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KURTARICI İSA

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.
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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. 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

213

kurtarmasıdır.

Bu derste şunları
inceleyeceksiniz . . .
• İsa Dünyanın Kurtarıcısı'dır
• İsa Tanrı Kuzusu'dur

İSA DÜNYANIN KURTARICISI'DIR

214

Müjde'nin sunduğu iyi haber, İsa'nın
bütün insanlığın Kurtarıcısı olmak için
geldiğidir. İsa doğduğunda bir melek,
çobanlara şöyle demişti:
Luka 2:10-11
"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, 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 (Meryem'in
kocası ve İsa'ya yeryüzünde bakan
baba) bildirmiştir. İsa adı onlara
İsa'nın kim olduğunu ve neden
doğduğunu sürekli olarak
hatırlatacaktı. O, bizi günahlarımızdan

215

kurtarmak için yeryüzüne gelmiş olan
Tanrı Oğlu'ydu. Melek şöyle dedi:
Matta 1:21
"Meryem bir oğul doğuracak.
Adını İsa koyacaksın. Çünkü
halkını günahlarından kurtaracak
olan O'dur."
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.
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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
bağışlanmış, bizi kurtarabilecek
başka hiçbir ad yoktur."
Şimdi öğrendikleriniz . . .
• İsa adı bizlere Tanrı'nın kurtarıcı
olduğunu gösterir.
• İsa adı Baba Tanrı tarafından
seçilmişti.
• Matta 1:21, İsa Mesih'in, bizi
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günahlarımızdan kurtarmak için
yeryüzüne gelmiş olan Tanrı Oğlu
olduğunu apaçık gösterir.
Matta 1:21
"Meryem bir oğul doğuracak.
Adını İsa koyacaksın. Çünkü
halkını günahlarından kurtaracak
olan O'dur."
• 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.
Kurtuluşun Doğası
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
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Şeytan'ın 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.
Ama İsa 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
korkularımızı yatıştırır, sevinç ve huzur
verir. Bizleri tehdit eden sonsuz
azaptan uzaklaştırır, sonsuz evimize
götürür. İsa şöyle dedi:
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Luka 19:10
"Nitekim İnsanoğlu, kaybolmuş
olanı arayıp kurtarmak için
geldi."
İsa 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."
İsa bizleri günah ve Şeytan'ın
gücünden özgür kılmaya geldi. Bizleri
günahlı, asi ve bencil doğamızdan
özgür kılar ve bizlere Tanrı
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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.
Mücadelemiz hâlâ sürmektedir, ama
İsa bizlere zafer verir.
Romalılar 6:22
"Şimdiyse günahtan özgür
kılındınız."
2.Korintliler 5:17
"Bir kimse Mesih'te ise yeni
yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her
şey yeni olmuştur."
İsa bizleri günahın etkilerinden, hatta
onun varlığından kurtarmaya gelmiştir.
Bedenlerimizi ve ruhlarımızı sağlığa
kavuşturur. Bir gün bizlere artık bir
daha hastalanmayacak yeni bir
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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
arasında bulunacak. Onların
gözlerinden bütün yaşları
silecek. Artık ölüm olmayacak.
Artık ne yas, ne ağlayış, ne de
ıstırap olacak. Çünkü önceki
düzen ortadan kalkmıştır."
Şimdi öğrendikleriniz . . .
• İsa'nın kurtarışının faydalarını
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hatırlayalım.
– Bizleri Tanrı'ya döndürür.
– Suçlarımızı ve cezamızı üzerine
alır.
– Bizleri günahlı doğamızdan özgür
kılar.
– Bütün günahları bizden
uzaklaştırır.
• İsa'dan sizi, hayatınızda olan günah
ve olumsuzluklardan, hastalıklardan
kurtarmasını şimdi olduğunuz yerde
isteyebilirsiniz.

