incil.nl Nederland

Hristiyanlik Nedir? Hristiyanlar Neye Inanirlar?
Hristiyanl1k dünya üzerindeki en yayg1n, en fazla inanana sahip dindir. Ancak esasen kendisini din olarak tan1mlamaz. Din
olarak tan1mlanmas1n1n sebebi dünyada ba_ka inan1_lar1n var olu_u ve kendilerini ilahi olarak tan1tmas1d1r. Tanr1'ya
göre dinler yoktur, buna h1ristiyanl1k dini de dahil.

Ancak dünyadaki s1n1fland1rma gereince, Tanr1 sözüne yani Kutsal Kitap'a iman edenler hristiyanl1k dinine mensup ki_iler
olarak adland1r1lm1_t1r. Kutsal Kitap ise tektir ve tevrat, zebur, incil'den olu_ur. Tanr1 bu kitaplar1 insanlara verirken
onlara ayr1 bir din deil, kendi sözlerini vermi_tir. Bu sözler insan1n ya_am1n1n nas1l olmas1 gerektiini, doru ve yanl1_1n
ne olduunu belirtir. Dolay1s1yla hristiyanl1k bir din deil, bir ya_am tarz1d1r. Hristiyanl1k dinine mensup 2 milyar insan
vard1r resmi kay1tlara göre. Ancak bunlar1n kaç1 gerçekten hristiyan, kaç1 deil bilemeyiz. Zira kutsal kitaba göre hristiyan
olan ki_ideki temel nitelik Tanr1 sözüne olan bal1l11 ve ya_am1ndaki meyvelerdir. Buna göre bir ki_i hristiyan olduunu söylüyor
ancak Tanr1 sözüne göre ya_am1yorsa o zaman gerçekte hristiyan deildir. Hristiyanl1k yaln1zca kabul etme, varl11n1
kabullenme ile içerisine girilebilecek ve anla_1labilecek bir olgu veya olu_um deildir. Hristiyanl1k kabullenmenin yan1 s1ra
boyun eme ve adanma ister. Ki_i iman ettiinde, eski ya_am1n1 arkas1na al1p kendisine yeni bir sayfa açar. Buna göre ki_i
art1k eski ya_am1ndaki _eylerden tövbe eder ve tam bir adanml1_l1kla Tanr1 sözüne sar1l1r, ya_am1n1 o _ekilde
_ekillendirir. Bu ya_am tarz1n1n dinler boyutunda ald11 isime hristiyanl1k dini denir.

Hristiyanl1k da sevap kavram1 yoktur. Yani ki_i yapt11 iyi _eyler ile kurtulu_a eri_emez. Dünyasal dinler ile hristiyanl11
ay1ran temel farklardan birisi bu kurtulu_ _eklidir. Kurtulu_ yaln1zca Tanr1'n1n bizlere salad11 lütuf ile salanabilir. Bizim
yapaca1m1z iyilikler bizim kurtulu_umuza etki eden bir faktör deildir. Daha çok iyilik yapan birisi, daha az iyilik yapan
birisinden daha kutsal, Tanr1'n1n gözünde daha iyi deildir. 0nsan doas1 gerei günahl1d1r ve yüreinde kötülük vard1r. 0nsan
günahs1z bir ya_am sürme, iyi bir ya_am sürme olana1na sahip deildir. Herkes günah i_ler. Ve Tanr1 da bunu bilir. Eer Tanr1
bizleri iyilik ve kötülüklerimize göre, yüreklerimizdeki dü_üncelere göre yarg1lay1p adaleti salasayd1 o zaman hiçbirimiz
kurtulamazd1k. Çünkü hepimiz günah i_liyoruz ve günah1n ücreti ölümdür. Dolay1s1yla Mesih 0sa olmasayd1 hepimiz ölüme do
ilerliyor ve kurtulu_a çok uzak kal1yorduk. Ancak bizim günahlar1m1z1 o üstlendi. Bu da Tanr1'n1n gücüyle, bize olan
sevgisinden dolay1, lütfu ile gerçekle_ti. Tanr1'n1n günahlar1m1z1 lütfuyla örtmesi, 0sa Mesih'in çarm1h1 ile bizleri aklamas1
müjdenin temelini hatta kendisini olu_turur. Dolay1s1yla hristiyanl1k bir ya_am tarz1 olmas1n1n yan1s1ra Tanr1'n1n
insanlara salad11 bir kurtulu_ yolu, bir müjdedir.

Peki Hristiyan Kimlere Nedir?
Hristiyanl1k inanc1n1 benimsemi_ olan ki_iye hristiyan denir. Hristiyan ki_i 0sa Mesih'in öretilerini benimser ve hayat1nda
uygular. Hristiyan sözcüü Grekçe "&Chi;&rho;&iota;&sigma;&tau;&iota;&alpha;&nu;Ì&sigmaf;"(Hristiyanos) sözcüünden gelmi_tir.
Antakya'n1n Tarsus bölgesinde 0sa Mesih'e ilk inananlara hristiyan denmeye ba_lanm1_t1r. Hristiyan "Mesih'in yanda_1"
, "Mesih yanl1s1" anlam1na da gelir. Bugün dünyada resmi olarak 2 milyardan fazla h1ristiyan bulunmaktad1r. Ancak bu
rakam gerçekten hristiyan olarak ya_ayan ve kutsal kitap öretisini tam olarak uygulayanlar1n say1s1n1 bizlere göstermez.
Hristiyan olmak her ki_inin içinde tartabilecei bir durum olmaktan öte, Tanr1'n1n gözündeki durumunda ne olduu önemlidir.
Kendisini hristiyan olarak say1p, Tanr1 sözünün tersini uygulayan bir çok ki_inin var olduu dünyam1zda kimin hristiyan olup
kimin olmad11n1 söylemek bir hayli zor. Ancak kesin olan ve dei_meyen tek _ey hristiyan ki_i Tanr1 sözüne sad1k, tövbekar
ki_idir.

Kaynak: http://www.hristiyan.gen.tr/hristiyanlik.php
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