DERS 8

İSA MESİH
İnsanlara Tanrı'ya Giden Yolu
Gösterdi
Kursun en önemli dersine geldiniz. Her
derste, Tanrı’nın hizmetindeki büyük bir
adamın mesajlarını işitme ve yaşamını
inceleme fırsatını bulduk. Bu kişilerin sözleri
ve davranışları zaten kendileri için yeterli
tanıklık etmektedirler. Gerçekten de
peygamberlerden işittik.
Tanrı’nın doğası, günahın doğası, yargıya olan
ihtiyaç, Tanrı’nın bize olan sevgisi ve ilgisi ve
bizleri kurtarmak için sağladığı plan
konusunda işittik. Peygamberlerin insanlara
gerçekten büyük Olan’ın gelişini
beklemelerini söylediklerini işittik.
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Peygamberler O’nun MESİH olduğunu
söylediler.
Tüm anlatılanları duyduk. Ama önemli olan
açık yüreklerle mi dinlediğimiz? Bazen işitiriz,
ama düşüncelerimiz başka konularla doludur
ve gerçekten dinlemeyiz. Bu kursun ana
amacı, gerçekten dinlememize ve
peygamberlerin mesajlarının bizler için kişisel
olarak ne anlama geldiğini anlamamıza yardım
etmektir. Bu dersler üzerinde düşünmek ve
öğrendiklerimize uygun bir şekilde hareket
etme sorumluluğunu taşıyoruz.
Kutsal Yazılar'ın yazarlarından biri bunu şu
şekilde dile getirmiştir: İşittiklerimize daha da
çok dikkat etmeliyiz ki uzaklaşmayalım.
İşittiklerimizi görmezlikten gelmemeliyiz.
Geçmişte Tanrı atalarımıza peygamberler
aracılığıyla ve çeşitli şekillerde seslendi. Ama
şimdi, Tanrı, Tanrı'nın gerçek vahyi olan İsa
Mesih aracılığıyla konuşmuştur: Bu kişi bütün
insanlık için Tanrı Sözü’dür.
Peygamberlerin Kendisi hakkında konuştuğu
Tanrı'nın gerçek vahyi, beklenilen Mesih’tir. O
Kendisi hakkında konuşmaya başladığında,
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O’nu dinleyenler hayretler içinde kalmışlardı.
“Ne kadar yetki dolu konuşuyor!” demişlerdi
(Luka 4:32) . Bu derste, ismi İsa olan bu
Kişi’nin gizemi hakkında daha çok şey
öğreneceğiz. Bizlere Sözleri, hareketleri ve
bildirdiği gerçekler aracılığıyla konuşmasına
izin vereceğiz.
Bu derste şunları inceleyeceksiniz...
Peygamberlerin Hakkında Konuştukları Kişi
İsa’nın Mesajı Yetki Doludur
İsa, Yol ve Gerçektir
Bu ders şunları yapmanıza yardımcı
olacaktır...
•
•
•
•

İsa’nın, peygamberliklerin yerine gelişi
oluşunun yollarını listelemek.
İsa’nın temel öğretilerini açıklamak.
Neden günahsız bir kurbanın talep
edildiğini açıklamak.
Tanrı’nın sevgi dolu davetine yanıt vermek.
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PEYGAMBERLERİN HAKKINDA
KONUŞTUKLARI KİŞİ
“Dağları aşıp gelen müjdecinin ayakları ne
güzeldir! O müjdeci ki, esenlik duyuruyor.
Kurtuluş haberi veriyor (Yeşaya 52:7)."
Dinleyin, Beni dinleyin... Kulak verin ve Bana
gelin; Beni dinleyin ki yaşayın.”
Tanrı’nın Yeşaya peygamberin dudakları
aracılığıyla gönderdiği bunun gibi daha birçok
söz aracılığıyla insanlığın MÜJDE’yi işiteceği
çok önceden vaat edilmişti. Bu müjde, bir
oymak ya da dinsel bir grupla sınırlı
olmayacak, bütün dünya için olacaktı. Bu
müjdenin bir çocuğun doğuşuyla başlayacağını
öğrendik. Peygamberlerin karanlıktan ışık
getirecek olan Kişi’nin doğumu, karakteri ve
yapacağı iş hakkında birçok ayrıntıyı önceden
bildirdiklerini öğrendik.
Bu peygamberlikler, bir gece Yahudiye’deki
Beytlehem kentinde bir bakire olan Meryem’in
bir oğul doğurmasıyla gerçekleşti. Gökleri
cennetsel bir ışık doldurdu ve bir melek, “Size
bütün insanlar için olacak büyük sevinç
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taşıyan İYİ HABER getiriyorum. Size bir
Kurtarıcı doğdu. O, Mesih’tir” diyerek O’nun
doğduğunu bildirdi. Tanrı, Meryem’e çocuğun,
peygamberlerin bahsetmiş olduğu o İMANUEL
(Tanrı Bizimle) olduğunu ve yeryüzündeki
isminin, “Rab kurtarır” anlamına gelen İsa
olacağını vahyetti (Matta 1:21) .
