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ÖNCE KONUŞALIM
Ders Kitabınızın Yazarından Birkaç Söz
İsa Mesih yaklaşık 2000 yıl önce dünyaya geldi.
Neden O'nun hakkında bir kurs düzenleyesiniz ki?
O'nun kim olduğu sizin için neyi değiştirir? Bu soru
yaşamsal önem taşır. Bu derslerde bu sorunun
yanıtını bulacaksınız.
Günümüzde insanlar, İsa Mesih'ten, tarih boyunca
olduğundan çok daha fazla söz ediyorlar. Milyonlarca
kişi O'nun izleyicisi olduğunu iddia ediyor. Neden?
Dininiz ne olursa olsun, İsa'nın yaşamı, öğretileri ve
iddiaları hakkında bir şeyler bilmeyi kendinize
borçlusunuz.
Büyük olasılıkla bu kursu, İsa'nın yaşamı ve
öğretileri hakkındaki merakınızı gidermek için
okuyorsunuz. Belki de O'nu Kurtarıcınız olarak
4

kabul ettiniz ve O'nu yakından tanımak istiyorsunuz.
Ruhsal yaşamınızda gerçeği arıyor, imanınızı
güçlendirmek istiyor ya da İsa'nın hayatın
sorunlarının çözümüne sahip olup olmadığını
görmek istiyor olabilirsiniz.
Amacınız ne olursa olsun, kursu okurken onu
aklınızda tutun. Bu dersleri kendi hayatınıza ne
kadar uyarlarsanız, onlardan o kadar çok
yararlanacaksınız.
Çalışma Kılavuzunuz
Yeni Yaşamınız, yanınıza alıp zamanınız oldukça
çalışabileceğiniz cep boyu bir kitaptır. Onu çalışmak
için her gün biraz zaman ayırmaya çalışın.
Her dersin başında hedefler verilmiş olduğunu
göreceksiniz. Hedef sözcüğü bu kitapta
çalışmalarınızdan ne beklemeniz gerektiğini
bilmenize yardımcı olmak için kullanılmıştır.
Hedeflerinizin neler olduğunu bilirseniz daha iyi
çalışabilirsiniz.
Her dersin ilk iki sayfasını dikkatle çalışın. Bu, sizi
daha sonra yapacağınız şeyler için hazırlar. Bundan
sonra, dersi bölüm bölüm çalışın ve Yapmanız İçin
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başlığı altındaki talimatları yerine getirin. Çalışma
sorularının yanıtlarını Çalışma Kılavuzunuza
yazmak için kitapta yeterince yer yoksa, yanıtları
defterinize yazın ki daha sonra dersi tekrar çalışırken
onları kolayca bulabilesiniz. Eğer bu kursu bir grupla
birlikte yapıyorsanız, grup önderinizin talimatlarını
yerine getirin.
Çalışma Sorularını Nasıl Yanıtlayacaksınız?
Bu çalışma kılavuzunda farklı türlerde çalışma
soruları bulunmaktadır. Aşağıda bunların nasıl
yanıtlandırılacağına dair örnekler göreceksiniz.
ÇOK SEÇENEKLİ soru, verilenlerden bir yanıt
seçmenizi istemektedir.
Çok Seçenekli Soruya Örnek
1 Haftada kaç gün vardır?
a) 10 gün
b) 7 gün
c) 5 gün
Doğru yanıt, b) 7 gündür.
1 Haftada kaç gün vardır?
a) 10 gün
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b) 7 gün
c) 5 gün
(Çok seçenekli soruların bazıları için, birden fazla
doğru yanıt olabilir. Bu durumda, her doğru yanıtın
önündeki harfi daire içine alacaksınız).
DOĞRU MU, YANLIŞ MI? sorusu, verilen birkaç
cümleden hangisinin DOĞRU olduğunu bildirmenizi
istiyor.
Doğru mu, Yanlış mı Sorusuna Örnek
2 Aşağıdaki cümlelerden hangileri DOĞRU?
a) Kutsal Kitap'ta toplam 120 kitap vardır.
b) Kutsal Kitap'ta günümüzdeki inanlılar için bir
mesaj vardır,
c) Kutsal Kitap'ın bütün yazarları İbranice
yazdılar.
d) Kutsal Ruh, Kutsal Kitap yazarlarını
esinlendirdi.
b ve d cümleleri doğrudur.
2 Aşağıdaki cümlelerden hangileri DOĞRU?
a) Kutsal Kitap'ta toplam 120 kitap vardır.
b) Kutsal Kitap'ta günümüzdeki inanlılar için
bir mesaj vardır,
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c) Kutsal Kitap'ın bütün yazarları İbranice
yazdılar.
d) Kutsal Ruh, Kutsal Kitap yazarlarını
esinlendirdi.
EŞLEŞTİRME sorusu, isimle tanım ya da Kutsal
Kitap'taki kısım isimleriyle yazarları gibi öğelerin
eşleştirilmesini istemektedir.
Eşleştirme Sorularına Örnek
3 Yaptığı şeyi tanımlayan cümlenin önüne önderin
isminin sayısına karar verin.
1) Musa
2) Yeşu
...1...a Kendisine Sina Dağı'nda Tanrı'nın Yasası
verildi. Musa
...2...b İsrailliler'i Ürdün Nehri'nin diğer tarafına
geçirdi. Yeşu
...2...c Eriha'nın etrafında yürüdü. Yeşu
...1...d Firavun'un sarayında yaşadı. Musa
a ve d cümleleri Musa'dan, b ve c cümleleri
Yeşu'dan söz etmektedir. Yukarıda gördüğünüz gibi,
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a ve d'nin yanına 1, ve b ve c'nin yanına 2 yazmanız
gerekmektedir.
Öğrenci Raporunuz
Eğer bir sertifika almak için çalışıyorsanız, kitabın
sonunda yer alan Öğrenci Raporu ve Yanıt
Kağıtlarına ihtiyacınız olacaktır. Bu kursta iki ünite
vardır. Öğrenci Raporu'nda her üniteyle ilgili sorular
bulunmaktadır. İki ünitenin her biri için ayrıca bir
de yanıt kağıdı bulunmaktadır. Öğrenci kılavuzunuz
ünite sorularını ne zaman yanıtlamanız gerektiğini
ve hangi yanıt kağıdını ne zaman kullanmanız
gerektiğini size bildirecektir.
Öğrenci raporunuzda yer alan, yanıt kağıtlarınızı
bulunduğunuz yerdeki ICI bürosuna gönderme
konusundaki talimatları izleyin. Adres, öğrenci
raporunun ilk sayfasında bulunmaktadır. Bunu
yaptığınızda, güzel bir sertifika kazanacaksınız. Ya
da daha önce bu ünite hakkında başka bir kurs
tamamlayarak sertifika almışsanız bir mühür
alacaksınız.
Yazar Hakkında
Bu kurstaki materyallerin çoğu, ilk olarak Elton G.
Hill tarafından bir dizi radyo programı olarak,
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Hindistan, Seylan ve Orta Doğu ülkelerinde
yayınlanmıştır. ICI, İsa Mesih'in kişiliği ve yaptığı iş
hakkında tam ve temel bir çalışma oluşturmak için
bu mesajları uyarlayıp genişletmiştir.
Şimdi Ders 1'i çalışmaya hazırsınız. Dersleri
çalışırken Tanrı sizi kutsasın!
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Ders 1

İSA MESİH HAKKINDA ESAS
GERÇEKLER
Size bir soru sorabilir miyim? Sizce İsa Mesih
kimdir? Bazı insanlar, "İsa büyük bir öğretmendi"
derler. Diğerleri, O bir peygamberdi, bir filozoftu,
Batılı bir tanrıydı derler ya da örneğini izlememiz
gereken iyi bir adam olduğunu söylerler.
İsa büyük bir öğretmen ve peygamberdi, ama aynı
zamanda bundan daha fazlasıydı. Bir filozof ya da
bizim için örnek bir kişi olmaktan daha fazlasıydı.
İsa, Batılı değildi, bu yüzden O'nun Batılı bir tanrı
olduğunu söyleyemeyiz.
İsa yaklaşık 2000 yıl önce Orta Doğu'da dünyaya
geldi. İnsanları üne kavuşturan şeylerden hiçbirini
yapmamasına rağmen, yaşamı bütün dünyayı
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etkiledi. Anıtlar dikmedi. Bir orduyu yönetmedi.
Hatta, doğup büyüdüğü yerden çok uzaklara da
gitmedi. Ama garip olan gerçek, bu kadar uzun bir
süre önce yaşadığı halde, günümüzde milyonlarca
insanın O'nu kişisel olarak tanıdıklarını iddia
etmeleridir. İsa'nın kendi yaşamlarını değiştirdiğini
ya da O'nun davası uğruna hayatlarını vermeye hazır
olduklarını söylemektedirler. Kimdir bu adam?
Bu ilk derste, İsa'nın kim olduğunu öğrenmeye
başlayacağız. İşe, O'nun hakkında bir şeyler
öğrenmenin iki yoluna bakarak başlayacağız.
Bu derste şunları inceleyeceksiniz...
Kutsal Kitap Bizlere İsa'nın Kim Olduğunu
Gösterir.
Kişisel Deneyimler Bizlere İsa'nın Kim Olduğunu
Gösterir.
Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır...
• İsa'nın neler söyleyip neler yaptığının doğru
kayıtlarını nerede bulacağınızı bileceksiniz.
• İsa hakkında yazan insanları tanıyacaksınız.
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• Günümüzdeki insanların İsa hakkında
söylediklerini okuyacaksınız.
• İsa hakkında kendiniz bir şeyler öğrenmeye
başlayacaksınız.

KUTSAL KİTAP BİZLERE İSA'NIN KİM
OLDUĞUNU GÖSTERİR
İsa'nın kim olduğunu öğrenmek için Kutsal Kitap
güvenilir bir kaynak mı?
Kutsal Kitap'ın Doğruluğu
İsa'nın kim olduğunu öğrenmek için, yaşamı ve
öğretilerinin doğru kayıtlarının bulunduğu kitaba
başvuralım. Kutsal Kitap, otuz beş ya da kırk yazar
tarafından yazılmış olan altmış altı kitaptan oluşur.
Kutsal Kitap'ı kaleme alan yazarlar değişik meslek
gruplarındandı. Aralarında bilginler, doktorlar,
krallar, peygamberler, kâhinler, işadamları, çiftçiler,
çobanlar, devlet görevlileri ve balıkçılar vardı.
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Bu kişiler 1600 yılı kapsayan bir dönemde farklı
zamanlarda yaşadılar. Hepsi aşağıdaki ortak
özelliklere sahip olan iyi insanlardı:
1) Hepsi de adı, Evrenin Yaratıcısı, RAB olan tek
Tanrı'ya tapıyorlardı.
2) Hepsine Tanrı vahyedilmişti ve hepsi de O'nun
insanlara vermek istediği mesajları aldılar.
3) Hepsi de Tanrı'nın kendilerine yazmalarını
söylediği şeyleri yazdılar.
Bu insanlar geçmişi kaydeder, gelecekteki olayları
önceden bildirirlerdi. Bu şekilde, her çağ ve
durumdaki insanlığa kendi mesajlarını bildirirken
Tanrı, insanların hata yapmalarını engelledi. Tanrı
tarafından esinlendirilen bu yazılar uzun yıllar önce
Kutsal Kitap adlı bir tek kitapta toplandı.
2.Petrus 1:21. "Çünkü hiçbir peygamberlik sözü
insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal Ruh
tarafından yöneltilen insanlar Tanrı'nın sözlerini
ilettiler."
Not: Yukarıda aktarılan ayetin (2.Petrus 1:21)
önündeki referans numarası, bu ayeti Kutsal Kitap'ın
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neresinde bulabileceğinizi belirtir. Kitabın ismini,
bölümün numarasını ve ayet ya da ayetlerin
numarasını bildirir.
Kutsal Kitap'ın her ayrıntısı doğrudur. Tarihsel
olarak doğrudur. Bilimsel olarak doğrudur. Uluslar
ve bireyler hakkındaki peygamberliklerinin
yüzlercesinin tam olarak gerçekleşmiş olması, onun
gerçekten Tanrı sözü olduğunu kanıtlar. Bizlere İsa
hakkında söylediklerine güvenebiliriz.
Yapmanız İçin . . . başlıklı bölümler
Yapmanız İçin başlıklı bölümlerin her birindeki
sorular ya da alıştırmalar çalıştıklarınızı gözden
geçirmenize ya da hayatınıza uygulamanıza yardımcı
olacaktır. Her birini tamamlamak için verilen
talimatları izleyin. Defterinize yapılması gerekenleri
oraya yapın. Eğer gerekirse, bu çalışma kılavuzunun
başında yer alan Çalışma Sorularını Nasıl
Yanıtlayacaksınız başlıklı bölümü gözden geçirin.
Yapmanız İçin
1 Aşağıda yer alan, Kutsal Kitap'ın yazarları
hakkındaki cümlelerden üçü DOGRUdur. Doğru
olanları tanıyabilir misin?
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Hepsi aynı dönemde yaşadılar.
Hepsi aynı Tanrı'ya tapındılar.
Birçok tanrıya tapındılar.
Tanrı'dan mesajlar aldılar.
İstedikleri şeyleri yazdılar.
Tanrı'nın kendilerine yazmalarını söylediği
şeyleri yazdılar,
g) Kitaplarında yanlışlar yaptılar.
2 İsa'nın kim olduğunu bize söylemesi için Kutsal
Kitap'a güvenebiliriz, çünkü Kutsal Kitap,
a) birçok ayrıntıları olan kalın bir kitaptır.
b) daha kısa kitapların bir derlemesidir.
c) Tanrı'dan gelen doğru bir mesajdır.
Kutsal Kitap'ın Konusu
1600 yıllık bir dönem boyunca kırk kadar kişi
tarafından yazılan altmış altı kitap neden tek kitapta
derlenmiştir? Çünkü hepsinde aynı tema
işlenmektedir. Bize aynı resmin değişik parçalarını
gösterirler. Kutsal Kitap'ta yer alan, tarih, yasa, ilahi,
peygamberlik, biyografi ve pratik öğretilerde bir tek
merkezi tema vardır. Bu da günahlı insanın sevgi
dolu bir Tanrı tarafından kurtarılmasıdır.
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Hem Eski hem de Yeni Antlaşma, insanın bir
kurtarıcıya duyduğu gereksinimi ve Tanrı'nın İsa'da
bizlere bir Kurtarıcı sağladığını gösterir. İsa'nın
doğumundan önce yazılmış olan Eski Antlaşma'da,
İsa hakkında birçok peygamberlik yer alır. Yeni
Antlaşma bizlere, Kurtarıcı'nın nasıl geldiğini ve
O'nun aracılığıyla nasıl kurtulabileceğimizi anlatır.
Kutsal Kitap'ın tamamının konusu olan insanlığın
kurtuluşu, insanlık için gönderilen Kurtarıcı olan
İsa'yı merkez alır.
Yapmanız İçin
3 Kutsal Kitap'ın teması, insanlığın ne aracılığıyla
kurtuluşudur?
a)
b)
c)
d)

Daha iyi yasalar.
Kurtarıcı İsa.
İyi bir çevre.
Geliştirilmiş bir din

4 Kutsal Kitap kısmının önündeki sayıyı onu
tanımlayan hangi cümlelerin başına yazılmalıdır?
1) Eski Antlaşma
2) Yeni Antlaşma
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...a Bizlere Kurtarıcı'nın nasıl geldiğini anlatır.
...b Kurtarıcı'nın hayatını ve O'nun aracılığıyla
nasıl kurtulabileceğimizi tanımlar.
...c Gelecek olan Kurtarıcı hakkında birçok
peygamberlik içerir.
İsa Hakkındaki İncil Kayıtları
Yeni Antlaşma'da şunların kaydı yer alır:
1) İsa'nın yaşamı ve öğretileri.
2) O'nun kurduğu kilise.
3) İsa'yı izleme hakkında talimatlar.
4) İsa'nın dönüşüyle bağlantılı olan gelecekteki
olaylar.
İncil'in doğruluğuna güvenebiliriz. Tanrı onu
yazacak insanları seçti ve işlerinin her ayrıntısında
onları esinlendirdi. İncil kayıtlarının doğru olduğu
konusunda üç şey bize güvence verir: 1) Tanrısal
esin, 2) yazarlarının, olayları gözleriyle gören
tanıklar olmaları, ve 3) gerçeklerin sistemli bir
şekilde araştırılmış olmaları.
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Matta, Markos, Luka ve Yuhanna kendi isimlerini
taşıyan Müjdeler'i yazmışlardır. Bunlar İncil'in ilk
dört kitabıdır. Bu kitaplara Müjde adı verilmesinin
nedeni, İsa'nın bize sonsuz yaşam vermek için
gelmiş olduğuna ilişkin iyi haberi duyurmasıdır.
İnsanlara değişik açılardan bakar ve onları değişik
gözlerle değerlendiririz. Tanıdığınız birine bakın...
Bu kişi, kimisi için bir komşu, kimisi için bir
dosttur; bir başkası içinse bir koca, bir baba ya da bir
elemandır. Bu kişilerin hepsi de aynı insan hakkında
yazabilir, ama her birinin farklı bir bakış açısı olduğu
gibi, bu kişi hakkında vurguladıkları temalar da
farklı olacaktır.
Tanrı, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'yı, İsa
hakkındaki müjdeyi farklı bakış açısından yazmaları
için esinlendirdi. Matta, İsa'yı Kral — Kral Davut'un
soyundan gelen ve dünyayı doğruluk içinde
yönetecek olan Kral — olarak tanıtır.
Markos, bizlere İsa'yı, Eski Antlaşma
peygamberliklerinde tanımlanan ve günahlarımız
için ölmek üzere gelerek Tanrı'nın isteğini yapan
Tanrı'nın Hizmetkârı olan tanıtır.
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Yunanlı bir doktor olan Luka, İsa'yı İnsanoğlu —
insanlığın kusursuz temsilcisi ve bütün insanlığın
hastalıklarının çaresi — olarak sunar.
Yuhanna, Müjdesini İsa'yı Tanrı Oğlu — dünyanın
Kurtarıcısı — olarak görmemizi sağlamak için yazar.
Kitabı, çok iyi tanıdığı adamın hayatının kaydıdır.
İsa'nın kim olduğunu kanıtlamak için — bir tanık
olarak — yazar. Hedefi, kayıtlarını okuyan herkesi,
İsa adındaki bu adamın bir insandan daha fazlası
olduğuna ikna etmektir. İsa'ya inanan herkesin
sonsuz yaşama kavuşacağını bildirir. Bu harika bir
bildiridir — neredeyse inanılmayacak kadar iyi bir
bildiri. Ama Kutsal Kitap'ta İsa'nın diğer
izleyicilerinin O'nun hakkında neler yazdığını
okudukça, hepsinin aynı görüşte olduklarını
görüyoruz. İsa hakkında söyledikleri doğrudur.
Matta ve Yuhanna, hizmeti sırasında İsa'yla üç yıl
birlikte olan on iki elçiden ikisidir. O'nun
gerçekleştirdiğini gördükleri mucizeleri anlatırlar.
O'nun öğretilerinden bazılarını kaydeder ve O'nun
Ölümü ve dirilişini şahsen gördüklerini anlatırlar.
Yuhanna, İsa'nın Tanrılığını kanıtlar ve O'na iman
etmenin önemini vurgular. Matta, İsa'nın elçisi
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olmadan önce vergi görevlisiydi. Bizlere, İsa'nın Eski
Antlaşma peygamberlerinin hakkında yazdıkları Kral
olduğunun kanıtlarını adım adım sunar.
Peygamberlikleri ve yerine gelişlerini aktarır. İsa'nın
kraliyet soyundan geldiğini soyağacıyla gösterir ve
O'nun krallığının ilkelerini tanımlar.
Markos, İsa Yeruşalim'deyken orada yaşayan genç bir
adamdı. Büyük olasılıkla İsa'nın konuşmalarını
dinleyen, mucizelerini gören ve O'nun çarmıha
gerilmesini seyreden kalabalıkların arasındaydı.
Daha sonraları Markos, İsa'nın elçilerinden biri olan
Petrus'la birlikte çalıştı ve Müjdesi'nde verilen
ayrıntılardan bazılarını büyük olasılıkla ondan
öğrendi.
Doktor olan Luka, İsa hakkındaki belgeleri dikkatle
araştırdı. Yüksek bir mevkide olan bir arkadaşına
İsa'nın hayatının ve O'nun kilisesinin gelişmesinin
doğru bir kaydını sunmak için Luka ve Elçilerin
İşleri olmak üzere iki kitap yazdı. Luka, İsa'nın
mucizevi doğumu, yaşamı, ölümü ve dirilişinin
ayrıntılarını öğrenmek için İsa'nın annesi Meryem ve
daha birçok insanla görüşmeler yaptı. İsa'nın
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gerçekleştirdiği iyileştirmelerin birçoğunu inceleyip
kaydetti.
İncil'in diğer kısımlarının yazarları — Petrus, Yakup,
Yahuda ve Pavlus — İsa hakkında yazabilmek için
fazlasıyla yetki sahibi kişilerdi. Petrus, İsa'nın elçisi
olarak O'nunla birlikte üç yıl geçirmişti. Yakup ve
Yahuda, İsa'nın kardeşleriydi. Pavlus, İsa ve O'nu
izleyenlerin amansız bir düşmanıydı. Ama sonra
İsa'yla hayatını tamamen değiştiren bir biçimde
karşılaştı. O andan sonra Pavlus hayatının geri kalan
kısmını diğer insanlara İsa'dan bahsederek geçirdi.
Tanrı bu insanları, yaşadıkları dönemdeki insanlar
için olduğu kadar bizler için de, İsa hakkında
bildiklerini yazmaları üzere esinlendirdi. Tuttukları
kayıtlar ağız birliği etmişlercesine aynıdır. Bizlere,
İsa'yı tanıyabileceğimizi ve O'nun verdiği harikulade
hayatın tadını çıkarabileceğimizi söylemektedirler.
Yuhanna durumu şöyle özetler:
1.Yuhanna 1:3 "Evet, sizin de bizlerle
paydaşlığınız olsun diye, gördüğümüzü, işittiğimizi
size duyuruyoruz. Bizim paydaşlığımız da Baba'yla
ve O'nun Oğlu İsa Mesih'ledir."
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Yapmanız İçin
5 l. Yuhanna 1:3'ü beş kez okuyup ezberleyin.
1.Yuhanna 1:3 "Evet, sizin de bizlerle
paydaşlığınız olsun diye, gördüğümüzü, işittiğimizi
size duyuruyoruz. Bizim paydaşlığımız da Baba'yla
ve O'nun Oğlu İsa Mesih'ledir."
6 İncil'de İsa hakkında yer alan anlatımlar,
a) O'nu tanıyan ya da gerçekleri O'nu tanıyan
kişilerden öğrenmiş kişiler tarafından tutulan
kayıtlardır.
b) birinci yüzyılda yaşayan bir halk kahramanı
hakkındaki efsaneler ve fikirlerin bir derlemesidir.
c) yazıya geçmeden önce nesiller boyunca
ağızdan ağza anlatılan bir öyküdür.
7 Aşağıda birkaç cümle yer almaktadır. Kutsal
Kitap'ın İsa hakkında söylediklerine neden
güvenebileceğinizi bildiren cümlelerin her birini
seçin.
a) Kutsal Kitap'ta tanımlanan olayların çoğu,
yıllar önce Orta Doğu'da gerçekleşmişti.
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b) Müjdeler, İsa'yı şahsen tanıyan ya da O'nu
tanıyan kişilerle görüşüp bilgi toplamış
insanlar tarafından yazılmıştı.
c) Kutsal Kitap'ın bütün yazarları Tanrı
tarafından esinlendirilmişlerdi.
d) Kutsal Kitap, ilahiler, tarih ve yasayı içerir.
e) Kutsal Kitap'ta yer alan yüzlerce peygamberlik
aynen gerçekleşmiştir.

KİŞİSEL DENEYİMLER BİZLERE
İSA'NIN KİM OLDUĞUNU GÖSTERİR
Kişisel deneyim aracılığıyla İsa'nın kim olduğunu
nasıl öğrenebiliriz?
İsa diridir ve bizler O'nu kişisel olarak tanıyabiliriz.
Bu, iyi haberin bir kısmıdır. İsa, insanlar için uzun
süre önce yaptığı şeylerin aynısını bugün de
yapmaktadır.
Diğer İnsanların Deneyimleri
İsa'yı şahsen tanıyan birini tanıyor musunuz? Bu
sadece İsa hakkında bir şeyler bilmek ya da kilisenin
bir üyesi olmaktan öte bir şeydir. İsa'yı şahsen
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tanımak insanın hayatını değiştirir. Günümüzde
milyonlarca insan İsa'yı gerçekten tanıyor. Size
İsa'dan söz etmek onları sevindirecektir. Bunlardan
bazılarını aktarıyoruz:
"Eskiden herkesten nefret ederdim, ama İsa hayatıma
geldiğinde beni değiştirdi. Şimdi insanları seviyorum ve
onlara yardım etmek istiyorum. Eskiden korkunç bir
suçluluk hissi taşırdım, ama İsa'dan günahlarımı
bağışlamasını istediğimde İsa bu suçluluk duygusunu
tamamen alıp götürdü. Bana sevinç, huzur ve rahat bir
vicdan verdi."
"İsa, bana işkence eden korkuları alıp götürdü. Bana,
sorunlarımla yüz yüze gelebilme cesaretini veriyor."
"İsa bana yaşamak için bir neden, hayatım için bir amaç
verdi."
"İsa bütün sorunlarımın çözümüdür. Her şeyi dua ederek
O'na bildiririm. Bana ne yapmam gerektiğini gösterir ve
gereksinimlerimi karşılar."
"Artık yalnız değilim, çünkü İsa her zaman benimle
beraber."
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"Eskiden eroin bağımlısıydım, ama hayatımı O'na teslim
ettiğimde, İsa uyuşturucuya olan isteğimi yok etti."
"İsa duaya yanıt olarak beni birçok kez iyileştirdi."
Günümüzde İsa'yı gerçekten tanıyan insanların bu
tanıklıkları ve daha binlercesi, Tanrı'nın
söylediklerinin gerçek olduğunu gösteriyor.
İbraniler 13:8 "İsa Mesih, dün, bugün ve sonsuza
dek aynıdır."
Yapmanız İçin
8 İbraniler 13:8'i beş kez okuyun ve ezberleyin.
İbraniler 13:8 "İsa Mesih, dün, bugün ve sonsuza
dek aynıdır."
9 Üzerinde düşünülecek bir şey: İnsanların yukarıda
aktarılanlar gibi deneyimlerinden söz ettiklerini
duysanız ne düşünürsünüz? Siz de İsa'yı tanımayı
ister misiniz? Bu gerçek tanıklıklar, sizi, İsa'yı
tanımanın sorunlarınızdan bazılarını çözmenize
yardımcı olacağına inandırıyor mu?
Kendi Kişisel Deneyiminiz
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İsa'nın kim olduğunu en iyi nasıl bilebilirsiniz?
Kutsal Kitap'ı etüt ederek O'nun hakkında çok şey
öğrenebilirsiniz. Kutsal Kitap'ta O'nun yaşam ve
öğretilerini bulacaksınız. Neden dünyaya geldiğini ve
sizin için ne yaptığını keşfedeceksiniz. Kutsal Kitap
size O'nun şimdi ne yaptığını ve gelecekte ne
yapacağını bildirir. Diğer insanların deneyimlerinden
İsa hakkında bir şeyler öğrenebilirsiniz. Yıllardır,
İsa'nın yeryüzünde yaşadığı zamandan bugüne dek,
insanlar, İsa'nın kendisini O'nu gerçekten tanımayı
isteyenlere tanıttığını keşfetmişlerdir. O'nu şahsen
tanıyabilir ve Kutsal Kitap'ın O'nun hakkında
söylediklerinin doğru olduğunu kendi
deneyimlerinizle bilebilirsiniz.
İsa'yı bütün hayatınız boyunca tanıyor olabilirsiniz
ya da O'nun hakkında fazla bir şey duymamış
olabilirsiniz. O'nu zaten tanıyor ve seviyor
olabilirsiniz, ya da İsa'yla şahsen tanışınca İsa'nın
hayatını değiştirdiği, O'na düşman olan Pavlus gibi,
Müjde'ye karşı olabilirsiniz.
İsa hakkındaki bilginiz ya da O'na karşı tutumunuz
her ne olursa olsun, bu dersler O'nu şahsen daha iyi
tanımanız için yazılmıştır. O'nu daha iyi tanıdıkça
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İsa'yla arkadaşlığın harikulade yararlarının tadını
çıkartmanızı umuyor ve bunun için dua ediyoruz.
Yapmanız İçin
10 Aşağıdaki cümlelerden, İsa'nın gerçekten kim
olduğunu en iyi öğrenme yollarının hangileri
olduğunu bildiren üç cümle seçin.
a) Kutsal Kitap'ın İsa hakkında söylediklerini
etüt etmek.
b) Diğer dinlerin O'nun hakkında söylediklerini
etüt etmek.
c) Değişik dinlerin öğretilerini kıyaslamak.
d) İsa'nın, Kendisini şahsen tanıyan insanlar için
neler yaptığını duymak.
e) İsa'yı şahsen kendiniz tanımak.
f) İnsanların Tanrı hakkındaki fikirlerini
dinlemek.
g) İsa'nın düşmanlarının söylediklerini dinlemek.
11 İsa'nın kim olduğu hakkında daha çok şey bilmek
ister misiniz? Umarım istersiniz. Bu dersler O'nun
sizin için neler yapabileceğini öğrenmenize yardımcı
olacaktır.
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Yanıtlarınızı Kontrol Edin
Çalışma sorularınızın yanıtları, bir sonraki
sorunuzun yanıtını önceden görmemeniz için
normal sıralamayla verilmemiştir. Size gereken
numarayı arayın ve başka soruların yanıtlarına
önceden bakmamaya özen gösterin.
4a 2) Yeni Antlaşma (İncil)
4b 2) Yeni Antlaşma (İncil)
4c 1) Eski Antlaşma
1b Hepsi aynı Tanrı’ya tapındılar,
1d Tanrı’dan mesajlar aldılar.
1f Tanrı’nın kendilerine yazmalarını söylediği şeyleri
yazdılar.
6a) O’nu tanıyan ya da gerçekleri O’nu tanıyan
kişilerden öğrenmiş kişiler tarafından yazılan
kayıtlardır.
2c) Tanrı’dan doğru bir mesajdır.
7 Cümlelerin hepsi doğrudur. Ancak b, c, ve e
cümleleri Kutsal Kitap’ın İsa hakkında söylediklerine
neden güvenebileceğimizi bildirir.
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3b) Kurtarıcı, İsa.
10a Kutsal Kitap’ın İsa hakkında söylediklerini
incelemek.
10d İsa’nın Kendisini şahsen tanıyan insanlar için
neler yaptığını duymak.
10e İsa’yı şahsen kendiniz tanımak.
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Ders 2

VAAT EDILEN MESIH İSA
Vaatler yaşamımızın bir parçasıdır. Anne babalar
çocuklarına bir şeyler yapacaklarını vaat ederler.
Politikacılar, işadamları ve işyeri sahipleri vaatlerde
bulunurlar. Hepimiz, birisinin bize vaat ettiği şeyi
beklemenin ne demek olduğunu biliriz. Bazen çok
uzun bir süre beklemek zorunda kalmışızdır! Ve
bazen de hayal kırıklığına uğramışızdır.
Tanrı da vaatlerde bulunmuştur. İsa doğmadan
yüzyıllar önce Tanrı, Meshedilmiş Kişi olan Mesih'in
geleceğini vaat etmişti. Peygamberler aracılığıyla
konuşarak bu Kişi'yi ve neler yapabileceğini
söylemişti.
İsa geldiğinde, bu peygamberlikleri bilen kişilerin
birçoğu çok önemli bir şeyin farkına vardılar. İsa'nın
31

söylediği ve yaptığı şeylerin bu tanımlara aynen
uyduğunu gördüler. İsa'nın, Tanrı'nın göndermeyi
vaat ettiği Mesih olduğunu anladılar. Tanrı, sözünü
tutmuştu!
Bu derste, İsa hakkındaki çeşitli peygamberlikleri
etüt edeceksiniz. O'nun hakkında önceden bildirilen
harikulade şeyleri keşfedeceksiniz.
Bu derste şunları inceleyeceksiniz...
Kutsal Kitap'taki Peygamberlikleri Anlamak
Mesih Hakkındaki Gerçekleri İncelemek
Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır...
• Kutsal Kitap'taki farklı peygamberlikleri
anlamak.
• İsa'nın nasıl olup da vaat edilen Mesih olduğunu
açıklamak.
• Kutsal Kitap'taki peygamberliklerin değerini
takdir etmek.

