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SEKİZ	  
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KURTARICI	  
İSA	  MESİH	  

İsa'nın iyileştirdiğini ve Kutsal Ruh'la 
vaftiz ettiğini öğrendiniz. Bunlar hariku-
lade 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. 

Kutsal Kitap, İsa'nın kaybolanları arayıp 
kurtarmaya geldiğini söyler. Bu basit 
bildiri, Hıristiyan inancının temelidir. Di-
ğer dinler, hayat için büyük idealler sun-
maya çalışırlar. İnsanlara neden acı 
çek-tiklerini, nasıl yaşamaları gerekti-
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ğini ve eğer bunu başaramazlarsa nasıl 
ceza çekeceklerini anlatırlar. Ama en 
önemli şeyleri eksiktir: İzleyicilerine kö-
tülüğü yenmek için çözüm sunamazlar. 

Buna çarpıcı bir tezat olarak Hıristiyan-
lık, insan kendisini kurtaramayacağı 
için, Tanrı'nın çözümünü sunmaktadır. 
İsa herkese, "Tanrı'nın sizin için olan 
planını yerine getiremediniz, ama bunu 
yapabilirsiniz. Günahın verdiği suçluluk-
la lekelendiniz, ama temizlenebilirsiniz" 
der. Bu dersin konusu, Tanrı'nın İsa ara-
cılığıyla bizi kurtarmasıdır. 

Bu	  derste	  şunları	  	  
inceleyeceksiniz...	  
* İsa Dünyanın Kurtarıcısı'dır  
* İsa Tanrı Kuzusu'dur 
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İSA	  MESİH	  DÜNYANIN	  
KURTARICISI'DIR 

Müjde'nin sunduğu iyi haber, İsa'nın bü-
tün insanlığın Kurtarıcısı olmak için gel-
diğidir. İsa doğduğunda bir melek, ço-
banlara şöyle demişti: 

Luka 2:1011  
"Melek [çobanlara], "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" adı Tanrı hakkında neler anlattır? 
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İsa, "Yahve kurtaracaktır" ya da "Kurtar-
ıcı" anlamına gelir. Baba Tanrı, Oğlu için 
bu adı seçmiştir. Meryem'in doğuracağı 
bebeğe koyulacak adı bir melek aracılı-
ğıyla Yusuf'a (İsa'ya yeryüzünde bakan 
baba) bildirmiştir. İsa adı onlara İsa'nın 
kim olduğunu ve neden doğduğunu sü-
rekli olarak hatırlatacaktı. O, bizi günah-
larımızdan kurtarmak için yeryüzüne 
gelmiş olan Tanrı Oğlu'ydu. Melek şöyle 
dedi: 

Matta 1:21 
"Melek [Yusuf'a], "Meryem bir oğul doğu-
racak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü hal-
kını günahlarından O kurtaracak." 

İsa'nın adını söylediğiniz ya da duydu-
ğunuzda, içerdiği müjde mesajını hatır-
layın: Sonsuz, kendi kendine var olmuş 
Tanrı, Yahve, sizi kurtarmak için yeryü-
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züne gelmiştir. Tanrı sizi kurtaracak. 
Baba'ya İsa'nın adıyla dua edin. Tapınır-
ken ve dua ederken İsa'nın adını fısıl-
dayın. Kurtarıcı İsa'yı öven ilahiler söyle-
yin. Diğer insanlara O'ndan söz edin. O 
tek Kurtarıcı'dır − Baba'nın bizi kurtar-
mak için gönderdiği Kişi'dir. Petrus ve 
Yuhanna, İsa'nın adının gücüyle sakat 
bir adamı iyileştirdiler. Petrus bunu şöy-
le anlattı: 

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... Baş-
ka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu gö-
ğün altında insanlara bağışlanmış, bizi 
kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur." 
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Kurtuluşun	  	  
Doğası 
İsa'nın insanları kurtarabileceği dört 
sorunu nelerdir? 

