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1 Neden Mesih inanlısı  
olmaya değer?  
Giriş 

Mesih inancı 
dünyamızda 
ve kaldığı-
mız ülkede birço kları tarafın dan benimsenip 
uygulan makta dır. Fakat biz bu soruyu bilinçli 
olarak sormak istiyoruz. Bugün Mesih inancı-
nın veyahut gerçek Mesih inanlısı olmanın 
bizler için ne değeri var?
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Kendi düşüncesinden emin bir ateist olan 
Voltaire, günün birinde büyük Friedrich 
tarafından davet edilir. Karşılama töreninde, 
Voltaire bardağını alaylı bir şekilde kaldırıp 
şöyle der: «Ben cennette olan yerimi bir 
Mark karşılığında satıyorum.» Bundan son-
ra derin bir sessizlik başlar, ta ki misafirler 
arasından biri birden dönüp Voltaire’e şu 
cevabı verene dek: «Efendim, bizim burada 
bir kanun vardır. Bu kanuna göre; eğer bir 
kişi herhangi bir şeyi satmak isterse, önce-
likle sattığı şeyin kendisine ait olduğunu 
kanıtlaması gerekir. Cennette bir yerinizin 
olduğunu kanıtlayabilir misiniz?»

Önemli olan, cennette bir yere sahip 
olmaktır! İncil buna: İsa Mesih ile gerçek 
bağlantıda olmakla sahip olabileceğimizi 
öğretiyor! Bu da yeniden doğmakla mümkün 
olabilir. Yeni doğuş ise, kişinin İsa Mesih’e 
iman etmesiyle olur.

Yeniden doğanda, İsa Mesih’in kendi 
kelamında dediği gibi, Kutsal Ruh’un 
şahadeti vardır: «Evet, ben kurtuldum.» Bu, 
gurura kapılma değil; tersine 
alçakgönüllülüktür. Çünkü böyle bir insan, 
artık kendi dinsel işlerine değil, ancak İsa 
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Mesih’e güveniyor. Günahkâr olduğunu 
görmüş, kendi gücüyle veya başka işleriyle 
kurtulamayacağını kabul etmiş ve kurtuluş 
için şu ricayla İsa Mesih’e sığınmıştır: «Ey 
kurtarıcım, lütfen sen beni bağışla ve kurtar!» 
Rab bu duayı sadece işitmedi, ayrıca kabul 
da etti. Kutsal Ruh, bunun sonucu olarak 
böyle bir insanın yüreğine şu şahadeti 
koydu: «Sen artık İsa Mesih’e aitsin; 
kurtuldun!»

İsa: Eşsiz, benzersiz ve harikadır
İsa hiçbir şeyle ve hiç kimseyle 

kıyaslanamaz! O, yaşayan Tanrı’nın Oğlu 
Mesih’tir – ve bundan dolayı Mesih inanlısı 
olmaya değer!

O’nun gerçekten eşsiz, benzersiz ve hari-
ka olduğunun peygamberliği, Eski Ahit’te, 
Süleyman’nın «Neşideler Neşidesi» adlı 
kitabında da bulunur. Süleyman eşine olan 
sevgisini dile getirirken aslında, Tanrı’nın 
kendi halkına (İsrail’e), ve İsa Mesih’in kili-
seye olan sevgisini de dile getirmiştir. «Farkı 
ne sevgilinin öbürlerinden, ey güzeller güze-
li? Farkı ne ki, bize böyle ant içiriyorsun? 
Sevgilimin teni pembebeyaz, ışıl ışıl yanıyor! 
Göze çarpıyor on binler arasında. Başı saf 
altın, kâkülleri kıvır kıvır, kuzgun gibi siyah. 
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Akarsu kıyısındaki güvercinler gibi gözleri; 
sütle yıkanmış, yuvasındaki mücevher san-
ki. Yanakları güzel kokulu tarhlar gibi, nefis 
kokular saçıyor. Dudakları zambak gibi, mür 
yağı damlatıyor. Elleri, üzerine sarı yakut 
kakılmış altın çubuklar, gövdesi laciverttaşıyla 
süslenmiş cilalı fildişi. Mermer sütun 
bacakları, saf altın ayaklıklar üzerine 
kurulmuş. Boyu bosu Lübnan dağları gibi, 
Lübnan’ın sedir ağaçları gibi eşsiz. Ağzı çok 
tatlı, tepeden tırnağa güzel. İşte böyledir 
sevgilim, böyledir yarim, ey Yeruşalim 
kızları!» Neşideler Neşidesi 5, 9-16 
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2 İsa: Kendi  
şehadetinde – eşsiz,  
benzersiz ve harikadır 

Yu h a n n a 
İncili’nde İsa 
M e s i h ’ i n 
k e n d i 
h a k k ı n d a 
ettiği birçok şahadetini okuyoruz, örneğin:

• «Yaşam ekmeği Ben’im. Bana ge len asla 
ac ıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman 
susamaz» Yuhanna 6, 35.
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• «Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan 
gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam 
ışığına sahip olur» Yuhanna 8, 12.

• «Kapı Ben’im. Eğer bir kimse benim 
aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, 
çıkar ve otlak bulur» Yuhanna 10.9.

• «Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları 
uğruna canını verir» Yuhanna 10, 11.

• «Diriliş ve yaşam Ben’im. Bana iman eden 
kişi ölse de yaşayacaktır»  Yuhanna 11, 
25.

• «Yol, hakikat ve yaşam Ben’im. Benim 
aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez» 
Yuhanna 14, 6.

• «Ben gerçek asmayım ve Babam bağcıdır» 
Yuhanna 15, 1.

Samiriyeli kadın O’na: «Mesih denilen 
meshedilmiş Olan’ın geleceğini biliyorum, O 
gelince bize her şeyi bildirecek» dediği 
zaman, İsa Mesih şu cevabı vermişti: 
«Seninle konuşan ben, O’yum» Yuhanna 4, 
25-26. Pilatus: «Demek sen bir kralsın öyle 
mi?» dediği zaman, İsa: «Kral olduğumu sen 
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söylüyorsun karşılığını verdi. Ben gerçeğe 
tanıklık etmek için doğdum, bunun için 
dünyaya geldim. Gerçekten yana olan herkes 
benim sesimi işitir» Yuhanna 18, 37. 

Mesih’in öğrencileri, bütün bu şehadetleri 
duydular ve O’nun mucizelerini de gördüler. 
Bir düşünün ki, biz Mesih’in ilk inanlılarının 
bazısıyla karşılaşsaydık ve onlara 
inançlarının sebebini sorma imkânımız 
olsaydı, belki aşağıdaki görüşmeye benzer 
bir sonuç olabilirdi. 

Petrus
Petrus, sen toplumda kabul görmüş, iyi bir 

mesleğe ve iyi bir gelire sahipsin. İyi bir ailen 
ve sevgili bir kaynanan var. Önder niteliğinde 
gerçek bir İsraillisin. Gerçekçi bir kişiliğe 
sahipsin. Ne istediğini bilen, cesur bir insan 
olarak tereddütsüzce ve hemen kılıcını 
çekebilen birisin. Lütfen bize neden Mesih 
İsa’ya iman ettiğini birkaç cümleyle anlatabilir 
misin?

«Gerçekten bunu kısaca izah edebilirim: 
İman ediyor ve biliyoruz ki, sen Tanrı’nın 
Kutsalısın» Yuhanna 6, 69. «Sen, diri 
Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin!» Matta 16, 16. 
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Başka bir deyişle: Benim elçi arkadaşlarım 
ve ben O’nunla birlikte yaşadık, biz O’nu 
işittik ve O’nu tanıdık, çünkü biz tam üç yıl 
hemen hemen her gün beraberdik. Bundan 
dolayı ben eminim ki, İsa gerçekten vaat 
edilen Mesih’tir! Ve bunun için ben bir Yahudi 
olarak İsa’ya iman ettim.»

Pavlus
Pavlus, sen bir Ferisi’ydin ve bütün gücünle 

Şeriat’ı uygulamak için uğraşıyordun. Sen 
aydın ve tahsilli biriydin. Ayrıca İsa’dan ve 
O’nun kilisesinden nefret ediyor, kanlı bir 
şekilde onlara zulmediyordun. Sen O’nun 
inanlılarına, zorla İsa’nın ismini inkâr etmeleri 
için baskı uyguluyordun. Neden bugün 
bambaşka düşünüyor ve İsa Mesih’e iman 
ediyorsun?

«Ben, İsa’nın bir inanlısı oldum, çünkü 
Mesih inanlılarına zulmetmek için Şam’a 
doğru gittiğimde, yolda olağanüstü bir görüm 
yaşadım: Birdenbire gökten gelip benim ve 
yol arkadaşlarımın çevresini aydınlatan, 
güneşten daha parlak bir ışık gördüm. 
Hepimiz yere yıkılmıştık. Bir sesin İbrani 
dilinde bana seslendiğini duydum. ‘Saul, 
Saul, neden bana zulmediyorsun?’ dedi. 
‘Üvendireyi tepmekle kendine zarar 
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ediyorsun!’ Ben de, Ey Efendim, sen kimsin? 
dedim. ‘Ben senin zulmettiğin İsa’yım’ diye 
yanıt verdi!» E. İşleri 26, 13-15. 

Bu açıkça o zamanlar senin hayatında 
büyük bir dönüşe neden oldu. Ama, Pavlus, 
bugün nasıl düşünüyorsun? Şam yolunda 
yaşadığın bu olaydan önce Mesih’e olan 
inancı söndürmek istiyordun. Sen tahsilli bir 
Ferisi olarak kariyer de yapamaz mıydın? 

«Şu gerçek benim için aydınlığa kavuştu: 
Dahası var, kendisi uğruna her şeyi yitirdiğim 
Rabbim İsa Mesih’i tanımanın üstün değeri 
yanında her şeyi zarar sayıyorum, süprüntü 
sayıyorum. Öyle ki, Mesih’i kazanayım» 
Filipililer 3, 8. «....Canımı hiç önemsemiyorum, 
ona değer vermiyorum. Yeter ki yarışı 
bitireyim ve Rab İsa’dan aldığım görevi, 
Tanrı’nın lütfünü bildiren Müjdeye tanıklık 
etme görevini tamamlayayım» E. İşleri 20, 
24. 

