
Romalilar 6:23



“Çünkü günahìn ücreti ölüm,
Allah’ìn arma¿anì ise,
Rabbimiz Mesih Isa’da

sonsuz yaƒamdìr.”

Romalìlar 6:23



“... günahìn ücreti ölüm ...”

Aden bahçesinde Allah Adem’e ƒunlarì dedi:

“Bahçede istedi¿in a¿acìn meyvesini
yiyebilirsin, ama iyiyle kötüyü bilme

a¿acìndan yeme.  Çünkü ondan
yedi¿in gün kesinlikle ölürsün.”

Yaratìlìƒ 2:16-17



“... günahìn ücreti ölüm ...”

Fakat Havva ve Adem Allah’ìn emrini tutmadìlar:

“(Havva) meyveyi koparìp yedi.
Yanìndaki kocasìna verdi, o da yedi.

Ikisinin gözleri açìldì. Çìplak
olduklarìnì anladìlar.”

Yaratìlìƒ 3:6b-7a



“... günahìn ücreti ölüm ...”

Allah ilk kurbanì Adem ve Havva için yaptì:

“RAB Allah Adem’le karìsì için
deriden giysiler yaptì, onlarì giydirdi.”

Yaratìlìƒ 3:21



“... günahìn ücreti ölüm ...”

Allah Adem ve Havva’yì Aden bahçesinden kovdu:

“(Adem’in) yaƒam a¿acìna uzanìp
meyve almasìna, yiyip ölümsüz

olmasìna izin verilmemeli...  (Allah)
Adem’i Aden bahçesinden çìkardì.”

Yaratìlìƒ 3:22b,23b  



“... günahìn ücreti ölüm ...”

Adem ve Havva o gün ruhsal olarak öldüler,

ve Allah’tan uzak kaldìlar.

“Ama suçlarìnìz sizi Allah’tan
ayìrdì. Günahlarìnìzdan ötürü

O’nun yüzünü göremez,
Sesinizi iƒittiremez oldunuz.”

  Yeƒaya 59:2  



“... günahìn ücreti ölüm ...”

Adem ve Havva o gün ruhsal olarak öldüler,

ve ölüm dünyaya girdi.

“Günah bir insan aracìlì¿ìyla, ölüm
de günah aracìlì¿ìyla dünayaya

girdi.  Böylece ölüm bütün
insanlara yayìldì. Çünkü hepsi

günah iƒledi.”
Romalìlar 5:12  



“... günahìn ücreti ölüm ...”

Adem’in günah iƒlemeye meyilli olan tabiatì

bütün insanlara geçti, ve herkes günah iƒledi.

“Çünkü yeryüzünde hep iyilik
yapan, hiç günah iƒlemeyen do¿ru

insan yoktur.”
  Vaiz 7:20  



“... günahìn ücreti ölüm ...”

Sonra Allah günah kurbanlarìnìn buyruklarìnì verdi:

Örne¿in:
“E¿er biri günah iƒler, RAB’bin

buyruklarìndan birinde yasak olanì
yaparsa, bilmeden yapsa bile, suç iƒlemiƒ
olur; suçunun cezasìnì çekecektir: kahine
suç sunusu olarak küçükbaƒ belli de¿eri

olan kusursuz bir koç getirmeli.”
Levililer 5:17-18a  



“... günahìn ücreti ölüm ...”

Ölüm olmadan günahìn affì yoktur:

“Nitekim Kutsal Yasa 
uyarìnca hemen her ƒey kanla 
temiz kìlìnìr, kan dökülmeden

ba¿ìƒlama olmaz.”
Ibraniler  9:22  



“... günahìn ücreti ölüm ...”

Günahìn kurbanìnìn kusursuz olmasì gerekti:

“... suç sunusu olarak... kusursuz bir koç
getirmeli.”

Levililer 5:18a  



“... günahìn ücreti ölüm ...”

