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Çarm hla ilgili bildiri 
(1.Korintililer 1:18-25)    

 

 

Tanr  bizlere kendi kan n  gösterdi. Bu Tanr ’n n sevgisidir, iman m zd r. Biri sadece 

günah ndan korkarak bir ilah n önünde Rab, Rab  derse bu bir mistisizmdir, bo  inançt r. 

man m z bo  değildir. Ben edebiyat  sevdiğim için uzun zamand r roman yazmak istedim. 

Benim akl mdaki roman 50 y ld r sürekli dü ünerek düzelttiğim için yazarsam çok me hur 

olacak diye dü ünüyorum. Bütün hayat boyunca edebiyat yapmak istemi tim. Bu yüzden 

üniversitede edebiyat okudum. Bu kadar büyük tutkum var ama bugüne kadar kendimi kontrol 

ederek mucadele ediyorum. Ben niçin roman  yazm yorum? Çünkü roman derken çok k sa bir 

olay  abartmakt r. Hayal ürünüdür. Bütün hayat boyunca gerçeği iletmi  olan biri eğer öyle bir 

hayal ürünü yazarsa onu okuyanlar a k n olabilirler. Dolays yla ben makale yaz yorum. Çünkü 

makale hayal ürünü değildir. Gerçektir. Tan klar  vard r. Benim vaaz kürsüsünde ilettiğim söz 

de hayal ürünü değildir.  

Anlatmak için bazen benzetmeyi kullan yoruz. Doğa Vahiy de aynen onun gibidir. Ama Doğa 

Vahiy insan  kurtaramayacağ n  Matta 13.bölümde söyledi. Bizim gerçeğe ihtiyac m z vard r. 

Tanr  kimdir? Biz var olmayana sanki varm  gibi tap nan değiliz. O kendi kan n  gösterdi. Bu 

yüzden biz Tanr ’n n kan n  gördüm. O kana inan yorum  diyebiliriz. O biricik Oğlu’nu 

gönderdi. Oğul bizim gibi s k nt  çekerek bu dünyada ya ad , insanlar taraf ndan öldürülerek 

kan n  döktü. Böylece Tanr  kendi kan n  gösterdi.  

Yasa günah hakk nda on bin tane anlat yor. u günaht r diyor. Bu günaht r diyor. Çe it çe it 

cezalar vard r. Günah ndan kovulanlar da vard . ta lananlarda vard . Yasa’n n değinmekte 

olduğu günah benliğin tutkusundan kaynaklan r, eylemsel günaht r. Ama bunlar n hepsi bir 

benzetmedir. Yasa alt nda günah i leyerek bereket alan var m yd ? Tanr  taraf ndan teselli 

edilen var m yd ? Lanet ald lar değil mi? Yani günah i leyince ceza ald ğ n  lanetlendiğini 

herkes biliyordu. Sizde bazen i  kötüye giderse Belki ben günah i lediğim için öyle  diye 

kayg lan yorsunuz. Ama bunlar benzetmedir.  

Yar ndan itibaren devam edecek Kutsal Ruh’u izleyerek ya ay n  denen vaaz m belki son 

olabilir. Art k daha yapamayacağ m. Mutlaka kat lman z gerekir. Kendi can n z için...Bende 

elimden gelen her eyi yapacağ m.  

man nedir? Yuhanna 16:7’de sa Size gerçeği söylüyorum  diye söyledi. Yani gerçek 

olduğunu söyledi. Benim gidi im sizin yarar n zad r. Gitmezsem, Yard mc  size gelmez. Ama 

gidersem, O`nu size gönderirim. O gelince günah konusunda dünyay  suçlu olduğuna ikna 

edecektir  dedi. Günah konusunda, çünkü bana iman etmezler  dedi. nsanlar h rs zl k 

yapt ktan sonra s k nt  çekiyorlar. Ve günah ndan dolay  gönenç olmad ğ n , zorluk çektiğini 

dü ünüyorlar. Yasa’n n bahsettiği günah i lediği için öyle olduğunu dü ünüyorlar. Ama 

Yuhanna 16:9 Günah konusunda, çünkü bana iman etmezler  dedi. sa’ya inanmamak günaht r. 

Cinayetten daha büyük günah sa’ya inanmamakt r.  

Tanr ’n n Sözü Logos oluyor. Vahiy 19:13’te yaz ld ğ  gibi Kana bat r lm  bir kaftan giymi  

Sözdür. Tanr ’n n sözünü okurken Kana bat r lm  bir kaftan giymi  Sözü okuyoruz. Tanr ’n n 

sözünü i ittiğimiz zaman Kana bat r lm  bir kaftan giymi  Sözü i itiyoruz. Ama Siz gazete yada 

dergi gibi Kutsal Kitab’  okuyorsunuz. Tanr ’n n kan n  okuyam yorsunuz. Tanr ’n n kan n  

içemiyorsunuz. Tanr ’n n sözünü i itmek kana bat r lm  bir kaftan giymi  Sözü i itmektir.  

Mesih inanl lar  derken Tanr ’n n kan n  görüp gelenlerdir. Bu yüzden biz çarm hla ilgili 
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bildiriyle övünüyoruz. Çarm h n ekili bizi kurtaramaz. O lanetli ağaca gerilmi  olan sa’d r. O 

çarm hta kan n  döktü. Biz O’nda Tanr ’n n kan n  gördük. Çarm hta Tanr ’n n kan n  gördük.  

