutsal Kitap ile 
aYlklaml�tlf. 

ibadet ve dua iyin her gün sadece on be� dakika aYlr. 0 ' na de ki, 
Mesih isa bak 0 kadar yok i�im oldugu halde asla tek ba�lma 
yapmlyorum." isa i le her �eyi payla�abil irsin. 0 halde inci l 'den 
bir bölüm oku ve bu arada devamh olarak "Mesih isa, benimle 
konu�" d iye dua et. Ve 0 anda Tanrl'nm sana uygun bir sözü 
gelecektir. Ayetin altml yizerek Tanrl bana bunu söylüyor diye
ceksin ve istersen yan tarafa da tarihi atabil irs in. 

Ben B irinci Dünya Sava�l s lfasmda telgrafyl olarak görev yap
tIm. 0 zamanlar tels iz i leti�imi bi linmiyordu. C ihazlammz kü
yüktü ve teUere baghydJ. B ir gün b ir tepeye gözcülük yapmaya 
gitmi�tim. Orada slgmacak bir yer yoktu. B irden hafif yarah b ir 
asker gördüm. Ona seslendim, "hey yere yat, b izi gördüler vura
caklar." "Bu yarayla izine gidecegim" dedi. Sonra "senin ciha
zm da eskiyrni�" dedi. "Evet, eski model" dedim. "Kelepyeleri 
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de gev�ek" dedi. "Evet" dedim. "Bak" dedi,  "bir pan;:aSI da ek
sik." "Sesini kes" dedim. "Karargah ile temas ,kurmaya �ah�IYo
rum." 

Kutsal Kitap 'ta da durum aymdlr. Ben hep isa 'nm sesini duy
mak isterim. Ancak insanlar gelip bana Kutsal Kitap insanlar 
tarafl11dan yazI1ml� bir kitaphr dediklerinde onlara "sus ben 
Kutsal Kitapta isa ' nm sesini duyuyorum" derim. 

"Ne demek istedigimi anhyor musunuz? isa b izimle sadece b ir 
tek kanaldan konu�ur: Kutsal Kitap. 

Kutsal Kitap ' l  inceleyen diger insanlarla da irtibatta olmahsm. 
Ben insanlara bu �ekilde konu�tugumda bana hep "bunlar moda
SI ge�mi� �eyler, artIk kiliseye sadece ihtiyarlar gidiyor" derler. 
Ben otuz Ylldan fazla gen�lik i�in �ah�hm ve �ok saYlda gen� 
insamn affedilmenin b ir ger�ek olduguna, isa ile konu�abi lece
gimize ve O'nun da b ize cevap verecegine tamkhk ettigini gör
düm. 

Bu konularda deneyimli erkek ve kadl111ann dostlugunu isteyin. 
Evet cennete giden yolda yürümek isteyen insanlar vardrr. 

Bugün isa kar�l11da durup sana "hatalarmla ve günahlannla bana 
gel in, s iz lere ruhlannlz i�in dinlenme verecegim. Evet ben gü
nahlarl111Z1 affedebilirim" demektedir. 
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SiNiRiME DOKUNUYORSUN! 

Hepimiz diger insanlarm sinirlerimize dokundugunu dü�ünürüz, 
öyle degi l  mi? Bu, günlük ya�amm bir paryasldlr. Bir insanm 
bizi rahatslz etmedigi gün yok az bulunur. Ancak bu diger in
sanlar iyin de aymdrr; b iz de onlarm s inirine dokunuruz. Herkes 
herkesi s lkabi lir. Ama e�im beni asla rahatslz etmez. Ama beni 
geryekten rahatslz �denler vardlr. S izin iyin de aym degil mi? 
$üphesiz öyledir. D igerlerine bu bakl� �ekli ailelerimizde, kom
�ulanmlzda, i� irnizde ve sanayimizde ve hatta kil isemizde sürüp 
giden sürtü�menin temel nedenidir. Bütün dünya "sinirime do
kunuyorsun" sendromundan yekmektedir. 

Pek yok insan "eger etraflmda �u ve �u o lmasaydl hayattan zevk 
ahrdlm" der. 

DolaYls lyla bizler �u soruya yok fazla zaman harcanz : "insan la
nn sinirimize dokunmasml nasl l  engelleriz?" 

Bu geryekten yok büyük bir derdin bir klsmml olu�turur. Bu 
öksüren b irinin püskürttügü bir parya gib idir. Ciddi bir akciger 
enfeksiyonu geyiriyor olabilir. 0 zaman öksürük püskürtüsü iyi 
olmayacaktrr. Bu durumda ihtiyacl olan �ey iyi kontrol ve teda
viden geymektir. B irbirimizin s inirlerine dokunmamlZ dünyanm 
yektigi yok ciddi hastahgm belirtis idir. Bundan daha derin b ir 
neden ise ömegin kom�umuzun sevimsiz karakteridir. 

Geryek neden bütün dünyaYl etkileyen b ir hastahktrr. 
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1. i�inde Ya�adlglmlz Dünya 

Ben dünya görü�ümü Kutsal Kitap' a  boryluyum. Benim dü�ün
ceme göre Kutsal Kitap ' m  yakla�lml yegane geyerli olandlr. 
Felsefelerin yogu yirmi yll iyersinde güncelligini kaybeder. 

Kutsal Kitap der ki, "Tann dünyaYl mükemmel olarak yaratml�
tIT." Adern Havva' nm Havva ise Adem' in sinirine dokunmu
yordu. Aralannda mükemmel b ir uyum vardl, aYlll uyum insan 

" ile Tann arasmda da vardl .  ili�kilerinde en küyük b ic sapma bile 
yoktu. 

Fakat Kutsal Kitap' a  göre insanm tarihyesinin ba�langlcmda bir 
felaket olmu�tu: Dü�ü� . insan denemeye ahnml�tl. Belirli b ir 
agacm meyvesini yememesi gerekiyordu. Tann bunu yasakla
ml�tl. Fakat 0 kadar cazipti ki, insan dayanamadl ve itaat etme
meye karar verdi. Ve Adern yasak meyveyi yedi. Ve bunun s o
nucu olarak büyük bir yatlak olu�tu. 

Tann ile i l i�kis i bozuldu. Tann insalll cennetten kovdu ve cen
netin kapisma nöbetyi olarak iki melek koydu. Tann ile aynh
glmlz ta 0 zamandan ba�lar. 0 zamandan beri b iz Tann 'Yl ra
hatslz ederiz 0 da b izi rahatslz eder. Bunu göstermek iyin sade
ce insanlara Tann hakkmda konu�. Hemen tepki gösterirler "ya 
kes �unu, Tann' nm var olup olmadlgl bi le belli degil ki" derler. 
Tann ile aramlzda yok büyük b ir körfez bulunmaktadlf. 

Diger yandan insan i li�ki leri bozuldu. Adem' le Havva'nm yo
cuklan birbirlerini yekemiyorlardl .  iki erkek karde� vardl .  B i l
digimiz gibi il i�ki leri hep gergindi. Bu iki kardq Kayin i le Ha
bil b irbirlerinden yok farkhydllar. Bir gün yiftyi olan Kayin tar
lasilll yapalarken karde�i Habi l ' i  gördü, "umanm buraya gel
mez, onu görmeye dayanamlyorum" diye dü�ündü. Ama Habil 
onun yalllna geldi ve b irkay söz söyledi. Bunun üzerine Kayin 
yapaSl ile Habil ' in nefret ettigi yüzüne dogru yere dü�ünceye 
kadar vurmaya devam etti. 
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Bizler uygar insanlanz; birbirimizi c;:apayla öldünneyiz ! Ancak 
gazeteleri okursamz bu gibi �eylerin haIen oldugunu görürsü
nüz. Nazi sava� suc;:lulannm davalanm dü�ündügümdc kendime 
�unu söylemcdcn edemem, "bunlar Kayin ile aym aklt ta� lyor
lardl; kendi cinslerine kar�1 nefret doluydular." Bu nefretle yüz 
binlerce erkek, kadm ve c;:ocugu öldürdüler. 

Biz insanlar, hic;: kimse görmezse hic;:bir �ey olmaml� gibi dü�ü
nÜfÜz. KaC;:lmlz böyle hic;: kimse gönnedi diye günah i� lemi�iz
dir? 

Kayin üzülmü�tü. B ir ses duydu: "Kayin !"  Kim olabil irdi ki? 
Ses tekrar etti "Kayin ! "  ic;:ine buz gibi bir korku doldu. Kendis i
ne seslenenin Tann oldugunu anlad!. Tann hep oradayd!. Tann 
her �eye �ahit oldu, ama tek bir kelime etmedi. "Kayin" diye 
tekrar ses geldi. "Karde�in Habil nerede?" Kayin, "Bilmiyorum, 
karde�imin bekc;:is i miyim ben?" diye kar� l l tk verdi. Tann, "Ne 
yaptm?" dedi, "Karde�inin kam topraktan bana sesJeniyor" (Ya
ratlh� 3 .  bölüm). 

Bu öykü Dü�ü� döneminde ortaya C;:lkan büyük c;:atlagm mü
kemmel bir örnegidir. B ir �eyler bozuk oldugu ic;:in insan ili�ki
leri artlk aym degi ldir. Tann Kabi l ' in canllli s lkml�tlr s izlerden 
bazIlannm da camm s lkmaktadlr. Sorun �udur, bizler arkada�la
nmlzdan vazgec;:emeyiz, tabi i  ki Tann' dan da vazgec;:emeyiz. 

Bu ya�adlglmlz dünyadlr. 

2. Sözler Yardlm Edemez 

"iyi Tann"dan söz etmenin bir faydasl yok. Tann ile bizim ara
mlzda bir duvar, b ir körfez var. Sava� slrasmda evim ve Essen 
kentinin hemen yansl alevIer ic;:indeyken bir kadm bana gelerek 
"Tannn bunlara nasIl izin veriyor?" deyince ben de "belki de 
sana dü�mandlr" dedim. Dü�ü�ten bu yana Tann ile insan ara
smdaki ili�ki kopmu�tur. Tann'dan uzak kalarak diger insanlarla 
i l i�ki lerimiz de aym degildir. insanlarm sinirimize dokunmas 1-

- 154 -



nm nedeni budur. Son tahlilde eger kom�un seni s lklyorsa bu 
Dü�ü� nedeniyledir, yünkü biz insanlar Tann'dan ayn dü�tük ve 
dünyadaki en iyi bilgi bile hiybir �eyi degi�tirmeyecektir. 

B ir gün isviyre smmndaydlm. Gümrük binasmm iyinde duvarda 
�u sözleri ta�lyan yekici bir poster vardl :  "Birliktelik daha iyi
dir ."  Kendi kendime dü�ündüm, "�üphe yok ki öyledir; ancak 
birisi benim sinirlerime dokunuyorsa bunun hiybir yaran yok-

N tur." B ir diger posterde �unu okudum, "diger insanlara iyi dav
ranm. "  Amerikahlar �ehirlerimizin her sokak kö�esine �u s loga
m ta�lyan posterler yapl�tlrml�tI "GÜlÜmseyin." Ancak her �eye 
ragmen hiybir �ey degi�miyor. 

Teoloj i  Fakültesinde okurken devamh ziyarete gelen bir aile 
hatIrhyorum. 0 aile iyersinde bir birlik yoktu. Hepsi aym köyde 
ya�amasma ragmen aralannda yok faz la tartl�ma ve fikir aynhgl 
yard! .  B ir pastör ögrencisi olarak kendi iyimserligimle bütün b ir 
aileyi bir a�am aym yerde toplad1m, amaClm birbirleriyle uz
la�ma saglamalan iyin ibadet düzeyinde bir toplantI yapmaktI. 
Önce ben konu�tum. Saat on bir c ivarmda her �eyi yoluna koy
mu�tum ve hepsi el s lkl�tIlar. A�m ne�elendim ve "sen iyi bir 
pastör olacaksm" dedim kendi kendime. "<;ünkü büyük bir i� 
ba�ardm. " Böylece mutlu bir �ekilde eve dönüp yok iyi uyudum. 
Ertesi gün ailenin geny kadmlanndan birisi i le  kar�Ila�tlm ve 
ona dedim ki :  "Dün ak�am olaylarm geli�me yolunu gönnek 
muhte�em bir �eydi, degil miT' "Muhte�em mi?" diye sordu, 
"daha sonra ne oldugunu biliyor musunuz?" Rengim uymu�tu. 
"Ne?" diye sordum. 

Eve dönerken yeniden tartl�maya ba�laml�lar. Ve her �ey daha 
da kötüye gitmi� ! Bunu tuhaf buluyorsunuz degil  mi? Ben bu 1-
muyorum. 0 gün dü�ü�ün, Tanrl i le ili�kilerirniz ve insanlar ile 
ili�kilerimizin bozulmasmm geryekliginden kesin olarak haber
dar oldum. 

insanlar bana slkya yazarak �öyle derler, "pa stör Busch: Falanca 
bir yerde birbirleriyle geymemeyen akrabalanm var. Lütfen 
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onlan z iyarete gidebilir misiniz?" Ben ise bunlan daima redde
derim e;ünkü ba�kalanna tavsiyede bulunmanm ne kadar yarar
SlZ oldugunu bilirim. Bütün insanlann seni rahatslz ettigi bir am 
dü�ün. Ne yapman gerektigini söyleyebilirim ancak bunun hie;
bir anlaml olmaz bu da gere;ek bir trajedidir. 

Bunu ae;lklamaya e;ah�aYlm:  

Bir aileyi davet ertigimi farz edin. Ve daha soma onlann on yedi 
ya�mdaki oglu gelmi� olsun. Tamamen gev�ek, kot takIm giy
mi� ve sae;lanm son moda yaptlITlll�tlr. Baba bi line;li, iyi davra
m�h b ir kanm görevlisi kIzar ve patlar, "�una bak, baksana �u
na" oglunun gereksiz görünü�ü babaYl kIzdrrmt� ve kamm kay
natml�trr. 

Veya olaYl iyi b ir Hristiyan olan annenin yasal olmaya egilimli 
olmasl olarak alm. KIZI ruj sürme cesaretini gösterir ve anne ise 
"bu kIz sinirlerimi ne kadar yerinden oynattyor !"  der. Aym za
manda klZt "Allnem benim sinirlerimi oynattyor !"  diye dü�ünür. 

Peki bu her yerde aYl11 degil mi? 

Bir gün kendisine bo�anmanm günah oldugunu ae;tklamaya e;a
lt�ttglm ve bo�allma davasl görülen bir adam üstüme atladt ve 
dedi ki "pastör Busch, kes �unu, kanmm sabun yeme �ekli be
nim sabnmm tükenmesine neden olmu�tur." 

Bunu tuhaf buluyor musunuz? Ben bulmuyorum. Bu beni sade
ce deh�ete dü�ürüyor. Bunlann küe;ük ve önemsiz �eyler oldu
gunu dü�ünüyor musunuz? HaYlr degiller. Bütün bunlar Tan
n'dan uzak erkekler ve kadmlar olarak ya�adlgtmtz bu hasta, 
dü�ük, isyankär dünyamn belirtileridir. 

Klzdrrmak zaman ie;ersinde bazI e;ok ciddi �ekillerde olu�abilir. 
Essen'de e;oklu sklerozis nedeniyle tamamen feIe; olmu� bulunan 
bir gene; klZ tanmm. Küe;ük bir evde ya�ar. Hemen yan tarafmda 
beneil, kaba b ir gene; adam ya�amaktadlr. Bu adam her ak�am 
televizyonu sesini olduke;a yüksek düzeyde ae;arak seyreder. 
Hasta klZ her ak�am evleri birbirinden aYlran ince duvardan 
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televizyonun sesini d inlemek zorundadrr. B ir gün klz adamdan 
televizyonun sesini b ir pare;a klsmasml ister, fakat adam tam 
aksine sesi sonuna kadar ae;ar. Ve böylece gene; ytldan ytla, ge
ceden geceye, saatten saate bu duruma katlanmak zorunda kahr. 

Bu biz insanlann ne kadar sert olabildigimizi gösterir. 

Ben gene; bir pastörken 1 50 genci teyitten gee;meleri ie;in hazlr
lamak zorundaydlm. Her birisini evlerinde ziyaret etmeye karar 

" vermi�tim. Hepsi kirahk evlerde ya�lyorlard1. iIk ziyaret ettigirn 
evde insanlan kavga eder vaziyette buldum. ikincisinde kavga 
ediyorlardl .  Üe;üncüsünde farkh degillerdi. Zaman ie;ersinde 
e;ocuklara bu evlerde kavga edilmeyenin bulunup bulunmadlgml 
sordum. Sadece üe; veya dördü varml�. Peki bu bütün diger aile
lerin kavga ettigini mi gösterir? B ence evet. Kavga eden �ilele
rin e;ocuklanna neden kavga ettiklerini sordum. Cevaplan "e;ün
kü yallllz ya�lYoruz" oldu. 

Durum bundan ibaret. Ve bütün bu s inir gerginligi �artlannda 
bizlerin cesaretli, güler yüzlü ve e;ah�kan olrnamlz beklenmek
tedir. AyagmlIza b ir �ey dü�tügü zaman biraz call1mlZ yanar. 
Ama diger insanlar devamh s inirlerimizi bozarsa bu dayalllimaz 
olur. 

3. Tann Müdahale Ediyor! 

Egcr bütün söylemem gereken bu olsaydl hie;bir �ey söyleme
mek daha dogru olurdu. Ancak s izin ie;in inallllrnaz eglencel i  
haberlerim var: bütün bu sinir gerginligi ortamI, bu kar�lhkh 
incitme ie;ersinde Tann büyük yardlm severligi ile müdahale 
eder. Dünyanm bu aCl durumu Tann 'Yl degi�tirmez. HaYlr, 0 i�e 
kan�rr. 

Ve bunu harikulade b ir �ekildc yapar. Bu Kutsal Kitap ' m  b ir 
mcsaj ldrr, bu nefes aldrran bir mesajdrr. Tann kendis ini b izden 
ayrran duvan Ylkml� ve bizlere oglu isa'nll1 araclhglyla gelmi�
tir. Bugün erkekler ve kad1l11ar Kutsal Kitap ' m  mesaj ml redde-
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diyorlar c;:ünkü onu i lgis iz buluyorlar. Bu daVrallI� sadece b izim 
neslimizin körlügünü gösterir. iSa'YI reddetmekle son umutlaflllI 
da bo�a atml� oluyorlar. 

Bizim gibi insanlara ne mutlu ki Tann kendisini bizden aYlran 
duvan Ylkml�tlr. Bizim gibi insanlara ne mutlu ki isa ya�antl
mlzda köklü degi�iklikler yapmak ic;:in gelmi�tir. 

Peki bunu nasI l  yapabilmektedir? 

a) Tann ile Ban� 

Bütün mükemmellikler isa' nll1 �ahslllda bir araya gelmi�tir. 
O 'nunla Tann'nlll araSI hic;:bir zaman aC;:llmaml�tlr. 0 Tann' nlll 
ogludur. 

Bir gün birisi bana dedi ki :  "isa tlpkl b iz im gibi sadece bir in
sandl; 0 sadece bir dinin kurucusudur hepsi bu." Ona �u cevabl 
verdim: "Zannedersem aYllI ki� iden bahsetmiyoruz, ben, ' sen 
a�agldansll1 ben yukandallIm' diyen ki�iden bahsediyorum." 
Benim dü�ündügüm �ahls yüce Tann'nlll ogludur, tek olandlf, 
bizim zavalh kaYlp sapml� dünYallllZa gelmi� olan olaganüstü 
ki�idir. 

isa ile Tann'nll1 araSI hic;:bir zaman aC;:llmaml�tlf. Ve hic;: kimse 
hatta Yahuda b ile O'nun s inirlerini bozmanll�tl ki Yahuda O 'na 
ihanet etmi�ti .  isa ise Yahuda' YI sonuna kadar sevmi�ti. isa 'YI 
�u aC;:ldan görmeni isterim: s inirleri ba�kalan tarafllldan hic;: bo
zulmaml� yegane insan. 

