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İSA 
MESİH

Yeni arkadaşım, "Evet, tabii ki İsa Mesih'e 
inanıyorum" dedi. "İsa Mesih, büyük bir 
peygamberdi, Tanrı tarafından gönderilmiş 
bir adamdı ve bizlere izlememiz gereken 
birçok öğreti verdi."

"Bu harika" diye yanıtladım. "Ama yeterli 
değil. O'nun sadece büyük bir peygamber 
olduğuna inanmakla kalmamalı, aynı za-
manda Tanrı olduğuna da iman etmelisin. 
O'nu Tanrı, Kurtarıcı olarak tanımalısın.”

Arkadaşımın bunu kabul etmesi zordu. 
İsa hakkında bazı şeyler öğrenmiş ama 
Tanrı Sözü'nü okuyarak ya da dua aracı-
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lığıyla O'nunla bir paydaşlığa girmemiş-
ti. Ders 4'te gördüğümüz gibi, bütün in-
sanların günahkâr olduğuna ya da gü-
nahtan bir kaçış olduğuna inanmak 
onun için zordu.

O gün bana birçok soru sordu. İsa kim-
dir? Aynı zamanda nasıl olup da hem 
insan ve hem de Tanrı olabiliyor? Eğer 
öldüyse, Hıristiyanlar neden O'nun diri 
olduğunu söylüyorlar? Şimdi ne yapı-
yor?

Sorularına bulabildiğim en iyi yanıtlar, 
Tanrı Sözü olan Kutsal Kitap'taydı. Bu 
derste aynı sorulara bakacağız ve arka-
daşımın öğrenmek istediği yanıtları 
bulacağız.
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Bu derste şunları inceleyeceksiniz

* İsa Mesih'in Kim Olduğu
* İsa Mesih'in Amacı
* İsa Mesih'in Geri Dönüşü

İSA MESİH'İN KİM OLDUĞU

İsa Mesih, Tanrı'nın Kendisini insana 
görünür bir şekilde gösterimidir. O'nu 
daha iyi anlayabildim ve bizim için olan 
kurtuluş planını daha iyi öğrenelim diye 
insanlar gibi olmayı seçti. İnsan gibi ol-
mayı seçmesi, İsa'nın hem Davut'un so-
yu olarak, hem de Tanrı'nın Oğlu olarak 
Bir Kişi'de iki doğaya sahip olması anla-
mına geliyordu. Romalılar 1:3-4 şöyle 
der:
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“Rabbimiz İsa Mesih beden açısından Da-
vut'un soyundandır; kutsallık ruhu açısın-
dan ise ölümden dirilmekle Tanrı'nın Oğlu 
olduğu kudretle ilan edildi.”

İsa, insansal bir doğaya sahip olmak 
için Meryem adlı bir bakireden doğdu.

“Ama melek ona, "Korkma, Meryem" dedi, 
"Sen Tanrı'nın lütfuna eriştin. Bak, gebe 
kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koya-
caksın. O büyük olacak, kendisine 'Yüceler 
Yücesi'nin Oğlu' denecek. Rab Tanrı O'na, 
atası Davut'un tahtını verecek. O da son-
suza dek Yakup'un soyu üzerinde egemen-
lik sürecek, egemenliğinin sonu gelmeye-
cektir" (Luka 1:30-33).

“Söz, insan olup aramızda yaşadı. O'nun 
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yüceliğini—Baba'dan gelen, lütuf ve ger-
çekle dolu biricik Oğul'un yüceliğini—
gördük” (Yuhanna 1:14).

Yuhanna 1:14'te sözü edilen bu Baba 
kimdir? İsa'nın Babası Tanrı'dır. 2.Petrus 
1:17 bizlere şöyle der : Mesih, yüce ve 
görkemli Olan'dan kendisine ulaşan ses-
le, "Sevgili Oğlum budur, O'ndan hoşnu-
dum" diyen sesle Baba Tanrı'dan onur ve 
yücelik aldı.

"İsa Mesih" ismi bizlere O'nun Tanrılığın-
dan söz eder. Melek isminin İsa olacağı-
nı söylediğinde bu çok özel bir neden-
den ötürüydü. İsa, Kurtarıcı anlamına ge-
lir. Matta 1:21, "Meryem bir oğul doğura-
cak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını 
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günahlarından O kurtaracak" der.