Kutsal Kitap'ta geçen kurtuluş sözcüğü 
birçok anlam içerir. Kurtarmak, tehlike-
den, kölelikten ya da yargıdan kurtar-
mak, güvende saklamak ve iyileştirmek 
anlamına gelmektedir. Kurtarıcımız İsa, 
bizleri Şeytan'in gücünden, günaha kö-
lelikten kurtarır, bizim yerimize yargıla-
nıp cezamızı Kendi üzerine alır, bizleri 
emniyetli bir yere götürür. Bedenlerimizi 
ve ruhlarımızı iyileştirir. 

İsa bizleri, Tanrı'dan ayrı bir yaşamın 
karanlığından ve tehlikelerinden kurtar-
maya gelmiştir. Günah hepimizi Tanrı' 
dan ayırmıştır. Bizler yolumuzu kaybet-
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tik. Amaçsız, boşuna harcanmış bir 
hayatın karanlığında kısır bir döngüde 
dolanıp durduk. 

1. Ama İsa Mesih 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: 

Luka 19:10  
"Nitekim İnsanoğlu, kaybolmuş olanı 
arayıp kurtarmak için geldi." 

2. İsa Mesih bizleri günahlarımızın suç-
luluğu ve cezasından kurtarmak için 
geldi.  
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Hepimiz Tanrı'nın yasalarına karşı gel-
dik ve O'ndan sonsuza dek ayrı kalma 
cezasıyla karşı karşıyayız. Ama İsa gü-
nahlarımızın 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." 

3. İsa Mesih bizleri günah ve Şeytan'ın 
gücünden özgür kılmaya geldi.  

Bizleri günahlı, asi ve bencil doğamız-
dan özgür kılar ve bizlere Tanrı çocuk-
larının yeni doğasını verir. Ayartılmanın 
gücünü kırar, bizleri sağlığımızı mahve-
den ve ruhlarımıza zarar veren arzu ve 
alışkanlıklardan özgür kılar. İsa'da, Şey-
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tan'ın saldırılarına karşı güvende oluruz. 
Mücadelemiz hâlâ sürmektedir, ama 
İsa bizlere zafer verir. 

Romalılar 6:22  
"Şimdi günahtan özgür [kılındınız]..." 

2.Korintliler 5:17  
"Bir kimse Mesih'teyse yeni yaratıktır; 
eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuş-
tur." 

4. İsa Mesih bizleri günahın etkilerin-
den, hatta onun varlığından kurtarmaya 
gelmiştir.  

Bedenlerimizi ve ruhlarımızı sağlığa ka-
vuşturur. Bir gün bizlere artık bir daha 
hastalanmayacak yeni bir beden vere-
cektir. Günahtan kurtardığı bütün insan-
lar için cennette bir ev hazırlamaktadır. 
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Bizler öldüğümüzde ya da İsa bizi yanı-
na almak için döndüğünde, yeryüzünde 
egemenliğini kuracak ve yeryüzünü bü-
tün günahlardan temizleyecektir. Doğa 
bile şiddet ve yıkımdan kurtarılacaktır. 
Her şey kusursuz olacaktır. Kurtuluş 
harikuladedir! 

Vahiy 21:3-4  
"Tanrı'nın kendisi de onların [gökten ine-
cek kutsal kentin halkının] arasında bu-
lunacak. Onların gözlerinden bütün yaş-
ları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık 
ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. 
Çünkü önceki düzen ortadan kalkmıştır." 
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İSA	  MESİH	  	  
TANRI	  KUZUSU'DUR 

"Tanrı Kuzusu" unvanı İsa'nın hizmeti 
hakkında neler anlatmaktadır? 

Tanrı Kuzusu unvanı, özellikle İsa'nın 
dünyanın Kurtarıcısı olduğundan söz 
etmektedir. 

Kurbanlık	  	  
Kuzu 

İsa halka dönük hizmetine başlayacağı 
zaman Vaftizci Yahya, O'nu kalabalığa 
şu sözlerle tanıttı: 

Yuhanna 1:29  
"[Vaftizci] Yahya... İsa'nın kendisine doğ-
ru geldiğini görünce şöyle dedi: 'İşte, 



 

 

225	  

dünyanın günahını ortadan kaldıran 
Tanrı Kuzusu!'" 