Örnegin isa'nlll c;:armlha geri li�inin arifesindeki son yemegi eie 
alahm. Bi ldiginiz gibi Kutsal Kitap zamanlannda doguda insan
lar yemek yerken sandalyede oturmazlar, masallIn etrafl l1da 
bulunan büyük minderlere yatarlardl. Toprak üstünde bu ko
numda nasI l  yemek yedikleri beni a�an b ir konu ! Emin oldugum 
yegane �ey yatarak c;:atal blc;:ak kullanmak imkanslzdlr. Fakat 
yemek yeme yöntemleri buydu. Aynca oturmadan önce herke
sin sandaletlerini C;:lkanp ayaklanllI Ylkamasl da bir gelenekti .  0 
gün yine sandaletlerini C;:lkanp masanlll etrafllla yerle�tiler. 
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Petrus, anlamh bir �ekilde Yuhanna'ya bakarak "evet iyimizden 
biri gidip ayaklanmlzl silmek iyin b iraz su getirmek zorunda 
kalacak. B ir defahgma bunu sen yapabi l irsin. Her �eyden önce 
en geny olan sensin. Yuhanna sen hep hafif takIhyorsun, buda 
benim sinirlerimi bozuyor" der gibiydi. Yuhanna ise omuz s i l
kerek kendi kendine �öyle dü�ündü "bu Petrus beni hep kIzdlfl
yor. En geny ben oldugum iyin hep üstüme geliyor. Neden su 
almaya Yakup gitmiyor ki?" 0 s lrada kö�ede bulunan Yakup ise 

" "Neden ben? Ben Mesih' in en gözde havarilerinden biris iyim. 
Bunu bir kere de Matta yapsm" diye dü�ünüyordu. Ve böylece 
her b irisi i�ten kaymak istemekle birbirlerinin s inirlerini bozu
yorlard! .  

Hemen sonra isa ayaga kalkt!. Havarilerin rengi uymu�tu. "Su 
almaya 0 mu gidiyor?" Evet 0 gidiyor. isa beline bir hizmetyi 
önlügü takml� olarak geldi, e l inde su dolu b ir kap ve bir sünger 
vardl, ve havarilerinin ayaklanm temizlemeye ba�lad l. Yahu
da'mn, Petrus'un, Yuhanna'nm, Yakub' un, Matta'nm ayaklanm 
(�unu da söyleyeyim benim ayaklanml da). 

isa 'nm, Tanrl'nm oglunun ki� i l iginde bütün mükemmelliklerin 
toplamTIl� olmasl ne kadar dogrudur. Tanrl O ' nun iyindedir. Ve 
o diger insanlan sevmi�tir. 

Ancak �u anda s ize isa'Yl görmeyi en yok sevdigim yerde, yar
mlhta gösterrnek istiyorum. Hadi Kudüs'ün kaplsmdan geyip 
tepeye Ylkahm. Tepede bir kalabahk var, ellerinde mlzraklan i le 
Romah askerler, nöbet tutuyorlar; ve Üy tane yarrnlh dikilmi�. 
Benim bahsettigim ki�i ortadakinde aSlh duruyor, ba�mda ise 
dikenli tellerden bir tay var. Gözlerini O ' ndan kaylrma yünkü 0 
senin iyin aCI yekiyor. 0 sen günahlarmdan armasm ve Tanrl ile 
uzla�asm diye ölüyor. 

Tann ile senin ara na yekilmi� olan engelin kaldmlmasml ister 
misin? 0 zaman isa'nm yarmlhma gel. 0 isa ki senin iyin öldü 
ve yeniden dirild i ;  0 Tanrl tarafmdan ban� elyisi olarak gönde
rildi. Seni durduracak yok saYlda �üphe olacakhr, bunlara izin 
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verme. isa 'ya güven. Günah yükünü O ' nun huzurunda aYlkla. 
Ve O 'na de ki : "Bundan böyle sana ait olmak istiyorum." 

Bu adum atarsan, T31ITI ban� hediyesini sana verecektir. Elyi 
Pavlus Romahlara mektubunda �öyle der : "Bu nedenle bizler 
iman yoluyla hakh bulundugumuzdan Rab isa Mesih sayesinde 
Tann i le ban�a ula�tlk." Evet, geryekten de isa Tann'nm ban� 
e lyisidir. O 'nu kabul edin. isa 'Yl b i lip de O ' nun ban� teklifini 
ger i yeviren bütün erkekleri ve kadmlan dü�ünrnek ne kadar 
deh�et verici .  Onlan kendine örnek alma. Senin ruhunun a�kI 
iyin sana yalvanyorum, Tann' nm isa sayesinde göndermi� 01-
dugu ban� teklifine "evet" deo 

Bugün bazI gazetecilerle konu�tum. Günümüzde ve yaglilllzda 
haIen inanmaya deger b ir �ey olup olmadlgml sordular. Onlara 
"samimi olarak" dogrudan �unu söyledirn "iki dünya sava�l 
görmü� ve Nazi rej imi a ltmda ya�31m� birisi olarak artJk neye 
dayanabilecegimi bilmiyorum. Dü�ünürlerimiz ve s iyasetyileri
miz kendi süslü laflanl1l ciddiye alnllyor, ben neden alaYlm? 
HaYlr bu dünyada neye inanacaglml bilmiyorum, ancak Tan
n'nm bana is� vasltaslyla göndermi� oldugu ban� teklifi hariy-
tir. " 

TaJIT I 'nm tekl ifini ciddiye alabil iriz. HaIen geryek olan yegane 
�ey odur. Üzerinde bir parya dü�ümneye deger. Eger "artlk hiy 
kimseye güvenemezsin" diyen ruhsuz insanlardan biri isen 0 
zaman geryekten ihtiyay duyacagm �ey Kutsal Kitap 'trr. Rab 
Isa' nm ki� iliginde Tann seni yok ciddiye ahm�trr. Ve �imdi 
O ' nun ban� teklifini ciddiye alma S lraSl sendedir. 

isa Tann ile senin arandaki baglantJYl yeniden olu�turur. Belki 
kar�l ylkarak "ben her Pazar kiliseye g ider bagl� kutusuna para 
atarrrn" dersin. Eger Tann ile ban� iyinde degilsen bu hiybir �ey 
degildir. isa senin iyin ö ldü. 0 senin bütün yanh�lanl1l üstlendi 
ki, sen de O ' nun ayaklanna kapal1lp "Rab sana geldim, bil iyo
rum ben zavalh kaYlp b ir günahkärnn. Ama sana inal1lyorum. 
Seni Mesih olarak kabul ediyorum" diyebiles in. 
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HayatI yakalamanm ve Tann ile ban�a ula�manm yolu budur. 

b) Diger insanlarla Barz� 

isa b ir hayata girdiginde Tann ile ve diger insanlar ile ban�l 
getirir. Bizler böylece b irbirimizi klzdrrmaktan vazgeyeriz. 

S izlerden bazllan mükemmel Hristiyanlar olabilirsiniz ancak 
ba�kalan s izi  kIzdmrsa yanh� bir �ey vardlr. Aylk ml? Diyeb i-

N lirsin ki "sen benim kom�umu talllmazsm, 0 geryek bir manyak
trr." 0 zaman ben derim ki, "onu sevmedigin sürece senin ya
�ammda bir hata var demektir. <;:ünkü isa hayatImlza girdiginde 
bizler etrafImlZdakiler nedeniyle bu kadar hassas ve bu kadar 
incinmi� olmaktan vazgeymeliyiz." 

isa bizlere Tann i le ve bizi  klzdrran diger insanlarla ban� teklif 
etmektedir. Öyleyse bazllanna dayanamlyorsan isa 'ya ihtiyacm 
var demektir. O ' nun d l�mda hiy kimse sana yardlmcl olamaz. 

<;:ok iyi bir arkada�lm var fakat ev sahibi geyimsiz bir p inti. B ir 
gün arkada�lma b ir mektup yazml� "�unu yap, bunu yap ve �u 
kadar kira öde" g ibi . Arkada�lm dedi ki "mektubu okudugumda 
yok öfkelendim ve ona cevap yazmaya hazrrlandlm, 0 s rrada 
gözlerimin önüne benim iyin ve ev sahibim iyin ölmü� olan isa 
geldi ve mektubu yazamadlm, onun yerine yanma gittim ve 
dedim ki, ' Bay falanca, aramlzda bu kadar kmCl b ir dil kullan
mallln b ir anlaml var ml? ikimiz de konu�maya aylk insanlanz. 
Ben senden ho�lalllyorum ve bana bu tarzda konu�malll istemi
yorum. '  Ev sahibi tamamen sakinlqti ve aramlzda hiy sorun 
kalmadl" 

Fransa'da Erino Dopozzo admda bir Müjdeci talllnm. Sava�ta 
bir süre toplama kampmda kaldlktan sonra b ir kolu yarah olarak 
eve dönmü�tü. $u hikayeyi anlattJ : "Bir gün top lama kampmll1 
komutalll beni yagrrdl .  Tek ki� ilik servis hazrrlanml� bulunan 
bir odaya almdirn. AytJm. Komutan iyeri girdi  ve yemege ba�la
d!. Dudaklanlll yahyordu ve ben ayhktan ölüyordum. Kahvesi 
gelince küyük bir paket ahp fincanll1 yanll1a koydu. Bana dedi ki 
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' �u paketi goruyor musun? Paris ' ten kann göndermi�. iyinde 
bisküvi var. ' (Fransa'da yiyecek yok kitt! ve qim onu gönder
mek iyin epey mahrumiyet yekmi� olmahydl) sonra adam bis
küvileri yemeye ba�ladl. Ona yalvardlm, lütfen bir tane de ba na 
ver ki e�imin bir hediyesi olarak muhafaza edeyim. Adam güldü 
ve hepsini yedi ." 

Böyle bir durumda duygulanmlz nefrete dönü�ür. 

Dopozzo öyküsüne devam etti ve 0 zaman Kutsal Kitap ' lll, 
'Tanrl sevgis i kalbimizde gizlidir' deyi� inin ne demek oldugunu 
anladml. Adama aClmaya ba�ladlm, "zavalh adam seni hiy kim
se sevmiyor. Etraflll nefretle yevrili . Ben ise Tann'nll1 evlad l 
olarak ne kadar imtiyazhYlm." Dopozzo adamll1 kendisini in
citmesine izin vermemi�ti. Komutan da bunu hissetmi� olmahy
dl ki, hlZla odadan dl�an Y lkml�tl. 

Sava�tan sonra Dopozzo onu gönneye gitti. Kaplda Dopozzo'yu 
görünce adamlll rengi uymu�tu. "intikam almaya ml geld in?" 
"Evet intikam almaya geldim. Gel b irlikte kahve iyelim. Ara
bamda kek var. ikimiz iyin iyi b ir kahvaltl olacak." Adam fena 
halde kIzml�t1 . Ancak hemen 0 anda anladl :  isa'ya dönen insan 
artlk nefretin esiri degildir. 

Büyük �ehirde görev yapan ya�h b ir pastör olarak insanlann 
"yok yall1lzim hiy kimse beni sevmiyor" diye �ikayet ettigini 
i� ittim. Bu gibi laflara dayanamlyorum. Hep �unu söylemek 
istiyorum: "Kendinden ne haber? Sen kay ki� iyi seviyorsun?" 
Kendimiz b ir buz paryaSI oldugumuzda dünyada sevgi olmad l
g1l11 söylemek akIlcl olmaz. 

Bu benim ba�lma geldiginde kendime dedim ki, "diger insanlara 
kar� l daha nazik olsam iyi olacak. "  Fakat yok kIsa sürede bW1Un 
imkanslz oldugunu anladlm. Kalbimiz "kendimiz" ile dolup 
ta�lyor ! BazI  ki�ilere kar�l yakll1 oluruz yünkü ho� insanlardlf. 
Peki ya digerleri, yani bizi kIzdlfanlar? Dünyanm öbür ucundaki 
birini sevmek 0 kadar gÜy degil .  Ancak kom�uyu sevmek söz 
konusu oldugunda i� ler b iraz kan�lr. 
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�una inamyorurn ki, korn�urnuzu sevrneyi ögrenmezsek dünya 
asla degi�rneyecek. Ki�isel deneyirnierirn bunun kolay olrnadl
gml gösteriyor. isa ya�antIrnlZl eIe aIdlgmda bize sadece Tan
n'nm ban�ml vermekle kalmaYlp insanlarla da ban� iyinde 01-
rnarnlza yardlrncl olur. 

isa bugüne dünyada b ilinrneyen en büyük devrimi yapabilir. Bu 
olu�tugunda hepirniz bunu kabul etrneliyiz. 

" Size yalvanyorurn beni sadece dinlernekle kalmaym. isa'ya 
güvenin. 

"isa'Yl buldum ve isa beni buldu" diyebilrnenizi ne kadar ister
dirn. 



HER $EY DEGiSMEK ZORUNDA . . .  
AMA NASIL ? 

Ben gene;ken, artlk unutulmu� b ir yazar olan Max Eyth' in yaz l
lan öfke doluydu. Kendisi mühendisti ve yazllan hep sanayi 
e;ag11l11l ba�langlcma odakhydJ.  Bunlardan bir tanesi Mesleki 
Trajedi'dir. Burada gene; bir mühcndisc e;ok önemli bir anla�ma 
tekl if edildigini anlattr. Proje bir nehir üzerine bir köprü in�a
s11ldan ibarettir. Köprü nehrin denize döküldügü yere yaptla
cagmdan med cezire dayamkh olacakhr. 0 günlerde bugünkü 
teknoloji  yoktur. 

Gene; mühendis i�i alIr ve devasa bir köprü in�a eder. in�aat 
bittiginde resmi ae;t 1 1� yapIllr. Törende bulunan resmi erkan köp
rüden trenle gee;meye davet edil ir. Bütün ülke gene; mühendisten 
bahsetmekte, gazeteler adml büyük puntolarla yazmaktadlr. 

Klsa süre sonra Londra'da büyük bir mimarhk ofis i ae;ar ve zen
gin bir kadmla evlenir. Hayatta istedigi her �eye sahiptir. Fakat 
i�i i le ilgili bir s Ir hayatml karartlr. Ve b ir sonbahar günü aniden 
ortadan kaybolur. 0 gece ftrtma esip yagmur yagarken gene; 
adam yagmurlugunu giymi� olarak köprünün ayag1 1lda görülür. 
Köprünün saglamhk hesaplanl1l defalarca gözden gee;irir ve 
frrtmadan sonra Londra' ya döner. Sehrin toplumsal ya�ammda 
bir kez daha gözde bir adam olur. Ancak ie;inde ya�attlgl "köp
rüyü dogru in�a ettim mi? Köprü yeterince saglam ml?" korku
sunu kimse ke�fedemez. Bu korkutucu sorular adaml gece gün
düz yall1lz b rrakmaz ve hayatmm her dakikasml karartrr. 
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Max Eyth geny rnühendisin korkusunu ve frrtmah b ir gecede 
köprüye tekrar gidi� ini yarplCI b ir d ille anlatml�tJr. Köprüden 
geyrnekte olan b ir tren görür. Son vagonun klrmlzl l� lklarma 
dikkatle bakarken l� lklar aniden kaybolur. Tren azgm sularda 
kaybolrnu�tur. Köprü tarn ortasmdan YlkI1rnl�tlr. 

Yl l1ar önce bu öyküyü okudugurn zarnan �unu dü�ünmü�türn. 
"Bu esasen her bir insanm öyküsüdür. Her birirniz ya�arn köp-

"rümüzün in�asmda yah� IYoruZ. Ve bazen uykusuz b ir gecede 
veya bir travrna sonrasmda bizi korku sarar "ya�arn köprürnü 
gerektigi gibi rni in�a ettirn? Hayatm frrtmalanna dayanacak 
kadar saglarn rnl?" iygüdüsel olarak b iliriz ki b ir �eyler yanh�tlr, 
ya�arn köprürnüz rnükemrnel degildir. 

Bu nedenle ilk yaprnak istedigirn �udur: 

1. Bir Seyler Y anh� 

insanlara slkya sordugurn b ir som "ya�arnmdaki her �ey rnü
kernrnel rni?" Ve � irndiye kadar, "Mükernrnel rni? HaYlr, ya�a
mirnm pek yok a lanmda b ir �eyler deg i�rneli" derneyen b irine 
rastlamadirn. Hayatmlzdaki zaYlf noktalan ben söyleyernern. 
Fakat hayatllllzdaki b iryok �eyin degi�rnes i gerektigini s izler 
bi liyorsunuz. 

Bu nedenle de kendi kendirnize kararlar altnz, "degi�ecegirn, 
hayatlrnm �u ve �u alanlanlll iyile�tirrnern gerekir." Dürüst olun, 
bir insanm degi�ebilecegine geryekten inalllyor rnusunuz? HaYlr 
geryckte insan degi�emez. Kutsal Kitap bunu aCI bir geryckyi l ik
le söylernektedir: Habe�istanh jaguar derisinin noktalanlll degi�
tirebi l ir rni? S iz de kötülük yaprnaya ah�rnl� olanlan iyi haIe 
getiremezsiniz. 

Dünya ölürn ve iyi kararlar hakkmda ders lerle doludur ancak 
hiybir insan kendis i tarafmdan degi�tirilemez. Bu kuvvetli bir 
sözdür. 
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Kar�tla�ml� oldugum bazI insanlar ya�am köprülerindeki zaYlf
hklardan vok iyi haberdardrr. Arada s rrada bana sorulur: "Ama 
ne yapabilirim? Degi�mek benim ivin imkanslz." Su dogrudur: 
iffetsiz insa'n kendisine saf b ir kalp veremez; bir yalanci kend i
sini dogrucu yapamaz; bencil insan özverili olamaz (veya bir 
parva sevgi göstermeyi ba�arsa b ile bu sevgi krrmtIs l bencillikle 
lekelenecektir); ve namussuz insan dürüst bir insana dönü�emez. 
Sadece sen kendin ya�arn köpründeki zaYlf noktaYI gösterebilir
sin. Ancak Tann b ilir ve sana da göstereb ilir. 

Bu Kutsal Kitap ' m  bizlere avlklaml� oldugu vok rahatslz edici 
bir gervektir. Tann bu dünyaya sizleri dönü�türebilecek ve bü
tün hayatmlzl degi�tirecek olan oglu isa Mesih ' i  gönderdi. 

2. Her �ey Degi�ebilir 

Kutsal Kitap ' m  sadece masal oldugunun dü�ünülmesinin kilise
nin hatas l olup olmadlgml bilmiyorum. Ben onun mesaj lm ola
ganüstü buluyorum. Tann oglunu bana bir �ans versin diye dün
yaya gönderdi. 0 da beyanda bulundu "her �eyi yeni haie geti
recegim." B ir insam sadece 0 degi�tirebilir. 

Baglrnhhktan kurtulan alkolikler, bencill ikten fedakara dönü�en 
ya�h kadmlar, bir vocuk safllgl11a kavu�an seks dü�künü erkek
ler tamdlm. isa dönü�türür. 0 göründügünde her �ey anmda yeni 
olur. 

Hayat köprüsünün olmasl gerektigi gibi olmayan bizlerin, bu 
nedenle bir kurtarlclya ihtiyacl vardlr. Bizim Rab isa'ya, evet 
Mesih ' in ta kendisine ihtiyaclmlz var. Ve 0 burada. O ' nu iste
digin zaman vaglrabi lirsirI ve O ' na hayatl11daki bütün günahlarl 
itiraf edebilirs in. i�te bu seninle payla�rnak istedigim olaganüstü 
mesajdrr .  