32

KUTSAL KİTAP'TAKİ
PEYGAMBERLİKLERİ ANLAMAK
Kutsal Kitap peygamberliğin doğasını ve önemini
destekler mi?
Kutsal Kitap peygamberlikleri, Tanrı'nın,
peygamberleri aracılığıyla verdiği mesajlardır. Tanrı
onlar aracılığıyla insanların neler yapmaları
gerektiğini bildirdi ve gelecekte gerçekleşecek birçok
şeyi onlara gösterdi.
Tanrı, peygamberleri kendilerine verdiği vahiyleri
yazmak üzere esinlendirdi. Bunlara Kutsal Kitap'ta
sahibiz. Peygamberlerin gelecekteki olayları önceden
bildirmeleri Kutsal Kitap'ı diğer dinlerin kutsal
yazılarından farklı kılmaktadır. Bu peygamberliklerin
birçoğu en küçük ayrıntısına kadar gerçekleşmiştir.
Kutsal Kitap'ta bunların büyük bir kısmının
gerçekleşmesinin tarihsel kayıtları bulunmaktadır.
Peygamberliklerden bazıları bugün de
gerçekleşmektedirler. Diğerleri ise gelecekte
gerçekleşecektir.
Peygamberlikler Önemlidir
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Kutsal Kitap peygamberliklerinin gerçekleşmesi
bizlere Kutsal Kitap'ın olduğunu iddia ettiği şey,
yani Tanrı sözü olduğunu gösterir. Başka kim,
geleceğin her ayrıntısını bilir ve yüzlerce yıl sonra
belirli insanlara belirli yerlerde neler olacağını
söyleyebilir? Tanrı, amacını önceden bildirip sonra
da her şeyin peygamberleri aracılığıyla söylediği gibi
gerçekleşmesini sağlayarak Kutsal Kitap'ın kendisi
tarafından esinlendirildiğini kanıtlamıştır.
Eski Antlaşma'da, gelecek olan Kurtarıcı hakkında
yer alan peygamberlikler üç nedenden ötürü bizim
için önemlidir.
1. İsa'nın hayatını bu peygamberliklerle
karşılaştırıp O'nun gerçekten de vaat edilen
Kurtarıcı olup olmadığını görebiliriz.
2. Peygamberlikler aracılığıyla İsa'nın kim
olduğunu ve neden geldiğini daha iyi anlayabiliriz.
Bu peygamberlikler bize İsa'nın geçmişteki,
bugünkü ve gelecekteki işini gösterir.
3. Tanrı'nın vaat ettiklerini yaptığını daha iyi
bilebiliriz. İsa hakkındaki peygamberliklerin ilk
safhaları aynen önceden bildirildikleri gibi
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gerçekleştiği gibi, gelecek hakkındaki
peygamberlikler de gerçekleşecektir.
Yapmanız İçin
1 Gelecekteki olaylarla ilgili Kutsal Kitap
peygamberlikleri,
a) peygamberlerin ölülerin ruhlarından aldıkları
mesajlardır.
b) peygamberlerin yıldızları inceleyerek
edindikleri gelecekle ilgili bildirilerdir.
c) Tanrı'nın, peygamberleri aracılığıyla verdiği
vahiylerdir.
2 Gelecek olan Kurtarıcı hakkındaki peygamberlikler
önemlidir, çünkü
a) Tanrı'nın vaat ettiği şeyleri gerçekleştirdiğini
kanıtlarlar.
b) Kutsal Kitap zamanındaki politik durumu
tanımlarlar.
c) birçok ilginç resim ve semboller içerirler.
Mesih Hakkındaki Peygamberlikler Adım Adım
Verilmişti
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Kurtarıcı hakkındaki peygamberliklere, Mesih
hakkındaki peygamberlikler adını veririz. İbranice'de
Mesih, Meshedilmiş Kişi anlamına gelir. Kâhinler,
peygamberler ve krallar, Tanrı'nın kendilerini
seçtiğini ve Kendi işi için ayırdığını göstermek için
yağla meshedilirlerdi. Gelecek olan Mesih, Tanrı'nın
işini yapmak için Tanrı'nın Kutsal Ruhu tarafından
meshedilecekti. O, hem Peygamber, hem Kâhin,
hem de Kral olacaktı. İsa Mesih dediğimizde, O'nun
Mesih hakkındaki peygamberlikleri yerine getiren
Meshedilmiş Kişi olduğunu bildiriyoruz.

Tanrı'nın Mesih hakkındaki vaatleri, halkına 4000 yıl
ya da daha uzun bir dönem boyunca değişik
zamanlarda verilmişti. Bazıları, İsa'nın yeryüzünde
Kurtarıcımız olarak yapacağı işi tanımlarlar.
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Diğerleri, O'nun gelecekteki sonsuz krallığından söz
ederler. Bu peygamberliklerin bazıları yerel bir
durum hakkında verilmişlerdir, ama o anki sorunun
ötesine, Mesih'in gelişine uzanırlar.
Zaman geçtikçe Tanrı Mesih hakkında gitgide daha
çok bilgi verdi — nerede doğacağı, nasıl öleceği, ne
tür bir iş yapacağı gibi. Hatta bazı Kutsal Kitap
öğrencileri, Eski Antlaşma peygamberliklerinde
Mesih hakkında 330 ayrıntı bulmuşlardır. Tanrı,
Mesih geldiğinde herkesin O'nun kim olduğunu
anlamasını istiyordu.
Yapmanız İçin
3 Mesih unvanının anlamı,
a) Meshedilmiş Olan'dır.
b) Fatih'tir.
c) Kurban'dır.
4 Tanrı Mesih hakkındaki peygamberlikleri,
a) Mesih doğmadan 4000 yıl önce verdi.
b) 4000 yıllık bir dönem içinde değişik
zamanlarda verdi.
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c) 4000 yıl önce yaşamış olan
peygamberlerinden birine verdi.
Dinsel Törenler Mesih'i Canlandırıyordu
Eski Antlaşma zamanında Tanrı'nın halkının
kullandığı tapınma törenleri peygamberseldi. Tanrı,
halkını günahlarından kurtarmak için hayatını
verecek olan gelmekte olan Mesih'in bir resmi olarak
bir kurban sistemi belirlemişti. Kâhinin işi, İsa'nın
insanlığın kusursuz kâhini olarak kâhinin
yapacaklarının resmiydi.
İncil'de yer alan İbraniler Kitabı'nın tümü, İsa'nın,
Eski Antlaşma'daki simgesel törenler aracılığıyla
verilen peygambersel resme nasıl kusursuz bir
şekilde uyduğunu anlatır.
Günümüzde dünyanın her yanında, insan günah
işlediğinde Tanrı'nın vermiş olduğu peygambersel
tören ve ayinlerin belirtilerini görürüz. Birçok dinde,
İsa'ya işaret etmek üzere verilmiş olan bu simgeler
tapınmada kullanılır. Bu dinlerin mensupları,
ayinlerinin gerçek anlamını keşfetmek için Hıristiyan
Kutsal Kitap'ını etüt etmelidir.
Yapmanız İçin
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5 Üzerinde düşünülecek bir şey: Sizin yaşadığınız
yerde kurban kesiliyor mu? Bu kurbanın anlamı
nedir?
6 İsa'nın, Eski Antlaşma kurban törenlerindeki
resme uyduğunu öğrendik. O'nun bu resme nasıl
uyduğunu öğrenmenin en iyi yolu,
a) yaşadığınız ülkede hâkim olan dini
düşünmektir.
b) Kutsal Kitap'ta bulunan, Mesih hakkındaki
bütün peygamberlikleri öğrenmektir.
c) İncil'deki İbraniler Kitabı'nı etüt etmektir.

MESİH HAKKINDAKİ GERÇEKLERİ
İNCELEMEK
İsa, Mesih hakkındaki Kutsal Kitap
peygamberliklerini nasıl gerçekleşti?
Eski Antlaşma peygamberlikleri, Mesih hakkında
birçok önemli şeyi önceden bildirdiler. Bunlardan
beşi, dersinizin bu bölümünde anlatılmıştır.
İnsan ve Tanrı
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Mesih hakkındaki ilk peygamberliği, Kutsal Kitap'ın
ilk kitabında buluyoruz. Tanrı O'ndan kadının soyu
olarak söz eder. Sadece kadından doğacaktı.
Yaratılan ilk insan olan Adem'le Havva günah
işlediler. Tanrı'nın düşmanı olan Şeytan, onları
Tanrı'ya itaatsizlik etmeye ikna etti. Bu onları
Tanrı'dan ayırdı ve Şeytan'ın onlara egemen olmasına
neden oldu. Ama Tanrı, Şeytan'la savaşıp onun
gücünü yok edecek bir Kurtarıcı'nın doğacağını vaat
etti.
Tanrı Şeytan'a şöyle dedi:
Yaratılış 3:15 "Seninle kadını, onun soyuyla senin
soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu
senin başını ezecek, sen onun topuğuna
saldıracaksın."
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Bunu izleyen yüzyıllar boyunca, Tanrı, halkına
Kurtarıcı hakkında birçok ayrıntıyı bildirdi. Filist
ülkesindeki Beytlehem'de doğacaktı. Buna karşın
sıradan bir adam olmayacaktı. O sonsuzdu ve her
zaman var olmuştu, ama bir insandan doğarak
yeryüzüne gelecekti. Mika'nın bu konuya ilişkin
peygamberliği şöyledir:
Mika 5:2 "Ama sen, ey Beytlehem Efrata, Yahuda
boyları arasında önemsiz olduğun halde, İsrail'i
benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun
kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır."
İsa doğmadan 700 yıl kadar önce Tanrı, Peygamber
Yeşaya'ya gelecek olan Kurtancı'nın hem insan hem
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de Tanrı olacağını göstermişti. Bir bakireden
doğacaktı. Unvanlardan biri, "Tanrı bizimle"
anlamına gelen İmmanuel'di.
Yeşaya 7:14 "Bundan ötürü Rab'bin kendisi size bir
belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul
doğuracak; adını İmmanuel koyacak."
Yeşaya 9:6 "Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir
oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak.
Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi
Baba, Esenlik Önderi olacak."
Matta ve Luka kitaplarında İsa'nın doğumunu
okuyabilirsiniz. Dünyasal bir babası olmadan, annesi
O'na hamile kalmıştı. Bu, Tanrı'nın gücü, Kutsal Ruh
aracılığıyla olmuştu. O, hem insan hem de Tanrı'ydı.
O İmmanuel, yani Tanrı bizimleydi.
Yapmanız İçin
7 İsa'nın Eski Antlaşma'da önceden bildirilen
"İmmanuel" olduğunu biliyoruz, çünkü
a) Beytlehem Efrata'da doğmuştu.
b) Annesi O'na Kutsal Ruh aracılığıyla hamile
kalmıştı.
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c) büyük ve bilge bir öğretmendi.
Kurban ve Kurtarıcı
Tanrı, peygamberlerden birkaçına, Kurtarıcı'nın
Kendi hayatını bizim günahlarımız için kurban
olarak vereceğini göstermişti. İsa gelmeden önce
Tanrı'ya sunulan bütün hayvan kurbanları O'nu
simgeliyordu. Günah işleyen biri, kâhine öldürülüp
sunağın üzerinde yakılmak üzere bir kuzu ya da keçi
getirirdi. Bunun anlamı; "Tanrım, sana karşı günah
işledim. Özür diliyorum ve bunu bir daha yapmak
istemiyorum. Günahın cezasının ölüm olduğunu
biliyorum, bu yüzden ölmeyi hak ettim. Ama lütfen
bu kurbanı kabul et ve beni bağışla. Bundan sonra
senin için yaşayacağım" demekti.
Yeşaya'nın 53. bölümü, Tanrı'nın, Kurtarıcı'yı nasıl
bizim günahlarımız için kurban edeceğini, sonra
O'nun nasıl yeniden dirileceğini ve Kendi
ölümünden ötürü kurtulan insanları görmekten ne
kadar mutlu olacağını eksiksiz bir şekilde anlatır. İsa
bizim günahlarımızı bağışlatmak için kurban olup
Kurtarıcımız oldu. Peygamberler, O'nun ne zaman,
nerede ve yakın bir arkadaşı tarafından nasıl ele
verileceğini, yalan yere suçlanacağını, yargılanıp
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Kendisiyle alay edileceğini, kırbaçlanacağını ve
çarmıha gerileceğim anlatmışlardı. Ama yeniden
dirilecekti. Bütün bunlar Eski Antlaşma'daki
peygamberlerin söylediği gibi, her ayrıntısıyla İsa'nın
hayatında gerçekleşti. Bunun hakkında daha çok
bilgi edineceğiz.
Yapmanız İçin
8 İsa'nın Eski Antlaşma'da yer alan günah için
kurban sunma törenini yerine getirdiğini biliyoruz,
çünkü
a) İsa bizim için öldü.
b) birçok iyi işler yaptı.
c) bizlere Tanrı'dan bahsetti.
Peygamber, Kâhin ve Kral
Eski Antlaşma peygamberlikleri, Mesih'in bizim
Peygamberimiz, Kâhinimiz ve Kralımız olmak üzere
Tanrı'nın Ruhu tarafından meshedileceğini
gösterirler. Peygamber olarak bizim için Tanrı'nın
sesi olacaktı. Kâhin olarak, bizim için aracılık
edecekti. Kral olarak bize yardım etmek ve bize yol
göstermek için Tanrı'nın eli olacaktı. Tanrı'nın bizim
için vermiş olduğu yaşam standardını gösterecek ve
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yaşamlarımızda Tanrı'nın Egemenliği'ni
gerçekleştirecekti.
İsa, halka yönelik hizmetine başladığında, Mesih
hakkındaki şu peygamberliği okudu ve onlara bu
peygamberliğin Kendisinde gerçekleştiğini görmekte
olduklarını onlara bildirdi:
Yeşaya 61:1-2 "Egemen RAB'bin Ruhu
üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara müjde
iletmek için meshetti. Yüreği ezik olanların
yaralarını sarmak için, tutsaklara serbest
bırakılacaklarını, zindanlarda bulunanlara
kurtulacaklarını, RAB'bin lütuf yılını, Tanrımız'ın
öç alacağı günü ilan etmek, yas tutanların hepsini
avutmak... için RAB beni gönderdi."
Peygamber — Musa, İsa doğmadan 1400 yıl kadar
önce yaşayan büyük bir peygamber, bir din önderi ve
Yahudi halkının yöneticisiydi. Tanrı halkla onun
aracılığıyla konuştu. Musa halkı esaretten kurtardı.
Hizmetine büyük mucizeler eşlik etti ve bunlar,
Tanrı'nın, onu halkının önderi olması için seçtiğini
kanıtladı. Musa şöyle demişti:
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Yasa'nın Tekrarı 18:15 "Tanrınız RAB size aranızdan,
kendi kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber
çıkaracak. Onu dinleyin."
İsa, birçok bakımdan Musa'ya benziyordu. Tanrı
O'nun aracılığıyla konuştu. Büyük mucizeler
gerçekleştirdi. İnsanları günaha köle olmaktan
kurtardı. Peygamber olarak İsa, birçok olayın
gerçekleşeceğini önceden bildirdi. Bunlar arasında
Kendisinin çarmıha gerilerek öleceği, üç gün sonra
dirileceği, cennete döneceği, Kendisini izleyenlerin
yapması gerekenler, Kutsal Ruh'un geleceği,
Müjde'nin yayılması ve Yeruşalim'deki tapınağın
yıkılacağı da vardı. Bütün bunlar aynen İsa'nın
söylediği gibi gerçekleşti. Peygamberliklerinden
bazıları şu anda gerçekleşmektedir. Ve diğer
hepsinin de gerçekleşeceğini biliyoruz.
Kâhin — Mezmur yazarı, Mesih hakkında şöyle
yazmıştı:
Mezmur 110:4 "RAB ant içti, kararından dönmez:
'Melkisedek düzeni uyarınca sonsuza dek kâhinsin
sen!' dedi "
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Melkisedek, Eski Antlaşma'da adı geçen ilk kâhindi
ve Tanrı tarafından seçilmiş olduğu gözükmektedir.
Eski Antlaşma'daki bütün kâhinler halk için dua
ettiler ve onların günahları için kurbanlar sundular.
İsa yeryüzündeyken izleyicileri için çok dua etti.
Bugün de bizim için dua etmektedir. Bizim
günahlarımız için sunduğu kurban kendi hayatıydı.
Şimdi Kâhinimiz İsa aracılığıyla bizi bağışlaması için
Tanrı'nın önüne çıkabiliriz. O'na dua ederek
yaklaştığımızda, Kâhinimiz gereksinimlerimizi
Tanrı'ya sunar.
Kral — Eski Antlaşma peygamberliklerine göre,
Mesih fetheden bir Kral'dır. Tanrı'nın ve insanlığın
düşmanı Şeytan'ı yenecekti. Günah, hastalık, üzüntü
ve hatta ölümü fethedecekti. Kötülüğün güçlerini
yenecek ve yeryüzünde kusursuz adalet ve barış dolu
egemenliğini kuracaktı. Dünyanın bütün sorunlarına
bir çözüm sağlayacaktı. İnsanların O'nun gelişini
beklemelerine şaşmamalı. Yeşaya 9:6'da Barış Prensi
hakkındaki peygamberlik şöyle devam etmektedir.
Yeşaya 9:7 "Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde
egemenlik sürecek. Egemenliğinin ve esenliğinin
büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini adaletle,
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doğrulukla kuracak ve sonsuza dek sürdürecek. Her
Şeye Egemen RAB'bin gayreti bunu sağlayacak."
İncil'in ilk dört bölümünde bazı insanların İsa'ya
Tanrı Oğlu dediklerini göreceksiniz. O, Davut'un
tahtının yasal varisiydi. Kendisini izleyenler,
mucizeleri ve hizmetinde, Mesih'in kuracağı
harikulade krallığın bütün özelliklerini gördüler. O
zaman birçok kişi O'nu Kral yapmak istedi. Ama İsa
evrensel krallığını kurmaya hazır değildi. Önce
bizlere yüreklerimizde ve yaşamlarımızda taşımamız
için krallığının standartlarını ve şartlarını verdi.
Şimdi bizler insanları İsa'yı hayatlarının Kralı olarak
yasamlarında kabul etmeye davet etme
dönemindeyiz. Kendisini Kralları olarak kabul eden
herkesi günahın ve Şeytan'ın gücünden özgür kılar.
İsa evrenin gerçek kralıdır. Bir gün Kendisine ait
olanları almak için yeryüzüne geri dönecek ve
krallığını kuracaktır. Bunu herkes görecek ve O
sonsuza dek hüküm sürecektir. İsa'nın kim olduğu
ve sizin ne yapmanızı istediği hakkında mümkün
olan her şeyi şimdi öğrenmeniz gerekmesinin sebebi
budur.
Yapmanız İçin
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9 Üstte yer alan, Mesih hakkındaki peygamberliği,
altta yer alan, İsa'nın bunu nasıl gerçekleştirdiğini
söyleyen maddeyle eşleştirin.
1
2
3
4
5

İnsan ve Tanrı.
Kurban ve Kurtarıcı.
Peygamber.
Kâhin.
Kral.

...a Kendi ölümünü ve dirilişini önceden bildirdi.
...b Bizim günahlarımız için kendi hayatını verdi.
...c Davut'un tahtının yasal mirasçısıydı.
...d Kendisini izleyenler için dua etti.
...e Bakire Meryem'in Oğlu'ydu.
...f Annesi O'na Kutsal Ruh'un gücü aracılığıyla
hamile kalmıştı.
10 Bir arkadaşınızın size, "İsa'nın vaat edilen Mesih
olduğunu nereden biliyorsun?" diye sorduğunu
düşünün. En iyi yanıtı seçin.
a) İsa, Eski Antlaşma'da Mesih hakkında verilen
bütün peygamberlikleri yerine getirdi.
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b) Dindar insanların çoğu, İsa'nın iyi bir adam ve
çok bilge bir öğretmen olduğu konusunda
görüş birliği içindedirler.
c) Eski Antlaşma'daki birçok peygamber, gelecek
olan Meshedilmiş Kişi'den söz etmişlerdi.
Eski Antlaşma'da Mesih hakkında yer alan
peygamberlikler ayrı ayrı ipliklere benzer. Ancak İsa
geldikten sonra insanlar bu ayrı ayrı ipliklerin O'nda
harikulade bir şekilde birlikte dokunduğunu
gördüler. Bir sonraki dersimizde, İsa'nın Tanrı Oğlu
olduğu konusunu daha ayrıntılı bir şekilde
göreceğiz.

50

Yanıtlarınızı Kontrol Edin
6c) İncil’in İbraniler Kitabı’nı incelemektir.
1c) Tanrı’nın peygamberleri aracılığıyla verdiği
vahiylerdir.
7b) Annesi O’na Kutsal Ruh aracılığıyla hamile
kalmıştı.
2a) Tanrı’nın vaat ettiği şeyleri gerçekleştirdiğini
kanıtlarlar.
8a) İsa bizim için öldü.
3a) Meshedilmiş Olan’dır.
9a 3) Peygamber.
9b 2) Kurban ve Kurtarıcı,
9c 5) Kral,
9d 4) Kâhin,
9e 1) İnsan ve Tanrı,
9f 1) İnsan ve Tanrı.
4b) 4000 yıllık bir dönemde değişik zamanlarda
verdi.
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10 Cümlelerin hepsi doğrudur. Ancak a) cümlesi,
gerekli kanıtı sağlamaktadır. İsa’nın yaşamının
Mesih’le ilgili peygamberliklere uyduğunu
söylemektedir.
5 Kendi yanıtınız. İnsanların kurbanlar sunması,
günah işlediklerini bildiklerini ve Tanrı’nın
kendilerine kızgın olmasından korktuklarını
gösterir.
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Ders 3

TANRI OĞLU İSA MESİH
Tanrı hakkındaki bazı gerçekleri anlamak, diğerlerini
anlamaktan daha kolaydır. Örneğin, Tanrı'nın bir
baba gibi oluşunu fazla zorluk çekmeden
anlayabiliriz. Bunu yapabiliriz, çünkü babalık —
baba olmak ya da bir babamızın olması —
yaşamımızın bir parçasıdır. İyi babaların
çocuklarının gereksinimlerini karşıladıklarını ve
onlara baktıklarını biliyoruz.
Tanrı hakkındaki diğer gerçekleri anlamak o kadar
kolay değildir. Bu bizi şaşırtmamalı. Tanrımız
büyüktür, sonsuzdur ve görkemli Yaratıcı'dır. O'nun
düşünceleri ve yolları bizimkilerden çok daha
yüksektir. Tanrı hakkında anlaşılması çok güç olan
gerçeklerden biri de bu dersin konusudur. Bu da
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İsa'nın Tanrı Oğlu olduğu gerçeğidir. Tanrı birdir,
ancak güç ve yücelikte Kendisine eşit bir Oğlu
vardır.
Bu ders bize Kutsal Kitap'ın İsa'nın eşsiz benzersiz
bir biçimde Tanrı Oğlu olduğu konusunda
söylediklerini açıklar. Bu yüzden çok önemli bir
derstir! İsa'nın iyi bir adam olduğuna inanmak
yeterli değildir.

O'nun dünyaya gelen Tanrı'nın Kendisi olduğuna
tamamen ikna olmalısınız. Bu dersi çalışırken neden
sadece İsa'nın şimdi ve her zaman sizi günah ve
kötülükten özgür kılma gücüne sahip olduğunu
anlayacaksınız.
Bu derste şunları inceleyeceksiniz...
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Oğul, Babası'yla Bağlantılıdır
Oğul, Kendisini İzleyenlerle Bağlantılıdır
Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır...
• İsa'nın eşsiz benzersiz bir anlamda Tanrı Oğlu
olduğunu anlamak.
• İsa ve Babası arasındaki ilişki hakkında önemli
gerçekler öğrenmek.
• İsa, Tanrı Oğlu olduğundan sizin için neler
yapabileceğini açıklamak.

OĞUL BABASIYLA BAĞLANTILIDIR
Kutsal Kitap, İsa'nın Babası'yla olan ilişkisi
hakkında neler söyler?
Baba ve Oğul Sonsuza Dek Birdir
İsa Beytlehem'de doğmadan önce, Baba Tanrı'yla her
zaman birlikteydi. İkinci derste, Mika 5:2'de yer alan,
Mika'nın peygamberliğini okudunuz. Burada Mika,
Mesih'in eskilere dayanan kökünden söz etmektedir:
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Mika 5:2 "... Onun kökeni öncesizliğe, zamanın
başlangıcına dayanır."
İsa çarmıha gerilmeden önceki gece şöyle dua etti:
Yuhanna 17:5 "Baba, dünya var olmadan önce ben
senin yanındayken sahip olduğun yücelikle şimdi
beni yanında yücelt."
İsa Tanrı'yla beraberdi. Dünyanın yaratılışında
O'nunla birlikteydi. Yuhanna, İsa'nın Tanrı Sözü
olduğunu söyler ve müjdesine şunları söyleyerek
başlar:
Yuhanna 1:1-3 "Başlangıçta Söz vardı. Söz
Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta
O, Tanrı'yla birlikteydi. Her şey O'nun aracılığıyla
var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı. Yaşam
O'ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık
karanlıkta parlar. Karanlık O'nu alt edemedi."
Eski Antlaşma'da birçok okurun kafasını karıştıran
bir gizem vardır. Tanrı şöyle der:
Yaratılış 1:26 "Tanrı, 'Kendi suretimizde,
kendimize benzer insan yaratalım' dedi."
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Tanrı kiminle konuşuyordu? Yuhanna'nın
söyledikleri bu gizemi açıklamaya yardımcı oluyor.
Tanrı Oğlu İsa, dünya yaratıldığında Tanrı'yla
beraberdi. 2. dersten hatırladığınız gibi, Yeşaya,
Mesih'e "Güçlü Tanrı" ve "Ebedi Baba" demiştir
(Yşa.9:6). Ama dahası vardır.
Kutsal Kitap, bir tek gerçek Tanrı — Yaratıcı —
olduğunu öğretir. Buna karşın Eski Antlaşma'da
çoğul bir isim olan Elohim, 2700 kereden fazla
kullanır. Tanrı olarak tercüme edilen Elohim,
Tanrı'nın işini tanımlamak için bazen çoğul zamirler
ve fiillerle kullanılır. Tanrı'nın dünyayı yaratması
anlatılırken de böyle yapılmıştır. Bazen, birden fazla
kişi bir tek kişiymiş gibi hareket ediyormuşçasına
tekil fiil kullanılır. Kutsal Kitap bir sözünü, ya birlik
ya da sayıdan söz etmek için kullanır. Adına Tanrı
dediğimiz tanrısal birlik birden fazla kişilikten
oluşmuştur.
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Yaratılış 1:1, 2-26 "Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri
yarattı... Tanrı'nın Ruhu suların üzerinde hareket
ediyordu... Tanrı, 'Kendi suretimizde, kendimize
benzer insan yaratalım' dedi."
Eski ve Yeni antlaşmalarda, Tanrı'nın insana verdiği
vahiy arttıkça Tanrı'nın, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh
olmak üzere üç kişilikten oluştuğunu görüyoruz.
Onlara — bir kişilikte birleşen kutsal üç kişilik
anlamına gelen — birde üç olan Tanrı ya da Kutsal
Üçlü Birlik adını veriyoruz. Amaç, güç ve yapılarında
birdirler. Her zaman kusursuz bir birlik ve uyum
içinde çalışmışlardır. Evreni yaratırlarken de, İsa
yeryüzündeyken de böyle olmuştu. Ve her zaman
böyle olacaktır. Tanrı adı, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh
için kullanılır. Aralarında bir ayrım yapmak için
Baba'dan Tanrı, Oğul'dan yeryüzündeki ismi olan İsa
olarak söz ederiz ve Kutsal Ruh'u da anarız.
İsa, Baba'yla bir olduğu ya da Kendisinin Baba'da,
Baba'nın da Kendisinde olduğunu söylemiştir.
Yuhanna 17:21-23 "Baba, senin bende olduğun ve
benim sende olduğum gibi, onlar da bizde olsunlar.
Dünya da beni senin gönderdiğine iman etsin. Bana
verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki, bizim bir
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olduğumuz gibi bir olsunlar. Ben onlarda, sen
bende olmak üzere tam bir birlik içinde
bulunsunlar ki, dünya beni senin gönderdiğini, beni
sevdiğin gibi onları da sevdiğini anlasın."
Baba Tanrı, İsa'nın Yuhanna 17:5'de okuduğumuz
duasını yanıtladı. İsa günahlarımız için öldükten
sonra Tanrı O'nu ölümden diriltti. Kırk gün sonra
birçok insan O'nun göğe alınışını gözleriyle gördü.
Daha sonra Tanrı, birkaç kişinin, İsa'yı
yüceltildiğinde Babası'yla birlikte görmelerine izin
verdi. İstefan bunu görmüştü.
Elçilerin İşleri 7:55 "Kutsal Ruh'la dolu olan
İstefanos ise, gözlerini göğe dikip Tanrı'nın
görkemini ve Tanrı'nın sağında duran İsa'yı gördü."
Yapmanız İçin
1 Kutsal Kitap'a göre, İsa'nın Babası'yla olan ilişkisi,
a) yaratılışta başlamıştır.
b) her zaman var olmuştur.
c) doğduğu zaman başlamıştır.
2 Kutsal Üçlü Birlik,
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a) üç kişilikten oluşan bir tek Tanrı anlamına
gelir.
b) kutsal üç kişiliğin bir kişilikte olmasıdır.
c) hepsi birbirine eşit olan üç tane tanrı
anlamına gelir.
3 Kutsal Üçlü Birlik'in üç kişisinden de söz eden
ayet hangisidir?
a) Mika 5:2.
b) Yuhanna 17:5.
c) Elçilerin İşleri 7:55.
İsa, Tanrı'nın Kendi Babası Olduğunu İddia
Ediyor
İsa, Tanrı'nın Kendi Babası olduğunu biliyordu ve
bunu başkalanna da bildirmişti. Tanrı'dan sürekli
Babası olarak söz etti (on iki yaşındayken bile).
Dualarında Tanrı'ya Baba diye hitap etti. İsa
insanlara, Tanrı'nın Kendisini O'na iman edenlere
sonsuz yaşam vermek üzere gönderdiğini söyledi.
Şöyle dedi:
Yuhanna 3:16 "Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki,
biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin
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hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama
kavuşsun."
İsa, Tanrı'nın Kendisini yapması için göndermiş
olduğu şeyi yaparak Babası'nı onurlandırdı. İnsanlara
Tanrı'nın ne kadar harika olduğunu öğretti.
Harikulade öğretileri ve mucizelerinin Tanrı'dan
olduğunu onlara bildirdi.
Yuhanna 8:28, 29 "İnsanoğlu'nu yukarı
kaldırdığınız zaman benim O olduğumu,
kendiliğimden hiçbir şey yapmadığımı, ama tıpkı
Baba'nın bana öğrettiği gibi konuştuğumu
anlayacaksınız. Beni gönderen benimledir, O beni
yalnız bırakmadı. Çünkü ben her zaman O'nu
hoşnut edeni yaparım."
Yapmanız İçin 4
4 Yuhanna 3:16'yı beş kez okuyun ve ezberleyin.
Yuhanna 3:16 "Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki,
biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin
hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama
kavuşsun."
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5 Üzerinde düşünülecek bir şey: Bazı insanlar İsa'nın
iyi bir adam olduğunu, ama Tanrı Oğlu olmadığını
söylerler. Ancak İsa'nın Kendisi Tanrı Oğlu
olduğunu söylemiştir. Eğer İsa Tanrı Oğlu değilse,
yalan söyledi demektir! Eğer yalancının tekiyse, nasıl
hâlâ iyi bir adam olabilir?
Tanrı, İsa'nın Kendi Oğlu Olduğunu Bildiriyor
İsa'nın Tanrı Oğlu olduğunu biliyoruz, çünkü
Tanrı'nın kendisi bunu çok açık bir şekilde
bildirmiştir. Tanrı, Oğlu'nu onurlandırır. İsa şöyle
demiştir:
Yuhanna 8:18, 54 "Kendim için tanıklık eden bir
ben varım, bir de beni gönderen Baba benim için
tanıklık ediyor. Eğer ben kendimi yüceltirsem,
yüceliğim hiçtir. Beni yücelten, 'Tanrımız' diye
çağırdığınız Babam'dır."
Tanrı İsa'yı onurlandırdı ve 1) melekler, 2) Kutsal
Ruh, 3) doğaüstü belirtilerle O'nun Kendi Oğlu
olduğuna tanıklık etti.
Melekler:Tanrı, insanlara İsa'nın Kendi Oğlu
olduğunu bildirmek için göksel mesajcılar olan
melekleri yolladı. Melekler Yusuf ve Meryem'e
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bakireden doğacak bebeğin Tanrı Oğlu olacağını
bildirdiler. Melekler, Beytlehem kırlarındaki
çobanlara Kurtarıcı'nın doğduğunu bildirdiler.
İsa'nın hayatındaki iki büyük kriz zamanında
melekler gelip O'nu güçlendirdiler ve O'na güvence
verdiler. Melekler İsa'nın mezarının girişindeki taşı
yuvarladılar ve izleyicilerine O'nun ölümden dirilmiş
olduğunu söylediler. İsa göğe alındığında melekler,
O'nu seyreden kalabalığa gözüktüler. İsa göğe nasıl
alınmışsa, bir gün yine aynı şekilde geleceğini
söylediler.
Kutsal Ruh:Tanrı, İsa'yı onurlandırmak ve insanlara
O'nun kim olduğunu bildirmek için Kutsal Ruh'u
gönderdi. Kutsal Ruh, Elizabet, Zekeriya, Şimon,
Meryem ve Anna'yı doldurdu ve onların aracılığıyla
konuştu. Bu kişiler insanlara çocuk İsa'nın Mesih
olduğunu söylediler. Tanrı Vaftizci Yahya'yı Ruhu'yla
doldurdu ve onu özel bir mesajcı olarak İsa'yı,
dünyanın günahlarını kaldıran Tanrı Oğlu ve Tanrı
Kuzusu olarak tanıtmak üzere gönderdi. İsa vaftiz
olduğunda Kutsal Ruh, O'nun üzerine bir güvercin
gibi geldi. Kutsal Ruh, O'nu hizmeti için Mesih
olarak, Tanrı'nın bilgeliği ve gücüyle meshetti.
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Doğaüstü belirtiler. Tanrı, Oğlu hakkında tanıklık
etmek için birçok belirti kullandı. Bir yıldız, yıldızbilimcileri bebek İsa'ya götürdü. İnsanlar üç
değişik kez, Tanrı'nın gökten konuşup İsa'yı
onurlandırdığını duydular. İsa görevine resmen
başladığında Tanrı şöyle dedi:
Matta 3:17 "Sevgili Oğlum budur, O'ndan
hoşnudum."
Bir başka sefer, Tanrı, İsa'nın izleyicilerine Oğlu'nun
görkemini biraz gösterdi.
İsa'nın görünümü onların önünde değişti ve yüzü
güneş gibi parlak oldu. Tanrı yine gökyüzünden
konuştu.
Matta 17:5 "Sevgili Oğlum budur, O'ndan
hoşnudum. O'nu dinleyin!"
Tanrı'nın sesi, üçüncü bir durumda da duyuldu. Bu,
İsa Kendi ölümünden söz ederken oldu.
Yuhanna 12:28 '"Baba, adını yücelt!' Bunun
üzerine gökten bir ses geldi: 'Adımı yücelttim ve
yine yücelteceğim.'"
64

İsa'nın yeryüzündeyken yaptığı bütün mucizeler
O'nun söylediği kişi, yani Tanrı Oğlu olduğuna dair
Tanrı'nın tanıklığıdır. İsa öldüğünde de Tanrı birçok
belirti verdi. Yer sarsıldı. Güneş karardı. Tapınakta,
Kutsal Yer'in önünde asılı olan kalın perde
ortasından yırtıldı.
Üç gün sonra, Tanrı, Oğlu'nu ölümden dirilterek
onurlandırdı. Daha sonra Tanrı, O'nu büyük bir
kalabalığın gözü önünde bedensel olarak göğe aldı.
Daha sonra birkaç kişinin O'nu gökte Babası'nın
yanında görmesine izin verdi. Ve Kendisini
izleyenler O'nun isminde Tanrı'ya dua ettiklerinde
onların dualarını yanıtladı ve mucizeler yarattı.
Tanrı'ya inanan herkesin O'nun, Oğlu İsa hakkındaki
tanıklığına inanması gerekmektedir.
Yapmanız İçin
6 Matta 3:17'yi beş kez okuyup ezberleyin.
Matta 3:17 "Sevgili Oğlum budur, O'ndan
hoşnudum."
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7 Bir arkadaşınızın size, "Tanrı'nın, İsa'nın Kendi
Oğlu olduğunu söylediğini nereden bilebilirim?" diye
sorduğunu düşünün. En iyi yanıt hangisi olurdu?
a) Tanrı'nın, İsa'nın Kendi Oğlu olduğunu
gösterdiği üç yolu tanımlamak.
b) İsa'nın yeryüzündeyken birçok iyi şeyler
yaptığını açıklamak.
c) kişiye sadece, inanması gerektiğini söylemek.