Peygamberlerin yaşadıkları ve sözlerinin kendi
tanıklıklarını yapmalarına izin vermiş
olduğumuz gibi, şimdi de düşüncelerimizi ve
yüreklerimizi Mesih olan İsa’ya açalım. Böyle
bir etütte dikkat ettiğimiz ilk gerçek,
hayatının hemen hemen her ayrıntısının
peygamberliklerde bildirilmiş olmasıdır. Başka
hiç kimsenin, doğumu, yaşamı, özellikleri ve
hizmeti böylesine kesin peygamberliklerin
konusu olmamıştı.
İsa Mesih Hakkındaki Kesin
Peygamberliklere Örnekler
Soyağacı. Tanrı’nın Havva’ya söylediği Kendi
sözlerinden başlayarak İsa Mesih’in soyağacı
önceleri geniş bir biçimde, sonra Nuh ve
gördüğümüz şekilde İbrahim ve Davut
aracılığıyla önceden bildirilmişti.
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Doğumu. Beytlehem’de bir bakireden
doğacaktı. Doğumuna doğaüstü belirtiler eşlik
edecekti.
Yeryüzündeki Yaşamı. Kendisinden önce,
çölde çağıranın sesi olarak tanınan bir mesajcı
gelecekti. Bir kral ve bir peygamber olarak
kabul edilecekti. Mucizeler yapacaktı.
Günahsız yaşayacaktı. Tanrı’nın Ruhu’yla dolu
olacaktı.
Özellikleri. Kadının soyundan gelecekti.
Tanrı O’nda vahyedilecekti. Kendini
tamamıyle sevgi ve kurtarma görevine adayan
ve acı çeken bir hizmetkâr olacaktı.
Hayvanların kurban edilmesi simgesinin işaret
ettiği Kurtarıcı, Kusursuz Sevgi Kurbanı
olacaktı.
Teslimiyeti ve Yerine Konan Yüceliği.
Kendisini sevgi ve alçakgönüllülükle teslim
edecek ve zafer ve göksel yücelikle eski
konumuna getirilecekti. Yaralanacak ve
sessizlik içinde acı çekecekti. İnsanları
günahın cezasından kurtarmak için Kusursuz
Kurban olarak sunulan Tanrı’nın Kuzusu
olacaktı. Tanrı’nın sağladığı kurban İbrahim’in
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oğlu için fidye olduğu gibi, Mesih bütün
insanlık için fidye olacaktı. Bütün insanlığa
bildirilen Tanrı’dan merhamet olacaktı.
Kendisine karşı yapılan suçlamalar yalan
olduğu ve hiçbir suçu olmadığı halde kötülerle
birlikte acı çekecekti. Bir arkadaşı tarafından
ele verilecekti. Her şeyin üzerinde zaferli
olacak ve göklerdeki sonsuz yerini yeniden
alacaktı.
İsa Mesih hakkındaki peygamberlikler sadece,
sözlerini işitmiş olduğumuz büyük
peygamberler aracılığıyla değil, ayrıca
Tanrı’nın başka hizmetkârları aracılığıyla da
bildirilmişti.
Örneğin, melek Yusuf’a, “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 (Matta
1:20-21)” demişti.
Melek, bakire Meryem’e, “Bak, gebe kalıp bir
oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. O
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büyük olacak, kendisine ‘Yüceler Yücesi'nin
Oğlu’ denecek (Luka 1:31-32)” dedi.
Meryem, “Atalarımıza söz verdiği gibi,
İbrahim’e ve onun soyuna sonsuza dek
merhamet etmeyi unutmayarak Kulu İsrail’in
yardımına yetişti (Luka 1:54-55)” dedi.
Çocuk tapınağa götürüldüğünde Şimon, bebek
İsa’yı kollarında tuttu. Rab gerçeği yüreğine
vahyetti ve Şimon şöyle dedi: “Bütün
halkların gözü önünde hazırladığın
kurtuluşu, ulusları aydınlatıp halkın İsrail’e
yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle gördüm.
(Luka 2:30-32)”
Tanrı’nın planı harikuladedir! İbrahim, İshak
ve Yakup’u çağırmış ve bu soy aracılığıyla
ulusları kutsayacağını vaat etmiştir. Onlar
seçilmiş kişiler arasındaydılar, çünkü eğer
vahiylerin öğretilerini izlersek, Mesih’in
İbrahim, İshak ve Yakup’un soyu aracılığıyla,
insanlığı günahın yıkımından kurtarmak için
geldiğini görürüz. İsa Mesih’in doğmuş olduğu
ailenin soyağacına bakarsak, Yusuf’a İsa’nın
babası denilmediğine dikkat etmek önemlidir.
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İsa’nın bakire Meryem’den mucizevi bir
şekilde doğan Mesih olduğunu görürüz. Bu
gizemli doğum insandan değildi, Tanrı’nın bir
mucizesiydi.
Gerçeği Peygamberlerden İşittik
Gerçeği arayan sıradan insanların yanı sıra
bilginlerin de peygamberliklerin
gerçekleşmesinden etkilenmesine neden
olacak kadar yeterince kanıt vardır. Aslında,
peygamberlik sözlerinin bütününün
merkezinde İsa Mesih’in kişiliği ve hizmeti
bulunmaktadır. O olmadan, peygamberlerin
söylediklerinin çoğunun fazla bir anlamı
olmazdı. İbrahim, Musa, Davut ve Yeşaya gibi
büyük peygamberlerin, bizim bilmemiz en
önemli gereken şeyleri bilerek bunları
söylemiş oldukları açıktır. Tanrı’nın bir
peygamberi bizim için iyi bir haberi olduğunu
söylediğinde, onu kabul etmeliyiz.