Yuhanna 
Yuhanna, neden sen ve senin kardeşin 

Yakup, Mesih inanlısı olup babanızın 
teknesini ve bununla birlikte işinizi bıraktınız? 
Siz yetenekli kişilerdiniz, öyle ki size: 
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«Gökgürültüsüoğulları» lakabı verilmişti! 
Yani sizin gibi yiğitler yoktu. Ama şimdi 
Yuhanna, sana sevginin elçisi deniliyor. 
Lütfen bunu bize açıkla!

«Memnuniyetle: Yaşam Sözü’yle ilgili 
olarak başlangıçtan beri var olanı, işittiğimizi, 
gözlerimizle gördüğümüzü seyredip 
ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz. 
Yaşam açıkça göründü, O’nu gördük ve O’na 
tanıklık ediyoruz. Baba’yla birlikte olup bize 
görünmüş olan sonsuz yaşamı size duyu –
ruyoruz» 1.Yuhanna 1, 1-2 .

Yani sen bugün İsa Mesih’in hayatı ve 
vereceği hayatın ebedi olduğunu mu iddia 
ediyorsun? 

«Kesinlikle, çünkü: ‹Sizin de bizlerle 
paydaşlığınız olsun diye gördüğümüzü, 
işittiğimizi size duyu ruyoruz. Bizim 
paydaşlığımız da Baba’yla ve Oğlu İsa 
Mesih’ledir›»1.Yuhanna 1, 3.

Yuhanna, lütfen bağışla ama doğru 
düşündüğünden emin misin? Şunu demek 
istiyorum: Ne dediğini biliyor musun? Sen bu 
ifadeyle İsa Mesih’i gelmiş geçmiş bütün 
insanlardan daha üstün gördüğünün farkında 
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mısın? Senin O’na verdiğin bu büyüklükle 
dünyanın bütün büyüklerini gölgede 
bıraktığının bilincinde misin?!» 

«Evet, elbette! ‹Söz, insan olup aramızda 
yaşadı. O’nun yüceliğini –Baba’dan gelen, 
lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini 
gördük›» Yuhanna 1, 14.

Ama Yuhanna; sen gittikçe daha çok 
abartmıyor musun?

sen, İsa’da Baba’yı gördüğünü iddia 
ettiğinin bilincinde misin? Sen herhalde 
bununla Tanrı’nın toplanma çadırını 
kastediyorsun. Çünkü orada, Tanrı kendi 
yüceliğini göstermişti ve sen, İsa’nın Tanrı’nın 
yüceliği olduğunu savunuyorsun. İsrailliler 
bunu bir duyarsa...!?

«Korkmayın, ben ne söylediğimi iyi 
biliyorum! Çünkü: Tanrı’yı hiçbir zaman hiç 
kimse görmedi. Baba’nın bağrında bulunan 
ve Tanrı olan biricik Oğul O’nu tanıttı» 
Yuhanna 1, 18. 

Yuhanna, lütfen izin ver ki, bir yorumcunun 
senin bu söylediklerinle ilgili bir notunu sana 
okuyayım: «Yahudiler için Şeriat’tan daha 
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büyük bir şey yoktu. Bütün insanlar için de, 
Tanrı’yı görme özleminden daha büyük 
özlem yoktur. Tanrı’yı görme özlemi Şeriat’tan 
daha büyüktür. Burada bütün özlemler 
giderilir: Baba’yla bir ve bütün varlığıyla O’na 
bağlı olan İsa aracılığıyla Tanrı hakkında her 
şeyi öğreniyoruz; yani O’nun aracılığıyla ikisi 
de gelir: İnayet ve hakikat birlikte.» Bunu 
kabul ediyorsun, değil mi?! 

Sihar’daki Samiriyeli kadın
Sihar’daki Samiriyeli kadın meselesinde, 

erkekler, kadınlar, çocuklar ve hem yaşlısı 
hem de genci var. Bu insanlara soruyoruz: 
Siz neden Mesih inanlısı oldunuz? Herhalde 
aldatılmadınız, değil mi? «Hayır, biz 
aldatılmadık ve bunu o kadına da açıkça  
söylemiştik: ‹Bizim iman etmemizin nedeni 
artık senin sözlerin değil; çünkü kendimiz 
işittik, O’nun gerçekten dünyanın Kurtarıcısı 
olduğunu biliyoruz›» Yuhanna 4, 42.

Haçın altındaki yüzbaşı
Sen birçok insanın haçta öldüğünü gördün 

ve herhalde İsa’nın haça gerilmesini de sen 
emrettin. Ayrıca Roma İmparatoru senin 
Tanrı’ndı ki, sen tamamen ona teslim 
olmuştun. Senin mesleğin, maaşın, 
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geleceğin, hatta senin hayatın bile 
tehlikedeydi. Zannediyorum senin durumun 
yüzbaşı olarak olgunluk ve özen isterdi; 
ayrıca sen deneyimli biriydi...

«Evet, ben birçok şeye alışmıştım. Birçok 
insanla tanışmıştım, bunların arasında 
kendilerine hayran kaldığım yiğit askerler ve 
asil subaylar da vardı. Birçok insanın son 
ölüm saatlerini beraber yaşayıp, nasıl 
bağırdıklarını, ağlayarak lanet ettiklerini ve 
sövdüklerini duydum. Ama hiç kimse İsa gibi 
ölmedi! O’nu haça gerenler için dua ettiğini 
işittim. O büyük acılara rağmen, İsa’nın nasıl 
öğrencilerine ve annesine konuştuğuna şahit 
oldum. O’nunla haça gerilmiş katillerden 
birinin nasıl pişmanlıkla İsa’ya yalvardığını 
ve İsa’nın da ona cenneti vaat ettiğini duydum 
ve son nefesinde şöyle bağırdığını işittim: 
‹Her şey tamam oldu!›»

«Hangimiz hayatının son anında böyle bir 
şeyi yapabileceğini savunabilir? İsa bütün 
hayatında her şeyi doğru yapıp, eksiksiz 
sonuçlandırdı. Bu da benim hiç şüphesiz şu 
kararı almama sebep oldu: Bu adam 
gerçekten Tanrı’nın Oğlu’ydu!» Markos 15, 39.
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Günümüzdeki insanlar
Günümüzdeki insanlar da, İsa Mesih’i nasıl 

tanıdıklarını ve bunun kendi hayatlarını nasıl 
etkilediğini anlatıyorlar:

1. «Ben gençlik dönemlerimde diri Mesih 
inanlıları ve toplulukları hakkında fazla bir 
şey duymamıştım. Teoloji öğrenimi görüp, 
papaz oldum: Ama yıllarca İsa’sız papazlık 
yaptım. Ben zamanımı sosyal ve diğer 
sorunlarla uğraşmakla geçiriyor ve böylece 
insanlara, sıkıntı gördükleri yerlerde yardımcı 
olmaya çalışıyordum; şimdi anlıyorum ki 
bütün bunların yanında en önemli karar 
eksikti. Ama şimdi İsa benim Efendim oldu. 
Ben O’nu, daha doğrusu: O beni buldu! 
Şimdilik görevimi bambaşka bir şekilde 
yapıyorum: Ben onlara İsa’yı anlatıyor ve 
onları İsa’ya doğru götürüyorum. Bütün diğer 
konulara olan ilgim eksilmedi, tersine daha 
da anlamlı oldu. Fakat şimdilik benim asıl 
isteğim, İsa’nın topluluğuna hizmet etmek ve 
böylece diğer birçok sorunlara da kesin ve 
kalıcı bir çözüm bulmaktır.»1

2. «Ben hanımıma tam 23 yıl vefasızlık 
yaptım, ama şimdi cezaevinde olduğum 
halde, o beni daha da çok seviyor. Cezaevinin 
ilk günlerinde, hayatım için bir çıkış yolu ve 
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başka perspektif görmediğimden dolayı, 
intihar etmek istemiştim. Ama her şey 
bambaşka bir şekilde değişti. Rab intihar 
etmeme engel oldu. Ben Tanrı’ya ve Rab 
İsa’ya bütün yüreğimle iman ettim. Hemen 
hanımıma yazmış ve bana İncil göndermesini 
rica etmiştim. O da bunu yerine getirerek 
şöyle yazmıştı: ‘Bu bizim düğünümüzün 
İncil’idir. Çünkü diğer İncil bana lazım.’ 
Hayatımda daha düğün İncil’imizi okurken 
ağladığım kadar hiç ağlamamıştım. Bunu 
yaşayabilmem için önce cezaevine girmem 
lazımdı! Çünkü sizin yayınlarınız arasında da 
bana hediye ettiğiniz bir broşürün üstünde 
yazılı olduğu gibi, zamanım yoktu. Ama şimdi 
hayatta en önemli olanın: İsa’nın izinde 
gitmek olduğunu biliyorum!»2

3. «Tanrı’ya ve insanlara karşı günah 
işlediğimi ve bu günahların beni Tanrı’dan 
ayırdığını, Kutsal ve adaletli Tanrı’nın günahı 
yargılayacağını aşağı yukarı 40 yıl önce 
anladım. Bu yargının ebediyen mahvolmak 
olduğunun bilincine de vardım. Ancak aynı 
zamanda kurtuluş müjdesini de duymuştum: 
Kim günahlarını kabul edip, Rab İsa Mesih’e 
imanla ikrar eder, bağışlaması için yalvarırsa, 
günahlarının bağışlanmasına ve ebedi 
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hayata kavuşur. Tanrı’nın bu yüce armağanı 
gönlümü fethetti ve şükran dolu bir yürekle 
kabul ettim.

Bugün geriye dönüp baktığımda, ancak 
hamt edip şükranla sevinç çığlıkları 
atabiliyorum! İmanda hem iyi, hem de, ne 
yazık ki, Rabbi üzüp kendimi de mutsuz 
ettiğim kötü anlarım oldu. Ama Rab İsa iyi ve 
sadık çoban olarak hep aynı kaldı. O, 
çocuğunu kayırıyordu! Sorunlar ve acılar 
içerisinde olup, O’nun kendine ait olanları 
hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ve yardım 
etmek için her zaman hazır olduğunun ne 
anlama geldiğini ancak yaşayan bilir! İsa 
Mesih’e yüreğimi ve hayatımı verdiğimden 
dolayı hiçbir zaman pişmanlık duymadım. 
Tam tersine, İnsanın bütün değer yargılarının 
yok olmakla karşı karşıya olduğu ve 
haksızlığın diz boyu olduğu günümüzde, İsa 
Mesih’siz nasıl yaşanabileceğini 
anlayamıyorum. Ayrıca: Söz konusu olan 
sadece bu dünyayı ilgilendirmiyor, Kutsal 
Kitab’ın bildirdiğine göre, düşünemeyeceğimiz 
kadar harika olan gelecek hayatı da 
ilgilendiriyor!»

