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Efesliler’e Mektubuna Giriş
Efesliler 1:1,2
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BÖLÜM – 1:
Efesliler’e Mektubuna Giriş

Efesliler 1: 1Tanrı’nın isteğiyle Mesih İsa’nın elçisi Pavlus’tan, Efes’te
olan kutsallara ve Mesih İsa’da sadık olanlar 2Babamız Tanrı’dan ve Rab
İsa Mesih’ten size lütuf ve esenlik olsun.

Efesliler adını verdiğimiz Yeni Antlaşma kitabı, bir
kitapçık ya da bir mektuptur. Antik dönemdeki mektup
yazma şekline göre, yazar mektuba kendini tanıtarak başlardı.
Burada yazar kendisinin Pavlus olduğunu söylüyor ama her
zaman onun ismi bu değildi. Aslen ismi Saul’du.
Saul, İsa’yı vaat edilen Mesih (Kurtarıcı) olarak kabul
etmeyen çok katı bir Yahudi gruba aitti. Saul, Mesih’in
yolunda yürüyenlerin (Hristiyanların) tehlikeli olduklarını ve
yok edilmeleri gerektiğini düşünüyordu. İlk Hristiyan şehit
olan İstefanos, taşlanarak öldürüldü. Saul olay yerindeydi.
Ondan sonra, Yeruşalim’deki evlere zorla girdi ve Hristiyan
erkek ve kadınları tutukladı.
Bir defasında, uzak bir kent olan Şam’daki Hristiyanları
tutuklamak için, yolculuğa bile çıktı. Yolda, İsa yolunu kesti
ve Saul o anda yere yıkıldı. “Saul, Saul, neden bana
zulmediyorsun?” diye sordu İsa. Bu olay İsa’nın, Saul’un
yaşamını değiştirdiği zamandı. Aniden Hristiyanlar’a
saldırmanın yanlış olduğunun farkına vardı. Saul Hristiyan
dinini engellemeyi denemek yerine, Tanrı’nın Hristiyanlık
mesajını insanlara yayma görevini kabul etti. Bu nedenle Saul
“Tıpkı Tanrı’nın planladığı gibi İsa Mesih’in elçisiyim”
diyebiliyor.
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Saul Şam Yolunda
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İsa onu bir elçi olarak atadı. Elçi bir mesajı paylaşması
için gönderilen kişidir. Tanrı, Pavlus’u Mesih hakkındaki iyi
haberi vaaz etmesi ve öğretmesi için seçti. Bir Hristiyan
misyoneri olarak Saul ismini Pavlus olarak değiştirdi.
Antik bir çağ yazarı kendisini tanıttıktan sonra, mektubu
gönderdiği kişilerin isimlerini belirtirdi. Burada Pavlus, “Bu
mektubu size, Efes’te bulunan kutsallara gönderiyorum” der.
Efes Küçük Asya’da (Modern Türkiye’de) bulunan önemli
bir kentti.
Pavlus’un yazdığı Efesliler, Hristiyanlardı. İsa Mesih’e
iman ettiler. Aslında, Tanrı Pavlus’un mesajını onları imana
getirmek için kullandı. Üç yıl aralarında vaaz verdi. Şimdi
Pavlus Müjde’yi vaaz ettiği için Roma’da hapishanededir.
Bundan dolayı Efesliler’e konuşabileceği tek yol mektuptu.
Antik çağ yazarının kendisini tanıttıktan ve kime
yazdığını belirttikten sonra bir selam ya da bereket sözü
eklemesi yaygındı. Burada Pavlus “Babamız Tanrı’dan ve
Rab İsa Mesih’ten sizlere lütuf ve esenlik olsun” diyor.
“Lütuf” ve “esenlik” kelimelerinin her ikisi de İncil’de
çok önemli kelimelerdir. Lütuf, hak etmeyen günahkârlara
Tanrı’nın iyi armağanlar vermek için istekli olmasını
sağlayan, Tanrı’nın yüreğindeki ve zihnindeki sevgidir.
Esenlik, bir imanlının Mesih’in çarmıhta ölümüyle, tüm
günahlarının bedelinin ödendiğinin farkına vardığında, keyif
aldığı rahatlıktır. İmanlının bağışlanmış bir günahkâr olarak,
artık adil ve kutsal Tanrı’dan korkmasına gerek yoktur.
Tanrı’nın lütfu aracılığıyla verilen bu esenlik paha biçilemez
bir armağandır. Lütuf ve esenliğin neden ve sonuç ilişkisi
açısından birbirlerini tamamladıklarına dikkat edin. Tanrı’nın
lütfu imanlının keyif alacağı esenliğe neden olur.
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Batı Küçük Asya (Batı Anadolu)
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Hatırlanması gerekenler:
— Efesliler mektubunun yazarı adı Saul iken, Pavlus adını
alan bir kişidir. Saul kiliseye karşı savaşan ve
Hristiyanlar’ın yok edilmesi gerektiğini düşünen bir
kişidir.
— İsa Mesih lütfuyla Saul’a, kiliseye karşı savaşmasının
yanlış olduğunu öğretti; ve onu, İyi Haber’i öğreten bir
elçisi olarak atadı.
— Pavlus bu mektubu Roma’daki hapishaneden
yazmaktadır.
— Tanrı’nın günahkâr insana vermeyi arzuladığı iyi
armağana “lütuf” diyoruz.
— Lütfuf ve esenlik bir birinin nedeni ve sonucu gibidir.
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BÖLÜM – 2:
Üçlü Bir Tanrı’nın Sonsuz Kurtuluş Planı
• Bu plan Baba’nın sonsuzlukta yaptığı seçime dayanır
(1:3-6)
• Bu plan zamanı geldiğinde Oğlu’nun işi aracılığıyla
gerçekleşti (1:7-12)
• Artık plan Kutsal Ruh tarafından mühürlenmiştir
(1:13-14)
Baba’nın Seçimi