Yapmanız için . . .
1 Her DOĞRU cümlenin önündeki harfi daire
içine alın.
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a) Tanrı’nın Kendisi gelecek olan
Kurtarıcı’yı önceden bildirdi,
b) Tanrı Davut’u, İsa Mesih’in kişiliği ve
işi hakkında bildirilerde bulunan
Mezmurları yazması üzere esinlendirdi,
c) Tanrı Yeşaya’yı, kurtuluş planını
gerçekleştirmek üzere gelecek olan Acı
Çeken Hizmetkâr hakkında birçok ayrıntıyı
bildirmek üzere esinlendirdi,
d) Tanrı, bakire Meryem, Yusuf ve
Şimeon’a İsa Mesih hakkında gerçekler
vahyetti.

İSA’NIN MESAJI YETKİ
DOLUDUR
İsa Mesih’in yaşamında gizemli bir şekilde
farklılık gösteren bir şey vardır. Tıpkı diğer
insanlar gibi görünüyordu. Yani, bir bebek
olarak doğmuş, büyümüş, ve diğer insanlar
gibi yaşamış ve çalışmıştı. Bedensel görünüm
olarak Kendisinden önceki peygamberlerden
farklı görünmüyordu. Ama Ruh’u O’nu eşsiz
benzersiz kılıyordu. O’nun Ruhu insanın ruhu
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gibi, Tanrı tarafından yaratılmış değildi. O,
Tanrı Sözü’ydü. Ancak Tanrı’nın diğer
vahiyleri gibi bir kitap biçiminde değil,
görülebilen, dokunulabilen ve insanlar
tarafından yaklaşılabilen bir insan biçiminde
gösterilmişti. Bu Kişi’nin öğretileri,
mucizeleri ve alçakgönüllülüğü sayesinde
Tanrı’nın en büyük sevgiden daha yüce olan
büyük sevgisi gösterilmişti. İlahi yetkiyle
konuşan O’nun içindeki bu Ruh’tu.
İsa Mesih, çocukluktan yetişkinliğe geçerken,
insanların yaşadığı şeylere Kendini teslim etti
ki, insanlar O’nun kendi ihtiyaçlarını ve
gereksinimlerini anladığını görebilsinler.
O’nda Tanrı’nın kendilerine erişmesini ve
sevgisini görebiliyorlardı.
İsa, Şeria Nehri kenarında Yahya tarafından
onaylandıktan sonra, gerçeği öğretme ve
bildirme işine başladı. İnsanlara Tanrı’yı
hoşnut edecek biçimde yaşamayı öğretti.
Kendisinden önceki peygamberler gibi onlara,
Tanrı’nın günahı cezalandıracağını, ama onu
kabul edecek olanlar için bir kurtuluş yolu
sağlayacağını öğretti. İsa Mesih’in
öğretilerinden bazılarını kısaca inceleyelim.
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Bunların peygamberlerden işittiklerimizi
tamamen yerine getirdiklerini keşfedeceğiz.
Tanrı Söz’ünün Önemi
İsa, hizmetinin başlangıcında hepimiz için
ortak olan sorunlardan biriyle karşılaştı:
Şeytan O’nu ayartmaya çalıştı. Tabii ki, İsa
Mesih Şeytan üzerinde tam bir güç sahibidir.
Bize örnek olarak, Tanrı’nın yazılı Sözü’nün
gücünü gösterdi. “İnsan yalnız ekmekle
yaşamaz, Tanrı’nın ağzından çıkan her sözle
yaşar (Matta 4:4)” dedi.
Bedenin açlığını tatmin eden ekmek, bizler
için aradığımız dünyasal şeyleri temsil
edebilir. Şeytan bizleri Tanrı’dan
uzaklaştırmaya çalışır. Bu yaşamın
güzelliklerini elde etmemiz ve dünyasal
zevklerin peşinden koşmamız için
düşüncelerimizi ayartmaya çalışır. İsa Mesih,
Tanrı’nın vahiylerini kabul etmenin ve onlara
sadık kalmanın önemini öğretmiştir. İnsanın
sadece ekmekle değil, Tanrı’nın ağzından
çıkan her bir sözle yaşadığını her zaman
hatırlamamızı söyleyerek bunu, yeryüzündeki
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hizmetinin en başında vurgulaması çok
anlamlıdır.
İsa, bütün öğretilerinde Kutsal Yazılar'ı
açıklamaya ve onları aktarmaya devam etti.
Kendisini izleyenlere, yaşamı ve sözlerinin
peygamberliklerin yerine gelişi olduğunu
gösteren ayetleri gösterdi. İnsanın Tanrı’nın
isteğini ve Tanrı’nın Sözü aracılığıyla
vahyedilen ilahi sevgiyi bilmesi gerekir. Bu
Söz doğumdan ölüme bizim kılavuzumuz
olmalıdır.
