
Sonuç: Tanrı, Baba´ya ve O´nun cennetine ulaşabil-
memiz için Jesus´a ihtiyacımız vardır. Başka bir olası-
lık yoktur. Bu broşürün başlığında sorduğumuz soru: 
“Jesus Christus´a iman etmeden kurtuluş mümkün 
müdür?” böylece açık bir şekilde HAYIR ile yanıtlanır. 
Jesus haricinde diğer kurtarıcı diye adlandırılanların 
hiçbiri gerekli yetkiye sahip değildir ve böylece sadece 
Jesus Kurtarıcı vasfına sahiptir.

Köprüden nasıl geçerim?

Önceden sözünü ettiğimiz Parana köprüsünü hatırla-
yarak köprünün üstünde “Jesus” levhasını gören ora-
da dolaşan birisini düşünelim. Söylentilere göre diğer 
köprüler de varmış. O adam aşağıya doğru giderek üs-
tünde örneğin İslam, Hinduizm, Budizm, Yehova´nın 
Şahitleri diye yazılı iskeleler keşfeder. O iskeleler neh-
rin karşısına geçme olasılığıymış gibi görünür, ama 
birkaç metre sonra sona ererler. Böylece geniş nehrin 
öbür yakasına götürmezler. Böylelikle dolaşan adam 
sonuçta tek gerçek köprüyü kullanır.

İncil’in Yuhanna 16,9 bölümünde Jesus birçok insanın 
en büyük hatasından bahseder: “Günah konusunda, 
çünkü bana iman etmezler.” Günahın özelliği insanları 

Jesus´suz Tanrı, Baba yoktur!

Bazı insanlar Tanrı Baba´ya imanın ve duanın yeterli 
olduğunu düşünürler. Ama bunu İncil öğretiyor mu? 
İncil’in birkaç bölümü bu soruyu açıklığa çıkarır:

•  “Öyle ki, herkes Baba’yı onurlandırdığı gibi Oğul’u 
onurlandırsın. Oğul’u onurlandırmayan O´nu gön-
deren Baba’yı da onurlandırmaz” (Yuhanna 5,23)

•  “Oğul’u yadsıyanda Baba da yoktur; Oğul’u açıkça 
kabul edende Baba da vardır” (1. Yuhanna 2,23).

•  “O´na (Jesus´a) iman eden yargılanmaz, iman et-
meyen zaten yargılanmıştır, çünkü Tanrı’nın biricik 
Oğlu´nun adına iman etmemiştir” (Yuhanna 3,18).

Jesus´suz sonsuz yaşama sahip değiliz!

Tanrı, Baba’nın cennetine sadece Jesus´un aracılığıy-
la gidebiliriz. Tanrı, sadece Jesus yoluyla sonsuz yaşa-
ma ulaşabileceğimizi belirledi. Ondan dolayı İncil’in 
Romalılar 3,25 bölümünde şunlar yazılıdır: “Tanrı 
Mesih´i kanıyla günahları bağışlatan ve imanla be-
nimsenen kurban olarak sundu.” Yeni Antlaşma şunları 
vurgular:

• Jesus Baba´ya götüren tek yoldur: “Yol, gerçek ve 
yaşam Ben´im. Benim aracılığım olmadan Baba´ya 
kimse gelemez” (Yuhanna 14,6).

• Jesus Tanrı ve bizim aramızda tek aracıdır: “Çünkü 
tek Tanrı ve Tanrı’yla insanlar arasından tek ara-
cı vardır. O da insan olan ve kendisini herkes için 
fidye olarak sunmuş bulunan Mesih Jesus´tur” 
(1. Timoteos 2,5). Bu görev için Tanrı ne Maria’yı, ne 
de azizleri atadı.

• Jesus tek Kurtarıcı´dır: “Başka hiç kimsede kurtuluş 
yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, 
bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur” (Elçilerin 
İşleri 4,12).

A5: Jesus´un Tanrı olduğunun diğer kanıtları:

Romalılar 9,5: “Christus… her şeyin üstünde hüküm 
süren sonsuza dek övülecek Tanrı’dır.” Jesus´un Tanrı 
olduğunu açıklayan bu söz “amin” kelimesiyle daha da 
vurgulanır.

1.Yuhanna 5,20: “O gerçek Tanrı ve sonsuz yaşam-
dır.” Yani Jesus hem şahsen Tanrı’dır ve şahsen sonsuz 
yaşamdır!