Efesliler 1: 3Bizi Mesih’te her ruhsal kutsama ile göksel yerlerde
kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih’in Tanrısı ve Babası kutlu olsun;

Pavlus mektubun ana bölümünü Baba Tanrı’yı öven bir
ifadeyle başlar. Tanrı, herkese sayısız bereketler veren
lütufkâr bir Tanrı’dır. İnsanlara yaşam ve nefes verir. Onları
doyurur ve korur. İşlerini bereketler ve onlara büyük başarılar
sağlar. Ama bunlar geçici, fiziksel bereketlerdir. Efesliler’e
yazılan mektupta, Pavlus onların dikkatini ruhsal bereketlere
çekecektir. Pavlus “Bu bereketler göksel dünyadan gelirler.
Bunlar bize aittirler. Çünkü bizler Mesih’e aitiz” diye yazar.
Pavlus “Mesih’e ait” olanlar —yani Mesih’teki imanlılar için
olan özel armağanlardan söz edecektir.
Efesliler 1: 4Nasıl ki, kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız
için, dünyanın kuruluşundan önce bizi O’nda seçti; 5Kendi isteğinin iyi
olan zevkine göre İsa Mesih aracılığıyla bizi kendisine evlat edinmek için
oğulluğa önceden belirledi. 6Öyle ki, Sevgili’de bize bağışladığı lütfunun
yüceliği övülsün.

