
 

 
 

Eyvah!  
Günah İşledim… 
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? 
Eyvah! Günah işledim.  Niçin böyle oldu? 

Günahtan kurtuldum sanıyordum... 

Şimdi ne olacak? Tekrar cehennemlik mi 
oldum? Ne yapmalıyım? 

! 
Bu çalışmada, günahın Mesih imanlısının 

hayatında nasıl bir olay olduğunu, 

imanlının günah işlediğini anlayınca ne 
yapması gerektiğini öğreneceksiniz. 

Bu bölümde Eski Antlaşma kullanılmaktadır! 
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Nasıl Bir Hayata Çağrıldık? 
 
Bu çalışmada 1. Yuhanna 1:5-2:6 ayetlerinden oluşan bölüm üzerinde çokça 

duracağız. Bu sebeple çalışmaya başlamadan önce, söz konusu ayetleri dikkatlice 
okuyunuz. 
 

1. 1. Yuhanna 1:5’e göre  

“Tanrı ___________,  O’nda hiç ____________ yoktur.” 

 

Bu ayetten ne anlayabiliriz?  Doğru cevabı işaretleyiniz. 

a) Tanrı gündüz çalışır, ama geceleyin Şeytan’ın çalışmasına izin verir. 

b) Tanrı tamamen kutsal ve paktır, O’nun karakterinde kötülük ya da 
bozulmuşluk yoktur. 

c) Tanrı’ya tapınırken karanlık ve gölgeli yer uygun olmaz, ibadet edilen 
yerin çok iyi aydınlatılması gerekmektedir. 

 

2. 1. Petrus 1:15-16’yı okuyunuz. Bizi çağıran Tanrı ____________ olduğuna 
göre, biz de _______  ________________  kutsal olmalıyız. 

 
3. 1. Yuhanna 2:6’ya göre, Mesih imanlısı olan kişiler nasıl bir hayat 

sürdürmelidir? Cevabınızı aşağıya yazınız. 
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Günahlar Bitti mi? 
Eğer Tanrı’nın kutsal olduğu gibi, her davranışımızda kutsal olmaya çağrılmışsak, 
Mesih imanlısı olmakla artık günah işlemez bir hale mi geldik? Elbette bir Mesih 

imanlısı günahtan uzak durmalıdır. Ancak Mesih imanlısı olduktan sonra hiçbir 
günah işlemeden mi yaşayacağız sorusunun sorulması gerekir. 
 

Bu önemli soruya cevap vermeden önce, Kutsal Kitap’ın günah anlayışının ne 
olduğuna bakmamız yerinde olur. 

  
 

Günah Nedir? 

1. Yuhanna 3:4’te Kutsal Kitap’ın günah anlayışı 
şöyle özetlenmektedir: “günah demek, yasaya karşı 
gelmek demektir.” Tanrı’nın yasası O’nun kutsal, 

kusursuz karakterini yansıtır. Temel olarak Tanrı’nın 
kutsal karakteri ve iradesine aykırı olan her şey 

günahtır. Kutsal Kitap’ta bulunan bu günah 
anlayışından hareket ederek şu gerçeklere 
varabiliriz: 

 Günahları “büyük” veya “küçük”, insanları da “çok” veya “az” 
günahlı olarak sınıflandırmanın pek faydası yoktur. Tüm günahlar 

Tanrı’nın kutsallığına ters düşer ve O’nun imanlıya yakınlığını ve 
ondan hoşnut oluşunu olumsuz etkiler. 

 Günah sadece eylemlerimizle ilgili değildir. Tanrı’nın karakterine 

uygun olmayan herhangi bir düşünce, tutum veya söz de günahtır. 
 

 
 

Şimdi, Mesih imanlısının hiç günah işlemeden yaşayıp yaşamayacağı sorusunu 
yanıtlamak amacıyla 1. Yuhanna 2:1’i  okuyunuz. 
 

1. Bu ayetteki “günah işlemeyesiniz diye” sözlerine bakılırsa, günah konusunda 
imanlılar için Tanrı’nın isteği nedir? 

 
 
 

 
 

 
 
 

2. Aynı ayetin ikinci cümlesindeki “ama içimizden birimiz günah işlerse” 
sözlerine göre gerçek bir Mesih imanlısının günah işlemesi mümkün mü?   

 
 
 

 
 

Çizim: Amy Ohler 
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Kurtuluşun Üç Safhası… 
Yukarıdaki ayetlerde görüldüğü gibi, bir Mesih imanlısının günah işlemesi 
mümkündür ama uygun değildir. Mesih bizi günahtan kurtarmak için çarmıha 

gerilmiştir. Mesih gerçekten kendisine iman edenleri günahtan kurtarır. Kutsal 
Kitap’tan bu kurtuluşun üç safhası olduğu anlaşılır. Aşağıdaki şemada kurtuluşun 
bu üç safhası açıklanmaktadır. 