Son zamanlarda Münih' te bir hafta gevirdim. Sehrin tarn orta
smda ingiliz Bahvesi denilen büyük bir park var. Otelirn bu par
ka vok yakl11 oldugundan her sabah yürüyü� yaprnak ivin oraya 
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gittim. Giri� kaplsmm hemen yakmmda nehrin üzerinde b ir ah
�ap köprü var. Köprünün sol tarafmda su b ir baraj üzerinden 
a�arak bir tür �elaleye dönü�mü�. $eIalenin döküIdügü yerde 
suyun dib inde a�agl )rukan hareket eden b ir agay paryaSl gör
düm. Kendi etrafmda dönüp duruyordu. Her seferinde akmtlya 
kapl lacak gibi görünse de yine geri dönüp geliyordu. Ertesi gün 
geldigimde agay haIen oradaydl .  ManzaraYl tahmin edebi liyor 
musunuz? Hafifye bir akmtl olmasma ragmen agay kendi etra-

" fmda dönüyor, dönüyordu. 

C;::ogunlugumuz aynen böyleyiz. Hayatlanmlz aym sonsuz yizgi
de dönmeye devam eder, aym günahlar, aym endi�eler, aym 
imanslZhk, ve kalbimizdeki aym umutsuzluk. Devamh bir klSlf 
döngüde döner dururuz. Fakat akmtl b izden uzak degildir. 
isa'dan, Tann' nm oglundan gelir. 

isa yarmlhta b izim iyin ö ldü. Eger Tann kendi oglunun böyles i
ne vah�ice ölmesine izin verdiyse bunun bir nedeni olsa gerek
tir, sen bu nedeni gönnesen bile. Akhnm gözüyle yarmlhta klv
ranan isa'ya bak. O ' nun ölümünün bir anlaml olsa gerektir. 

o ölüp tekrar dirildigi iyin b ir özgürlük akmtlsl O 'ndan b ize 
gelir. B iz ler özgürlük akmtlsma kapl lmak iyin bir gayret gös
termeliyiz. Bunu yaptlglmlz zaman Tann' nm bize yardlm etti
gini görürüz. Ama burada �unu belirtmek isterim ki, b izler he
pimiz bu akmtlya kap Ilmak iyin gereken gayreti göstermel iyiz .  

3.  Ya Budur, Ya da B u !  

iki Kutsal Kitap öyküsü ne söylendigini aylklamaktadlr: 

Elyi Pavlus Roma valisinin ya�adlgl Sezariye �ehrinde hapse
dilmi�ti. Yeni Yahuda Valis i Festus admda bir Romahydl.  B ir 
gün Yahudi 'kral Agrippa ve klz karde�i Berenis Sezariye'ye 
Festus 'a  saygllanm sunmak iyin geldiler. Ve ona i lginy es iri 
Pavlus 'u dinlemek istediklerini söylediler. Duru�ma odasma 
geyi ldi ve Pavlus getirildi. Pavlus salonun ortasmda dikilerek 
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onlara Tann 'nm sözlerini anlatt!. Isa ' nm ne oldugunu anlatrnaya 
c;:ah�tl. Onlann günahlan üzerinde dunnadl ancak onlara Tan
n 'nm oglunun yani "eger bir insan susarnl�sa bana gels in ve 
ic;:sin" diyenin kirn oldugunu aC;:lklad!. Pavlus onlara buna benzer 
bir �ey söyledi "sizier, ya�ama olan susaml�hgmlz, suc;:lu vicda
nmlZ, Tann 'ya olan özleminiz, ölümden korkunuz i le beni din
leyin, isa s ize elini uzatlyor ve diyor ki, ' siz zaYlf ve yüklü olan
lar bana gelin, ben de sizi dinlendireyim . '  Pavlus isa ' Yl böyle 
anlatt! .  

Vali Festus , "Pavlus, sen iyi bir konu�rnaclsm ancak söyledikle
rin bir tür c;:Ilgmhk" demi�ti. Festus b ir �ey anlamaml�tl; Kutsal 
Kitap belirli ki�iler ic;:in "kalpleri yagla kaphdlr" der. Festus 'un 
kalbi yag,la kaphyd!. 

Diger yandan Agrippa c;:ok kIzgmd!. "Beni nerdeyse Hristiyan 
olmaya ikna edeceks in." Böylece kral oraYl terk etti ve her �ey 
tIpkl suyun d ibindeki ag ac;: parc;:aSl gibi aym �ekilde kald!. 

S iz de her �eyi oldugu gibi b rraklyor rnusunuz? Eger öyleyse isa 
sizin ic;:in bo� yere ö lmü� .  Ve yeniden dünyaya gelmesi s izin 
ic;:in b ir anlam ifade etmeyecek. S izin ic;:in ne affedilme, ne kur
tanlma ne de Tann ile ban� olmayacak. 

Bugün kendilerini Hristiyan olarak adlandlran erkekler ve ka
dmlar vardrr ve onlar da ebedi lanetlenme yolunda devam et
mektedirler. Onlar ic;:in ban� yoktur. Ne aCl bir �ey! 

ikinci Kutsal Kitap öyküsüne gelince; Elc;:i Pavlus bir gün 
Fil ip i 'ye geldi. Orada her �ey vardl, eglence yerleri, tiyatrolar 
vs. Ama her �ehirde oldugu gibi  orada da hapishane vardl ve 
yönetimi eski b ir Romah subaya aitti. B ir gün hapishaneye al I
� I lrnadlk iki mahkUrn getirildi ,  Pavlus ile yolda�l Si las. Onlar 
�ehirde bir vaaz verrni�lerdi ve bu vaaz sonucunda �ehirde bir 
ayaklanrna C;:lkrnl�t!. DolaYlslyla yetkili ler Pavlus ve S ilas ' l  hap
se atml�lard!. MahkUrnlan tepesinden su damlayan bir hücreye 
tlkIp prangaya vurdular. 
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Bana, "bu adamm dini nedir" diye soracak olsaydmlz "yogunu
zun oldugu dinden" derdim. 

Gece yansma dogru Pavlus isa' nm onuruna bir i lahi olcumaya 
ba�ladl .  Bu belki de ya�adlgl tüm hakslz muameleyi unuttur
mu�tu. Bu tür bir muameleye katlanmak yok güytür. Aklma 
aniden b ir dü�ünce gelmi�ti : "Rab isa, Tann' nm oglu, ben i ka
myla antti. Ben Tann'nm bir evladlYlm. O 'nunla ban� iy inde-

" yim ve burada hapishanede bi le ben i ellerinde tutuyor." Böylece 
bir ilahi okumaya ba�ladl ve Si las da ona katIldl. �ok güzeldi. 
Bütün mahkUmlar onlan dinledi. Hapishanede böyle bir güzellik 
daha önce hiy ya�anmaml�tl. 

Benim hapiste oldugum sürelerde polis devletindeki hapishane-
1erin ne o ldugunu ögrenmi�tim. Bütün i�itilen mahkümlann 
ylghklan, iniltileri ve baglrtIlan ve bunlara kar�lhk gardiyanla
nn hayklfl� landlr. B ir gün ilahi söylemeye ba�laml�tlm, beni 
hemen susturmu�lardl .  

Hapishane yöneticisi bu ilahilerden yok etkilenmi�ti. Yatagma 
gitti ancak birden deprem olrnaya ba�ladl. Bunu yapan Tann idi. 
Hapishanenin bütün kapIlan ayJlml�, mahkUmlar1l1 zincirleri 
kIr1 lml�ti. Adam derhai yatagmdan flrlaYlp giyindi .  KapJlann 
aylk oldugunu görünce "eyvah mahkUmlar kayml�" diye hayk!r
d! "gözden dü�ecegim." Tarn intihar etmek üzereydi ki, a�agl
dan Pavlus 'un sesini i�itti, "sak1l1 kendine zarar verme, hepimiz 
buradaYlz. " 

Adam 0 anda s:ok iyi anladl :  "Kendine hizmet edenlere yardllTI 
eden bir Tann var o lmal l .  Ya�am �eklim davral11�lanmla haya
tim boyunca Tann'ya hakaret ettim. Bana dönecek ve ben i red
dedecek s:ünkü günahlanml bi liyor. Evet, Tann var ve bana 
gelince ben kaYlp bir ruhum. Pavlus 'un hücresine dogru uzal11p 
seslendi. "Efendiler, kurtanlmak iyin ne yapmal Iy!m?" $u ana 
kadar tlpkI su iyindeki agas: paryas ! gib iydi, kendi etrafmda dö
nüp duruyordu, ancak �u anda durum farkhydl "kurtanc! ak1l1tJ
ya u la�mak iyin ne yapmahy!m?" Eger biz Pavlus 'un durumun-
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da olsaydlk muhtemelen bizi hapisten sahvermesini söylerdik. 
Ancak Pavlus hemen cevap verdi, "Rab isa'ya man, 0 zaman 
sen ve ev halkm kurtulacaksmlz." 

4. isa 'mn Teklifini Ciddiye Al 

Her �ey degi�mek zorunda - ama nasll? Ba� lamak is:in önce 
isa'Yl tammahSll11z. 

Sava�tan kIsa b ir süre sonraydl .  Bir gün bir kolcj müdürü tele
fon ederek yanll1da on bq gens: bulundugunu bel irtti ve A sevi
yelerini askerde aldllar ancak diploma almak is:in bir ders daha 
almalan gerekiyor. Bunlann hepsi eski hava kuvvctleri tegmen
leri, piyade ve tops:u yüzba� I lan ve digcr daha dü�ük rütbe"l i 
subaylar. Söylemeye gerek yok okula geri döndükleri is:in klZ
g1l11ar. Onlara din dersi vermeyi kabul eder misin? 

Kabul ettim ve ilk dersc gittim. Tam�mamlz klsa sürdü soma bir 
tanesi ayaga kalkIp "Tann böyle deh�etl i  sava�a neden izin ver
di?" bir diger "Tann sevgisi nerede, yedi milyon Yahudi öldürü
lürken 0 sessiz kaldl?" Benzer sorular dört bir taraftan geliyor
du. Elimi kaldlrdlm ve dedim ki, "hepiniz yogun sistc kalml� bir 
geminin dümeninde bulunan bir kör adam gibi davral11yorsunuz. 
Tann hakkmda bu �eki lde konu�mak s:ok sas:ma bir �ey !  Tann 
tamamen bi linmez olup bizden saklanmaktadlr. 0 kendisini 
sadece ve sadece b ir �ekilde yani isa 'nm vasfmda göstermi�tir. 
Ve bizler öncelikle isa 'nm kim oldugunu ögrenmeliyiz. Baylar, 
bütün bu tartl�malan öncel ikle Tann'nm aS:lga S:lkanlmaS1l11 
gördükten sonra yapacaglz. Bu geleeck birkas: hafta is:ersindeki 
konumuz olacaktlr. Lütfen bir dahaki sefere Kutsal Ki
tap ' lanmzl beraberinizde getirin." 

Getirdiler ve okumaya ba�ladlk ve Kutsal Kitap ' taki �u deyi�ten 
s:ok etkilendiler :  "Senin kötülügün seni cezaland lracak, senin 
sapkmhgll1 seni paylayacaktir. 0 halde her �eye kadir Tann, 
Efendin, der ki Tannn'dan vazges:ip benden korkmadlgmda 
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körulük ve acmm senin i<;:in o ldugunu gör ve kabul et." Bürun 
uluslar ve bireyler bunun ne kadar dogru olab ilecegini gördüler. 

Daba sonra isa'nm öyküsünü birlikte okuduk. Gen<;: bir adam bir 
ayeti yüksek sesle okurken müthi� bir sessizlik vardl. Hepimiz 
Tanrl 'nm isa araclhglyla yaptlgl büyük �eyleri dinlerken nefes
lerimizi tuttuk. Bu insanlar Hristiyan olup ta bize isa'nm kiml i
ginde gelmi� olan Tanrl hakkmda hi<;:bir �ey bilmeyenlerdendi. 

N Evet, öncelikle isa'Yl tammah ve daha sonra da yaptlgl teklifi 
ciddiye almahsm. 

Pastörlügümün ba�langI<;: günlerinde se<;:ilen her hangi bir kasa
ba da kapldan kaplya z iyaretler yapardlm. Ve hemen her evde 
insanlar kaplYl yüzüme kapatIp "bir �ey satm almak istemiyo
ruz" derdi. F lfSat buldugumda bir �ey satmadlglml sadece b ir 
pastör oldugumu söylerdim 0 zaman da "bizim vaaza da ihtiya
C lmlZ yok" derlerdi. 

B ir gün ziyaret ettigim bir evde kapl dogrudan mutfaga a<;:l i I 
yordu. Gen<;: b ir adam yüzünde korku dolu b ir ifadeyle kaplYI 
a<;:tl. Ona bir Protestan pastör o ldugumu söyledim. Deh�etl i  b ir 
ifadeyle derhai gitmemi, benim inandlglm hi<;:bir �eye inanma
dlgml söyledi .  Dedim ki gel gen<;: adam el s lkI�ahm, ben de in
sanhga inanclml kaybettim. Sa� lrdl, nasl l  olur dedi; Sava�ta 
ya�adlklanmdan sonra böyle oldu dedim, ben insanhga inanml
yorum. Hakhsm dedi ancak haien nasl l  pastör olarak kahyor
sun? Cevablm �u oldu, "yeni bir inanclm var öyle bir inan<;: ki 
yeryüzünde hi<;: kimse sarsamaz." Anlamadl ve dedi ki, "bunun 
ne rur inan<;: oldugunu ger<;:ekten merak ediyorum." 

Böylece ona Kutsal Kitap ' l  anlattlm, "bu dünyaya kurtancl ola
rak gelen isa Mesih'e olan inan<;:tJr." Tekrar �a�lrdl "ama bu 
Hristiyanhk, ben Hristiyanhk güncell igini kaybetti diye b il iyor
dum." HaYlf dedim hi<;:bir �ey kaybetmedi, HristiyanlIk bürun 
inan<;:lann bittigi yerde ba� lar. 

- 171 -



Sizlerin de bütün yanh� inanvlanl1Izdan vazgeyip Mesih isa' nll1 
kurtulu� inancll1a gelmenizi ne kadar isterdim. 

ikinci Dünya Sava�l slrasll1da Stalingrad �ehrinin Rus askerleri 
tarafll1dan tamamen yevrildigi bir s lrada bir harekat yapdmayan 
bölgeyle baglantl saglayan son Alman uyagl yere inip yarahlan 
yüklemi�ti. Soguktan donan veya hafif yarah olanlar da uyaga 
bitilllek istediler ve uvagll1 kapt kollan, alt bagaj t gibi tutunabil
dikleri her yerine tutunarak uyaga asddtlar, lIvak yere indigindc 
iyindekilerin dl�ll1da hiy kimse yoktll sadece sogllktan dOl1l1p 
tutundllklan yere yapt�mt� el ler vardJ. 

BlI o laYl okudugumda Tann'nll1 oglu, bizim iyin ö lmü� olan isa 
ile bu cankurtaran uyagt arasll1da bir benzerlik kurmadan ede
miyomm. isa bizim iyin ebedi lanetlenmeden kaYl�lI1 · bir yolu
dur. Onda bir sürü oda vardtr. Ancak -söylemes i vok üzücü
biryok adam ve kadll1 iv inde degil. 0 uyaga asla binmediler. 
Onlar sadece dt� kancalara aSlldIlar. Onlar kil iseye yIlda bir kez 
Noel 'de giderler. Hepsi vaftiz edi lmi�tir ama yine de kalabal tgll1 
geri kalal1I gibi dü�ünüp davrandlklanl1I gizlemezler. Ve öldük
lerinde de pastör onlarll1 iyi insanlar olduklanl1I beyan edecek
tir. Ama aslll1da onlar hep dt�andadlr. Ve bir gün fIrtll1a onlan 
silip süpürecektir. Bu konuda hivbir �üphe yoktur. Sadece iyer
dekiler kurtulacakttr. 

Siz de onlarll1 arasmda mlS ll11z? 

Cehennem isa ' yt tal1IYlp ta O ' nunla birlikte asla gemiye binme
yenlerle dolacaktlr. Onunla gemiye b inmek O ' na inanmak de
mektir. 0 '  na inanl l1. 

Lübeck Katedralinde on be�inci yüzydda yapllml� ve 1 942 yt-
1ll1da yangmdan kurtanlml� bir mihrap parvasl vardlr, yanmhta
ki isa'Yl temsil eder. Bu eserde ilginv bir aynntl gördüm, yan11 I
hll1 altll1daki kalabahgll1 ortasll1da bir bo� luk bulunmaktadlr. 
Ortayag ressamlan res imlerinde mutlaka bir mesaj aktanrlar. B ir 
arkada�lm bu bo�luk ivin "zannedersem �u demek: isa ' nll1 var-
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mlhmm altmdaki kalabahgm tam ortasmda bir bo�luk var. Eger 
istersen kendini oraya koyabilirsin" demi�ti . 

$u ilahiyi her söyleyi�imizde akhma 0 res im gehr: 

isa 'nm r;armlhmda 
Gözlerim zamanla görebilir 
Ölmekte olan birini 
Benim ir;in aCl r;ekmi� olan. 

" 
Ve gözü a�lk kalbimden 
iki mucize (/ja ederim 
Onun muhte�em sevgisi 
Ve benim degersizligim 

Ne kadar mutluyum isa'nm yarmlhl altmdaki bo�luk, benim 
lym. 

Sizin iyin de bir tane var. 

Oraya dikiltnek iyin daha bekleyecek misin? 
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BANA GÖRE DEGiL! 

Her nes il kendi sloganlanlll ve ifadelerini ke�feder. insanlar 
bunlan uyguladlklan durumlar ic;in kul lallir. "Bana göre degil" 
bu gibi ifadelerden olumsuz olandrr. Anlaml "ona hic;bir �ey 
vermem" demektir. 

Bu söz genellikle ba�kalanna veya kendine zarar vem1ek üzere 
b ir özür olarak kullallihr. Ama aYlli zamanda olumlu sonuc;lar 
da dogurabilir. Bu tamamen ki� i lerin bunu kullanma �ekline 
baghdlr. 

1. Kullanmamlz Gerektiginde KullanmaYlz 

Kutsal Kitap ' taki bir ayet bugÜllle yakll1dan i lgili olup bu soru
nu aC;lklamaktadlr. ibrahün peygamber kendi eksiklerini c;ok iyi 
bilen biriydi .  Fakat Tann 'ya c;ok yakll1 oldugu ic;in hayatll1daki 
bir günahll1 farkma vardl, günalll111 itiraf etti ve Tann onun gü
nahml affetti. 

Bir gün ibrahim yegeni Lut i le ilgili olarak s lkmttya dü�tü. ibra
him' in c;oballl ile Lut' un c;oballl tartt�ttlar. Böylece am ca i le 
yegenin aralanlll ac;an otlak konusuydu. <;obanlann arasmdaki 
gerginlik gitlikc;e artlyordu. Gerginl ik hat safbaya trrmanml�tl . 
Fakat ya�h ibrahim TarIrl 'ya yakmdl ve Lut' la konu�tu, "bizier 
karde�iz ne b iz ne de c;obanlanmlz kavga etsin" ibrahim kendi 
zaranna olacak �ekilde b ir 9özüm teklif getirdi. Ancak kavga 
etmediler. Kavga ml? Bana göre degil .  S iz de b iri s izi tahrik 
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ettiginde muhtemelen bu durumu biliyordunuz. Kavga ml? Bana 
göre degi l  diye dü�ündünüz mü? 

Tavnmz bu muydu? $üphel iyim. Muhtemelen kavgaYl tercih 
ettiniz. 

Yusufu karde� leri satml�tl. Mlslr 'da esir olarak bulunuyordu. 
Onu Potifar admda zengin b ir adam satm alml�tI. Yusuf genv 
ya�lannda Tann'ya hizmet etmeye karar vermi�ti. Tann'ya "sa-

N na ait olmak istiyorum" d iye dua etti .  Ve kendisini Mlsrr' da 
tamamen yall1lz olarak buldu. Diger esirler vahyor ve yalan 
söylüyordu. Ancak Yusuf onlann yaptIklanm yapmadl .  Onlar 
da Yusuf i le alay ettiler. Ancak sahib i onun güvenilir oldugunu 
ke�fetti. Yusuf eri�kin oldugunda sahib i  ona evini emanet etti. 
Saghkh ve yakl�lkh b ir adamdl .  Sahibinin genv kansll1m dikka
tini yekiyordu. Kadll1 d insiz ve aptal b ir kadmdl . B ir gün Yu
sufu yakaladl ve kendisiyle sevi�mesini söyledi .  Yusuf "müm
kün degil , zina bana göre degil" dedi .  "Sah ibim bu evde sen 
hariv her �eyini bana emanet etti, böylesine köm ve Tann 'ya 
kar�l günah olan bir �eyi yapamam, bana göre degil ." 