Mesih adının da özel bir anlamı vardır. 
"Meshedilmiş Olan" anlamına gelir. 
Uzun yıllar önce bir adam kral olarak se-
çildiğinde, törenin bir parçası olarak ba-
şından aşağıya zeytinyağı dökülürdü. 
Bu yağ dökme işlemine, "meshetme" de-
nirdi. Rab'be, "Mesih" ya da "meshedil-
miş Olan" adını vermek O'nun kraliyete 
ait olduğu anlamına gelir. Mesih, Yahu-
diler'in beklemekte oldukları kralları ve 
kurtarıcılarına verdikleri isimdi. Simun 
Petrus O'nun kral olduğunu anlamış ve 
"Sen, yaşayan Tanrı'nın Oğlu Mesih'sin" 
demişti (Matta 16:16).
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İSA MESİH'İN AMACI

İsa dünyaya, insanları günahtan kurtar-
mak için geldi. Luka 19:10, "İnsanoğlu 
kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi" der. 
Bizi kurtarabilmesinin bir tek yolu vardı, 
o da Kendi hayatını bizler için vermekti. 
"İnsanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hiz-
met etmeye ve canını birçokları için fidye 
olarak vermeye geldi" (Markos 10:45).

Kurtarmak sözcüğü, özgür kılmak, salı-
vermek, kurtarmak anlamlarına gelir. Bu, 
bütün insanlık için harikulade bir vaattir. 
Ama İsa'nın bizleri kurtarmak için neden 
ölmesi gerekiyordu? Adem'le Havva'nın 
hikâyesini hatırlarsak, Tanrı'nın onlara 
günahın ardından ölüm geldiğini söyle-
diğini hatırlayacağız. Tanrı günaha karşı 
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yargısına aykırı davranamaz. Eğer gü-
nah varsa birisinin ölmesi gerekmek-
tedir. Bu yüzden İsa Mesih, günahkârın 
yerine ölmek üzere geldi. Bunu O'ndan 
başka hiç kimse yapamazdı çünkü 
ölümü yenebilecek tek Kişi O'ydu.

Buna karşın bu kolay bir şey değildi. 
Tahtının üzerinde oturan, meleklerin her 
buyruğunu yerine getirdiği Kişi, gökleri, 
yeri ve insanı Yaratan bir hizmetkâr ol-
muştu. Onlar kurtulabilsinler diye, yarat-
tıklarının Kendisini incitmelerine ve Gol-
gota'daki çarmıhın üzerine germelerine 
izin vermişti. 1.Petrus 1:18-19'da şöyle 
okuyoruz:

“...altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle 
değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran 
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Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtul-
dunuz.”

İsa kendileri için öldüğünden ötürü bü-
tün insanlar kurtulmuşlar mıdır? Hayır. 
Tanrı seçim yapma ayrıcalığını insan-
lardan hiçbir zaman geri almamıştır. 
Herkesin hâlâ kendi seçimini yapması 
ve İsa'yı kişisel Kurtarıcısı olarak kabul 
etmesi gerekmektedir. İsa, Kendisini 
izleyenlere şöyle demişti:

“Dünyanın her yanına gidin, Müjde'yi bütün 
yaratılışa duyurun. İman edip vaftiz olan 
kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giye-
cek” (Markos 16:15-16).

“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, 
biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman 
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edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi son-
suz yaşama kavuşsun. Tanrı, Oğlu'nu dün-
yayı yargılamak için göndermedi, dünya 
O'nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. 
O'na iman eden yargılanmaz, iman etme-
yen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı' 
nın biricik Oğlu'nun adına iman etmemiş-
tir.” (Yuhanna 3:16-18).

İsa bizler için öldü. Ancak eğer İsa me-
zarda kalsaydı, insanlar için bir kurtuluş 
umudu olamazdı.