Biz o kan n lütfünü alm  olanlar z. Kan n gücü, dünya insanlar bunu anlayamaz. Normalde 

ilah derken kan  yoktur. Ama biz bizim iman ettiğimiz Tanr ’n n kan n n döküldüğü ki ileriz. 

Tap nağ n bütün aletleri kan n dökülmesiyle ar nd r ld ğ n  söyledi. Hepimiz kanla ar nd r lm  

olanlar z. Dünya insanlar ruh derken bo  bir ey oluyor. Onlar bo  bir eye inan yorlar. Ama 

biz öyle değiliz. Kan n  içtik, kan n  i ittik, kan yla ar nd r ld k.  

nsanlar Mesih’in kan yla ar nd r ld ğ n  kabul etmedikleri için yoldan saparlar. H rs zl k, 

cinayetten dolay  değil Tanr ’n n kan n n dökülmesini inkâr ettikleri için kan n dökülmesi 

olmad ğ  için cehenneme gidiyorlar. Dünya insanlar bo  diye dü ünüyorlar ama biz O’nun 

kan n  gördük. Nerede? Çarm hta. Golgota’daki çarm hta Tanr ’n n kan  göründü. Biz o kan  

gördük, kan n önünde diz çöktük.  

Kilise Mesih’in bedenidir. Mesih’in bedeni O’nun kan yla sat n al nan kilisedir (Elçilerin i leri 

20:28). Dolays yla kilisede Tanr ’n n kan n n dökülmediği ki i yoktur. O zaman biz ba kalar  

yarg lamamak gerekir. Aklayan Tanr ’d r kim suçlayacakt r? Günümüzde imanl lar niçin 

ayart l yorlar? Kiliseye geldikten sonra niçin yoldan sap yorlar? Çünkü Kiliseye, pastöre ve 

görevlilere kar  ikayet, nefret var. Kiliseye gelmemeye ba l yor. Ama Rabbin kan yla 

aklanm  olanlar  kim suçlayabilir? O Tanr ’n n kan n  inkâr edendir.  

Ben de kad na ehvetle bakt ğ m zaman ba ka insanlardan yüz kere daha çok kendime 

üzülüyorum. Yüz kere daha çok tövbe ettim. Bu yüzden kan n lütfündan ükrediyorum. 

Akland ğ m için seviniyorum. Ama insanlar ikayet ederek u ki i günah i ledi  der. Kim bilir? 

O belki tövbe etmi  olabilir sa’n n kan na dayanm  olabilir. Niçin o kan  inkâr eder? Ben 

kilise üyelerine bakt ğ m zaman tövbe etmedi diye dü ünmüyorum. Ben o ki iden 

kayg land ysam o ki i benden yüz kere daha çok kendisinden kayg lanm  olabilir. Ben her 

zaman kilise üyelerinin akland ğ na inan yorum. Kutsal Ruh bu fikri verdi. Ben o ki inin kirli 

değil doğru olduğunu dü ünüyorum. Rab doğru sayd . Kim bunu inkâr edebilir? Kan  inkâr 

etmek Tanr ’y  inkâr etmektir. Bo  saymakt r.  

O’nun kan n  görmemi  olan ki i iki yüzlüdür. Yan nda oturanlara, kilise üyelerimize, sizi 

k ranlara, ikayet ettiğiniz bütün eylere o ekilde bakmayal m, Tanr ’n n kan yla akland  diye 

dü ünelim. Siyah diye bakmayal m. Beyaz diye bakal m. Niçin? Kana bakal m. Tanr ’n n kan na 

bakal m. O kan n döküldüğü ki idir. Gözünüz onu siyah olarak görmesin. Mesih’in kan yla 

aklanm  ki idir. Kimse Tanr ’y  görmedi. Ama O’nun kan n  döktüğüne inan yoruz. Aklayan 

Tanr ’d r. O’nun aklad ğ  ki iyi inkâr etmek kan n  inkâr etmektir. Kan n  inkâr etmek Tanr ’y  

inkâr etmektir. Böyle insanlar her ne kadar ibadet ederek çabalarsada Kayin’in kurban d r. 

Kan n  görmemi  kurban iki yüzlülüktür.   

O’nun kan n n gücünü kabul etmeyenler O’nun dü man d r. sa’n n kan  antla ma kan d r. 

Tanr ’n n vaadi, Tanr ’n n antla mas  sonsuza dek deği meyendir. Tanr ’n n antla mas  

imdide ya yor. Biz antla man n Kutsal Ruhu’nu ald k. Bu yüzden her zaman Kutsal Ruh’la 

dolu olabiliriz. Tanr  kiliseye gelenleri beyaz olarak görüyor. Eğer gözünüz kom ular n z  siyah 

olarak görüyorsa kirli diye görüyorsa Tanr ’n n kan n  göremediği içindir.  

Bugün bunu deği tirelim. Gözünüzde kiliseye kar  nefret ve ikayet varsa kald r n. Beyaz 

diye görün. Kutsal diye görün.   
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