
TANRI BUNU SÖYLER:

"Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok

sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. "

Yuhanna 3:16

"Ancak sizinle Allahınız arasına

fesatlarınız ayrılık koydu..."

İşaya 59:2

"Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya

ulaştırmak amacıyla doğru kişi

olarak doğru olmayanlar uğruna,

günahlar için kurban olarak ilk ve

son kez öldü."

1 Petrus 3:18

"Ancak, kendisini kabul edip adına

iman edenlerin hepsine Tanrı'nın

çocukları olma hakkını verdi."

Yuhanna 1:12

Tanrı herkesi sever. Bu dünyayı sevgiyle
yarattı ve herkesi teker teker özel olarak
sever, hatta herkes için mükemmel bir
planı vardır.
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Ama eğer Tanrı dünyayı bu kadar çok
sevdiyse neden dünyada bu kadar çok
kötülük ve acı çekme var?  Tanrı insanı
özgür bir iradeyle yarattı. İnsan kendini
Tanrı'dan ayırmayı seçti. Günümüzde
de insan Tanrı'ya karşı gelmeye devam
ediyor ve kendi istediklerini yapmayı
seçer.
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Bu dünyada bu kadar acı çekme ve
kötülüğe neden olan Tanrı'yla insan
arasındaki bu ayrılıktır ve sonunda
insanın Tanrı'dan sonsuz ayrılığıyla
sonuçlanacaktır.

Bu ikilemin çözümüne sadece Tanrı
sahiptir.

Tanrı'yla insan arasındaki ayrılık
sorununa Tanrı'nın çözümü İsa Mesih'tir.
İsa çarmıhta öldüğünde, insanın
itaatsizliğinin sonuçlarını Kendi üzerine

aldı. O'nun ölümü, Tanrı'yla insan

arasındaki yolu bir kez daha açtı.

İsa ölümden dirilerek, ölümün

gücünü sonsuza dek fethetti. 
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Birçok insan bunu bildiğini ve buna

inandığını söyler.

AMA...sadece entelektüel olarak

inanmamız Tanrı için yeterli değildir.
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Ancak İsa Mesih'i yaşamlarımıza
Kurtarıcı ve Kral olarak kişisel olarak
kabul edip, çarmıhta bizim yaptığı
şeye güven bağlayıp, günaha sırtımızı
çevirdiğimizde Tanrı'yla yeniden
bir ilişkiye girebilir ve bunun tadını
çıkarabiliriz.

Mesih'i hayatınıza kabul ettiniz mi?

Mesih'i nasıl kabul edebileceğinizi
öğrenmek istiyorsanız, bu broşürün
öbür tarafındaki E bölümünü okuyun.



E. Kişi Mesih'i kabul

edip diri Tanrı'yla bir

ilişkiye girdiğinde

yaşamının tümü

gerçek bir anlam ve

amaç kazanır.

B, C ve D resimlerine bakın.

B. İçinde Tanrı'yı tanımak için hiçbir

arzu bulunmayan kişiyi temsil

ediyor. Tanrı'yla hiçbir bağlantısı

olmayan bir hayat yaşıyor. Üzgün,

yalnız ve morali bozuk olabilir ama

hayatına aynen sürdürmeyi yeğler.

C. Tanrı'nın sevgisinin mesajını

duymuş, Mesih'e doğru kesin

bir adım atmaya ihtiyacı olduğunu

görmüş ama henüz hayatını

Mesih'e vermemiş olan kişiyi temsil

etmektedir. Henüz karar

vermemiştir.

D. Tanrı'nın sevgisinin mesajını

duymuş, gereksinimini görüp

Mesih'i hayatına kabul etmek için

kesin bir adım atmış olan kişiyi

temsil ediyor.

Bu üç resimden hangisi, B mi, C mi, D

mi, sizin şu anki hayatınızı temsil

ediyor? D resmindeki kişi gibi Mesih'i

şahsen kabul etmediyseniz neden bunu

şimdi yapmıyorsunuz?

Mesih'in hayatınızı yönetmesi için davet

etmek istiyorsanız bunu yapabilirsiniz.

Tanrı sizin kararınızı bekliyor. F

bölümündeki duayı okuyun.

F. Önce aşağıdaki duayı okuyup

üzerinde düşünün. Eğer bu dua,

sizin kalbinizin derinliklerindeki bir

arzuyu yansıtıyorsa dua

edip Mesih'i bugün kalbinize girmesi

için davet etmek için bu

duayı kullanın.