Tanrı’nın Adaleti ve Yargısı
İsa, ilahi doğruluk ve kutsal adalet konularını
çok açık bir şekilde öğretti. Yaşamlarının
günah tarafından yönetilmesine izin verenlere
yargı geleceğini bildirdi. Tanrı’nın doğru ve
adil karakteri, Kendisini reddedenlerin O’nun
yargısı altına girmelerini talep eder. Tövbe
edip Tanrı’nın bağışlamasını kabul etmeyenler
sonsuz ateşte cezalandırılacaklardır. İsa,
Davut ve Yeşaya’dan sözler aktararak insanları
tövbe edip yargıdan kaçmaları konusunda
uyardı.
Tanrı’nın Sevgisi ve İlgisi
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İsa, Tanrı’nın halkına karşı, onların
yaşamlarının ayrıntılarıyla ilgilenen ve onları
seven sevgi dolu bir Baba gibi olduğunu
öğretti. İnsan Tanrı’nın yarattıkları arasında
üstün olanıdır ve Tanrı’nın kendileri için olan
planına göre yaşadıklarında, Tanrı’nın büyük
sevinci olurlar. Tanrı’yı reddedip O’na
itaatsizlik ettiklerinde, Tanrı üzülür ve onların
Kendisine dönüşünü görmenin özlemini çeker.
İsa, Tanrı’nın insanları aktif olarak aradığını
söyledi. Onları arar, onları çağırır ve onlara
kurtuluş sunar. İsa bunu, yeryüzündeki
hayatında günahkârlardan uzak durmayışıyla
gösterdi. Onları aradı. Onları ziyaret etti,
onlarla konuştu ve onların arasında Tanrı'nın
sevgi ve ilgisini birçok bakımlardan gösterdi.
Günahın Cezası ve Barıştırılması
İsa, vaazlar, benzetmeler ve örnekler
aracılığıyla, günahın mutlaka sonsuz acı ve
Tanrı’dan ayrı olma cezası getireceği gerçeğini
açıkladı. Bu yüzden bütün insanlar günah
işlediklerinden, bu ceza herkes için
gerekiyordu. Bu ceza merhamet olmadan
yerine getirilirse herkes sonsuz ölüme
mahkum olurdu. Tanrı, yargıyla sevginin
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birleşebileceğini göstermek için simgesel bir
töreni kullanarak hayvanların kurban
edilmesini buyurdu. Bu örnekte, günah
hayvanın üzerine konulur. Günahlı insanların
yerine hayvan ölür, böylece ceza ödenir ve
Tanrı'nın sevgisi kurtuluşu sağlar. İsa bu
konudaki öğretisini, Kusursuz Kurban olarak
Kendi teslimiyetini önceden bildirerek
tamamlamıştır. İsa, dünyanın günahlarına
kefaret edecekti. Hayatını birçokları için fidye
olarak vereçekti. O’nun neden acı çektiğini
anlamaları ve sonra başkalarına kurtuluş
mesajını öğretebilmeleri için Kendisini
izleyenlere bu gizem hakkında yeterince bilgi
verdi.
Yüreğin Gerçek Tapınması
Peygamber Yeşaya Rab’bin düşüncelerini şu
şekilde dile getirmiştir: “Bu halk bana
yaklaşıp Ağızlarıyla, dudaklarıyla beni
sayar, Ama yürekleri benden uzak. Benden
korkmaları da İnsanlardan öğrendikleri
buyrukların sonucudur. (Yeşaya 29:13)”
İsa Mesih, yine tapınmanın yürekten içtenlikle
olması gerektiğini ortaya koymuştur.
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İnsanları, gerçek adanmışlık ve Tanrı’ya
övgüden yoksun bir din gösterisi hakkında
uyardı. Bir keresinde Kendisinden tapınma
konusundaki belirli yerlerin önemi hakkında
konuşması istenmişti. Önemli olanın tapınılan
yerin kendisi olmadığı yanıtını verdi. “Tanrı
Ruh’tur, O’na tapınanlar da ruhta ve
gerçekte tapınmalıdırlar (Yuhanna 4:24)”
dedi.
İnsandan İman ve İtaat Talep Edilir
Tanrı'nın kusursuz Kuzusu’nun kurbanı,
bütün insanlığı kurtarmaya yeter. Ama
günahın bağışlanması, ancak onu imanla kabul
edip kurbanın kendileri için olduğuna
içtenlikle inanmakla olur. İnsan günaha bir
seçim yaparak düştü ve kurtuluşu da bir seçim
yaparak alabilir. Tanrı insanlara, Yeşaya
peygamberden işittiğimiz gibi bir davette
bulunmaktadır: “Bana gelin, Beni dinleyin.”
Tanrı insanları zorlamaz. Onları belirsiz
şekillerde kabul edip reddetmez. Tanrı'nın
sevgisi ve merhametinin yararlarını herkes
alabilir. Talep edilen iman ve itaattir. İsa,
“Tanrı için her şey mümkündür (Matta
19:26)” dedi.
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Bu örnekler aracılığıyla İsa’nın öğretilerinin,
bütün peygamberlerin öğrettiklerinin bir
özeti, bir sonucu ve gerçekleşmesi olduğunu
görebiliriz. O’nu işitenler, O’nun yetkisini
hissetmişlerdi. İsa Mesih’in yetkisi Tanrı’nın
yetkisiydi, çünkü İsa, “Kutsal Yasa'yı ya da
peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için
geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya
değil, tamamlamaya geldim. (Matta 5:17)”
demişti.