OĞUL, KENDİSİNİ İZLEYENLERLE
BAĞLANTILIDIR
Kutsal Kitap'ta, Tanrı Oğlu ve O'nu izleyenler
arasındaki ilişki hakkında neler söylenir?
Hem Baba hem de Oğul'un birbirlerini tanıdıklarını
ve birbirlerine ait olduklarını bildirdiklerini
gördünüz. Aynı şekilde Oğul ve Kendisini izleyenler
de birbirlerini tanır ve birbirlerine ait olduklannı
bildirirler. Bunun sonucu olarak, Tanrı Oğlu'nu
izleyenler O'nunla sonsuz bir birlik içindedirler.
İsa'yı İzleyenler Oğul'u Tanırlar
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İsa yeryüzündeyken O'nu izleyen kişiler bunu O'na
inandıkları için yaptılar. O'nun, olduğunu söylediği
kişi, yani Tanrı Oğlu olduğunu gördüler ve O'na olan
imanlarını açıkça dile getirdiler.
Matta 16:16 "Simun Petrus, 'Sen, yaşayan Tanrı'nın Oğlu Mesih'sin' yanıtını verdi."
Yuhanna 20:28 "Tomas O'na, 'Rabbim ve Tanrım!'
diye yanıtladı."
Peki ya İsa'nın günümüzdeki izleyicileri? Bizler O'nu
nasıl tanıyoruz? Sadece bir kilise üyesi olarak mı? Ya
da adımızın Hıristiyan olmasından mı? Gerçek
Hıristiyanlar olmak için Rab İsa Mesih'e iman
etmemiz -O'nu Tanrı Oğlu ve Kurtancımız olarak
kabul etmemiz- gerekir. Bunu nasıl yaparız?
Yaşanılanınızı O'na teslim ederiz, O'na güveniriz ve
bizi nereye yöneltiyorsa O'nu izleriz.
Yuhanna, müjdesini İsa'nın Tanrı Oğlu olduğunu
kanıtlamak ve O'na iman edip sonsuz hayata
kavuşmamız için yazdı. Yuhanna, mektuplannda, bu
yaşamı elde edebilmenin tek yolunun, Tanrı'nın
Oğlu'na iman etmek olduğu mesajını tekrar eder.
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Yuhanna 20:31 "Ne var ki yazılanlar, İsa'nın,
Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve
iman ederek O'nun adıyla yaşama kavuşasınız diye
yazılmıştır."
1.Yuhanna 5:11-12 "Tanıklık da şudur: Tanrı bize
sonsuz yaşam verdi, bu yaşam O'nun Oğlu'ndadır.
Kendisinde Tanrı Oğlu bulunanda yaşam vardır,
kendisinde Tanrı Oğlu bulunmayanda yaşam
yoktur."
Yapmanız İçin
8 l.Yuhanna 5:11-12'ye göre, Tanrı'nın bize verdiği
sonsuz yaşam,
a) yaptığımız iyi işlerdedir (sevaplar).
b) kutsal insanların düşüncelerindedir.
c) Tanrı Oğlu'ndadır.
Yapmanız İçin
9 Yuhanna'nın İsa'yla ilişkin mesajı yazmaktaki
amacı,
a) O'nun Tanrı Oğlu olduğunu kanıtlamaktı.
b) O'nun yaptığı bütün mucizeleri tanımlamaktı.
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c) O'nun hakkında ilginç bilgiler vermekti.
Oğul, Kendisini İzleyenleri Tanır
Bizler doğmadan uzun süre önce İsa bizi tanıyordu.
Dünya yaratılmadan önce, Baba Tanrı, Oğul ve
Kutsal Ruh bizleri Tanrı'nın çocuklan olarak O'nun
benzerliğinde yaratılmış, O'nun sevgisini paylaşan,
O'nun bizim için hazırlayacağı iyi şeylerin tadını
çıkaran, O'nunla birlikte kusursuz bir mutluluk
içinde yaşayan kişiler olarak tanıdılar.
Ama Tanrı başka bir şey daha gördü. İnsanlığın
asilik içinde O'na sırtını çevirip günah ve ölüm
yollarını seçeceğini gördü. Tanrı bizim dünyadaki
günahın sonuçlarından ötürü acı çektiğimizi ve
sonsuz ölüme mahkûm edildiğimizi gördü. Bizler asi
ve nankör olduğumuz halde, O bizleri kusursuz
sevgiyle sevdi. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh, bizim
kurtuluşumuz için bir plan hazırladı.
Biz daha günahkârken, Tanrı Oğlu bizleri Kendisini
izleyecek kişiler olarak seçti. Suçluluğumuzu gördü
ve bizim yerimize ölüm cezamızı üzerine aldı. O,
Kendisine gelen herkesi kabul eder ve onlan günahın
gücünden özgür kılar.
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Efesliler 1:4-5 "O kendi önünde sevgide kutsal ve
kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan
önce bizi Mesih'te seçti. Kendi isteği ve iyi amacı
uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar
olalım diye bizi önceden belirledi."
İsa'nın yeryüzündeyken Kendisini izleyenler için
kullandığı isimler, O'nun Kendisini izleyen herkese
olan sevgisini gösterir. Onlardan küçük çocukları,
Tanrı'nın oğulları, dünyanın ışığı, dünyanın tuzu,
Kendi gelini, Kendi tanıkları, Tanrı'nın Kendisine
verdikleri, Kendi küçük sürüsü, seçilmişleri, kilisesi,
dostlan, kardeşleri, asmanın dalları olarak söz eder.
Siz İsa'yı Kurtarıcınız ve Rabbiniz olarak kabul
ediyor musunuz? Eğer kabul ediyorsanız, O da sizi
Kendisine ait kabul ediyor.
Matta 10:32-33 "İnsanların önünde beni açıkça
kabul eden herkesi, ben de göklerdeki Babam'in
önünde açıkça kabul edeceğim. İnsanlann önünde
beni inkâr edeni, ben de göklerdeki Babam'in
önünde inkâr edeceğim."
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Yuhanna 1:12 "Kendisini kabul edip adına iman
edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını
verdi."
Yapmanız İçin
10 Efesliler 1:4-5, Tanrı'nın bizleri Kendisine ait
olmamız için seçtiğini söyler.
a) Bunu İsa doğduğu sırada yapmıştır.
b) Dünya yaratılmadan önce Mesih'te seçmiştir.
c) İsa Mesih'e iman ettiğimizde yapmıştır.
Yapmanız İçin
11 Tanrı bizleri Kendisine ne aracılığıyla çekmeyi
planlamıştı?
a) Bizlere izlememiz için daha iyi kurallar
vermek aracılığıyla.
b) Oğlu İsa Mesih aracılığıyla.
c) Yeni dinsel törenler ve ayinler aracılığıyla.
12 İsa'nın Kendisini izleyenler için kullandığı ismi
(üstte), bu ismin onların Kendisiyle ilişkileri
hakkında öğrettikleriyle (altta) eşleştirin.
1) Asmanın çubukları.
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2) Gelin.
3) Kardeşler.
4) Sürü.
...a Sevilen ve çok değer verilen.
...b Kendi hayatını paylaşanlar.
...c Tanrı'nın, Kendisinin olduğu gibi, onların da
Babası olması.
...d O'nun koruması ve bakımı altında olanlar.
...e O'nunla birleşmek üzere vaat edilmiş olanlar.
Oğul ve Kendisini İzleyenler Sonsuza Dek
Birleşmişlerdir
İsa, Kendisiyle birlikte olmamızı ister, çünkü bizleri
sever ve hayatımız, mutluluğumuz ve geleceğimizin
O'nunla birleşmemize bağlı olduğunu bilir. Bizlere,
beden, can ve ruh için yeni yaşam verir. Bizler O'nda
gerçek mutluluk, doygunluk ve O'nun kötülüğü
yenme gücünü buluruz. Şimdi günbegün O'nunla
yürüyenler sonsuza dek O'nunla cennette
yaşayacaklardır. İsa şöyle dedi:
Yuhanna 3:35-36 "Baba Oğul'u sever; her şeyi O'na
teslim etmiştir. Oğul'a iman edenin sonsuz yaşamı
vardır. Ama Oğul'un sözünü dinlemeyen yaşamı
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göremeyecektir. Tanrı'nın gazabı böyleşinin
üzerinde kalır."
Yuhanna 10:10 "Bense insanlar yaşama, bol
yaşama sahip olsunlar diye geldim."
Yuhanna 14:6 "İsa, 'Yol, gerçek ve yaşam Ben'im'
dedi. 'Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse
gelemez.'"
İsa'yla olan birlikteliğimiz o kadar yakındır ki, O'na
iman eden herkes Mesih'tedir, O da bizim
içimizdedir. O asmadır, bizler de çubuklarıyız.
Yuhanna 15:5 "Ben asmayım, siz çubuklarsınız.
Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok
meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız."
Pavlus, Mesih'le birlikteliğimizi O'nun bedeninin
üyeleri olmak şeklinde tanımlar. İsa Baş'tır. Kilisesi
O'nun bedenidir. Günahsız Tanrı Oğlu'nun bütün
hakları ve ayrıcalıkları, yücelikteki bütün
zenginlikleri, Oğul'la Babası arasındaki bütün sevgi
ve paydaşlık, O'nun bedeninin üyeleri olarak bizim
de olur!

73

Koloseliler 1:17-18 "Her şeyden önce var olan
O'dur ve her şey varlığını O'nda sürdürmektedir.
Bedenin, yani kilisenin başı O'dur. Her şeyde ilk
yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından
ilk doğan O'dur."
Koloseliler 1:27-28 "Tanrı kutsallarına bu sırrın
uluslar arasında ne denli yüce ve zengin olduğunu
bildirmek istedi. Bu sırrın özü şudur: Mesih
içinizdedir. Bu da size yüceliğe kavuşma umudunu
veriyor. Her insanı Mesih'te yetkinleşmiş olarak
Tanrı'ya sunmak için herkesi uyararak ve herkesi
tam bir bilgelikle eğiterek Mesih'i tanıtıyoruz."
Yapmanız İçin
13 Yuhanna 14:6'yı beş kez okuyup ezberleyin.
Yuhanna 14:6 "İsa, 'Yol, gerçek ve yaşam Ben'im'
dedi. 'Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse
gelemez.'"
14 Her DOĞRU cümleyi seçin.
a) Tanrı'nın yüceliğinden pay almamız için
Mesih içimizde olmalıdır.
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b) İsa, bazı insanların Baba'ya, Kendisinden
başka bir yolla gidebileceklerini söyledi.
c) İnanlılar topluluğu olan kilise için hayatın
kaynağı, kiliseyi yöneten insanların
buyruklarını yerine getirmektir.
15 Bir önceki alıştırmada (14 numaralı alıştırmada)
iki tane yanlış cümle vardır. Bu cümlelerin önündeki
harfi ve her bir cümlenin yanlış olduğunu gösteren
ayetin numarasını biliyor musun?
İsa Mesih'in Tanrı Oğlu olduğunu öğrendiniz. İsa
Tanrı Oğlu olduğundan, bizler O'nunla
birleştiğimizde O'nun ilahi hayatından pay alırız.
Ama İsa beden alarak aynı zamanda tam bir insan
gibi yaşadı. Bunu neden yaptı? Bunun nedenlerini
bir sonraki dersimizde göreceğiz.
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Yanıtlarınızı Kontrol Edin
9a) O’nun Tanrı Oğlu olduğunu kanıtlamaktı.
1b) her zaman var olmuştur.
10b) Dünya yaratılmadan önce Mesih’te seçmiştir.
2b) kutsal üç kişiliğin bir kişilikte olmasıdır.
11b) Oğlu İsa Mesih aracılığıyla
3c) Elçilerin İşleri 7:55
12a 2) Gelin
12b 1) Asmanın çubukları
12c 3) Kardeşler
12d 4) Sürü
12e 2) Gelin
5 Hayır, yapamazdı. İsa’nın iyi bir insan olduğuna
inanıyorsanız, O’nun, Kendisi hakkında gerçeği
söylediğine de inanmalısınız. İsa, olduğunu söylediği
kişi, yani Tanrı Oğlu’dur.
14a Doğru
14b Yanlış
14c Yanlış
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7 En iyi yanıt: a) Tanrı’nın, İsa’nın Kendi Oğlu
olduğunu gösterdiği üç yolu tanımlamak, b) yanıtı
doğru olduğu halde Tanrı’nın yaptığı şeye tam olarak
işaret etmiyor, c) yanıtı yardımcı olmamaktadır,
çünkü Tanrı’nın Kutsal Kitap’ta bize verdiği kanıtı
kullanmamaktadır.
15b Yuhanna 14:6
15c Koloseliler 1:17-18
8c) Tanrı Oğlu’ndadır.
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Ders 4

İNSANOĞLU İSA MESİH
İsa, evrende eşsiz ve benzersizdir. O'nun gibi başka
hiç kimse yoktur, çünkü O hem Tanrı hem de
insandır. Kutsal Kitap bunu öğretir.
Ama İsa neden insan olmayı istesin? O'nun yaptığı,
zengin bir adamın çok güzel malikânesini ve sahip
olduğu her şeyi terk edip çok fakir bir hayat
yaşaması gibiydi. Bu, güçlü bir kralın, nefret edilen
ve küçümsenen biri olmak için kendisine saygı
duyup itaat eden herkesten ayrılmasına benziyordu.
Ancak İsa, bunu ve hatta daha da fazlasını yaptı.
Baba Tanrı'yla olan ilahi konumunu kendi isteğiyle
terk etti. İnsan biçimini gönüllü olarak aldı. Hatta,
"İnsanoğlu" unvanı, Kendisi için en çok kullandığı
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unvandır. Bu unvan İncil'in ilk dört bölümünde
yetmiş dokuz kez geçer.
İsa, insan bedeni aldığında ne oldu? İnsan
olduğunda Tanrılığı azaldı mı? Tanrı olmayı
sürdürseydi gerçekten insan olabilir miydi?
Bu derste, Kutsal Kitap'ın bu konular hakkında neler
söylediğine bakacağız. Etüt edeceğimiz gerçekler çok
önemlidir. Kurtuluşumuzun İsa'nın tamamen Tanrı
olduğu gerçeğine ve aynı zamanda O'nun tamamen
insan olduğu gerçeğine bağlı olduğunu
keşfedeceksiniz.
Bu derste şunları inceleyeceksiniz...
Tanrı Oğlu Nasıl İnsan Oldu?
Tanrı Oğlu Neden İnsan Oldu?
Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır...
• "İnsanoğlu" unvanının İsa'nın kim olduğu
hakkında neler ifade ettiğini açıklamak.
• İsa Mesih'in İnsanoğlu olarak yeryüzünde
yaşadığı yaşamı tanımlamak.
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• İsa'nın insan oluşunun dört nedenini bildirmek.

TANRI OĞLU NASIL İNSAN OLDU?
Tanrı Oğlu İsa'nın nasıl insan olduğunu
tanımlayan kanıtlar var mı?
Beden Alıp İnsan Olması
Beden alıp insan olmak sözcüğü, bedende
sözcüğünden gelir. Tanrı dünyaya insan bedeninde
gelmiştir. Tanrı Oğlu İsa Mesih, beden alıp insan
olmuş Tanrı'dır — insanlığı giymiş Tanrı'dır.
İnsanoğlu unvanı, bize özellikle İsa'nın beden alıp
insan olmasından ve insanlığın temsilcisi olarak
hizmetinden söz eder.
İnsanoğlu, Eski Antlaşma ve peygamberliklerinde
Mesih'le ilgili bir unvandır. İbranice karşılığı Ben
Adham'dır. Bu, Adem Oğlu, İnsanoğlu, İnsanlığın
Oğlu olarak tercüme edilebilir ve İsa hakkında dört
şeyi vurgular:
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1. İsa gerçek bir insandı. Bedeni, Tanrı'nın
insanlara gözüktüğü bir kılık değiştirme değildi.
Gerçek insan yapısına sahipti.
2. Adem Oğlu İsa, Adem'le Havva'ya vaat edilen
kadının soyu — soylarından gelecek olan Şeytan'ı
yenecek olan kişiydi.
3. Adem Oğlu İsa, bütün insanlığa aittir. Sadece
bir tek ulus, zaman ya da yere değildir. O, bütün
insanlık için gelen Mesih'tir.
4. İsa yeryüzüne ancak insanlığın gerçek temsilcisi
olarak yerine getirebileceği bir görevle geldi.
Bakireden Doğdu
Tanrı Oğlu, hangi mucizeyle İnsanoğlu olmuştu?
İnsanların doğduğu gibi doğması gerekiyordu ve öyle
yaptı. Ancak çok önemli bir fark vardı. İsa'nın annesi
insan olduğu halde, Babası Tanrı'nın kendisiydi
Yeşaya'nın önceden hakkında peygamberlik ettiği
bakireden doğuşla Tanrı, insanlar arasında yaşamak
ve onlardan biri olmak üzere geldi.
Doktor Luka, verileri araştırarak İsa'nın doğumu
hakkında şunları yazdı:
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Luka 1:26-38 "...Tanrı, Melek Cebrail'i Celile'de
bulunan Nasıra adlı kente, Davut'un soyundan
Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi.
Kızın adı Meryem'di. Onun yanına giren melek,
'Selam, ey Tanrı'nın lütfuna erişen kız! Rab
seninledir' dedi."
Söylenenlere çok şaşıran Meryem, bu selamın ne
anlama gelebileceğini düşünmeye başladı. Ama
melek ona, 'Korkma Meryem' dedi, 'Sen Tanrı'nın
lütfuna eriştin. Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak,
adını İsa koyacaksın. O büyük olacak, kendisine
'Yüceler Yücesi'nin Oğlu' denecek.
Rab Tanrı O'na, atası Davut'un tahtını verecek. O
da sonsuza dek Yakup'un soyu üzerinde egemenlik
sürecek, egemenliğinin sonu gelmeyecektir.
Meryem meleğe, 'Bu nasıl olur? Ben erkeğe
varmadım ki' dedi.
Melek ona şöyle yanıt verdi: 'Kutsal Ruh senin
üzerine gelecek, Yüceler Yücesi'nin gücü sana gölge
salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı
Oğlu denecek'... 'Ben Rab'bin kuluyum' dedi
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Meryem, 'Bana dediğin gibi olsun.' Bundan sonra
melek onun yanından ayrıldı."
Meryem'in evleneceği adam olan Yusuf'un, onun
hamile olduğunu öğrendiğindeki olayı, İsa'nın
elçilerinden biri olan Matta, şöyle yazar:
Matta 1:19-25 "Nişanlısı Yusuf, doğru bir adam
olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak
istemediği için ondan sessizce ayrılmak
niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi üzerine Rab'bin
bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi: 'Davut
oğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan
korkma. Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal
Ruh'tandır. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa
koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O
kurtaracak.'
"Bütün bunlar, Rab'bin peygamber aracılığıyla
bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu: 'İşte, kız
gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel
koyacaklar.' İmmanuel, Tanrı bizimle demektir.
"Yusuf uyanınca Rab'bin meleğinin buyruğuna uydu
ve Meryem'i eş olarak yanına aldı. Ama oğlunu
83

doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı. Doğan
çocuğun adını İsa koydu."
İsa'nın insan olduğunu söylemek, Tanrı'nın insana
dönüştüğü ya da Tanrı olmayı bırakıp insan olduğu
anlamına gelmez. Oğul Tanrı, hâlâ Tanrı'ydı. Ama
İnsanoğlu olduğunda daha önce yapılmamış bir şey
yaptı: Tanrı olarak, yaratmış olduğu insan doğasını
üzerine aldı. Bundan sonra insansal doğa ve tanrısal
doğa bir tek varlıkta, bir tek kişide — gerçek Tanrı
ve gerçek insan olan İsa Mesih'te kusursuz bir
şekilde birleşti.
Yapmanız İçin
1 "İnsanoğlu" unvanı, İsa'nın ne olduğu gerçeğine
işaret eder?
a) İnsanlığın tam bir üyesi olduğu gerçeğine.
b) İnsan bir anne babadan doğmuş olduğuna.
c) İlk insan olan Adem oğlu olduğuna.
2 Tanrı Oğlu nasıl insan oldu?
a) Tanrılığı tamamen sona erdi ki, bunun yerine
insan olabilsin.
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b) Yeryüzüne gelip bir süre insan kılığında
yaşadı.
c) Annesi O'na Kutsal Ruh'tan hamile kaldı ve
bakire Meryem'den doğdu.
İnsansal Sınırları Kabul Etti
İsa, gerçek bir insan ve bizim temsilcimiz olmak için
kendisini şunlarla sınırladı:
İnsan bedeni ve doğası
İnsanlar arasındaki yaşam koşulları
Herkese açık olan ruhsal kaynaklar
İnsan bedeni ve doğası. İsa ölümsüzlüğünü bir
yana bıraktı ve zayıflıklarıyla insan bedenini aldı.
Hastalık, acı çekme ve ölüme açık oldu.
Sık sık aç, susuz ve yorgundu. Üzüntü, hayal
kırıklığı, hüsranlar ve kalp kırıklığının ne demek
olduğunu biliyordu. İnsansal sevinçler ve korkuları
yaşadı.
İnsanlar arasındaki yaşam koşulları. Evrenin
Yaratıcısı, gücünü bir kenara bırakıp çaresiz, küçük
bir bebek oldu. Bütün bilgelik ve bilginin kaynağı,
okula gidip okuma yazmayı ve Tanrı sözünü öğrendi.
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Bir marangoz olarak çalıştı. Meleklerin hepsinin
Kendisine tapındıkları görkem tahtını terk edip bir
hizmetkârın yerini aldı — Kendisiyle alay edildi,
küçümsendi, zulüm gördü — hayatını diğer insanlar
için hizmet ve kurban olarak sundu.
Herkese açık olan ruhsal kaynaklar. İsa Kendisini
hepimiz için açık olan ruhsal güç ve yöntemlerle
sınırlayarak Tanrı'nın bizim için istediği kalıbı bize
gösterdi. Dua etti ve Tanrı dualarını yanıtladı. Güç
için Tanrı'ya güvendi. Tanrı'nın evine gitti ve O'nun
sözünü öğrendi. Şeytan, O'nu günah işlemeye
ayartmaya çalışınca İsa, Kutsal Kitap'tan ayetler
aktardı ve onları içinde bulunduğu duruma uyarladı.
Herkese, yaptığı mucizelerin Tanrı'nın Ruhu'nun
Kendisi aracılığıyla çalışması olduğunu ve
öğretisinin de Tanrı'nın Kendisine söylemesini
istediği şeyler olduğunu söyledi.
Pavlus, Fİlipililer'e yazarken, İsa'nın bizim
Kurtarıcımız olmak için Kendini nasıl gönüllü olarak
alçalttığını ve Tanrı'nın O'nu nasıl onurlandırdığını
ve daha da onurlandıracağından söz eder.
Filipililer 2:6-11 "Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu
halde, Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak
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saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde
doğarak ululuğunu bir yana bıraktı."

İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh
üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.
Bunun için de Tanrı O'nu pek çok yükseltti ve O'na
her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki,
İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer
altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba
Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab
olduğunu açıkça söylesin."
Yapmanız İçin
3 Aşağıda İsa'nın yapmış olduğu dört şey yer
almaktadır. İsa'nın, Tanrı'nın ruhsal yaşamlarımız
için örneğini vermiş olduğu iki cümleyi seçin.
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a) Güç ve kuvvet için Tanrı'ya güvendi.
b) Yaşamını, günahlarımız için kurban olarak
verdi.
c) Tanrı sözünü inceledi.
d) Bakire Meryem'den doğmuştu.
4 Filipililer 2:6-11'e göre, Tanrı İsa'yı pek çok
yükseltti, çünkü
a) İsa birçok mucize yaptı ve doğa üzerindeki
gücünü gösterdi.
b) bizleri kurtarmak için çarmıhta ölmek üzere
kendini alçaktı.
c) insanlara dua ve oruçla ilgili kuralları öğretti.
Kusursuz Bir Hayat Yaşadı
İsa kusursuz bir hayat yaşadı. O'nda hiçbir kusur ya
da zayıflık yoktu. Düşmanları O'nda hiçbir kusur
bulamamışlardı. İsa büyürken, diğer erkek
çocuklarının ve genç adamlann karşılaştıklan
ayartılmalarla yüz yüze geldi. Ama O pak, dürüst,
içten, Tanrı ve diğer insanlara karşı sevgi dolu olarak
kaldı.
İsa günahtan nefret etti ve günah aleyhine konuştu,
ama günahkârı sevdi. Günahkârların dostu olarak
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tanındı. Buna karşın kendisi hiçbir zaman günah
işlemedi. Günahkârların yaşamlarını değiştirdi, ama
onlar O'nu değiştiremediler.
İsa'nın kusursuz hayatı, İnsanoğlu olarak hizmetinin
bir parçasıydı. İnsanlığın temsilcisi olarak, Tanrı'nın
her yasasını yerine getirdi. Tanrı'nın yasalarını
yerine getirenlere vaat edilen bütün bereketleri
(sonsuz yaşam ve Tanrı'nın evinde mutluluk) hak
etti. 1) Bizim suçluluğumuzu üzerine almak ve
günahlarımız için ölmek ve 2) bize kendi
doğruluğunu (Tanrı'nın önündeki doğru konumu) ve
Tanrı'nın yasalarını yerine getiren herkese vaat
edilen bütün bereketleri vermek için kusursuz bir
biçimde bizim yerimize geçen kişi olma niteliklerini
kazandı.
Şeytan, İsa'ya günah işlettirmeye ve O'nu
hizmetinden döndürmeye çalıştı. Ama İsa bu
ayartmalara karşı durdu ve bizi kurtarmak için
görevini yerine getirdi. Sadece kötülük yapmayı
reddetmekle kalmadı — doğru olanı yapmaya
kendini adamıştı. Sevginin beden almış şekliyle,
sevgisini, yaptıklarıyla ortaya koydu.
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İsa halka dönük hizmetine otuz yaşında başladı.
İnsanlara Tanrı hakkında ve nasıl O'nun krallığının
bir parçası olabilecekleri hakkında öğretti. Gelmiş
geçmiş en büyük Peygamber ve Öğretmen'di. Sadece
bir tek dokunuş ya da buyrukla yüzlerce hastayı
iyileştirdi. Günahkârlar O'na gelerek bağışlanma,
huzur, günahtan temizlenme ve O'nun sevgisiyle
dolu harikulade yeni bir hayat aldılar.
Elçilerin İşleri 10:38 "Tanrı'nın, Nasıralı İsa'yı
nasıl Kutsal Ruh'la ve kudretle meshettiğini
biliyorsunuz. İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor.
İblis'in baskısı altında olanların hepsini
iyileştiriyordu. Çünkü Tanrı O'nunla birlikteydi."
Ama İsa'nın dönemindeki din önderleri İsa'yı
kıskanıyorlardı ve O'nu Mesih olarak kabul
etmediler. O'nu yalan yere suçladılar ve aynen
Yeşaya'nın peygamberlik ettiği gibi O'nu çarmıha
gerdiler. Sıradan bir suçlu gibi, iki suçlunun arasında
çarmıha gerildi. Kurtarmaya geldiği insanlar O
ölürken O'nunla alay ettiler. Buna karşın İsa onları
hâlâ sevmeye devam etti ve şöyle dua etti:
Luka 23:34 İsa, "Baba, onları bağışla" dedi.
"Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar."
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İsa'nın kusursuz yaşamı mezarda son bulmadı. Baba
Tanrı O'nu üçüncü gün diriltti. Yeryüzünde kırk gün
daha kaldıktan sonra, bugün bizim temsilcimiz
olduğu cennete döndü. Dünyayı kusursuz adalet ve
kalıcı barışla yönetmek için bir gün oradan geri
gelecektir.
Yapmanız İçin
5 İsa ayartılma karşısında ne yaptı?
a) İnsanlardan uzakta tek başına yaşadı.
b) Onu reddetti, bunun yerine iyilik yaptı.
c) İnsan olduğunu göstermek için ona teslim
oldu.
6 Üzerinde düşünülecek bir şey: İsa'nın yaşamış
olduğu kusursuz hayat sizin için neden önemlidir?