4. «Ben Katolik olarak vaftiz oldum ve bu 
inançla büyüdüm Tanrı’nın inayetiyle İsa’yla 
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tanıştım, O’nu Rab ve Kurtarıcım olarak 
kabul ettim. Ayrıca benim için büyük önemi 
olan küçük bir inanlılar topluluğuyla da 
tanıştım. Tanrı’nın kelamı benim için giderek 
daha da önemli oldu ve böylece bugün İncil 
benim en fazla sevdiğim kitap oldu. Tanrı’nın 
sözünü anlamak ve sevinçle Rab İsa Mesih’i 
kutsal bir şekilde izlemek istiyorum.»

5. «Sindelfingen’de yapmış olduğunuz 
toplantıya, bir hastamın ricası üzerine ben de 
katılmıştım. Konuşmanızın sonunda tövbeye 
ve İsa Mesih’e iman etmeye çağırmıştınız. 
Bu çağrının benim için olduğunu anladım ve 
itaat ettim. Evet, İsa o gün beni buldu ve ben 
sevinç ve şükranla doluyum! Doktor olarak 
çalışmak için, çoğu zaman insana güç ve 
bilgelik gerekiyor; ama ben şimdi biliyorum 
ki, Tanrı bunu bana her gün veriyor. Özellikle 
şu günlerde iki haftalık tatilim var; bu tatil 
süresince yüce Tanrı’nın harika işlerini 
hayretle seyre dalıyor ve O’nunla konuşup 
rica ediyorum ki, geriye kalmış hayatımı, 
kendilerini bana emanet etmiş insanlara 
adayıp, onlara sevgi ve merhametle hizmet 
edebileyim.» 
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İncil, bütün bu şahadetleri, Filipililer 
mektubu 2, 9’cu ayetinde tasdik ediyor ve İsa 
Mesih hakkında şöyle diyor: «Bunun için de 
Tanrı O’nu pek çok yükseltti ve O’na her adın 
üstünde olan adı bağışladı.» Bir Tanrı adamı 
bu konuda şöyle diyor: «Birçokları için İsa 
Mesih sadece resim galerisine yakışır bir 
şahsiyet, bazıları için romanlardaki bir 
kahraman, veya bir ilahi için iyi bir konudur. 
Fakat O’nun sesini işitip, O’nun bağışını 
yaşayan ve O’nun bereketini tatmış olanlar 
için O, sıcaklık, nur, sevinç, umut ve 
kurtuluştur. Başkaları bizi yerden yere 
vurduğunda O, bizi kaldıran bir dosttur.»
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3 İsa: Kendi kişiliğinde –  
eşsiz, benzersiz ve  
harikadır  

O ’ n u n 
büyüklüğü

«Encyc lo  -
paedia (Ansi-
k l o p e d i ) 
Br i tannica» 
bir sayısında 
20.000 söz-
cük kullana -
rak, İsa’nın 
k i ş i l i ğ i n i 
a n l a t m a y a 
çalışıyor. Bu 
a n l a t ı m 
Aristoteles, 
Ç i ç e r o , 
A l e x a n d e r, 
Julius, Casar, Buddha, Konfuzius, Muhammed 
veya Napoleon Bonaparte’yi anlatmaktan daha 
ziyade yer almaktadır.3 

Bazı tanınmış kişilerin İsa hakkında yapmış 
oldukları şahadetleri:
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Rousseau: «Şayet hiç yaşamamış olsaydı, 
Mesih’in hayatı gibi bir hayatı uydurmak, daha 
büyük bir mucize olacaktı.»

Napoleon, ki Avrupanın yarısını savaşla ele 
geçirdi, hayatının sonunda kendi günlüğüne 
şunu yazdı: «Ben bütün ordum ve generallerimle 
bir kıtayı çeyrek yüzyılda kendi egemenliğim 
altına alamadım. Ama bu İsa ise, binlerce yıldan 
beri silahsız olarak milletler ve kültürler 
üzerindeki zaferini sürdürüyor.»

Tanınmış tarihçi H.G.Wells’e, «Hangi şahsiyet 
tarihi en fazla etkilemiş» diye sorarlar. O bunun 
üzerine, «Eğer bir insanın büyüklüğünü tarihe 
göre değerlendirmemiz gerekirse, İsa ilk sırada 
yerini alır.» yanıtını verir.

Ve tarihçi Kenneth Scott Latourett ise, şu 
karara varır: «Zaman geçtikçe, İsa’nın dünya 
denilen bu gezegenimiz üzerinde yaşayan 
bütün gelmiş ve geçmiş insanlarından daha 
ziyade, tarihi etkilediği açıkça görünmektedir. 
Ve bu etkinin gün geçtikçe daha tesirli olduğunu 
da görüyoruz.» 

Ernest Renan’danın da izlenimleri şöyle: «İsa, 
inanç dünyasında yaşamış en büyük dahidir. 



27   

Neden Mesih İnanlısı Olmaya Değer?

O’nun ışığı ebedi doğadır ve egemenliğinin de 
sonu yoktur. O her açıdan eşsiz, hiç bir şey ve 
kimseyle kıyaslanamaz. Mesih’siz tarihi asla 
anlayamayız.»

Kutsal Kitap bize İsa Mesih’in her şeyden 
üstün olduğunu öğretir. İncil’in İbraniler 
mektubunda şu ifadelere yer verilmektedir.

• İsa, bütün meleklerden daha üstündür; 
İbraniler 1, 1 den 3, 19’a kadar

• İsa’nın başkahinliği, Harun’unkinden daha 
büyüktür; İbraniler 4, 1 den 6, 20’ye kadar

• İsa, Eski Antlaşma’nın bütün kurtuluşu bildiren 
peygamberliklerinden daha büyüktür; İbraniler 
7,  1 den 8, 13’e kadar.

• İsa, Eski Ahit’in bütün Kutsal Yer ve kurban-
larından daha büyüktür; İbraniler 9, 1; 10, 18 
ve 10, 39’a kadar.

• İsa, imanı başlatan ve tamamlayandır; 
İbraniler 11, 1 den 13, 25’e kadar.

O’nun günahsızlığı 
İsa’nın kendisinin hiç okumadığı duayı tanıyor 
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musunuz? «Ey Göklerdeki Babamız» dır. O, bu 
duayı öğretti ama kendisi bu duayı okumadı; 
çünkü O’nun buna ihtiyacı yoktu; fakat O bize 
duamızda şu sözleri rica etmemizi söyledi: 
«...bizim suçumuzu bize bağışla...» Çünkü İsa 
suçsuz, günahsız ve tamamen temizdi. Bundan 
dolayı O, ne pişmanlık duymak, ne de af dilemek 
zorunda idi. O, hep başkaları için kendini alçalttı 
ve O, bizim günahlarımızı kendi üzerine aldı. Ve 
şöyle dua etti: «Baba, onları bağışla, çünkü ne 
yaptıklarını bilmiyorlar!» İsa günahsızdı, 
böylece kutsal ve adildi.
• Pilatus’un hanımı kocasına şu haberi 

göndermişti: «O doğru adama dokunma.»

• Pilatus kendisi de şu gerçeği söylemek 
zorunda kalmıştı: «Ben O’nda hiç bir suç 
görmüyorum!»

• Haçtaki katil şöyle çağırmıştı: «Bu adam hiç 
bir kötülük yapmadı.»

• Haçın altındaki yüzbaşı şu gerçeği itiraf etmek 
zorunda kalmıştı: «Bu adam gerçekten doğru 
biriydi.»

• Cinler bile açıkça şöyle demişlerdi: «Sen 
Tanrı’nın Kutsalısın!»
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Sonuç olarak: İsa Mesih, gelmiş geçmiş bütün 
insanlardan ve din kurucularından farklı olarak 
–günahsızdır.

H.Bender, İsa hakkında şöyle yazar: «Dünya 
tarihinin ortasında bir şahsiyet, bütün 
kutsallığıyla durmakta ve O, dünyanın bütün 
diğer şahsiyetlerinden üstündür: Bu İsa 
Mesih’tir. O, bambaşka ve benzersizdir. Yalnız 
O, kendisine düşman olan bir toplumun önüne 
çıkıp, onlara şu soruyu sorabildi. «İçinizde kim 
bana bir günahımı gösterebilir?» Sadece 
insanların suskunluğu cevap olmuştu; ama 
susmayan bir cevap. O’nun isteği tamamen 
Tanrı’nın iradesine bırakılmıştı. O’nun tutumu 
tamamen Tanrı’dan gelip ve Tanrı’ya gitmeye 
çevrilmişti. O’nda günah veya kusur yoktu.»

Romalılar 8, 3 te yazılıdır: «Doğal insan 
benliğinden ötürü güçsüz olan Kutsal Yasa’nın 
yapamadığını Tanrı yaptı. Öz Oğlu’nu günahlı 
insan benzerliğinde günaha kurban olarak 
gönderip günahı insan benliğinde yargıladı.» 
1.Petrus 2, 22 ve İbraniler 4, 15’e de bakınız! 

O’nun Tanrı’lığı
Pasteur, Fransızların tanınmış doktor ve tıp 

bilgini, bir defasında şöyle demişti: «Bilim adına 
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İsa Mesih’i Tanrı’nın Oğlu olarak ilan ediyorum. 
Neden ve etki arasındaki bağlantıya büyük 
önem veren bilimsel anlayışım, bunu tanımak 
için beni görevlendiriyor. Benim tapınma 
ihtiyacım, O’nda eksiksiz olarak tatmin 
oluyor.»1

Eski ve Yeni Ahit’in sayısız ayetleri de, İsa 
Mesih’in Tanrı’nın Oğlu olduğunu tasdik 
etmektedirler. Kutsal Kitap, aynı zamanda İsa’yı 
eksiksiz insan (ama günahsız) ve tanrısal olarak 
tanıtıyor. Bkz. Örneğin: İşaya 9, 5-6; Yuhanna 
1, 1-2; 3,16; 8,58; Koloselilere 1, 15-19; 1. 
Timoteyus 3, 16; İbraniler 13, 8; 1.Yuhanna 5, 
20. Filipililer mektubunda İsa Mesih hakkında 
şu ayetleri okuyoruz: «Mesih, Tanrı özüne sahip 
olduğu halde, Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak 
bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan 
benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana 
bıraktı» Filipililer 2, 6-7. Daha doğrusu, bizi 
kurtarmak için: O, Tanrı’ya eşitliği sımsıkı 
sarılacak bir hak saymadı. Ama yüceliğinden 
soyunarak kul özünü aldı ve insan benzeyişinde 
doğdu. Başka yerde İsa kendisi şöyle diyor: 
«Ben ve Baba biriz!» Yuhanna 10, 30

Koloseliler 1, 19-20 ayetlerinde şunlar 
yazılıdır: «Çünkü Tanrı bütün doluluğunun 
O’nda bulunmasını uygun gördü. Mesih’in 
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çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği 
sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şeyi 
O’nun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı 
oldu.» Bu konuda şu notu düşebiliriz: «...Tanrı 
yalnız ve yalnız O’nu mesken olarak seçti. (Yani 
İsa, bir çok dinin  yanında bir başka dinin 
kurucusu değil!) İsa bütün kainatı kurtarabilecek 
güçte olduğu için, hedefe de ulaştıracaktır....» 
Sonuç olarak O’na tapmalıyız; çünkü İşaya 
46, 5’te dediği gibi: «Beni kime benzetecek, 
kime denk tutacaksınız? Kiminle karşılaş-
tıracaksınız ki, benzer olalım?»