Efesliler mektubu ile ilgili bu çalışma notlarının
başlığının “Lütufla ile Seçilmek” olduğunu ve “lütuf”
8

Lütuf ile Seçilmek

İsa küçük çocukları bereketler
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tanımımızı tekrar hatırlayınız. Lütuf, hak etmeyen
günahkârlara Tanrı’nın iyi armağanlar vermesi için istekli
olmasını sağlayan Tanrı’nın yüreğindeki ve zihnindeki
sevgidir. Tanrı ne büyük bir sevgiye sahip! Tanrı dünyanın
kuruluşundan önce Efesliler’e harika bir armağan verdi.
Başlangıçtan beri Tanrı onları kurtulmaları için seçti. Çok
şaşırtıcı olan, Pavlus’un 1:4-5. ayetlerde bu armağanlardan
nispeten farklı yollarla, üç kere söz etmesidir:
Tanrı bizi Mesih’e ait olmamız için seçti….
O bizi kutsal ve kusursuz olmamız için seçti…..
5 O kendisinin çocukları olalım diye bizi önceden
belirledi.
4

Tanrı Efesliler’i kutsal ve kusursuz oldukları için
seçmedi. Onları kutsal ve kusursuz yapmak için seçti.
Tanrı’nın dikkatini çekmek için hiç bir şey yapmadılar.
Henüz doğmamışlardı. Aslında daha önceden söylendiği gibi,
Tanrı seçimini yaptığında, dünya henüz yaratılmamıştı bile!
Tanrı seçimini sonsuzlukta yaptı.
Tanrı’nın seçimini yapmasına ne sebep oldu? Pavlus
Efesliler’e, “Tanrı bunu İsa Mesih’in yaptıklarından dolayı
yaptı” diyor. Mesih aracılığıyla, Mesih’in mükemmel yaşamı
ve masum ölümüyle, günahların bağışlanması ve mükemmel
kutsallık onlara sağlandı. Mesih’in kutsallığı, imanlıları,
Tanrı’nın gözünde kutsal ve kusursuz kılar. Tanrı onları
Mesih’ten, O’nun kurtuluş için yaptığı işten dolayı ailesine
kabul etti.
Başımızı döndüren ne harika bir armağan! Bundan dolayı
Pavlus Tanrı’nın lütufkâr davranışı ile ilgili daha fazla
açıklama ekler. Tanrı’nın seçiminden söz eder, “Bunu
yapmak Tanrı’yı hoşnut eder.” Kısa ve basit cevabı şudur:
Tanrı bunu yaptı. Çünkü yapmak istedi. Bu lütuftur! Böyle
bir lütuf sadece bir karşılıkla sonuçlanabilir, “Sevgili
Oğlu’nda yüce lütfu övülsün.”
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Tanrı’nın planında Oğul’un yaptığı iş

Efesliler 1: 7-8Bütün bilgelik ve anlayışta bize yönelik çoğaltmış olduğu
kendi lütfunun zenginliğine göre, O’nun kanı aracılığıyla, O’nda fidyeyle
kurtuluşa, suçlarımızın bağışına sahibiz;

Kutsal Kitap bize Tanrı’nın Üçlü Birlik olduğunu anlatır.
Bunun anlamı, Bir Tanrı’da üç kişi (Baba, Oğul ve Kutsal
Ruh) vardır. Bu üç kişi mükemmel bir uyum içinde çalışırlar.
Baba Tanrı, planını sonsuzlukta şekillendirdi. Sonra zamanı
gelince, bu planı gerçekleştirmek için, Mesih dünyaya geldi.
Bir insan olarak bakire Meryem’den doğdu. Dolayısıyla O,
bir kişide gerçek Tanrı ve gerçek insandır.
Pavlus, Oğul Tanrı’nın yaptığı işi “Bizi Mesih’in
yaptıklarıyla özgür kıldı (fidye ile kurtuluş)” diye tanımlar.
“Özgür kılındık,” ifadesiyle, elçi Pavlus çok önemli bir
gerçeğe dikkat çekiyor. Doğası gereği (doğuştan) bütün
insanlar günahkârlardır ve özgür değillerdir. Günahın
kölesidirler ve ölmeyi hak ederler. İncil “Günahın ücreti
ölümdür” (Romalılar 6:23) diyor. Tek çözüm yolu,
günahkârların yerine ölecek, günahın suçunu üstlenecek
birinin olmasıdır. Ve Mesih bunu bizim yerimize ölerek
gerçekleştirmiştir.
Bu nedenle, Pavlus, “O’nun [Mesih’in] kanı aracılığıyla
günahlarımız bağışlandı. Özgür kılındık. Çünkü Tanrı’nın
lütfu çok zengindir” diye söylemektedir.