Anlaƒìlìyor ki, ya bir kiƒi kendi günahlarìnda ölür,

ya da günahsìz (kusursuz) bir kurban onun için ölür.



“... günahìn ücreti ölüm ...”

Adem ve Havva günah iƒleyince

sonsuz yaƒamdan da mahrum kaldìlar.

“(Adem’in) yaƒam a¿acìna uzanìp
meyve almasìna, yiyip ölümsüz

olmasìna izin verilmemeli...  (Allah)
Adem’i Aden bahçesinden çìkardì.”

Yaratìlìƒ 3:22b,23b  



“...Allah’ìn arma¿anì ise... sonsuz yaƒamdìr”

Fakat Allah kaybetti¿imizi geri vermek istiyor:

“Bazìlarìnìn düƒündü¿ü gibi Rab vaadini
yerine getirmekte gecikmez; ama size

karƒì sabrediyor.  Çünkü kimsenin
mahvolmasìnì istemiyor, herkesin tövbe

etmesini istiyor.”
2. Petrus 3:9  



“...Allah’ìn arma¿anì ise... sonsuz yaƒamdìr”

Allah’ìn vermek istedi¿i bir hediyedir,

yani, hak edilemez bir arma¿an.



“...Allah’ìn arma¿anì ise... sonsuz yaƒamdìr”

Allah’ìn hediyesi sevapla kazanìlamaz,

yoksa bu bir arma¿an olmazdì.

“... Bu sizin baƒarìnìz de¿il, Allah’ìn
arma¿anìdìr.  Kimsenin övünmemesi

için iyi iƒlerin ödülü de¿ildir.”
Efesliler 2:8b-9  



“...Allah’ìn arma¿anì ise... sonsuz yaƒamdìr”

Allah’ìn hediyesi nedir?

Sonsuz yaƒamdìr!

Sonsuz yaƒam ne demek



“...Allah’ìn arma¿anì ise... sonsuz yaƒamdìr”

               Sonsuz bir azap (cehennem) vardìr.

Cehennem Iblis ve onun melekleri için hazìrlandì.

Cehennem’deki hayat “ikinci ölüm” olarak geçiyor:

Matta 25:41,46
Vahiy 20:14



“...Allah’ìn arma¿anì ise... sonsuz yaƒamdìr”

Allah’ìn Egemenli¿i (cennet) sonsuzdur.

Cennet Allah’ìn oldu¿u yerdir.

Cennet’teki hayat sonsuz yaƒam olarak geçiyor:

Matta 25:46
Vahiy 21:4



“...Allah’ìn arma¿anì ise... sonsuz yaƒamdìr”

Kim Allah’ìn hediyesini kabul etmezse,

günahlarìnda ölüp cehenneme gidecek.

“Do¿ru olmayanlarìn Allah’ìn
Egemenli¿i’ni miras almayaca¿ìnì

bilmiyor musunuz?”
1.  Korintililer 6:9  



“...Allah’ìn arma¿anì ise... sonsuz yaƒamdìr”

Kim Allah’ìn hediyesini kabul ederse,

günahlarì affedilip cennete gidecek.

“Do¿rular ise sonsuz yaƒama
gidecekler.”

Matta 25:46b  



“...Allah’ìn arma¿anì ise... sonsuz yaƒamdìr”

Allah adildir ve verdi¿i sözünde durur.

Günahìn ücretinin (yani ölümün) ödenmesi gerekti.



“...Allah’ìn arma¿anì ise... sonsuz yaƒamdìr”

Kusursuz (günahsìz) bir kurban lazìmdì ve

onun kanìnìn dökülmesi gerekti.



“...Allah’ìn arma¿anì ise... sonsuz yaƒamdìr”

Bu kurbanìn sonsuz yaƒamì sa¿lamasì lazìmdì.

Bu kurbanìn da bizi Allah’la barìƒmasì gerekti.