Yapmanız için . . .
2 Burada listelenen İsa’nın öğretilerinden her
biri için, incelediğimiz peygamberlerin
sözlerinden bir örnek yazın. Örneğin İsa,
Tanrı Sözü'nün önemini öğretti.
Peygamberlerden verilebilecek bir örnek:
Musa, Tanrı'nın parmağıyla yazılmış Sözu aldı
olabilir. Aşağıda listelenen öğretilerden her
biri için birkaç örnek verebileceğinizi tahmin
edebiliyorum,
a) Tanrı Sözü’nün önemi
............................................................
b) Tanrı’nın adaleti ve yargısı
............................................................
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c) Tanrı’nın sevgisi ve ilgisi
............................................................
d) Günahın cezası ve kefareti
............................................................
e) Yüreğin gerçek tapınması
............................................................
f) İnsandan iman ve itaat talep edilir
............................................................

İSA, YOL VE GERÇEKTİR
İsa’yı en yakından izleyenlerin bazıları
başlangıçtan itibaren O’nun, Tanrı’nın
yeryüzündeki amacını gerçekleştirmek için,
vaat edilen Mesih olduğunu hissetmişlerdi.
İsa’nın yaşamının her ayrıntısında
peygamberliğin yerine gelişini görmüşlerdi.
Bazıları Şeria Nehri’nin kıyısında gökten gelen
sesi ve Vaftizci Yahya’nın bildirisini
duymuştu. O’nun harikulade öğretilerini
dinlemişlerdi. O’nun büyük mucizelerini
görmüşlerdi. Tanrı’nın dünyayı Kendisiyle
barıştırmak için Mesih’te gönderdiği
huzurunu ve sevgisini yüreklerinde
hissetmişlerdi.
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Ama İsa’yı izleyen bu insanlar bizler gibi
insanlardılar. Kafalarında birçok soru vardı.
İsa insanların günahtan kurtulması için
çekeceği acılardan ve ölümünden söz etmişti.
Bu anlaşılması güç bir şeydi. Tanrı insanları
nasıl İsa aracılığıyla kurtarabilirdi? Tanrı
neden acı çekme, alçaltılma ve ölüme izin
vermeliydi? Bütün insanlık için günahın bedeli
nasıl olur da bir kerede ve her zaman için
ödenebilirdi?
İsa, vaaz etmeyi, öğretmeyi, mucizeler
yaratmayı ve peygamberlerin sözlerini
aktarmayı sürdürürken Kendisini izleyenlere
yavaş yavaş Kendi gerçek doğasını gösterdi.
“Babam [Tanrı] hâlâ çalışmaktadır, ben de
çalışıyorum (Yuhanna 5:17) ” dedi. Yani
Tanrı, özel bir işi vahyetme amacıyla O’nun
içinde yaşıyordu. İsa, günahsız yaşamından
ötürü Tanrı’nın yasasının her yönünü yerine
getirmişti. Pak, itaatkâr ve Tanrı’nın isteğine
tamamen teslimiyet içindeydi. Hiçbir günahı
yoktu; doğru yaşamın gerektirdiklerini yerine
getirmişti. Günahsız Olan olarak, Kendisini
Tanrı Kuzusu, insanın günahının bedelini
ödeyen kusursuz Fidye olarak sundu. Bu iş,
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insanların kurtulabilmeleri için Yeşaya
tarafından vaat edilmişti. Tanrı, insanlığı
Kendisiyle barıştırmak için İsa Mesih’in
içindeydi. İsa, kurtuluş planını
gerçekleştirmek için öldürüleceğini ve
dirileceğini açıklamıştı.

“Bana güvenin” demişti, “Yol, gerçek ve
yaşam Ben'im. (Yuhanna 14:6)”
Yaşamının olayları çok geçmeden sözleri
konusunda daha büyük bir anlayış getirdi.
Dinsel önderler, İsa Mesih’e karşı yalan
suçlamalarda bulundular ve O’nun çarmıha
gerilmesi için düzen kurdular. Gururlu ve asi
yürekleri İsa Mesih’in, Tanrı’nın bir merhamet
vahyi olduğunu kabul etmeye razı değildi.
O’na sıradan bir adam gibi davrandılar. O’nu,
insanlığın Kurtarıcısı olduğunu söylediği için
küfür etmekle suçladılar.
Göreceğiniz gibi, dinsel önderler sadece dışsal
görünüm ve durumlarla ilgileniyorlardı.
Onlara akılsız öğretiler gibi gelen ruhun
durumunu değiştirme gibi şeylere vakitleri
yoktu. Aslında kafaları, kendi yaratmış
oldukları gelenekler ve törenlerle
20

zincirlenmişti. Bu yüzden kendi
ikiyüzlülüklerini ortaya koyan bu Mesih’i
sonsuza dek ortadan kaldırmaya karar
verdiler.
İsa, tabii ki doğaüstü gücü sayesinde onların
elinden kaçabilirdi, ama Kendisini istekli bir
şekilde teslim etti. Bunu amacını
gerçekleştirmek için yaptı. Her olay Tanrı’nın
ilahi kurtuluş planına göre gelişti.