Yahya'yı duyanlar onun sözlerini sadece 
bir tek şekilde yorumlayabilirlerdi. Kuzu-
lar, günahlar için kurban olarak öldürü-
lürlerdi. Günahkârlar Tanrı'ya suçlarını 
itiraf eder ve O'ndan kendileri yerine ku-
zunun ölümünü kabul etmesini dilerler-
di. İsa, Tanrı'nın bütün günahkârlar için 
ölmek üzere gönderdiği kurban − dün-
yanın günahını ortadan kaldıran Tanrı 
Kuzusu'ydu! 

Büyük peygamber Yeşaya, Tanrı'nın Me-
sih'i günahlarımız için kurban edeceğini 
anlatmıştı. Bütün günahlarımızın suçlu-
luğunu O üzerine alacaktı. Biz günahtan 
özgür olabilelim diye bizim yerimize 
ölecek, daha sonra dirilişi aracılığıyla 
insanların kurtulduğunu görüp sevine-
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cekti. Bunların hepsi Yeşaya'nın söyledi-
ği gibi İsa'nın hayatında gerçekleşti. 

Yeşaya 53:3-12  
"İnsanlarca hor görüldü, / Yapayalnız 
bırakıldı. / Acılar adamıydı, hastalığı 
yakından tanıdı. / İnsanların yüz çevir-
diği 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 yüzün-
den o eziyet çekti. / Esenliğimiz için 
gerekli olan ceza / Ona verildi. Bizler 
onun yaralarıyla şifa bulduk. 
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"Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık, / 
Her birimiz kendi yoluna döndü. / Yine 
de RAB hepimizin cezasını ona yükledi. 

"O baskı görüp eziyet çektiyse de / Ağzı-
nı açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, / 
Kırkıcıların önünde sessizce duran ko-
yun gibi / Açmadı ağzını. 

"Acımasızca yargılanıp ölüme götürüldü. 
/ Halkımın isyanı ve hak ettiği ceza yü-
zünden / Yaşayanlar diyarından atıldı. / 
O'nun kuşağından bunu düşünen oldu 
mu? / 

"Şiddete başvurmadığı, / Ağzından hileli 
söz çıkmadığı halde, / Ona kötülerin 
yanında bir mezar verildi, / Ama öldü-
ğünde zenginin yanındaydı. / 
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"Ne var ki, RAB onun ezilmesini uygun 
gördü, / Acı çekmesini istedi. / Canını 
suç sunusu olarak sunarsa / Soyundan 
gelenleri görecek ve günleri uzayacak. / 
RAB'bin istemi onun aracılığıyla gerçek-
leşecek. / 

"Canını feda ettiği için / Gördükleriyle 
hoşnut olacak. / 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 çok-
larının günahını o üzerine aldı, / Baş-
kaldıranlar için de yalvardı." 

İncil'in ilk dört bölümü de bizlere İsa'nın 
günahlarımız için nasıl öldüğünü anla-
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tır. Din önderleri O'nu Mesih olarak ka-
bul etmek istemediler. O'nu kıskanıyor-
lardı ve öldürmeye karar vermişlerdi. 
İsa'yı valinin önünde suçladılar ve mah-
kemede O'nun hakkında yalanlar söyle-
mek için yalancı şahitler tuttular. Roma-
lı 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 Tanrı 
adildir. Tanrı bizim hak ettiğimiz cezayı 
görmezden gelemezdi. Bu sorun ancak 
İsa'nın ölümüyle çözümlenebilirdi. Tan-
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rı'nın adaleti, günah için kurban sunul-
masını gerektiriyordu ve Tanrı'nın mer-
hameti de bunu sağladı. 

İsa yaşamını kendi isteğiyle verdi. İn-
sanların gücü O'nu öldürmeye asla yet-
mezdi. Babası'ndan, onları yargılama-
sını isteyebilirdi, ama öyle yapmadı. Gö-
revini yerine getirmeyi Kendisi seçti. 

Düşmanları O'nu "Kafatası" denilen bir 
yere götürdüler. İsa'yı çarmıha gerip, 
çarmıhı herkesin görmesi için yukarı 
kaldırdılar. Günahlarımız uğruna kurban 
edilen Tanrı Kuzusu, orada iki hırsızın 
arasında asılı olarak öldü. 

