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ALTI	  
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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 olmadığınız-
dan emin değildiniz. Karanlıkta kaybol-
mak 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. 
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Kutsal Kitap'ın, karanlığı sık sık kötülük, 
hata, belirsizlik, sıkıntı ve ölüm sembolü 
olarak kullanmasının nedenini kolayca 
anlayabilirsiniz. Bunlar bizi korkutan ve 
kafamızı karıştıran türde şeylerdir. 

Kutsal Kitap buna tezat olarak ışığı, ya-
şam, sevinç, gerçek ve iyi olan her şeyin 
sembolü olarak kullanır. Bizlere İsa'nın 
dünyanın ışığı olduğunu söyler. Bu, Tan-
rı Oğlu için çok güçlü ve tanımlayıcı bir 
isimdir. Bunun ruhsal anlamını araştır-
dıkça, İsa'nın kim olduğu hakkında daha 
harika gerçekler öğreneceksiniz. 

Bu	  derste	  	  
şunları	  inceleyeceksiniz...	  
* Dünyanın Işığa İhtiyacı Vardır 
* Işığın Yaptıkları 
* İnsanlar Işığa Nasıl Tepki Gösterirler? 
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DÜNYANIN	  IŞIĞA	  İHTİYACI	  
VARDIR 

Tanrı, İsa'yı neden dünyanın ışığı olması 
için gönderdi? 

Günah	  	  
Karanlığı	  Getirmiştir	  
Karanlık, ışığın eksikliğidir. Günah, ilk in-
sanlar olan Adem'le Havva'yı Tanrı'dan 
ayırdığı anda dünya ruhsal bir karanlığa 
sürüklenmişti. Çünkü Tanrı ışığın kay-
nağıdır. O'nsuz karanlıkta kaybolur, ne-
rede olduğumuzu bilmeden dolaşıp 
dururuz. Eski Antlaşma'da ayrılığın ge-
tirdiği karanlığı okuyoruz. Tanrı, pey-
gamber Yeşaya'yı, İsrail'in itaatsiz 
halkına şu mesajla gönderdi: 
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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 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. 
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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 bil-
mez. Çünkü karanlık gözlerini kör etmiş-
tir." 

Işık	  	  
Vaat	  Edildi	  
Tanrı ışıktır − bütün ışığın kaynağıdır. 
İnsanlar Tanrı'nın ışığının özel bir vahyi-
ni alana dek ruhsal bir karanlık içinde-
dirler. İsa bu yüzden dünyanın ışığı 
oldu; bizlere Tanrı'nın ışığını vermeye, 
yani Tanrı'nın sevgisini ve isteğini gös-
termeye geldi. 
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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 ku-
lak 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 ola-
rak söz etmesi insanları şaşırtmamalı-
ydı. Peygamber Yeşaya, Mesih'in Tanrı' 
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nın Işığı olarak geleceğini önceden bil-
dirmişti. Matta, Eski Antlaşma peygam-
berliklerinden şu aktarmayı yapmış ve 
bunun İsa'da gerçekleştiğini söylemişti: 

Matta 4:16  
"Karanlıkta yaşayan halk, büyük bir ışık 
gördü. Ölümün gölgelediği diyarda yaşa-
yanlara ışık doğdu." 

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, suçlu-
luk ve korkuyu kovar. Sevgisi nefreti 
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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 ışı-
ğını söndüremez.  

Aylardır hasta olan ve yatağından kalka-
mayan Mesih İnanlısı olan 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 
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'nın Oğlu benim yüreğimde" diye yanıt 
vermişti. İsa, onun içindeki kasvet ve 
üzüntüyü kovan ruhsal ışık kaynağıydı. 
Onun ruhunu güneş ışığıyla dolduruyor-
du. 

Yuhanna 1:5  
"Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt 
edemedi." 

Mika 7:8  
"/ Karanlıkta kalsam bile RAB bana ışık 
olur. /" 

Işık,	  Gösterir 
Işık her şeyi olduğu gibi görmemizi sağ-
lar. Ruhsal gerçeği anlayabilmemizin 
tek yolu, Tanrı'dan gelen ruhsal ışıktır. 
Bu ışığı, Tanrı'nın yazılı sözü olan Kut-
sal Kitap'ta ve Tanrı'nın diri Sözü olan 
İsa Mesih'te buluyoruz. İsa yaşamı gös-
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teren ve yorumlayandır. Tanrı sözünü 
anlamamıza yardım eder ve O'nun bi-
zim için istediği yolu gösterir. Yol, Ken-
disidir. 

Yuhanna 14:6  
"İsa, 'Yol, gerçek ve yaşam Ben'im' dedi. 
'Benim aracılığım olmadan Baba'ya kim-
se gelemez.'" 

