
“Gerçeğe	  duyduğumuz	  sevgiden	  dolayı”:	  500.	  yılında	  Luther!	  

Dortmund’da	  çok	  sayıda	  dil	  konuşuluyor;	  Almancanın	  yanında	  Arapça,	  İngilizce,	  Farsça,	  
Lehçe,	  Rusça,	  Türkçe	  ve	  Ruhr	  Almancası!	  

Ve	  bu	  dillerin	  her	  birinde	  insanlar	  31	  Ekim	  1517	  tarihinde	  Martin	  Luther’in	  tezini	  asmasıyla	  
başlayan	  reformun	  500.	  yıldönümünü	  kutlayacaklar.	  

Martin	  Luther’in	  en	  önemli	  katkısı,	  o	  zamanın	  kudretli	  ve	  zorba	  dini	  önderlerinin	  bozmuş	  
oldukları	  Tanrı’ya	  giden	  yolu	  tekrar	  açarak	  bütün	  insanların	  bu	  yoldan	  geçmelerini	  sağlamak	  
oldu.	  Teoloji	  profesörü	  olan	  Martin	  Luther’in	  cesareti	  ve	  eylemde	  bulunmaya	  hazırlıklı	  
olması,	  onun	  karşıtları	  tarafından	  bile	  hayranlıkla	  karşılanıyordu.	  

Reformu	  kutlayan	  herkes	  Luther’in	  dünyaya	  getirdiği	  şeyi	  kendi	  dilinde	  anlasın	  diye	  buraya	  
onun	  95	  tezinin	  7	  tanesini	  yazıyoruz	  (parantez	  içinde	  tezin	  asıl	  numarası	  yazıyor):	  

1	   Rabbimiz	  İsa	  Mesih,	  “Tövbe	  edin!	  Çünkü	  Göklerin	  Egemenliği	  yaklaştı”	  derken,	  iman	  
eden	  kişinin	  bütün	  yaşamının	  tövbe	  olması	  gerektiğini	  söylemişti.	  (1)	  

2	   Dini	  yönetici	  hiçbir	  günahı	  bağışlayamaz;	  sadece	  bu	  günahın	  Tanrı	  tarafından	  
bağışlanacağını	  bildirebilir	  ve	  onaylayabilir.	  (6)	  

3	   Parayla	  suçlarının	  bedelini	  ödeyip	  bununla	  kurtuluşlarını	  garantileyeceklerine	  
inananlar,	  kendilerine	  bunu	  öğretenlerle	  birlikte	  sonsuza	  dek	  yargılanacaklar.	  (32)	  

4	   Günahlarından	  gerçekten	  pişmanlık	  duyan	  bir	  Hristiyan	  suçundan	  ve	  cezasından	  
tamamen	  arındırılır;	  bunun	  için	  kiliseye	  para	  vermesine	  gerek	  yoktur.	  (36)	  

5	   Hristiyanlara	  şunlar	  öğretilmeli:	  Kim	  yoksul	  birine	  yardım	  eder	  veya	  gereksinimi	  olana	  
ödünç	  verirse,	  suçunun	  bedelini	  parayla	  ödemeye	  çalışan	  birinden	  daha	  iyi	  davranmış	  
olur.	  (43)	  

6	   Kilisenin	  gerçek	  hazinesi,	  Tanrı’nın	  görkemi	  ve	  lütfu	  olan	  kutsal	  Müjdedir	  (İncil).	  (62)	  

7	   Bu	  nedenle	  Hristiyanlar,	  barış	  zamanının	  güvenliği	  aracılığıyla	  değil,	  pek	  çok	  kederden	  
geçerek	  cennete	  gidebileceklerine	  güvenebilirler.	  (95)	  

Luther’in	  95	  tezi	  reform	  için	  önemli	  olan	  dört	  “sola”nın	  (Latince	  “tek,	  sadece”)	  temelini	  
oluşturuyordu.	  

