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İSA HAKKINDA BİR
ŞEYLER ÖĞRENELİM

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
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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 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?
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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.

KUTSAL KİTAP BİZLERE İSA
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MESİH'İN KİM OLDUĞUNU
GÖSTERİR
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.
Bu kişiler 1600 yılı kapsayan bir
dönemde farklı zamanlarda yaşadılar.
Hepsi aşağıdaki ortak özelliklere
sahip olan iyi insanlardı:
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– Hepsi de adı, Evrenin Yaratıcısı,
RAB olan tek Tanrı'ya tapıyorlardı.
– Hepsine Tanrı vahyedilmişti ve
hepsi de O'nun insanlara vermek
istediği mesajları aldılar.
– 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
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insanlar Tanrı'nın sözlerini
ilettiler."
Not: Yukarıda aktarılan ayetin
(2.Petrus 1:21) önündeki referans
numarası, bu ayeti Kutsal Kitap'ın
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.
Şimdi öğrendikleriniz . . .
• Kutsal Kitap'ın yazarlarının hepsi
aynı Tanrı'ya tapındılar, Tanrı'dan
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mesajlar aldılar, ve Tanrı'nın
kendilerine yazmalarını söylediği
şeyleri yazdılar.
• İsa'nın kim olduğunu bize söylemesi
için Kutsal Kitap'a güvenebiliriz,
çünkü Kutsal Kitap Tanrı'dan gelen
doğru bir mesajdır.
Kutsal Kitap'ın Baş 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.
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Şimdi öğrendikleriniz . . .
• Kutsal Kitap'ın tamamının konusu
olan insanlığın kurtuluşu, insanlık için
gönderilen Kurtarıcı olan İsa'yı merkez
alır.
• İsa'nın doğumundan önce yazılmış
olan Eski Antlaşma'da, İsa hakkında
birçok peygamberlik yer alır.
• Yeni Antlaşma, Kurtarıcı'nın nasıl
geldiğini, nasıl yaşayacağını, ve O'nun
aracılığıyla nasıl kurtulabileceğimizi
tanımlar.

İsa Hakkındaki İncil Kayıtları
Yeni Antlaşma'da şunların kaydı yer
alır:
– İsa'nın yaşamı ve öğretileri.
– O'nun kurduğu kilise.
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– İsa'yı izleme hakkında talimatlar.
– 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.
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.
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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
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Hizmetkârı olan tanıtır.
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
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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 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
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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 gerçekleştirdiği
iyileştirmelerin birçoğunu inceleyip
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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
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harikulade hayatın tadını
çıkarabileceğimizi söylemektedirler.
Yuhanna durumu şöyle özetler:
1.Yuhanna 1:3
"Evet, sizin de bizlerle
paydaşlığınız olsun diye,
gördüğümüzü ve işittiğimizi size
ilan ediyoruz. Bizim
paydaşlığımız da Baba'yla ve
O'nun Oğlu İsa Mesih'ledir."
Şimdi öğrendikleriniz . . .
• İncil'in yazarları İsa Mesih'in
yaptıkları ve öğrettiklerine görgü
tanıklardılar.
1.Yuhanna 1:3
"Evet, sizin de bizlerle
paydaşlığınız olsun diye,
gördüğümüzü ve işittiğimizi size
ilan ediyoruz. Bizim
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paydaşlığımız da Baba'yla ve
O'nun Oğlu İsa Mesih'ledir."
• İncil'de İsa hakkında yer alan
anlatımlar, O'nu tanıyan ya da
gerçekleri O'nu tanıyan kişilerden
öğrenmiş kişiler tarafından tutulan
kayıtlardır. Yani, en sahih tanıklar.
• Tanrı bu insanları, yaşadıkları
dönemdeki insanlar için olduğu kadar
bizler için de, İsa hakkında bildiklerini
yazmaları üzere esinlendirdi.

KİŞİSEL DENEYİMLER BİZLERE
İSA'NIN KİM OLDUĞUNU
GÖSTERİR
İsa diridir ve bizler O'nu kişisel olarak
tanıyabiliriz. Bu, iyi haberin bir
kısmıdır. İsa, insanlar için uzun süre
önce yaptığı şeylerin aynısını bugün
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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 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.
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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."
"Eskiden eroin bağımlısıydım, ama
hayatımı O'na teslim ettiğimde, İsa
uyuşturucuya olan isteğimi yok
etti."
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"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."
Şimdi öğrendikleriniz . . .
• İncil'de karşıladığınız İsa Mesih'le
şahsen de tanışmış olmanız
mümkündür.
İbraniler 13:8
"İsa Mesih, dün, bugün ve
sonsuza dek aynıdır."
• İnsanların yukarıda aktarılanlar gibi
deneyimlerini siz de İsa Mesih'i
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yüreğinize davet ederek
yaşayabilirsiniz.
Kendi Kişisel Deneyiminiz
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
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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 İsa'yla arkadaşlığın
harikulade yararlarının tadını
çıkartmanızı umuyor ve bunun için
dua ediyoruz.
Şimdi öğrendikleriniz . . .
• İsa'nın gerçekten kim olduğunu en
iyi öğrenme yolları:

28

– Kutsal Kitap'ın İsa hakkında
söylediklerini etüt etmek.
– İsa'nın, Kendisini şahsen
tanıyan insanlar için neler
yaptığını duymak.
– İsa'yı şahsen kendiniz
tanımak.
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