 

 
 

Tanrı, imanlılara bazı olgunlaşma imkânları sağlamıştır. Dua edersek, Tanrı’nın 
sözünü uygularsak, Kutsal Ruh’a uyarsak ve imanlıların topluluğuna katılırsak 
daha bu dünyadayken günahın gücünden kurtuluyoruz.  Bununla birlikte, bir 

Mesih imanlısının günah işlemesi her zaman mümkündür. Eğer Mesih imanlısı 
olarak günah işlersek, işlediğimiz günahın nasıl bir etkisi olabilir? 

 

Günahın Yapamayacağı Şeyler 
 Kurtuluşumuzu yitirmemize sebep oluşturamaz. 

 Tanrı’nın bize olan sevgisini ve olumlu amaçlarını değiştiremez. 
Romalılar 8:31-39 (ile Romalılar 5:1-11) 

 

Günahın Yapabileceği Şeyler 
 Hayatımızda günahlı eğilimler tutsaklığa yol açabilir... (Romalılar 6:15-16) 
 Tanrı ile olan yakınlığımızı bozabilir... (Yakup 1:12-15) 

 Kendi kendimizi aldatma ve günah konusunda dürüst olmama ihtimalini 
arttırabilir...  (Yeremya 17:9) 

 Çevremizdeki insanlarla olan ilişkilerimizi olumsuz yönde etkileyebilir... 
(Galatyalılar 5:19-21) 

 

İmanlının günah işlemesinin nasıl bir olay olduğu gelecek sayfadaki benzetme 
açıklayabilir. 

Mesih’e içtenlikle iman 

eder etmez… 

Mesih’e bağlı olarak 

yaşarken… 
Mesih’in tekrar 

gelişinde… 

Günahın  

yargısından 
kurtulduk. 

(Romalılar 8:1) 

 

Günahın  
gücünden 

kurtuluyoruz. 
(Romalılar 6:14) 

  

Günahın  
ta kendisinden 

kurtulacağız. 
(1. Yuhanna 3:1-3  
ve Vahiy 21:27) 

Bu çalışma kurtuluşun bu 

safhası ile ilgilidir. 
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Uçmakta olan bir uçak düşebilir mi? 
Uçmakta olan bir uçağı etkileyen iki ayrı 

güç vardır: Birincisi onu yere doğru çeken 
yer çekimi, ikincisi onun uçmasını 

sağlayan motor gücü. 
 
1. Uçuş sırasında sözü edilen güçten hangisi daha etkilidir? 

a) Uçağı havalandıran motor gücü  b) Yer çekim kuvveti 
 

2. Normal şartlar altında uçan bir uçağın 
ciddi bir şekilde irtifa kaybetmesi… 

a) imkânsızdır. 

b) mümkündür. 

c) normaldir. 

 
 

 
Bu benzetmedeki uçağın irtifa kaybetmesi, imanlının günah işlemesini temsil 
etmektedir. Uçuş boyunca yer çekimi uçağı yere doğru çeker. Ama uçağı 

havalandıran motor daha etkili olduğu için, normal şartlar altında uçağın ciddi bir 
şekilde irtifa kaybetmesi söz konusu değildir. Yine de, uçağın kaza yapması 

olasılığı hafife alınmamakta; tersine, kazayı önlemek için her türlü tedbir 
alınmaktadır. 
 

Tıpkı bu örnekte olduğu gibi, bir Mesih imanlısı, dünyada kaldığı sürece, eski 
benliği tarafından günah işlemeye teşvik edilecektir. Ama her imanlıda yaşayan 

Kutsal Ruh’un gücü normal şartlar altında onu günah işlemekten alıkoyar. 
Bununla birlikte, uçak benzetmesinde olduğu gibi, günah faciasını önlemek 
amacıyla, Mesih imanlısının günah olayını ciddiye alıp, tedbirli olması gereklidir. 

Günaha karşı tavrımız nasıl olmalıdır? 
 

Günah Konusunda Tavrımız Ne Olmalıdır? 

Tehlikeli Tavırlar 
Aşağıdaki ayetlerde imanlıların sakınmaları gereken bazı 
tavırlardan söz edilmektedir. Bunları okuyup inceledikten sonra 
burada gösterilen ayet numaraları ile ayetlerde açıklanan tavırlar 

arasında doğru eşleşmeyi oklarla gösteriniz. 
 

