
Nereye 
Gidiyorsun?

“Dar kapıdan girin.
Çünkü kişiyi yıkıma 
götüren kapı geniş ve 

yol enlidir. 

Bu kapıdan girenler çoktur. 
Yaşama götüren kapı ne dar,

yol da ne çetindir! 
Bu yolu bulanlar azdır.”

Matta 7,13-14



YAŞAM’A ÇAĞRI 
1. Gittiğin yoldaki hedefini tanıyor musun?

Uçuruma ne denli yakın olduğunu biliyor musun?
Geniş yolda olan herkes gibi
bu tehlikelere karşı sağır ve kör müsün?
Koro: Nereye gidiyorsun?

2. Senin sadece azıcık zamanın var,
sonsuzluk seni yanına alacak.
Ve saat bugün son defa çalarsa,
bugün dünyada son günün olacak.
Koro: Nereye gidiyorsun?

3. İsa hâlâ sana Kurtuluşu sunuyor,
sana yardım edebilecek tek kişi o.
Sana uzatılmış elleri görüyorsun
ve ilgisizce O’nu geçip gidebiliyor musun?
Koro: Nereye gidiyorsun?

4. İyi Çoban hâlâ geniş yollarda,
kaybolan ve yolunu şaşıranları arıyor.
Bugün O’nun sevgisini tanıyıp,
Kurtuluşu için göklerin sevindiği kişi sen misin?  
Koro: Çoban seni arıyor!
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Günah, baş meleklerden biri olup yüce Tanrı’ya 
karşı isyan eden Şeytan’ın aracılığıyla dünyaya geldi. 
Tanrı’nın izzeti ve göklerdeki ahengin tekrar uyum 
içinde olabilmesi için bu isyankar dışarı atılmalıydı. 
Bunun için Tanrı, “dünyanın kuruluşundan önce” 
Mesih’i göndermeye karar verdi (Efesliler 1,4). Bu 
büyük plan için yüce Tanrı şu kararı verdi: “İnsanı 
kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım” 
(Yaratılış 1,26).

İnsanların sınavı kazanamayacaklarını ve günah 
işleyeceklerini bildiği için, yüce Tanrı tek Kurtuluş: 
İSA MESİH’tir dedi. O da gelmek için hazırdı: “O za-
man şöyle dedim – İsa Mesih, dünyanın Kurtarıcısı 
–: İşte geldim; Kutsal Yazı tomarında benim için 
yazılmıştır. Ey Tanrım, senin isteğini yapmaktan 
zevk alırım ben, Yasan yüreğimin derinliğindedir” 
(Mezmur 40,7-8). Ve böylece dünyanın Kurtarıcısı 
İsa Mesih, günahlarımızdan dolayı Kudüs’te Kur-
ban Kuzusu  olarak ölmek için  2000 yıl önce geldi. 
O: “Tamamlandı!” (Yuhanna 19,30) dediği zaman, 
Yüce Tanrı günahı bilmeyen Mesih’i bizim için gü-
nah yaptı ve doğru kişiyi lanetledi (2.Korintliler 5,21; 
Galatyalılar 3,13) “ve O’nun çarmıhta akıtılan 
kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerde ve 
gökte olan her şeyi O’nun aracılığıyla kendisiyle 
barıştırmaya razı oldu” (Koloseliler 1,2).

İnsanlar karar vermemek, için hep orta yolu seç-
mek isterler. Ama hayatta sadece iki yol var: Geniş 
yol veya dar yol. Biri yaşamak için yapılan çağrıdır. 
Diğeri ise ebedi helak için. Sen hangi yolda gidiyor-
sun?

Adem’in günahından dolayı herkes doğuştan 
beri geniş yoldadır. Bunun için Rab İsa Mesih Kut-
sal Yazıların öğretmeni olan, Nikodim’e dedi ki: 
“Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse yeniden 
doğmadıkça Tanrı’nın Egemenliğini göremez 
... Bir kimse sudan ve Ruh’tan  – yani Tanrı’nın 
Kelamı ve Kutsal Ruh’tan – doğmadıkça Tanrı’nın 
Egemenliğine giremez. Bedenden doğan bedendir, 
– günah aracılığıyla bozulmuş ve mahvolmuş – ve 
Ruh’tan doğan ruhtur – ebediyen Tanrı’nın cen-
netinde olacak. – Sana, ‘Yeniden – yani yukarıdan, 
Kutsal Ruh’un aracılığıyla – doğmalısınız’ 
dediğime şaşma ... Sen İsrail’in öğretmeni 
olduğun halde bunları anlamıyor musun!?”  
(Yuhanna 3,3.5-7.10). 

Yeniden doğmak iz değiştirmektir. Yaşam yolu-
na, doğal yoldan ruhsal yaşam yoluna gelebilmek 
için iz değiştirmelisin. Kapak resminde gördüğünüz 
de budur: Doğal insan geniş yolda gidiyor. Mesih 

aracılığıyla cennete gitmek için, kişi bu geniş 
yolu terk etmek zorundadır. Kim tövbe eder, 
Rab İsa Mesih’e dürüst bir şekilde günahkar 
olduğunu söyler ve O’nu kendi yüreğine davet 
ederse, Koloseliler 1,13 ve 2,13 ayetlerinde yazılı 
olan yüce ve ebedi gerçeği yaşayacaktır: “O bizi 
karanlığın hükümranlığından kurtarıp sev-
gili Oğlunun egemenliğine aktardı ... ve siz 
suçlarınızın ... yüzünden ölüyken, Tanrı sizi 
Mesih’le birlikte yaşama kavuşturdu. Bütün 
suçlarımızı O bağışladı.”

Yüce Tanrı bu Kurtuluşu sağladı. Sen ise 
bu Kurtuluşu imanda kabul etmelisin. Böylece 
yaşam yolunda olursun. İman, hakikati kabul 
eder ve onu yaşar. 

Ancak dar kapı ve çetin yol olan, Rab İsa 
Mesih’in yolunda giden de yaşam vardır. – Se-
nin yolunun hedefi neredir? Nereye gidiyorsun?                    

Gerhard Schadt-Beck
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