"Bana göre degil" sözü, bu vagm ruhu Tann'nll1 kanunlanm 
yignemeye zorladlgmda mükemmel b ir yamttlr. 

2. KullanmamamlZ Gerektiginde Kullamnz 

C;ogunlugumuz bu lafI yanh� yerde kul lanmz. Örnegin ben genv 
bir adama, "Eger Tann i le vevrelenirsen hayatll1da mükemmel 
bir �ey yapml� o lursun" dedigimde "bana göre degil" der. 

Bu �eki lde Tann 'ya ihanet ederiz. Doktorum günde bir saat 
yürüme tavsiye ettiginin ertes i günü demiryolu kenarmdaki p a
tikada yürümeye viktIm. Y o lda eski b ir mobilya gördüm. Gece
leyin atml� olmahydIlar. Muhtemelen m iras kalml�tI ve yeni 
mobilya gelince atIlml�tl. 

Bugün insanlar yüce Tann 'ya aym �ekilde davramyorlar. 0 
bizim ya�am tarzlmlza uymuyor. 0 bizim vagda� yogulcu top-
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lurn ya�antllmza da uyrnuyor. ü halde ne yapahrn. $u eski rn o
bilyaYI kilisede blrakahrn. Zaten kilise bütün hafta kapall. 

Fakat Tann rnobilya degildir, bu aylk rnl? Tann eski moda 01-
dugu iyin uygun gördügürnüzde fIrlatip atacagm11z bir eski qya 
degildir. Yüce Tann' nlll kirn oldugu hakklllda b ir bilginiz var 
Im? Tann'YI b ir sorun olarak görmemizde belki de kilise sorurn
ludur. As lmda sadece adllli belirtmek bile bize ürperti vermesi 
iyin yeterlidir. Fakat bizler b ir farkslzhk duvannlll arkasma S l
gllllYOruZ - bana göre degil ! 

Nedene etki olalll tekrar izlerneye yah�ahrn. Batl dünyasmm 
hasta oldugunu hemen her yerde i�itiriz. Sadece fiziksel -
gittikye artan kanser, lö semi, kalp hastahklan ve digerleri- has
tahk degil aYlll zarnanda ruhsal hastahklar dahildir .  Bu hepsin
den daha kötü olal1ldlr. C;agda� insan ruhsal yetersizlikten yek
rnektedir. Bu depresyon olaylannda uyan niteligindeki artl�1 
aYlklarnaktadlr. isviyrel i  b ir doktorun ortaya koydugu gibi ,  "bi
zirn neslirniz Tann yoklugunun aClSllll yekrnektedir."  ürta C;ag
da insanlar haIen Tann'ya baghydl. Yaprnl� olduklan katedral
ler bunu gösterrnektedir. Ancak zarnan geytikye insanlar Tan
n'dan vazgeymeye ba�Iadl. ü 'nun yerine teknoloj iyi koyrnaya 
yah�tIlar. Tann'nm olrnadlgml öne süren ögretirn görevlileri 
kaleme sanIdl .  Ve kitle ler "din bir afyondur" diye hayklrmaya 
ba�ladl .  En genyleri b ile Tann' nll1 nerede saklandlg1I11 rnerak 
etrneye ba�ladi lar. "ü 'nu hiy gönnedirn, öyleyse yok." 

Evet, bizleri Tann'dan vazgeyinnek iyin her �eyi yaptlIar. 

Ve sonuy ne oldu? Bütün bu yabalar bo�a Ylktl. Tann'dan vaz
geyrneyi ba�aramadlk. 

C;agda� nükleer fizigin kurucularll1dan birisi olan Profesör Max 
P lanck öliirnünden klsa b ir süre önce Din ve Bilim adh bir kitap
ylk yaYll1larnl�tI . Kitapta �öyle dernektedir: "Biz b ilirn adarnlan 
iyin Tann bütün bi lgilerin en uy noktasldlr. " 
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Pastör' lük davetlerim sürecinde pek yok insan bana, "Tann'mn 
var olduguna inamyorum, ancak kiliseye gitmeyi ba�kalanna 
brrakIyorum" demi�tir. Bu adamlar Tann ' Yl inkär etmiyorlar, 
buna ragmen O 'nu i� lerine kan�tlrmak da istemiyorlar. 

Ve dolaYlslyla Tann sorunu yözümlenmemi� kalmaya devam 
ediyor. C;::özümlenmeyen sorunlar ciddi karma�alara, sinirsel ve 
akli rahatslzhklara neden olabi lir. 

Kiliselerimizde ayine gelenler arasmda on kadma bir erkek 
dü�mektedir. D iger adamlar nerede? S iz i  temin ederim ki ce
henne me gideceksiniz yünkü ne Tann'Yl kabul etmeye ne de 
O 'nu tarn amen inkär etmeye cesaretiniz var. 

Bu durumla yüz yüze gelindiginde biz Hristiyanlar' m büyük bir 
mesaj l  bulunmaktadrr: Bu � iddetle muamele ettigimiz Tann bizi 
kendisinden aYlran duvan Ylkml� ve bizlere isa 'nm araclhglyla 
gelmi�tir. Bu dünyaya bir kurtancl geldi. Aramlzda ya�amakla 
kalmaYlp yarmlhta bizim yerimize öldü. Tann' nm bizler iyin 
bundan fazlasml yapmasl mümkün mü? Sonra tekrar dirildi ve 
ya�amm yolunu aytl. 

Ya siz? Bütün söyleyebileceginiz "eh bütün bunlar yok ilginy, 
dinlemeye deger ama bana göre degi l ! "  olacaktlr. 

Bu uyumsuzluk midemi bulandmyor. Beni hasta ediyor! 

i lk pastörlük yIllanmda böigemde ya�ayan bir i�yiyle her kar�l
la�tJglmlzda isa' dan bahsetmeye yah� lrdlm, ama dinlemezdi. 
Bir gün "ölümü nasll kar�Ilayacaks ll1?" dedim. "Siz pastörler 
hizi hep ölümle korkutmaya yah�rrsmlz. Beni saymaym" dedi. 
Krrk ya�mda ö lüm dö�egine yattl. Kansl beni gece yansl aradl. 
Hemen girtim "isa' nm seni son kez yagrracagl vakit geldi" de
dirn. C;::ok müthi�ti dua etmeye <;ah�tI, ama yapamadl. Kutsal 
Kitap ' tan b irbiri ardma ayetler tekrarladlm, ama 0 tekrarlaya
madl. Demi�ti ki, "beni saymaym" �imdi de Tanrl onu istemi
yordu. Adam derin bir umutsuzlukla ö ldü ve Tanrl ile ban�l 
hi<;bir zaman bulamadl. 
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Kutsal Kitap der ki: "Böyle büyük bir kurtulu�u tammazsak 
nastl  ka9acaglz?" 

"C;ünkü Tann diinyayz 0 kadar r;:ok sevdi ki, biricik Oglunu ver
di. Öyle ki, 0 'na iman edenlerin hir;:biri mahvolmaslJ1, ama hep
si sonsuz ya�ama kavu�sun " (Yuhanna 3 :  1 6) .  Ancak isa bundan 
90k da ha faz lasldrr. Bizi rahatlatan �u sözleri söyler : "j�te kapz
da durmu��, kaplYz r;:ahyorum. Eger biri sesimi i�itir ve kaplYz 
ar;:arsa, onun yanma girecegim, ben onunla ve 0 da benimle, 
birlikte yemek yiyecegiz " (Vahiy 3 :20) : 

<::ok ge�itli Hristiyanlar vardrr: Kiliseye bagl�ta bulunanlar, kili
seye sadece Noel 'de gidenler ve hatta kiliseye sadece kansml 
gönderenler. 

3. Onu Kullanmayan Biri 

"Bana göre degil" demesi i9in 90k nedeni olan ama demeyen bir 
ki�i var - Tann'ya yakann, 0 Rab isa' nm ta kendisidir. 

Jacobson admda bir Danimarkah yazar Bergamoda Kara Ölüm 
adh bir kitap yazml�tlr. Bergamo, ita lya'da Ravenna kentine 
yakm kü9Ük bir kasabadrr ve kayahk bir tepe üzerine kurulmu� 
olup oraya sadece ta� bir patikadan gidileb ilir. Jacobson' lll hi
kayesinde Orta <::agda bir gün kasabada bir salglll ortaya 91kml�
tl. Korkun9tu. Halk 91ghklarla Tann' dan yardlln istiyordu. An
cak hi9bir �ey o lmuyordu. Salgm var gücüyle vurmaya devam 
ediyordu. 

Halk umutsuzluk i9indeydi ve herkes b irbirine "Tann Öldü" 
diyordu. Sarap fI91 1an 9 1karllml� insanlar sarho� kadmlar de
vamh cinsei i li�ki halindeydi. 

Sonra b ir gün uzaklardan b ir �arkI duyuldu. Herkes �ehrin kap l
s ma ko�tu. A�agldan bir tövbekarlar gurubu geliyordu. Grubun 
önünde s lrtmda aglr bir 9anmh ta�lyan bir manastlr pastörü ge
liyordu. Hep bir aglzdan i lahi okuyorlardl. insanlar gülü�tü. 
"Burada Tanrl ö ldü blrakm bu gü1ün9 �arkIYI" dediler. Grubun 
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ba�mdaki pastör onlara aldlrmadl ve devam etti, ve kiliseye 
yöneldi. <;::armlhl bir sütuna dayadl. insanlar gürültüyle ve güle
rek pe�lerinden geldi. Kasabm 91rag1 minbere 91karak "hadi 
ige1im, sarho� olahm 9ünkü burada Tann öldü" diye bagmyor
du. Sonra pastör geldi herkesi eliyle susturdu ve konu�maya 
ba�ladl, "size bir �ey söyleyeyim. Tanrl'nm oglunu 9armlha 
gerip ellerini 9iviledikleri zaman oradaki herkes onunla alay 
edip gülmü�tü. Hatta 9armlha gerilen iki SU9lu bile aYlllydl. Bu-

" nun üzerine Tanrl'nm Oglu dü�ündü 'bu insanlar i9in mi ölüyo
rum?' sonra bagrrarak 'bana göre degil, beni saymaym' dedi ve 
9ivileri kutsal gücüyle sökerek 9armlhtan a�agl atladl giysini 
�lkanp askerlerin üzerinden frrlatIp attl. Sonra da 'bana göre 
degil, beni saymaym' diye tekrarlayarak cennete geri döndü. 
<;::armlh bo�tu. 0 nedenle �imdi affedilme, kurtulu� veya ebedi 
hayat imkalll kalmadl. Bizi sadece ölüm ve cehennem bekliyor." 

Pastör konu�masml böyle bitirdi. Kiliseye bir ölüm sessizligi 
9öktü. 0 arada kasap 91rag1 da a�agl inmi� ayakta duruyordu. 
Sarap bardagl elinden dü�mü�tü. IIeri dogru ü9 adlm atIp par
magml pastöre gevirdi ve net bir sesle haykIrdl "hey sen yukan
daki, kurtanclYl 9armlha yerle�tir, kurtanclYl 9armlha yerle�tir." 

Görüyorsunuz bizi en 90k hayrete dü�üren �eylerden birisi Tan
n'nm Oglu "bana göre degil" dememi�tir. isa "i�, zevk ve saghk 
bizim ivin kurtulu�tan daha önemlidir" diyenler i9in 9armlhta 
kalmaya devam ediyor. 

Evet, Rab 'bin "bana göre degil, ne istersen yap" demek i9in pek 
vok nedeni var. Hali hazrrda seninle ilgilenmekten vazge9me
mi�tir. Ben isa olsaydlm dünyaYl tahribata gitmeye brraklrdllTI. 
Fakat Tanrl'nm Oglu "bana göre degil" dememi�tir. 

4. Tek Ba�lmlza Halledemeyiz 

"Bana göre degil, söz konusu degil" demeyi reddedenler i9in isa 
�u cevabl verir, "bensiz hi9bir �ey yapamazsmlz." Bu kesinlikle 
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dogrudur. KurtanclSIZ yapabileceginiz her �ey ebediyet l� lgmda 
degersizdir. 

tki c;ocuk sokakta kavga ediyordu. Büyükc;e olam küc;ügünü 
biraz hlrpaladlktan soma kac;maYl ba�ardl, yeterince uzakla�mca 
dönüp baglrdl "görürsün ben seni agabeyime söyleyecegim." 
Derhai � im�ek c;aktJ, bir agabeyi vardl. 0 gÜll kalbim ne�eyle 
doldu, c;ünkü beni kollayan b ir agabeyim - isa var. 
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DiNi KONULARDA 

HERHANGi BiR KESiNLiK VAR MI? 

HaYlr. $urasl a<;lktrr ki dini konularda hi<;bir güveneemiz ola
maz. Din tamm olarak insanm Tann'Yl aramasldrr. Endi�eli ve 
devamh belirs izlik bu araYl�m mutlak bir par<;asldlL 

Tann' nm insam araYl�1 olan Kutsal Kitap 'ta bu böyle degildi. 
Belk i  de soruyu ba�ka �ekilde sormak daha dogru olaeaktrr: 
Kutsal Kitap bize her hangi b ir kes.inlik verir mi? 

1 .  insanlar Tann Hakkmda Emin Olmamaktan Mutludur 

insanlar bu günlerde b ir tuhafl S aghkh bir insan b iraz agn S lZl  
duyunea hemen doktora ko�ar ve der ki, "Doktor �urasl ger<;ek
ten agnyor, neyim var?" Kesin olarak neyi oldugunu bilmek 
ister. 

Veya hizmet<;i arayan bir aileye gelen gen<; kIza evin hamml der 
ki, "tamam, soguk ve sleak suyu, televizyonu ve radyosu o lan 
bir oda vereeegim ve aynea haftada bir tarn gün izinli o laeak
sm." Gen<; klZ eevap verir: "Bu iyi, ancak ayda ne kadar üeret 
alaeaglml bilmek isterim." Hamm cevap verir, "nasI l  <;ah�tJgml 
gördükten soma bu konuda b ir anla�ma yapacaglz," gen<; klZ i�i 
kabul etmez. Hakh degil  mi? $üphesiz hakh. 

Biz ler b ir i� i<;in ba�vurdugumuzda en önemli konu tabi i  ki üc
rettir; para durumu söz konusu oldugunda belirsizliklere tole-
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rans gösteremeyiz. Ancak Tann i le olan i li�kilerimizde en ina
mlmaz olaylan bile kabul edebi liriz. 

Yl llar önce Augsburg �ehrinde Yllhk fuann yaplldlgl Palmer 
Meydanmda bir e;:adlr kuruldu. ToplanhYI tertipleyen komite 
Cumartes i  ak�aml gece yansl bir toplantl düzenlemeyi kararJa�
trrdl. Toplantl kamuya i lan edilmedi. Sadece merak eden ki� i le
rin gelmesini istemiyorJardl. 

Saat on bir otuzu vurdugunda arkada�lanm arabalanna atlaYlp 
gece yansl kapanan kafe ve kabarelerden bo�alan insanlan top
lamak üzere yola e;:lktIlar. ToplantI ba�ladl, "umanm her �ey 
yolunda gider" diye dü�ündüm. Önce Tann'dan bahsettim. Ön
de oturan � i�ko "yoktur" diye baglrdl. Herkes gülü�tü. Ben p lat
forma dayanarak "emin mis in?" dedim. Su cevabl verdi,  "zan
nedersem Tann hakkmda hie;: kimse kesin bir �ey bilmiyor ."  
Güldüm ve dedim ki ,  "özür dilerim ama ben bazI �eyler biliyo
rum." Sa�lrdl "ne bi liyorsun?" ve "kaynagm nedir?" Dedim ki, 
"Tann hakkmda bütün gere;:ekleri bize veren isa 'dlr." 0 anda 
salona bir ölüm sessizligi e;:öktü. 

Tann söz konusu oldugunda karanlIkta bi le olsak bir �ey fark 
etmez. insanlar bazen dinsiz gibi bazen de Hristiyan gibi davra
mr. Yanh� ml? Korkanm ki e;:ogunuz aym belirsizlik, aym kar
ma�a ie;:inde ya�amaktasmlz. 

2. Kutsal Kitap Bize Mükemmel Belirtiler Vermektedir 

KIsa b ir süre önce gene;: b ir adam e;:ogunlukla duydugumuz �u 
sözleri söylemi�ti :  "iki kere ikinin dört ettigini b i liyorum fakat 
Hristiyanhga gelince b izler hie;:bir �ey bilemeyiz, sadece inan
mak zorundaYlz . Bu bakl� ae;:lsma göre Kutsal Kitap gere;:ekleri 
söz konusu oldugunda mantlgl uykuya blraklp kör bir inanca 
sahip olmamlz gerektigi görülmektedir. C;ogunluk buna inan
maktadrr. " 

Biri diyebilir ki, "siz Hristiyanlar kendi aramzda bile anla�aml
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yorsunuz. Katolikler, Protestanlar, Ortodokslar var ve Protestan
larm arasmda Anglikanlar, Luteryanlar, Presbiteryanlar var." 

Bana göre Hristiyan inanCl özünde �ekils iz ve belirsiz yaplda b ir 
�eydir. Hristiyan inancmm ne oldugunu sadece Y eni Antla�ma 
yoluyla ögrenebi liriz. Her bir ayet belirtiler iyerir. Bu bütün 
�üphelerin ötesindedir. Hristiyanlar 'm bu belirs izlik iyinde ya
�amaSl gerektigi görü�ü dogru degildir. Ancak bu kesin olarak 

u Hristiyanhgm suyu degildir. Y eni antla�ma ba�mdan sonuna 
kadar mükemmel belirtilerle doludur. 

Bunlardan bir tanesi Tann 'nm var oldugu geryegidir. 0 sadece 
en üstün varhk, rehber, kader veya iyi Tann degi l  Rab isa 'nm 
BabaSI olarak takdim edilir. Bu Tann vardlr! Bunu nasl l  b ilebi
liriz? 0 kendis ini oglunun �ahsmda aYlklaml�tIr. Bu konuda tarn 
anlamlyla emin olabiliriz. Kutsal Kitap ' m  her hangi bir sayfasl
m aym. Kutsal Kitap dinsel sorunlardan bahsetmez. 0 Tann' nm 
var oldugunu ve kendisini oglunun �ahsmda aylkladlgml onay
lar. 0 aynca Tann ' s lz ya�ayan insanm dogru ya�amadlgml da 
gösterir. 

Bir diger kesinlik ise bu (milletieri yok edebilen ve adaleti uy
gulayan) Tann' nm beni sevdigi geryegidir. B izler tahminlere 
indirgenmeyiz. incil 'de �öyle yazar: "Eminim ki, ne öliim, ne 
ya.$am, ne melekler, ne yönetimler, ne �imdiki ne de gelecek 
zaman, ne gih;ler, ne yiikseklik, ne derinlik, ne de yaratllml.$ 

ba.$ka bir �ey bizi Rabbimiz Mesih isa 'da olan Tann sevgisin
den aytrmaya yetecektir " (Romahlar 8 :3 8) .  