Sola	  scriptura:	  “Sadece	  Kutsal	  Yazılar”.	  Kutsal	  Yazılar	  en	  büyük	  otoritedir;	  imanın	  kaynağıdır	  
ve	  bütün	  Hristiyan	  konuşmaların	  ve	  davranışların	  ölçeğidir.	  

Sola	  fide:	  “Sadece	  iman	  aracılığıyla”.	  Kurtuluş	  sadece	  İsa	  Mesih’e	  olan	  imanla	  gelir;	  dindarca	  
yapılan	  işlerin	  sonucu	  değildir.	  

Sola	  gratia:	  “Sadece	  lütuf	  aracılığıyla”.	  	  İnsan	  kendi	  çabası	  olmaksızın	  Tanrı	  tarafından	  
aklanır.	  

Solus	  Christus:	  “Sadece	  İsa	  Mesih”.	  Tanrı	  ile	  insan	  arasında	  başka	  bir	  aracı	  yoktur.	  Sadece	  İsa	  
Mesih	  –	  gerçek	  insan	  ve	  gerçek	  Tanrı	  –	  Kurtarıcı,	  Kral	  ve	  Rab’dir.	  Sadece	  O	  bize	  Tanrı’nın	  
huzurunda	  sonsuz	  bir	  yaşam	  verebilir	  –	  ve	  vermeyi	  de	  ister.	  	  



Özgürlük	  ve	  sevinç	  veren	  bu	  müjde	  Avrupa’da	  hızla	  yayıldı	  ve	  pek	  çok	  insan	  bu	  sayede	  İsa	  
Mesih’e	  iman	  etti.	  

Luther’in	  duyurduğu	  Tanrı,	  bugün	  de	  yaşıyor	  ve	  O’nun	  gerçek	  sevgisi	  bütün	  insanlar	  içindir.	  
Nereden	  geldiğimiz	  ve	  hangi	  dili	  konuştuğumuz	  önemli	  değildir.	  Eğer	  Tanrı’yı	  yürekten	  
ararsak,	  Tanrı	  kendisini	  buldurur.	  Tanrı’yı	  aramak	  istiyorsan,	  bunu	  O’na	  örneğin	  şöyle	  
söyleyebilirsin:	  “Tanrım,	  eğer	  sen	  gerçekten	  de	  Kutsal	  Kitap’taki,	  İncil’deki	  Tanrı	  gibiysen,	  
beni	  sevdiğini	  lütfen	  bana	  çok	  açık	  bir	  şekilde	  göster.”	  Tanrı’yla	  birlikte	  yaşamak,	  aklına	  
gelebilecek	  her	  şeyden	  daha	  iyidir.	  Denemeye	  ne	  dersin?	  

Konuyu	  daha	  derin	  araştırmak	  için	  kaynaklar:	  

•   Almanca/İngilizce/Latince	  Luther’in	  95	  Tezi:	  www.westhafenverlag.de	  	  
•   Türkçe	  ve	  100’ün	  üstünde	  başka	  dillerde	  Tanrı’nın	  Sözü:	  www.orientierung-‐m.de	  
•   Günlük	  25	  dakikalık	  Kutsal	  Kitap	  çalışması:	  0231	  586949-‐15	  

Yayımcı:	  Orientierung:	  M	  e.V.,	  Dortmund,	  www.orientierung-‐m.de	  

Luther,	  Almanların	  Müjdeyi	  kendi	  dillerinde	  okumalarını	  sağladı	  –	  biz	  de	  Almanya’daki	  
göçmenlerin,	  mültecilerin	  ve	  turistlerin	  Müjdeyi	  kendi	  anadillerinde	  okumalarını	  sağlıyoruz;	  
çünkü	  Müjde	  her	  dilden	  insana	  hitap	  eder!	  

Internationale	  Martin-‐Luther-‐Stiftung	  ’un	  (Uluslararası	  Martin	  Luther	  Vakfı)	  değerli	  
katkılarıyla:	  www.luther-‐stiftung.org	  