TANRI OĞLU NEDEN İNSAN OLDU?
Tanrı Oğlu'nun insan oluşu hakkında dört neden
var.
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Tanrı neden insan oldu? Neden insansal doğayı alıp
insansal sınırlarla kendini sınırladı? Beden alıp insan
olması neden gerekliydi. Yanıtı dört maddede
özetleyebiliriz: 1) Vahiy, 2) Hazırlık, 3) Bizim
Yerimize Ölmesi, ve 4) Aracılık.
Vahiy
İsa, Tanrı'nın nasıl olduğunu bizlere göstermek için
insan olarak yaşadı. O'nda Tanrı'nın karakterini
görebiliriz. İsa'yı tanıyarak Tanrı'yı tanıyabilirsiniz.
Bu konuyu daha sonra ayrıntılarıyla inceleyeceğiz.
Tanrı Oğlu, kusursuz insanın nasıl olabileceğini bize
göstermek için insan oldu. İsa'nın kusursuz yaşamı
ve karakterinde, insanlık için örneğini, potansiyelini
ve Tanrı'nın bizim için olan planını görebiliriz. O
bizim örneğimizdir. Sözlerimiz, düşüncelerimiz ve
davranışlarımızın standardı O'dur. O bizde yaşadığı
ve bizleri Tanrı'nın çocukları yaptığı zaman sahip
olabileceğimiz hayatı bize gösterir.
Efesliler 4:13 "Sonunda hepimiz imanda ve
Tanrı'nın Oğlu'nu tanımada birliğe, yetkinliğe,
Mesih'in doluluğundaki olgunluk düzeyine
erişeceğiz."
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İsa'nın yaşamı ayrıca O'nun, hizmeti için sahip
olduğu özellikleri gösterdi. Günahsızlığı, bizim
yerimize geçmeye layık olduğunu gösterdi. Gücü,
bilgeliği ve sevgisi, Kralımız olmaya yeterli olduğunu
gösterdi.
Hazırlık
İsa'nın insan olarak hayatı, hizmeti için gerekli bir
hazırlıktı. Deneyimi, O'na insan doğası hakkında bir
anlayış verdi ve bu da O'nu Aracımız ve Yargıcımız
olmaya hazırladı.
İsa'nın Kâhinimiz olabilmesi için insan olması
gerekti. Zayıflıklarımızı paylaştı, sorunlarımızı
anladı, kendi çektiği acılardan ötürü itaatin bedelini
öğrendi. İsa, yeryüzündeyken kendisini izleyenler
için dua etti. Bugün de — gereksinimlerimizi
derinden anlayarak — bizim için gökte dua
etmektedir.
İbraniler 2:17-18 "Bunun için [İsa Mesih'in] her
yönden kardeşlerine benzemesi gerekiyordu. Öyle
ki, Tanrı'ya hizmetinde merhametli ve sadık bir
başkâhin olup halkın günahlarını bağışlatabilsin.
Çünkü kendisi denenip çektiği için denenenlere
yardım edebilir."
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İbraniler 4:14-16 "Tanrı Oğlu İsa gökleri aşan
büyük başkâhinimiz olduğu için açıkça
benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım. Çünkü
başkâhinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık
duyamayan biri değildir; tersine, her alanda bizim
gibi denenmiş, ama günah işlememiştir. Onun için
Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım; öyle
ki, yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve
lütuf bulalım."
İsa'nın insan olarak deneyimi, O'nu insanlar
üzerinde hükmetmeye hazırladı. Adem'in soyunun
kusursuz temsilcisi İnsanoğlu, insanlığın yöneticisi
olacaktır. Kusursuz Kral olacaktır, çünkü tam olarak
neye ihtiyacımız olduğunu bilir ve bizi anlar. Bizim
için öldüğünden, hayatlarımızı yönetme hakkına
sahiptir. Kendisine iman edenlerin yaşamlarında
egemenlik sürer. Bir gün bizim için öldüğü dünyayı
yönetecektir.
Daniel 7:13-14 "Gece görümlerimde insanoğluna
benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm.
Eskiden beri var Olan'in yanına doğru ilerledi,
O'nun önüne getirildi. Ona egemenlik, yücelik ve
krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden
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insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek
sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir
krallıktır."
Bizim Yerimize Ölmesi
İsa ölebilmek için doğmuştu. İnsanlığın hepsi günah
işledi ve sonsuza dek ölüme mahkûm edildi. Bizi
kurtarmanın tek yolu, Tanrı'nın Kendisinin bizim
cezamızı Kendi üzerine almasıydı. Ama Tanrı, Tanrı
olarak ölemezdi. Bu nedenle, bizim yerimize ölmek
ve bizleri günahlarımızdan kurtarmak için insan
oldu.
İsa, çarmıhta bizim yerimizi almaktan fazlasını yaptı.
Tanrı O'nu ölümden diriltti. Kendisini kabul eden
herkese sonsuz krallığında bir yer sunar. Tanrı,
Oğlu'nun bütün haklarını Tanrı oğulları olarak
paylaşabilelim diye, bizleri Kendisiyle birleştirdi.
İbraniler 2:9-11; 13-15 "Ama meleklerden biraz
aşağı kılınmış olan İsa'yı, Tanrı'nın lütfuyla herkes
için ölümü tatsın diye çektiği ölüm acısı sonucunda
yücelik ve onur tacı giydirilmiş olarak görüyoruz.
Birçok oğulu yüceliğe eriştirirken onların kurtuluş
öncüsünü acılarla yetkinliğe erdirmesi, her şeyi
kendisi için ve kendi aracılığıyla var eden Tanrı'ya
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uygun düşüyordu. Çünkü hepsi — kutsal kılan da
kutsal kılınanlar da — aynı Baba'dandır.
"İşte ben ve Tanrı'nın bana verdiği çocuklar' diyor.
Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa,
ölüm gücüne sahip olanı, yani İblis'i, ölüm
aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan
yapısını aldı. Bunu, ölüm korkusu yüzünden
yaşamları boyunca köle olanların hepsini özgür
kılmak için yaptı."
Aracılık
İsa, Tanrı'yla insanı bir araya getirebilmek için insan
oldu. Günah, kutsal Tanrı'yla yoz ve asi insan
arasında aşılması imkânsız bir uçurum
oluşturmuştu. Ama Tanrı'nın sevgisi uçurumun
üzerinde bir köprü kurmanın ve insanı Kendisine
geri getirmenin bir yolunu buldu. İsa, Tanrı'yla insan
arasında yeni bir antlaşmanın aracısı olmaya geldi.
1.Timoteos 2:5-6 "Çünkü tek Tanrı ve Tanrı'yla
insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan olan
ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş
bulunan Mesih İsa'dır."
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Yeni Antlaşma'nın yazıldığı dönemde aracılar, iflas
etmiş bir insanı temsil etmeleri için mahkeme
aracılığıyla tayin edilirdi ve o kişinin işlerini onlar
yürütmeye başlardı. Aracı, kişinin borçlu olduğu
herkesin borçlarını tamamen ödemesini sağlardı.
Eğer iflas etmiş kişinin sahip olduğu şeyler
borçlarını ödemeye yeterli değilse, aracı bu borçlan
kendisi öderdi.
Bu, İsa'nın çok güzel bir resmidir! O, Tanrı'nın
önünde bizim Aracımız'dır. Ölümü, günah
borcumuzu kapatır ve O'nda, bizi Tanrı'dan ayıran
günah ve suçluluktan özgür oluruz. Çarmıhı,
uçurumun üzerine köprü kurar. Bize yeni bir doğa —
Kendi doğasını vermiş ve bizleri Tanrı'nın çocukları
yapmıştır. Bizim insansal doğamızı üzerine alarak
bize uzanır ve bizleri daha iyi bir dünya için hazırlar.
Bizler Tanrı'nın çocukları olabilelim diye, Tanrı
Oğlu, İnsanoğlu olmuştur.
Galatyalılar 4:4-5 "Ama zaman dolunca Tanrı,
Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için
kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlu'nu
gönderdi. Öyle ki, bizler oğulluk hakkını alalım."
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1.Petrus 3:18 "Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya
ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru
olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve son kez
öldü."
Yapmanız İçin
7 Üzerinde düşünülecek bir şey: Bazı insanlar belirli
sorunları için dua etmezler, çünkü Tanrı'nın
kendilerini anlamayacağını ya da anlayış
göstermeyeceğini düşünürler. Bunda haklı mı, yoksa
haksız mıdırlar? Neden?
8 İsa Mesih, Tanrı'yla insan arasındaki tek aracıdır,
çünkü O,
a) Tanrı bizleri oğullar olarak kabul edebilsin
diye günahlarımız için ölmüştür.
b) izleyicilerine Tanrı hakkında birçok şey
öğretmiştir.
c) bizlere barış ve uyum için çalışmamız
gerektiğini göstermiştir.
d) insanları tövbe etmeleri için uyarmıştı.
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9 Tanrı Oğlu'nun neden insan olduğunu belirten
sözcükleri (üstte) ona anlamına veren cümlelerle
(altta) eşleştirin.
1) Vahiy
2) Hazırlık
3) Bizim Yerimize Ölmesi
4) Aracılık
...a Tanrı ve halkı arasındaki köprü olmak
...b Bizim için, bizim yerimize ölmek
...c O'nun ayartılmış olanlara yardım edebilmesi için
...d O'nu insanlığı yönetmeye yeterli kılmak için
...e Bizlere Tanrı'nın nasıl olduğunu göstermek için
İncil'in her yerinde, Tanrı'nın bizim için olan amacını
anlatan ve İsa'nın neden İnsanoğlu olduğunu
anlamamıza yardım eden bölümler bulunmaktadır.
İsa bunların hepsini şöyle özetler:
Luka 19:10 "İnsanoğlu, kaybolanı arayıp
kurtarmak için geldi."
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Yanıtlarınızı Kontrol Edin
5b) Onu reddetti ve bunun yerine iyilik yaptı.
1a) İnsanlığın tam bir üyesi olduğu gerçeğine.
6 Kendi yanıtınız. İsa’nın kusursuz hayatı önemlidir,
çünkü bu O’nu sizin kusursuz temsilciniz ve sizin
yerinizi alan kusursuz Kurban yapar.
2c) Bir erkeğe hiç varmamış annesi Meryem O’na
Kutsal Ruh'un mucizevi bir işi sonuç olarak hamile
kaldı, ve böylece Bakire Meryem’den doğdu.
7 Kendi yanıtınız. Bunlar yanlıştır, çünkü Oğul Tanrı
İsa Mesih, yeryüzünde yaşadı. Bütün insanların
karşılaştığı sorunların aynısıyla karşılaştı. Bugün
göktedir; anlayışlı, anlayan ve yardım edebilen bir
konumdadır. Şimdi herhangi bir sorununuz için İsa
Mesih aracılığıyla Tanrı’ya dua edebilirsiniz. O size
yardım edecektir!
3a Güç ve kuvvet için Tann’ya güvendi,
3c Tanrı sözünü inceledi.
8a) Tanrı bizi çocukları olarak kabul edebilsin diye,
bizim günahlarımız için öldü.
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4b) bizleri kurtarmak için çarmıhta ölmek üzere
kendini alçalttı.
9a 4) Aracılık
9b 3) Bizim yerimize ölmesi
9c 2) Hazırlık
9d 2) Hazırlık
9e 1) Vahiy
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Ders 5

TANRI SÖZÜ İSA MESİH
Konuşamamanın nasıl bir şey olabileceğini
düşünebiliyor musunuz? Başka insanlarla iletişim
kuramamanın nasıl bir şey olabileceğini? Bu korkunç
bir soyutlanma ve hüsran olurdu!
Çoğumuz insanlarla kolayca iletişim kurabilir ve
bunu genellikle içgüdüsel olarak yapar. Her gün
yüzlerce kelime kullanınz. Bunları, içimizdeki
duyguları, arzuları, düşünceleri ve amaçları dışa
vurmak için kullanırız. Bunlar aracılığıyla insanlar
bizi, biz de insanları tanıyabiliriz.
Bize iletişim kurma becerisini veren, Tanrı'dır. O,
Büyük İletişimci'dir ve Kendisini tanımamızı ister.
Tanrı'nın kim olduğunu merak etmemiz gerekmez.
O, kendi Oğlu'nu dünyaya göndererek bizimle
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konuşmuştur. Peygamberler Tanrı'nın hakkında ve
O'nun kendilerine ilettiği sözleri aktarmışlardır ve
bu sözler gerçekleşmiştir. Ama İsa Mesih çok daha
fazlasını yapmıştır. O sadece Tanrı'nın sözlerini
söylemekle kalmamıştır.
O diri, güçlü, tanrısal yetkiyle dolu olan Tanrı
Sözü'nün ta kendisidir. Tanrı'nın bilmemizi istediği
her şeyin başı ve sonu İsa Mesih'tedir.
İsa, Tanrı Sözü olarak bizlere Tanrı hakkında ne
söyler? Bu sorunun yanıtı, bu dersin konusudur.
Bu derste şunları inceleyeceksiniz...
Tanrı kendisini İsa'da tanıtmıştır.
Tanrı kendi isimlerini İsa'da açıklamıştır.
Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır...
• Tanrı'nın insanlara kendisini nasıl gösterdiğini
tanımlamak.
• Tanrı'nın karakterinin İsa Mesih'te gösterilen
niteliklerini listelemek.
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• İsa'nın, Tanrı'nın isimlerini nasıl yerine
getirdiğini açıklamak.

TANRI KENDİSİNİ İSA'DA
TANITMIŞTIR
Tanrı'nın İsa Mesih aracılığıyla Kendi karakteri,
duyguları, düşünceleri, planları, gücü ve isteği
hakkında bize neler gösterir?
Tanrı ruhtur. O'nu doğal duyularımızla göremeyiz,
işitemeyiz ya da hissedemeyiz. Öyleyse O'nu nasıl
tanıyabiliriz? Zayıf, günahkâr insanlar, her şeye gücü
yeten, kusursuz, görünmez Tanrı'yı nasıl anlayabilir?
Tanrı bize kendisini nasıl gösterebilir? Bu soruların
tek yanıtı, İsa'dır.
Tanrı'nın Karakteri
İsa bizlere Tanrı'yı insansal bir kişilik aracılığıyla
gösterir. Tanrı'nın karakterini O'nun Oğlu İsa'ya
bakarak bilebiliriz.
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Yuhanna 1:18 "Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse
görmedi. Baba'nın bağrında bulunan ve Tanrı olan
biricik Oğul O'nu tanıttı."
Yuhanna 14:9 İsa ... dedi, "Beni görmüş olan,
Baba'yı görmüştür."
Koloseliler 1:15 "Görünmez Tanrı'nın görünümü,
bütün yaratılışın ilk doğanı O'dur. "
Tanrı insanlarla birçok kez çeşitli yollardan
konuşmuştur, ama Tanrı'nın karakterinin en açık
vahyi, Tanrı'nın diri Sözü olan Oğlu'dur. Bizler İsa'da
yaşıyorsak, Tanrı bugün de bizimle konuşur. İsa'nın
yaşamı ve öğretileri, Tanrı'yı bize açıklar.
İbraniler 1:1, 3 "Tanrı eski zamanlarda
peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli
yollardan atalarımıza seslendi... Oğul, Tanrı
yüceliğinin parıltısı, O'nun varlığının öz
görünümüdür."
Yuhanna 1:1, 14 "Başlangıçta Söz vardı. Söz
Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı... Söz, insan
olup aramızda yaşadı. O'nun yüceliğini –Baba'dan
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gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul'un
yüceliğini– gördük."
İsa insanlara Tanrı hakkında öğretmekle kalmamış,
Tanrı'nın karakterini de göstermiştir. Tanrı'nın
kutsallığı, iyiliği, bilgeliği, adaleti, merhameti, gücü
ve sevgisinden söz etmiştir. İnsanlar bu özellikleri
O'nda görmüşlerdir. İsa, dünyanın şimdiye dek
işittiği en yüksek ahlaksal standartları bildirdi ve bu
standartlara göre yaşadı. Bilgeliği dünyayı hâlâ
şaşkınlık içinde bırakmaktadır. İnsanların
gereksinimlerine hizmet etmesi ve yaşamını
başkaları için vermesi, Tanrı'nın sevgisinin iş
başındaki haliydi.
İsa'nın bizim günahlarımız için öldüğü çarmıhta,
Tanrı'nın adaleti ve sevgisinin en açık şekilde
dışavurumunu görüyoruz. Tanrı'nın adaleti, günahın
ölümle cezalandırılmasını öngörüyordu. Tanrı'nın
günahkârlar için olan sevgisi, O'nu günahkârların
yerine ölmeye götürdü. Sevgisi, Kendisini çarmıha
gerenler için dua etmesine neden oldu. Ne kadar
büyük bir sevgi! Tanrımız, harika bir Tanrı'dır.
Yapmanız İçin
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1 İsa'nın yaptığı hangi iş Tanrı'nın adaletini ve
sevgisini bize çok açık bir şekilde göstermiştir?
a) Çarmıhtaki ölümü.
b) Hastaları iyileştirmesi.
c) İnsanlara öğretmesi.
2 Aşağıdaki çizelge İbraniler l:l,3'ü temel almaktadır.
Doğru sözcükleri İbraniler 1:1,3'ten seçerek çizelgeyi
tamamlayın.
İbraniler 1:1, 3 "Tanrı eski zamanlarda
peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli
yollardan atalarımıza seslendi... Oğul, Tanrı
yüceliğinin parıltısı, O'nun varlığının öz
görünümüdür."

Tanrı'nın Duyguları, Düşünceleri ve Planları
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İsa, öğretileri ve kişiliğinde Tanrı'nın duygularını,
düşüncelerini ve planlarını dışa vurdu. İsa büyük bir
Öğretmen'di, ama şöyle dedi:
Yuhanna 8:28 "...Kendiliğimden hiçbir şey
yapmadığımı, ama tıpkı Baba'nın bana öğrettiği
gibi konuştuğumu anlayacaksınız."
Yuhanna 15:15 "Babam'dan bütün işittiklerimi size
bildirdim."
O zaman, İsa'nın Müjdeler'deki öğretilerine,
Tanrı'nın gerçek vahyi olarak güvenebiliriz. Tanrı
bilge, sevgi dolu ve çocuklarına şefkatle bakan bir
Baba'dır. O, günah ve ikiyüzlülükten nefret eder,
ama günahkârların kurtulmasını ister. Bizlere
günahtan nasıl kurtulabileceğimizi söyler ve bizlere
mutlu bir yaşamın kurallarını verir. Kendisinden
uzaklaşmış çocuklarının günahlarını terk edip
Kendisine dönmelerini özlemle bekler. Sonsuz
krallığında bizler için planlamış olduğu harikulade
hayatı bildirir. Bu gerçeklere, Tanrı'nın yazılı
sözünde sahibiz.
Diri Söz olan İsa, Tanrı'nın duygularını ortaya
koymuştur. Tanrı İsa'da, dostlarının üzüntülerine,
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insanlığın çektiği acılara ve Kendisini reddeden, yok
olmaya koşmakta olan şehrin kör inançsızlığına
ağlamıştı. Tanrı'nın öfkesi, sahtekârlara, yapmacık
davrananlara ve dini kendi çıkarları için kullananlara
karşı alevlenmişti. İnsanları çobansız koyunlar gibi
günahları içinde kaybolmuş gördüğünde, Tanrı'nın
merhameti harekete geçmişti. Tanrı insanlara,
onların mutlu olmalarını, hastalık, günah, suçluluk
ve korkulardan özgür olmalarını arzuladığını
bildirmek istemişti.
Yapmanız İçin
3 İsa, insanlığın çektiği acılardan ötürü ağladığında
Tanrı'nın hangi karakter yapısının açık bir resmini
görürüz?
a) Duygularının
b) Düşüncelerinin
c) Planlarının
4 Her DOĞRU cümleyi seçin.
a) İsa'nın öğrettiği her şey Babası'ndan geldi.
b) İsa'nın hayatı, Tanrı'nın hiçbir şeye
kızmadığını göstermişti.
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c) İsa'nın öğretileri aracılığıyla, Tanrı'nın bizim
için olan planlarını öğrenebiliriz.
Tanrı'nın Gücü ve İradesi
İsa bizlere, Tanrı'nın sadece bize yardım etmeyi
istemekle kalmayıp, aynı zamanda bize yardım etme
gücüne sahip olduğunu gösterdi. İsa
yeryüzündeyken hastaları iyileştirdi ve günahkârları
bağışladı. İnsanların gereksinimleri her ne olursa
olsun onları Tanrı'nın gücüyle karşıladı. Baba'nın
iradesini yapmaya geldiğini söyledi ve davranışını
Tanrı'nın Kendisini gönderdiğinin kanıtı olarak
gösterdi. İsa'nın yaptığı mucizeler O'nun bize yardım
etmeye hem istekli olduğunu, hem de bunu
yapabilecek güce sahip olduğunu gösterdi. Tanrı'nın
bugün de bizleri iyileştirmeyi, bağışlamayı ve bütün
gereksinimlerimizi karşılamayı istediğini kanıtladı.
Yuhanna 5:36 "Tamamlamam için Baba'nın bana
verdiği işler, şu yaptığım işler, beni Baba'nın
gönderdiğine tanıklık ediyor."
1.Korintliler 1:24 "Mesih... Tanrı'nın gücü ve
Tanrı'nın bilgeliğidir."
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Ayrıca İsa bizlere, Baba'nın yaşamamızı istediği
türde hayatın nasıl olduğunu da gösterdi. Babası'na
itaat etti ve O'nunla yakın bir ilişki içinde yaşadı.
Tanrı bizim de böyle yapmamızı istemektedir.
Yapmanız İçin
5 Üzerinde düşünülecek bir şey. Birisinin size, "Ben
Tanrı'ya inanıyorum, ama O'nun benim sorunlarımla
ilgilenip onlar hakkında herhangi bir şey yapmak
için fazlasıyla uzakta olduğunu düşünüyorum"
dediğini varsayın. Ona nasıl bir yanıt verirdiniz?

TANRI KENDİ İSİMLERİNİ İSA'DA
AÇIKLAMIŞTIR
Tanrı'nın İsa'da gerçekleşen sekiz adı nedir?
Kutsal Kitap'ta Tanrı'nın birçok ismini görebiliriz.
Tanrı Sözü olan İsa onları anlamamıza yardım eder,
çünkü O, Tanrı'nın gerçek öz görünümüdür.
Ben'im
Tanrı, Musa'yı halkını yönetmek için çağırdığında
Musa O'na ismini sordu. Tanrı, "Ben Ben'im" diye
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yanıt verdi. Musa'ya, halka Ben'im'in onu yolladığını
söylemesini istedi. Bu isim bize Tanrı'nın sonsuz,
değişmez ve her zaman yanımızda olduğunu bildirir.
O'nda asla yalan yoktur. O, olduğu kişidir ve
amaçladığı şeyleri gerçekleştirir. O'na güvenebiliriz.
Ama Tanrı kimdir? Ne yapacaktır? İsa bu soruları,
Yuhanna Kitabı'nda kayıtlı olan vaazlarında yanıtlar.
Sekiz kez, Tanrı'nın ismi olan Ben'im'i Kendisi için
kullanmıştır. Bir keresinde, İbrahim'den önce var
olduğunu söyleyerek bunu, Kendi sonsuz doğasını
tanımlamak için kullanmıştır. Diğer zamanlarda İsa,
Tanrı'nın ismini Tanrı'nın karakterini ve Kendi
karakterini açıklamak — Tanrı'nın, Kendisine
gelenler için neler yaptığını göstermek — için
kullanmıştır. Yüce Ben'im bütün gereksinimlerimizi
karşılayacaktır.
1. "Yaşam ekmeği Ben'im" (Yuhanna 6:35)
2. "Ben dünyanın ışığıyım" (Yuhanna 8:12)
3. "İbrahim doğmadan önce ben varım" (Yuhanna
8:58)
4. "Kapı Ben'im" (Yuhanna 10:9)
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5. "Ben iyi çobanım" (Yuhanna 10:11)
6. "Diriliş ve yaşam Ben'im" (Yuhanna 11:25)
7. "Yol, gerçek ve yaşam Ben'im" (Yuhanna 14:6)
8. "Ben gerçek asmayım" (Yuhanna 15:1)
Yapmanız İçin
6 İsa'nın Tanrı'nın karakterini ve Kendi karakterini
açıklamak için Ben'im ismini kullandığı sekiz ayeti
okudunuz. Her tür ruhsal gereksinimin yanına,
İsa'nın onu Ben'im olarak nasıl karşıladığını gösteren
ayetin numarasını ve sözlerini önceki sayfadan seçin.
(Gereksinimi birden fazla ayet karşılayabilir). İlki
örnek olarak yapılmıştır.
a) Kısır, meyvesiz (Yuhanna. 15:1). İsa asmadır.
b) Ölü ya da ölmekte
c) Kandırılmış
d) Aç
e) Tehlikede
f) Karanlıkta
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g) Tanrı'dan ayrı
7 Üzerinde düşünülecek bir şey: 6'ncı alıştırma için
yaptığınız listenin üzerinden geçin. İsa'nın Ben'im
olarak karşılamasını istediğiniz her gereksiniminizi
seçin.
Yahve
Eski Antlaşma'da sık sık bulunan "Yahve" ismi,
bizim dilimizdeki Ben'im isminin karşılığıdır.
Öğrendiğiniz gibi, Sonsuz ya da Kendi Kendine Var
Olan anlamına gelir. Eski Antlaşma'da birleşik
isimler oluşturmak üzere bir sözcük diğer
sözcüklerle bağlantılı olarak kullanılır. Bunların
hepsi, Tanrı'nın kişisel vahiylerini temel alırlar ve
bizlere O'nun kim olduğunu ve insanlar için neler
yaptığını anlatırlar. Bizlere Tanrı'yı açıklayan Tanrı
Sözü İsa, Tanrı'nın bu isimlerinin gerçeğini bizlere
gösterir.
1. Yahve Yire:
Gereksinimlerimizi sağlayan RAB
Yaratılış 22:8 "İbrahim, 'Oğlum, yakmalık sunu
için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak' dedi.'"
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1.Petrus 1:19-20 "Biliyorsunuz ki... kusursuz ve
lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının
fidyesiyle kurtuldunuz. Dünyanın kuruluşundan
önce bilinen Mesih..."
İsa, suçluluğumuzu yok etmesi ve bizim yerimize
ölmesi için Tanrı'nın sağladığı kuzuydu.
2. Yahve Rafa:
Şifa veren RAB
Mısır'dan Çıkış 15:26 "Çünkü size şifa veren RAB
benim."
Matta 8:16 "İsa ... kötü ruhları tek sözle kovdu,
hastaların hepsini iyileştirdi."
Büyük Doktor İsa, bedeni, aklı, yüreği ve kırılmış
ruhu iyileştirir.
3. Yahve Şalom (selam):
RAB esenliktir
Hakimler 6:24 "Gidyon orada RAB için bir sunak
yaptı. Sunağa 'Yahve şalom (RAB esenliktir)' adını
verdi."

115

Yuhanna 14:23,27 "İsa ona şu karşılığı verdi...
'Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi
veriyorum."'
İsa bizlere, durumlara bağlı olmayan içsel huzur —
Tanrı'yla barışma, kendimizle barışıklık ve diğer
insanlarla barışıklık — verir.
4. El-Roi:
Rab Çobanımdır (Beni gören Tanrı)
Mezmur 23:1 "Rab çobanımdır, eksiğim olmaz."
Yuhanna 10:11 "İsa, 'Ben iyi çobanım. İyi çoban
koyunları uğruna canını verir' dedi.
İyi Çoban İsa bizleri kurtardı ve Kendisini izleyen
herkese bakmak için yaşamaktadır.
5. Yahve sidkenu:
RAB doğruluğumuzdur
Yeremya 23:6 "Onun döneminde Yahuda
kurtulacak, İsrail güvenlik içinde yaşayacak. O,
'Yahve sidkenu (RAB doğruluğumuzdur)' adıyla
anılacak."

116

2.Korintliler 5:21 "Tanrı, günahı bilmeyen Mesih'i
bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih
sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım."
Temiz bir yüreğe ve yaşama sahip olmanın bir tek
yolu vardır. Doğru bir yaşama ve Tanrı'yla doğru bir
ilişkiye sadece İsa'yla birlik aracılığıyla sahip
olabiliriz. Doğruluğumuz O'dur.
6. Yahve Şamma:
RAB orada
Hezekiel 48:35 "...Kentin adı 'Yahve şamma (RAB
orada)' olacak."
Matta 1:23 "'İşte, kız gebe kalıp bir oğul
doğuracak; adını İmmanuel koyacaklar.' İmmanuel,
Tanrı bizimle demektir."
İsa, her zaman bizimle olmaya söz vermiştir. Bize
yardım etmek için her zaman yakınımızdadır.
Çocukları her nereye giderlerse gitsinler, Kendisi de
orada, yanlarında bulunacaktır.
7. Yahve Nissi:
RAB sancağımdır
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Mısır'dan Çıkış 17:15 "Musa bir sunak yaptı, adını
'Yahve nissi (RAB sancağımdır)' koydu."
Yuhanna 16:33 "Dünyada sıkıntınız olacak. Ama
cesur olun, ben dünyayı yendim!"
Bu unvan, İsa'nın bizim Önderimiz, Zaferimiz ve
Gücümüz olduğu anlamına gelir. O'nunla, yaşamın
günlük savaşlarında güçlü ve zaferli olabiliriz.
Bu isimler sizin için ne anlama geliyor? Bunların
anlamı, eğer İsa'yı Kurtarıcınız olarak kabul
ediyorsanız, Rab'bin sizi iyileştireceğidir. Rab sizin
esenliğiniz olacaktır. Rab sizin doğruluğunuz olacak,
sizinle birlikte olacak ve sizin Zaferiniz olacaktır.
Eğer günahlarınızı itiraf ederek O'nu hayatınıza
davet eder ve yaşamınızı O'na teslim ederseniz, İsa
sizin için bunları sağlayacaktır.
Yapmanız İçin
8 Aşağıda, İsa'da dolu dolu açıklanan Tanrı'nın Eski
Antlaşma'daki isimlerini göreceksiniz. Her birinin
yanına Tanrı'nın sizin için ya da ailenizdeki birisi
için karşılayabileceği bir gereksinimi yazın.
Gereksinimlerimizi Sağlayan RAB
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Şifa veren RAB
RAB esenliktir
RAB Çobanımdır
RAB Doğruluğumuzdur
RAB Orada
RAB Sancağımdır
Birinci üniteyi bitirdiğinize göre, öğrenci
raporunuzda ÜNİTE 1 için olan soruları
yanıtlamaya hazırsınız. Önceki dersleri gözden
geçirin, sonra da öğrenci raporunuzdaki
talimatları izleyin. Yanıt kâğıdınızı öğrenci
raporunuzun ilk sayfasında yer alan adrese
gönderin.
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Yanıtlarınızı Kontrol Edin
4a Doğru
4b Yanlış
4c Doğru
1a) Çarmıhta öldüğünde
5 Kendi yanıtınız. İsa’nın insanlar için yaptığı
mucizeleri tanımlayıp, bunların, Tanrı’nın bizlere
yardım etmek için hem istekli olduğunu hem de
buna gücünün yettiğini gösterdiğini
açıklayabilirsiniz.
2 Çizelginiz aşağıdaki gibi olmalıdır.

6 Yanıtlarınız bunların aynı olmayabilir, ama benzer
olmalıdır,
6a Yuhanna 15:1, İsa asmadır,
6b Yuhanna 11:25 ve 14:6, İsa diriliş ve yaşamdır,
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6c Yuhanna 14:6, İsa gerçektir,
6d Yuhanna 6:35, İsa yaşam ekmeğidir,
6e Yuhanna 10:11, İsa iyi çobandır,
6f Yuhanna 8:12, İsa dünyanın ışığıdır,
6g Yuhanna 10:9, İsa kapıdır; Yuhanna 14:6, İsa
yoldur.
3a) Duyguların
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Ders 6

DÜNYANIN IŞIĞI İSA MESİH
Hiç karanlıkta yürüyüp de görebilmek için ışık
olmasını arzuladığınız oldu mu? İki yanınızda ya da
önünüzdeki yolda ne gibi tehlikeler olduğunu
bilmiyordunuz. Belki de doğru yolda olup
olmadığınızdan emin değildiniz. Karanlıkta
kaybolmak çok kolaydır.
Ya da belki de geceyi bildiğiniz ya da bilmediğiniz
bir düşmandan korkarak geçirmişsinizdir. Belki
korkunç şeylerin olacağını düşünmüşsünüzdür.
Ertesi gün, gün ışığında her şey ne kadar farklı
gözükmüştür gözünüze, değil mi? Işık güçlendikçe
gecenin korkuları silinip gider.
Kutsal Kitap'ın, karanlığı sık sık kötülük, hata,
belirsizlik, sıkıntı ve ölüm sembolü olarak
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kullanmasının nedenini kolayca anlayabilirsiniz.
Bunlar bizi korkutan ve kafamızı karıştıran türde
şeylerdir.
Kutsal Kitap buna tezat olarak ışığı, yaşam, sevinç,
gerçek ve iyi olan her şeyin sembolü olarak kullanır.
Bizlere İsa'nın dünyanın ışığı olduğunu söyler. Bu,
Tanrı Oğlu için çok güçlü ve tanımlayıcı bir isimdir.
Bunun ruhsal anlamını araştırdıkça, İsa'nın kim
olduğu hakkında daha harika gerçekler
öğreneceksiniz.
Bu derste şunları inceleyeceksiniz...
Dünyanın Işığa İhtiyacı Vardır
Işığın Yaptıkları
İnsanlar Işığa Nasıl Tepki Gösterirler?
Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır...
• İsa'nın neden dünyanın Işığı olmak için
geldiğini açıklamak.
• İsa'nın hayatının insanlar için nasıl ruhsal ışık
olduğunu açıklamak.
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• İnsanların İsa'nın ışığına gösterdikleri değişik
tepkileri sıralamak.