İbraniler 1, 8: Mezmurlar 45,6: “Ey Tanrı, tahtın son-
suzluklar boyunca kalıcıdır” metni İbraniler 1,8 bölü-
müne alıntı yapılmıştır ve orada o direkt Jesus için kul-
lanılmıştır. Mezmurlar 45,6 bölümünde Oğul hakkında: 
“Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır” der.

Vahiy 1,8: İncil’in Vahiy 1,8 bölümünde kim: “Var 
olan, var olmuş ve gelecek olan Her Şeye Gücü Yeten 
Rab, Tanrı, Alfa ve Omega Ben´im” diyor? O gelecek 
olan Rab ve açıkça Jesus´tur. Böylece Jesus “Tanrı, 
Rab’dır!” – Jesus Her Şeye Gücü Yeten´dir, Jesus Alfa 
ve Omega´dır, yani O başlangıç ve sondur! Vahiy 15,3 
bölümünde de Tanrı’ya bir övgü ezgisinde Jesus Her 
Şeye Gücü Yeten Tanrı olarak tasvir ediliyor: “Kuzu´nun 
ezgisini söylüyorlardı… Senin işlerin büyük ve şaşılası 
işlerdir, Her Şeye Gücü Yeten Rab!” 

Tanrı’nın Krallığı’ndan dışarda bırakmasıdır, ama sen onu 
yok edebilirsin. Eğer hemen bugün – resim olarak tasvir 
ettiğimiz gibi – Jesus köprüsünden gidersen, yani duay-
la Jesus Christus´a yönelirsen ve O´nun izinden gider-
sen, bu mümkündür. Aşağıdaki dua gibi kendi sözlerinle 
duayla Kurtarıcı Jesus Christus´a hitap et:

“Rab Jesus Christus, bugüne dek sensiz yaşadığım ve hare-
ket ettiğim için kendi yitik durumumu idrak ettim. Bunun 
üzerine çok korktum ve yardımını rica ediyorum. Hayatımın 
bütün suçlarını affet. Bugüne dek yaşam tarzım sensiz bir 
hayat sürdürdüğüm için yanlıştı, ama şimdi senin izinden 
gitmek istiyorum. Seni hayatıma davet ediyorum. Sözlerini 
okumada ve senin hakkında daha çok şey idrak etmekte 
ve idrak edileni uygulamada bana 
neşe ver. Şimdi hep Rabbim ol. Beni 
günahlarımdan özgür kıldığın ve şim-
di Tanrı’nın çocuğu olduğum için sana 
yürekten teşekkür ederim. Amin.”

Emekli Müdür ve Profesör 
Dr. Mühendis Werner Gitt

W E R N E R  G İ T T

JESUS CHRİSTUS´A
İMAN ETMEDEN  

KURTULUŞ  
MÜMKÜN MÜDÜR?

© 
rm

nu
ne

s -
 is

to
ck

ph
ot

o.c
om

Title of the original German edition: Geht es auch ohne Jesus?
Yazarın web sayfası: www.wernergitt.com
Almancadan tercüme: Jasmin Yildiz

Bruderhand-Medien 
Am Hofe 2, 29342 Wienhausen, Germany
Tel.: +49 (0) 5149 98 91-0 
Email: ; Web sitesi: bruderhand.de

Nr. 134-7 – Türkisch/Turkish – 4th edition 2023



Konu Jesus´a gelince ruhlar ve hayat yolları da birbi-
rinden ayrılıyorlar. Jesus, birçok din kurucularından 
birisi miydi, sosyal reformcu muydu yoksa fikri için 
ölmeye hazır kusursuz bir insan mıydı? Eğer yanıtı-
nız evet ise, o zaman Jesus´u bir kenara atabiliriz. Ama 
O göklerden bize çarmıh yoluyla ve dirilişiyle sonsuz 
yaşamı vermek için gelen Tanrı’nın Oğlu´ysa, o zaman 
Jesus´un önemi bizim için çok büyüktür. Eğer O´nu red-
dedersek, günümüzün sonu geldi demektir, en büyük 
felaket, yani sonsuz yaşamı kaybederiz.

• Müslümanlar sadece Allah´a duayla yönelirler ve 
Jesus Christus´u Tanrı’nın Oğlu olarak kesinlikle red-
dederler. Ondan dolayı da asla Jesus Christus´a dua 
etmezler.