Rab Ġsa...

Beni sevdiğin için sana çok

teĢekkür ediyorum.

Sana ihtiyacım var.

Çarmıhta benim için öldüğün için

sana teĢekkür ediyorum.

Ġtaatsizliğimi ve günahımı bağıĢla.

Beni günahımdan özgür kıl.

Bugün seni Kurtarıcım ve Kralım

olarak hayatıma kabul ediyorum.

Beni Kutsal Ruh'unla doldur ve

değiĢtir.

ġimdi hayatımda bana yol

göstermen için sana bütün

hayatımı veriyorum.

Duamı iĢittiğin için sana teĢekkür

ediyorum Rab.

G. Kendisini hayatının Kralı olarak kabul

eden kişiye Mesih'in vaat ettikleri:

1. Tanrı'nın bir çocuğu olduğu

(Yuhanna 1:12)

2. Gerçek yaşamın tadını çıkartmaya

başlayacağı (Yuhanna 10:10).

Tanrı'nın kendisi için planlamış

olduğu dolu yaşamı yaşamaya

başlayacaktır.

3. Asla tek başına bırakılmayacaktır

(İbraniler 13:5).

4. Bağışlanmıştır (Koloseliler 1:14).

5. Cennete gidecektir (Efesliler 2:6).

6. Şimdi ve sonsuza dek Tanrı onun

yanında olacaktır (Matta 28:20).

 
İsa hayatınıza girmiştir ve şimdi

hayatınızın tümüne sahip olmayı

istemektedir (Esinleme 3:20).

H. İman ve Hisler

Peki ya kendinizi değişmiş

hissetmezseniz?

Bu, Mesih'in gerçekten hayatınıza

girmediği anlamına mı gelir?

Gerçek şudur ki, Mesih'i kabul

eden birçok kişi önceleri büyük

duygular hissetmezler. Kutsal

Kitap bizleri hiçbir zaman

duygularımıza güvenmeye

yöneltmez. Bunun yerine bize,

Tanrı'nın Sözü olan Kutsal

Kitap'ta söylediklerine iman

etmeyi öğretir. Önemli olan "Neler

hissettiğim?" değil, "Kime

güveniyorum?"dur. "Mesih'e ve

O'nun benim için yaptığına

güveniyor muyum?" Eğer

güveniyorsam hislerinizin

söyledikleri önemli değildir, Mesih

hayatınıza girmiştir.

Dikkat edin, önce Tanrı Sözü,

ardından iman en son da duygular

geliyor.

I. Yapmanız gerekenler...

TANRI'YA DUA EDĠN--Her gün,

gün boyunca Tanrı'yla konuşun

(Luka 18:1).

KUTSAL KĠTAP'I OKUYUN

--Kutsal Kitap, Tanrı Sözü'dür ve

bizim ruhsal gıdamızdır. Her gün

ondan beslenin. (Matta 4:4).

Markos Müjdesi'yle başlayın.

KUTSAL RUH'LA DOLUN

--Tanrı'nın Kutsal Ruhu'yla dolu

olmak nefes almak kadar

önemlidir (Efesliler 5:18). Kutsal

Ruh'un sevgisi ve gücüyle dolu

olarak yaşamanız gerekir.

MESĠH'E ĠTAAT EDĠN--İsa Mesih

şimdi yaşamınızın tümünün

Kralı, Valisi ve sahibi olmuştur.

Bütün sevginizi ve itaatinizi hak

eder.

DĠĞER MESĠH ĠNANLILARI'YLA

BĠR ARAYA GELĠN--Mesih İnanlı

bir ailenin (topluluğun/kilisenin)

öğretisine ve düzeltmesine

ihtiyacınız vardır. En kısa

zamanda üye olabileceğiniz bir

topluluk bulmalısınız.

ĠMANINIZ HAKKINDA TANIKLIK

EDĠN--Mesih, "Siz benim

tanıklarımsınız" dedi (Elçilerin İşleri

1:8). Mesih'i tanımayanlara

Tanrı'nın sevgisi ve planından

sadece Mesih İnanlıları söz

edebilir. Diğer insanlara Mesih'ten

ve O'nun sizin için yaptıklarından

söz etmek için Tanrı'dan size

bilgelik ve cesaret vermesini

istemelisiniz (Luka 8:39).
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