DÜNYANIN IŞIĞA İHTİYACI VARDIR
Tanrı, İsa'yı neden dünyanın ışığı olması için
gönderdi?
Günah Karanlığı Getirmiştir
Karanlık, ışığın eksikliğidir. Günah, ilk insanlar olan
Adem'le Havva'yı Tanrı'dan ayırdığı anda dünya
ruhsal bir karanlığa sürüklenmişti. Çünkü Tanrı
ışığın kaynağıdır. O'nsuz karanlıkta kaybolur, nerede
olduğumuzu bilmeden dolaşıp dururuz. Eski
Antlaşma'da ayrılığın getirdiği karanlığı okuyoruz.
Tanrı, peygamber Yeşaya'yı, İsrail'in itaatsiz halkına
şu mesajla gönderdi:
Yeşaya 59:2 "Suçlarınız sizi Tanrınız'dan ayırdı."
Halk şöyle yanıt verdi:
Yeşaya 59:9,10 "Bu yüzden adalet bizden uzak,
doğruluk bize erişemiyor. Işık bekliyoruz, yalnız
karanlık var; parıltı bekliyor, koyu karanlıkta
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yürüyoruz. Kör gibi duvarı el yordamıyla arıyor,
yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Öğle vakti alaca
karanlıktaymış gibi tökezliyoruz, güçlüler arasında
ölüler gibiyiz."
İşte size karanlıkta kaybolmuşluğun resmi! İncil'de
günahın karanlığından söz eder.
Efesliler 4:17-18 "Artık öteki uluslar gibi boş
düşüncelerle yaşamayın. Onların zihinleri karardı."
1.Yuhanna 2:11 "Kardeşinden nefret eden
karanlıktadır, karanlıkta yürür ve nereye gittiğini
bilmez. Çünkü karanlık gözlerini kör etmiştir."
Yapmanız İçin
1 Kutsal Kitap'a göre, dünyaya neden ruhsal karanlık
gelmiştir?
a) Kader, kısmetten.
b) Cahillikten.
c) Günahtan.
Işık Vaat Edildi
Tanrı ışıktır — bütün ışığın kaynağıdır. İnsanlar
Tanrı'nın ışığının özel bir vahyini alana dek ruhsal
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bir karanlık içindedirler. İsa bu yüzden dünyanın
ışığı oldu; bizlere Tanrı'nın ışığını vermeye, yani
Tanrı'nın sevgisini ve isteğini göstermeye geldi.
Yuhanna 1:4 "Yaşam O'ndaydı ve yaşam insanların
ışığıydı."
1.Yuhanna 1:5 "Tanrı ışıktır, O'nda hiç karanlık
yoktur."
İsa'nın kendisi hakkındaki sözlerine kulak verin:
Yuhanna 8:12 "Ben dünyanın ışığıyım. Benim
ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam
ışığına sahip olur."
Yuhanna 9:5 "Dünyada olduğum sürece dünyanın
ışığı Ben'im."
İsa'nın, Kendisinden dünyanın ışığı olarak söz
etmesi insanları şaşırtmamalıydı. Peygamber Yeşaya,
Mesih'in Tanrı'nın Işığı olarak geleceğini önceden
bildirmişti. Matta, Eski Antlaşma
peygamberliklerinden şu aktarmayı yapmış ve bunun
İsa'da gerçekleştiğini söylemişti:
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Matta 4:16 "Karanlıkta yaşayan halk, büyük bir
ışık gördü. Ölümün gölgelediği diyarda
yaşayanlara ışık doğdu."
Yapmanız İçin
2 Yuhanna 8:12'yi beş kez okuyun ve ezberleyin.
Yuhanna 8:12 "Ben dünyanın ışığıyım. Benim
ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam
ışığına sahip olur."
3 İsa dünyanın ışığı olmaya geldi, çünkü insanlar
fakirlik içinde
ruhsal karanlık içinde
sağlıksız bir ortamda yaşıyordu.

IŞIĞIN YAPTIKLARI
İsa'nın dünyanın ışığı olması size ve başka
insanlara nasıl yardım eder?
Işık Karanlığı Kovar
Işık olan İsa karanlığı kovar. İnsanın yüreğindeki
ışığın varlığı günah, suçluluk ve korkuyu kovar.
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Sevgisi nefreti kovar. Işığı, umut, güven, teselli ve
ruha güç verir.
Mezmur 27:1 "RAB benim ışığım, kurtuluşumdur,
kimseden korkmam. RAB yaşamımın kalesidir,
kimseden yılmam."
Işık karanlıktan güçlüdür. "Dünyadaki karanlığın
hepsi bir araya gelse bir tek mumu söndüremez."
Eğer yaşamınızda İsa varsa, etrafınızdaki kötü güçler
ve yaşamın karanlık deneyimleri O'nun ışığını
söndüremez. Aylardır hasta olan ve yatağından
kalkamayan Hıristiyan bir kadın her zaman güler
yüzlüydü. Birisi ona dışarı çıkıp güneşi bile
göremediği halde nasıl olup da böylesine güler yüzlü
olduğunu sorduğunda, "Odam karanlık, ama
Tanrı'nın Oğlu benim yüreğimde" diye yanıt
vermişti. İsa, onun içindeki kasvet ve üzüntüyü
kovan ruhsal ışık kaynağıydı. Onun ruhunu güneş
ışığıyla dolduruyordu.
Yuhanna 1:5 "Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu
alt edemedi."
Mika 7:8 "Karanlıkta kalsam bile RAB bana ışık
olur."
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Yapmanız İçin
4 Korku, suçluluk, günah, nefret ve kızgınlık bir
insanın yüreğinden nasıl atılabilir?
a)
b)
c)
d)

İyi bir eğitimle.
Olumlu düşünmekle.
Doğru tutumlar için olan kurallarla.
İsa'nın varlığıyla.

5 Üzerinde düşünülecek bir şey: Yüreğinizde İsa'nın
ışığına ihtiyacı olan karanlık yerler var mı? Şimdi
dua edip O'ndan karanlığı kovmasını isteyin.
Işık, Gösterir
Işık her şeyi olduğu gibi görmemizi sağlar. Ruhsal
gerçeği anlayabilmemizin tek yolu, Tanrı'dan gelen
ruhsal ışıktır. Bu ışığı, Tanrı'nın yazılı sözü olan
Kutsal Kitap'ta ve Tanrı'nın diri Sözü olan İsa
Mesih'te buluyoruz. İsa yaşamı gösteren ve
yorumlayandır. Tanrı sözünü anlamamıza yardım
eder ve O'nun bizim için istediği yolu gösterir. Yol,
Kendisidir.
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Yuhanna 14:6 "İsa, 'Yol, gerçek ve yaşam Ben'im'
dedi. 'Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse
gelemez.'"
İsa, kendimizi olduğumuz gibi görmemize yardım
eder. Kusursuz hayatı ve öğretilerinde, bizler,
kendimizin Tanrı'nın bizim için olan standartlarına
erişmekten ne kadar uzak olduğumuzu görüyoruz.
Günahlarımızı, gururumuzu, bencilliğimizi, gizli
amaçlarımızı görüyoruz. İsa bizlere bağışlanmaya
olan gereksinimlerimizi ve bize sunduğu yeni hayatı
gösterir.
2.Korintliler 4:6 "Çünkü, 'Işık karanlıktan
parlayacak' diyen Tanrı, İsa Mesih'in yüzünde
parlayan kendi yüceliğini tanımamızdan doğan
ışığı bize vermek için yüreklerimizi aydınlattı."
İbraniler 1:3 "Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı,
O'nun varlığının öz görünümüdür."
Yapmanız İçin
Üzerinde düşünülecek bir şey: Birisinin size, "Benim
Hıristiyan olmam gerekmiyor. Ben iyi bir insanım.
Kimseyi öldürmedim ve çok kötü şeyler yapmadım"
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dediğini düşünün. İsa'nın ışığı bu insanın ruhsal
gereksinimini görmesine nasıl yardım edebilir?
Işık Enerjidir
Işık, parlak bir enerjidir. Bilim adamları güneşten
gelen ışık hakkında sürekli yeni şeyler öğreniyorlar.
Enerjisi, çok büyük bir kaynak oluşturmaktadır.
İnsanlar güneş ışığını evlerini ısıtmak ve
makinelerini çalıştırmak için kullanabilirler. Ama en
iyi etkisi, yaşam ve sağlık üzerindedir. Birçok bitki
gölgede büyüyemez. Güneş ışığı birçok mikrobu
öldürür, sağlığımıza ve gücümüze katkıda bulunur.
Dünyayı güneşsiz düşünün. Isı yok. Yaşam yok. Onu
yörüngesinde tutacak hiçbir güç yok. Karanlık bir
gökyüzünde kayıp, yıkıma giden donmuş bir top
olurdu dünyamız.
Güneş yeryüzü için neyse, İsa da bizim için odur.
Bize yaşam, sağlık, enerji ve güç verir. Sevgisiyle bizi
Kendisine yakın tutar. Bedenlerimizi ve ruhlarımızı
iyileştirir. İsa'nın Kendisini izleyenlere verdiği yaşam
ışığı ölümden daha güçlüdür. İsa geri döndüğünde
hiçbir şey, ölüm bile bizi durduramayacaktır.
Tohumlarından çıkıp güneş ışığına uzanan bitkiler
gibi, O'nunla buluşmak üzere yükseleceğiz.
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1.Selanikliler 4:16-17 "Rab'bin kendisi, bir emir
çağrısıyla, başmeleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın
borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler
dirilecek. Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta
olanlar, onlarla birlikte Rab'bi havada karşılamak
üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece
sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız."
Yapmanız İçin
7 Biraz önce gördüğünüz kıyaslamada güneş
yeryüzündeki bitkiler için neyse, İsa da kimin için
aynıdır?
a) Babası.
b) Kendisini izleyenler.
c) Melekler.
Işık Tarafsızdır
Işık herkes içindir, her yerdedir. Güneş tepelerde ve
vadide, zenginler ve fakirlerin, bilge insanlar ve
akılsızların üzerinde parladığı gibi, İsa'nın ışığı da
bütün dünyada, hem iyilerin hem de kötülerin
üzerinde parlar. Bazı insanlar Kurtarıcı'nın sadece
kendi ulusları için olduğunu düşünmüşlerdi. Ama
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Tanrı kurtuluşunun ışığının bütün dünya için
olduğunu açıkça bildirir.
Yuhanna 1:9 "Dünyaya gelen, her insanı
aydınlatan gerçek ışık vardı."
Luka 1:78-79 "Çünkü Tanrımız'ın yüreği merhamet
doludur. O'nun merhameti sayesinde, yücelerden
doğan Güneş, karanlıkta ve ölümün gölgesinde
yaşayanlara ışık saçmak ve ayaklarımızı esenlik
yoluna yöneltmek üzere yardımımıza gelecektir."
Kör bir adam yol kenarında oturmuş dileniyordu. Bir
kalabalığın geldiğini duydu. İsa'nın ve O'nunla
birlikte olan kalabalığın oradan geçmekte olduğunu
duydu. Dilenci İsa'nın iyileştirme gücünü işitmişti.
Yüksek sesle, "Davut Oğlu! İsa! Bana merhamet et!"
diye bağırdı. Oradaki insanlar onu azarlayıp sessiz
olmasını söylediler. İsa'nın dilenciye yardım etmeye
vakti olmadığını düşündüler. Ama İsa'nın Kendisini
çağıran herkes için vakti vardır ve hepsine yardım
edecektir. Dilenci bağırmaya devam etti. İsa durdu
ve dilenciyi yanına getirtti. İsa onu iyileştirdi.
Luka 18:43 "Adam o anda görmeye başladı ve
Tanrı'yı yücelterek İsa'nın ardından gitti."
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Dilenci İsa'yla karşılaştıktan sonra yaşamı yepyeni
bir anlam ve yön kazandı. Karanlık dünyası
aydınlandı. Daha önce ne olduğu, dilenmek için
nerede oturduğu, karanlıkta tökezleyerek nasıl
yürüdüğü artık önemli değildi. Artık ışıkta
yürüyordu — artık kör bir dilenci değil, dünyanın
Işığı olan İsa'nın bir izleyicisiydi.
Yapmanız İçin
8 İsa'nın dünyanın ışığı olarak parlamasının dört
yolunu öğrendiniz. Üstte yer alan yolu, altta yer alan
çözümlediği hata ya da sorunla eşleştirin.
1) Karanlığı kovar
2) Gösterir
3) Enerjidir
4) Tarafsızdır
...a Hıristiyanlık sadece eğitim görmemiş kişiler
içindir.
...b Ölüm her şeyin sonudur.
...c Kutsal Kitap'ı anlayamam.
...d Tanrı'nın beni gerçekten sevdiğini
sanmıyorum.
...e Yüreğim nefret ve korkuyla dolu.
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9 Boşluklara gelince isminizi okuyun:
Luka l:78-79'un yerine gelişi olarak Tanrı,
kurtuluşun parlak şafağının, ölümün karanlık
gölgesinde yaşayan .......... üzerinde yükselip
göklerden .......... üstüne ışımasına neden
olacaktır........... ayaklarını esenlik yoluna
yöneltecektir.
10 Üzerinde düşünülecek bir şey: Dilenci İsa'ya
seslendiği için sizce onun hayatında kaç tane
değişiklik oldu?

İNSANLAR IŞIĞA NASIL TEPKİ
GÖSTERİRLER
Dünyanın Işığı olan İsa'ya nasıl bir karşılık
verilmiştir?
Reddetmek
Bazı insanlar İsa'yı sevmezler ve O'nun ışığını
reddederler. Kendi istedikleri şekilde yaşamayı
sürdürmek ve kendi yollarına devam etmek isterler.
İsa'nın kendilerine yapmalarını söylediği şeyleri
yapmayı istemezler. İsa yeryüzündeyken bazı
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insanlar O'ndan nefret ediyordu, çünkü O'nun
öğretisi kendilerinin ne tür günahkârlar olduğunu
görmelerine neden olmuştu. Işığı söndürmeyi, O'nu
öldürmeyi istediler. Müjde'ye karşı mücadele
verdiler. İsa, kurtuluşu herkes için getirdiğini onlara
bildirdi. O'nu her kim kabul ederse kurtulacaktır.
Ama O'nun ışığını reddedenler kendilerini karanlıkta
yaşayıp karanlıkta ölmeye mahkûm etmektedirler.
Yuhanna 3:19-20 "Dünyaya ışık geldi, ama
insanlar ışığın yerine karanlığı sevdiler. Çünkü
yaptıkları işler kötüydü. Kötülük yapan herkes
ışıktan nefret eder ve yaptıkları açığa çıkmasın
diye ışığa yaklaşmaz."
Kabul Etmek
İsa, "Beni izleyende yaşam ışığı olur" diye vaat
etmişti. İsa'yı kabul ettiğinizde ışık sizin malınız
olur. Ayrıca O'nun ışığına her gün deneyim olarak da
sahip olmaya devam ediyorsunuz. İsa ışıktır. O'na
sahip olmak, yaşamın ışığına ve bunun getirdiği
bütün ışığa sahip olmaktır. Dünyanın ışığına sahip
olmak bilgiden, iradeden, belirli bir dinin mensubu
olmaktan ötedir. İsa hakkında bir şeyler bilmek,
O'nun öğretilerini bilmekten ötedir. İsa'ya
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hayatınızda parlak, enerjik ve yol gösteren bir güç
olarak sahip olmaktır.
İsa, "Beni her kim izlerse" der. Tanrı'nın ışığına sahip
olmak için bir şey yapmalıyız. Yani İsa'yı izlemeli ve
O'nun ışığında yürümeliyiz. Tanrı Kendisini ve
gerçeğini, gerçeği kabul etmeye ve Kendisini
izlemeye razı olanlara gösterir. Bize günbegün yol
gösterir.
1.Yuhanna 1:7 "Ama O ışıkta olduğu gibi, biz de
ışıkta yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız olur ve
O'nun Oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan
arındırır."
Süleyman'ın Özdeyişleri 4:18 "Oysa doğruların
yolu şafak ışığı gibidir, giderek öğle güneşinin
parlaklığına erişir."
İsa'yı izlemek ve yaşamın ışığına sahip olmak istiyor
musunuz? O zaman O'nu hayatınızın her alanına
davet edin. O'nun varlığının sizdeki her karanlığı
kovmasına izin verin. O'nun ışığını izleyin ve onu
etrafınızdaki insanlarla paylaşın. Yaşamınızı, Kendi
ışığıyla doldurabilmesi için O'na teslim edin.
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Dua
İsa, lütfen yaşamıma gel! Günahlarımı bağışla ve
yüreğimdeki bütün karanlığı kov. Beni istediğin türde bir
insan olmam üzere değiştir. Beni Kendi ışığınla pırıl pırıl
yap. Seni her gün izlememe yardım et! Işığın için sana
teşekkür ediyorum. Amin.
Yapmanız İçin
11 İsa'yı dünyanın ışığı olarak yaşamınıza kabul
etmek ne anlama gelir?
a) Hıristiyanlık'ın iyi bir din olduğunu
düşünmek.
b) Daha iyi biri olmaya karar vermek.
c) O'nun varlığının sizin içinizde ve sizinle
birlikte olması.
12 Üzerinde düşünülecek bir şey: Şimdiye kadar
İsa'yı kabul etmediyseniz, O'nu şimdi kabul etmek
ister misiniz? Bu derste verilen duayı kullanabilir ya
da kendi sözcüklerinizle dua edebilirsiniz. Eğer O'nu
kabul ettiyseniz, yaşamınıza getirdiği ışık için O'na
teşekkür edin.
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Yanıtlarınızı Kontrol Edin
6 Kendi yanıtınız. İsa’nın hayatının kendimizi
gerçekten olduğumuz gibi görmemize yardım eden
bir ışık olduğunu öğrendiniz. İnsan kendi hayatını
İsa’nın kusursuz hayatıyla kıyaslarsa arada birçok
fark görecektir. Böyle bir kıyaslama kişinin kendi
ruhsal gereksinimini görmesine yardım edecektir.
1c) Günahtan
7b) Kendisini izleyenler
3b) Ruhsal karanlık içinde
8 Aşağıdaki yanıtlar derste söylenenlere uygun
düşmektedir. Ancak başka yanıtlar da mümkündür.
8a 4) Tarafsızdır
8b 3) Enerjidir
8c 2) Gösterir
8d 2) Gösterir
8e 1) Karanlığı kovar
4d) İsa’nın varlığıyla
11c) O’nun varlığının sizin içinizde ve sizinle
birlikte olması.
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Ders 7

İYİLEŞTİREN VE KUTSAL RUH'LA
VAFTİZ EDEN İSA MESİH
Şimdiye kadar İsa hakkında birçok şey okudunuz.
O'nun vaat edilmiş Mesih, Tanrı Oğlu, İnsanoğlu,
Tanrı Sözü ve Dünyanın Işığı olduğunu öğrendiniz.
Bu unvanlar bize O'nun kim olduğu hakkında önemli
gerçekleri gösterirler.
İsa'nın yaptığı işlere bakmak, O'nun kim olduğunu
anlamanın bir başka yoludur. Bu derste, O'nun
işlerinden ikisine bakacağız: İsa bedenlerimizi ve
ruhlarımızı iyileştirir ve bizleri Kutsal Ruh'la vaftiz
eder. İsa'nın bunları hangi vasıfla yapabildiğini
bilmek önemlidir. O, bedenlerimiz dâhil, her şeyi
yaratan Tanrı Oğlu olduğu için bunları yapabilir.
Gökte Baba'nın sağına yükseltilen kusursuz kurban,
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İnsanoğlu olduğu için bizleri Kutsal Ruh'la vaftiz
edebilir. Oradan Kutsal Ruh'u çocuklarının üzerine
gönderir. Bunları bizim için yapar, çünkü bizi sever.
O harika bir Arkadaştır!
İsa bugün de yaşıyor; bizi iyileştiren ve Vaftiz Eden
Kişi olmaya devam etmektedir. O'nun bu
hizmetlerini gördükçe, bunların içerdiği birçok
harikulade bereketi de keşfedeceksiniz.
Bu derste şunları inceleyeceksiniz.
Tanrısal Doktor İsa
Kutsal Ruh'la Vaftiz Eden İsa
Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır...
• İsa'nın neden günümüzde insanları
iyileştirebildiğini açıklamak.
• Kutsal Kitap'ın Kutsal Ruh'ta vaftiz hakkında
söylediklerini açıklamak.
• İsa'nın sizi iyileştirebileceğine ve Kutsal Ruh'la
vaftiz edebileceğine güvenebileceğinizi bilmek.
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TANRISAL DOKTOR İSA MESİH
İsa Mesih'in günümüzde de insanları
iyileştirebilmesi devam eder mi?
İncil'in ilk dört bölümünde, İsa'yla bedeni ve ruhu
iyileştiren Büyük Doktor olarak tanışıyor ve O'na ait
olanlarla konuştuğumuzda aynı şeyleri bugün de
yaptığını keşfediyoruz.
Bedeni ve Ruhu İyileştiren
Doktor nedir? Ne yapar? Bu soruların yanıtı, İsa'yı
Büyük Doktorumuz olarak takdir etmemize yardımcı
olacaktır. İyi bir doktor:
1. Hastalara yardım etmeyi ve onları iyileştirmeyi
ister.
2. Hastaları tedavi etme yetkisine sahiptir ve
bunu yapmaya hazırlanmıştır.
3. Hastalarını iyice muayene eder.
4. Teşhis koyar.
5. Doğru tedavinin ne olduğunu söyler.
6. Gereken tedaviyi uygular (hastanın onayıyla).
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Yukarıdaki altı cümle İsa için de geçerli midir?
Evet!
Hem de hepsi! İsa, ruhen ve bedenen hasta olanlarla
ilgilendiğini göstermiştir. Yaratıcımız olarak,
sorunlarımızın ne olduğunu keşfetmek için tıbbi
tahliller yapmasına gerek yoktur. Bizi tanır ve
gereksinimlerimizi bilir. Bizi O yaratmıştır ve doğru
çalışmayan herhangi bir uzvumuzu kolaylıkla
iyileştirebilir.
İyileştirme ve kurtarış, Kurtarıcı'nın hizmetinin çok
önemli parçalarıdır. Hatta Kutsal Kitap'ta geçen
kurtuluş sözcüğü, ruhun kurtuluşu ve güvenliğinin
yanı sıra, bedenin sağlığını da içerir.
Matta 4:23-24 "İsa, Celile bölgesinin her tarafını
dolaştı. Buralardaki havralarda öğretiyor, göksel
egemenliğin Müjdesi'ni duyuruyor, halk arasında
rastlanan her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu.
Ünü bütün Suriye'ye yayılmıştı. Türlü hastalıklara
yakalanmış bütün hastaları, acı çekenleri, cinlileri,
saralıları, felçlileri O'na getirdiler; hepsini
iyileştirdi.
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Matta 8:17 "Bu, Peygamber Yeşaya aracılığıyla
bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu:
'Zayıflıklarımızı O kaldırdı, hastalıklarımızı O
üstlendi.'"
İsa, iyileşmek için Kendisine gelen herkesi —
körleri, hastaları, sakatları ve ruhları korku, şüphe
ve nefretle dolu olan herkesi — iyileştirdi.
Tanrısal Doktorumuz, insanın bedeni, aklı,
duyguları ve ruhu olmak üzere her uzvunu
iyileştirmeye gelmiştir. O, yaşamın tadını bütün
doluluğuyla çıkarmamızı ister.
Yuhanna 10:10 "Bense insanlar yaşama, bol
yaşama sahip olsunlar diye geldim."
İşi Devam Ediyor
İsa hâlâ Büyük Doktor'dur. Kendisini izleyenleri,
hastaları Kendi ismiyle iyileştirmeye göndermiştir.
Yeryüzündeyken yaptıklarını, bugün duaya yanıt
olarak ve Kutsal Ruh aracılığıyla yapmaktadır. İsa
bugün de aynıdır. Binlerce kişi, İsa'nın, dualarına
yanıt vererek kendilerini iyileştirdiğini size
söyleyebilir.
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Markos 16:17-18, 20 "'İman edenlerle birlikte
görülecek belirtiler şunlardır: Benim adımla cinleri
kovacaklar, yeni dillerle konuşacaklar... Ellerini
hastaların üzerine koyacaklar ve hastalar
iyileşecek.' Öğrencileri de gidip Tanrı sözünü her
yere yaydılar. Rab onlarla birlikte çalışıyor,
görülen belirtilerle sözünü doğruluyordu."
İbraniler 13:8 "İsa Mesih, dün, bugün ve sonsuza
dek aynıdır."
Yakup 5:14-15 "İçinizden biri hasta mı, kilisenin
ihtiyarlarını çağırtsın; Rab'bin adıyla üzerine yağ
sürüp onun için dua etsinler. İmanla edilen dua
hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa
kaldıracaktır. Eğer hasta günah işlemişse,
günahları bağışlanacaktır."
İmanla edilen dua, hastayı iyileştirecek ve Rab onu
ayağa kaldıracak. Eğer hasta günah işlemişse
günahları bağışlanacak."
Yapmanız İçin
1 Kutsal Kitap'a göre, kurtuluşa neler dâhildir?
a) Sadece fiziksel beden
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b) Sadece akıl ve ruh
c) Beden, akıl ve ruh
2 İsa her hastalığımızı iyileştirebilir, çünkü
a) bizi yaratan O'dur.
b) yeryüzünde yaşamıştır.
c) Tanrı hakkında öğretmiştir.
3 Bir arkadaşınızın size, "İsa'nın bugün de insanları
iyileştirdiğinden nasıl emin olabilirim?" diye
sorduğunu düşünün. Aşağıdaki listeden, onun
sorusuna en iyi yanıtı oluşturacak iki ayeti seçin.
a)
b)
c)
d)

Matta 4:23-24
Yuhanna 10:10
İbraniler 13:8
Yakup 5:14-15

KUTSAL RUH'LA VAFTİZ EDEN İSA
MESİH
Kutsal Kitap, Kutsal Ruh'un gelişi hakkında
neler söyler?
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Eski Antlaşma'da, Kutsal Ruh'la dolu olan
peygamberler, kâhinler ve yöneticiler gibi bir
kesimin var olduğunu okuyoruz. Bu kişilerin Tanrı
için ayrılmak üzere yağla meshedildiklerini
hatırlayacaksınız. Üzerlerine dökülen yağ
simgeseldir. Yapmalarını istediği şeyleri yapabilmek
ve kendilerine güç vermek için üzerlerine Kendi
Ruhu'nu dökmesi için Tanrı'ya bağımlıydılar.
Bir gün Tanrı, Peygamber Yoel'e harikulade bir
vaatte bulundu. Tanrı'nın Kendi Ruhu'nu, sadece
önderlerin değil, bütün insanların üzerine dökeceği
bir zaman gelecekti.
Yoel 2:28-29 "Ondan sonra bütün insanların
üzerine Ruhum'u dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız
peygamberlikte bulunacaklar. Yaşlılarınız düşler,
gençleriniz görümler görecek. O günler kadın, erkek
kullarınızın üzerine de Ruhum'u dökeceğim."
Yüzyıllar sonra Tanrı, Vaftizci Yahya'ya, Mesih'in
insanları Kutsal Ruh'la vaftiz edeceğini söyledi.
Tanrı, Vaftizci Yahya'yı, Mesih'in yolunu
hazırlayacak özel bir haberci olarak ve O'nu halkın
önünde temsil etmek üzere gönderdi. Yahya'nın
konuşmalarını duymak için büyük kalabalıklar
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toplanıyordu. Yahya, onların günahlarından tövbe
ettiklerini ve artık Tanrı'ya ait olduklarını göstermek
için birçoğunu suyla vaftiz etti. Onlara şöyle dedi:
Matta 3:11 "Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz
ediyorum, ama benden sonra gelen benden daha
güçlüdür. Ben O'nun çarıklarını çıkarmaya bile
layık değilim. O sizi Kutsal Ruh'la ve ateşle vaftiz
edecek."
Bunun üzerinden çok geçmeden Yahya, İsa'yı halka
tanıttı. Yahya, İsa'yı ve hizmetini tanımlamak için
dört tanım kullanır:
1. Tanrı Kuzusu
2. Benden daha büyük olan Kişi
3. Kutsal Ruh'la vaftiz eden Kişi
4. Tanrı Oğlu
Yuhanna 1:29-30, 32-34 Yahya ertesi gün İsa'nın
kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: "İşte,
dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı
Kuzusu! Kendisi için, 'Benden sonra biri geliyor, O
benden üstündür. Çünkü O benden önce vardı'
dediğim kişi işte budur." Yahya tanıklığını şöyle
sürdürdü: "Ruh'un güvercin gibi gökten indiğini,
148

O'nun üzerinde durduğunu gördüm. ...Suyla vaftiz
etmek için beni gönderen, "Ruh'un kimin üzerine
inip durduğunu görürsen, Kutsal Ruh'la vaftiz eden
O'dur" dedi. Ben de gördüm ve "Tanrı'nın Oğlu
budur" diye tanıklık ettim.'
Gördüğünüz gibi, Kutsal Kitap'ta ("daldırmak" ya da
"suya batırmak" anlamına gelen) "vaftiz" sözcüğü iki
ayrı deneyimden söz eder: 1) Kişinin tövbe ettiğini
göstermesi için suya daldırılması. 2) Kutsal Ruh
armağanını almak. Tanrı, Kutsal Ruh'u inanlıların
üzerine döktüğü, onlara yolladığı ya da verdiğinde,
onlar Kutsal Ruh'la "vaftiz olur"lar. Bunun sonucu
olarak Kutsal Ruh'la dolarlar.
İsa'nın üç buçuk yıllık halka dönük hizmeti boyunca
elçileri birçok kez O'nun kendilerini ne zaman
Kutsal Ruh'la vaftiz edeceğini merak etmiş olmalılar.
İsa bu deneyime, "Baba'nın vaadi" dedi. Ama onları
Kutsal Ruh'la Vaftiz Eden Kişi olmadan önce Tanrı
Kuzusu olarak görevini yerine getirmeliydi. Ölmesi,
dirilmesi ve göğe gitmesi gerekiyordu. Bundan sonra
Kutsal Ruh'u onlara gönderecekti. İsa ölmeden bir
gece önce elçilerine birçok şeyin yanı sıra Kutsal
Ruh'tan ve O'nun neler yapacağından söz etti.
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Yuhanna 14:16, 26; 15:26; 16:7, 13 "Ben de
Baba'dan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle
birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı,
Gerçeğin Ruhu'nu verecek... Ama Baba'nın benim
adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her
şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size
hatırlatacak... bana tanıklık edecek... benim
gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem, Yardımcı
size gelmez. Ama gidersem O'nu size gönderirim.
O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe
yöneltecek."
İsa, dirilişinden sonra, cennete alınmasından hemen
önce elçilerine,
1) Kendisine tanıklık edebilmeleri için Kutsal
Ruh'u ve O'nun gücünü almalarını.
2) Bundan sonra herkese İsa ve sunduğu kurtuluş
hakkında anlatmalarını söylemiştir.
Elçilerin İşleri 1:4-5, 8 "Baba'nın verdiği ve benden
duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle
ki, Yahya suyla vaftiz etti, ama sizler birkaç güne
kadar Kutsal Ruh'la vaftiz edileceksiniz... Ama
Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız.
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Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve
dünyanın dört bucağında benim tanıklarım
olacaksınız."
Yapmanız İçin
4 İsa, elçilerine göğe alındıktan sonra Baba'dan
kendilerine yollamasını isteyeceği bir armağandan
söz etmişti. Bu armağan neydi?
a)
b)
c)
d)