Tann'nm sevgisi bize nasI l  b ildirilir? 0 Mesih isa 'da aylklan
ml�tlr. Bu nedenle inanh �u i lahiyi okuyab il ir :  

Ban�, nehir gibi yoluma verildiginde 
Üziintiiler deniz gibi biikiildiigiinde 
Yerim her ne olursa olsun 
Bu bana .$unu söylemeyi ögretti: 
"Bu benim ruhuma c;ok uygun " 
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Öyleyse $eytan itilmeli, öyleyse yargz gelmeli 
Bzrak bu kutsal güven kontrol etsin 
Ki isa c;aresizligime baktz 
Ve kamm benim ruhum ic;in döktü 

Günahzm, bu zajer dü�üncesini bozan 
Günahzm kzsmen degil tamamen 
C;armzha c;ivilendi ve bende degil 
Ey ruhum Tann 'ya dua et 

Benim yerime isa olsun ve ya�asm 
Ürdün üzerime gelecekse 
Ölümde ve ya�wmda hic;bir günahzm olmayacak 
Öyleyse ban�mz ruhuma üjle 

Tannm 0 sensin benim iC;ln gelen 
Yolumuz mezar degil cennet 
Ey melekler iskelesi ey Tann 'mn sesi 
Kutsal umut, ruhumun kutsal dayanagz 

Bunun hakkmda bir �ey b iliyor musun? Bundan emin misin? 

Kutsal Kitap 'ta bahsedi len farkh inanhlar da kurtulu� güvencesi 
alacaktlI ve Tann'nm evlatlan olduklanm bilecektir. 

"C;ünkü 0 bizi karanlzgm hükmünden kurtardz ve sevdigi oglu
nun krallzgll1a getirdi. " isa ' nm elc;:ileri hayatlannda köklü degi
�iklikler ya�adtlar, ve bunu b iliyorlard I !  Pavlus �öyle yazdl : 
"Biliyoruz ki ölümden ya�ama gec;tik. " Bunu söyleyebi lir mi
sin? Ba�ka b ir yerde �unu görürüz : "Ruhun kendisi ruhlanmlza 
�ahadet eder ki Tann' nm evlatlan biziz." Burada �imdiki zaman 
kipini kullamyoruz "biziz ." 

o halde �u sac;:ma ifade nereden gelir? "iki kere ikinin dört etti
gini bi liyorum fakat Hristiyanhga gelince b izler hic;:bir �ey bi le
meyiz, sadece inanmak zorundaYlz ." Ben de iki kere ikinin dört 
ettigini b il iyorum fakat �unu da ha iyi b i liyorum ki Tarm vardlI. 
Ben de iki kere ikinin dört ettigini bi liyorum fakat �unu daha iyi 
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biliyorum ki Tann bizleri isa' nm s lfatmda sevmektedir. Hayat
lanm ya�ayan Tann ile yevrelenmi� bulunanlarm hepsi bir adnn 
öteye gidebilir: iki kere ikinin dört ettigini bi liyoruz fakat �unu 
daha iyi biliyoruz ki b izler Tann' nm evlatlanYlz .  

Bugün hiybir kilisede bu kesinlikler yoktur. 

Hristiyan inancmda kesin olan �eylerin iki yüzü vardlr. 

" Objektif olarak bilirim ki Tann vardlr ve O ' nun isa 'nm �ahsmda 
aylklandlgl geryektir (bütün dünya inkar etse b ile) . $unu da bili
yorum, isa günahkän Tann ile uzla�tITmak iyin öldü ve onu 
kurtarmak iyin dirildi (hiy kimse bundan yararlanmak istemezse 
bile). 

3.  Sizde Bu Güven Var rot? 

Sizin �ahsen böyle b ir güveniniz var ml? Yoksa haIen hayatI
mzda yok mu? 

Eger "Bir Hristiyan oldugumu zannediyordum, fakat olamam 
yünkü akhmdaki her �ey yok karma�lk. .. " d iyecek olursamz 
bo�a konu�maml� olurum. 

Hollanda'daki b ir genylik kampmda iken b ir sabah saat iki c iva
rmda uyandmldlm. Bütün grup pij amah olarak kaplda duruyor
du. Niye bu saatte uyandlrdlklanm sordugumda dediler ki, "B iz
Ier Hristiyan oldugumuzu zannediyorduk, ama hatah oldugumu
zu anladlk." <;::ok endi�elenip 0 saatte konuyu aylkhga kavu�
turmak iyin gelmi�lerdi .  Kendirnizi Hristiyan kabul ettigimiz 
halde Kutsal Kitap ' m  verdigi güvenceden yok uzaktaYlz dersek 
büyük bir a�ama yapml� oluruz. 

Ünlü Londrah vaiz Charles Haddon Spurgeon der ki, "iman 
altmcl histir." B izim be� duyumuz vardlr, tat alma, koku alma, 
i�itme, dokunma ve görme. Bu duyularla bu Üy boyutlu dünya
daki yolumuzu bulabiliriz. 
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Sadece duyularla algilama yapl labildigini kabul eden insan se
bep olarak �unu gösterir: "Tann nerede olabilir? O 'nu göremi
yorum. isa' Yl da göremiyorum. Bu durumda inanmaml nasil 
beklersin?" 

Fakat Tann bizi ruhuyla aydmlattlgmda iyimizde bir altmcl his 
geli�tirir. Bu demektir ki b izler sadece görme, dokunrna, i�itme, 
koklama ve tatmaya degil aym zamanda altmcl his ile ruhsal 
a lemi a lgllama yetenegine de sahibiz. Kutsal Kitap der ki: "Bu 
ebedi hayattlr, seni tamyabi lenler tek geryek Tann ve sana gön
derilen Mesih isa." Sadece bir altmcl his bu geryegi yakalayabi
lir. 

Son zamanlarda bir sanayiciyi ziyarete gittim. Ofisi �ehrin he
men hemen yansml görebi len b ir ticaret merkezindeydi. Ziyare
timin sebebini söyledim ve birkay saniye iyinde du rum aydm
land!. Konu�maya ba�ladlk, dedi ki "odamda bir pastör olmasl 
ne kadar ürkütücü" a lay ederek "eminim yok heyecan verici olsa 
gerek" dedim, adam devam etti "bilirs iniz, sava�tan sonra bazen 
teoloj i  konferanslanna katIldlm. Bu toplantJlarda beni yarpan 
�ey, Hristiyanhk aylkhktan yoksun görünüyor. Hristiyan ve 
ekonomi, Hristiyan ve s ilahslzlanrna, Hristiyan ve kilise, gibi 
konular i�lenmekteydi .  Ancak asla bir Hristiyan' m  ne oldugunu 
izah etmediler. AylkyaSI bu insanlar kendilerinin ne oldugunu 
bilmiyordu."  

Sert ylktJm "bu dogru degil  hata yaplyorsunuz." Sa�kmhkla 
sordu "bir Hristiyan' m  ne oldugunu aylklayabilir misiniz?" 
"Süphesiz s ize yok iyi aylklanm" dedim. 0 anda hafifye alay 
eder g ibi "bazl lan der ki bir Hristiyan ba�l polisle hiy derde 
girmeyen bir insandlf. D igerleri ise bir Hristiyan' m  vaftiz edil
mi� ve dini yöntemle gömülmü� bir i  oldugunu dü�ünür." Müda
haie ettim "size b ir Hristiyan' m ne ordugunu izah edeyim, s lkl 
durun! B ir Hristiyan kalbinin derinliklerinden ' geryek Tanrl 'nm 
geryek TanrlSl  isa Mesih ' in Baba tarafmdan ebediyetten ahnd l
gma ve aynca geryek insanm geryek insam Bakire Meryem'den 
dogduguna, benim efendim olduguna ve beni zavalh kaYlp ve 
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lanetlenmi� gÜllahkän kurtardlgma inamyorum' diyen b ir ki�i
dir. Beyefendi s iz zavalh, kaYlp ve lanetlenmi� bir günahkärsl
mz ! "  Kabul etti. Yeterince anlaml�tI ve bunu ifade etmek isti
yordu. 

"iyi" diye cevap verdim. " . . .  beni zavalh, kaYlp ve lanet1enmi� 
bir günahkän kurtaran O 'dur, beni aldl ve günahtan, ölümden ve 
Seytan' m  klskacmdan kurtardl. B eyefendiyi aldl ve Seytan' m 

" gücünden kurtardl ."  Tekrar onayladl. Bu konular konusunda 
cahil  degildi .  Devam ettim " . . .  beni alan ve günahtan kurtaran 
O ' ydu. Kutsal K itap der ki :  B o� hayat yollanndan kurtanlma
mz, gümü� ve altm gibi kaybolabilen �eylerle degil aYlpSlZ gü
nahslz b ir kuzu olan isa'nm degerli kam ile idi ."  Dedim ki ' Ben 
isa'ya aidim; 0 beni günahtan, ölümden, cehennemden kendi 
kamyla kurtardl. Bundan eminim' diyen kadm veya adam -
sadece bu ki�i gen;:ek Hristiyan' dIr. 

Ofiste klsa bir sessizlik oldu. Sonra adam sordu "ama bu nas Il 
yapIlabilir?" Cevap verdim "ofisinize girmeden önce sekreter i
niz bana bugün tatile gideceginizi söyledi. Bu ögleden sonra 
size bir incil  gönderecegim. Onu beraberinizde götürün ve 
Yuhanna'nm kitabmdan her gün bir bölüm okuyun. Onu dua 
eder g ib i  okuyun. Ancak böyle yap lhr!" 

Toparlamak gerekirse inci l '  de aylklandlgl gibi Hristiyan pozis
yonu b ir yift mutlak ta�lf: b irisi objektif olarak Kutsal Kitap ' a  
a it geryekler güvenmeye degerdir; digeri sübjektif olarak bunlan 
imanla isterim ve kurtanlmm. Bu katiyetler sizde var ml? B ana 
göre, eger Tanrl 'nm beni kabul ettiginden emin olmasaydlm, 
ya�amaya devam edemezdim. 

4. Nasll Güvence Alabiliriz? 

Bunlardan emin olrnak istiyorsan güvence lym önce Tann ' ya 
yalvar; daha sonra her gün birkay dakika olmak üzere Kutsal 
Kitap ' l  okumaya ba�la. 
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Önemli bir noktaya dikkatinizi e;ekerim :  kurtulu� güvencesine 
mantIk sayesinde degil  vicdan sayesinde ula�lrIz. 

B irisi bana her gün �unu söyler: "Bilirs iniz ben inanamlyorum ! 
Kutsal Kitap 'ta bir sürü e;eli�ki var." "Nedir?" "Örnegin: Kutsal 
Kitap der ki 'Ädern ile Havva'nm iki ogullan vardl Kayin ve 
Habil'  Ancak Kayin, Hab il ' i  öldürdü. Böylece Kayin geri kalan 
tek oguldu. Kutsal Kitap �öyle devam eder - ' Kabil uzak b ir 
ülkeye gitti ve orada yeni bir kan buldu ! '  S imdi eger bunlar 
yeryüzündeki yegane insanlar idiyse Kabil  ba�ka b ir yerde ken
disine nasll b ir e� bulabildi? Hie;b ir anlaml yok ! "  

H ie; böyle bir itirazla kar�lla�tmlz m l ?  B u  Almanya 'da insanla
nn Tann'dan kae;mak ie;in kullandlklan kilit laf gibi görünmek
tedir. Onlara genellikle �öyle yallIt veririm, "söylediginiz �ey 
yok ilginy. i�te b ir Kutsal Kitap. Gösterin bana nerede ' Kabil bir 
uzak ülkeye gitti ve orada yeni bir kan buldu ' diye yazlY0r." 
Genellikle yüzleri klzarmaya ba�lar. Devam ederim, "makul 
saYlda insallI imana getiren Kutsal Kitap' l  reddettinizse, kendi
nizi onlardan daha zeki kabul ediyorsallIz, 0 zaman Kutsal Ki
tap ' l  ba�tan sona incelemi� olmahsmlz. Lütfen bu ayetin oldugu 
yeri bana gösterin." 

Sonra konuyu tamamlanm, "itirazlanllIz iskambi l  kagldl gibi  
yere dü�mü�tür." 

Benim Essen'deki seleflerimden b iri olan Ba� Pastör Julius 
Dammann �ehirdeki ruhsal uyallI� hareketini ba�latan ki�iler
dendi. B ir gün gene; b ir adam gelip Kayin' in kansl ile ilgili ben
zer sorular sormak istem i�ti . Julius soruyu kesmi� ve demi�ti ki, 
"isa dünyaya geryekleri yarpltmak iyin degil  günahkärlan kur
tarmak iyin geldi. Günahkär olduguna inandlgm zaman geri 
gel." 

B ir hastane ziyareti s lIasmda hastalar bazI sorular sormak iste
diklerini söylediler, "en gÜylünün Tanrl olduguna inanlIsmlz, 
dogru mu?" Evet, "Peki, Tanrl kendisinin bile kaldlramayacagl 
kadar aglr b ir ta� yaratabilir m i?" "Gene; adam cevap vermeden 
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önce, bu soru ir;:in uykusuz geeeier ger;:irdin mi merak ediyo
rum." "HaYlr !"  Öyleyse benim zamamm r;:ok kts lth bu durumda 
sadeee uykudan mahrum olanlann sorulanm yamtlayabilirim. 

Kiliselerin r;:ogunlugunda r;:ok renkli boyanml� eamlar bulunur. 
Dt�ardan baktldtgmda koyu görünür ve renkleri gür;:lükle ser;:eb i
lirs iniz . Hristiyan inaner da böyledir. D r�ardan bakrldrgmda 
karanhk, koyu görünür. Fakat ir;:eri girrneniz gerekir - yani 

" isa ' ya dogru bir adllTI atma riskini almahsmrz.  Bütün ya�ammrzr 
kurtanerya emanet edip O ' na güvenmelisiniz. Ondan soma her 
�ey net ve �effaf olur. Ve bir saniye ir;:inde bütün Hristiyan inan
er gözlerinin önüne ar;:tlrr. 

B ir gün isa Mesih vaaz veriyordu ve b inleree insan O 'nu dinli
yordu. isa dedi ki, "hayatlanmzda -Tamr ' nm kendisi tarafmdan 
getirilen- köklü b ir degi� im olmadrkr;:a Tam r ' nm kralhgma g i
remezsiniz ." Bunun üzerine bazI adamlar, "kalkrp gidelim, bu 
abartmaya ba�ladr, söylediklerini kabul edemeyiz" deyip gittiler. 
Soma kadmlar, soma genr;:ler, nihayet bütün kalabahk r;:ekip 
gitmi�ti. Sadeee on iki elr;:i kalmr�tl. 

Olaylan özetlemek gerekirse, kurtulu�umdan emin olmak benim 
"eve geri döndüm, babama geri döndüm" dememi saglar. Kut
salhk ir;:in iyi nedenlerle eve dönen b ir ogul gibi r;:abalanm, evi 
terk edip giden ve b ir daha hir;: dönmeyen b ir ogul gibi degil. 

Kurtulu�u her gün istememizi vaaz edenler deh�etli b ir mesajl 
tazelemektedir. <; oeuklanm her sabah masamm önünde dikilip 
bana "Baba, bugün tekrar sen in evlatlarm olabilir m iyiz?" diye 
sormak zorunda degildir. O nlar benim r;:oeuklanm. Ve Tamr 'nm 
evladr olan bir  adam veya kadm, oglan veya krz ebediyete kadar 
Tamr 'nm evladldlf. Tann 'nm evladt olurken ve öyle kahrken 
sürekli günaha kar�r müeadele edeeektir. 

Her biriniz Tann'nm evladl oldugunuzun tarn güveneesi ir;:in 
gelsin. 
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DiN $AHSi BiR OLA Y MI? 

insanlann tyogu �öyle dü�ünmektedir. Hakhlar ml? Hristiyanhk 
bu konuda özel b ir durum ta�lr ml? Veya konuyu daha iyi atya
bi lmek ityin Hristiyan' m inancl sadece kendis ini mi ilgilendirir? 

Cevap vermeden önce, s ize tyok basit bir soru soraYlm: Bozuk 
paralarm üzerinde kazlnml� ne görürsün? B ir resim veya bir 
yazl? Süphesiz her ikis i deo Her bozuk paranm iki yüzü Vardlf. 
Hristiyan inancl da öyledir. Eger Hristiyan inancl gertyek ve 
canh ise, iki yüzü vardlr. Kesinlikle ki�iye özel b ir yüzü vardlf; 
genele atylk b ir yüzü vardlr. Eger bu yüzlerden her hangi birisi 
yoksa bunda �üpheli bir durum söz konusudur. 

Gertyek imanm bu iki yüzünü inceleyelim. 

1. Ki�isel Taraf 

Bir gün b irisi benim sadece bir masalcl oldugumu söyledi .  
"Bunda yanh� bir �ey yok" dedim "Kilisede ki�ilerin uyuyup 
kalmasmdan daima korkmu�umdur. Bu nedenle arada bir masal 
anlatlfsam uyal1lk kahrlar." 

Her neyse bizlerin bütün ya�antJs l deneyimlerden olu�ur, teori
lerden degil. 

Vaiz Johann Heinrich Volkening, Tann adam I, gütylü b ir hayata 
dönü� hareketinin arkasmda duruyordu. Onun vaazlan sonucun
da B ielefeld �ehrinin etrafmdaki bütün alan tamamen degi�mi�ti. 
Bir a�am Volkening ölüm dö�egindeki · zengin bir ty ifttyinin 
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yanma yagnldl. Uzun boylu b ir adamdl ve mavi gözleri insanla
rm dikkatini yekiyordu. Adamm yamna gelince uzun süre hiybir 
�ey söylemeden adama bakt! ve sonra konu�maya ba�ladl : "En
di�eleniyorum, senin iyin yok endi�eleniyorum. Su ana kadar 
izledigin yol seni cennete götürrnüyor, dogrudan cehenneme 
götürüyor." Sonra Volkening arkasml döndü ve dl�an ylktI ! 
<;iftyi yok klzml�t! arkasmdan hayklrdl, "Sen b ir de vaiz olacak
sm!  Ve cesaret edip Tanrl sevgis ini anlatacaksm!" 

Gece olmu�tu ancak zavallt yiftyi uyuyamlyordu. Vicdam onu 
rahatslz ediyordu. "Cennetin degil  cehennemin yolundasm . . .  
eger dogruysa her �eyden sonra ne olacak?" i�lemi� oldugu sa
YISIZ günahlar haftzaslm doldurdu. Tanrl 'YI hiybir �ekilde onur
landlrrnaml�tI. Zamanmda ba�kalanm aldatml�tl. Üy gün sonra 
kansma, "git Volkening' i  getir" dedi. Geceydi, ama Volkening 
hemen geldi .  <; iftyi "pastör, zannederim hayatJml degi�tirrnem 
iyin vakit yok gey." Pastör "evet, bizler ya�landlkya akillamnz. 
Fakat hlZlt bir pi�manhk mutlaka geryek olan degildir. Bundan 
daha derin b ir �eye ihtiyacm var." Vaiz tekrar evi terk etti.  <; iftyi 
bir kez daha öfkelendi.  S iz de klzmaz mlydllllz? Volkening yift
yiye kar�l daha kib ar olamaz mlydl? Her �eyin üstünde adam 
ölümün kaplsmdaydl !  Ancak Volkening Tanrl ' ya yok yakmdl 
ve ne yaptlgml biliyordu. 

Üy gün sonra ihtiyar yiftyi büyük umutsuzluk iyindeydi. Günle
rinin saYllt oldugunu b iliyordu. Geymi�iIü sorguladl. Bütün ha
yatl boyunca kurtanclYI göz ardl etmi�ti. Tann ona daima sev
giyle konu�mu� 0 ise geri yevirmi�ti. i�te � imdi cehennemin 
klYlsmda umutsuzdu. Kansma tekrar pastörü getirmesini söyle
di. 

Volkening geldi, adam m Kutsal Kitap ' tan b ir ayet okudugunu 
gördü. Yanma oturdu, "dogrudan cehelmeme gidiyorsun degil 
mi?" dedi. "Evet, cehenneme gidiyorum. "  Volkening, "gel be
raber Golgota tepesine gidelim. isa orada senin iyin öldü. "  Daha 
sonra yiftyiye isa 'nm bir günahkän nasIl kurtardlgml aYlkladl. 
Sonunda yiftyi anlaml�tl, "isa yarmlhta benim iyin öldü. Benim 
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günahlanm i9in ael gekti. Bana Tann görü�ünde kabul edilen 
yegane adaleti sundu" ve hayatmda i lk kez dua ett i :  "Tannm b ir 
günahkär olan bana merhamet et. Rab isa beni eehennemden 
kom." 