Efesliler 1: 9-10Kendi kişiliğinde, iyi olan zevkine göre amaçladığı kendi
iradesinin sırrını, zamanın tamamlanması için olan planına göre, hem
gökte olanları hem de yerde olan bütün şeyleri Mesih’te birleştirmek
üzere bilmemizi sağladı;

Pavlus, “Kendi planın sırrını bilmemizi sağladı” diye
yazarken, Tanrı’nın planın bir gizem olduğunu ya da
anlaşılmasının zor olduğunu söylemek istemedi. Tersine bu
planın bize açıklanması gerektiğini söylemek istedi. Bin yıl
11
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İsa’nın doğumu
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da geçse, biz asla böyle bir planı düşünemezdik. Adil ve
kutsal Tanrı’nın gökten gelip, isyankâr günahkârların yerini
alacağını kim düşünebilirdi ki? Bu inanılmaz gerçeğin bize
ayrıntılarıyla anlatılması gereklidir ve Pavlus bunu daha
sonra yapacaktır.
Ancak ilk önce orada Tanrı’nın planında akılda tutulması
gereken bir “zaman” ayrıntısı vardır. Ve bunun çoğu
gelecekte yatmaktadır. Şu ana kadar Pavlus geçmişe,
yaratılıştan önceki sonsuzluğa bakıyordu. Baba Tanrı zaman
dolduğunda Oğlu’nun gerçekleştireceği planı çok önceden
şekillendirmişti. Ama aynı zamanda önümüzde de sonsuz
geleceğe doğru uzanan bir sonsuzluk vardır. Bu sonsuzlukta
da Mesih olarak Oğul’un rolü vardır. “Zaman dolunca
gerçekleştireceği bu tasarıya göre, yerdeki ve gökteki her şeyi
Mesih'te birleştirecektir.”
Efesliler 1: 11Kendi isteğinin gayesine göre, her şeyi işleyenin amacına
göre, önceden belirlenmiş olarak, 12Mesih’te ilk ümit etmiş olan bizler,
O’nun yüceliğinin övgüsü için olalım diye, O’nda mirasa da kavuştuk;