Kutsal Kitap
Günahlarının bağışlanması
Bedenlerinin iyileştirilmesi
Kutsal Ruh

5 Aşağıda, Kutsal Ruh'un gelişiyle bağlantılı olan
bazı olaylar listelenmiştir. Bunları, gerçekleştikleri
sıralamayla 1-5 arasında işaretleyin. Size örnek
olması için ilki işaretlenmiştir.
...a İsa Tanrı Kuzusu olarak görevini yerine getirip
günahlarımız için ölmüştür.
...b İsa göğe alınmıştır.
...c İsa elçilerine, Kutsal Ruh üzerlerine gelene
dek beklemelerini söylemiştir.
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1..d Peygamber Yoel, Tanrı'nın, Ruhu'nu herkesin
üzerine dökeceğine ilişkin peygamberlikte
bulunmuştur.
...e Vaftizci Yahya, İsa'nın Kutsal Ruh'la vaftiz
eden tek kişi olduğunu bildiriyor.
Gerçekleşmesi
İsa, göğe alınmadan önce elçilerine birkaç gün içinde
Kutsal Ruh'la vaftiz olacaklarını bildirmişti.
Yeruşalim'e dönüp beklediler. Bu olay on gün sonra
— Pentikost Günü'nde — gerçekleşti! İsa onları (120
inanlıyı) Kutsal Ruh ve ateşle vaftiz etti. Onlar da
O'nun vaat ettiği gücü — O'nun tanıkları olma
gücünü aldılar.
Elçilerin İşleri 2:1-7,11 "Pentikost Günü geldiğinde
bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın
gökten, güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses
geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu.
Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her
birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi
Kutsal Ruh'la doldular, Ruh'un onları
konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar.
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O sırada Yeruşalim'de, dünyanın her ülkesinden
gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Sesin
duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı.
Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca
şasakaldı. Hayret ve şaşkınlık içinde, 'Bakın, bu
konuşanların hepsi Celileli değil mi?' diye
sordular... Ama her birimiz Tanrı'nın büyük
işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu
işitiyoruz."
Petrus, Kutsal Ruh'la dolu olarak, halka Tanrı'nın
mesajını iletti: Peygamber Yoel'in bulunduğu
peygamberliğin gerçekleştiğini görüyorlardı. İsa'yı
Mesih olarak reddedip O'nu çarmıha germişlerdi.
Ama Tanrı O'nu ölümden diriltmişti. İsa göğe alınıp
Kutsal Ruh'u Kendisini izleyenlere göndermişti. Bu,
İsa'nın Mesih olduğunu kanıtlıyordu.
Elçilerin İşleri 2:32-33, 36 "Tanrı, İsa'yı ölümden
diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O,
Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen Kutsal
Ruh'u Baba'dan almış ve şimdi gördüğünüz ve
işittiğiniz gibi, bu Ruh'u üzerimize dökmüştür.
...Tanrı, sizin çarmıha gerdiğiniz İsa'yı hem Rab
hem Mesih yapmıştır."
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Yahya'nın, İsa'nın insanları Kutsal Ruh'la vaftiz
edeceğiyle ilgili mesajı doğruydu. İsa, Tanrı Kuzusu,
Vaftizci, Tanrı Oğlu, Mesih'ti. İnsanların İsa'ya
inanmamaları çok korkunçtu. Onların inançsızlığı
İsa'yı çarmıha yollamıştı. Tanrı onları bağışlayabilir
miydi?
Elçilerin İşleri 2:37-39, 41 "Bu sözleri duyanlar,
yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular. Petrus
ve öbür elçilere, 'Kardeşler, ne yapmalıyız?' diye
sordular. Petrus onlara şu karşılığı verdi: 'Tövbe
edin, her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun.
Böylece günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh
armağanını alacaksınız. Bu vaat sizler,
çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi için, Tanrımız
Rab'bin çağıracağı herkes için geçerlidir.' ...O'nun
sözünü benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık
üç bin kişi topluluğa katıldı."
O andan itibaren, Kutsal Ruh'la dolu olan inanlıların
gittikleri her yerde İsa için nasıl tanıklık yaptıklarını
görüyoruz.
İsa hâlâ Kutsal Ruh'la vaftiz ediyor mu? Evet! Yoel'in
peygamberliği günümüzde, tarihin bütün diğer
dönemlerinden daha fazla gerçekleşmektedir.
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Dünyanın her yanında milyonlarca inanlı, Pentikost
deneyimi olan Kutsal Ruh'un vaftizini yaşamıştır.
İsa, birçok kiliseye yeni hayat ve güç götürmektedir.
Buna karizmatik uyanış adını veriyoruz. Karizma,
Kutsal Ruh'un bir armağan olarak geldiği ve yanında
birçok ruhsal güç armağanı getirdiği anlamına gelir.
Yapmanız İçin
6 Petrus, İsa'nın Mesih olduğunun ve ölümden
dirildiğinin kanıtının,
a) Kutsal Ruh'un Kendisini izleyenlerin üzerine
inmesi olduğunu söyledi.
b) peygamberlerin yaptığı mucizeler olduğunu
söyledi.
c) Tanrı'nın gökyüzünde verdiği harikalar ve
belirtiler olduğunu söyledi.
7 Pentikost Günü'nde Kutsal Ruh, inanlıların
üzerine indiğinde, etraflarında bir kalabalık toplandı,
çünkü
a) hastaları iyileştiriyorlardı.
b) birçok değişik dilde Tanrı hakkında
konuşuyorlardı.
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c) günahlarından tövbe edenleri vaftiz
ediyorlardı.
8 Kutsal Ruh'un sizin için yapabileceği birkaç şeyi
gördünüz. O'nun hayatınızda çalışmasını istediğiniz
yolları seçin.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Yardımcınız olması
Sizinle sonsuza dek kalması
Size İsa hakkında öğretmesi
Sizi gerçeğe yönlendirmesi
Mesih'e tanıklık etmeniz için size güç vermesi
Tanrı'nın büyüklüğü hakkında sizi kullanarak
başka dillerde konuşması.

9 Üzerinde düşünülecek bir şey: İsa'nın size Kutsal
Ruh armağanını vermesini istiyor musunuz? Sizi şu
anda vaftiz edebilir! Eğer bunu yapmasını
istiyorsanız, aşağıdaki duayı edin ya da kendi
sözcüklerinizi kullanın.
Dua
İsa, lütfen bana Kutsal Ruh armağanını ver. O'nun benim
Yardımcım olmasını ve bana Senin hakkında öğretmesini
istiyorum. Senin tanığın olmam için bana güç vermesini
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istiyorum. O'nun şimdi benim aracılığımla Tanrı'nın yaptığı
büyük işleri başka dillerde ilan etmesini istiyorum. Teşekkür
ederim, İsa. Harikulade Kutsal Ruh armağanını kabul
ediyorum. Amin.
Bu derste, İsa'nın İyileştirici ve Vaftiz Eden yönünü
inceleyerek O'nun kimliği hakkında biraz daha bilgi
edindiniz. İsa bu armağanlara sahiptir ve bunları size
vermeye hazırdır. Size düşen, bunları O'ndan
istemektir. İsa şöyle dedi:
Luka 11:9, 13 "Dileyin, size verilecek; arayın,
bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır... Sizler
kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel
armağanlar vermeyi biliyorsanız, gökteki Baba'nın,
kendisinden dileyenlere Kutsal Ruh'u vereceği çok
daha kesin değil mi?"
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Yanıtlarınızı Kontrol Edin
4d Kutsal Ruh
1c beden, akıl ve ruh
5 Sıralama şöyledir: a3, b5, c4, d1 ve e2.
2a bizi yaratan O’dur.
6a Kutsal Ruh’un Kendisini izleyenlerin üzerine
inmesi olduğunu söyledi.
3 Kendi yanıtınız. Bence a (Matta 4:23-24) ve c
(İbraniler 13:8) ayetleri birlikte en doğru yanıtı
sağlamaktadır.
7b birçok değişik dilde Tanrı hakkında
konuşuyorlardı.
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Ders 8

KURTARICI İSA MESİH
İsa'nın iyileştirdiğini ve Kutsal Ruh'la vaftiz ettiğini
öğrendiniz. Bunlar harikulade gerçeklerdir. Ama
yaptığı başka bir şey vardır ki, bu O'nun en önemli
işidir: İsa Kurtarıcı'dır! İsa bizler için ölmüş ve
ölümden dirilmiştir; bunu yaparak ölüm, günah ve
cehennem üzerinde sonsuza dek zafer kazanmıştır.
İsa kimdir? O, dünyanın tek Kurtarıcısı'dır.
Kutsal Kitap, İsa'nın kaybolanları arayıp kurtarmaya
geldiğini söyler. Bu basit bildiri, Hıristiyan inancının
temelidir. Diğer dinler, hayat için büyük idealler
sunmaya çalışırlar. İnsanlara neden acı çektiklerini,
nasıl yaşamaları gerektiğini ve eğer bunu
başaramazlarsa nasıl ceza çekeceklerini anlatırlar.

159

Ama en önemli şeyleri eksiktir: İzleyicilerine
kötülüğü yenmek için çözüm sunamazlar.
Buna çarpıcı bir tezat olarak Hıristiyanlık, insan
kendisini kurtaramayacağı için, Tanrı'nın çözümünü
sunmaktadır. İsa herkese, "Tanrı'nın sizin için olan
planını yerine getiremediniz, ama bunu
yapabilirsiniz. Günahın verdiği suçlulukla
lekelendiniz, ama temizlenebilirsiniz" der. Bu dersin
konusu, Tanrı'nın İsa aracılığıyla bizi kurtarmasıdır.
Bu derste şunları inceleyeceksiniz...
İsa Dünyanın Kurtarıcısı'dır
İsa Tanrı Kuzusu'dur
Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır...
• "İsa" isminin ne anlama geldiğini anlamak.
• Neden herkesin kurtarılmaya gereksinimi
olduğunu açıklamak.
• "Tanrı Kuzusu" unvanının İsa'nın hizmetini
anlamamıza nasıl yardımcı olduğunu bildirmek.
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• Kendi kurtuluşunuzun harikulade oluşumunu
takdir etmek.

İSA MESİH DÜNYANIN
KURTARICISI'DIR
Müjde'nin sunduğu iyi haber, İsa'nın bütün
insanlığın Kurtarıcısı olmak için geldiğidir. İsa
doğduğunda bir melek, çobanlara şöyle demişti:
Luka 2:10-11 Melek [çobanlara], "Korkmayın! Size
bütün halkı çok sevindirecek bir haber
müjdeliyorum: Bugün size, Davut'un kentinde bir
Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih'tir."
İsa'nın Adı
"İsa" adı Tanrı hakkında neler anlattır?
İsa, "Yahve kurtaracaktır" ya da "Kurtarıcı" anlamına
gelir. Baba Tanrı, Oğlu için bu adı seçmiştir.
Meryem'in doğuracağı bebeğe koyulacak adı bir
melek aracılığıyla Yusuf'a (İsa'ya yeryüzünde bakan
baba) bildirmiştir. İsa adı onlara İsa'nın kim
olduğunu ve neden doğduğunu sürekli olarak
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hatırlatacaktı. O, bizi günahlarımızdan kurtarmak
için yeryüzüne gelmiş olan Tanrı Oğlu'ydu. Melek
şöyle dedi:
Matta 1:21 Melek [Yusuf'a], "Meryem bir oğul
doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını
günahlarından O kurtaracak."
İsa'nın adını söylediğiniz ya da duyduğunuzda,
içerdiği müjde mesajını hatırlayın: Sonsuz, kendi
kendine var olmuş Tanrı, Yahve, sizi kurtarmak için
yeryüzüne gelmiştir. Tanrı sizi kurtaracak. Baba'ya
İsa'nın adıyla dua edin. Tapınırken ve dua ederken
İsa'nın adını fısıldayın. Kurtarıcı İsa'yı öven ilahiler
söyleyin. Diğer insanlara O'ndan söz edin. O tek
Kurtarıcı'dır — Baba'nın bizi kurtarmak için
gönderdiği Kişi'dir. Petrus ve Yuhanna, İsa'nın
adının gücüyle sakat bir adamı iyileştirdiler. Petrus
şöyle dedi:
Elçilerin İşleri 3:16; 4:12 "Gördüğünüz ve
tanıdığınız bu adam, İsa'nın adı sayesinde, O'nun
adına olan imanla sapasağlam oldu. Hepinizin
gözü önünde onu tam sağlığa kavuşturan, İsa'nın
aracılığıyla etkin olan imandır... Başka hiç kimsede
kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara
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bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad
yoktur."
Yapmanız İçin
1 İsa adı bizlere Tanrı'nın
a)
b)
c)
d)

yaratan
işiten
yargılayan
kurtaran olduğunu gösterir.

2 İsa adı kimin tarafından seçilmişti?
a)
b)
c)
d)

Cebrail
Baba Tanrı
Yusuf
Meryem

3 Matta 1:21'i beş kez okuyup ezberleyin.
Matta 1:21 "Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa
koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O
kurtaracak."
4 Üzerinde düşünülecek bir şey: Bazı insanlar İsa'nın
ya da Tanrı'nın adını lanet etmek için kullanırlar.
Eğer böyle bir şey yaptıysanız, Tanrı'dan sizi
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bağışlamasını isteyin. O'na İsa için ve O'nun adının
sizin için anlamından ötürü teşekkür edin.
Kurtuluşun Doğası
İsa'nın insanları kurtarabileceği dört sorunu
nelerdir?
Kutsal Kitap'ta geçen kurtuluş sözcüğü birçok anlam
içerir. Kurtarmak, tehlikeden, kölelikten ya da
yargıdan kurtarmak, güvende saklamak ve
iyileştirmek anlamına gelmektedir. Kurtarıcımız İsa,
bizleri Şeytan'in gücünden, günaha kölelikten
kurtarır, bizim yerimize yargılanıp cezamızı Kendi
üzerine alır, bizleri emniyetli bir yere götürür.
Bedenlerimizi ve ruhlarımızı iyileştirir.
İsa bizleri, Tanrı'dan ayrı bir yaşamın karanlığından
ve tehlikelerinden kurtarmaya gelmiştir. Günah
hepimizi Tanrı'dan ayırmıştır. Bizler yolumuzu
kaybettik. Amaçsız, boşuna harcanmış bir hayatın
karanlığında kısır bir döngüde dolanıp durduk.
1. Ama İsa Mesih bizleri kurtarmaya ve yeniden
Tanrı'ya götürmeye geldi. O bizi doğru yola sokar
ve bizlere Kendi varlığının ışığını verir.
Yaşamlarımıza amaç ve anlam katar. İsa
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korkularımızı yatıştırır, sevinç ve huzur verir. Bizleri
tehdit eden sonsuz azaptan uzaklaştırır, sonsuz
evimize götürür. İsa şöyle dedi:
Luka 19:10 "Nitekim İnsanoğlu, kaybolmuş olanı
arayıp kurtarmak için geldi."
2. İsa Mesih bizleri günahlarımızın suçluluğu ve
cezasından kurtarmak için geldi. Hepimiz
Tanrı'nın yasalarına karşı geldik ve O'ndan sonsuza
dek ayrı kalma cezasıyla karşı karşıyayız. Ama İsa
günahlarımızın suçunu üzerine aldı ve biz
bağışlanabilelim diye bizim yerimize, isteyerek öldü.
Romalılar 6:23 "Çünkü günahın ücreti ölüm,
Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da
sonsuz yaşamdır."
3. İsa Mesih bizleri günah ve Şeytan'ın gücünden
özgür kılmaya geldi. Bizleri günahlı, asi ve bencil
doğamızdan özgür kılar ve bizlere Tanrı çocuklarının
yeni doğasını verir. Ayartılmanın gücünü kırar,
bizleri sağlığımızı mahveden ve ruhlarımıza zarar
veren arzu ve alışkanlıklardan özgür kılar. İsa'da,
Şeytan'ın saldırılarına karşı güvende oluruz.
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Mücadelemiz hâlâ sürmektedir, ama İsa bizlere zafer
verir.
Romalılar 6:22 "Şimdi günahtan özgür
[kılındınız]..."
2.Korintliler 5:17 "Bir kimse Mesih'teyse yeni
yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni
olmuştur."
4. İsa Mesih bizleri günahın etkilerinden, hatta
onun varlığından kurtarmaya gelmiştir.
Bedenlerimizi ve ruhlarımızı sağlığa kavuşturur. Bir
gün bizlere artık bir daha hastalanmayacak yeni bir
beden verecektir. Günahtan kurtardığı bütün
insanlar için cennette bir ev hazırlamaktadır. Bizler
öldüğümüzde ya da İsa bizi yanına almak için
döndüğünde, yeryüzünde egemenliğini kuracak ve
yeryüzünü bütün günahlardan temizleyecektir. Doğa
bile şiddet ve yıkımdan kurtarılacaktır. Her şey
kusursuz olacaktır. Kurtuluş harikuladedir!
Vahiy 21:3-4 "Tanrı'nın kendisi de onların [gökten
inmiş kutsal kentin halkının] arasında bulunacak.
Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık
ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de
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ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan
kalkmıştır."
Yapmanız İçin
5 İsa'nın kurtarışının yönlerini (üstte) çözümlediği
sorunla (altta) eşleştirin.
1) Bizleri Tanrı'ya döndürür.
2) Suçlarımızı ve cezamızı üzerine alır.
3) Bizleri günahlı doğamızdan özgür kılar.
4) Bütün günahları bizden uzaklaştırır.
...a "Yıkıcı alışkanlıkların kölesiyim."
...b "Tanrı'nın benden çok uzak olduğunu
hissediyorum."
...c "Yaşam hiçbir anlam taşımıyor gibi."
...d "Dünyada çok fazla kötülük var."
6 Üzerinde düşünülecek bir şey: 5'inci alıştırmada
dile getirilen türden sorunlarınız var mı? Varsa,
İsa'ya gereksiniminizden söz edin ve O'ndan sizi,
hayatınızda olan günah ve olumsuzluklardan,
hastalıklardan kurtarmasını isteyin. Şimdiye kadar
yapmış oldukları ve bundan sonra yapacakları için
O'na teşekkür edin.
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İSA MESİH TANRI KUZUSU'DUR
"Tanrı Kuzusu" unvanı İsa'nın hizmeti hakkında
neler anlatmaktadır?
Tanrı Kuzusu unvanı, özellikle İsa'nın dünyanın
Kurtarıcısı olduğundan söz etmektedir.
Kurbanlık Kuzu
İsa halka dönük hizmetine başlayacağı zaman
Vaftizci Yahya, O'nu kalabalığa şu sözlerle tanıttı:
Yuhanna 1:29 [Vaftizci] Yahya... İsa'nın kendisine
doğru geldiğini görünce şöyle dedi: '"İşte, dünyanın
günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!"
Yahya'yı duyanlar onun sözlerini sadece bir tek
şekilde yorumlayabilirlerdi. Kuzular, günahlar için
kurban olarak öldürülürlerdi. Günahkârlar Tanrı'ya
suçlarını itiraf eder ve O'ndan kendileri yerine
kuzunun ölümünü kabul etmesini dilerlerdi. İsa,
Tanrı'nın bütün günahkârlar için ölmek üzere
gönderdiği kurban — dünyanın günahını ortadan
kaldıran Tanrı Kuzusu'ydu!
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Büyük peygamber Yeşaya, Tanrı'nın Mesih'i
günahlarımız için kurban edeceğini anlatmıştı.
Bütün günahlarımızın suçluluğunu O üzerine
alacaktı. Biz günahtan özgür olabilelim diye
bizim yerimize ölecek, daha sonra dirilişi
aracılığıyla insanların kurtulduğunu görüp
sevinecekti. Bunların hepsi Yeşaya'nın söylediği
gibi İsa'nın hayatında gerçekleşti.
Yeşaya 53:3-12 "İnsanlarca hor görüldü,
yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı, hastalığı
yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi
hor görüldü, ona değer vermedik.
"Aslında hastalıklarımızı o üstlendi, acılarımızı o
yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını,
vurulup ezildiğini sandık.
"Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni
deşildi, bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti.
Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi.
Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.

169

"Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık, her birimiz
kendi yoluna döndü. Yine de RAB hepimizin
cezasını ona yükledi.
"O baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı.
Kesime götürülen kuzu gibi, kırkıcıların önünde
sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını.
"Acımasızca yargılanıp ölüme götürüldü. Halkımın
isyanı ve hak ettiği ceza yüzünden yaşayanlar
diyarından atıldı. O'nun kuşağından bunu düşünen
oldu mu?
"Şiddete başvurmadığı, ağzından hileli söz
çıkmadığı halde, ona kötülerin yanında bir mezar
verildi, ama öldüğünde zenginin yanındaydı.
"Ne var ki, RAB onun ezilmesini uygun gördü, acı
çekmesini istedi. Canını suç sunusu olarak sunarsa
soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak.
RAB'bin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek.
"Canını feda ettiği için gördükleriyle hoşnut olacak.
Doğru kulum, kendisini kabul eden birçoklarını
aklayacak. Çünkü onların suçlarını o üstlendi.
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"Bundan dolayı ona ünlüler arasında bir pay
vereceğim, ganimeti güçlülerle paylaşacak. Çünkü
canını feda etti, başkaldıranlarla bir sayıldı. Pek
çoklarının günahını o üzerine aldı, başkaldıranlar
için de yalvardı."
İncil'in ilk dört bölümü de bizlere İsa'nın
günahlarımız için nasıl öldüğünü anlatır. Din
önderleri O'nu Mesih olarak kabul etmek
istemediler. O'nu kıskanıyorlardı ve öldürmeye karar
vermişlerdi. İsa'yı valinin önünde suçladılar ve
mahkemede O'nun hakkında yalanlar söylemek için
yalancı şahitler tuttular. Romalı vali Pilatus İsa'nın
suçlu olmadığını biliyordu, ama din önderleri ve
onların topladığı kalabalığın talepleri karşısında bir
şey yapamadı.
O'nun öldürülmesini istediler. Pilatus da O'nu
çarmıha gerilmek üzere teslim etti. Bu, en kötü
suçlulara verilen cezaydı.
Bazı insanlar İsa'nın bizi kurtarmak için neden
ölmesi gerektiğini sorarlar. İsa'nın ölmesi
gerekiyordu, çünkü Tanrı adildir. Tanrı bizim hak
ettiğimiz cezayı görmezden gelemezdi. Bu sorun
ancak İsa'nın ölümüyle çözümlenebilirdi. Tanrı'nın
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adaleti, günah için kurban sunulmasını
gerektiriyordu ve Tanrı'nın merhameti de bunu
sağladı.
İsa yaşamını kendi isteğiyle verdi. İnsanların gücü
O'nu öldürmeye asla yetmezdi. Babası'ndan, onları
yargılamasını isteyebilirdi, ama öyle yapmadı.
Görevini yerine getirmeyi Kendisi seçti.
Düşmanları O'nu "Kafatası" denilen bir yere
götürdüler. İsa'yı çarmıha gerip, çarmıhı herkesin
görmesi için yukarı kaldırdılar. Günahlarımız uğruna
kurban edilen Tanrı Kuzusu, orada iki hırsızın
arasında asılı olarak öldü.
Yapmanız İçin
7 Her DOĞRU cümleyi seçin.
a) Peygamber Yeşaya, halkın Mesih'i hor görüp
reddedeceğini söylemişti.
b) Pilatus, din önderlerince İsa'nın suçlu
olduğuna ikna edilmişti.
c) Yuhanna'nın Müjdesi, İsa'nın günahlarımız
için nasıl öldüğünü anlatan tek Müjde'dir.
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d) Kötü insanlar İsa'yı çarmıha gerdikleri halde,
Tanrı O'nu günahlara karşılık bir sunu yaptı.
8 "Tanrı Kuzusu" olarak görevini yerine getirmek
için İsa,
a) günahkârlar için kurban olarak öldü.
b) Tanrı'nın yasasını açıkladı.
c) paklık konusunda kusursuz bir örnek oldu.
Kuzu'ya Karşı Tutumlar
İsa'nın çarmıha gerilişini izleyen insanlar bizlere
bütün dünyanın durumunu gösterirler. Bazıları O'na
nefretle baktılar. O'nunla ve iddialarıyla alay ettiler.
Bazıları umursamaz bir tutum takındılar. O ölürken
O'nun giysilerini almak için kumar oynuyorlardı.
Bazıları bu durumu hayal kırıklığı içinde seyretti.
Ama bazıları İsa'ya iman, umut ve sevgiyle baktılar.
Tepenin üzerinde üç tane çarmıh vardı. O gün üç
adam öldü. Onların tutumuyla kendi tutumumuzu
kıyaslayabiliriz.
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Luka 23:33-34, 39-43 "Kafatası denilen yere
vardıklarında İsa'yı, biri sağında öbürü solunda
olmak üzere, iki suçluyla birlikte çarmıha gerdiler.
İsa, 'Baba, onları bağışla' dedi. 'Çünkü ne
yaptıklarını bilmiyorlar.'
Çarmıhta asılı duran suçlulardan biri, 'Sen Mesih
değil misin? Haydi, kendini de bizi de kurtar!' diye
küfür etti. Ne var ki, öbür suçlu onu azarladı.
'Sende Tanrı korkusu da mı yok?' diye karşılık
verdi. 'Sen de aynı cezayı çekiyorsun. Nitekim biz
haklı olarak cezalandırılıyor, yaptıklarımızın
karşılığını alıyoruz. Oysa bu adam hiçbir kötülük
yapmadı. Sonra, 'Ey İsa, kendi egemenliğine
girdiğinde beni an' dedi. İsa ona, 'Sana doğrusunu
söyleyeyim, sen bugün benimle birlikte cennette
olacaksın' dedi."
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Üç çarmıh bizlere, 1) asilik, 2) kurtarış ve 3) tövbeyi
işaret eder. Çarmıhlardan birinin üzerinde bir adam
günah içinde ölüyordu. İkincisinde Tanrı Kuzusu
günah için ölüyordu. Üçüncüsündeyse diğeri günah
karşısında ölüyordu.
Asilik. Asilik çarmıhında, günahları içinde ölen bir
adam asılıydı. Hayatını yanlış şeyler yaparak boş
yere harcamıştı. Yaşam onun yüreğini katılaştırmış
ve acılar çektirmişti. Şimdi son yenilgi olan ölümle
karşı karşıyaydı. Eğer inansaydı, yardım yanı
başındaydı. Tanrı'nın huzurundaydı. Ama
yüreğindeki asilik onu ruhsal gerçeğe karşı
körleştirmişti. Kurtarıcı'ya dokunabilecek kadar
yakınken, ruhu acılarla dolu — nefret, kırgınlık ve
ümitsizlik dolu — bir şekilde öldü.
Kurtarış. İsa kurtarış çarmıhında bizim
günahlarımız için öldü. Bizler O'na karşı
asiliğimizden ötürü Tanrı'nın adil yargısı altında
ölüme mahkûm edilmiştik. Dahası, Tanrı'nın
düşmanı olan Şeytan'in köleleri olmuştuk. İsa'nın
ölümü her şeyi değiştirdi. İsa öldüğünde
bağışlanmamızın bedelini ödedi ve Şeytan'ı tamamen
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yendi. Tanrı bizim yerimizi alan İsa'yı kabul etti ve
Şeytan bizi bıraktı.
1.Petrus 1:18-19 "Biliyorsunuz ki, atalarınızdan
kalma boş yaşayışınızdan altın ya da gümüş gibi
geçici şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu
andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle
kurtuldunuz."
Tövbe. Üçüncü çarmıhta bir günahkâr, günahları
karşısında öldü. Bu adam kendiyle ve günahlarıyla
karşılaşmaya razıydı; hatalı olduğunu itiraf etti.
İsa'nın Kurtarıcı, Mesih olduğunu kabul etti. İsa
ölüyordu, ama tövbe eden hırsız O'nun bir gün
bütün dünyayı yöneteceğine inandı. Bu yüzden
Kurtarıcı'dan, Kral olarak geldiğinde onu
hatırlamasını (ona merhamet göstermesini) istedi.
Ne büyük bir iman! İsa'nın ölmeden önce yaptığı son
şeylerden biri, ölmekte olan hırsızın günahlarını
bağışlayıp ona sonsuz yaşam vermesiydi.
Herkes, Kurtarıcı konusunda verdiği kararla kendi
sonsuz geleceğini belirler. İki hırsız da aynı fırsata
sahipti. Birisi kendisini kurtarabilecek tek Kişi'yle
alay ederek asiliğine ve öfkesine devam etti. Diğeri
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tövbe etti ve merhamet diledi. Biri, sonsuz acı çekme
yeri olan cehenneme, diğeri de sonsuz mutluluk yeri
olan cennete gitti. Bu adamlar hepimizi simgeler.
Biri asi ve kayıptı. Diğeri tövbe ederek İsa'ya olan
gereksinimini itiraf etti ve kurtarıldı. Siz hangi
örneği izleyeceksiniz? Dualarınızda İsa'ya seslenerek
sonsuz yaşam, bağışlanma, huzur ve yardım
bulabilirsiniz. O şu anda yakınınızdadır.
Efesliler 1:6-7 "Sevgili Oğlu'nda bize bağışladığı
yüce lütfü övülsün... Mesih'in kanı aracılığıyla
Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına
kavuştuk."
1.Petrus 2:24-25 "Bizler günah karşısında ölelim,
doğruluk uğruna yaşayalım diye, günahlarımızı
çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. O'nun
yaralarıyla şifa buldunuz. Çünkü yolunu şaşırmış
koyunlar gibiydiniz, şimdiyse canlarınızın
Çobanı'na ve Gözetmeni'ne döndünüz."
Yapmanız İçin
9 Üzerinde düşünülecek bir şey: Birisinin, "Bana,
öldüğümde cennete gideceğimden emin olabilmek
için, vaftiz olup bir papazın günahlarımı bağışlaması
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gerektiği öğretilmişti. Siz ne düşünüyorsunuz?" diye
sorduğunu düşünün. Onunla aynı düşünceleri mi
paylaşıyorsunuz? Yoksa düşünceleriniz taban tabana
zıt mı?
Kendi yanıtınız. Tövbe edip İsa'ya iman eden hırsızı
gördünüz. Vaftiz olmaya ya da papazla konuşmaya
vakti yoktu. Ama İsa ona, "o gün" cennette olacağını
söyledi.
10 Aşağıda resmedilen üç çarmıhın üstündeki
boşlukları doldurun. Sizin konumunuzu temsil eden
çarmıhın altına kendi adınızı yazın.