Sevgili okuyucu, eğer siz Kutsal Kitab’ın, İsa 
hakkında yapmış olduğu tanıklığı benimsiyor ve 
O’nun eşsizliğini kabul ediyorsanız, İsa Mesih’le 
bir yaşam  sürmek için karar vermenin daha 
akıllıca olduğuna inanmıyor musunuz? Eğer 
İsa’nın bütün anlattıkları kendi şahsında 
mevcutsa, o zaman mutlaka Mesih inanlısı 
olmak gerekir! Eğer siz daha bu kararı 
vermemişseniz, bütün hayatınızı O’na teslim 
ederek, O’nun izinde gitmek için kararınızı 
hemen verin! Çünkü eğer İsa kendisi için 
söylediği kişi ise, eğer İncil’in bildirdiği ve 
insanların O’nunla yaşadıkları şeyleri anlatan 
kişi İsa ise, o zaman bütün insanlar Tanrı’nın 
egemenliğine girebilmek ve günahlarının 
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bağışlanmasına kavuşmak için O’na 
muhtaçtırlar. O’nunla birlikte ebediyet için her 
şeyi kazanır fakat O’nsuz ise her şeyi 
kaybederiz!

Shakespeare’in Hamlet’i: «Yaşasam da, ölsem 
de zaten her şeyi kaybediyorum!» diyordu. Oysa 
elçi Pavlus şu gerçeği kesinlikle biliyordu: 
«Yaşasam da, ölsem de ben kazanırım!» Bunun 
için mutlaka Mesih inanlısı olmalısınız: Çünkü 
İsa’sız her şeyi kaybedersiniz!

Friedrich Nietzsche’ye tanrısızlığın filozofu da 
deniliyor. O daha 16 yaşındayken, İsa’nın 
kişiliğiyle ilgili bir arkadaşına şunu yazmıştı: 
«Biliyorum ki, eğer O’nu bulamazsam, hayatımın 
cevabını da bulamam.» Ve İsa’yı kabul 
etmeyerek hayatının sonunda şunu yazmıştı: 
«Vay, vatansız olanlara!»

 
İsviçreli dram yazarı Friedrich Dürrenmatt, 

«Fizikçiler» adlı eserinde, şu itirafta bulunuyor: 
O’ndan artık hiç korkmadığım zaman, benim 
bilgeliğim zenginliğimi yok ediyordu.»6 Ama 
kimde İsa varsa, o zengindir: «Mesih’le ilgili 
tanıklığımız sizde pekiştiği gibi Mesih’te her 
şeyde, her söz ve her bilgide zenginleştiniz» 1. 
Korintliler 1, 5-6.
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4 İsa: Sevgisinde –  
eşsiz, benzersiz  
ve harikadır

1.Yuhanna 
3, 16 da İsa 
Mesih için 
ş u n l a r 
y a z ı l ı d ı r : 
« S e v g i n i n 
ne olduğunu 
Mesih’in bi-
zim için 
c a n ı n ı 
v e r m e -
sinden anlıyoruz...»

İsa’nın Golgota’da haç üzerindeki ölümü, 
Tanrı’nın ebediyen değişmeyen ve 
anlaşılması imkânsız olan yüce sevgisini 
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bildiriyor! İsa’nın kanı, Tanrı’nın kendisinden 
uzak ve günahlı olan insanlara sevgisinin 
kanıtıdır: «Tanrı ise bizi sevdiğini şununla 
kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih 
bizim için öldü» Romalılar 5, 8.

İsa, Tanrı’nın Oğlu olarak, ancak O, 
insanların günahları için ölebilirdi ve O’da 
bunu yaptı. O, bunu sizin için yaptı! Dinlerde 
boşuna buna benzer bir şey arıyoruz! Rab 
kendisi sevgidir; sevgi O’nun karakterlerinden 
biridir. Böylelikle O kendisini sevgisinden 
ayıramaz. Bu sevgi, Tanrı’yla başladı - ve 
O’nun ne başlangıcı ve ne de sonu var. Bu 
gerçeği, birisi şöyle anlatmaya çalışmış: 
«Tanrı, neyse, O’dur; özellikle sevgisinden 
ötürü.» Friedrich Bodelschwing ise, bu 
gerçeği şöyle dile getirmiş: «Bu dünyada 
gelip geçenler arasında, Tanrı’nın sevmediği 
hiçbir insan yoktur!» Rab Tanrı kendisi şöyle 
diyor: «Seni ebedi sevgiyle sevdim» Yeremya 
31.3. Bunun için dünyada, Tanrı tarafından 
sevilmeyen hiç kimse yoktur.

Tanrı, her insanı aynı derecede sever ve 
ayırım yapmaz. Yani O, hiç bir zaman bir 
insanı fazla ve bir diğerini de az sevmez. 
Augustinus bunu çok harika bir şekilde dile 
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getiriyor: «Tanrı, her birimizi sanki bizim 
dışımızda kendi sevgisini hediye edecek 
başka birisi yokmuş gibi seviyor.»

Hiç kimse Tanrı’nın huzuruna çıktığında 
O’na, sen beni sevmedin diyemez. Bütün 
yüreğimle şuna inanıyorum ki: Eğer Tanrı’nın 
sevgisini kabul etmeyenler, Tanrı’nın tahtı 
önüne çıkar ve Tanrı’nın Kuzu’sunu 
görürlerse, Tanrı’nın İsa’nın şahsındaki 
sevgisini kabul etmedikleri için dehşete 
kapılacaklar. Şayet bu dünyada tek bir 
günahkar olmuş olsaydı, Tanrı, sınırsız 
sevgisiyle İsa Mesih aracılığıyla nasıl bütün 
dünyayı kurtarmak için fedakarlık ettiyse, 
aynı fedakarlığı o tek kişiyi kurtarmak içinde 
yapacaktı. 

Bunu Rab İsa Mesih kendisi kaybolan 
koyun benzetmesinde daha iyi 
açıklamaktadır: «Sizlerden birinin yüz koyunu 
olsa ve bunlardan bir tanesini kaybetse 
doksan dokuzu bozkırda bırakarak kaybolanı 
bulana dek onun ardına düşmez mi? Onu 
bulunca da sevinç içinde omuzlarına alır, 
evine döner; arkadaşlarını, komşularını 
çağırıp onlara, benimle birlikte sevinin 
kaybolan koyunumu buldum! der. Size şunu 
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söyleyeyim, aynı şekilde gökte, tövbe eden 
tek bir günahkâr için, tövbeyi gereksinmeyen 
doksan dokuz doğru kişi için duyulandan 
daha büyük sevinç duyulacaktır» Luka 15: 4-7.

Martin Luther, Tanrı’nın sevgisini kendine 
öz anlatımıyla bir defasında şöyle dile 
getirmiştir: «Tanrı kızgın bir fırın gibi sevgiyle 
doludur ki, gökten yere kadar yetiyor.»
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5 İsa: Bağışlamakta –  
Eşsiz, benzersiz ve  
harikadır

G ü n a h 
h a k k ı n d a 
b i l - 
m e m i z 
g e r e k e n 
şey-ler

G ü n a h 
«Hedefi şa-
ş ı r m a k » 
demektir. 

Bu da 
insan Tanrı’nın kutsallığından uzak yaşadığı 
demektir. Günah, Tanrı’nın sıfatlarına karşı 
olan her şeydir; yani her davranış, her istek 
ve her durum. Günah, Adem aracılığıyla 
insan soyuna geçtiği zaman, Adem onun 
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aracılığıyla tamamen başka bir varlık oldu; 
bozuk ve düşkün birisi! Ve onun bütün soyu 
bu bozuk kişiliği miras olarak aldı. İnsanın 
baştaki mükemmelliği tamamen bozulmuş. 
Yeter ki günlük haberlere bir göz atalım, o 
zaman dünyanın ne kadar bozulduğunu 
kolaylıkla görebiliriz. 

Günah, insanların bütün sosyal düzenlerini 
yıktı. Ailede, toplumda, milletler arasında 
genel olarak - ve gün geçtikçe de daha 
ziyadesiyle - vefasızlık, yalan, kin ve nefret, 
savaş ve ölüm hüküm sürmektedir. Birliktelik 
yerini birbirine karşı olmaya bırakıyor: Her 
yerde fesat, tartışma ve savaş var. İncil, 
insanların tamamen bozuk olduğunu ve iyilik 
yapan hiçbir kimsenin olmadığını öğretir. 
Romalılar: 3, 10-12 

İncil, insanın kendi isteğinde, Romalılar 1, 
28 düşüncesinde, 2. Korintlilere 4, 4 ve 
vicdanında, 1.Timoteyus 4, 2 bozuk olduğunu 
söyler. Ayrıca yüreği ve anlayışı körleşmiş, 
Efesliler 4, 18; 2. Korintlilere 4, 3-4. Evet, biz 
insanlar öyle bozulmuşuz ki, işlemiş 
olduğumuz ilk günahla günahkâr olmuyoruz, 
fakat günahkâr bir doğaya sahip olduğumuz 
için günah işliyoruz. Buna ek olarak, 
düşüncede, sözde ve eylemde işlemiş 
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olduğumuz her günah için, yüce Tanrı bizden 
hesap soracak. İnsanoğlu kendi işleriyle her 
ne kadar kömürü beyazlaştırabiliyorsa, kendi 
günahlarını da o kadar temizleyebilir!