Peygamberlerin söylemiş olduğu gibi, kurban
edilmeye giden sessiz bir kuzu gibi gitti.
Hükümet için cellatlık görevi yapanlar, o
zaman gerçekleştirilen ölüm cezalarında adet
olduğu üzere İsa Mesih’i bir çarmıha gerdiler.
İki yanındaki çarmıhta iki hırsız asılıydı. Bu,
O’nun Kendisinde hiçbir suç olmadığı halde,
kötülerle birlikte öleceği peygamberliğini
yerine getirdi. Hırsızlardan biri tövbe etti ve
bağışlanma istedi. Bu yüzden İsa Mesih,
Kendisi acı çekerken bile, tövbe edene esenlik
vaadinde bulundu. Ayrıca bağışlanma ve sevgi
dolu sözler de söyledi. Kendini kurban olarak
sunuşu ve buna eşlik eden doğaüstü belirtiler,
her peygamberliği yerine getirdi. Bedeni
zengin bir adam tarafından alınıp taş bir
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mezara kondu ve mezar hükümet yetkilileri
tarafından mühürlendi.
İsa Mesih’in yaşamını Kusursuz Kurban olarak
verişinin üçüncü gününün sabahı bedeni,
Kendisinin önceden bildirmiş olduğu üzere
ölümden dirildi. Dinsel önderler İsa Mesih’i
yok ettiklerini düşünmüşlerdi, ama Tanrı
onların planlarını alt üst etti. İsa Mesih,
kurban olma deneyimini yaşayarak acı çektiği
halde, sonsuza dek zafer kazanmış olarak
kalmak üzere zafer içinde diriltildi. Bedenin
ölümü, Tanrı’nın derinden sevdiği en önemli
yaratıkları olan insanlığı kurtarmak için
Tanrı’nın Ruhu’nun sunulan kurban olarak
alçaltıcı bir şekilde acı çekişini gösteriyordu.
İnsanlıkla ilgili olaylarda bir mucize
gerçekleşmişti.
Mezarın boş olduğu keşfedildikten sonra, İsa
Mesih’i izleyen kişilerden bazıları O’nunla
dirilmiş bedeniyle karşılaştılar. Onlarla yolda
yürüdü ve peygamberlerden söz etti.
“Peygamberlerin bütün söylediklerine
inanmakta ağır davranan kişiler! Mesih'in
bu acıları çekmesi ve yüceliğine kavuşması
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gerekli değil miydi? (Luka 24:25)” dedi.
Musa’dan başlayarak, bütün peygamberlerin
Kendisi hakkında söylediklerini onlara
açıkladı.
O’nu işiten iki adam, gerçeğin yüreklerini
yaktığını hissettiler. İsa Mesih’in acı çekip
ölmesi ve dirilmesinin gerçekten de Tanrı’nın
peygamberler tarafından önceden bildirilen
kurtuluş planı olduğunu daha açık bir şekilde
anladılar. Öğrendikleri şeylerden ötürü o denli
heyecanlandılar ki, olup bitenleri
arkadaşlarına anlatmak için aceleyle kente
gittiler. “Doğru!” diye bağırdılar, “İsa Mesih
ölümden dirildi!”
Bundan sonra, İsa Mesih daha başka birkaç
kişiye gözüktü. Onlara dirilmiş bedenini
gösterdi ve yine, “Musa'nın Yasası'nda,
peygamberlerin yazılarında ve Mezmurlar'da
benimle ilgili yazılmış olanların tümünün
gerçekleşmesi gerektir (Luka 24:44)” dedi.
Bundan sonra Kutsal Yazılar'ı anlayabilmeleri
için zihinlerini açtı. Gidip bütün insanlara,
Kurtarıcı Tanrı tarafından sağlanan ve İsa
Mesih’te gösterilen tövbe, bağışlanma ve
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günahtan kurtarılma mesajını bildirmelerini
söyledi. Bütün dünyada bildirilip açıklanması
gereken MÜJDE, İncil budur.
İsa Mesih, göğe alındı ve o zamandan beri de
orada canlı ve diridir. O’nu izleyenler güven
ve sevinç içindedirler. Soruları yanıtlanmıştır.
İsa Mesih’in kişiliği ve yaptığı iş gerçekten de
bütün peygamberliklerin yerine gelişiydi.
Yapmanız için . . .
3 İsa Mesih, "Bana güvenin
...................................................................."
demiştir.
4 İsa'nın adanmış izleyicileri O'nun Mesih
olduğundan kuşku duymadılar, çünkü
a) ..........................................................
b) ..........................................................
c) ..........................................................
d) ..........................................................
5 İsa Mesih ...........................................nden
söz ettiğinde bazı sorular soruldu.
6 İsa soruları sık sık .......... yanıtladı.
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7 İsa Mesih’in yaptığı son işlerden biri ..........
için onların anlayışlarını açmasıydı.
Şu soruyu yüreğinizde yanıtlayın: Tanrı
Sözü’nü daha iyi anlamak için yüreğinizin
açılmasını ister misiniz? Tevrat, Zebur ve
Incil’i okuyun. Tanrı’ya dua edip anlayışınızı
ve yüreğinizi açmasını isteyin.