Pavlus şimdi Tanrı’nın planındaki “sırra” geri dönüyor.
Daha sonra bu sırrı, mektubunda tam anlamıyla
tanımlayacaktır (3:2-13). Burada Tanrı’nın lütufkâr planının
farklı bir ayrıntısını görmemizi sağlıyor.
Şimdiye kadar bu mektupta, Pavlus “biz” ve “bize”
zamirlerini kullanırken, kendisini de Efesli okurlarına dâhil
ediyordu. Ancak, bu ayette “Mesih’e ilk umut bağlayan
bizler” derken bunu değiştirmiştir. Burada kendisini Yahudi
ulusuna dâhil ediyor. Pavlus’un Efesli okuyucularının çoğu
Yahudi değildir. Öteki uluslardan olup henüz Mesih’i yeni
kabul edenlerdir. Buna karşın, Pavlus Yahudi hemşehrileri
hakkında, “Tanrı çok önceden beri olan planına göre bizim
seçilmemize karar verdi” diyor.
13
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Pavlus ne demek istiyor? Pavlus’un zamanından
öncesinde, ta İbrahim’in zamanında, 2000 yıl öncesinde,
Tanrı’nın planında önemli bir gelişme oldu. O zamanlarda
Tanrı, dünyadaki tüm insanlardan kendi özel halkı olması
için, bir aile seçti. Bu İbrahim ve Sara’nın ailesiydi. Tanrı
İbrahim’e üç harika vaatte bulundu: 1) Tanrı onu büyük bir
ulus yapacağını vaat etti. 2) Bu ulus Tanrı’nın onlara vereceği
topraklarda yaşayacaktı. Ve hepsinde de önemlisi, 3) Tanrı
çok önceden, Adem ve Havva’ya vaat edilen Kurtarıcı’nın
İbrahim’in ailesinden doğacağını vaat edecekti. İbrahim,
İshak ve Yakup ve onların soyundan gelenler Tanrı’nın özel
halkını, Yahudi ulusunu doğurmuşlardır.
Sonra zamanı geldiğinde, Tanrı’nın planına uygun olarak
vaat edilen Kurtarıcı, Nasıralı İsa, Bakire Meryem’den
doğmuştur. İsa Yahudi’ydi. İsa üç yıllık halk hizmetini sadece
Yahudiler’in arasında hizmet vererek geçirdi. Tanrı’nın
kurtuluş için olan sonsuz planı sadece Yahudiler içinmiş gibi
görünebilir. Ama burada Pavlus bu zamana kadar büyük
ölçüde bilinmeyen “sır” ile ilgili asıl gerçeği açığa çıkarır. Bu
gerçek, kurtuluşun yalnızca Tanrı’nın seçilmiş halkı
Yahudiler için olmadığıdır. Kurtuluş Yahudiler için olduğu
öteki uluslar içindir de. Yahudi olmayan Efesli imanlılar, Elçi
Pavlus’un söylediğine bir örnektir. Onlar da İsa Mesih’e iman
etmişlerdir. Pavlus yaşam değiştiren bu olayı, sonraki
ayetlerde bütün yönleriyle tanımlayacaktır. Orada Baba’nın
sonsuz planında Kutsal Ruh’un rolünü anlatır.
Kutsal Ruh, Baba’nın planında işler