Yalnız, iyi insanların cennete, kötü 
insanların da cehenneme gideceğine 
inanmak yanlış bir düşüncedir. Ne iyiler ne 
de kötüler cennete gider; ancak İsa Mesih’in 
doğruluğunu inayet aracılığıyla hediye olarak 
kendileri için kabul edenler cennete gider. 
Çünkü Tanrı’nın kelamı çok net konuşuyor: 
«Çünkü yeryüzünde hep iyilik yapan, hiç 
günah işlemeyen doğru insan yoktur» Vaiz: 
7, 20. 

Bu ışıkta daha iyi görür ve anlayabiliriz ki, 
insanlar için sadece bir tek salah yolu olabilir: 
Kendi salahı değil de, yalnız ve yalnız İsa 
Mesih’in salahı. Kelam bu konuda şöyle 
diyor: Rab diyor ki, «Gelin şimdi davamızı 
görelim. Günahlarınız sizi kana boyamış bile 
olsa, kar gibi ak pak olacaksınız. Elleriniz 
kırmız böceği gibi kızıl olsa da yapağı gibi 
bembeyaz olacak» İşaya: 1, 18. Gerçekten: 
İsa Mesih aracılığıyla olan bağışlama eşsiz, 
benzersiz ve harikadır! 
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August Winning, Doğu Prusya’nın 
(Ostpreussen) eski başkanı ve sıcak yürekli 
işçi temsilcisi, şu tanıklığı yapıyor: «Ben 
Mesih’ten hep uzak durdum, ama yavaş 
yavaş O’na yaklaşmış bulunuyorum. İnsanın, 
doğası gereği kötü olduğunu anladım ve hiç 
ayrım olmadığını da gördüm. Her insan bir 
katil değil, ama her insanın adam öldürmeye 
eşit ağırlığı olan düşünce, istek ve şehveti 
vardır. Böyle bir durumda, hayatımızda bir 
tanrısal mucize olmadan, Tanrı’ya kendi 
gücümüzle dönmemiz düşünülemez. 
Tanrı’nın beni günahlarımdan ötürü 
yargılaması gerektiğini biliyorum. Ama O’nun 
yaşam veren sevgisini de görüyorum ve 
inanıyorum ki, yargılamak için değil, uzanan 
kurtuluş elleriyle bizi kurtarmak istiyor. 
Tanrı’nın bu eli, Mesih’tir!»

«İsa gibisi varmı?»başlığı altında, bir 
zamanlar bir yerde şunu okumuştum: «Biz 
O’nu hiç bir zaman aciz edemeyiz; bütün 
kaygı ve kederlerimizi O’nun üstüne atıyoruz. 
O her zaman bize yardım etmek için hazırdır; 
her zaman aynı sevgiyle bize konuşur ve 
dualarımızı da işitir. İsa’nın isminden daha 
yüce isim yoktur. O, Sezar’ın isminden daha 
yüce, Beethoven’kinden daha ahenkli; 
Napoleon’dan daha başarılı, Demo sthen -
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es’ten daha fazla hitap edici ve Lincoln’dan 
daha sabırlıdır. İsa’nın ismi hoş bir koku 
gibidir. Kim İsa gibi, yurtsuz bir öksüzün 
duygularını paylaşabilir? Kim İsa gibi, 
kaybolmuş bir oğulu açık kollarıyla kabul 
edebilir? Kim İsa gibi, alkollü birisini o 
bağlılıktan özgür kılabilir? Kim İsa gibi, 
cesetlerle dolu bir mezarlığı umut ışığıyla 
doldurabilir? Kim İsa gibi, sokaktaki bir 
dilenciden Tanrı için bir kral yapabilir? Kim 
İsa gibi, insanlık acısının gözyaşlarını kendi 
testisinde toplayabilir? Kim İsa gibi, bizi 
kederlerimizde teselli edebilir?»

Bazı insanlar, kötü işlerini iyi işlerle ölçmeye 
çalışırlar; ama bu bir yarar getirmez. 
Başkaları da dinsel işlerle canlarını 
temizlemek için uğraşırlar ki, bununda onlara 
bir yararı olmaz. Başkalarını da rahatsız olan 
vicdanları, kendilerini intihara zorluyor. Ama 
bu da kurtuluş değil, çünkü can ölümsüz 
olduğu için, yaşamaya devam edecek; ama 
nerede?

Yalnız İsa Mesih’in, yeryüzünde günahları 
bağışlama yetkisi var. Matta 9, 6. O, Tanrı’nın 
Oğlu olarak salih ve günahsız, Adem’in 
soyundan doğmadığı, fakat Tanrı’nın Kutsal 
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Ruh’u aracılığıyla insan olduğu için, bütün 
insanların günahlarını yüklenebilir. 

Nasıl ki bütün insanlar ilk insan Adem 
aracılığıyla günahlı olup, günah içinde 
doğuyorlarsa, aynı şekilde «Son Adem» olan 
İsa’nın aracılığıyla da, Tanrı’nın sözünde 
belirtildiği gibi, İsa Mesih’e iman eden herkes 
Tanrı’nın önünde İsa’nın aracılığıyla doğru 
sayılır; Romalılar 5’ci bölümün tümü; 1. 
Korintliler 15, 45-48. Adem’de bize günah 
sayıldığı gibi, artık İsa’da bize sayılmayacak 
- ancak bunun yerine İsa’nın günah 
karşısındaki haklılığı bize sayılacak! Böylece 
İsa, bize yol gösteren ve Tanrı’nın 
egemenliğine giden yoldur.

Petrus, Yahudilerin yönetimine zafer 
çığlıklarıyla seslenerek, bütün insanlara 
uyarı olan şu sözleri söyledi: «İsrail’e, 
günahlarından tövbe etme ve bağışlanma 
fırsatını vermek için Tanrı O’nu Önder ve 
Kurtarıcı olarak kendi sağına yükseltti» 
Elçilerin işleri 5, 31. Ve Elçilerin işleri 10, 
43’te şu gerçeği okuyoruz: «Peygamberlerin 
hepsi O’nunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. 
Şöyle ki, O’na inanan herkesin günahları 
O’nun adıyla bağışlanır.»
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Bu Peygamberlerden birisi Mika’ydı. O 
derin bir saygıyla şöyle çağırdı: «Halime 
sevinme, ey düşmanım! Düşsem de kalkarım, 
karanlıkta kalsam bile Rab bana ışık olur» 
Mika 7, 8. Kim kendini Rab İsa’ya teslim 
ederse, O’nun inayetinin bütün bağışına 
kavuşur!

İsa, Sen başkasın
• Herkes zina işleyen kadını saf dışı 

ederken,
  sen onu kabul ettin.
• Herkes vergi memuruna karşı öfkeliyken, 
 sen onun evine gittin.
• Sana gelen çocukları herkes kovmak 

isterken,
 sen onları yanına çağırdın.
• Petrus kendini lanetlerken, 
 sen onu bağışladın. 
• Herkes tarafından görmemezlikten gelinen 

dul kadının bağışını, 
 sen övdün. 
• Herkes İblis’in tuzağına düşmüşken,
 sen onu kovdun.
• Herkes haçtaki katile cehennemi dilerken,
 sen ona cenneti vaat ettin.
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• Herkes Pavlus’tan bir zülumkâr olarak 
korkar-ken,

 sen onu elçin olarak çağırdın.
• Herkes seni kral yapmak isterken, 
 sen şan ve şereften kaçtın.
• Herkes zengin olmak isterken,
 sen fakirleri sevdin.
• Herkesin ölüme terk ettiği hastaları, 
 sen iyileştirdin.
• Herkes senden şikayetçiyken, seninle alay 

edip döverken, 
 sen sustun.
• Herkes Fısıh Bayramı’nı kutlarken,
 sen haç üzerinde öldün.
• Herkes suçsuz olduğunu ispatlamak için 

elini yıkarken,
 sen suçu üzerine aldın.
• Herkes herşeyin bittiğini düşünürken,
 sen ölümden dirildin. 
• İsa, senin varlığın için, sana teşekkür 

ediyorum! Meçhul bir yazar

Değişik dinlerde insanlara birçok öneriler 
yapılır. Yaşam disiplini ve kuralları hayata 
geçiriliyor; ama hiç kimse az da olsa, İsa 
Mesih’in sağlamış olduğu ebedi kurtuluşun 
benzerliğinde bir kurtuluşu veremez.
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6 İsa: Sözü’nde –  
eşsiz, benzersiz  
ve harikadır 

T a r i h ç i 
Philip Schaff, 
k e n d i 
yazı lar ında 
İ s a ’ n ı n 
hakkında da 
yazıyor: «O, 
y a ş a m 
s ö z l e r i n i 
söyledi ki, ne 
O’ndan önce 
ne de sonra 
hiç kimsenin 
söyleyeme -
diği sözler. O 
h i ç b i r 
konuşmac -
ının veya şairin başaramadığı yankıyı yaptı. 
Kendisi bir satır yazıyı yazmadığı halde, antik 
ve modern devrinin bütün büyük adamlarından 
daha ziyade, insanlara vaaz, konuşmak, 
tartışmak, öğretmek, sanat ve ilahiler için konu 
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sundu. «Başka birisi de İsa’nın sözleri için şöyle 
demişti: «Hatasız bir insanın sözleridir ki, eğer 
bir defa duyulursa, artık hiç söndürülemezler. 
Tam tersine gittikçe daha da yankılanan sözler. 
O yankılar günümüze kadar duyulmakta ve 
yürekleri etkilemektedir. O’nun müjdesine 
Tanrı’nın gücü deniliyor, Romalılar 1,16. İsa 
hiçbir zaman boş bir söz söylemedi. O’nun 
yanında en ufak söz bile kaya gibi güçlüdür; 
zemine kadar işler ve yankı yapar.

İncil’in Esinleme bölümünde İsa’nın tekrar 
gelişi yazılıdır. O’nun Rablerin Rabb’i ve 
Kralların Kralı olarak tekrar geleceğini bildiriyor. 
Bu konuda şunlarda yazılıdır: «Kana batırılmış 
bir kaftan giymişti. Tanrı’nın Sözü adıyla anılır» 
Vahiy 19, 13.