İSA TANRI KUZUSU'DUR
Tanrı Kuzusu unvanı, özellikle İsa'nın
dünyanın Kurtarıcısı olduğu anlamını
taşımaktadır.
Kurbanlık Kuzu (Kâmil Koç)
İsa halka dönük hizmetine
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başlayacağı zaman Vaftizci Yahya,
O'nu kalabalığa şu sözlerle tanıttı:
Yuhanna 1:29
"İşte, dünyanın günahını ortadan
kaldıran Tanrı Kuzusu!"
Yahya'yı duyanlar onun sözlerini
sadece bir tek şekilde
yorumlayabilirlerdi. Kuzular ve koçlar
günahlar için kurban olarak
öldürülürlerdi. Günahkârlar Tanrı'ya
suçlarını itiraf eder ve O'ndan
kendileri yerine kuzunun ölümünü
kabul etmesini dilerlerdi.
Vaftizci Yahya'dan 1500 yıl evvel
Tanrı, İbrahim Peygamber'e oğlunun
günahlar için kurban olarak sunmasını
buyurmuştu. İbrahim'le oğlu, Tanrı'nın
gösterdiği yere yolculuk ettikten
sonra beraber bir sunak kurup,
yakmak için odun kestiler. Gelgelelim,
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sunu yoktu.
Çocuk babasına, "Ateşle odun
burada, ama yakmalık sunu kuzusu
nerede?" diye sorunca . . .
Yaratılış 22:8-13
İbrahim, “Oğlum, yakmalık sunu
için kuzuyu Tanrı kendisi
sağlayacak” dedi. İkisi birlikte
yürümeye devam ettiler.
Tanrı'nın kendisine belirttiği yere
varınca İbrahim bir sunak yaptı,
üzerine odun dizdi. Oğlu İshak'ı
bağlayıp sunaktaki odunların
üzerine yatırdı. Onu boğazlamak
için uzanıp bıçağı aldı. Ama
RAB'bin meleği göklerden,
“İbrahim, İbrahim!” diye seslendi.
İbrahim, “İşte buradayım!” diye
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karşılık verdi.
Melek, “Çocuğa dokunma” dedi,
“Ona hiçbir şey yapma. Şimdi
Tanrı'dan korktuğunu anladım,
biricik oğlunu benden
esirgemedin.”
İbrahim çevresine bakınca,
boynuzları sık çalılara takılmış bir
koç gördü. Gidip koçu getirdi.
Oğlunun yerine onu yakmalık
sunu olarak sundu.
Bugün bu sunuya 'Kâmil Koç' deriz.
("Kâmil," "pak, kusursuz, günahsız,
sunulmaya layık" anlamına gelir.)
Türkiye'nin ana yollarında bu şirket
adı sık sık görüyoruz tabii. Ama asıl
ve hakiki anlamı, Tanrı'nın İbrahim
Peygamber'e sağladığı – İbrahim'in
kendi günahları ve aile fertlerinin
günahları için sağladığı – yakmalık
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sunu olan kâmil koçtur.
İsa, Tanrı'nın bütün günahkârlar için
ölmek üzere gönderdiği kurban,
dünyanın günahını ortadan kaldıran
Tanrı Kuzusu'ydu!
Büyük peygamber Yeşaya, Tanrı'nın
günahlarımız için Mesih'i kurban
edeceğini anlatmıştı. Kâmil Koç olan
Mesih, bütün günahlarımızın
suçluluğunu Kendi üzerine alacaktı.
Biz günahtan özgüre kavuşalım diye
bizim yerimizde ölecekti. Daha sonra
da ölümden dirilişi aracılığıyla Mesih
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
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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.
Hepimiz koyun gibi yoldan
sapmıştık, her birimiz kendi
yoluna döndü. Yine de RAB
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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
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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.
RAB'bin doğru kulum, kendisini
kabul eden birçoklarını
aklayacak. Çünkü onların
suçlarını o üstlendi.
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
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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

231

Tanrı adildir. Tanrı bizim hak ettiğimiz
cezayı görmezden gelemezdi. Bu
sorun ancak İsa'nın ölümüyle
çözümlenebilirdi. Tanrı'nın 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, Yeruşalim surlarının
dışındaki "Kafatası" denilen bir yere
götürdüler. İsa'yı çivilerle çakarak
çarmıha gerip, çarmıhı herkesin
görmesi için yukarı kaldırdılar.
Günahlarımız uğruna kurban edilen
Tanrı Kuzusu, orada iki hırsızın
arasında asılı olarak öldü.
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Şimdi öğrendikleriniz . . .
• Peygamber Yeşaya, İsa'nın halkının
Mesih'i hor görüp reddedeceğini
söylemişti.
Yeşaya 53:3-12
"İnsanlarca hor görüldü,
yapayalnız bırakıldı."
• Kötü insanlar İsa'yı çarmıha
gerdikleri halde, Tanrı O'nu günahlara
karşılık bir sunu yaptı. "Tanrı
Kuzusu" (Kâmil Koç) olarak görevini
yerine getirmek için İsa, günahkârlar
için kurban olarak öldü.
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
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umursamaz bir tutum takındılar. O
ölürken Romalı idam mangası, 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,
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kendi egemenliğine girdiğinde
beni an' dedi. İsa ona, 'Sana
doğrusunu söyleyeyim, sen
bugün benimle birlikte cennette
olacaksın' dedi."
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 nasırlaştırmış ve
acılar çektirmişti. Şimdi son yenilgi
olan ölümle karşı karşıyaydı. Eğer
inansaydı, yardım yanı başındaydı.
Tanrı'nın huzurundaydı. Ama
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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'ın köleleri olmuştuk.
İsa'nın ölümü her şeyi değiştirdi. İsa
öldüğünde bağışlanmamızın bedelini
ödedi ve Şeytan'ı tamamen yendi.
Tanrı bizim yerimizi alan İsa'yı kabul
etti ve Şeytan bizi bıraktı.
1.Petrus 1:18-19
"Kusursuz ve lekesiz kuzuyu
andıran Mesih'in değerli kanının

237

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
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tek Kişi'yle alay ederek asiliğine ve
öfkesine devam etti. Diğeri 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 sahibiz."
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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."
Şimdi öğrendikleriniz . . .
• Sizin de öldükten sonra cennete
gideceğinizden emin olabilmek
mümkündür. Eğer İsa Mesih kendi
günahsız bedenini çarmıhta sizin için
fidye olarak sunduysa, cennete
gitmeniz neden mümkün olmasın?
Tanrı, nasıl İbrahim peygamberin oğlu
ölmesin diye İbrahim Peygamber'e
kâmil bir koç hazırladıysa, sizin de
cennete gidebilmeniz için İsa Mesih'i
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Kâmil Koç'unuz olarak sağlamıştır.
• Aşağıda resmedilen üç çarmıhın
hangisi sizin konumunuzu temsil
eder?
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