• Yehova´nın şahitleri sadece Yehova´ya dua ederler, 
asla Jesus´a dua etmezler.

• Kanada parlamentosunun açılışında eskiden Jesus´a 
dua edilirdi. Birçok protestodan sonra Jesus´a dua 
kaldırıldı ve şimdi sadece Tanrı’ya dua ediliyor.

• Ferisiler ve Kutsal Yazı´nın bilirkişileri – yani 
Jesus´un çağdaşları – Jesus´a karşı geldiler. Jesus´un 
Tanrı’nın Oğlu olduğu iddiasına tepki gösterdiler. 
Jesus, Tanrı’nın O´nun Babası olduğunu söylediği za-
man, Jesus kendisini Tanrı’yla bir yaptığı için (Yuhanna 
5,18) O´nu hatta Tanrı’ya hakaretle suçladılar ve O´nu 
öldürmeye karar verdiler.

Kime dua edelim sorusu konusuna gelince, vahim kar-
gaşalık vardır. Tanrı’nın Sözü olan İncil’de berrak bir yanıt 
buluruz.

Parana Köprüsü

Paraguay´da olağanüstü genişlikte Parana adındaki 
nehrin kenarında duruyordum. 4000 kilometre uzunlu-
ğundaki o nehir Brezilya´dan kaynaklanıp Rio Uruguay 
Nehri´yle birlikte saniyede 18 000 m3 akan su miktarıyla 
Rio de la Plata deltasını oluşturur. İnsan Parana Nehri´nin 
kenarında durduğu zaman, kendisini büyük bir gölün 
kenarında zannediyor.

Tanrı’nın bu geniş nehrin öbür kıyısında olduğunu ve 
bizim O´na ulaşmak istediğimizi düşünelim. Bu nehrin 
akıntısı o kadar güçlü ki, hiç kimse öbür kıyıya yüzerek 
ulaşamaz. Ayrıca timsahlar da bu plana engel olurlar. 
Yani Tanrı’ya ulaşmak için hiçbir şansımız yok. Ama Tanrı 
bir köprü yapıp bildiriyor: “Bana ulaştıran bir köprü yap-
tım! O sadece bir tek köprüdür! Bana ulaşmak istiyorsan, 
o köprüyü kullanmalısın. Bundan başka bir yol yoktur. 
Bu köprünün adı Jesus Christus´tur.”

Jesus Tanrı tarafından  
yollanmış tek Kurtarıcı´dır!

Jesus, Tanrı, Baba tarafından yollanmış Kurtarıcı´dır – 
bunu Eski Antlaşma´nın birçok sözleri kanıtlar:

• “Maria bir oğul doğuracak. Adını Jesus koyacak-
sın, çünkü halkını günahlarından o kurtaracak” 
(Matta 1,21).

• “Tanrı Oğlu’nu dünyayı yargılamak için gönderme-
di, dünya O´nun aracılığıyla kurtulsun diye gönder-
di” (Yuhanna 3,17).

• “Kapı benim, bir kimse benim aracılığımla içeri girer-
se kurtulur” (Yuhanna 10,9). 

• “Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gön-
derene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri 
yargılanmaz, ölümden sonsuz yaşama geçmiştir” 
(Yuhanna 5,24).

Çok dinli bir toplumda Jesus´un İncil’in Yuhanna 14,6 
bölümündeki sözü büyük bir provokasyondur: “Yol, 
gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan 
kimse Baba´ya gelemez.” Bu açık ifade Jesus´un sem-
bolüdür.

Jesus Tanrı’dır!

Jesus´un Tanrı’nın Oğlu olup olmadığı çok önemli bir 
sorudur, çünkü sonsuzlukta kalacağımız yer o doğru 
yanıta bağlıdır. Hiçbir saygın bir alim bize bu yanıtı ve-
remez, bilakis sadece Tanrı’nın kendisi bunu sözüyle 
bildirebilir. Aşağıdaki İncil’in sözleri (A1´den A5´e ka-
dar) Jesus´un Tanrı olduğunu kanıtlar:

A1: Jesus´un gücü: O günahları affeder. Dört 
adam Jesus´a bir felçliyi getirdiler (Markos 2,1-12). 
Kalabalıktan O´na yaklaşamadıkları için, bulunduğu 
yerin üzerindeki çatıyı delip açarak felçliyi üstünde 
yattığı şilteyle birlikte aşağı indirdiler. Jesus hastaya: 
“Günahların bağışlandı” dedi (Markos 2,5). Birkaç din 
bilgini de olayın şahidi olmuştu ve içlerinden şöy-
le düşündüler: “Bu adam neden böyle konuşuyor? 
Tanrı’ya küfrediyor! Tanrı’dan başka kim günahları 
affedebilir?” (Markos 2,7). Din bilginleri doğru olarak 
sadece Tanrı’nın günahları affedebileceğini biliyorlardı. 
Onların şimdi mantıksal bir sonuca varmaları gerekirdi: 
Önümüzde duran adamın Tanrı olması gerekir!

