
Tanrı'nın Hikâyesi

Başlangıçta her şey iyiydi
• Tanrı dünyayı ve ilk insanlar olan Adem ile Havva'yı yarattı.
• Onlar için mükemmel bir yer olan Aden Bahçesi'ni de yarattı. Onlara irade ve seçme özgürlüğü 

verdi: “Her ağacın meyvesinden yiyebilirsiniz, sadece iyiyle kötüyü bilme ağacının meyvesinden 
kesinlikle yemeyeceksiniz. Çünkü ondan yerseniz kesinlikle öleceksiniz.”

• Her şey mükemmeldi: Ölüm yoktu, utanç yoktu, Tanrı'ya yakınlardı ve sonsuz yaşama sahiptiler.

Günah ve utanç dünyaya geldi
• Şeytan Havva'yı ayarttı. Havva ve Adem yasak olan meyveyi yediler.
• Hemen korkuya kapıldılar ve çıplak olduklarını fark edip utandılar. Kendilerine yapraklardan giysi 

yaptılar ve Tanrı'dan saklandılar.
• Tanrı itaatsizliklerini cezalandırdı: Onları bahçeden kovdu ve sonsuz yaşamı kaybettiler.
• İlginç: Adem ile Havva “küçük” tek bir günah işlediler ama sonuç olarak büyük bir ceza ve ölüm 

geldi, Tanrı'dan uzaklaştırıldılar.

Günahı ve utancı örtmek için: Yeni giysiler ve vaat edilmiş kurtarıcı
• Tanrı buna rağmen Havva ile Adem'i sevdi ve çok ilginç bir şey yaptı: Giysilerini değiştirdi, 

yapraktan giysilerin yerine bir hayvanın derisinden giysiler verdi.
• Adem ile Havva'nın günahı ve utancını örtmek için bir hayvanın ölmesi gerekliydi.
• Tanrı bu ilk kurbanı kendisi verdi. Bundan sonra öbür peygamberler de kurban sundular: Nuh, 

İbrahim, Musa, Davut, ...
• Tanrı bizim için özel bir kurban göndereceğini vaat etti.
• Peygamberler bu gelecek olan kurtarıcı, “Mesih” hakkında detaylı bilgiler verdiler: O günah ve 

utanca galip gelecek ve bizim tekrar Tanrı'ya nasıl yakın olabileceğimizi gösterecek.

İsa Mesih
• Hz. İsa bakire Meryem aracılığıyla dünyaya geldi. O'na “Tanrı'nın sözü” ve “Mesih” denilir.
• İnsanları sevdi, hiç günah işlemedi, kimseyi öldürmedi, kendisi için hiç servet biriktirmedi.
• Mucizeler yaptı: Hastaları iyileştirdi, cinleri kovdu, ölüleri bile diriltti.
• Tanrı'nın bizim nasıl yaşamamızı istediğini öğretti: Kötü yollarımızdan dönüp Tanrı'nın gözünde iyi

olanı yapmamız gerekiyor.
• İlginç: Hz. İsa birçok defa “Ölmem gerekiyor ama tekrar dirileceğim” demişti.
• Hz. Yahya adında bir peygamber onu görünce şöyle dedi: “İşte Tanrı'nın kuzusu!” (İlginç, değil 

mi? Kuzu, kurban için kullanılır.)

Bizim için olan kurban
• İsa Mesih kâmildi, ama bazıları O'nun söylediklerini ve yaptıklarını beğenmedi. Düşmanları O'nu 

tutuklatıp öldürdüler. Onlara karşı koymadı ve uğrumuza Tanrı'nın gönderdiği kurban olarak öldü.
• Kendisi daha önceden söylediği gibi, Tanrı O'nu üç gün sonra diriltti!
• Günahlarımızın bağışlanıp Tanrı'ya ulaşabileceğimiz bir yol açıldı: İsa Mesih'in kurban olmasıyla 

tüm günahlarımızın bedelinin ödendiğine ve Tanrı O'nu ölümden dirilttiğine inanmamız gerekiyor.
• Bunu yaparsak Tanrı bize sonsuz yaşam verir. Bize O'nun egemenliğinde olma şerefini verir ve 

biz ölsek de O'nunla sonsuza dek beraber olacağız.

Tanrı'nın Ruhu
• Tanrı kusursuz bir yaşam sürmemizi ve İsa Mesih'i örnek alarak takip etmemizi ister. Ama kendi 

gücümüzle bunu yapamayız. Tekrar tekrar düşüyoruz.
• Tanrı'nın yardımına ihtiyacımız vardır. Ancak O bizi değiştirmek için kendi Ruhu'nu vermek istiyor.
• Bu “Kutsal Ruh” bizim için Tanrı'nın gücü olur. Tanrı'nın istediklerini bize öğretir, iyi insan 

olmamıza destek verir, Şeytan'a karşı direnebilmemizi sağlar.
• Tanrı isteyen herkese Ruhu'nu hediye olarak verir.



Özellikler: Çok ilginç, değil mi?

• Adem ile Havva tek bir günah işledikleri için ölüm cezası aldılar.

• Tanrı onların giysilerini bir kurban aracılığıyla değiştirdi.

• İsa Mesih'e “Tanrı’nın Kuzusu” denilir.

• İsa Mesih birçok defa ölmesi gerektiğini söylemişti.

• İsa Mesih öldü, fakat daha önce söylediği gibi Tanrı O'nu üç gün sonra diriltti.

• İsa Mesih bizim günahlarımıza karşılık kurban olarak Tanrı tarafından gönderildi.

• Tanrı bize kendi Ruhu'nu vermek ister.

Bu belge kamu malıdır. Kısıtlama olmaksızın kullanılabilir, çoğaltılabilir ve uyarlanabilir. Versiyon 1.5

Kararım

________________ tarihinde Tanrı'nın önerisini kabul etmeye karar verdim. İsa Mesih'in
günahlarımın bağışlanması için kurban olduğunu kabul ettim ve O'nun yolunu izlemeye 
karar verdim. 

Tanrı beni kabul etti ve bana Kutsal Ruhu'nu verdi. Bu şerefe uygun ve O'nun istediği 
gibi yaşayacağım.

Tanrı'nın önerisine cevabım

Tanrı kendi payına düşeni yaptı. Şimdi sıra 
sende...

Onun önerisini kabul ettim mi?
 □ Evet    □ Hayır

Sonsuz yaşamı kavuşmamdan emin miyim?
 □ Evet    □ Hayır

Tanrı'nın Ruhu'nu almamdan emin miyim?
 □ Evet    □ Hayır

Tanrı'nın önerisini kabul etmek için 
şöyle dua edebiliriz:
• Tanrı'm, sana geliyorum. Senin istediğin 

gibi yaşamadığımı anladım ve tövbe 
ediyorum. Lütfen affet beni.

• İsa Mesih, sana inanıyorum ve sana 
geliyorum. Benim uğruma kurban olduğun 
için sana teşekkür ediyorum.

• İsa Mesih, seni kurban, kurtarıcı ve Rab 
olarak kabul ediyorum. Yolunu takip 
edeceğime karar veriyorum.

• Tanrı'm, beni Kutsal Ruhun'la doldur ve 
senin istediğin gibi yaşamama yardım et.
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