İsa, kendimizi olduğumuz gibi görme-
mize yardım eder. Kusursuz hayatı ve 
öğretilerinde, bizler, kendimizin Tanrı' 
nın bizim için olan amaçlarına erişmek-
ten ne kadar uzak olduğumuzu görü-
yoruz. Günahlarımızı, gururumuzu, ben-
cilliğimizi, gizli amaçlarımızı görüyoruz. 
İsa bizlere bağışlanmaya olan gereksi-
nimlerimizi ve bize sunduğu yeni hayatı 
gösterir. 
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2.Korintliler 4:6  
"Çünkü, 'Işık karanlıktan parlayacak' 
diyen Tanrı, İsa Mesih'in yüzünde parla-
yan kendi yüceliğini tanımamızdan do-
ğan ışığı bize vermek için yüreklerimizi 
aydınlattı." 

İbraniler 1:3  
"Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, O'nun 
varlığının öz görünümüdür." 

Işık	  Enerjidir	  ve	  Herşeyi	  Temizler	  
Işık, parlak bir enerjidir. Bilim adamları 
güneşten gelen ışık hakkında sürekli ye-
ni şeyler öğreniyorlar. Enerjisi, çok bü-
yük bir kaynak oluşturmaktadır. İnsan-
lar güneş ışığını evlerini ısıtmak ve ma-
kinelerini çalıştırmak için kullanabilirler.  

Işığın en iyi etkisi ise, yaşam ve sağlık 
üzerindedir. Birçok bitki gölgede büyü-
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yemez. Güneş ışığı birçok mikrobu öl-
dürür, sağlığımıza ve gücümüze katkıda 
bulunur. Dünyayı güneşsiz düşünün. Isı 
yok. Yaşam yok. Onu yörüngesinde 
tutacak hiçbir güç yok. Karanlık bir gök-
yüzünde kayıp, yıkıma giden donmuş bir 
top olurdu dünyamız. 

Güneş yeryüzü için neyse, İsa da bizim 
için odur. Bize yaşam, sağlık, güç ve 
enerji verir. Sevgisiyle bizi Kendisine 
yakın tutar. Bedenlerimizi ve ruhlarımızı 
iyileştirir. İsa'nın Kendisini izleyenlere 
verdiği yaşam ışığı ölümden daha güç-
lüdür. İsa geri döndüğünde hiçbir şey, 
ölüm bile bizi durduramayacaktır. To-
humlarından 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, baş-
meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın bora-
zanıyla 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." 

Işık	  	  
Tarafsızdır 
Işık herkes içindir, her yerdedir. Güneş 
tepelerde ve vadide, zenginler ve fakir-
lerin, bilge insanlar ve akılsızların üze-
rinde 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 Tanrı 
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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 gelecek-
tir." 

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 gücü-
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nü 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 düşün-
düler. Ama İsa'nın Kendisini çağıran 
herkes için vakti vardır ve hepsine yar-
dım edecektir. Dilenci bağırmaya de-
vam 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." 

Dilenci İsa'yla karşılaştıktan sonra yaşa-
mı yepyeni bir anlam ve yön kazandı. 
Karanlık dünyası aydınlandı. Daha önce 
ne olduğu, dilenmek için nerede oturdu-
ğu, karanlıkta tökezleyerek nasıl yürü-
düğü artık önemli değildi. Artık ışıkta 
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yürüyordu − artık kör bir dilenci değil, 
dünyanın Işığı olan İsa'nın bir izleyici-
siydi. 

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 şe-
kilde yaşamayı sürdürmek ve kendi yol-
larına devam etmek isterler. İsa'nın ken-
dilerine yapmalarını söylediği şeyleri 
yapmayı istemezler. İsa yeryüzündey-
ken bazı insanlar O'ndan nefret ediyor-
du, çünkü O'nun öğretisi kendilerinin ne 
tür günahkârlar olduğunu görmelerine 
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neden olmuştu. Işığı söndürmeyi, O'nu 
öldürmeyi istediler. Müjde'ye karşı mü-
cadele 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 yaptı-
kları 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 
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ışık sizin malınız olur. Ayrıca O'nun ışı-
ğına her gün deneyim olarak da sahip 
olmaya devam ediyorsunuz. İsa ışıktır. 
O'na sahip olmak, yaşamın ışığına ve 
bunun getirdiği bütün ışığa sahip ol-
maktır. Dünyanın ışığına sahip olmak 
bilgiden, iradeden, belirli bir dinin men-
subu olmaktan ötedir. İsa hakkında bir 
şeyler bilmek, O'nun öğretilerini bilmek-
ten ötedir. İsa'ya 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 yapmalı-
yız. Yani İsa'yı izlemeli ve O'nun ışığında 
yürümeliyiz. Tanrı Kendisini ve gerçeği-
ni, gerçeği kabul etmeye ve Kendisini 
izlemeye razı olanlara gösterir. Bize 
günbegün yol gösterir. 
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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 gü-
nahtan 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 kov-
masına izin verin. O'nun ışığını izleyin 
ve onu etrafınızdaki insanlarla paylaşın. 
Yaşamınızı, Kendi ışığıyla doldurabilme-
si 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 ol-
mam üzere değiştir. Beni Kendi ışığınla 
pırıl pırıl yap. Seni her gün izlememe 
yardım et! Işığın için sana teşekkür edi-
yorum. Amin. 


