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Neden Haç, Neden Kan, Niçin Kurban?

Tanr1 adil olduundan, sevgisiyle ve büyük özveriyle kurtaraca1 bireyi, adaletini de uygulamadan yapamazd1. Ba_ka bir
deyimle, sevgi, _efkat, ac1ma, ba1_lama gibi armaanlar iman eden bireylere, ama bu bireylerin i_ledikleri suç cezas1n1n
adaleti de Kurtar1c1'da uygulanacakt1. 0nsan günah i_leyerek ya_am1n1 yitirmi_ti. Günah nedeniyle yitirilen ya_am1n, adil
bir ödenek veya ücretle geri sat1n al1nmas1 için yitirilen ya_am yerine pak ve kutsal bir ya_am1n ödenmesi gerekiyordu.
Tevrat'taki eski hayvan kurbanlar1n1n kan1n1n ak1t1lmas1, bu i_levin eski, simgesel gölgesidir. Bu hayvan kurbanlar1,
kararla_t1r1lan zaman doluncaya dek, 0sa Mesih'te gerçekle_ecek gerçek kurban1 simgeliyordu.

Yukarda örneini verdiim gibi, sadece tövbe veya pi_manl1k, beraat veya af için yeterli olmuyordu. Yitirilen ya_ama kar_1l1k
ya_am ödemek, Tanr1sal adaletin hukuk gereiydi. _öyle ki, Tanr1sal adaletin hukuk gerei, haçta yerine gelmi_ bulunuyor.
Bundan böyle, 0sa Mesih'in salad11 Tanr1sal hukuk gereine inan1p bunu kabul edenlerin tövbe ve pi_manl1klar1 art1k
Tanr1 kat1nda geçerli olmaktad1r. Böylece, kurtulu_umuzun salanmas1 için, Tanr1sal sevginin, _efkatin, ac1man1n,
özverinin, adaletin, kutsall11n ve dürüstlüün, haçta dengeli bir _ekilde uyguland11n1 görüyoruz
Olaya bir de bu aç1dan derinlemesine bak1nca, haç1n, kan dökmenin, 0sa Mesih'in kurban1n1n ve çektii ac1lar1n,
ak1ls1zl1k veya mant1ks1zl1k deil, ama yerine gelmesi gereken bir gereklilik, bir zaruret olduunu görürüz. 1steyen,
Tanr1'n1n sevgisiyle insana armaan etmek istedii bu kurtulu_u alarak güvenceye kavu_ur, aklan1r, paklan1r, huzur bulur
ve rahat eder; ist emeyen de alay eder, hor görür, a_a1lar ve reddeder . 0nsan özgürdür.
Madalyan1n Dier Taraf1
Tanr1 taraf1ndan salanan bu kurtulu_, insanlar taraf1ndan suistimal edilebilir. Bu bir oyuncak, ya da bir yaz boz sayfas1
deildir. Kurtulu_, "sihir sözleri" söyler gibi salanamaz. Bu kurtulu_, planlanm1_ veya organize suç i_lemekte devam edenler
için deildir. "Ben _u günah1 i_leyim de... nas1l olsa Kurtar1c1m var, o i_i halleder... dü_üncesi bu kurtulu_u içermez.
(1branilere 10:26-27) Ne de bireyin bir teyp ya da bir papaan gibi: "ben 0sa'n1n kurban1na, döktüü kan1na inan1yorum,
O'nunla y1kand1m, akland1m, pakland1m, Tanr1yla bar1_t1m, yeni yarat1k oldum, sonsuz ya_am1m var, ölünce derhal
cennete gideceimi biliyorum..." vb. gibi sözleri ezberleyip bunlar1 "abra kadabra" gibi, bir sihir sözleri gibi söylemesi kendisini
kurtarmaz. Bunun yürekten ve gerçek imanla olmas1 gerekir. Bunun böyle olup olmad11n1 denemek için de, bireyin ruhsal
ürünlerine, meyvelerine bakmak gerekir.
Gerçek Kurtulu_un Ya_am Meyveleri

Pek çok Yahudiler "bizim babam1z Allah't1r" diye tan1kl1k verdikleri halde, i_leri veya meyveleri "babalar1n1n asl1nda
_eytan olduunu" gösteriyordu. (Yu. 8:41-44. Mat. 3:7-8) 0stelik O büyük kurtar1c1 aç1kça _u sözleri de söylemi_tir:"Bana 'ya Rab
Ya Rab' diyen her adam, cennete girmeyecektir. Ancak göksel Babam1n 0RADES0N0 YAPAN girer." (Mat. 7:21.) _öyle ki,
Tanr1n1n iradesini ya_amayan, papaan gibi a1z sözleriyle kurtulaca1n1 hiç sanmas1n! Kurtulmam1z için Tanr1 iradesini
örenmemiz ve bunu ya_am1m1zda uygulamam1z gerekir.
Misah Günay
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