İsa’nın kendisi de peygamberlik edip, 
Müjdesinin dünyanın sonuna kadar 
müjdeleneceğini söyledi ve bu güne kadar bu 
yapılmaktadır; Matta 24, 14. İsa bu sözleri, 
sadece başarısız olan oniki öğrenciye 
bakabildiği bir zamanda söyledi. O, bu 
öğrencilerden birinin O’na hainlik edeceğini, bir 
başkasının O’nu inkar edeceğini ve hemen 
hepsinin de korkudan kendisini bırakıp 
kaçacaklarını da biliyordu. Böyle bir durumda 
İsa nasıl böyle bir peygamberlik yapabildi? 
Çünkü O kendisi hakikat olduğu ve 
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peygamberliğinin yerine gelebilmesi için, 
gerekli kudrete sahip olduğundan dolayı bunu 
söyleyebilir.

Napolyon hayatının sonunda şu itirafta 
bulundu: «Ben zamansız ölüyorum ve bedenim 
toprak kurduna yem olsun diye tekrar toprağa 
veriliyor. Büyük Napoleon’u bekleyen kader 
budur. Benim büyük zavallılığımla, Mesih’in 
ebedi hükümranlığı ki, bütün dünyada 
müjdelenip, sevilen yüceltilenin arasında ne 
kadar büyük fark var.»4

İsa, ölüler diyarının kapıları, O’na iman 
edenlerin üstesinden gelemeyeceğini vaat 
ediyor, Matta 16, 18. Nice krallıklar, 
imparatorluklar ve dünyanın egemenleri yok 
oldular. Bunların çoğu Mesih inanlılarına 
düşmandılar; ama onlar Mesih inancını yok 
edemediler; tam tersine daha da gelişti. Şu 
gerçeği unutmamalıyız ki, daha kilise yok iken, 
İsa bu vaatte bulundu. Cehennemin O’nun 
kilisesini yenemeyeceğini nasıl bilebilirdi? 
Çünkü İsa sadece bir insan olmaktan daha da 
fazlaydı!

İsa Yeruşalem’in yıkılışını ve Yahudilerin 
bütün halklar arasında dağıtılacağını, ama 
tekrar göklerden gelmeden önce, onların 
yeniden bina edileceklerini de, önceden haber 
verdi; Lukas 21, 24. Bizim kuşak Yahudi 
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devletinin tekrar kuruluşunun şahididir. İsa 
önceden bildirerek, yüzlerce yıl İsrail’in 
harebeye dönüşmesine rağmen, Yahudi 
halkının yok olmayacağını söyledi, Yeremya 
31, 36; Matta 24, 34. 

Joachim Langhammer: «İsrail yaşayan bir 
mucizedir! 4000 yıldan beri bütün milletler 
tarafından nefret edilen, savaşıp yok edilmek 
istenilen ve buna rağmen yok edilemeyen bir 
halk. Tam tersine! Günümüzde dünya tarihini 
ve gündemini İsrail kadar etkilemiş hiçbir halk 
dünyada yoktur!» diye yazıyor.

İsa: «Yer ve gök ortadan kalkacak, ama 
benim sözlerim asla ortadan kalkmayacak» 
dedi, Markos 13, 31. O’nun sözü bir kaya gibi 
alevler içinde duruyor! Binlerce yıldan beri 
O’nun sözüne karşı süregelen düşmanlık bunu 
hiç etkileyemedi.

İsa’nın ağzından çıkan yukarıdaki Markos 13 
teki bu söz için, bir İncil yorumcusu şu 
açıklamayı yapmıştır: «Eğer bu söz hakikat 
değilse, o zaman bu sözü söyleyen kişi ne iyi 
ne de kutsal, ancak dünyanın en deli adamıdır. 
Şayet doğruysa, o zaman İsa dediği her şeydir: 
Yaratıcı, her çağın Rabbi, Tanrı’nın Oğlu ve 
böylece Tanrı’dır. O kainata bakarak, güneşi ve 
bütün ışığını görerek, bütün bunların yok 
olacağını söylüyordu. Diğer taraftan ise, geçici 
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olan güneş ve yıldızlara karşı, kendi sözünün 
asla geçmeyeceğini söylüyordu. Toprak kurdu 
gibi olan insanoğlu bu tür ifadelerden kurtulabilir 
mi?»

Mühendis ve jeolog olan Baron Von der Ropp, 
şöyle yazıyor: «İsa’nın: ‹Gökte ve yerde bütün 
hakimiyet bana verildi› sözcüğü, beni o kadar 
etkiledi ki, dünya tarihinin tümünü okumama 
sebep oldu. Herkes hemen farkına varır ki, İsa 
en etkileyici kişidir. Benim araştırmalarım 
şununla tamamlandı, eski ve yeni çağ İsa’nın 
şahsında gerçek anlamına kavuşur; tarihi 
anlamanın anahtarı yalnız O dur; evet O’nsuz 
tarihin hiç bir anlamı olmaz.»1

Ama Eski Ahit’in Mesih hakkında yapmış 
olduğu peygamberlikler de, İsa’nın şahsında 
yerine gelmiştir. Böylece O’nun ortaya 
çıkmasından 1500 yıl önce peygamberlik 
yapıldı.

• O’nun Yahuda oymağından, geleceği,  
Yaratılış 49, 10

• Davud’un evinden geleceği, İşaya 11, 1  
Yeremya 33, 21

• Bir bakire kızdan doğacağı, İşaya 7, 14
• Küçük bir köy olan Beytlehem’de dünyaya 

geleceği, Mika 5, 1-2
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• Kurban olarak öleceği, İşaya 53, 1-12 
• Haç üzerinde hayatını vereceği,  

Mezmur 22, 1-21 
• Ölümden tekrar dirileceği, Mezmur 16, 8-11 

İşaya 53, 10-12
• Tekrar dünyaya geleceği,  Zekerya 14, 4
• Bulutlarla geleceği, Daniyel 7, 13

İsa’nın dünyaya birinci gelişini açık bir şekilde 
önceden bildiren ve bunların tümü harfi harfine 
yerine gelmiş, doğrulukları araştırılabilinen 
toplam olarak 330 tane peygamberlik var.

Bunun gibi önceden haber verilen peygamber-
likleri, diğer din ve önderlerinde bulmamız 
mümkün değil. Örneğin Muhammed ve Buddha 
ve diğerleri hakkında böyle peygamberlikler 
yoktur. Yalnız bir kişi hakkında bu pey -
gamberlikler yapılmıştır. O bunların çoğunu 
yerine getirdi, geriye kalanlarıda aynı şekilde 
yerine getirecektir: O kişi Nasıralı ve diri 
Tanrı’nın Oğlu olan İsa dır 

Dünya tarihinde, başka hiç kimse, «Bu 
peygamberlikler benim için yapılmış» deme 
hakkına sahip değildir. Ve O, bu eşsiz, benzersiz 
ve harika Rab’tir. Ey sevgili okuyucu, Rab sizi 
şöyle çağırarak cesaret veriyor: «Bana geleni, 
asla kovmam» Yuhanna 6, 37. Eğer biz O’ na 
gitmezsek, başka nereye gidebiliriz ki?
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7 İsa: Kendisine iman edenlere 
ve onların uğrunda yaptığı 
işlerde – eşsiz, benzersiz ve  

 harikadır

O’na ait 
o l m a k 
is teyen ler, 
her çeşit 
y a n l ı ş 
anlama ve 
hatta kendini 
a l d a t m a k 
gibi sorunları 
çözebilmek 
için, önce 
O’na ait ol-
unup olun-
ma dığı sorusunun cevabını bulmaları gerekir. 
İncil bize çok açık bir cevap veriyor.

Ölülerden dirilen Rab şöyle diyor: «İşte 
kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi 
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işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim; 
ben onunla, o da benimle, birlikte yemek 
yiyeceğiz» Esinleme 3, 20. 

«Kendisini kabul edip adına iman edenlerin 
hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını 
verdi» Yuhanna 1, 12. 

«Kendisinde Tanrı Oğlu bulunanda yaşam 
vardır, kendisinde Tanrı Oğlu bulunmayanda 
yaşam yoktur» 1 Yuhanna 5, 12.

Yani her kim gerçekten İsa Mesih’i yüreğine 
ve hayatına kabul ederse, o artık İsa’ya aittir 
ve O’nunkilere dahildir. Böyle birisi Tanrı’nın 
çocuğudur. Ya siz? Eğer değilseniz, bu kararı 
bugün vermelisiniz (bunun için 10’cu bölümü 
«Siz bugün nasıl Mesih inanlısı olabilirsiniz» 
75 ci sayfada okuyunuz. Çünkü O’nsuz 
geçen hergün sefil ve daha doğrusu 
kaybolmuş bir gündür! İsa Mesih’e bağlanan 
kişi, hergün O’nu yaşayabilir. Böyle biri artık 
sadece gelecek için harika bir umuda sahip 
değil, aynı zamanda bereketli bir hayata da 
sahip olur! 

İsa Mesih’e iman eden ve etmiş kişilerin 
hayatında harika şeyler olur:
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1. Tanrı’yla olan ilişki artık bir günahkarın 
adaletli bir yargıcın karşısında olduğu gibi 
değil, ancak bir babaçocuk ilişkisidir: «Bakın, 
Baba bizi o kadar çok seviyor ki, bize 
‘Tanrı’nın çocukları’ deniyor! Gerçekten de 
öyleyiz. Dünya Baba’yı tanımadığı için bizi 
de tanımıyor» 1. Yuhanna 3, 1.

2. Tanrı’nın çocukları Göksel Baba’nın 
sevgilileridir. O’nun sevgisi değişen veyahut 
neşeye bağlı olan bir sevgi değil, ancak 
ebedi bir sevgidir. Eğer siz sabahleyin 
gözünüzü açar ve akşamları kapatırsanız, ilk 
düşünceniz hep bu olsa: «Tanrı, beni kabul 
etti ve ebedi bir sevgiyle seviliyorum!» Bu 
sevginin ne kadar büyük bir sevgi olduğu, 
Romalılar 8, 38-39 ayetlerinde yazılıdır: 
«Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, 
ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, 
ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de 
yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih 
İsa da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya 
yetecektir.»

3. Yepyeni bir mevkiye vardılar. Çünkü yeni 
bir insan oldular. Sayısızca insanın arzusu, 
«Tekrar baştan, yani yeniden başlamaktır.» 
İsa Mesih’e iman etmekle bu mümkün oluyor: 
«Bir kimse Mesih’teyse, yeni yaratıktır; eski 
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şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur»  2. 
Korintliler 5, 17.