“...Allah’ìn arma¿anì ise... sonsuz yaƒamdìr”

Allah nasìl böyle bir hediye veriyor



“... Rabbimiz Mesih Isa’da ...”

Isa Mesih bir bakireden do¿du

ve bütün peygamberlerden sadece O günahsìzdì.

“Günahlarì kaldìrmak için Mesih’in
ortaya çìktì¿ìnì ve kendisinde günah

olmadì¿ìnì bilirsiniz.”
1.  Yuhanna 3:5  



“... Rabbimiz Mesih Isa’da ...”

Yahya, Isa Mesih’in kurban olaca¿ìnì bildi

ve O’na iƒaret edip ƒunlarì dedi:

“Iƒte, dünyanìn günahìnì kaldìran 
Allah Kuzusu.”
Yuhanna 1:29b  



“... Rabbimiz Mesih Isa’da ...”

Isa Mesih Yahudilerin Kurban (Fìsìh) bayramìnda

kurban oldu.

“Fìsìh kuzumuz Mesih
   kurban edildi.”

1.  Korintiler 5:7b  



“... Rabbimiz Mesih Isa’da ...”

Isa Mesih günahlarìmìzìn affedilmesi için

kurban oldu.

“O (Isa) günahlarìmìzì, yalnìz
bizim günahlarìmìzì de¿il, bütün

dünyanìn günahlarìnì da ba¿ìƒlatan
  kurbandìr.”

1.  Yuhanna 2:2  



“... Rabbimiz Mesih Isa’da ...”

Isa Mesih bizi Allah’la barìƒtìrmak için kurban oldu.

O bizi Allah’a ulaƒtìrmak için öldü.

“Nitekim Mesih de bizleri Allah’a
ulaƒtìrmak amacìyla do¿ru kiƒi olarak
do¿ru olmayanlar için günah sunusu

olarak ilk ve son kez öldü.”
1.  Petrus 3:18a  



“... Rabbimiz Mesih Isa’da ...”

Isa Mesih ölümünün üçüncü günde dirildi

ve tek O bizim için aracì (ƒefaatçi) olabilir.

“Allah’la insanlar arasìnda tek aracì
vardìr. O da insan olan ve kendisini

herkes için fidye olarak sunmuƒ
bulunan Mesih Isa’dìr.”

1.  Timoteos 2:5  



“... Rabbimiz Mesih Isa’da ...”

Isa Mesih Rab’dir!

O hem insan, hem de Allah’ìn kendisidir.

“...Bize bir çocuk do¿acak, bize bir
o¿ul verilecek .  Yönetim onun

omuzlarìnda olacak, Onun adì Harika
Ö¿ütçü, Güçlü Allah, Ebedi Baba,

Esenlik Önderi olacak.”
Yeƒaya 9:6  



“... Rabbimiz Mesih Isa’da ...”

Isa Mesih Rab’dir!

O bedensel olarak insandì ve ruhsal olarak Allah idi.

“Baƒlangìçta Söz vardì.  Söz Allah’la
birlikteydi ve Söz Allah idi...

Söz, insan olup aramìzda yaƒadì.”
Yuhanna 1:1a,14a  



“... Rabbimiz Mesih Isa’da ...”

Isa Mesih sonsuz yaƒamì sa¿lìyor:

“O¿ul’a (Isa’ya) iman edenin sonsuz
yaƒamì vardìr.  Ama O¿ul’un sözünü
dinlemeyen yaƒamì görmeyecektir. 
Allah’ìn gazabì böylesinin üzerinde

kalìr.”
Yuhanna 3:36  



“... Rabbimiz Mesih Isa’da ...”

Allah’ìn Rab Isa Mesih’te olan hediyesini

kabul ediyor musun?



“Çünkü günahìn ücreti ölüm,
Allah’ìn arma¿anì ise,
Rabbimiz Mesih Isa’da

sonsuz yaƒamdìr.”

Romalìlar 6:23