 

A. 1. Yuhanna 1:5-6 
1. Günahkâr olduğumuzu inkâr edip kendi kendimizi 

aldatmamalıyız. 

B. 1. Yuhanna 1:8 

2. Günah oluşturacak hareketlerimizi hafife alıp 

Tanrı’nın günah hakkındaki tanıklığına karşı 

gelmemeliyiz. 

C. 1. Yuhanna 1:10 
3. Günahlarımıza devam edip ikiyüzlü bir şekilde 

“imanlıcılık” oynamamalıyız. 

Uçak grafiği: http://wordfromthewell.com/2012/11/14/your-mind-is-like-an-airplane/ 

Kaynak: Türk Hava Yolları  
http://www.turkishairlines.com/images/Image/icerik/Fleet/2013/THY_7379ER_Red-Sea_PR-0413.jpg 
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Yukarıdaki ayetlerden anlaşıldığı gibi, günah konusunda son derece dürüst ve 
gerçekçi olmamız gerekir.  Günah işlemeye olan eğilimlerimize ve 

davranışlarımıza karşı göz yumarsak, kendimizi gittikçe daha da kötüleşen 
“günah faciası”na doğru kayarken bulabiliriz. 

 
Günaha karşı tehlikeli olan bazı tavırları Davut’un hayatından örnekleyebiliriz. 
2. Samuel’in 11. bölümünü dikkatlice okuyunuz.  Bu olayda Davut’un işlediği 

günahları ve bu günahlara karşı Davut’un tavrının nasıl olduğunu aşağıya yazınız. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Günah İşlersek Ne Yapmalıyız? 
Günah işlememeye özen göstermeliyiz diyoruz, ama öbür 
yandan, yukarıda anlatıldığı gibi, Tanrı’nın kutsal 
karakterine aykırı herhangi bir hareket, söz veya düşünce 

günahtır. O zaman Mesih imanlısı olarak günah işlediğimizi 
anlayınca, ne yapmalıyız? Günahın kirliliğinden nasıl arınıp 

Tanrı’yla olan yakınlığımıza tekrar kavuşabiliriz? 
 
Bu çok önemli sorunun cevabı 1. Yuhanna 1:9’da yazılıdır. 

Bu ayeti okuduktan sonra aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 
 

1. İmanlı olarak günah işlediğimiz zaman, her şeyden önce işlediğimiz günahı  

Tanrı’ya _________________________ gerekmektedir. 

2. Bunu yaptığımız zaman, Tanrı günahlarımızı _____________________  

bizi her kötülükten _____________________ . 

 
Bir Mesih imanlısı günah işlerse, mutlaka pişman olmalıdır. Ama işlediği günahı 

bağışlatmak için Mesih imanlısı ne sadaka verir, ne de oruç tutar. 1. Yuhanna 
2:2’ye  göre, İsa Mesih çarmıhta ölmekle tüm günahları bağışlattı. Mesih’in 

bağışlatan kurbanının değerine başka bir şey katmamız mümkün değildir. Günah 
işlersek, Tanrı’nın bizden beklediği tek şey bu günahı itiraf etmemizdir. 
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İtiraf Ne Demektir? 
İmanlılar için bu kadar önemli olan itiraf nedir? Günahlarımızı Tanrı’ya 

itiraf ettiğimiz zaman, ne yapmamız gerekir?  İncil’deki itiraf kavramı, 
“olduğu gibi kabul etmek” anlamına gelmektedir. Günahları Tanrı’ya itiraf 

etmek, o günahlar hakkında Tanrı’nın açıkladığı gördüğü gibi kabul etmek 
demektir. Günahlarımızı itiraf ettiğimiz zaman, onlar için “dalgınlık” veya 
“yanlış anlama” gibi hafifletici sıfatlar kullanamayız. Tanrı’ya açık bir 

şekilde davranışımızın günah olduğunu, Mesih’i çarmıha gönderecek kadar 
ciddi bir suç olduğunu söyleriz. 

İtiraf etmenin anlamı işte budur. 
 

 
Tekrar uçak benzetmesine dönersek, itirafın önemi şöyle gösterilebilir. 
Uçuş sırasında, pilot kendi yaptığı hata yüzünden 

uçağın irtifa kaybettiğini anlayınca, en uygun tepkisi 
ne olmalıdır?  

a) Hata yaptığını inkâr edip, kaza tehlikesini 
görmezlikten gelmek... 

b) Ciddi bir hata yaptığını kabul edip, elinden 

geldiğince durumu düzeltmeye çabalamak... 

c) Herkese kendisinin ne kadar tecrübeli ve 

becerikli pilot olduğunu anlatmak... 
 