Gerçeğin Kabul Edilmesi Kişisel Bir
Etkinliktir

Ya RAB, sözün Göklerde sonsuza dek duruyor
(Mezmur 119:89)
Feryadım sana erişsin, ya RAB.
Sözün uyarınca akıl ver bana.
(Mezmur 119:169)
Davut’un yaptığı gibi, Tanrı’nın Sözü’nü ve
bizim için olan planını daha iyi anlamak için
dua edebiliriz. Ama insanın anlayışının hiçbir
zaman kusursuz olmadığını da
peygamberlerden birçok şekillerde işittik.
Tanrı’nın yolları insanın yollarından çok
farklıdır. Tanrı’nın İsa Mesih aracılığıyla
sağladığı kurtuluş planının her yönünü insan
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zekâsıyla anlayamayız. Tanrı’nın sevgisinin
derinliği ve kurbanının doğası hâlâ bir gizem
olarak kalmaya devam eder. Tanrı’yla olan
ilişkimiz güvene dayalı olmalıdır. O’nu imanla
kabul etmeliyiz.
Bizler O’nun yarattıkları olduğumuzdan,
amacımız O’na bir sevinç olup O’nu
onurlandırmaktır. Tanrı bizlere Yeşaya
peygamberin adına susuzluk dediği o niteliği
vermiştir. Yeşaya’nın, “Bir kimse susamışsa
bana gelsin, içsin. (Yuhanna 7:37)” dediğini
hatırlayacaksınız. İçimizde Tanrı'ya karşı derin
bir ihtiyaç vardır. Tanrı’yla olan ilişkimiz iyi
olmadığında içimizde üzüntü ve belirsizlik
vardır. İçsel susuzluk bizim Tanrı’ya
uzanmamıza neden olur. Tanrı içimizdeki
susuzluğu yarattığından ve bizleri O’na
gelmeye davet etmiş olduğundan, bizleri geri
çevirmeyecektir. Anlamamızı istediği şeyi
anlamamıza yardım edecektir. Daha da
önemlisi, O’na inanmamıza ve güvenmemize
yardım edecektir. Bizlere, bütün insanlığa
verdiği merhamet vahyini kabul etmemiz için
iman verecektir.
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Tanrı’nın merhametini kabul eden herkes, “İsa
benim günahımı aldı. Benim için acı çekti.
O’nun kurbanından ötürü, yeni bir yaşama
sahip olabilirim. Benden tek istenen bu
gerçeği kabul etmem ve ona uygun bir şekilde
yaşamamdır” diyebilir.
Yeryüzündeki sözlerin hiçbirinin tam olarak
açıklayamayacağı başka bir güzel öykü vardır.
O da şudur: İsa Mesih, bizim yerimizi alan bir
kurbandan çok daha fazlasıdır. Bizim yerimize
acı çekmesi, sadece bizleri cehennem ateşinin
alçaltışı ve işkencesinden kurtarmak için
değildi. Günahsız olan İsa, etkin kurbanı
aracılığıyla günahın neden olduğu ayrılığa son
vermek için aynı zamanda bizim Avukatımız
ve Aracımız’dır. Tanrı’yla olan ilişkimizi
yeniden sağlamak için Kendini feda etti.
Bizlere suçluluktan özgürlük, günah ve
ayartılmayı yenmek için kuvvet ve buna ek
olarak Kendisiyle birlikte sonsuza dek uyum
ve sevinç içinde yaşamamız için güç verir.
İsa Mesih sizin yerinize acı çektiğinden ötürü,
Tanrı’nın günahtan kurtuluş konusunda
sağladığına inanıp onu kabul ettiğinizde onun
yargısından özgür kılınırsınız. Artık suçlu
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değilsinizdir, çünkü ceza ödenmiştir. Tanrı’yla
olan ilişkisi yenilenmiş olan yeni bir
insansınız. Artık sizin ruhunuzla Tanrı’nın
Ruhu arasında birliktelik ve paydaşlık vardır.
Bugün içinizde sizi rahatsız eden belirsiz bir
duygu varsa, onu görmezlikten gelmeyin. Bu,
peygamberin sözünü etmiş olduğu Tanrı için
duyduğunuz susuzluktur. O’na Davut’un
sözleriyle yakarın.

Benden uzak olma, ey Tanrı.
Lütfet bana, Sevgin uğruna;
Sil isyanlarımı, Sınırsız merhametin uğruna.
Çünkü biliyorum isyanlarımı.
Sana, sadece Sana karşı günah işledim
Bütün suçlarımı yıka, ve beni günahımdan
temizle.
(Mezmur 51:1-4)
Tanrı'nın Vahyi’ni görebilmeniz için
gözlerinizi açması; Vahyi’ni anlayabilmeniz
için aklınızı açması ve Vahyi’ni kabul
edebilmeniz için yüreğinizi açması için dua
edin.
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Tanrı’nın size İsa Mesih’in kurbanının ve
görkemli dirilişinin gerçeğini şahsen
bildirmesini isteyin. O’nun sunduğu kusursuz
kurtuluşu kabul etmeniz için size iman
vermesini isteyin. İsa Mesih’in, “Bana
güvenin. Yol, gerçek ve yaşam benim” diyen
sözlerini yüreğinizle dinleyin ve yeniden
işitin.