Ortadaki çarmıhın üstüne "Kurtuluş" yazılmalıdır.
Diğer ikisi (herhangi bir sıralamayla) "Asilik" ve
"Tövbe" olarak doldurulmalıdır.
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Yanıtlarınızı Kontrol Edin
7a Doğru
7b Yanlış
7c Yanlış
7d Doğru
1d) kurtaran olduğunu gösterir.
8a) günahkârlar için kurban olarak öldü.
2b) Baba Tanrı.
9 Kendi yanıtınız. Tövbe edip İsa'ya iman eden
hırsızı gördünüz. Vaftiz olmaya ya da papazla
konuşmaya vakti yoktu. Ama İsa ona, "o gün"
cennette olacağını söyledi.
5 Aşağıdaki yanıtlar derse uygundur. (Başka yanıtlar
da mümkün olabilir.)
5a 3) Bizleri günahlı derse doğamızdan özgür kılar.
5b 1) Bizleri Tanrı'ya döndürür.
5c 2) Suçlarımızı ve cezamızı üzerine alır.
5d 1) Bizleri Tanrı'ya döndürür.
5e 4) Bütün günahları bizden uzaklaştırır.
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10 Ortadaki çarmıhın üstüne "Kurtuluş"
yazılmalıdır. Diğer ikisi (herhangi bir sıralamayla)
"Asilik" ve "Tövbe" olarak doldurulmalıdır.
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Ders 9

DİRİLİŞ VE YAŞAM OLAN İSA MESİH
Ölüm, her canlı için kaçınılmazdır. Zengin ya da
fakir, bir gün herkes ölecektir. Ölüm düşüncesi çoğu
kişiyi korkuya ve dehşete sürükler. Ama İsa Mesih'e
iman edenler için, büyük bir farklılık vardır. Onların
ölümden korkmaları gerekmez. Çünkü Kendisi
Diriliş ve Yaşam Olan'a güvenmişlerdir.
İsa üzerinde öldüğü çarmıhta ya da gömüldüğü
mezarda kalmadı. Ölümden dirildi! Bugün sonsuz
bir yaşamın gücünde yaşıyor ve bu yaşamı, iman
aracılığıyla Kendisiyle birleşen herkesle paylaşır.
Dünyadaki dinler, insanlara sonsuz ölümle başa
çıkma konusunda yardım etmeye çalışırlar, ama
sunabildikleri hiçbir şey yoktur. Bu dinlerin
kurucuları halen mezarlarındadırlar. Oysa
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Hıristiyanlık çok farklıdır. Ölüm gibi büyük bir
gerçeğin karşısında, bir başka büyük gerçeği bildirir:
İsa Mesih ölümden dirilmiştir ve O yaşadığı için
bizler de yaşayacağız.
İsa dirildiği zaman ne gerçekleşti? O'nun ne
yaptığını nereden biliyoruz? Dirilişi ve kimliği
hakkında ne söylüyor? Bunun bugünkü ve
gelecekteki hayatımız için ne anlamı var? Bunlar, bu
derste yanıtlanan sorulardır.
Bu derste şunları inceleyeceksiniz...
İsa Ölüm Üzerinde Zafer Kazanıyor
İsa Dirilişimizin Güvencesidir
Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır...
• İsa'nın ölümü tamamen yendiğine ilişkin sahip
olduğumuz kanıtları bildirmek.
• İsa'nın dirilişinin yaşamınızı hem bugün hem de
gelecekte nasıl etkilediğini bildirmek.
• İsa'ya Dirilişiniz ve Yaşamınız olarak daha
büyük bir güven duymak.
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İSA MESİH ÖLÜM ÜZERİNDE ZAFER
KAZANIYOR
İsa Mesih'in ölümü yendiğini gösteren gerçekler
neylerdir?
İsa'nın ölüm üzerinde zaferli olduğuna ilişkin
kanıtlarımız, hem O'nun yeryüzündeki hizmetinden
hem de Kendi dirilişinden kaynaklanmaktadır.
Diriliş Mucizeleri
Havra yöneticisi Yair, İsa'ya gidip küçük kızını
iyileştirmesini istedi. İsa'yla birlikte kızın yanına
gittiklerinde kız ölmüştü.
Luka 8:52, 54-55 "Herkes kız için ağlıyor,
dövünüyordu. İsa, 'Ağlamayın' dedi, 'Kız ölmedi,
uyuyor.' Kızın elini tutarak, 'Kızım, kalk!' diye
seslendi. Ruhu yeniden bedenine dönen kız hemen
ayağa kalktı."
Yas tutan insanlar, Nainli dulun ölen oğlunu
mezarlığa götürürken İsa'yla karşılaştılar. İsa cenaze
alayını durdurdu.
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Luka 7:14-15 "Yaklaşıp cenaze sedyesine
dokununca sedyeyi taşıyanlar durdu. İsa,
'Delikanlı' dedi. 'Sana kalk diyorum!' Ölü doğrulup
oturdu ve konuşmaya başladı. İsa onu annesine
geri verdi."
Lazar, Marta ve Meryem, İsa'nın yakın
arkadaşlarıydı. Lazar öldü ve gömüldü. Dört gün
sonra İsa geldi.
Yuhanna 11:43-44 "Bunları söyledikten sonra
yüksek sesle, 'Lazar, dışarı çık!' diye bağırdı. Ölü,
elleri ve ayakları sargılarla bağlı, yüzü peşkirle
sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa oradakilere, 'Onu
çözün, bırakın gitsin' dedi."
Yapmanız İçin
1 İsa'nın ölümden dirilttiği insanların içinde birkaç
gün önce gömülmüş olan hangisiydi?
a) Meryem ve Marta'nın erkek kardeşi Lazar.
b) Havra yöneticisi Yair'in oğlu.
c) Nainli dulun oğlu.
İsa'nın Dirilişinin Kanıtları
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İsa'nın, hizmeti sırasında gerçekleştirdiği diriltme
mucizeleri, O'nun ölüm üzerinde gücü olduğunu
gösteriyordu. Ancak dirilttiği insanlar zamanları
gelince yeniden öldüler — çünkü hâlâ ölümlüydüler.
Kendi dirilişiyse farklıydı. İsa ölümden dirildiğinde
ölüm yenilmişti. Ölümsüz bir bedenle, bir daha asla
ölmemek üzere dirildi.
İsa'nın ölümden dirildiğini nasıl bilebiliyoruz? O'nun
ölümden dirildiğinden emin olmalıyız. Eğer
ölümden dirilmediyse, O'na olan imanımız
faydasızdır ve O'na inanarak ölen herkes akılsızca
ölmüştür. Ama İsa ölümden dirildi! Bizler
aldatılmadık! Aşağıda, var olan birçok kanıttan
onunu veriyoruz:
1. Askerlerin raporu. Askerler, kimse İsa'nın
bedenini çalıp O'nun dirildiğini söylemesin diye
mühürlenmiş, mağara gibi olan mezarı koruyorlardı.
Üçüncü sabah, bir meleğin, mezarı açtığını gördüler.
Deprem oldu. Dehşet içinde, mezarın boş olduğunu
gördüler! İsa'nın bedeni gitmişti! Olup bitenleri
bildirmek için koşarak uzaklaştılar.
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2. Boş mezar ve kefen. Bu olaydan hemen sonra
kadınlar mezara geldiler. İsa'nın bedeni orada
değildi. İki melek, kadınlara İsa'nın yaşadığını
söyledi. Petrus ve Yuhanna mezara koşup boş
olduğunu gördüler. İsa'nın bedeni yoktu, ama sargı
bezi şeklinde vücuda sarılan kefen yerde duruyordu
— tıpkı ipek böceğinin, içinden uçup gitmiş olduğu
bir koza gibi. Birisi bedeni çalsaydı, bezleri açıp
yeniden sarma zahmetine girmezdi.
3. Meleklerin mesajı. Mezarda, melekler kadınlara
şöyle dediler:
Luka 24:5-6 "Diri olanı neden ölüler arasında
arıyorsunuz? ...O burada yok, dirildi."
4. İsa'nın insanlara görünmesi.
Elçilerin İşleri 1:3 "İsa, ölüm acısını çektikten
sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş
olduğunu gösterdi. Kırk gün süreyle onlara
görünerek Tanrı'nın Egemenliği hakkında konuştu."
İsa değişik zamanlarda,
bir grup kadına
Mecdelli Meryem'e
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Petrus'a
Emmaus yolundaki iki öğrencisine
Yeruşalim'de on öğrencisine
Yeruşalim'de on bir öğrencisine
Celile Denizi'nde yedi öğrencisine
Celile'de bir keresinde 500 inanlıya
Üvey kardeşi Yakup'a
Beytanya yakınlarında göğe alınırken
öğrencilerine göründü.
İsa göğe alındıktan sonra üç kişiye göründü. Bu
kişiler, O'nun cennette olduğunu gördüler:
İlk Hıristiyan şehit, İstefan
Şam yolu, Saul (Elçi Pavlus)
Vahiy Kitabı, Yuhanna.
5. İsa'nın bedeninin doğası. İsa'nın sahip olduğu
beden iki şeyi kanıtladı:
1) İnanlıların gördüklerinin bir halüsinasyon ya
da bir ruh olmadığını — İsa onlarla birlikte yemek
yedi. O'na dokundular. Et ve kemikten olan
gerçek bir bedeni vardı.
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2) Ölümlü bir bedenle komadan çıkmamış ya da
ölümden dirilmemişti. Artık fiziksel sınırları
olmayan, acı duymayan, ölümsüz, yüceltilmiş bir
diriliş bedenine sahipti. İstediği zaman göründü,
istediği zaman kayboldu. Cennete herkesin
görebileceği bir şekilde gitti. Diriliş, bedenine
yeni güçler sağlamıştı.
6. Kutsal Ruh'un vaftizi. Pentikost Günü'nde olup
bitenler, dirilmiş olan Mesih'in vaadinin yerine
gelişiydi. Ruhu'nun sürekli olarak yanlarında olması,
İsa'nın diri olduğunu kanıtlıyordu.
7. Hıristiyanlar'ın tanıklıkları. İsa'yı izleyen kişiler,
O'nun ölümden dirilmiş olduğu gerçeğine sürekli
tanıklık ettiler. Bu gerçeği inkâr etmezlerse
öldürülecekleri kendilerine söylendiğinde ölümü
seçtiler. Bir yalanı savunmak için ölmezlerdi.
8. Saul'un iman etmesi. Yahudi yasası konusunda
çok bilgili olan Saul, Hıristiyanlık'ı yok etmeye
çalışıyordu. Şam'daki Hıristiyanlar'ı hapse attırmaya
giderken, Rab İsa Mesih ona gözüktü. Gökte,
güneşten daha parlak bir ışık gördü. Işığın içinden
İsa, Saul'u ismiyle çağırdı ve onunla konuştu. Saul,
yaşamını İsa'ya adadı ve büyük elçi Pavlus oldu.
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9. Hıristiyanlık. Hıristiyanlık, diriliş gerçeği üzerine
kurulmuştur. "Hıristiyanlık, boş bir mezarın üzerine
kurulmuştur."
10. İsa'yla iletişim. İsa'yla tanışmak yaşamlarımızı
değiştirmiştir. O'nunla her gün konuşuruz, O da bizi
yanıtlar. Şöyle bir ilahi vardır:
Dirilmiş bir Kurtarıcım var,
O bugün dünyadadır.
Nasıl olup da O'nun yaşadığını
Bildiğimi soruyorsunuz.
Size söyleyeyim, O yüreğimde yaşıyor.
Yapmanız İçin
2 İsa'nın ölümden dirildikten sonra sahip olduğu
bedenin en iyi tanımı,
a) dirilmiş ve yenilenmiş olduğudur.
b) ruhsal olduğudur.
c) tamamen gerçek, ama yüceltilmiş olduğudur.
3 İsa'nın ölümden dirilişinin on kanıtını gördünüz.
Bunların üzerinden tekrar geçin. Daha sonra,
aşağıdaki listede eksik olan beşini aklınızdan
yazmaya çalışın.
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a) Askerlerin raporu
b) ........................................
c) Meleklerin mesajı
d) ........................................
e) İsa'nın bedeninin doğası
f) ........................................
g) ........................................
h) Saul'un iman etmesi
i) Hıristiyanlık
j) ........................................

İSA MESİH'İN DİRİLİŞİNİN GÜCÜ
İsa'nın dirilişinin size sağladığı altı yararı kendi
hayatınızda görmek ister misiniz?
İsa çarmıhta öldü, ama orada ölümü yendi. Utanç
simgesi olan çarmıhı, kurtarış, güç ve zafer simgesi
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haline getirdi. İsa'nın bedeni mezara konuldu, ama
mezar O'nu hiçbir zaman tutsak kılamazdı. Ölümü
yendi ve bu zaferi bütün izleyicileriyle paylaşmak
için yeniden dirildi. Pavlus, İsa'yı dirilişinin gücünde
tanımaktan söz eder. Bu güç nedir?
1. İsa'nın kim olduğunun kanıtı. Ölümden dirildiği
için, Tanrı'nın kim olduğunu açıklayan kişi İsa'dır —
O'nun Tanrı Oğlu ve dünyanın Kurtarıcısı olduğunu
biliyoruz.
2. Kurtuluş güvencesi. İsa ölümden dirildiği için,
O'nun bizim için Kendini kurban olarak sunmasını
Tanrı'nın kabul ettiğini biliyoruz. O'na inanan
herkesin günahları bağışlanır.
3. İsa'yla birleşmekle oluşan yeni yaşam. Dirilmiş
Rabbimiz kilisenin Başı olmuştur. Bizler O'nun
bedeniyiz. O her zaman bizimledir. O'nun yaşamı
içimizdedir. O'nun gücü bizim içimizde iş
başındadır.
1.Petrus 1:3 "O büyük merhametiyle yeniden
doğmamızı sağladı. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle
bizi yaşayan bir umuda, çürümez, lekesiz, solmaz
bir mirasa kavuşturdu."
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4. İsa'da zafer. İsa'nın dirilişi, O'nun Şeytan'ı,
günahı ve ölümü yendiğini kanıtlamaktadır. O artık
bizimle birlikte olduğu için, korku içinde ya da
suçluluk ve ayartılmanın işkenceleriyle yaşamanız
gerekmez. İsa, yenilginizi zafere dönüştürür.
5. Umut. Hıristiyanlar, ölümü umutla
karşılayabilirler. İsa'nın dirilmesi, bizim için mezarın
ötesinde daha iyi bir yaşam garantisidir.
Yuhanna 14:19 "Ben yaşadığım için siz de
yaşayacaksınız."
6. Diriliş. İsa'yı bu dirilişin gücünde tanımak O'nun
sahip olduğu türde bir bedenle O'nun dirildiği gibi
dirilmeyi içerir.
1.Korintliler 15:20 "Mesih, ölmüş olanların ilk
örneği olarak ölümden dirilmiştir."
Yapmanız İçin
4 Aşağıda, İsa'yı dirilişinin gücünde tanımak için altı
gerçek sıralanmıştır. Daha önce kabul ettikleriniz ya
da şimdi kabul etmeyi seçtikleriniz var mı?
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a) İsa, olduğunu söylediği Kişi — Tanrı
Oğlu'dur.
b) Tanrı günahlarımı bağışlamıştır.
c) İsa'nın yeni hayatı şimdi benim içimdedir.
d) Şeytan, günah ve ölüm — bunların hepsi
yenilmiştir.
e) Ölümü umutla karşılayabilirim.
f) Bir gün yüceltilmiş bir bedenim olacak.

İSA MESİH ÖLÜMDEN DİRİLİŞİMİZİN
GÜVENCESİDİR
İsa Mesih'e iman edenlerin ölümden sonraki
geleceği nasıl olacak?
İsa'nın Vaadi
İsa, Lazar'ı diriltmeden hemen önce Lazar'ın kız
kardeşi Marta'ya şöyle dedi:
Yuhanna 11:25-26 "Diriliş ve yaşam Ben'im. Bana
iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve
bana iman eden asla ölmeyecek."
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İsa, "Lazar, dışarı çık!" diye bağırdığında, Lazar diri
ve sağlam olarak mezardan dışarı çıktı. Bir gün İsa
yeryüzüne geri gelecek. O'nun çağrısıyla çok uzun
zaman önce toprak olmuş bedenler bir tohumdan
fışkıran bitkiler gibi yeni yaşama kavuşacaklar. Bizler
de İsa'nın ölümsüz, yüceltilmiş bedeni gibi
harikulade yeni bedenlere sahip olacağız.
Yuhanna 5:24, 26, 28-29 "Sözümü işitip beni
gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle
biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir.
...Çünkü Baba, kendisinde yaşam olduğu gibi,
Oğul'a da kendisinde yaşam olma özelliğini verdi.
...Buna şaşmayın. Mezarda olanların hepsinin
O'nun sesini işitecekleri saat geliyor. Ve onlar
mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar
yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak
üzere dirilecekler."
Yaşadığınız bölgedeki mezarlığın size bir mesajı
vardır. Bazıları için bu umutsuzluk mesajıdır.
Mezarlar bizlere, hepimizin bir gün öleceğini
hatırlatırlar. Dünyaya çıplak geldik, çıplak
ayrılacağız. Ama tabii ki bu kadarla bitmiyor. İsa'nın
mezarının boş olduğunu hatırlayın! Eğer İsa sizin
194

Kurtarıcınızsa, O'nun dirilişi, sizin de dirileceğinizin
güvencesidir. Bedeniniz ölebilir, ama ruhunuz asla
ölmeyecektir. Bedeniniz toprağa dönüşse bile, İsa
onu yeniden yaşama döndürecektir. O, Diriliş ve
Yaşam'dır.
Yapmanız İçin
5 Diriliş güvencemiz,
a) doğada gördüğümüz yaşamın yenilenişidir.
b) İsa'nın dirilişidir.
c) insanların ölümden sonra hayat olduğuna dair
güçlü inançlarıdır.
6 Yuhanna 11:25-26'yı beş kez okuyup ezberleyin.
Yuhanna 11:25-26 "Diriliş ve yaşam Ben'im. Bana
iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve
bana iman eden asla ölmeyecek."
Yerine Gelişi
İsa göğe alınmadan önce, izleyicilerini almak için
geri döneceğine dair söz verdi.
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Yuhanna 14:3 "Gider ve size yer hazırlarsam, siz
de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip
sizi yanıma alacağım."
İsa'nın dirilişinden kırk gün sonra, O'nu izleyenler
O'nun göğe alınmasını gözleriyle gördüler. Sonra iki
melek onlara şu mesajı verdi:
Elçilerin İşleri 1:11 "Aranızdan göğe alınan bu İsa,
göğe çıktığını nasıl gördünüzse, aynı şekilde geri
gelecektir."
Tanrı Pavlus'a, İsa geri döndüğünde gerçekleşecek
dirilişin birçok ayrıntısını göstermiştir. Yuhanna da
bu konuda yazmıştır.
1.Korintliler 15:37-38, 42, 44, 49 "Ekerken,
oluşacak bitkinin kendisini değil, yalnızca
tohumunu — buğday ya da başka bir bitkinin
tohumunu — ekersin. Tanrı tohuma dilediği bedeni
— her birine kendine özgü bedeni — verir. ...
Ölülerin dirilişi de böyledir. Beden çürümeye
mahkûm olarak gömülür, çürümez olarak diriltilir.
Zayıf olarak gömülür, güçlü olarak diriltilir. Doğal
beden olarak gömülür, ruhsal beden olarak
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diriltilir. Bizler topraktan olana nasıl benzediysek,
göksel olana da benzeyeceğiz."
1.Korintliler 15:51-54, 57 "İşte size bir sır
açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz; son borazan
çalınınca hepimiz bir anda, göz açıp kapayana dek
değiştirileceğiz. Evet, borazan çalınacak, ölüler
çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz.
Çünkü bu çürüyen beden çürümezliği, bu ölümlü
beden ölümsüzlüğü giyinmelidir. Çürüyen ve
ölümlü beden çürümezliği ve ölümsüzlüğü
giyinince, 'Ölüm yok edildi, zafer kazanıldı!' diye
yazılmış olan söz yerine gelecektir. Rabbimiz İsa
Mesih aracılığıyla bizi zafere ulaştıran Tanrı'ya
şükürler olsun!"
Filipililer 3:20-21 "Bizim vatanımız göklerdedir.
Oradan, Kurtarıcı'yı, Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. O
her şeyi kendine bağlı kılmaya yeten gücünün
etkinliğiyle zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi
yüce bedenine benzer hale getirecektir."
1.Yuhanna 3:2,3 "Sevgili kardeşlerim, daha
şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız, ama ne olacağımız
henüz bize gösterilmedi. Ancak, Mesih göründüğü
zaman O'na benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü
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O'nu olduğu gibi göreceğiz. Mesih'te bu umuda
sahip olan, Mesih pak olduğu gibi kendini pak
kılar."
1.Selanikliler 4:16-18 "Rab'bin kendisi, bir emir
çağrısıyla, başmeleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın
borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler
dirilecek. Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta
olanlar, onlarla birlikte Rab'bi havada karşılamak
üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece
sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. İşte birbirinizi
bu sözlerle teselli edin."
Yapmanız İçin
7 Aşağıda, İsa'nın dirilişiyle ve O'na iman edenlerin
geleceğiyle ilgili birkaç olay verilmiştir. Bunları 1-7
arasındaki sayıları kullanarak doğru sıralamayla
dizeleyin.
...a Bütün inanlılar Rab'bi havada karşılayacaklar.
...b Tanrı'nın borazanı ötecek ve İsa dönecek.
...c İsa gökyüzüne alınır.
1..d İsa dirildi.
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...e İsa, Kendisine ait olanlara bir yer hazırlıyor.
...f İsa'ya iman edip de hayatta olanlar değişecek.
...g Mesih'te ölmüş olanlar dirilip değişecekler.
8 İsa döndüğünde inanlıların yüceltileceğini
söylemenin bir başka yolu,
a) ölümlünün ölümsüzlüğe kavuştuğunu
söylemektir.
b) gerçek olanın gerçek olmayanla değiştiğini
söylemektir.
c) varlığın, varlık olmayanla değiştiğini
söylemektir.
9 Üzerinde düşünülecek bir şey: Birisinin size,
"İsa'nın ne zaman döneceğini bilmediğimizden,
kendimizi hazırlamak için yapabileceğimiz hiç bir
şey yok" dediğini düşünün. Bu derste yer alan ve
Mesih'in insanlara gözükmesini anlatan ayetlerden
hangisi bu yanlış düşünceyi düzeltmenize yardımcı
olabilir?
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Yanıtlarınızı Kontrol Edin
5b) İsa’nın dirilişidir.
1a) Meryem ve Marta’nın erkek kardeşi Lazar.
7 Sıralama şöyledir: a7, b4, c2, d1, e3, f6 ve g5.
2c) tamamen gerçek, ama yüceltilmiş olduğudur.
8a) ölümlü bedenlerimizin ölümsüzlüğe geçtiğini
söylemektir.
3 Yanıtlarınız aşağıdakilere uymalıdır.
2) Boş mezar ve kefen.
4) İsa’nın insanlara görünmeleri.
6) Kutsal Ruh’un vaftizi.
7) Hıristiyanlar’ın tanıklıkları.
10) İsa’yla iletişim.
9 Kendi yanıtınız. En yararlı ayet, l.Yuhanna 3:2-3
olacaktır.
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Ders 10

İSA MESİH: RAB
Toplumda her zaman diğer insanlar üzerinde yetki
sahibi olan insanlar vardır. Hükümet yetkilileri,
polis, başkanlar, yöneticiler, patronlar ve anne
babalar; bütün bu insanlar itaat bekler, bazen de
itaati talep eder. İsa doğduğunda da toplum farklı
değildi. O zamanlar dünyayı Romalılar yönetiyordu.
Filistin tahtında Hirodes oturuyordu ve Roma
ordusu onun konumunu güvende tutuyordu.
İsa'nın doğumu ve O'nun Yahudiler'in Kralı olarak
doğmuş olduğu haberi Hirodes'in kulağına gidince
Hirodes çok kızdı. Bu yeni kralı öldürmeye çalıştı,
ama başarılı olamadı. İsa, yeryüzündeki görevini
yerine getirmek için yaşadı. Politik düzene hiçbir
görünür meydan okumada bulunmadı. Buna karşın
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kaderinin sadece ölmek değil, aynı zamanda
yönetmek olduğunu iddia etti. Gökte ve yerde bütün
yetkinin kendisine verildiğini söyledi. Ama ne oldu?
Roma, Hıristiyanlar tarafından fethedilmedi, İsa
göğe alındı. Dünya bugün diktatörler, zorbalar ve
zalimlerle doludur. İsa'nın ne tür bir yetkisi vardır?
Her şeyin üzerinde ne zaman hüküm sürecektir? Bu
ders, bu soruları yanıtlamaktadır.
Bu derste şunları inceleyeceksiniz...
İsa'nın Rab Olarak Yetkisi Vardır
İsa Rab Olarak Kabul Edilir
Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır...
• "Rab" unvanının, İsa'ya ilişkin nelere işaret
ettiğini açıklamak.
• İsa'nın yeryüzündeyken yetkisini nasıl
kanıtladığını açıklamak.
• İsa'nın bugün nasıl Rab olduğunu ve gelecekte
nasıl Rab olacağını açıklamak.
• İsa Mesih'i yaşamınızın Rab'bi olarak kabul
etmek.
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İSA'NIN RAB OLARAK YETKİSİ
VARDIR
İsa'ya, ölümden dirilen Rabbiniz olarak iman ediyor
musunuz? Bu çok önemlidir. Ruhsal yaşamınız buna
bağlıdır.
Romalılar 10:9 "İsa'nın Rab olduğunu ağzınla
açıkça söyler ve Tanrı'nın O'nu ölümden dirilttiğine
yürekten iman edersen, kurtulacaksın."
Yetki Unvanı
"RAB" unvanı İsa için kullanıldığında, ne anlama
gelir?
İnsanların İsa'ya Rab olarak hitap etmesi ne anlama
gelir? Pavlus, bu ismi neden 200'den fazla kez
kullanmıştı? Kurtulmak için Rab İsa Mesih'e iman
etmek ne demektir? Tanrı neden her dilin İsa'nın
Rab olduğunu itiraf edeceğini söylüyor?
Kutsal Kitap'ta Rab olarak tercüme edilen Kurios
sözcüğü, yetki ifade eden bir unvandı. İnsanlar bu
sözcüğü saygı ifadesi olarak kullanırlardı. Rab,
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Efendi anlamına gelen nazik bir hitap şeklidir. Evin
reisi, evin efendisiydi. Köleler, efendileri için aynı
hitap şeklini kullanırlardı. Kullar yöneticilerine aynı
şekilde hitap ederlerdi.
Kurios, gerçek Tanrı Yahve'nin yanı sıra birçok dinin
tanrıları için de kullanılan bir isimdi. Bu anlamda
Kutsal Kitap, Rab unvanını, hem Baba Tanrı ve hem
de Oğlu İsa Mesih için kullanır. İsa'ya Rab demek,
O'nun Tanrılığını, Baba'yla birliğini, evrenin
üzerinde en büyük yetkiye sahip olduğunu ve
yaşamlarımızı yönetme hakkına sahip olduğunu
kabul etmektir.
İsa Rabbimiz olduğunda buyrukları O'ndan alırız ve
O'nun talimatlarını yerine getiririz. Her şeyi dua
ederek O'na söyleriz. O'nun sözü, günlük yaşamdaki
el kitabımızdır. Hiçbir şey hakkında endişe etmemiz
gerekmez. Rabbimiz bütün güce sahiptir, her şeyi
bilir ve bizi sever. Yapmamız gereken, sadece O'na
güvenip itaat etmektir.
Yapmanız İçin
1 Romalılar 10:9'u beş kez okuyup ezberleyin.
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Romalılar 10:9 "İsa'nın Rab olduğunu ağzınla
açıkça söyler ve Tanrı'nın O'nu ölümden dirilttiğine
yürekten iman edersen, kurtulacaksın."
2 İsa'ya "Rab" dediğimizde bu,
a) O'nun Tanrılığını ve yetkisini
b) dostluğunu ve sevgisini
c) bilgeliği ve bilgisini kabul ediyoruz anlamına
gelir.
Yetkisinin Kanıtı
İsa Mesih'in yeryüzündeyken yetkisi hangi
yollarla kanıtlanmaktadır?
İsa, yetkisini öğretilerinde kanıtladı. Tanrı ve insan
hakkındaki gerçekleri bildirirken gösterdiği mutlak
özgüvenle insanları hayrete düşürdü. Kendisinin yol,
gerçek ve yaşam olduğunu söyledi.
İsa doğa üzerindeki yetkisini kanıtladı. Fırtınalı
denizde dalgaların üzerinde yürüdü. "Sus, sakin ol!"
sözleri fırtınayı dindirdi. Suyu şaraba çevirdi. Beş
somun ekmek ve iki küçük balıkla 5.000 kişiyi
doyurdu.
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İsa hastalık ve ölüm üzerindeki yetkisini
kanıtlamıştır. O'nun dokunuşlarıyla sağırlar işitti,
körler gördü, sakatlar yürüdü. Ölüleri diriltti. Öldü
ve dirildi.
İsa ahlaksal yetkisini kanıtladı. Günahsız bir
yaşam sürdü. Dünyanın şimdiye kadar duymuş
olduğu en iyi ahlak kurallarını koydu. Mahvolmuş
hayatları, güzel, pak ve yararlı hale getirdi. Kusursuz
bir liderdi.
İsa ruhsal yetkisini kanıtladı. Günahları bağışladı.
Kötü ruhları kovdu. Babası'nın işlerini yaptı ve
insana Tanrı'yı gösterdi. Göğe geri alındı ve Kutsal
Ruh'u kilisesine gönderdi.
İsa kilise üzerindeki yetkisini kanıtladı. Rab
olarak, kendisini izleyenleri dünyaya Müjde'yi
duyurmaya gönderdi ve onlara bunu yapacak
doğaüstü güç verdi. Biz O'nun buyruklarına itaat
ettikçe, bizleri cennetteki yetkiyle destekler.
Yuhanna 13:13 "Siz beni Öğretmen ve Rab diye
çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz, öyleyim."
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Matta 28:18-20 "Gökte ve yeryüzünde bütün yetki
bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları
öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve
Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin; size buyurduğum
her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın
sonuna dek her an sizinle birlikteyim."
Yapmanız İçin
3 İsa bütün ayartılmaların üstesinden geldi ve
yeryüzünde kusursuz bir hayat yaşadı. Bu O'nun
hangi alandaki yetkisini göstermiştir?
a) ahlaksal
b) doğa
c) ruhsal
4 İsa, öğretilerindeki yetkiyi nasıl kanıtladı?
a) sakat ve iki büklüm olmuş bir kadını
iyileştirerek.
b) Baba'ya giden tek yol olduğunu söyleyerek.
c) öğrencilerine her yere gidip öğrenciler
yetiştirmelerini söyleyerek.
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İSA MESİH RAB OLARAK KABUL
EDİLİR
İsa Mesih'in şimdi ve gelecekte Rab olduğunu
nasıl söyleyebiliriz?
Günümüzde evrensel kilise İsa'nın Rab olduğunu
kabul eder. Rab İsa, gökteki bütün ruhsal güçlerin
üzerindedir. Ve bir gün bütün dünya O'nu Yönetici
ve Rab olarak kabul edecektir.
Efesliler 1:20-22 "Bu kudret, Tanrı'nın, Mesih'i
ölümden diriltirken ve göksel yerlerde sağında
oturturken O'nda sergilediği üstün güçle aynı
etkinliktedir. Tanrı O'nu bütün yönetimlerin,
hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin, yalnız bu
çağda değil, gelecek çağda da anılacak bütün
adların çok üstüne çıkardı. Her şeyi ayakları altına
sererek O'na bağımlı kıldı. O'nu her şeyin üzerinde
baş olmak üzere kiliseye verdi."
Kilisenin Başı
İsa'yı Kurtarıcıları ve Rableri olarak kabul eden
herkes, O'nun kilisesinin üyesidir. Kutsal Kitap
İsa'nın bizim başımız olduğunu ve kilisenin de
O'nun bedeni olduğunu söyler. Mesih'le birleşmiş
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olmanın ayrıcalıklarını gördük. Bunların tadını,
ancak İsa'ya hayatlarımızda ilk sırayı verdiğimizde
çıkartabiliriz. Baş, bedeni yönetmelidir, beden başı
değil. Bedende her üyenin yeri ve işlevi vardır.
Hepimiz bedenin iyiliği için birlikte çalışmalı ve
Başımız olan Mesih'in amacını gerçekleştirmeliyiz.
Koloseliler 1:17,18 "Her şeyden önce var olan
O'dur ve her şey varlığını O'nda sürdürmektedir.
Bedenin, yani kilisenin başı O'dur. Her şeyde ilk
yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından
ilk doğan O'dur."
Romalılar 12:5-6 "Çok sayıda olan bizler de
Mesih'te tek bir bedeniz ve birbirimizin üyeleriyiz.
Tanrı'nın bize bağışladığı lütfa göre, ayrı ayrı
ruhsal armağanlarımız vardır."
Mesih'in bedeninin bir parçası olmak, her şeyde O'na
itaat ettiğimiz anlamına gelir. Kilise için toplumun
değil, O'nun düşüncelerini izleriz. Ama ayrıca O'nun
planını evlerimizde, iş yerlerimizde ve gittiğimiz her
yerde izleriz. Bu, çevremizdeki insanlara O'nun Rab
olduğunu gösterir. Bir gün O'nun önünde duracağız.
Günahlarımızdan ötürü yargılanmayacağız, çünkü
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bağışlandık. Ama O, hayatımızı nasıl yaşadığımızı
inceleyecektir.
2.Korintliler 5:10 "Çünkü bedende yaşarken gerek
iyi gerek kötü, yaptıklarımızın karşılığını almak
için hepimiz Mesih'in yargı kürsüsü önüne çıkmak
zorundayız."
Kutsal Kitap, Mesih'in yargı kürsüsü için "bema"
sözcüğünü kullanır. Bu sözcük Roma yöneticilerinin
yargı kürsüsü için kullanılan sözcüktür. Bir Roma
şehrinde, eğer birisinin davranışları bema
kürsüsünde onaylanmışsa, başka insanların onun
hakkında söylediklerinin önemi yoktu. Aynı şekilde
Mesih İnanlısı (Hıristiyan) bu dünyada Rabbi olan
İsa Mesih'e hizmet etmek için yaşar. Başka
insanların düşündükleri önemli değildir. İsa'nın ne
diyeceği önemlidir. Önemli olan, bu sorunun
yanıtıdır.
Bazen İsa'nın yapmanızı istediği şey toplumunuzun
adetlerine uygun olmayacaktır. O'na itaatsizlik etme
konusunda ayartıldığınızda, buna teslim olmayı
reddedin. O'nun krallığının bir vatandaşı ve O'nun
bedeninin bir parçası olduğunuzu hatırlayın. Şimdi
O'na Rabbiniz olarak itaat ederseniz, yaşamınız O'nu
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hoşnut edecektir. O'nun onayı, harikulade bir ödül
olacaktır!
Yapmanız İçin
5 Kutsal Kitap, Mesih'in bizi bir gün ne için
yargılayacağını söyler?
a) Günahlarımızdan hangilerinin bedelini
kendimiz ödememiz gerektiğine karar vermek
için.
b) Kurtulmayı hak edip etmediğimizi görmek
için.
c) Hak ettiğimiz ödülleri bize vermek için.
6 Özellikle Hıristiyanlar ne yaptığında insanlar
İsa'nın bugün de Rab olduğunu görebilirler?
a)
b)
c)
d)

Çok güzel kilise binaları inşa ettiklerinde.
Her şeyde İsa'ya itaat ettiklerinde.
Kötü yöneticileri zorla devirdiklerinde.
Birçok dinsel ayin yaptıklarında.