A2: Jesus´un otoritesi: Jesus, İncil’in Yuhanna 5,19 bö-
lümünde: “Size doğrusunu söyleyeyim, Oğul Baba’nın 
yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapa-
maz. Baba ne yaparsa, Oğul da ayni şeyi yapar” diye 
açıklar. Jesus´un yanıtının ikinci yarısı – yani Baba’nın 
yaptığı şeyin aynisini Oğul da yapabildiği – açık açık 
Jesus´un Tanrı olduğunu gösterir. Çünkü Tanrı’nın yap-
tığı her şeyi kim yapabilir? Sadece Tanrı’nın kendisi!

A3: Jesus´a tapınma: İncil’in kanıtına göre sadece 
Tanrı’ya tapınılabilir – hiçbir meleğe, insana, Maria´ya 
ve azizlere tapınılmaz! (Vahiy 22,8-9). Çeşitli şekilde 
Jesus´a tapınılır. Bu onun Tanrı olduğunu gösterir:

• Yıldızbilimciler Jesus´a tapmak için geldiler: 
“Doğuda O´nun yıldızını gördük ve O´na tapınma-
ya geldik… ve yere kapanarak O´na tapındılar” 
(Matta 2,2 + 11).

• İstefanos taş yağmuru altında Jesus´a şöyle dua 
etti: “Rab Jesus, ruhumu al!” (Elçilerin İşleri 7,59). 
Sonra İstefanos´a gökler açılıp Jesus´u Tanrı’nın sa-
ğında durduğunu gördü.

• Tomas, Jesus´un dirildiğini gördüğü zaman, O´nun 
Jesus olup olmadığından Jesus´un çarmıha gerili-
şinin neden olduğu çivi yaralarını ve göğsündeki 
deliği gösterinceye dek, şüphelendi. Sonra O´nun 

Tanrı olduğunu idrak etti ve O´na: “Rabbim ve 
Tanrım” diye tapındı (Yuhanna 20,28).

• Öğrencileri hakkında: “O´na (Jesus´a) tapındılar ve 
büyük bir sevinç içinde Yeruşalim´e geri döndüler” 
diye söylenir (Luka 24,52).

• İncil’in İbraniler 1,6 bölümüne göre bütün melek-
ler Jesus´a tapınırlar: “Tanrı’nın bütün melekleri 
O´na tapınsın.” Evet, hatta göklerdeki ve dünyada-
ki bütün yaratıklar Kuzu´ya (Jesus´a) övgüyle tapı-
nırlar: “Ardından gökte, yeryüzünde, yer altında 
ve denizlerdeki bütün yaratıkların, bunlardaki bü-
tün varlıkların şöyle dediğini işittim: Övgü, saygı, 
yücelik ve güç sonsuzlara dek tahtta oturanın ve 
Kuzu´nun olsun!” (Vahiy, 5,14)

A4: Jesus´un sonsuz varlığı ve yaratılanlarda et-
kinliği: Yuhanna’nın Sevindirici Haberi şöyle başlar 
(Yuhanna 1,1-3): “Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla 
birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. Başlangıçta O Tanrı’yla bir-
likteydi. Her şey O´nun aracılığıyla var oldu, var olan 
hiçbir şey Onsuz olmadı.” Jesus´un Tanrı olduğunu 
“söz” kelimesinin yerine Jesus koyduğumuz zaman, 
daha iyi anlarız, çünkü İncil’in Yuhanna 1,14 bölümün-
de Jesus´un söz olduğu açıklanıyor:

Başlangıçta Jesus vardı. Jesus Tanrı’yla birliktey-
di ve Jesus Tanrı’ydı. Her şey Jesus aracılığıyla var 
oldu, var olan hiçbir şey Jesus´suz olmadı.
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