BUGÜN İSA MESİH TANRI'NIN CANINIZ
İÇİN MERHAMETİNİN VAHYİDİR

Yanıtlarınızı Kontrol Edin
7 Kutsal Yazılar’ı anlamak
1 Hepsi doğrudur.
6 Peygamberlerden aktararak (Ya da
peygamberlerden söz ederek.)
2 Kendi yanıtlarınız. Bazı öneriler şunlardır:
a) Musa, Söz’e itaat etmenin törenlerden
daha önemli olduğunu öğretmiştir,
b) Nuh’a tufan için hazırlanması söylendi,
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c) Tanrı Davut’a tövbe ettiği için
ölmeyeceğini söyledi.
d) Musa, halka evlerinin kapılarına
kuzunun kanını sürmelerini söyledi,
e) Davut, “Tanrı’nın istediği kurban, kırık
bir ruhtur; kırık ve alçakgönüllü bir yüreği
hor görmezsin” dedi.
f) İbrahim, Tanrı’ya itaat etmek için kendi
oğlunu kurban etmeye razıydı.
5 İnsanları günahtan kurtarmak için acı çekip
ölüşü.
3 Yol, gerçek ve yaşam benim
4a) peygamberlik gerçekleşti.
b) bazıları O’nun vaftizine tanık olmuşlardı,
c) O’nun öğretilerini işittiler,
d) mucizelerini gördüler.
Bu yanıtları vermek için başka sözcükler
kullanabilirsiniz. Bir başka doğru yanıt şöyle
olabilir: Tanrı’nın huzurunu yüreklerinde
hissettiler.

DERSİN TESTİ
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Dersin testini yapmaya hazırlanırken, kitabın
arkasında Ders 8 için verilen ÖĞRENCİ
RAPORU YANIT KAĞIDI'nı bulun. Çok
seçenekli soruların ve Doğru mu, Yanlış mı
bölümlerinin yanıtlarını kendileri için ayrılan
yerlere işaretleyin.

Çok Seçenekli Sorular
1 İsa doğduğunda peygamberlik nasıl
gerçekleşti?
a) Meleklerden oluşan bir koro Yahudiye
tepelerinin üzerinde Tanrı’ya övgüler
söylediğinde.
b) Bir melek, Kurtarıcı’nın doğuşunun
müjdesini bildirdiğinde.
c) Nasıra’da doğuşundan ötürü.
2 Tanrı, kurbanın bir simgesi olarak,
İbrahim’in oğlu için bir fidye sağladı. Mesih’in
de ne sağladığını görüyoruz?
a) Bütün insanlık için bir fidye.
b) Kurban için olan gereksinimin devam
ettiğini.
c) zamanın seçilmişleri için bir fidye.
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3 Masum, teslimiyet içinde ve günahsız;
acılara katlanan, acı çeken ve alçaltılmaya
katlanan Mesih, Tanrı’nın,
a) başarısızlık ve günahı görmezlikten
gelen sevgisinin nihai dışavurumuydu.
b) hataların cezasını ödeyen kurbanının
nihai dışavurumuydu.
c) hataları aklayan sabrının nihai
dışavurumuydu.
4 Kendisinden önceki peygamberler gibi, İsa
insanlara Tanrı’nın günahı bağışlayacağını,
ama,
a) sunusuna yanıtları ne olursa olsun,
bütün insanlara bir kurtuluş yolu
sağlayacağını öğretmişti.
b) iyi işleri temel alınarak seçilen
seçilmişleri için bir kurtuluş yolu
sağlayacağını öğretmişti.
c) yalnızca kendisini kabul edecekler için
bir kurtuluş yolu sağlayacağını öğretmişti.
5 İsa, insanın günaha kendi seçimiyle
düştüğünü öğretti, bu yüzden insanlar
kurtulmak için,
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a) günahı reddetmek için en yüksek ölçüde
azim göstermelidirler.
b) günahlarının acısını çekmek için
kendilerini cezalandırarak o seçimin
sonuçlarını ortadan kaldırabilirler.
c) Tanrı’nın merhametinin yararlarını
almayı seçmelidir.

Doğru Mu, Yanlış Mı? Sorular
Aşağıdaki cümleler ya doğru, ya da yanlıştır.
Bir cümle, DOĞRU ise A boşluğunu
YANLIŞ ise B boşluğunu doldurun.
6 Musa, Davut ve Yeşaya gibi peygamberlerin
mesajlarının merkezi, İsa Mesih’in kişiliği ve
hizmetiydi.
7 İsa, Şeytan’ın ayartma çalışmalarına karşı
mücadelesinde, günah işlememeyi seçen
kişinin alabileceği ayartılma çalışmalarına
karşı zaferi gösterdi.
8 Tanrı, hayvanların kurban edilmesinin
töreninde, adalet ve sevginin nasıl bir arada
olabileceğini gösterdi.
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9 Tanrı’nın kusursuz Kuzusu’nun kurbanı
bütün insanlığı kurtarmak için yeterli olduğu
halde, bağışlanma sadece bu kurbanın
kendileri için olduğunu imanla kabul edenler
içindir.
İçindekiler'e dön
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