7 Üzerinde düşünülecek bir şey: İsa gerçekten sizin
Rabbiniz mi? Kilisenin, yani bedenin üyeleri olan
kardeşlerinizle uyum içinde mi yaşıyorsunuz?
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Kendisine her şeyin Rabbi olarak itaat edebilmeniz
için O'ndan size yardım etmesini isteyin.
İsa Mesih kralların Kralı ve rablerin Rabbi'dir
İsa'nın bugün de kilisenin ve inanlıların Rabbi
olduğunu gördük. Ama kim olduğunu iyice anlamak
için geleceğe bakmamız gerekir. O'nun bütün
yüceliğiyle, her şeyin üzerinde hüküm sürmek için
gelmekte olduğunu görebiliriz.
Vahiy 1:7-8 "İşte bulutlarla geliyor! Her göz O'nu
görecek. O'nun bedenini deşmiş olanlar bile. ...Var
olan, var olmuş ve gelecek olan, Her Şeye Gücü
Yeten Rab Tanrı, 'Alfa [Başlangıç] ve Omega [Son]
Ben'im' diyor."
İsa ilktir — gerçeğin başlangıcı ve kaynağıdır. Ve
aynı zamanda sondur — ve Tanrı'nın sonsuz amacını
gerçekleştirecek olandır. Her şeyin, olması gerektiği
gibi birbirine uymasını sağlayacaktır. Bütün
kötülükleri yenecek ve sonsuza dek kralların Kralı ve
rablerin Rabbi olarak hüküm sürecektir.
Kutsal Kitap, İsa dönmeden önce yeryüzünün
sorunlarla dolu olacağını söyler. Savaşlar,
hastalıklar, depremler, kıtlıklar, su kirliliği,
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balıkların ölmesi, ürünlerin mahvolması ve politik
baskılar olacaktır. Kutsal Kitap'ın sözleri doğrudur.
Günümüzde bütün bu şeylerin etrafımızda
gerçekleştiğini görüyoruz. Ama bir gün büyük bir
değişim gerçekleşecektir.
İsa Mesih, dünyayı yargılamaya gelecektir.
Dünyayı yaratmış ve kendi kanıyla kurtarmıştır.
Kutsal Kitap'ın son kitabı olan Vahiy'de, cennette bir
taht görüyoruz. O tahtta bir kuzu oturmaktadır.
Kuzu, bizi kurtarmak için hayatını veren İsa
Mesih'tir. O, hüküm sürüp yönetecektir!
Vahiy 21:3-5 "İşte, Tanrı'nın konutu insanların
arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak.
Onlar O'nun halkı olacaklar, Tanrı'nın kendisi de
onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden
bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık
ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü
önceki düzen ortadan kalktı. Tahtta oturan, 'İşte
her şeyi yeniliyorum' dedi"
Bu kısa kurs süresince İsa'nın unvanlarının hepsini
incelemeniz ve O'nun harikulade krallığı hakkındaki
her şeyi okumanız elbetteki mümkün değildir.
Ancak artık İsa'yı öncekinden daha iyi tanıdığınızı ve
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daha çok sevdiğinizi umuyoruz. O'nun dönüşünü
bekledikçe her geçen gün O'nu daha iyi tanımanız
için dua ediyoruz. Bir gün geri döndüğünde O'nun
yüzünü görebilecek ve Kuzu'ya sunulan evrensel
şükran ezgilerine katılabileceksiniz.
Vahiy 5:9-13'te Yuhanna, Kuzu'ya ilahi söyleyenler
hakkında Tanrı'nın kendisine gösterdiği görümü
tanımlar.
"Yeni bir ezgi söylüyorlardı:
'Tomarı almaya,
Mühürlerini açmaya layıksın!
Çünkü boğazlandın,
Ve kanınla her oymaktan, her dilden,
Her halktan, her ulustan
İnsanları Tanrı'ya satın aldın.
Onları Tanrımız'ın hizmetinde
Bir krallık haline getirdin,
Kâhinler yaptın.
Dünya üzerinde egemenlik sürecekler.'
"Sonra tahtın, yaratıkların ve ihtiyarların çevresinde
çok sayıda melek gördüm, seslerini işittim. Sayıları
binlerce binler, on birlerce on binlerdi. Yüksek sesle
şöyle diyorlardı:
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'Boğazlanmış Kuzu,
Gücü, zenginliği, bilgeliği, kudreti,
Saygıyı, yüceliği, övgüyü
Almaya layıktır.'
"Ardından gökte, yeryüzünde, yer altında ve
denizlerdeki bütün yaratıkların, bunlardaki bütün
varlıkların şöyle dediğini işittim:
'Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek,
Tahtta oturanın ve Kuzu'nun olsun!'"
Yapmanız İçin
8 İsa'nın üstte yer alan unvanını, altta yer alan ve
onu en iyi açıklayan sözlerle eşleştirin.
1) Kurios
2) İlk ve Son
3) Bedenin Başı
4) Tanrı Kuzusu
...a Tanrı
...b Kilisenin yöneticisi
...c Rab ve Efendi
...d Tanrı'nın bütün vaatlerini yerine getiren
...e Günahlar için kurban
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9 Vahiy Kitabı, bizlere cennetteki tahtta bir kuzu
göstermektedir. Bu, her şeyi yönetecek Olan'in aynı
zamanda
a) bir kurban olarak öldüğünü
b) iyi bir hayat yaşamış olduğunu
c) ruhsal gerçekler öğrettiğini anlamamıza
yardım eder.
10 İsa'nın Rab olduğunu tamamen anlayabilmek
için,
a) dünyaya gelmeden önceki zamana bakmalıyız.
b) O'nun kiliseyi yönettiği şimdiki zamana
bakmalıyız.
c) Yücelik içinde hüküm süreceği geleceğe
bakmalıyız.
11 Üzerinde düşünülecek bir şey: İsa'nın Rab olarak
itaatinizi ve tapınmanızı hak etmesinin nedenlerini
incelediniz. Tanıklığınız ve O'na övgü ezginiz olarak
Vahiy 5:9-13'ü açık sesle okuyun.
"Yeni bir ezgi söylüyorlardı:
'Tomarı almaya,
Mühürlerini açmaya layıksın!
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Çünkü boğazlandın,
Ve kanınla her oymaktan, her dilden,
Her halktan, her ulustan
İnsanları Tanrı'ya satın aldın.
Onları Tanrımız'ın hizmetinde
Bir krallık haline getirdin,
Kâhinler yaptın.
Dünya üzerinde egemenlik sürecekler.'
"Sonra tahtın, yaratıkların ve ihtiyarların çevresinde
çok sayıda melek gördüm, seslerini işittim. Sayıları
binlerce binler, on birlerce on binlerdi. Yüksek sesle
şöyle diyorlardı:
'Boğazlanmış Kuzu,
Gücü, zenginliği, bilgeliği, kudreti,
Saygıyı, yüceliği, övgüyü
Almaya layıktır.'
"Ardından gökte, yeryüzünde, yer altında ve
denizlerdeki bütün yaratıkların, bunlardaki bütün
varlıkların şöyle dediğini işittim:
'Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek,
Tahtta oturanın ve Kuzu'nun olsun!'"
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İsa Mesih Kimdir? adlı ders kitabını bitirdiniz. Bu
derslerin İsa'nın Tanrı Oğlu, Kurtarıcınız ve
Rabbiniz olduğunu anlamanıza yardımcı
olduğunu umuyoruz. Her gün O'na hizmet edip
tapındıkça Rab sizi bereketlesin.
Şimdi, öğrenci raporunuzda yer alan ÜNİTE 2'deki
sorulan yanıtlamaya hazırsınız. Ezberlediğiniz
ayetlere özellikle dikkat ederek Ünite 2'deki
derslerin üzerinden geçin. (Bu ayetler Ders 6'da
Yuhanna 8:12; Ders 8'de Matta 1:21; Ders 9'da
Yuhanna 11:25-26 ve Ders 10'da Romalılar
10:9'dur.) Daha sonra ise öğrenci raporunuzdaki
talimatları yerine getirin. Yanıt kâğıdınızı
eğitmeninize gönderdiğinizde size başka bir kurs
yollamasını isteyin.
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Yanıtlarınızı Kontrol Edin
6b) Her konuda İsa’ya itaat ettiklerinde.
2a) O’nun Tanrılığını ve yetkisini.
8a 1) Kurios
8b 3) Bedenin (Küresel Kilisenin) Başı
8c 1) Kurios
8d 2) İlk ve Son
8e 4) Tanrı Kuzusu
3a) ahlaksal
9a) kurban olarak öldüğünü.
4b) Baba’ya giden tek yol olduğunu söyleyerek.
10c) yücelik içinde hüküm süreceği geleceğe
bakmalıyız.
5c) Hak ettiğimiz odülleri bize vermek için
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Son Bir Söz
Bu özel bir kitaptır, çünkü sizinle ilgilenen insanlar
tarafından yazılmıştır. Bu kişiler, dünyadaki hemen
hemen herkesi rahatsız eden soru ve sorunlara iyi
yanıtlar bulmuş mutlu insanlardır. Bu mutlu
insanlar Tanrı'nın buldukları yanıtları diğer
insanlarla paylaşmalarını istediğine inanıyorlar.
Kendi soru ve sorunlarınızı yanıtlamak ve sizin için
en iyisi olacak yaşam biçimini bulmak için bazı
önemli bilgilere ihtiyacınız olduğuna inanıyorlar.
Bu kitabı size bu bilgileri sağlamak için yazdılar. Bu
kitabın şu temel gerçekler üzerine yazılmış
olduğunu göreceksiniz:
1. Bir Kurtarıcı'ya ihtiyacınız vardır. Romalılar 3:23
ve Hezekiel 18:20'yi okuyun.
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2. Siz kendi kendinizi kurtaramazsınız. l.Timoteos
2:5 ve Yuhanna 14:6'yı okuyun.
3. Tanrı dünyadaki insanların kurtulmalarını
istemektedir. Yuhanna 3:16-17'yi okuyun.
4. Tanrı, Kendisine iman edenlerin hepsini
kurtarması için İsa'yı hayatını vermek üzere
gönderdi. Galatyalılar 4:4-5 ve l.Petrus 3:18'i
okuyun.
5. Kutsal Kitap bizlere kurtuluş yolunu gösterir ve
bizlere Hıristiyan yaşamında nasıl
büyüyebileceğimizi öğretir. Yuhanna 15:5, Yuhanna
10:10 ve 2.Petrus 3:18'i okuyun.
6. Sonsuzluğu nerede geçireceğinize kendiniz karar
verirsiniz. Luka 13:1-5, Matta 10:32-33, Yuhanna
3:35-36'yı okuyun.
Bu kitap size sonsuzluğu nerede geçireceğinize nasıl
karar verebileceğinizi söylemekte ve bu kararınızı
dile getirebilmeniz için size fırsatlar vermektedir.
Ayrıca bu kitap diğer kitaplardan farklıdır, çünkü
size onu hazırlayan insanlarla iletişime geçme fırsatı
vermektedir. Eğer sormak istediğiniz sorular varsa
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ya da ihtiyaç ve düşüncelerinizi açıklamak
istiyorsanız onlara yazabilirsiniz.
Kitabın arkasında Karar Raporu ve İstek Kartı adlı
bir kart bulacaksınız. Bir karar verdiğinizde kartı
doldurun ve belirtildiği şekilde postalayın. Bundan
sonra daha çok yardım alacaksınız. Kartı sorular
sormak veya dua ya da bilgi istemek için
kullanabilirsiniz.
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İSA MESİH KİMDİR?
ÜNİTE ÖĞRENCİ RAPORLARI VE YANIT
KAĞITLARI
İsteme Adresi:
ICI
P.K: 33 Bakırköy / İstanbul
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ÖĞRENCİ RAPORU TALİMATLAR
Her üniteyi çalışmayı bitirdikten sonra o ünitenin
yanıt kâğıdını doldurun. Her seferinde sadece bir
ünite yapın. Her yanıt kağıdını doldurur doldurmaz,
ICI eğitmeninize ya da size en yakın yerdeki ICI
bürosuna gönderin.
Aşağıda, sorulara vermiş olduğunuz yanıtı nasıl
belirteceğiniz konusunda talimatlar bulacaksınız.
ÖRNEK
Sadece bir tek doğru yanıt vardır. Seçmiş olduğunuz
yanıtı işaretleyin.
1 Yeniden doğmak ne anlama gelir?
a) Genç yaşta olmak
b) İsa'yı Kurtarıcı olarak kabul etmek
c) Yeni bir yıla başlamak
Doğru yanıt b) İsa'yı Kurtarıcı olarak kabul etmek. O
zaman b seçeneğini şu şekilde işaretleyeceksiniz:
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Şimdi Öğrenci Raporunuzdaki soruları okuyun ve
örneğimizde gösterdiğimiz şekilde yanıt
bölümündeki yanıtları işaretleyin. Yanıtınızı seçin ve
seçiminize göre, a, b ya da c boşluklarını işaretleyin.
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ÜNİTE 1 İÇİN ÖĞRENCİ RAPORU
(Ders 1 — 5)
Bütün sorular için yanıt kâğıdındaki boşlukların
yanındaki sayıların, soru sayıyla aynı olmasına
dikkat edin.
1 Kutsal Kitap'a neden güvenebiliriz?
a) İyi insanlar tarafından yazıldığı için.
b) Tanrı'nın isteğini yapmayı isteyen insanlar
tarafından yazıldığı için.
c) Kutsal Ruh'un esiniyle insanlar tarafından
yazıldığı için.
2 Aşağıdakilerden hangisi İsa'nın kim olduğunu
öğrenmenin en iyi yoludur?
a) Kişinin kendisinin ya da başkalarının kişisel
deneyimi.
b) Kutsal Kitap'ın peygamberlik mesajlarını
incelemek.
c) Doğanın harikalarını düşünüp Tanrı'nın her
şeyi yarattığının bilincine varmak.
3 İbraniler 13:8, "İsa Mesih
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a) dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır" der.
b) yol ve gerçektir" der.
c) Adem'in ilk doğan oğludur" der
4 Peygamberliğin hangi işlevi İsa'nın kim olduğunu
en iyi şekilde anlamamıza yardım eder?
a) Peygamberlikler bize, İsa'nın geçmiş, bugün
ve gelecekteki işini gösterirler.
b) Peygamberlikler İsa'nın yaşadığı tarihsel
dönemden söz ederler.
c) Peygamberlikler olaylar gerçekleşmeden çok
uzun bir süre önce bildirilmişlerdir.
5 Eski Antlaşma, İsa'nın kim olduğunu ortaya koyma
konusunda neden bu kadar önemlidir?
a) İsa'nın halkının tarihini içerir.
b) İsa'nın hayatı ve hizmeti hakkında birçok
kesin peygamberlik içerir.
c) Kurban kuzusu, İsa'nın kurbanını simgeler.
6 İsa, Kutsal Kitap'ta yazılan peygamberlikleri
aşağıdaki yollardan hangileriyle gerçekleştirir?
a) İsa, Nasıra'da doğdu.
b) İsa birçok bakımlardan Musa gibiydi.
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c) İsa'nın doğum tarihi özellikle önceden
bildirilmişti.
7 Mesih hakkındaki ilk peygamberlik Kutsal Kitap'ın
hangi kısmında bulunur?
a) Kutsal Kitap'ın ilk kitabı olan Yaratılış'ta.
b) Uzun Peygamberlik Kitapları'nın ilk kitabı
olan Yeşaya'da.
c) İncil'in ilk kısmı olan Matta'da.
8 İsa ne zaman göğe alındı?
a) Dirilişinin hemen ardından.
b) Dirilişinden üç yıl sonra.
c) Dirilişinden kırk gün sonra.
9 İsa'nın mucizeleri, O'nun Tanrı'nın nesi olduğunu
gösteriyordu?
a) Oğlu
b) Mesajcısı
c) Peygamberi
10 Kurtuluşumuzun planı kim tarafından yapılmıştı?
a) Mesih hakkında bildiride bulunan
peygamberler.
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b) Kutsal Üçlü Birlik.
c) Doğru Melekler.
11 Hıristiyan olmak için ne yapmak gerekir?
a) İsa'nın öğretisini bilmek.
b) On Buyruk'a uymak.
c) İsa Mesih'e Kurtarıcı ve Rab olarak inanmak.
12 İmmanuel ismi, ne anlama gelir?
a) Tanrı bizimle.
b) Tanrı büyüktür.
c) Tanrı sancağımızdır.
13 "İsa, Beden Alıp İnsan Olan Tanrı'dır" sözü ne
anlama gelir?
a) İsa, Tanrı gibi davranmaktaydı.
b) İsa, insan biçimine bürünmüş Tanrı'ydı.
c) İsa, artık Tanrı değildi.
14 Beden alıp insan olmak cümlesini en iyi hangi şık
anlatır?
a) Kendi kendine var olan.
b) Bedende.
c) Meshedilmiş Olan.
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15 İsa'ya bizim Aracımız denir, çünkü İsa
a) yeryüzüne insan olarak geldi.
b) öldü ve dirildi.
c) biz Tanrı'ya gelebildim diye günah borcumuzu
ödedi.
16 Tanrı vahiy, hazırlık, yerimize ölmek ve başka ne
için insan olmuştur?
a) Açıklamak için.
b) Aracılık etmek için.
c) Adanmak için.
17 İsa, insan gereksinimlerine hizmet edip yaşamını
başkaları için verirken amacı neydi?
a) Yaşamında Tanrı'nın karakterini göstermek.
b) Fiziksel görünüşünün güzel olmasının
tanrısal doğasının kanıtı olduğunu göstermek.
c) Dünyada yüksek ahlaksalstandartlarla
yaşamamızda ısrar etmek.
18 İsa, Tanrı'nın karakterini en iyi hangi şekilde
gösterdi?
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a) İsa bizlere Tanrı hakkında doğru bilgiler
verdi.
b) İsa mucizeler yaptı, ama özellikle insanları
iyileştirmeye önem verdi.
c) İsa'nın yaşamı Tanrı'nın karakterini gösterdi.
19 Aşağıda İsa hakkındaki cümlelerden hangisi
O'nun sonsuz doğasını tanımlar?
a) İbrahim doğmadan önce ben varım.
b) Ben yaşam ekmeğiyim.
c) Yol, gerçek ve yaşam Ben'im.
20 İsa "Ben'im" ismini neden kullandı?
a) Tanrı'nın ve Kendisinin öfkesini tanımlamak
için.
b) Tanrı'nın ve Kendisinin anlayışını tanımlamak
için.
c) Tanrı'nın ve Kendisinin karakterini açıklamak
için.
Ünite 1 için istenilenlerin sonu. Lütfen öğrenci
raporu Ünite l'in Yanıt Kâğıdı'nı eğitmeninize
gönderin. Sonra Ünite 2'yi çalışmaya başlayın.
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ÜNİTE 2 İÇİN ÖĞRENCİ RAPORU
(Ders 6 — 10)
Bütün sorular için, yanıt kâğıdındaki boşluklarda yer
alan sayının, sorunun yanında yer alan sayıyla aynı
olmasına dikkat edin.
1 İsa, Yuhanna 8:12'de kim olduğunu söyler?
a) İyi Çoban.
b) Dünyanın Işığı.
c) Davut Oğlu.
2 İsa hangi bakımdan ışıktır?
a) İsa'nın doğumu parlak bir yıldızla müjdelendi.
b) İsa olayları oldukları gibi görmemize yardım
eder.
c) İsa entelektüel hedefler gösterdi.
3 İsa'yı kabul etmek için aşağıdakilerden hangisi
gereklidir?
a) İsa'nın öğretilerini öğrenmek.
b) İrademizi kullanmak.
c) O'nu izlemeye razı olmak.
4 Kötü insanlar ışıktan nefret ederler, çünkü
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a) ışık onların kötülüğünü ortaya çıkarır.
b) ışık sadece iyilerin üzerinde parlar.
c) ışık sadece onların üzerinde parlar.
5 İsa'nın gerçekleştirdiği iyileştirme mucizeleri
O'nun bizim neyimiz olduğunu kanıtlamıştır?
a) Öğretmenimiz.
b) Yargıcımız.
c) Yaratıcımız.
6 Kutsal Kitap'ta, yağ neyi simgeler?
a) Baba'yı.
b) Tanrı Sözü'nü.
c) Kutsal Ruh'u.
7 Yuhanna, Kutsal Ruh'un İsa'nın üzerine hangi
biçimde geldiğini gördü?
a) Bir güvercin.
b) Ateş alevi.
c) Dökülen yağ.
8 İsa isminin anlamı nedir?
a) Yahve kurtaracaktır, ya da Kurtarıcımız.
b) Tanrı bizimle.
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c) Orduların Rabbi.
9 Dünyadaki dinler arasında sadece Hıristiyanlık,
a) insanın başarısızlığı ve çektiği acıların
nedenini açıklar.
b) günahın bütün yönlerinden özgürlük sunar.
c) yaşam için büyük idealler sunar.
10 İsa bizleri ne tür bir sorundan kurtarmayı vaat
eder?
a) Fakirlik ve açlıktan ölmekten.
b) Suçluluk ve günahın gücünden.
c) Fiziksel engellerden.
11 İsa'ya Tanrı Kuzusu denir, çünkü
a) alçakgönüllü davrandı.
b) günah için kurban olarak öldü.
c) temiz bir hayat yaşadı.
12 Çarmıhtaki hırsızlardan biri kurtulmuştu, çünkü
a) suçlu değildi.
b) suçlu olduğunu biliyordu.
c) İsa'ya inanmıştı.
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13 İsa'nın bizim için ölümü Tanrı'nın merhametini
ve
a) gücünü gösterir.
b) adaletini gösterir.
c) birliğini gösterir.
14 Aşağıdakilerden hangisi İsa'nın ölüm üzerindeki
zaferinin en iyi kanıtıdır?
a) İsa'nın mucizevi doğumu ve günahsız hayatı.
b) İsa'nın bedeninin içine yatırılmış olduğu boş
bir mezar.
c) İsa'nın dirildikten sonra görünmesi.
15 Aşağıdakilerden hangisi İsa'nın dirilişinin kesin
sonucudur?
a) Hastalıktan uzak bir dünyasal yaşam sağlar.
b) Bizleri kutsallık standartlarında bir hayat
yaşamaya esinlendirir.
c) Hıristiyanlar'ın da dirileceğinin garantisidir.
16 Kutsal Kitap, Hıristiyan'ın bedeni hakkında ne
öğretir?
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a) Fiziksel beden ölümlüdür, ama bir gün
ölümsüz bedenle değiştirilecektir.
b) Fiziksel beden çürümeyecektir.
c) Fiziksel beden sonsuza dek bozulmamak
üzere güçlendirilecektir.
17 Dirildiğimizde,
a) hiçbir bedenimiz olmayacaktır.
b) fiziksel, dünyasal bir bedenimiz olacaktır.
c) ölümsüz, ruhsal bir bedenimiz olacaktır.
18 Romalılar 10:9 neyi ikrar ettiğimizde
kurtulduğumuzu söyler?
a) İsa'nın Rab olduğunu.
b) Tanrı'nın tek olduğunu.
c) Şeytan'ın kötü olduğunu.
19 İsa'nın yeryüzündeki yetkisini aşağıdakilerden
hangisi en iyi şekilde gösterir?
a) İsa'nın çekiciliği ve kişiliğinin sempatikliği.
b) İsa'nın günahları bağışlamasının ardından
insanları iyileştirmesi.
c) İsa'yı işiten herkesin O'nu kabul etmesi.
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20 Vahiy 5:9-13'de kime övgüler sunulmaktadır?
a) Barış getiren güvercine.
b) Fetheden aslana.
c) Boğazlanan kuzuya.
Ünite 2 için istenilenlerin sonu. Lütfen öğrenci
raporu Ünite 2'nin Yanıt Kâğıdı'nı eğitmeninize
gönderin. Bu kursu bitirdiğinize göre,
eğitmeninizden size başka bir kurs önermesini
isteyin.
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İSA MESİH KİMDİR? ÖĞRENCİ RAPORU
Ünite Bir İçin Yanıt Kağıdı
HY3103
Lütfen aşağıdaki boşlukları doldurun:
İsminiz
............................................................................
ICI Öğrenci Numaranız .........................
(Eğer öğrenci numaranızı bilmiyorsanız boş bırakın)
Adresiniz .......................................................
Şehir..................................
Yaşınız ............................. Cinsiyetiniz ...........
Mesleğiniz ...............................................
Ailenizde kaç kişi var? .............................
Kaç yıl okula gittiniz? .............................
Eğer bir kilisenin üyesiyseniz kilisenizin ismi nedir?
...................................................................................
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Kilisenizde ne gibi bir sorumluluğa sahipsiniz?
...................................................................................
Bu kursu nasıl çalışıyorsunuz? Yalnız mı .....
Bir grupla mı? ..... ICI'nın başka hangi kurslarını
çalıştınız? .............................................
Şimdi sayfayı çevirip soruları yanıtlayın.
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OGRENCI RAPORU
ÜNITE 1'İN YANIT KAĞIDI
Aşağıdaki her soru için doğru boşluğu karalayın.
Dersler hakkında sormak istediğiniz sorular varsa
bunları aşağıya yazabilirsiniz.
Bu öğrenci raporu yanıt kağıdını bulunduğunuz
yerdeki ICI adresine yollayın.
Sadece ICI'nın Kullanımı İçin
Tarih . . . . . . . . .Not . . . . . . . . . .
Hıristiyan Yaşamı Programı
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ÖĞRENCİ RAPORU ÜNİTE 1'İN
YANIT KAĞIDI
Aşağıdaki her soru için doğru boşluğu karalayın.
1[A][B][C]

8[A][B][C]

15 [ A ] [ B ] [ C ]

2[A][B][C]

9[A][B][C]

16 [ A ] [ B ] [ C ]

3 [ A ] [ B ] [ C ] 10 [ A ] [ B ] [ C ]

17 [ A ] [ B ] [ C ]

4 [ A ] [ B ] [ C ] 11 [ A ] [ B ] [ C ]

18 [ A ] [ B ] [ C ]

5 [ A ] [ B ] [ C ] 12 [ A ] [ B ] [ C ]

19 [ A ] [ B ] [ C ]

6 [ A ] [ B ] [ C ] 13 [ A ] [ B ] [ C ]

20 [ A ] [ B ] [ C ]

7 [ A ] [ B ] [ C ] 14 [ A ] [ B ] [ C ]

[

BOŞ

]

Dersler hakkında sormak istediğiniz sorular varsa
bunları aşağıya yazabilirsiniz.
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Bu öğrenci raporu yanıt kağıdını bulunduğunuz
yerdeki ICI adresine yollayın.
ICI — P.K.: 33 Bakırköy — İstanbul-Türkiye
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HY3103
Lütfen aşağıdaki boşlukları doldurun:
İsminiz ..................................................................
ICI Öğrenci Numaranız ..........................
(Eğer ICI öğrenci numaranızı bilmiyorsanız boş
bırakın)
Adresiniz
...................................................................................
...................................................................................
Şehir .....................................
BİLGİ İSTEME
Bulunduğunuz yerdeki ICI, size diğer kurslar
hakkında bilgi vermekten mutluluk duyacaklardır.
Bu bilgileri istemek için aşağıdaki boşlukları
kullanabilirsiniz.
...................................................................................
...............................................................................
Şimdi sayfayı çevirin ve bütün soruları yanıtlayın.

242

OGRENCI RAPORU
UNITE 2'NİN YANIT KAĞIDI
Aşağıdaki her soru için doğru boşluğu karalayın.
Dersler hakkında sormak istediğiniz sorular varsa
bunları aşağıdaki boşluğa yazabilirsiniz.
TEBRİKLER
Bu kursu bitirdiniz ve ICI'yla başka kurslar da
yapacağınızı umuyoruz. Bu öğrenci raporu yanıt
kağıdını bulunduğunuz yerdeki ICI adresine
yollayın,
Sadece ICI'nın Kullanımı İçin
Tarih ..............................
Not ...............................
Hıristiyan Yaşamı Programı
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ÖĞRENCİ RAPORU ÜNİTE 2'NİN
YANIT KAĞIDI
Aşağıdaki her soru için doğru boşluğu karalayın.
1[A][B][C]

8[A][B][C]

15 [ A ] [ B ] [ C ]

2[A][B][C]

9[A][B][C]

16 [ A ] [ B ] [ C ]

3 [ A ] [ B ] [ C ] 10 [ A ] [ B ] [ C ]

17 [ A ] [ B ] [ C ]

4 [ A ] [ B ] [ C ] 11 [ A ] [ B ] [ C ]

18 [ A ] [ B ] [ C ]

5 [ A ] [ B ] [ C ] 12 [ A ] [ B ] [ C ]

19 [ A ] [ B ] [ C ]

6 [ A ] [ B ] [ C ] 13 [ A ] [ B ] [ C ]

20 [ A ] [ B ] [ C ]

7 [ A ] [ B ] [ C ] 14 [ A ] [ B ] [ C ]

[

BOŞ

]

Dersler hakkında sormak istediğiniz sorular varsa
bunları aşağıya yazabilirsiniz.
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Bu öğrenci raporu yanıt kağıdını bulunduğunuz
yerdeki ICI adresine yollayın.
ICI — P.K.: 33 Bakırköy — İstanbul-Türkiye
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EN BUYUK OLAN HERKESİN HİZMETKÂRI
OLANDIR
Hizmet etmek Tanrı'nın sürekli sevgisine karşılık
olarak kendi sevgimizin dışavurumudur. ICI
kursları, sizin etkin ve hoşnut edici bir hizmetkâr
olabilmeniz için Rab'bin araçlarından biridir.
Kurslarımızı kullanmak, düzenli bir Kutsal Kitap
çalışma sistemi oluşturacak ve ruhsal gerçekleri
daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.
Rab'le yaşamaya başlamak için Hıristiyan Yaşamı
Programı'nın sunduğu kurslara katılmanızı öneririz.
Hıristiyan Yaşamı Programı'ndaki kurslardan bazıları
şunlardır:
İSA O'DUR / KUTSAL KİTAP'INIZ
NEYE İNANIYORUZ? / YUHANNA'NIN MÜJDESİ
YENİ YAŞAMINIZ / DUA ETTİĞİNİZDE
EVLİLİK VE YUVA / YARDIMSEVER ARKADAŞINIZ
KUTSAL KİTAP'A GÖRE AHLAK / KİLİSE
KUTSAL KİTAP'I NASIL İNCELEYEBİLİRİZ?
TANRI'NIN TASARIMI - SİZİN SEÇİMİNİZ
HIRİSTİYAN VE İÇİNDE YAŞADIĞI TOPLUM
RAB'BİN HİZMETKÂRLARI
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Bu kurslar hakkında daha ayrıntılı bilgi istiyorsanız
isteme adresine yazın.
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İSA
O'DUR
İsa'nın kim olduğunu,
O'nu nasıl daha iyi tanıyabileceğinizi,
O'nun sizin için ne yapmak istediğini bilmek ister
misiniz?
Yanıtınız "Evet" ise, İsa O'dur adlı kitap tam size
göre! Dünyanın birçok yerindeki binlerce okuyucu
gibi, siz de bu kitaptaki konuları uygulamaya
koydukça, yaşamınız ruhsal açıdan çok daha
zenginleşecektir.
Bu kitap, öğrenmeyi kolaylaştıran ilginç bir kendi
kendine çalışma yöntemi kullanır. Butün yapmanız
gereken talimatları izlemek ve kendinizi sınamaktır.

Bu simge bir etüt dizisinin kılavuzudur. Hıristiyan
Yaşamı dizisi, her biri altı kurstan oluşan, üç üniteye
ayrılmıştır. İsa O'dur adlı kitap, Ünite 1'in 1'inci
kursudur. Kursları doğru sıralamasına göre etüt
etmek size daha çok yardımcı olacaktır.
247