4. Hergün bütün kaygılarınızı ve 
sorunlarınızı, evet, bütün isteklerinizi, dua 
aracılığıyla İsa’ya getirebilirsiniz: «Hiç 
kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, 
Tanrı’ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. 
O zaman Tanrı’nın her kavrayışı aşan 
esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi 
ve düşüncelerinizi koruyacaktır» Filipililer 4, 
6-7. İsa’dan başka kim size böyle bir teklifi 
yapabilir?

5. Siz şunu bilebilirsiniz: Sadık olan, hep 
sadık kalacak ve vermiş olduğu sözü yerine 
getiren bir Tanrım var. Hedefe ulaşma 
garantisi sizde değil, O’ndadır. Siz hem iyi ve 
hem de kötü günlerde O’na güvenebilirsiniz. 
O, sizi asla terk etmez: «Sizde iyi bir işe 
başlamış olan Tanrı’nın bunu Mesih İsa’nın 
gününe dek bitireceğine güvenim var» 
Filipililer 1, 6.

6. Şu güvenceye sahip olabilirsiniz, geçmiş 
hayatınıza ait her türlü günah, «küçük», 
«büyük», «hafif» ve «ağır» eğer açık bir 
yürekle O’na itiraf etmiş ve bağışlaması için 
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ricada bulunmuşsanız, size bağışlanmıştır. 
Bu tam bağışlamayla siz her türlü gizli ve 
hatta cinlerin bağlılığından da kurtulmuş 
olursunuz. Siz artık İblis’in mülkiyeti ve etkisi 
altında değil, ancak İsa’nın egemenliği 
altındasınız: «Tanrı, bize karşı olan ve bizi 
ağır bir şekilde suçlayan suç kağıdını çözdü 
ve haça mıhlayıp ebediyen yok etti. Böylece 
cinlerin o karanlık güçlerini yenilgiye uğrattığı 
zaman, zaferini açıkça ilan etti» Koloseliler 2, 
14-15. Luther 15 ci ayeti şöyle tercüme 
ediyor: «Yönetimlerin ve hükümranlıkların 
elindeki silahları alıp onları çarmıhta yenerek 
açıkça gözler önüne serdi» Koloseliler 2, 15.

Eğer siz Tanrı’nın çocuğu olduktan sonra 
günah işlerseniz, yani bilinçli değil ama kaza 
gibi bir durumda, her ne kadar üzücü bir 
durum ise de umutsuzluğa kapılmanıza 
gerek yok! Ama işlemiş olduğunuz bu günah 
için tövbe ederek, Rab İsa Mesih’ten af 
dilemelisiniz ve O’na bakarak ileriye doğru 
yolunuza devam etmelisiniz: «Yavrularım, 
bunları size günah işlemeyesiniz diye 
yazıyorum. Ama içimizden biri günah işlerse, 
adil olan İsa Mesih bizi Baba’nın önünde 
savunur» 1 Yuhanna 2, 1.
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7. Artık hayatınızın bir anlamı var! Birçok 
insan ömür boyu hayatın anlamını arıyor. 
Hayatın gerçek anlamı Tanrı’yı ve O’nun Oğlu 
İsa Mesih’i tanımak, O’nlarla olan bir ilişkide 
yaşamak ve ebedi hayata kavuşmaktır: «Yine 
biliyoruz ki, Tanrı’nın Oğlu gelmiş ve gerçek 
Olan’ı tanımamız için bize anlama gücü 
vermiştir. Biz gerçek Olan’dayız, O’nun Oğlu 
İsa Mesih’teyiz. O gerçek Tanrı ve sonsuz 
yaşamdır» 1 Yuhanna 5, 20.

8. İsa Mesih’e iman eden bir insan artık 
ebedi kurtuluşundan emin olabilir: «Tanrı 
Oğlu’nun adına iman eden sizlere, sonsuz 
yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye 
bunları yazdım» 1 Yuhanna 5, 13.

9. İsa Mesih bağlılığında yaşayan biri biliyor 
ki, Rab ona küçük ve büyük sorunların 
üstesinden gelmek için, her gün güç verir. 
Böyle bir insan artık yalnız kendi kişisel 
yetenek ve gücüne muhtaç değil: Çünkü 
Tanrı’nın Kelamı şöyle diyor: «Yorulanı 
güçlendirir, takati olmayanın kudretini artırır» 
Yeşaya 40, 29.

10. Rab aynı zamanda esenlik ve sevinç de 
verir! Bir Mesih inanlısının hayatı, bazılarının 
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düşündüğü gibi, can sıkıcı değil. Tam tersine, 
İsa’ya olan iman ve pratikte O’nu izlemek 
hayatı enteresan ediyor. Her gün Tanrı’yı 
yaşayarak, böylece imanda deneyim sahibi 
olabilirsin. Rab kendisi, bize bu esenliği ve 
sevincin sözünü vermiştir: «Size esenlik 
bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. 
Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. 
Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın» Yuhanna 
14, 27. İsa’nın sözü hakikattır ve hakikat 
olarak da kalacaktır: «Hırsız ancak çalıp 
öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense 
insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar 
diye geldim» Yuhanna 10, 10.

Sevgili okuyucu, şimdi size soruyorum: 
Mesih inanlısı, olmağa değer mi?!

Ama eğer Mesih inanlısının yolu güllerle 
döşenmiş, her gün hava güneşli, sorunlar 
artık yok ve her şey kendiliğinden oluyor 
iddia edilirse, bu kendi kendini aldatmaktır. 
Hayır, gerçek şudur ki, gerçek bir Mesih 
inanlısının hayatı mücadeleyle geçer ve 
birçok düşmanı da olabilir.

Tanrı’nın çocukları otomatik bir şekilde, 
acılardan, hastalıklardan ve kederlerden 



58   

Neden Mesih İnanlısı Olmaya Değer?

kurtulmaz. Ama Rab dayanma gücü veriyor 
ve biliyoruz ki, bu acılar Tanrı’nın bize vermiş 
olduğu vaatleri ortadan kaldıramaz.

Biz bunu kesinlikle biliyoruz ki, bizim 
hayatımız Tanrı’nın elindedir ve O, bizi bu acı 
günlerde de koruyacaktır. Ve bunun ötesinde 
de diri bir umudumuz var. Biliyoruz ki, 
çektiğimiz bu acılar kalıcı değil, bizi bekleyen 
ebedi yücelik tacıdır ve bu bize güç, esenlik 
ve güvenlik verir! Bunun için, Mesih inanlısı, 
olmağa değer!
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8 İsa: Tekrar gelişinde –  
eşsiz, benzersiz ve  
harikadır

Rab İsa, 
k e n d i s i n i n 
tekrar gelişi 
h a k k ı n d a 
şöyle diyor: 
«İşte bulu-
tlarla geliyor! 
Her göz O’nu 
g ö r e c e k , 
O’nun bede-
nini deşmiş 
olanlar bile. 
O’nun için 
dövünecek yeryüzünün bütün halkları. Evet, 
böyle olacak! Amin. Var olan, var olmuş ve 
gelecek olan, Her şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, 
Alfa ve Omega Ben’im! diyor.» Esinleme 1.7-
8. İsa, ezelden beri Tanrı olup, bu dünyaya 
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insan olarak gelip haç üzerinde öldü. Ama O, 
ölümden tekrar dirildi ve tekrar gelecek. Bu 
tekrar gelişi için Ezrahlı Eytan Mezmur 89, 6 
da peygamberlik yapıp şöyle diyor: «Çünkü 
göklerde RAB’be kim eş koşulur? Kim benzer 
RAB’be ilahi varlıklar arasında?» İsa önce 
kendisine iman edenleri cennete götürmek 
için, bulutlarla gelecek, Yuhanna 14, 1-6 
ayetlerine bakınız! Kısa bir süre sonrada bütün 
görkemi ve yüceliğiyle herkesin görebileceği 
bir şekilde bulutlarla bu dünyayı yargılamak ve 
egemenliğini kurmak için gelecek. Dünyadaki 
her şey bu yüce hedefe doğru gitmektedir: 
Yani İsa’nın tekrar gelişine!

İsa’nın geleceği için Dr. Theo Lehmann şöyle 
yazıyor: «İsa, bir çokları gibi bir ara görünüp 
de dünya tarihinde kaybolanlardan değil. 
O’nun ismi başka isimler gibi uzun süre her 
gazetede çıkıp ve bir kaç yıl sonra 
unutulanlardan değil. Eğer her şey kayıplara 
karışırsa, bu dünyanın tanrıçaları ve putları, 
sistemleri ve dünya görüşleri, büyük 
düşünürleri, büyük yapılar ve sarayları, 
bulundukları yüksekliklerden yıkılıp yok 
olurlarsa ve eğer anıtları da toza dönüp, 
unutulmağa başlarlarsa, eğer bütün dünya 
batarsa: İsa en sonuncudur. Hem eski 
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tanrıçaları ve putları, hem de yenilerini artık 
hiç göremeyeceksin. Ama İsa’yı göreceksin.  
O, dünya tarihin sonunda, senin tarihinin 
sonunda da var olacak.»7

Elçilerin işleri 10, 42 de İsa’nın hakkında 
şunlar yazılıdır: «(İsa’nın)Tanrı tarafından 
ölülerle dirilerin yargıcı olarak atanan kişinin 
kendisi olduğunu halka duyurmamızı, buna 
tanıklık etmemizi buyurdu.» Yani bu, şu 
anlama geliyor: Öyle bir an gelecek ki, her 
insan bu eşsiz, benzersiz ve harika olan 
Rabbin huzuruna, bazıları kurtulmuş olarak, 
bazıları da Mesih İsa’daki tanrısal armağanı 
kabul etmediklerinden dolayı ebediyen 
mahvolmak için çıkacaklar. Bunun için Mesih’e 
karşı çıkmadan, mutlaka O’na iman etmelisiniz! 
O’na karşı direnmeniz sadece anlamsız değil, 
aynı zamanda sizin yok olmanızdır.

Pavlus uzun bir zaman O’na karşı savaştı, 
ama İsa’yla karşılaşmasını şöyle anlatıyor: 
«Hepimiz yere yıkılmıştık. Bir sesin bana 
İbrani dilinde seslendiğini duydum. ‹Saul, 
Saul, neden bana zulmediyorsun?› dedi. 
Üvendireye karşı tepmekle kendine zarar 
veriyorsun» Elçilerin işleri 26, 14. İncil 
tercümanı Albrecht bu cümleye, Yunanlıların 
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atasözü kabilindedir diyor. Böyle bir 
konuşmada, kişi sert enseli bir koşum 
hayvanını kast ederek, eğer üvendireye karşı 
tepersen, kendine büyük acılar vereceğini 
demek istiyordu. Bunun kısaca anlamı şudur. 
«Sen boşuna bana karşı çıkıyorsun.»

