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.
182

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
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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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