Birçok dinler, liderlerinin mezarlarının 
etrafına tapınaklar inşa etmişlerdir. Bun-
ların içinde ölenlerin saygıdeğer kemik-
leri bulunmaktadır. Ama İsa'nın mezarı, 
çarmıha gerilmesinden üç gün sonra 
gerçekleşen bir mucizeden ötürü boştur. 
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İsa ölümden dirilmiştir ve dirilişinden 
sonra birçok kereler birçok kişi tarafın-
dan görülmüştür.

“Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahları-
mıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal 
Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden 
dirildi. Kefas'a, sonra Onikiler'e göründü. 
Daha sonra da beş yüzden çok kardeşe 
aynı anda göründü. Bunların çoğu hâlâ 
yaşıyor, bazılarıysa öldüler. Bundan sonra 
Yakup'a, sonra bütün elçilere ... göründü” 
(1.Korintliler 15:4-7).

İsa'nın dirilişi, O'nun Tanrı Oğlu olduğu-
nun kanıtlarından biridir. Romalılar 1:4 
şöyle der: "Ölümden dirilmekle Tanrı'nın 
Oğlu olduğu kudretle ilan edildi.”
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Birçok kişiye gözüktükten ve onlara 
cesaret verici sözler söyledikten sonra, 
cennete yükseldi. Bu da gizli saklı ger-
çekleşen bir olay değildi çünkü öğrenci-
leri seyrederken göğe alındı.

“İsa onları kentin dışına, Beytanya'nın ya-
kınlarına kadar götürdü. Ellerini kaldırarak 
onları kutsadı. Ve onları kutsarken yanla-
rından ayrıldı, göğe alındı” (Luka 
24:50-51).

İsa şimdi ne yapıyor? Göğe alındığında 
Baba'nın sağında hakkı olan yeri aldı. 
Baba'ya bizim gereksinimlerimizden söz 
ediyor. İsa'nın şimdi ne yaptığını bize 
söyleyen üç ayete bakalım:

"Göklerde, Yüce Olan'ın tahtının sağında 
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oturan, ... bir başkâhinimiz vardır" 
(İbraniler 8:1).

"Biri günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi 
Baba'nın önünde savunur" (1.Yuhanna 
2:1).

"Bu nedenle O'nun aracılığıyla Tanrı'ya yak-
laşanları tümüyle kurtaracak güçtedir. 
Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşa-
maktadır" (İbraniler 7:25).

Kurtuluşumuz için böylesine değerli bir 
bedelin ödenmiş olması çok harika bir 
şeydir! Çarmıhta öldükten, mezardan 
dirildikten ve Babası'yla birlikte olmak 
üzere göğe alındıktan sonra bizi unut-
mamıştır. Bizimle her gün ilgilenmekte 
ve bunu yapmasına izin verdiğimiz her 
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seferinde bize yardım etmeyi istemekte-
dir.

İSA MESİH'İN GERİ DÖNÜŞÜ

İsa Mesih yeryüzüne yeniden dönecek-
tir. Bizler buna O'nun İkinci Gelişi adını 
veriyoruz. Kutsal Kitap, bu olay gerçek-
leşmeden önce O'nun kilisesinin (bütün 
zamanlarda O'na iman edenlerin hepsi-
nin) O'nunla buluşmak üzere göğe alına-
caklarını söyler. Bu olaydan bir süre son-
ra yeniden yeryüzüne gelip krallığını 
kuracaktır.

İmanlılar bu olayı özlemle beklerler çün-
kü o zaman Rab'le buluşmak üzere 
göğe alınacak ve sonsuza dek O'nunla 
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birlikte olacaklardır. Elçilerin İşleri 1:11, 
"Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını 
nasıl gördünüzse, aynı şekilde geri gele-
cektir" der. 1.Selanikliler 4:16-17 şöyle 
bildirir: 

“Rab'bin kendisi, bir emir çağrısıyla, baş-
meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanı-
yla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler 
dirilecek. Sonra biz yaşamakta olanlar, ha-
yatta olanlar, onlarla birlikte Rab'bi havada 
karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp 
götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab' 
le birlikte olacağız.”

Ders 10'da Rab'le buluşmak üzere göğe 
alınışımız ve gelecekteki olaylar 
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hakkında daha çok bilgi edineceğiz.

İçindekilere...