"Nasllsm" diye sordu Volkening. <;:: i ft9inin eevab l,  "isa beni 
�efkatle kabul etti" idi. B ir mueize gergekle�ti. 

isa der ki: "Sana dogrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan ve 
Ruh 'tan dogmadlkr:;a Tann 'nm egemenligine giremez 
(Yuharma 3 :5) .  

Bu, Hristiyan inanemm kesinlikle �ahsi yönüdür. 

Erkek veya kadm ebedi hayatl kazanmak isteyen Kutsal Ruh 'un 
mueizevi faaliyetiyle "yeniden dogarak" dar kapldan - ge9mel i
dir. 

Yeniden dogmak dünyanm yegane kurtanclS I  isa 'ya olan i htiya
elml kabul etmektir. Yeniden dogmak günahlarm1r itiraf etmek
tir: "Tannm, sana ve göklere kar�l günah i�ledim." Yeniden 
dogmak imanl! davram�lml da gerektirir: "isa' nm kam beni 
bütün günahlardan anndmr. 0 benim bor9lanml ödedi ve bana 
Tann görü�ünde kabul edilen yegane adaleti sundu." Yeniden 
dogmak bütün ya�aml isa ve Tann i le gevrelemeyi gerektirir. 
Son olarak yeniden dogmak Kutsal Ruh'un benim Tann'nm 
evladr oldugumu a91klamasr demektir. Veya Kutsal Kitap tabiri 
ile Tann üzerime mührünü bast!. 

Bu, kesinlikle Hristiyan inancmm �ahsi tarafIdlr. 

o 'nun ebediyen sadece 0 'nun; 
Ki111 Tann ile beni aYlracak? 
Geri kalan hang; giinah ile 
Mesih seven kalbi doldurur 
Gökyiizii ve yeryiizii solar ve kaybolur 
Üziintiideki ilk dOgU111 l�lgl egilir 
Fakat Tann ve ben olacagl111 1z zaman 
Ben 0 'nunum 0 da benim 
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Yeni dogum Hristiyan' m  deneyimlerinin sonu degildir. 

B enim Hristiyan ya�amunm ba�langlcmdan itibaren yeni arka
da�lmm sesini her gün dinlemek vazgevilmez olmu�tur. DolaYl
slyla Kutsal Kitap ' l  okumaya ba�ladlm. insanlar s lradan insanla
nn okuyacagl kitaplan okudugumu dü�ünemez. Genel görü�ün 
aksine Kutsal Kitap herkesin kitabldrr. Kutsal Kitap' l  okumaYl 
bitirdiginde gözlerini kapat ve dua et. "Rab isa yapacak vok 

,, �eyim var onlan tamamlamamda bana yardlmcl 01, beni gü
nahlanmdan anndrr, kalbimi sevgiyle doldur, beni ruhunla dol
dur." isa ile konu� 0 seni duyar, dua da Hristiyan inancmda özel 
bir unsurdur. 

2. Genel Taraf 

ilk olarak ve her �eyden önce bir Hristiyan diger inanhlar ile 
arkada�trr. Gervek Hristiyan kurtulu�u arayan diger Hristiyan
lar' la birle�ir. 

Örnegin Pazar ibadetleri, neden gitmiyorsun. Pazar ibadetleri 
Hristiyan ya�ammm aynlmaz bir parvasldrr. 

Hristiyan ibadetlerine katIlmaYl kesen kadm veya erkek d inini 
terk etmi� (terk eden) saylllr. Bugün Hristiyanhkta vok saYlda 
terk eden mevcuttur. 

B ir Hristiyan dua ibadeti en az dört unsurdan olu�ur: 

ilahi,  ögreti, dua ve bagl�. B unlar her toplantmm parvalan olma
hdrr. Bu ba�langlvtaki Hristiyanlar' m  uygulamaslydl ;  ve bu her 
Hristiyan' m  Tann vergisi yeni hayatmm nasll ifade edilmesi 
gerektigidir. 

S adece bir tür Hristiyan inancl vardlr. 0 da ifadesini diger inan
hlarla arkada§hkta bulur. Kutsal Kitap der ki : "Bizier karde�le
rimizi sevdigimiz ivin ölü mden hayata gevtigimizi biliyoruz." 
Bu ayet diger Hristiyanlar' m  dikkatini vekmeyen �ahsm haIen 
ruhsal olarak ölü oldugunu vurgular. 
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Rahipligimin ilk ylliannda, Pazar sabahl gelmesi gereken ve 
bölgede iyi tanman b iris i Pazar a�aml ziyaretime geldi ve, 
"fabrikadaki arkada�lanm kiliseye gitme konusunda beni yok 
klzdrrdllar. B izler sokaklarda ' ya�asm özgürlük' diye bagmyo
ruz ama hepimiz diger insanlann kölesiyiz. Her �eyi flrlatlp 
attlffi hatta onlann serbest dü�ünce kitabml b ile. S imdi bana 
isa' dan bahset, O ' nun hakkmda daha faz la bilmek isterim" dedi. 

S izden rica ediyorum, ruhunuzun refahl ve ebedi kurtulu� iyin 
diger inanhlarla b ir araya gelin. Her hangi b ir özel kilise veya 
vaiz önermiyorum. Benim i lk ve en önde gelen konu ruhunuzun 
kurtulu�udur . 

Digerleri ile kurtanclffilz hakkmda konu�maya cesaretimiz 01-
madigl sürece b izler geryek Hristiyan olamaYIz. isa der ki: "Size 
.;unu söyleyeyim, insanlarm önünde beni a91kr;a kabul eden her
kesi, jnsanoglu da Tann 'nm melekleri önünde ar;zkr;a kabul 
edecek " (Luka 1 2 :8) .  

Bugün kurtancIlan iyin konu�acak ve genel olarak kendilerini 
beyan edecek cesarete sahip Hristiyanlar nerede? HaIen tek yap
tlglmlz isa ' ya günahlanmlzl itiraf etmek ve ruhsal olarak geli�
mektir. 

Hristiyan inancl kes inlikle özel bir konu mu? H ayrr, degil ! 
isa ' ya olan inanCImlZl dünyaya aylklamak zorundaYlz. Yoksa 
yargl gününde isa sizleri kabullenmeyecek. Bugün inanylannm 
arkas mda durma cesaretine sahip Hristiyanlar nerede? Hristiyan 
inanCl kesinlikle �ahsi bir konu mu? Evet öyledir. Yeni dogu� ve 
Hristiyan hayatl inanlmm kalbinin derinliklerinde yer alrr. 

Hristiyan inancl kesinlikle �ahsi bir konu mu? HaYlr degildir. 
Hristiyanlar Tan n ' Yl b irlikte kutsamak iyin kilisede b ir araya 
gelirler. B ir likte evlerdeki Kutsal Kitap yah�malanna, genylerin 
toplantllanna ve arkada� gruplanna katllrrlar. Aglzlarml ayarlar 
ve Tarmya itaat ettiklerini herkese beyan ederler. 
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SON NE ZAMAN GELECEK? 

B ir süre önce b ir i� adaml ile konu�tum. "Geny insanlan, berbat 
hayatlanm iyi ya�amalan iyin nasll te�vik ediyorsunuz" diye 
sordu. "Samimiyetle söylemek gerekirse, yok fazla b ir �ey bek
lemiyorum. Kutsal Kitap der ki, ' insan kalbi genyliginden beri 
kötüdür. '  D olaYlslyla ahlaki degerleri tartI�manm yok kullam�h 
olacagllli zannetmiyorum. Daha farkh bir �ey isterdim", "Ya, 
peki tam olarak ne isterdiniz?", "Bu geny insanlarm Rab isa' ya 
dönmelerini ve � imdi ve ebediyete kadar Tann' nm evlatlan 
olmalanm görmeyi isterdim." "Pastör söylediginiz orada güzel, 
ancak dünyaya inmelis iniz." 

$imdi bu aklm b ir sözü degil mi? "Dünyaya inmelisiniz." Gül
düm "Dostum hangi dünyaya inmeliyim? Dünyanm yok uzun 
zamandan beri ayaklanmlzm altillda oldugunu fark etmediniz 
mi?" Dünyanlll artlk emniyetli bir yer olmadlgml görmek iyin 
bir sanayi lideri olmamz gerekmez. Bugün insanlarl korkutan da 
bu. Herkes güvenligi anyor, fakat herkes hiybir yerde buluna
mayacagllll b iliyor. insanlar s oruyor "dünya ne olacak?" Dün
yanlll sonunun ne zaman gelecegini insanlar merak ediyor. 

isviyreli yazar Dürrenmatt bir oyununu �öyle b itiriyor : "Ve bo�
lukta bir yerde radyo-aktif dünya belirs iz ve kullam�slz olarak 
dönmeye devam edecek." 

Uzayda sonsuz olarak dönen, hiybir hayat b elirtisi göstermeyen 
yölle�mi� bir dünyanm görüntüsü yok geryekyi görülmü�tür. 
�agda� bir yazar dünyanm sonundan b ahsettigi zaman 'dikkati-
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m izi yeker. $ahsen Dürrenmatt' m  hakh olduguna inanmlYorum. 
Bir gün radyo-aktif YlgmtJdan ba�ka bir �ey olmayan bir dünya
nm uzayda b iteviye dönecegine inanmlyorum. Bu Hristiyan 
bakI� aylSI degildir. Rab isa insan soyunun dünyanm sonundan 
önce kaybolmayacagml vurgulaml�tJr. ihtimaller olma sma rag
men, her�ey tahmin ettiginiz gib i  geymeyecektir. 

Asil sorun kirne inanabileceginiz ve kimin sonuylanna güvene
bileceginizdir. 

Gelecegi incelemenin iki yanh� yolu vardIT. Bunlardan biri 
Joseph Goebbels ' in yolu olup sadece fantezilerden ibarettir. 
Yehova $ahitleri bu yöntemi beceri i le kullanmaktadIT. 

ikincis i  fa1cIlarm söyledikleri yoldur. $unu itiraf etmeliyim, 
onlann söylediginden hiybir �ey anlamlyorum. Bu fal türlerini 
i� itmek b ile istemiyorum. Tann Kutsal Kitap ' ta aylkya belirt
m i�tir: "Kahinlik ve büyücülük yapmaym ." Aynca �unu da söy
lemi�tir, "medyumlara gitmeyin veya ruh yagITanlara inanma
ym, yünkü s izi  bo�altITlar." 

Hayattaki en büyük arzum b ir Hristiyan olmak ve Tann halkmm 
bir paryaSI olmak oldugundan bu gib i  �eylere kan�mamaya özen 
gösterecegim. S izden ricam ruhunuzun rahatlamasl ve kurtulu
�unuz iyin kalbinizi ara�tmn, soma Mesih isa 'ya yalvarm, gü
nahlarllllzi aylklaym ve af dileyin. 

Gelecek hakkmda b ilgi almanm en emin yolu Kutsal Kitap 'a 
ba�vurmaktIT . 

1 .  isa Geri Geliyor 

Kutsal Kitap bunu aylkya i fade etmektedir. isa ' nm zaferle geri 
dönü�ü bütün Hristiyanlar' m beklent ilerinin geryekle�mesi iyin 
en önemli olaydlr. isa dirili� inden kIrk gün soma cennete almdl
gmda elyiler gözlerini O 'na d iktiler. Ve O 'nun b ir ba�ka boyuta 
geyip kayboldugunu gördüler. "B ir bulut O ' nu, onlann görü
�ünden gizledi." Hemen soma Taml tarafmdan gönderilen iki 
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melek ele;ilere göründü ve dediler ki, "Sizden cennete alman bu 
isa, gökyüzünde gördügünüz aym yoldan geri gelecektir." 

Evet, isa tekrar geri gelecek! B ir gün b ir diger boyuttan, Rab 
isa 'nm Tann' nm boyutundan b ir zafer bulutu ie;inde, bu üe; b o
yutlu dünyamlza geri gelecek. Bu Hristiyan umududur. 

Essen'deki Hristiyan Gene;lik Merkezi Weigie House'un ana 
salonuna ilk girdigimde duvardaki b ir resim d ikkatimi e;ekti. Bu " 
salonda yüzlerce gene; bir araya gelir, ve salondaki yegane resi m  
buydu. isa' mn dönü�ünü temsil ediyordu. Kral, bulutlann üze
rinde bir beyaz ata binmi�ti. Eli havadaydl ve e;ivi izleri görünü
yordu. Selefim pastör Weigie'ye sordum, "bu, salondaki yegane 
resim mi? Burada pek uygun görünmüyor. "  Dedi ki, "bu gene; 
insanlar bütün haftaYl okulda, i�te, fabrikada veya a�aglda m a
dende gee;iriyor. Bu resim burada bir araya geldiklerinde onlara 
isa'mn zafer oldugunu ve ebedi kararla dünyanm O 'na ait ola
cagml hatlrlatacaktlr." 

Ben bu sihirli umudu �ahsen ya�adlffi. H itler yönetimi srrasmda 
bir toplantJ somaSl tutuklandlm. Beni b ir p olis arabasma tlktllar. 
SS askeri direksiyona gee;ti ve hareket emri verildi fakat motor 
e;ah�madl .  Arae; muhtemelen iyi durumdaydl ancak sadece e;a
h�mlyordu. SS SubaYl "yürüt" diye baglrdl.  Ancak makine e;a
h�mlyordu 0 slrada kalabahgm ie;inden b ir gene; adam kilisenin 
merdivenlerinde ayakta durmu� vaziyette yüksek sesle �ark1 
söylemeye ba�ladl :  

Ne mutlu! Kurtancl geliyor
Gen;egin ve sevginin tannsI; 
Lekelerimizi Ylkadlgznda 
Üstüne kendi mührünü vurdu; 
Kalbini yükselt, sesini yükselt,' 
Ne mutlu tekrar söylüyorum ne mutlu; 

Ne mutlu zaJer dolu umuda,' 
jsa, Yargu; gelecek,' 
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Ve hizmetkdrlanm yukan alacak 
Onlarm ebedi evlerine; 
C;ok yakmda duyacaglz yüksek meleklerin sesini 
Tann 'nm davulu seslenecek: ne mut/u ! 

Soma gen9 adam kalabahkta kayboldu ve 0 slrada araba 9ah�tl. 
Günler karardlk9a isa ' nm geli�i daha fazla önemli olmaktadlr. 
isa ' nm zaferle dönü�ü aslmda ü9üneü geli� i olaeak. 

ilk defasmda Meryem' den dogarak vüeut i9inde geldi .  B eytle
hem' deki yemlikte yattr, Noel 'de kutladlglmlZ budur. 

isa bugünlerde tekrar geliyor -kendi ruhunun i9inde diyor ki 
" i�te buradaYlm kapmlzl 9ahyorum. Sesimi duyan varsa kaplYI 
a9sm. O na geleeegim ve ben onunla 0 da benimle yemek yiye
eek. " 

isa ü9üneü defa geldiginde bu tamamen O ' nun zaferi olaeak. 

2. isa 'nm Dönü�ünden Önceki Olaylar 

Kutsal K itap der ki, dünyanm tarihi olduk9a uzun bir süre, 9ag
lar boyu devam edeeek. Daha hemen algI lanamaz b ir �ekilde 
kapal1l�a dogru gekilen b ir zaman dönemi geleeek. Bu dönemi 
tal1lmlamak i9in Kutsal Kitap ' ta bulunrnayan ifadeyi kullanaea
glm. Buna "nihayet dönemi" d iyorum. Kutsal K itap geni� 9apta 
bir kaos döneminden söz eder, bu dönemde insanlar sorunlarl 
9özmeye muktedir olmayaeaktrr. Panik halinde yardllTI bekleye
eek aneak bulamayaeaktu·. Rab isa dört etkenin bu "nihayet 
dänemini" bel irleyeeegini vurgulamaktadrr. 

B irineisi  s iyasi karma�adrr ve isa �öyle tal1lmlaml�trr: "Uluslar 
uluslara kar�l, kraliyetler kraliyetlere kar�l ayaklanaeaktlr." 

ikincisi  ekonomik kanTIa�adrr ve isa �öyle tanlfl11aml�trr: "Muh
telif yerlerde kahel ve ge9iei klthklar ve sarsmtrlar olaeaktrr ." 
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Ü;:üncü belirleyici i�aret, karma�adrr ve �u deyimierie tammI a
ml�trr: "0 zamanlarda eger her hang i bir kimse sana derse ki 
' i�te bu isa' dlr' veya ' bak i�te burada' sakm inanma. <;ünkü 
sahte isa' lar ve sahte peygamberler ortaya ylkacak ve insanlan 
kandrrmak iyin i�aretler ve mucizeier gösterecekierdir."  Bu ger
yekten "nihai dönem"in i�aretlerinden biridir, yünkü insanlar 
Tann' nm sözünü reddedip �eytan tarafmdan idare edilecektir ve 

" Tann buna izin vermektedir, "i�te bu isa'drr" veya "bak i�te 
burada." 

"Nihai dönem"in son bir i�areti daha vardrr: Yahudilerin F ilis
tin 'e  dönü�ü. israil Devleti ' nin varhgl zamanm en önemli i�aret

. lerinden birisidir. 

Babam bana demi�ti ki, 1 899 ' da Yahudilere ülke olarak Mada
gaskar teklif edilmi� ama kabul etmemi�ler. D emi�ler ki "yapl
lacak �ey degil, bizler b ir söz aldlk, atalanmlzm topraklanna 
dönü� sözü." 

"Nihai dönemi" karakterize eden, insanoglunun bütün ilerleme
sine ragmen daha da fazla vah�ile�mesidir .  insanm yardlmslzhgl 
aylkya ortadadrr. 

Kutsal Kitap der ki, "Uluslann okyanusundan bir diktatör ylka
cak ve bütün dünyaYl yönetecektir." Bu da M esih-Kar�ltI dedi
gimiz �eydir. 

Mesih-Kar�ltI bir hayvan olarak tammlanrr. Bu ne demek? Kut
sal Kitap, Tann'nm ins am kendi benzerinde yarattIgml ifade 
eder. Tann 'ya yakm oldugum kadar insan olurum. Tann'dan 
da ha uzaga girtikye daha fazla hayvanla�lflm. Büyük b ir 
Hristiyanhk dü�mam olan N ietzsehe bir seferinde �öyle b ir b e
yanda bulunmu�tur. "En saygm insan san kafah hayvandrr . "  0 
mükemmelce anlaml�tI. Mesih-Kar�ltI muhtemelen Tann'dan 
tamamen uzak biriydi .  Tann' ya arkasml dönmü�tü. Bu onun 
hayvanlanndan b irinin yapacagl �eydir. 
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3. isa'mn Dönü�ünden Sonraki Olaylar 

i�te Kutsal Kitap yine ana hatlan c;:iz iyor. Her �eyden önce b ize 
isa' nm yeryüzünde bin yll hüküm sÜfecegi söylenir. Muhteme
len Kutsal Kitap isa ' nm yeryüzünde c;:ok uzun süre hakim ola
cagml söylemek istemektedir. Bütün bunlar bana mükemmel 
�ekilde uygun görünmektedir: Öncelikle insanm umutsuz hali 
görünür olacaktlr, sonra inatC;:1 insan dünyaYl kurtarmak ic;:in son 
atllullllll yapacak ancak bundan sonra isa yönetime gec;:melidir. 
Ve 0 nasll  yönetecegini b ilmektedir. 

