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Incil  

Elçilerin isleri 2,38 

(ACTS 2:38) 

INANMAK: BILMEMEK DEMEK MÎDÎR?!?  

Siz bundan emin misiniz? insan dini konularda kesin bilgiye sahip olabilir 

mi? Din insanin tanriyi ebedi arayisidir. Bu arayis daimi huzursuzlugu ve 

güvensizligi içerir. Incil ise bambaska bir seydir. O tanrinin insani 

arayisindan bahseder. 

 

HIRISTIYANLIK INANISINDA KESÎN BÎLGÎ VAR MIDIR? 

Bugünün insanlari tuhaf. Bütün alanlarda her konu hakkinda tam ve kesin 

bir bilgiye sahip olmak isterler. Ama sadece yasayan tanriya inanmak söz 

konusu olunca çok tuhaf bir bilinmezlige katlanirlar ve bununla yetinir. 

 

Doktor tedavisi altinda bulunan bir insan muayenenin neticesini en kesin ve 

dogru sekilde bilmek ister. Bir is için basvuruda bulunan insan sartlar 

hakkinda kendisine bilgi verilmesini bekler. Bir ise baslayan insan ücretinin 

ne kadar oldugunu bilmek ister. Bir satis sözlesmesi veya benzeri baska bir 

sözlesme yapildigi zaman da bütün detaylar ve çok ufak basilmis yazilar bile 

önemlidir. Insan tam olarak herseyi ve ne ile karsi karsiya oldugunu 

bilmek ister!!! 

 

Konu Isa Mesih ile ilgili olunca bundan da çok daha fazla kesin bir bilgiye 

sahip olmamiz gerekir! Isa Mesih'in sizin suçunuz ve günahlariniz için 
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çarmiha gerilerek öldügü hakkinda kesin bir inanciniz var mi? Siz, bu suretle 

affedilebileceginizi ve tanriyla baris saglayabileceginizi biliyor musunuz? 

Siz, Isa Mesih'in sizi sevdigine ve sizi degistirebilecegine yürekten 

inaniyor musunuz? Bununla sizin din ve tarih derslerinden ögrenmis 

oldugunuz bilgiler kastedilmiyor. Bununla sizin iç teyakkununuz, inanciniz 

ve kurtulusunuz kastediliyor. Siz buna kesin olarak ve içten inaniyor 

musunuz, yoksa sadece bunu tahmin mi ediyorsunuz? Bunu tam olarak 

bilmek sizin hakkiniz! 

 

Bu kesin bilgiyi yapacaginiz samimi ibadetle ve incile itaat etmekle elde 

edebilirsiniz. Isa Mesih'e hayatinizda bir yer ve sans vererek O na 

yasadigini gösterin. O gerçekten varsa O ndan hayatiniza girerek kendini 

göstermesini ve zuhur etmesini isteyin. Isa Mesih'in sizi sevdigini, sizi 

bagisladigini ve size EBEDI BÎR YASAM bagisladigini bilebilirsiniz. O 

ndan hayatiniza girmesini rica edin. 

 

Ibadetinize, bunu beklemediginiz halde, bir cevap alirsaniz sakin bu sizi 

hayretlere düsürmesin. Çünkü Isa sizi seviyor. Incil'de onun hakkinda daha 

fazla sey ögrenebilirsiniz ve edindiginiz tecrübelerin tasdik edildigini 

göreceksiniz.   

Elçilerin isleri 2,38 (Havariyim tarihi) bu su demek: 

Elçilerin isleri  

Bölüm (Bap) 2 

Misra 38 

Orada Incil'de  

"TÖVBE VE ISTIGFAR ET" 

Içinizden herbiri günalarinin affedilmesi için kendini ISA MESIH ADINA VAFTIZ 
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ETTIRSIN.  

Ancak böyle KUTSAL RUHUN NIMETINE kavusacaksiniz." 

 

Renate
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