Efesliler 1: 13Hem de gerçeğin sözünü, kurtuluşunuzun sevinçli haberini
O’nda işitmiş, O’na iman da etmiş olarak vaadin Kutsal Ruh’uyla
mühürlendiniz; 14O Ruh ki, kazandığı kendi halkının kurtuluşu için,
O’nun yüceliğinin övgüsü için, mirasımızın güvencesidir.
14
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Yahudi olmayan bilge adamlar, Mesih İsa’ya tapınırlar
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Kutsal Kitap’ın Tanrısı Üçlü Birlik Tanrı’dır —Baba,
Oğul, ve Kutsal Ruh’tur. Birbirleriyle mükemmel bir uyum
içinde çalışırlar. Baba Tanrı, günahkârları sonsuz
cehennemden kurtarmak için gerekli kurtuluş planını
sonsuzlukta oluşturmuştur.
Tarihte uygun zamanda, Mesih doğmuştur. Gerçek Tanrı
ve gerçek insan olarak mükemmel bir yaşam sürdü ve suçlu
günahkârların yerini alıp masum biri olarak öldü. Çarmıhta,
“Tamamlandı” diye ilan etti. Günahın bedelinin ödenmesi
tamamlandı. Tanrı’nın planındaki bir sonraki adım,
kaybolmuş günahkârların dünyasına bu İyi Haber’i
getirmekti.
Günahkârları Tanrı’nın planından faydalanmaya
yönlendirmek, Kutsal Ruh’un işidir. Kutsal Ruh bunu,
insanları Mesih’te imana getirerek yapar. Ruh, günahkârın
yüreğinde iman yaratmak için, Müjde’deki iyi haberi
aracılığıyla çalışır. Pavlus buna “gerçeğin mesajı” diyor.
Pavlus bundan bir önceki ayette kendisi ve hemşehrisi
Yahudiler hakkında konuşurken, “Mesih’e ilk umut bağlayan
bizlerdik” demişti. Ama şimdi Yahudi olmayan Efesli
okurlarına hitap ederken, çok önemli bir konuyu ekliyor.
Pavlus “Siz de Mesih’te imanlılar oldunuz. Bu (imanlı
olmanız), gerçeğin mesajını duyduğunuzda oldu. Bu mesaj
nasıl kurtulabileceğinizle ilgili olan İyi Haber'dir” diyor.
Pavlus’un Efes’te üç yıl vaaz verdiğini ve öğrettiğini
hatırlayın. Efesliler “gerçeğin mesajını” ondan duydular.
“[Onlar] nasıl kurtulabilecekleri ile ilgili İyi Haber’i” ondan
öğrendiler.
Kurtuluş, İsa Mesih’e iman etmekle ve O’na Kurtarıcımız
olarak güvenmekle gelir. Böyle bir imanı günahkârların
yüreğinde yaratmak Kutsal Ruh’un işidir. Bunu Ruh
yapmalıdır çünkü günahkâr kişi kendi başına bunu yapamaz.
Pavlus Korintliler’e yazdığı mektubunda bu gerçeği çok açık
bir şekilde belirtir. Pavlus “Kutsal Ruh’un aracılığı
16
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olmaksızın da kimse, ‘İsa Rab’dir’” diyemez (1.Korintliler
12:3) diye yazar.
Bir kimsenin iman etmesi için Kutsal Ruh’un işi
gereklidir. Bu büyük bir berekettir. İman armağanı, imanlı
birini, Tanrı’nın onun yüreğine geldiğinden tamamen emin
olmasını sağlar. Pavlus, bir imanlının yaşamında Kutsal
Ruh’un varlığının, Tanrı’nın onu kurtuluş için seçtiğine dair
mühür (garanti) olduğunu söyleyecek kadar ileri gider.
Efesliler’e “İman ettiğinizde, Tanrı sizi bir mühürle işaretledi,
Kutsal Ruh sizi Tanrı’ya ait biri olarak işaretledi” der.
Baba Tanrı planını sonsuzlukta yapmıştır. Mesih yaklaşık
iki bin yıl önce, kurtuluşu bizim için kazanmak üzere
dünyaya gelmiştir. Yani günah için bedel ödeme (kurtuluşu
kazanma) işi tamamlanmıştır. Ama bugün Kutsal Ruh’un
insanları Mesih’teki imana getirme işi hâlâ devam etmektedir.
İncil’de öğretildiği gibi, Müjde’nin kurtarıcı mesajı
aracılığıyla Kutsal Ruh çalışır. Aslında iman etmeniz ve “İsa
Rabbim’dir” diyebilmeniz, Kutsal Ruh’un değerli bir
armağanıdır. Bu armağan sizi “Tanrı’ya ait” olarak
işaretlemiştir.
Tanrı’ya ait olduğunu bilmek büyük bir berekettir. Bu
bize içsel huzur ve temiz bir vicdan sağlar. Ama bundan çok
daha fazlası vardır. Elçi Pavlus, Efesliler’e ve bize şöyle söz
verir, “Bir gün Tanrı’nın bütün vaatlerine kavuşacağımızdan
şimdi emin olabiliriz. Bu, Tanrı bütün halkını tamamen özgür
kıldıktan sonra gerçekleşecektir.”
Pavlus, yargı gününden sonra, bütün imanların keyif
alacağı cennetteki mükemmel mutluluğu düşünüyor.
Günümüzdeki ya da gelecekteki bu güzel şeylerden hiç biri
bizim yaptığımız bir şeyler değildir. Biz onları kazanmadık;
lütuf ile onlar bize verildi. Bunlar, bizi zaten daha önce
sonsuzlukta seçen Tanrı’dan bir armağandır. Pavlus, bu hak
edilmemiş yararları düşündüğünde, “Bütün bu şeyler, O’nun
[Tanrı’nın] yüceliğine övgü getirecektir” diye ilan etmiştir.
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Tanrı Pentikost gününde Kutsal Ruh’u gönderiyor
18