Kutsal K itap b ize Tanrl ' ya kar�l son bir ba�kaldlflnm olu�acagl
III ve ondan sonra da dünyanm sonunun gelecegini anlatrnakta
dir. Bütün güne� sistemi dagllacaktlr. Gökler ve dünya ö1ecektir. 
Sonra Elc;:i Yuhanna ' nm yazdlgl gibi ;  "Tahtzn önünde duran 
büyük kür;ük, bütün ölüleri gördüm. Sonra bazI kitaplar ar; I ldl. 
Ölüler, kitaplarda yazzlanlara bakzlarak yaptlklarzna göre yar
gzlandl " (Vahiy 20: 1 2) .  

Kutsal Kitap son yargmm ürkütücü bir resmini böyle c;:izmekte
dir. B ize Tanrl' llln mahkemesinin bir aC;:lklamasl böyle veril
mektedir. 

Evet, Tanr l ' nm b izim ic;:in c;:ok fazla zamalll olacak. B izleri b i
reyler ha linde yargIlayarak her b irimizi nasIl  ciddiye aldlgml 
göstermi� olacak. Tanrl bunu, oglu b izim yerimize öldügü za
man da göstermi�ti. Kendi hayatml ciddiye almayabilirsin, onu 
günah ve sertlik ic;:ersine atrnaYI tercih edebilirsin, ancak Tanrl 
buna ragmen yargl gününde seni c iddiye alacaktIr. Bu titretici 
görüntüler b izim ya�ama anlaYI�lmlzm c;:ok ötesindedir. 

4. Ya 0, Veya Bu . . .  

Benim daha fazla incelediklerim Kutsal Kitap ' taki "son günler," 
beni yok c;:arpanlar ise sonuyta daima sadece iki insan kategorisi 
yani kurtanlan ve kaybolan olmasldlf. 
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Diyebilirsin ki, "eger etrafma bakarsan isa ile ilgilenen insan zor 
görürsÜll." Benim de buna verecegim tek cevap "0 halde yok 
fazla kaYlp insan olacaktrr. "  

Beni iyi dinleyin, isa s izin iyin öldü. inamp inanmamamz bu 
geryegi degi�tirmez ! Mesih isa s izin iyin öldü. Kurtanclya gel in. 
"Fakat ben günahkänm" diyebilirsiniz. Zaten isa günahkärlan 
bulmaya geldi - ve bizler günahkänz. Kendisinin iyi oldugunu 

" söyleyen sadece yalan söyler. 

Rivayet edilir ki, Kudüs on iki dev klymetli ta� üzerine in�a 
edilmi�tir. Ta�larm üzerinde on iki elyinin, kitabm �ahitlerinin 
isimleri kazmml�tlr. B ir ta�m üzerinde Petrus 'un adl, birinde 
Yuhanna'nm adl, b irinde Yakub 'un adI ,  dördüncüsünde ise 
Matta ' nm adl vardrr. Matta bir zamanlar bir karaborsacIydl. B ir 
gün karanhk i�iyle ugra�Irken isa yanmdan geyti ve kendisiyle 
gelmesini söyledi. Ve Levi -0 zamanki adl buydu- her �eyi bl
raktl ve O ' nu takip etti. Daha sonra isa'nm ölümüne tamk oldu. 
O ' nun ölümden dirildigini gördü ve TanrI 'nm boyutuna geytigi
ni  gördü. En nihayet Kutsal Ruh'un dl�a aktlgmi gördü. 

B ir süre sonra arkada�lan ona "Matta, isa' mn yanmdayken b ir
yok �ey gördün, bunlan yazmahsm" dedi ve 0 da bunu yaptI. 
Matta'nm kitabl böyle dogdu. B u  bölüm Kutsal Kitap ' m  iyinde 
vardlr ve milyonlarca insanm isa'Yl bulmasma sebep olmu�tur. 

Onun yeni adl Matta dünyada önde gelen olacaktIr. 

isa ' nm merhametinin gücü budur. 0 kralhgml kurmak iyin en 
ihtimal dl�I insanlan kullanmaktadir. Aym merhamet senin 
iyinde de b ir i� ba�latmak istiyor. O 'na direnme. Kurtulu�un 
srradadlr - hem bu hayat iyin hem ebediyet iyin. 
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TANRl iLE YÜRÜMENiN YARARl NEDiR? 

Sunu ba�ka türlü söyleyeyim. Hristiyan olmaya deger mi? Ko
nunun özüne girmeden önce iki ba�langly noktasma deginmeli
Ylm. 

1. Tann ile Yürümek inüzyon Degildir 

Sunu belirtmek isterim Hristiyan hayatl b ir hayal ürünü ya da 
illüzyon degildir. 

Büyük b ir �ehirde hizmet eden bir pastör olarak insan b iryok 
ki�iyle kar�lla�IYor. Geny b ir delikanhyla tam�tJm ve ona �öyle 
dedim:  "Ke�ke hayatm Tann' nm elinde olsaydl. Senden b ir �ey 
olabilir ."  "Saym pastör Busch" diyerek söze ba�ladl .  "Ayagmlz 
yere bassm" dedi. "Tann yok ki" dedi. Bunun üzerine ben, 
"duydugum en yeni �ey" dedim. 0 �öyle dedi :  "Dikkatle dinle
yin, biliyor musunuz insanlar eskiden doga gÜylerine kar�l güy-
süz ve etkisizlerdi. Bu yüzden yok büyük güce sahip varhklar 
dü�ünerek onlan Tann, Yehova, Buda. . .  diye adlandlrdllar. 
Zamanla göklerin bo� oldugu ve bu tür varhklann olmadlgl or
taya Ylkml�tlI . . .  " gibi laflarla bu geny adam bana bir aylklama
da bulundu. Sözünü b itirdiginde, "sevgili delikanh sen isa Me
sih' i tammlyorsun." "isa'Yl m l?" diye sordu ve �öyle dedi, "isa 
da biryoklan gibi yen i b ir dini  hayata geyiren b ir ki�ilik." "Ha
Ylr," dedim, "O'nun kim oldugunu sana aYlklayacaglm. isa Me
s ih ' i  tamymca ancak 0 zaman Tan n ' nm ya�adlgma inandlm. isa 
olmadan Tann hakkmda hiybir b ilgi edinemeyiz" dedim ve ona 
isa' nm kim oldugunu aYlkladlm. isa kim? Bunu b ir örnekle size 
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a91klamak istiyorum. Ben hayatJmda 90k �ey ya�adlm. S lk s lk 
hapislerde yattJm. Gümü� b19ak-9atal 9almaktan degil, isa Me
sih'e olan imammdan dolayl. Naziler, gen91ere yönelik 
pastörlük hizmetimden nefret ettikleri i9in beni korkun9 hücre
lere attllar. B ir tutuklanmamda beni betondan yapllml� hapisha
neye hapsettiler. Hapishanenin duvarlan ince b ir betondandl. 
Alt katta b irisi öksürse veya üst kattan biris i yatagmdan dü�se 
her �ey duyuluyordu. ince uzun b ir hücrede kahyordum. Yan 
hücreye alman gizli polisinin tutukladlgl b irisini getirdiler ve 
adam korkusundan aghyordu ve ben sesini ince duvardan duyu
yordum. Bir erkegin aglamasl kötü b ir �ey. Gündüzleri ranzala
nmlZda yatmamlza izin verilmiyordu. Bu yüzden iki bU9uk 
adrm ileri ve iki bU9Uk adlm geri volta atJyordu. Arada srrada 
onun oflamalanm duyuyordum. Ama benim hücremde' Tan
n 'nm huzuru vardl .  <;ünkü isa benim hücreme gelmi�ti. 0 ada
mm 9aresizlik i9inde oldugunu bildigim i9in onun yanma gitme
liyim onunla konu�mahYlm diye dü�ündüm. S onu9ta ben ruhani 
bir dam�mamm. Gardiyana seslendirn : "Ben b ir pastölüm, yan 
kom�um büyük b ir bunahm igerisinde, izin verin onun hücres ine 
gideyim." Gardiyan �öyle cevap verdi :  "Gidip müdürüme sora
Ylm." B ir saat sonra geri geldi "talebiniz reddedi ldi" dedi .  Yan 
hücredeki 0 ki� iyi hi9 görmedim, ama bizi aYlran sadece ince b ir 
duvardl .  Onun nasIl bir görünüme sahip oldugunu bilmiyorum, 
gen9 m iydi, ya�h mlydl acaba? Ama onun büyük bir bunahm 
igeris inde oldugunu hissediyordum. 

Sirndi Tanrl da kendini aym bcnim hapishanedeki durumum 
i9inde buluyor. B iz insanlar bu görülür, ü9 boyutlu dünyada 
hapisiz. Tanrl bize 90k yakm. Kutsal Kitap diyor ki ' Tanrl her 
yerdedir. ' Bu da Tanrl 'nm b ize 90k yakm oldugunu gösteriyor. 
Tanrl ve insanlar arasmda bir duvar var. Tanrl ' nm kulaklarl 
bizim aglaYl�lmlZl net b ir �ekilde duyar. 0 b izim feryatlanmlZl, 
9aresizligirnlzi hepsini duyar. Bütün bu keder Tanrl ' mn kalbin
den geger, aym yan hücredcki adamm kederinin benim kalbim
den ge9mesi gibi .  
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Ama Tann benim yapamadlglml yaptJ ;  aradaki duvan YlktJ ve 
insanoglu olarak dünyamlza geldi .  Tann kendisi  isa Mesih ara
clhglyla dünyamlza geldi .  isa' YI ögrenmeye ba�ladlglmdan beri 
Tann ' nm varhgmdan emin olmaya ba�ladlm. 

S ize isa hakkmda konu�aYlm. Eger bana blrakllml� olsaydl bü
tün toplantJlanmda isa' nm hayatmdan ba�ka hivbir �ey konu�
mazdlm. 

isa Beytlehem'de dogdu. Büyüdü ve yeti�kin biri oldu. Kutsal
hgl dl� görünü�üne h ivbir zaman yanslmadl. insanlar O ' na ken
diliginden yana�tl. 

isa Kefarnahum ' a  gitti .  Orada bir yüzba�111111 vok deger verdigi 
köles i ölüm dö�eginde hasta yatJyordu. isa' yla ilgili haberleri 
duyan yüzba�l, gelip köles ini iyile�tirmesini rica etmek üzere 
O 'na Yahudilerin baz i  ileri gelenlerini gönderdi. B unlar isa'n111 
yanma gelince ivten b ir yalvan�la O ' na �öyle dediler: 'Bu adam 
senin yardlmma laYlktlr. <;ünkü ulusumuzu seviyor. Havramlzl 
yaptJran da kendisidir. ' isa onlarla b irlikte yola vlktl. Eve yak
la�tJgI s lrada, yüzba�1 bazI dostlanm yollaYlp O 'na �u haberi 
gönderdi :  "Ya Rab, zahmet etme; evime ginnene laYlk degilim. 
Bu yüzden yanma gelmeye de kendimi laYlk görmed im. Sen 
yeter ki b ir söz söyle, u�aglm iyile� ir. Ben de buyruk altmda b ir 
görevliyim, benim de buyrugumda askerlerim var. Birine, ' Git' 
derim, gider; ötekine, ' Gel' derim, gelir; köleme, ' Sunu yap' 
derim, yapar." Bu sözleri duyan isa yüzba�lya hayran kaldl .  
Ardmdan gelen kalabahga döner.ek, ' S ize �unu söyleyeyim' 
dedi, ' israil '  de bile böyle iman görmedim. '  Gönderilenler eve 
döndüklerinde köleyi iyile�mi� buldular" (Matta 8. bölüm). 

Esas olan isa'nm hayatml bilmektir. Bunu da sadece incil'den 
ögrenebi lirsiniz. 0 zaman lütfen Yuhalma'nm kitabml ve daha 
sonra d iger elvilerin kitaplanm okuyun. Bunlar isa'nm hayatJm 
en mükemmel �ekilde anlatmaktadlr. Yeryüzünde hivbir yaym 
incil  kadar güzel bir mesaj ivermez. 
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Ama isa, Tann'nm oglu, dünyamlza yüzba�mm u�agml iyile�
tinnek ve bu iyile�me sonunda Tann'nm varhgml kallltlamak 
iyin gelmedi. isa, Tann ile ban�l  bize önermek iyin geldi. 

B iz Tann'dan farkh boyutlarda oldugumuz iyin ondan aynylZ. 
Ama sadece bu degil. Günahlmlzm duvan da bizi Tann'dan 
aymyor. Hiy yalan söyledin mi? Evet mi? Yalan söylediginde 
Tann ile arana bir ta� koydun. Hiy tarn bir gününü Tan n '  S lZ ve 

N dua etmeden geyirdin mi? Evet mi? Bu ba�ka bir ta� eder. Köm 
dü�ünceler, yalmak, yalan söylemek her seferinde yeni b ir ta� 
eder. Hepimiz Tann ile bizi aYlran bu duvara katkIda bulunduk. 
Tann kutsal bir Taml. Bu yüzden, O 'nun adml söylemek b ile 
bizi günahlmlZdaki sorunlardan kurtaracaktrr. 

Gizlice �öyle dü�ünen yok insan bilirim: "Taml, benim hala 
O 'na inandlglm iyin yok mutlu olmah. "  Bu yeterli degildir. Sey
tan bile Taml' ya inalllr. Seytan, Taml' llln varhgmdan mükem
mel bir �ekilde haberdar. Buna ragmen Taml ile ban� iyinde 
degil. 

Biz sadece bizi Taml' dan aYlran günah duvan YlkIldlgmda Tan
n ile ban� iyerisinde olabiliriz. Bu da isa'nm gelme nedeni; 
günahlmlzm duvanlll Ylkmak. Bunu tamamlamak iyin kendini 
yarhlma gerdirdi. 0 birinin bu günah cezasml ta�lmakla yüküm
lü oldugunu b iliyordu; ya insanhk ya kendisi.  

Bir kez daha isa' Yl yarmlhta talllmlamak istiyorum. Bence dün
yanm en degerli sahnesi. O 'na bakIn, 0 lanetli agacm üzerinde 
aSlhyken. Günahlanmlzm olu�turdugu duvarm ta�larml ta�ldl. 
Bu yaptlgl ba�ka hiybirinin yapamayacagl b ir �eydi; hepsini 
ta�ldl. Bunu Kutsal Kitap ' tan kendiniz okuyun, özellikle Y e�aya 
elli dördüncü bölümde bulabilirsiniz. 

isviyre' de yok iyi bir arkada�lm var. Onunla yok güzel yolculuk
lar yaptik. Tabii ki bir restoranda yemek yedigimizde hesap 
gelir. Problem �uydu, kim ödeyecekti? Kimin cüzdalll daha 
agrrdl? Cevap aYlkh. B öylece arkada�lma ' tamam, bu sefer sana 
ödetecegim' derdirn. Fakat b iri hesabl ödemek zorundaydl.  AYlll 
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�ekilde b iri  b izim Tann'ya olan suc;:lanmlZl, günahlanmlZl öde
mek zorunda. Ya günahlanlllZl ödeyen isa 'ya inalllrsmlz ya da 
bir gün kendiniz ödersiniz. Bu, isa ' nm benim ic;:in bu kadar 
önemli olmasmm nedeni. O 'na tutunuyorum c;:ünkü 0 benim 
günahlanml ödedi. 

isa ölü kalmadl .  Ö lümün O'nun üzerinde gücü yoktu. Bu ne 
kadar harika degil  mi? 

isa'nm ölümünden üc;: gün sonra dü�üncelere dalml� b ir adam 
görülüyordu. Söyle dü�ünüyordu: ' Artlk isa hakkmda ne dü
�ünmeliyiz? Ö ldü. Vücudunu mezara koyduklanm ve mezann 
giri�ini bir ta�la kapattIklanlll kendi gözlerimle gördüm. Tan
n ' nm oglu muydu yoksa degil miydi? Adamm adl Tomas 'tl .  
Adam daha dü�ünürken birden arkada�lan geldi. ' 0  ya�lyor' 
diye sevinc;:le bagmyorlardl .  'Neden ha la öyle üzgün bakIyor
sun, 0 ya� lyor ! ', dediler. 'Kim ya�IYor?' diye sordu Tomas. ' isa' 
diye ccvap verdiler. 'Bu mümkün degil' dedi Tomas. ' Ama öy
le, bo� mezan kendi gözlerimizle gördük' diye yemin ettiler. 
' Ondan sonra isa' yla kar� Ila�tIk' dediler. ' Hic;:biriniz böyle b ir 
�ey duydunuz mu?' dedi Tomas. ' D irilmek gibi? Bu dogruysa 0 
Tanrl ' nm ogludur ve Tanrl O ' nu destekledi . '  

Ama Tomas �üpheliydi ve  �öyle dü�ündü ' Ben hayatJmda 0 
kadar c;:ok kand mldl m  ki gözlerimle gönneden bir �eye inan
mam . '  D igerlerine dönerek ' O 'nun ellerinde c;:ivilerin izini gör
medikc;:e, c;: ivilerin izine parmaglmla dokunmadlkc;:a ve elimi 
bögrüne sokmadl kc;:a inanmam' dedi. Arkada�lan onu ikna et
meye c;:ah�tJlar, ama Tomas ' inanmam' dedi. 

Sekiz gün sonra isa ' nm ögrencileri yine evdeydiler. Tomas da 
onlarla birlikteydi. KapIlar kapahyken isa gelip ortalannda dur
du, ' S ize esenlik olsun ded i ! '  dedi .  Sonra Tomas' a  'parmagml 
uzat' dedi, ' Ellerime bak, elini uzat, bögrüme koy. imanslz 01-
ma, imanh ol l ' Tomas ona ' Rabbim ve Tanrlm ! '  diye yamtladl. 

Belki � imdi Tanrl ile yürümenin bir illüzyon olmadlgml aC;:lkla
mamm nedenini anladmlz. Tann b ir hayal ürünü degildir. Tanrl 
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böyle bilinrneyen b ir �ey degildir; B ir yerlerde b ir Tann var arna 
nasI l  oldugunu bilmiyoruz. Hayrr! Tann ile yürürnenin olurnlu 
yam isa'nm dünyarnlZa geirnesi, b izirn ivin ölrnesi ve dirilrnes i
nin sonucudur. Bu yüzden �irndi Tann hakkmda tarn olarak 
bilgiye sahip olabiliriz. 

S irndi ikinci soruya geliyorurn: 

N 2. Tann ile Yürümek i�in Ne YapmahYlm? 
<;::ok defa �u sözleri duydurn, "pastör bende olmayan bir �ey 
sende var" ve cevap verdirn "böyle konu�rna, 0 sende de olab i
lir, isa senin ivin geldi." Sonra insanlar �u soruyu sorarlar: "Tan
n ile yürürnek ivin ne yaprnarn gerekir?" Kutsal Kitap buna net 
bir cevap vermektedir "Rab isa Mesih ' e  inan." 

Fakat öncelikle s izlere inanrnanm ne dernek oldugunu anlata
Ylrn. Pek vok insan ivin yanh� bir anlarn ta�lmaktadlr. B ir saat i
niz varsa ona baklp ' Su an tarn sekif:i yedi geviyor' diyebilirs i
niz . Arna saatiniz yoksa ' sekizi yedi gevtigine inamyorum' der
siniz . Ve baz I  insanlar inanmamn böyle emin bir �ey olrnadlgml 
iddia eder. Peki Kutsal Kitap "isa Mesih'e  inan" derken nasIl b ir 
inanrnadan bahsediyor? Bunu size b ir amyla anlatrnak istiyo
rum. 