Kuzu'ya	  Karşı	  	  
Tutumlar 
İsa'nın çarmıha gerilişini izleyen insan-
lar bizlere bütün dünyanın durumunu 
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gösterirler. Bazıları O'na nefretle baktı-
lar. O'nunla ve iddialarıyla alay ettiler. 
Bazıları umursamaz bir tutum takındı-
lar. O ölürken O'nun giysilerini almak 
için kumar oynuyorlardı. Bazıları bu 
durumu hayal kırıklığı içinde seyretti. 
Ama bazıları İsa'ya iman, umut ve sev-
giyle 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 ger-
diler. 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, kendi egemenliğine girdiğinde 
beni an' dedi. İsa ona, 'Sana doğrusunu 
söyleyeyim, sen bugün benimle birlikte 
cennette olacaksın' dedi." 
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Üç çarmıh bizlere, 1) asilik, 2) kurtarış 
ve 3) tövbeyi işaret eder. Çarmıhlardan 
birinin üzerinde bir adam günah içinde 
ölüyordu. İkincisinde Tanrı Kuzusu gü-
nah için ölüyordu. Üçüncüsündeyse di-
ğeri günah karşısında ölüyordu. 

Asilik. Asilik çarmıhında, günahları için-
de ölen bir adam asılıydı. Hayatını yan-
lış şeyler yaparak boş yere harcamıştı. 
Yaşam onun yüreğini katılaştırmış ve 
acılar çektirmişti. Şimdi son yenilgi olan 
ölümle karşı karşıyaydı. Eğer inansaydı, 
yardım yanı başındaydı. Tanrı'nın 
huzurundaydı. Ama yüreğindeki asilik 
onu ruhsal gerçeğe karşı körleştirmişti. 
Kurtarıcı'ya dokunabilecek kadar yakın-
ken, ruhu acılarla dolu − nefret, kırgınlık 
ve ümitsizlik dolu − bir şekilde öldü. 
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Kurtarış. İsa kurtarış çarmıhında bizim 
günahlarımız için öldü. Bizler O'na karşı 
asiliğimizden ötürü Tanrı'nın adil yargısı 
altında ölüme mahkûm edilmiştik. Da-
hası, Tanrı'nın düşmanı olan Şeytan'in 
köleleri olmuştuk. İsa'nın ölümü her 
şeyi değiştirdi. İsa öldüğünde bağışlan-
mamızın bedelini ödedi ve Şeytan'ı ta-
mamen yendi. Tanrı bizim yerimizi alan 
İsa'yı kabul etti ve Şeytan bizi bıraktı. 

1.Petrus 1:18-19  
"Biliyorsunuz ki, atalarınızdan kalma boş 
yaşayışınızdan altın ya da gümüş gibi 
geçici şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz 
kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının 
fidyesiyle kurtuldunuz." 

Tövbe. Üçüncü çarmıhta bir günahkâr, 
günahları karşısında öldü. Bu adam 
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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 yönetece-
ğine inandı. Bu yüzden Kurtarıcı'dan, 
Kral olarak geldiğinde onu hatırlamasını 
(ona merhamet göstermesini) istedi. 
Ne büyük bir iman! İsa'nın ölmeden ön-
ce 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 tek Kişi'yle alay 
ederek asiliğine ve öfkesine devam etti. 
Diğeri tövbe etti ve merhamet diledi. 
Biri, sonsuz acı çekme yeri olan cehen-
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neme, 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 izleye-
ceksiniz? Dualarınızda İsa'ya seslene-
rek sonsuz yaşam, bağışlanma, huzur 
ve yardım bulabilirsiniz. O şu anda ya-
kınınızdadır. 

Efesliler 1:6-7  
"Sevgili Oğlu'nda bize bağışladığı yüce 
lütfü övülsün... Mesih'in kanı aracılığıyla 
Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağış-
lanmasına kavuştuk." 

1.Petrus 2:24-25  
"Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk 
uğruna yaşayalım diye, günahlarımızı 
çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. O' 
nun yaralarıyla şifa buldunuz. Çünkü yo-
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lunu şaşırmış koyunlar gibiydiniz, şim-
diyse canlarınızın Çobanı'na ve Gözet-
meni'ne döndünüz." 

 