 

 

Kral Davut’un Örnek Davranışı 
Yukarıda, Kral Davut’un nasıl tedbirli olmadığı bir sırada çok acı günahlara 
düştüğünü okumuştuk. 

 
Davut işlediği günahı aylarca gizlemeye çalışmıştır. Sonunda, Kral Davut’a Natan 

adlı bir peygamber gönderilir. Natan, büyük cesaretle Davut’un günahını yüzüne 
vurarak, ona Rab’bin adıyla suçlu olduğunu bildirir. 
 

Soruları yanıtlayarak, bu durumda Davut’un nasıl davrandığını öğrenelim. 
 

1. Davut, Natan’ın kendisini uzun uzadıya suçlayışını dinledikten sonra, tek bir 
cümle ile karşılık verdi: “RAB’be karşı günah işledim.” (2. Samuel 12:13) Bu 
çalışmada öğrendiğimiz şeyleri göz önünde bulundurarak, Davut’un burada 

gösterdiği tepkiyi düşününüz. Davut’un bu davranışını nasıl nitelendirirsiniz? 
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2. Natan tarafından suçlandıktan sonra, Davut Tanrı’ya dua etti. Davut’un bu 
duası Mezmur 51’de kaydedilmiştir. Mezmur 51:1-17’yi inceleyiniz. Tanrı’ya 

günahını itiraf ederken Davut’un tavrı nasıldı? 
 

 
 
 

 
 

 
3. Günahımızı itiraf etmek konusunda Davut’un bu duasında bulunan bazı 

tutumlardan örnek almamız mümkün mü? Açıklayıcı cevap yazınız. 

 
 

 
 
 

 
 

4. Mezmur 32:1-5’e göre, günahlarımızı itiraf edersek ne sonuçlar gelir? 
 

 
 
 

 
 

Uygulama 
Önümüzdeki günlerde günah işlediğinizi anlayınca günahınızı Tanrı’ya hemen 

itiraf etmeyi alışkanlık haline getiriniz. 
 

Tekrar buluştuğumuzda bu gerçeği nasıl uyguladığımızı konuşalım. 
 

Ezberlemek için 

“Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil 
olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her 
kötülükten arındıracaktır.” 

1. Yuhanna 1:9 



 

Öğrenci Yetiştiren İçin Çalışmanın Hedefleri 
 
Aşağıda bu çalışmanın olgunlaşma hedefine doğru ilerlemeyi temsil eden bir takım 

davranışlar sıralanır. Listelenen ayrıntılar tabii ki olası bütün olgunlaşma 
belirtilerini içermez, ama öğrencinin ilerlemesini değerlendirmek için size yararlı 
ölçütler sağlar. 

 

Hedef 
“Öğrenci, günah olayını doğru anlar ve gitgide günahlara yenilmeden yaşamaya 

başlar.” 
 

Anlar 
 Kutsal Kitap’a dayalı olarak, bütün işlenen günahların insanı Tanrı’dan 

uzaklaştırdığını ve bunların (“ufak” veya “hata” olarak adlandırsak bile) 

son derece ciddi olduğunu anlar. 

 İmanlının kutsal yaşama çağrılmış olduğu halde hâlâ günah 
işleyebileceğini anlar. 

 Günah işlediğinde, bunun kurtuluşunu yitirmeye yol açamayacağını anlar. 

 

Duyar 
 İşlediğimiz günahları herhangi bir biçimde önemsememeye veya inkâr 

etmeye çalışmamızın utanç verici bir hareket olduğunu fark eder. 

 Günahımızı itiraf ettiğimiz zaman gerçekten Tanrı’nın bizi “bağışlayıp... her 

kötülükten arındırdığını” bilmekten doğan rahatlığı yaşar. 

 Kutsal bir hayat sürdürmeye isteklidir. 

 

Uygular 
 Çalışmayı tamamlayıp 1. Yuhanna 1:9 ayetini ezbere okuyabilir. 

 Günah işlediğinde duayla bunu itiraf eder. 

 Günaha düşmemek için tedbirli yaşamayı öğrenir. 

 
Çalışmaların kullanımı hakkında daha detaylı bilgi edinmek için  

Hristiyan Hayatın Temelleri – Kullanıcı Talimatları  

başlıklı dosyayı okuyunuz.  

 

Bu dosyaya şu adresten ulaşabilirsiniz: 

http://www.tanribilimhazinesi.com/index.php?konum=/calismalar/hht/hht_talimat 

 

http://www.tanribilimhazinesi.com/index.php?konum=/calismalar/hht/hht_talimat