Norvev ' in ba�kenti Oslo'daki bir i�irni yeni bitirrni�tirn. B ir 
curnartes i  sabahl geri uvrnak istiyordurn vünkü ertesi gün 
Wuppertal'daki bir toplantIda konu�rna yapacaktlrn. Havalirna
nma ayak bastIglrndan beri her �ey ters gitrneye b a�ladl. Uvak 
s isten dolaYI bir saat gecikti. Sonunda uvak degi�tirecegimiz 
Kopenhagen'e uvrnaya ba�ladlk. Kopenhagen üzerine geldig i
rnizde pilot birden yönünü degi�tirdi ve isvivre' ye dogru uvrna
ya ba�ladl. B ize bir aVlklarnada bulunarak Kopenhagen' in vok 
sisli oldugunu ve oraya ini� yaparnayacaglmlzl söyledi. Bu yüz
den yönürnüz isvivre' nin bir �ehri olan Malmö' ye idi. isvivre' de 
en son gitmek istedigirn yer Malmö idi .  Düsseldorf a gitrneli ve 
oradan, konu�ma yapacagnn Wuppertal ' a  gitmeliydirn. Sonunda 
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Malmö' ye indik. <;:ok dolu olmasma ragmen hala bin;:ok w;:ak 
ini� yaplyordu. Burasmm sisli olmayan tek havalimalll oldugu
nu ögrendirn. <;:ok küyük bir havalimalll oldugundan oturulacak 
yer bulunmuyordu. A vusturyah b ir i� adarnlyla arkada� oldurn. 
Kendirnize sürekli �unu soruyorduk: � irndi ne olacak? Belki 
yarm sabah hala burada duruyor olacaglz ve ayaklarumz buna 
dayanarnayacak. Böyle dururnlarda oldugu gibi herkes kIzlyor, 
rnmidalllyordu. B irden hoparlörden �unu duyduk: ' Birkay daki
ka iyinde güneye bir uyak kalkacak. Uyagm Hamburg, Frankfurt 
veya Dusseldorf �ehirlerinden hangis inde inecegini bilmiyoruz. 
Almanya ' ya gidecek yolcular b inebilirler. ' Ne yapacaglrnlzl 
bilm iyorduk. Yalllrnlzdaki kadm ' kimse beni bu uyaga b indire
mez, yok riskli '  dedi .  ' Halllmefendi '  dedim. ' Kirnse sizi bu uya
ga b inmeye zorlarnlyor, burada da kalabilirs iniz . '  Avusturyah 
arkada�lm da görü�ünü bildirdi :  Böyle s isli b ir havada uyrnak 
etkili b ir yözüm degil, özellikle bir de nerde inecegi belli degil
se. ' Tarn bu s lrada pilot yalllrndan geyti. Ve ben yok ciddi, yok 
konsantreli b ir yüz gördüm. i�ini hafife alrnadlgl ve sorurnlu
lugunu b ildigi görülüyordu. Dü�üncerni A vusturyah arkada�lm
la payla�tIrn : 'Ona güvenebiliriz, haydi b inelirn. ' Böylece uyaga 
bindik. Uyagm kaplsmm kapatIldlgl andan itibaren hayatIrnlzm 
bu adarnm ellerinde oldugunu b iliyorduk ve ona güveniyorduk. 
Hayatlrnl onun ellerine teslirn etmi�tim. 

Bu, inanmak sözcügünün anlarnl:  B irine güvenmek. 

Tann ile yürürnek iyin ne yapmahYlrn? isa Mes ih ' e  inan, bir 
diger deyi�le O ' nunla uyaga b in. Uyaga b indigirnizde A vustur
yah arkada�lmm b ir ayagml geride, b ir ayagml uyakta b rrakmak 
istedigi hiss ine kap Il dlm. Fakat bu da rnürnkün degild i !  Bu, i n
sanm arkada kalrnasl veya hayatml birine teslirn etmesinin bir 
sorusuydu. Aym �ekilde b iz de b ir ayaglrnlzla O ' nsuz, bir aya
glmlz O ' nla ya�ayamaYlz. 

D iger yandan Tann' nm oglundan ba�ka kirne güvenebiliriz? 
Dünyadaki hiybir insan benirn iyin isa ' nm yaptIgmdan daha 
fazlasml yaprnadl. Beni 0 kadar sevdi ki benirn iyin call1lll verdi. 
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Senin ilfin deo Hilf kimse bizi isa'mn sevdigi kadar sevrnedi. 
Bizim ilfin öldü fakat ölümden dirildi. 0 zaman biz O'na neden 
güvenmeyelim? 

Kendimizi isa'ya teslim ettigimiz andan itibaren Tann ile yürü
meye ba�hyoruz. 

Ya sen? Sen de hayatml isa'ya teslim etmek istiyor musun? 
Böyle dü�ünüyorsan bunu O'na söyle, sana yalvanyorum. 0 
senin yanmda, seni duyuyor. O'na söyle ' isa Mesih, hayatIml 
sana veriyorum. ' 

Günahh ve imanslZ hayatIma son verdigim gün �öyle dua ettim: 
' isa Mesih, �imdi hayahml sana veriyorum. Bunun ilfin bana 
yeni bir kalp vermelisin. <;ok kötü bir karakterim var ve sana 
oldugum gib i geliyorum. Lütfen hayahmdan yararh bir �ey yap.' 
i�te bu anda isa ile uyaga bindim, iki ayaglmla da, hayatiml 
O'na yönlendirdim. 

Tann ile olan yürüyü�ümüzü geli�tirmek istiyorsak ne yapmall
YIZ? $u Üy �eyi sürekli söylüyorum: Tann'nm sözünü Ifah�mak, 
dua etmek ve diger imanhlarla birlikte olmak. 

Hilf kimse Tann ile birlikte olmadlklfa O' nunla yürüyemez. Bu, 
Kutsal Kitap' 1 okuman gerektiginin nedeni. Anlamadlklanm bir 
kenara blfak. Okudukya daha iyi anlayacaksm ve Tann'nm ha
rikalan gözünün önÜlle serilecek. Bu harika kurtanclya ait oldu
gum ve O'nun sözünü ba�kalanyla payla�abildigim iyin kalbim 
yok slk co�uyor. 

Hristiyan ki�inin geli� imi iyin ilk gerek Tann'mn sözünü yah�
mak, ikincisi dua etmek. isa Mesih sizi duyar. Büyük bir ko
nu�ma yapmak zorunda degilsin. Bir ev hammlysan ' isa Mesih, 
bugün her �ey ters gidiyor. Kocamm sinirleri bozuk, yocuklanm 
beni dinlemiyorlar. KiraYI ödeyecek param yok. isa Mesih, ben 
bütün sorunlanml sana veriyorum. Mutlu ve sana yakm bir �e
kilde ya�amaml sagla. Bütün bu sorunlann üstesinden gelmemi 
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sagla. Sana güvenebildigim iyin yok te�ekkür ederim' demen 
yeterli. 

Neyi anlatmaya yah�tIglml anhyor musunuz? Bütün dü�üncele
rinizi, sorunlarmlzl ve kaygllannlZl isa' ya anlatabilirsiniz. Ayn
ca �u istekte bulunabilirs iniz : isa Mesih, seni daha iyi tammak 
iyin bana yardlmcl 01. 

Hristiyan ki� inin geli�imi iyin üyüncü gerek diger imanh kardq
lerle b irlikte olmak. Geyenlerde biri  bana ' inanmak istiyorum 
ama hiy geli�me göstermiyorum' dedi. Cevablm ' Sana gereken, 
diger imanh karde�lerle b irlikte olmak' oldu. ' Fakat' dedi, ' 0  
insanlarla anla�amlyorum. ' 'Bu durumda' dedim, ' yapllacak bir 
�ey yok. Fakat ileride, cennette 0 insanlarla birlikte o1mak ist i
yorsan, buna �imd iden yah�maya ba�lasan iyi olur. Tann sadece 
sana uyan insanlar yaratmaz ! 

Ben daha genyken, Frankfurt'taki bir bankanm müdürünü talll
yordum. Ya�h b ir adamdl ve bana slk slk genyliginden bahse
derdi. Liseyi b itirdiginde babasl ona ' Oglum, burada �u kadar 
para var. Avrupa'nm bütün ba�kentlerine gitmene izin veriyo
rum . '  Dü�ünsenize, 1 8  ya�mdaki b ir gence böyle b ir �ey deni
yor. Böyle b ir �eyi kim istemez? 

Bu ya�h bankacmm bana anlattIgl hikaye: 'Bu büyük �ehirlerde 
günaha dü�ecegimi b iliyordum. Ama ben isa'Yl duymak istiyor
dum. Bu yüzden incil' imi yamma aldlm ve her otelden ylkma
dan önce b iraz okudum ve dua ettim. Nereye gelirsem hep 
Hristiyanlar aradun. Londra, Lizbon, Madrid' de Hristiyanlar' la 
tam�tIm. Hristiyan bu1makta en yok zorluk yektigim �ehir Pa
ris 'ti .  Orada uzun bir süre isa'ya ait olmak isteyen b irini aradlm. 
Sonunda b iri bana bir ayakkabl tamircisi göstererek '0 da Kut
sal Kitap ' l  okuyor dediler. Böylece geny adam ayakkabl tami r
cis inin yanma g iderek ' isa'Yl tamyor musun?' d iye sordu. C e
vap olarak tamircinin gözleri sevinyle parladl. Bunun üzerine 
geny adam ' Kabul ederseniz her sabah yammza gelip sizinle dua 
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etmek istiyorum' dedi. imanh karde�lerle birlikte olmak onun 
iyin yok büyük bir önem ta�lyordu. 

� imdi ana soruya geliyorum: 

3. Tanrl ile Yürümenin Yaran Nedir? 

B en Tann i le yürümenin bütün yararlanm saymaya kalksam 
biryok bayramlan geride brrakrnamlZ gerekir. 

Babamm 53 ya�mda ölmeden önce bana söyledigi �u sözü hiy 
unutmayacaglm: ' Wilhelm, bütün arkada�lanma ve tamdlklan
ma isa' nm ben i hayatIm boyunca ve ölüm saatimde bile ne ka
dar mutlu ettigini anlatmam istiyorum. '  B ir insanm ölümü yak
la�tJgmda 0 insan artIk sözlerle dans edemez, geryekle kar�l 
kar�lya kahr. Eger bir insan ölüm dö�eginde Tann'Yl hatrrlama
ya kalkarsa, ' Evet, isa'yla yok mutlu b ir hayat ya�adlm' derse 
insanm ba�mdan soguk bir su dökülmü� gibi donakahyor. 

B en daha geny b ir pastörken Ruhr bölgesinde güzel bir hikaye 
geryekle�ti. 1 925  Ylllanndayd!. <;ok büyük b ir toplantl vardl ve 
orada okumu� b ir adam Tann' nm olmadlgma dair iki saatlik b ir 
konu�ma yaph. Bütün ögrendiklerini ortaya döktü. S alon yok 
doluydu ve havaYl s igara dumam kaplaml�h. Her yerden alkl� 
koptu: ' Olley ! Tann yok, istedigimiz i  yapabiliriz ! '  Adam ko
nu�masml bitirip yerine geytiginde toplantmm yöneticis i ' � imdi 
tartl�ma var. B ir �ey söylemek isteyen öne gelebilir' dedi. 

Tabii hiy kimsenin cesareti yoktu. Herkes böyle bilgili bir ada
ma nas il kar�l y lkIlacagml dü�ünüyordu. B iryok ki�inin bu ada
ma katilmadlgl kesindi, ama kimin bin insanm önüne 9lkarak 
bunu söyleyecek cesareti vardl ki? S onra, arkadan b ir kadmm 
sesi duyuldu. Arka tarafta ya� h b ir nene yard!. Bu nene tipik b ir 
köylü kadmlydl. Yönetici:  ' B ir �ey mi söylemek istiyorsunuz?' 
diye sordu. ' Evet, bir iki söz söylemek istiyorum' diye cevap 
verdi kadm. ' Tamam, buraya öne gelin lütfen' dedi yönetici .  
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Ya�h kadm öne geldi ve konu�maya ba�ladl :  'Beyefendi, bugün 
iki saat boyunca imanslzhgmlzdan bahsettiniz. � imdi bana be� 
dakika imanImdan bahsetmeme izin verin. Ben s izinle Tann' nm 
benim ic,:in neler yaptlgml payla�mak istiyorum. Evliligimizden 
birkac,: Yll sonra kocam maden ocagmdaki b ir kazanm kurballl 
oldu. Onu ölü olarak eve getirdiler. Kendimi b irden üc,: küc,:ük 
c,:ocugumla c,:ok yallllz hissettim. 0 zamanlar sosyal �artlar c,:ok 
iyi degildi .  Kocamm cesedi kar�lsmda c,:aresiz kalabilirdim. Fa
kat Tanrl araya girdi. 0 beni hic,: kimsenin yapamayacagl �ekilde 
teselli etti. insanlann bana söyledikleri bir kulaglmdan giriyor, 
diger kulaglmdan c,:lklyordu. Fakat Tanrl beni nasIl rahatlataca
gml biliyordu. Ona ' Tannm, � imdi sen c,:ocuklanmm babasl 
olmahsm' dedim. (Kadmm anlatI�l c,:ok etkileyiciydi.) S lk slk 
ak�amlan ertesi gün c,:ocuklanml hangi parayla doyuracaglml 
dü�ünürdüm. Böylece Tanrl 'ya ' TanrIm, benim bütün sorunla
nml b iliyorsun. Lütfen bana yardlmcl 01' derdirn. 

Konu�maclya dönerek, �öyle dedi :  '0 beni hic,:bir zaman yallllz 
brrakmadl. Yol bazen c,:ok karanhktl, ama 0 hep yalllmdaydl ve 
benim ic,:in c,:ok daha fazlasml yaptI.  B iricik oglu isa'Yl dünya
mlza gönderdi .  Benim ic,:in öldü ve ölümden dirildi ve kalllyla 
bütün günahlanml temizledi .  Ben �imdi ya�h b ir kadllllm ve 
yakmda ölecegim. Ama görüyorsunuz ki Tanrl bana sonsuz ya
�amm güvencesini verdi. Ve �unu kesin olarak b iliyorurn ki 
burada gözlerimi kapadlglmda cennette uyanacaglm. Ve bunla
nn hepsi de isa ' ya ait oldugum ic,:in. � imdi s ize b ir soru sormak 
istiyorum: S izin imanslzhgmlz size ne getirdi? 

Konu�macl ayaga kalktl, ya�h kadmm omzuna dokundu ve �öy
le cevap verdi :  Böyle ya� h  b ir kad111111 imallllll almak istemem. 
Y a�h insanlar ic,:in bu iyi bir �ey. 

Ya�h kadl11111 tepkisini görmeliydiniz ! 'HaYlr, haYlr ve binlerce 
kez haYlr ! '  dedi. ' Bana böyle cevap veremezsiniz. Ben s ize b ir 
soru sordum ve s izden cevabml istiyorum. Ben size Tannmm 
benim ic,:in yaptIklanl1l anlattlm ve �imdi s iz imanslzhgll11Z ll1 
s iz in ic,:in ne yaptlgll11 anlatll1. ' 
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Salona sessizlik <yöktü. Ya�h kadm <yok akllhydl.  

Bugün Hristiyanhga dünyanm her b ir yerinden saldmlar oldu
gunda onlara ' imanslzhgmlzm s ize ne yaran oldu?' d iye soruyo
rum. Böyle insanlann kalplerinde hi<y huzur görmüyorum. 

Tann ile yürümenin yaran nedir? Ben isa araclhglyla Tann' yla 
ban� i<yinde olmadan önce hayatImdaki zorluklara dayanaml
yordum. Bazen kalb imin kmlacagl durumlarla kar�l kar�lya 
geliyorum; bugün kom�u köyde iki aileyi üzüntüye bogan b ir 
olay duydum. Dogru duyduysam <yocuklanlll araba ezmi�. Böyle 
bir durumda tek yapabilecegimiz ellerimizi karanhga uzatmak 
ve aglamak: B ana yard 1m edecek kimse yok mu? Görüyorsunuz, 
zor durumlarda isa' llln kIymetini daha iyi anhyoruz. 

Evlendigimizde kanma ' AltI oglum olsun istiyorum ve hepsi 
trampet <yalmasml ögrensin. ' dedim. Kendi ailemin b ir müzik 
grubu oImasml hayal ediyordum. AltI <yocugumuz oldu. Dördü 
kIz, ikisi erkekti .  Fakat iki oglumu da kaybettim. Bunu anlam l
yorum. Tann ikisini de <yok kötü b ir �ekilde b enden aldl .  Haya
tim boyunca gen<ylik pastörü olarak erkeklerle i lgilendim ve 
kendi ogullanmla da . . .  

ikinci oglumun öldügü haberini aldlglm günü hatrrhyorum. 
Kalbime bls:ak saplanml� gibiydi. insanlar beni teselli etmeye 
s:ah�tI ancak sözleri kalbime dokunmadl. 0 zamanlar gen<ylik 
pastörüydüm ve �unu dü�ündüm; 'Bu ak�am gens:lik merkezine 
gitmeli ve orada 1 50 ki�iye Tann ' nm sözünü sevin<yle anlatma
hYlm. ' Kalbim kalllyordu. Odama gidip,  kaplYl kapattIm. Dua 
ettim: ' isa, sen canhsm. Lütfen beni kabul  et. '  S oma, inci l '  i 
aldlm ve okumaya ba�ladlm. ' isa  �öyle ded i :  B en size esenligi
m i  veriyorum. '  isa 'nm söyledigi sözü tuttugunu biliyordum ve 
dua ettim: ' isa  Mesih, bunu bana neden yaptlgml bilmiyorum 
ama lütfen bana esenligini ver. Kalbimi esenliginle do Idur. ' Ve 
öyle yapt1 !  

isa ' ya ihtiyacmlz olan gün gelecektir, ba�ka his: kimsenin yar
dirn edemeyecegi gün. H i<y kimsenin s ize yardlm edemeyecegi 
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gün geldiginde, isa' YI yani senin i9in 9armlhta kamm abtan ve 
ölümden d irileni tammaktan 90k memnun olacaksm. Ona 'Tan
flm, bana lütfen esenligini ver' demekten 90k mutlu olacaksm. 
Onun esenligi isteyenler i9in kalplerine akacak. 

Bu, hayatlmlzm en zor döneminde b ile gegerli; ölüm saatimizde. 
Sizin saatiniz geldiginde nasll davranacaksmlz? Hi9 kimse s ize 
bu S Irada yardlmcl olamayacak. En sevd iginiz eli bile b ir gün 
blfakmak zorunda kalacaksmlz. Buna nasll dayanacaksmlz? 

Tann 'nm huzuruna 9lkacaksmlz. Bütün günahlanmzla ml Tan
n ' nm huzuruna 9lkacakslmz? Tann'nm gÜ91ü eline bile dokun
dugunuzda ' Sen beni pahah kanmla satm alarak bütün günahla
nml bagl�ladm' derseniz huzur i9inde ölürsünüz. isa der ki, 
Tann ile yürümek Hristiyan olmaktJr. 

Hristiyan olmaya deger mi? 

Sizlere Tann ile yürümenin menfaatlerini slfalayaYlm: 

• Tann ile ban� 
• Kalbimde nqe 
• Tann i9in ve kom�urn i9in sevgi (dü�mal1lml bile sevrnek) 
• Yargl günlerinde rahathk (en dertli günlerde b ile aydmhk) 
• Sonsuz ya�arn güvencesi 
• Kutsal Ruh'un varhgl 
• Günahlanmm affedilrnesi 
• Sablr 

Böyle 90k uzun süre devam edebilirirn. 

Kalbim her biriniz i9in bu güzel deneyimi ya�amamz ve dolaYI
slyla mutlu olrnal11z dilekleriyle doludur. 

- 214 -





A lm anya'da kendi döneminde 
i sa M e  ih'i  Kurtan c l  o l arak 
onbin lerce k i �iye duyurarak 
Tann 'ya gi den yolun kap l s 1 11 1  
ara lad l .  

Bu k i tap Wilhelm Bush'un 
yapm l�  ol dugu konu�malann 
k a y d e d i l m e s i y l e  m e y d a n a  
gel m i �t i r. i sa M esih ' i  tammak 
ist iyorsa11 lz ,  bu k i tabl mutlaka 
okuyun .  

IS SN 9 7 a - bOS - S 7 39- Sb-0 

1 1 1 1 11 11 1 1 1 1 1 1 1 111 1 111 1 1 
9 7 8 6 0 5 5  7 3 9 5 6 0  


