Ölümü yenin!
(Romalılar 8:1-11)
Tanrı doğru Tanrı’dır. Tanrı’nın doğruluğu hem Tanrı’nın özelliğidir hemde
O’nun bütün yaptıklarının amacıdır. Ve Tanrı’nın doğruluğu yaratık dünyasının
düzeninin standardıdır. Mutluluk ve esenliğin standardıdır. Yaratıklar Tanrı’nın
doğruluğuna itaat ederek uyum sağlayınca yetkin olur. Melekle olsun insalar
olsun bütün yaratık Tanrı’yla uyumlu olurken artık yetkin ve mükemmel olur.
İnsan kendisinden kaynaklanan şeylerle Tanrı’yla uyumlu olamaz. Çünkü ruhu
öldü, ölüm egemenliğinin altındadır (2.Samuel 22:6). Biz ama Mesih’in ruhuyla
yeniden doğduk.
Tanrı bizi kurtarmak isteyen doğru Tanrı’dır. O doğruluk yaratık dünyasına
geldiğinde Gerçek oldu. İsa Mesih Tanrı’nın Oğlu olduğu halde ölüm tuzağına
yakalanmış olan insanları kurtarmak için beden alıp bu dünyaya geldi. O’nun
getirdiği Müjde insanları ölüm tuzağından kurtarabilir. Müjde bizden benliğe
göre yaşayan eski adamı terk edipTanrı’nın olmamızı ister. Bunun için Kutsal
Yasa önemlidir. Yasa’nın amacı yargılamaktır. Herhangi bir kişi olsun
yargılanması lazımki Tanrı onu kurtarabilir. Dolaysıayla Yasa tarafından
yargılanmak üzücü bir şey değildir. Önce Yasa gelmeseydi Tanrı’dan yardım
alamazdı, mahvolurdu. Ama Romalılar 8:2 Kutsal Yasa’nın günahın ve ölümün
yasası olduğunu söyledi. O zaman Yasa kötü bir şey değil mi? Romalılar
7:10’da da “Buyruk da bana yaşam getireceğine, ölüm getirdi” dedi. Yasa iyi bir
şey mi? Kötü bir şey mi? Günahkârlar için iyi bir şey değil ama şunu bilmeliyiz
ki Mesih’te Kutsal Yasa iyi ve doğrudur.
Din bilginler ve Ferisiler Yasa’nın maddelerini yerine getirerek
kurtulabileceklerini düşündüler. Kendilerini doğru saydılar. Onların yüreğinde
kurtarıcı yoktu. Kurtarıcıyı beklemediler. Yasa’nın maddeleri çoktur. Onlardan
bir tanesi bile olsun çiğnerse Yasa’yı çiğnemiş olur. İnsan zayıf olduğu için
Kutsal Yasa’nın bütün maddelerini yerine getirmesi mümkün değil. Dolaysıyla
Tanrı İsa Mesih’i göndererek Yasa’nın insandan istediklerini yerine getirdi.
Bazı insanlar “Az itaat edenler olsun çok itaat edenler olsun hepsi
kurtuluyorsa çok itaat edenler biraz zarar görmüş değil mi?” diye şikâyet ederler.
Ama son gün herkes yargıç olan Mesih önünde kendi yaptıklarını ikrar ederek
hesaplaşmalıdır. O zaman herkesin işi ateşle açığa vurulacak. Ateş her işin
niteliğini sınayacak. Yaptıkları yanarsa, zarar edecek. Öyle insanlar ilerde
Mesih’in önünde durduğunda kurtulacak, ama ateşten geçmiş gibi olacaktır.
Bazı insan cennete girerse de dışarıya karanlığıa atılacak ağlayış ve diş gıcırtısı
olacaktır.
Tanrı’nın buyruğunu yerine getirmeye çalışırken hata yaparsa Mesih’in
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başarısıyla bağışlanabilir ama ilk baştan Tanrı’ya itaat etmek istemeyenler
Mesih’in başarısıyla alakası yoktur. İman etmeyenler için İsa Mesih’in başarısı
geçersizdir.
Yasa’nın amacı insanların Mesih’in başarısından faydalanmalarını
sağlamaktır ve insanların Tanrı’ya itaat etmelerini sağlamaktır. Dolaysıyla
‘Mesih’in başarısına iman ederse kurtulur. Artık günah işleyebilir. Kendi
isteğine göre özgür bir şekilde yaşayabilir’ diye düşünmemek lazımdır.
Kurtulmuş olsada Tanrı’nın doğruluğunu hafife almamalıdır. Tanrı bizim
Tanrı’nın sözüne itaat etmemizi ister.
Bedenimizin güçsüzlüğünden dolayı mahvolmak zorundaydık ama artık
İsa’nın ruhuyla yaşayabiliriz. Tanrı’yla uyum içinde olabiliriz. Artık iman
yaşantımızı başaralım. Tanrı’nın doğruluğunu hafife almayalım. Tanrı’nın
sevgisinin doğruluğunu yerine getirmek için kanını akıtacak kadar itaat etmiş
olan İsa Mesih’i örnek alıp imanımızı büyütelim.
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