
 

Bu kitabı yazmak benim için beni canlandıran ve neşelendiren bir yolculuk oldu. 

Yaratıcım-Kurtarıcım ve O’nun eşsiz mesajı üzerinde derin düşünceye dalmak, beni sözle 

anlatılabilecek olanın ötesinde bereketledi. Geçen yıl boyunca, pek çok sabah güneş 

doğmadan önce uyandığımda, zihnimde yazacağım bir sonraki düşünce fırıldak gibi 

dönerken, O’nun varlığını ve rehberliğini hissettim. 

TEŞEKKÜRLER 

Uzun bir isimler listesi dahil etmekten sakınmış olmama rağmen, şu konularda 

hiçbir kuşkuya yer yoktur: eğer harika eşim Carol’un sabırlı desteği ve yetenekli dostların 

ve ailenin verdikleri paha biçilemez bilgiler olmasaydı, bu kitap yazılamazdı. Kapak ve 

çizimler erkek kardeşim Dave’in çalışmasıdır. Hepinize yürekten teşekkürler. 

“Tanrı adaletsiz değildir, emeğinizi ve kutsallara hizmet etmiş olarak ve 

etmeye devam ederek O’nun adına göstermiş olduğunuz sevgiyi unutmaz.” 

(İbraniler 6:10) 

Aynı zamanda gönderdikleri elektronik postalar ile beni yazmam konusunda motive 

eden çok sayıda Müslüman araştırmacıya da minnettarım. 

Ama hepsinden çok bu kısa yolculuğa benimle birlikte katıldığınız için size teşekkür 

ederim. Kısa bir yolculuk diyorum, çünkü daha uzun bir yolculuk olabilirdi. Yolculuk 

sırasında okumuş olduğumuz Kutsal Yazılar, Kutsal Kitap’ta bulunan tüm ayetlerin % 

4’ünden daha azını kapsar. Bu nedenle, yolculuğumuzun sonuna gelmiş olmamıza 

rağmen, aslında yolculuğa yeni başlamış olduğumuzu söyleyebiliriz. 

DEVAM EDEN YOLCULUK 

Tek gerçek Tanrı, anlamak isteyen herkes için mesajını çok basit tutmuştur, O’nun 

Kendisi birleşik, derin ve sonsuzdur. O’nun hakkında bilinecek her şeyi ne bir insan ne 

de bir melek asla kavrayamayacaktır. Elçi Yuhanna bu gerçekliği, Müjde kayıtlarının son 

ayetinde ifade etti: 

“İsa’nın yaptığı daha başka çok şey vardır. Bunlar tek tek yazılsaydı, sanırım 

yazılan kitaplar dünyaya sığmazdı.” (Yuhanna 21:25) 



Şunu söyleyebilirim. TEK TANRI TEK MESAJ’I yazarken, çektiğim en büyük zorluk, 

kitaba alacağım ayetler konusundaydı; hangi ayetleri kitaba dahil edecek, hangilerini 

kitapta yazmayacaktım? Tanrı Sözü’nün görkemli ve tükenmez olduğu gerçek. Tanrı 

Sözü can için çok lezzetli ve doyurucudur. Bu gerçeği, Lübnan’daki dostumuz da 

keşfetmişti, “‘Kutsal Kitap’ı okudum’ demenin yeterli olamayacağını fark ediyorum. 

Kutsal Kitap sürekli olarak okunması gereken bir kitap.” (7. bölümden) 

Şimdi bu yolculuğu tamamlamış olduğunuza göre, TEK TANRI TEK MESAJ’I tekrar 

başa dönerek bakmak ve aktarılmış olan ayetlerin çoğunu bir Kutsal Kitap’ta, aktarılan 

her ayetin yer aldığı bölümü bularak okumak isteyebilirsiniz. Bundan daha iyisini de 

yapabilirsiniz; Yaratıcınızın tüm kütüphanesini aşağıdaki dua ile O’na yönelerek okuyun: 

“Gözlerimi aç, Yasandaki harikaları göreyim.” (Mezmur 119:18) 

Eğer belgeler aracılığıyla daha çok kanıtlama ve açıklama ihtiyacı duyarsanız, 

mutlaka dip notları araştırın. Ve yorumlarınızı ya da sorularınızı bana yazmaktan lütfen 

çekinmeyin. Göndereceğiniz elektronik postalar beni bir başka kitap daha yazmak 

zorunda bıraksa bile, sizden haber almak beni mutlu edecek! 

Aşağıdaki 3500 yıllık eski bereketi dileyerek sizlere veda ediyorum: 

“RAB sizi kutsasın ve korusun; 

 RAB aydın yüzünü size göstersin ve size lütfetsin; 

 RAB yüzünü size çevirsin ve size esenlik versin.”  

                                       (Çölde Sayım 6:24-26) 
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