Lütuf ile Seçilmek

Hatırlanması gerekenler:
— Tanrı bütün insanlara sayısız bereketler verir. Bu
bereketlerin bazıları geçici ve fiziksel bereketlerdir.
— Pavlus mektubunda okuyucularının dikkatlerini kalıcı
bereketlere yönlendirir. Mesih İsa’ya ait olanlara
Tanrı’nın özel armağanları vardır.
— Tanrı’nın Efesliler’e verdiği özel armağan, onların
kurtuluşları için sonsuzlukta seçilmiş olmalarıdır.
— Efesliler’in, Tanrı’nın onları bereketlemesi (lütuf etmesi)
için yapmış olduğu bir şey yoktu.
— Tanrı’nın Efesliler’i seçimi, İsa Mesih’in onlar için
yaptıklarından kaynaklanmaktadır.
— İmanlı bir kişinin, Tanrı’nın kurtuluş için onu
belirlemesine verceği cevap, Tanrı’yı lütfundan dolayı
övmek olur.
— Kutsal Kitap’ın Tanrısı, Kutsal Üçlübir Tanrı’dır. İsa
Mesih Kutsal Üçlük’ün ikinci kişisi olup, hem Tanrı hem
insandır.
— Bütün insanlar günahlı olduklarından ölümü hak ederler.
Mesih İsa çarmıhta günahkârın yerine ölerek bizleri
kurtardı.
— Tanrı’nın sonsuz kurtuluş planının sır olması, anlaşılması
zor olması anlamında değildir. Sır, Müjde aracılığı ile
açıklanmıştır.
— Tanrı’nın İsa Mesih’teki Müjde aracılığı ile açıkladığı
sırrı, sonsuz geçmişte başlayan ama sonsuz geleceğe
bakmamızı sağlayan bir bildiridir.
— Sonsuz geleceğin hakimi Mesih İsa’dır.
— “İsa Mesih’e ilk umut bağlamış olan bizler” ifadesi,
Hristiyan imanını Eski Ahit’e dayandırır.
— Tanrı, İbrahim’i Yahudi ulusunun babası olması için
çağırdı ve ona üç vaat verdi: 1) Onu büyük bir ulus
yapacağını; 2) Bu ulusun Tanrı’nın onlara vereceği
topraklarda yaşayacağını; 3) vaat edilen Kurtarıcı’nın
İbrahim’in soyundan geleceğini.
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— Zaman dolduğunda vaat edilen Kurtarıcı Rab İsa Mesih,
Yahudi halkından biri olarak bakire Meryem’den doğdu.
— İbrahim’e verilen vaat ve İsa Mesih’in Yahudi halkından
çıkması, kurtuluşun sadece Yahudiler için olduğunu
göstermiyor. Pavlus bu yüzden diğer ulusların da
kurtuluşa ortak olduğunu açıklarken “sırrın” açıkladığını
yazmıştır.
— Mesih İsa hem Yahudiler hem de diğer ulusların kurtuluşu
için gereken bedeli çarmıhta ödediği için, “tamamlandı”
demiştir.
— İman aracılığı ile Mesih’in çarmıhta yaptığı iş, günahkâra
kurtuluş olmuştur. Kutsal Ruh günahkâr kişinin
yüreğinde bu kurtaran imanı Müjde aracılığı ile yapar.
— Yahudiler de Uluslar da Mesih’teki Müjde ile aynı imana
paydaş olurlar. Bu iman, Kutsal Ruh’un yüreklerde var
ettiği bir armağandır.
— Yüreklerde imanı var eden Kutsal Ruh, kurtuluşumuzun
garantisidir.
— Tanrı’ya ait olmakla, bu iman bize esenlik ve pak bir
vicdan sağlar.
— Tanrı, imanın ev halkına son günde (Mesih’in gününde)
başka bir çok bereketler hazırlamıştır.
— Bizler için olan bütün bereketleri için Tanrı’ya daima
övgü ve şükran sunmalıyız.
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