Gün gelecek ki, İncil’in şu sözleri de harfi 
harfine yerine gelecektir: «Bunun için de Tanrı 
O’nu pek çok yükseltti ve O’na her adın 
üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki, İsa’nın adı 
anıldığında gökteki, yerdeki ve yer 
altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba 
Tanrı’nın yüceltilmesi için İsa Mesih’in Rab 
olduğunu açıkça söylesin» Filipililer 2, 9-11.

Görüyor musunuz, sevgili okuyucular, İsa 
burada da öyle eşsizdir ki, günahkarlardan 
uzak durmuyor. O, insanlardan ayrılmıyor, 
ancak onların yanına geliyor. Bu nedenledir ki, 
O, dünyaya gelip, ölüp ve dirildi. O, sizi hiç 
kimsenin sevemeyeceği bir şekilde seviyor ve 
bugün bütün sevgisiyle size doğru geliyor. 
Sizin günahlarınızı bağışlamaya, sizi kendi 
egemenliğine kabul etmeğe ve size ebedi 
hayatı armağan etmeye, yalnız O’nun yetkisi 
vardır. Bugün O’nun size uzatılmış elini tutmak 
istemez misiniz?
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9 İsa: İnanlılara göksel ödül 
vermekle – eşsiz, benzersiz  
ve harikadır 

Tanrı ’nın 
çocuklar ı , 
İ s a ’ n ı n 
yüceltilmiş 
b e d e n i n e 
benzer bir 
b e d e n e 
s a h i p 
olacaklar 

Biz bugün 
g e ç i c i , 
ölümlü, hastalıklı, yaşlanmaya ve sonunda 
ölüme mahkum olan bir bedende yaşıyoruz. 
Bedenimiz sınırlı, bizi sıkıyor ve günahı 
kendisinde taşıyor. Ama diriliş gününde Rab, 
kendi çocuklarına yücelik bedenini verecek. 
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«Çünkü bizim vatanımız göklerdedir. Oradan 
Kurtarıcı olan Rab İsa Mesih’i bekliyoruz. O, 
her şeyi kendine bağlı kılmaya yeterli olan 
gücünün etkinliğiyle bizim düşkün 
bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine 
benzer hale getirecektir» Filipililer 3, 20-21. 

Biz Rabbimiz İsa Mesih’in yüceliğine 
kavuşmağa çağrıldık 2. Selanik 2, 14. Ne 
büyük bir hak ve şereftir bu! Bedenimiz, 
O’nun yüceltilmiş bedenine benzer olacak. 
Bu demek değil ki, biz Rab İsa’nın tanrısallığı 
gibi olacağız. Ancak O’nun benzerliğinde 
olacağız. Mutlaka değişik görünüşlere sahip 
olacağız ve birey olarak da tanınır bir 
durumda olacağız. Bu yeni beden artık geçici 
değil, ancak en iyi bir şekilde cennetin 
şartlarına ayarlanmış olacak.

Tanrı’nın çocukları, Tanrı’nın mirasçıları 
olacaklar

Gerçekten de Tanrı’nın mirasçıları 
olduğumuz İncil: Efesliler 1, 18 de yazılıdır. 
«O’nun çağrısından doğan umudu, kutsallara 
verdiği mirasın yüce zenginliğini ve iman 
eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın 
büyüklüğünü anlamanız için, yüreklerinizin 
gözleri aydınlansın...» Mesih’e iman edenler, 
ebedi cennette Tanrı’nın bütün melekleri 
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önünde göksel Baba’nın kızları ve oğulları 
olarak kalacaklar. Tanrı’nın çocukları olarak, 
bütün yücelik mirasına sahip olacaklar! Bu 
bizim bütün düşünce gücümüzü aşıyor. 
Bundan daha büyük hiç bir şey olamaz! 

Eğer siz, bu satırları okuyan sevgili 
okuyucu, İsa Mesih’i yüreğinize kabul etmiş 
ve O’nun izinden gidiyorsanız, Tanrı’nın her 
şeyine sahip olacaksınız! Diğer bir deyişle: 
Cennette var olan her yüceliğe ortak 
olacaksınız!

Tanrı’nın mirasçısı demek, hiçbir şeyde 
artık eksiklik çekmemek demektir. Cennette 
her şey mükemmel, eksiksiz ve tahmin 
edilmez güzellikte olacak. İncil bu konuda 
Esinleme bölüm 21 ve 22 de bize bilgi 
vermektedir: 

Göksel Yeruşalim’in yapı malzemesi Yeşim 
taşından olacak. 

Şehir ve onun sokakları altından olacak. Bu 
görkemi düşünmemiz dahi mümkün değil. 
Surların temelleri değerli taşlarla süslenmiş 
olacak ve şehire açılan oniki kapı, oniki 
inciden olacak. 
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Tanrı’nın ve Kuzu’nun tahtından billur gibi 
berrak yaşam suyu ırmağı akıyor.

Cennetin yüceliği hakkında birisi şöyle 
demiştir: «Hiç bir ücret vermeyeceğiz, ama 
her şeyi - bir dakika veya bir saat değil, fakat 
ebediyen yaşayacağız.» Neden? Çünkü İsa 
Mesih, bizim kurtuluşumuz için bütün borcu 
ödediğinden dolayı! O, Kutsal Kanı 
aracılığıyla cennete giriş bedelimizi ödedi. 
İbraniler 10, 19-20.

Tanrı’nın çocukları, Tanrı’nın ve İsa 
Mesih’in olduğu yerde olacaklar

Rab İsa kendisi bize bu sözü verdi: 
«Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle 
olmasa size söylerdim. Çünkü size yer 
hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer 
hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde 
olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım» 
Yuhanna 14, 2-3. Öyleyse, gün gelecek biz 
Tanrı’nın olduğu yerde oturacağız. Bütün 
insanlık düşüncesinin gücü, Baba Tanrı’nın 
evinin nasıl bir yüceliğe sahip olduğunu 
anlamağa yetmez. Ama bizim bilmemiz 
gereken şudur: 
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Bu kentin mimarı Tanrı’nın kendisidir. 
İbraniler 11, 10’cu ayete göre, O, kendisi bu 
ebedi kentin, «Mimarı ve kurucusu» dur.

Çünkü bu kent insan eliyle değil, ancak 
Tanrı’nın gücüyle yapıldığı için, eşsiz bir 
şekilde güzeldir, 2. Korintliler 5, 1.

Bu göksel kentin doğal veya suni ışığa 
ihtiyacı yoktur. Güneşe ve aya gereksinimi 
yok, çünkü Tanrı’nın görkemi onu aydınlatıyor 
ve çırası da Kuzu’dur, Esinleme 21, 23.

Bu göksel meskenlerde, İsa Mesih’e iman 
etmiş bütün milletlerden ve her çağdan 
inanlılar için yeterli yer vardır.

Cenneti keşfedebilmek için ebediyet 
yetmeyecek, çünkü kişi devamlı yeni şeylerle 
karşılaşır!

Tanrı’nın çocukları, ebedi ve sona ermeyen 
bir bayramı üzüntünün olmayacağı bir 
birliktelikle, Tanrı Baba ve İsa Mesih ile 
beraber kutlayacaklar. 
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Bu tarif edilemez bayram hakkında Esin -
leme 21, 3’te şunları okuyoruz: «Tahttan 
yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim: 
‹İşte, Tanrı’nın konutu insanların arasındadır. 
Tanrı’nın kendisi de onların arasında 
bulunacak.›» Tanrı kendisi insanlar arasında 
olduğu için, cennet anlatılması güç olan bir 
sevinç ve mutluluk yeridir. Bu dünyanın hiçbir 
olumsuz belirtisi orada olmayacak, Esinleme 
21, 27. 

Cennet bir düğün şölenine benzetiliyor. Bu 
bütün bayramların en yücesine işarettir.

Yuhanna 16, 20,22 ve 24’te şöyle diyor, her 
keder sevince dönüşecek ve bu hatasız olan 
sevincin hiç sonu olmayacak.

Petrus şöyle yazıyor: «Mesih’i görmemiş 
olsanız da O’nu seviyorsunuz. Şu anda O’nu 
görmediğiniz halde O’na iman ediyor, sözle 
anlatılmaz yüce bir sevinçle coşuyorsunuz» 
1. Petrus 1, 8. 

Bu ışıkta İsa’nın şu sözünü de 
anlayabiliyoruz: «...adlarınızın gökte yazılmış 
olmasına sevinin» Luka 10, 20.
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Cennette duyu organları için de lezzet var. 
Çünkü ben 1. Korintliler 2, 9 cu ayeti böyle 
anlıyorum: «Tanrı’nın kendisini sevenler için 
hazırladıklarını, hiçbir göz görmedi, hiçbir 
kulak duymadı, hiçbir insan yüreği 
kavramadı.» Ve: «Beklemediğimiz 
olağanüstü işler yaparak yeryüzüne indin, 
dağlar önünde sarsıldı» Yeşaya 64, 3. 

Cennet tam olarak yaşamla doludur! 
Eksiklik orada bilinmeyen bir terimdir; çünkü 
tamamlanması veya iyileştirilmesi gereken 
hiçbir şey yoktur. Can sıkıcı sözcüğü de 
orada yabancı bir sözcüktür; çünkü cennet 
her açıdan mükemmel ve eksiksiz bir hayat 
sunuyor. 

Tanrı’nın çocuklarının cennette ceva-
planmamış hiçbir soruları olmayacak

Her soru cevaplandırılmış olup, her neden 
sorusu da susturulmuş olacak. İsa’nın kutsal 
nurunda her şeyi görüp ve anlayacağız. En 
ufak bir şüphe bile artık olmayacak. Rab İsa 
bunu şu teselli verici sözlerle dile getiriyor: 
«Bunun gibi, siz de şimdi kederleniyorsunuz, 
ama sizi yine göreceğim. O zaman yürekten 
sevineceksiniz. Sevincinizi kimse sizden 
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alamaz. O gün bana hiçbir şey sormaya -
caksınız» Yuhanna 16, 22-23. O zaman 
anlayacağız ki, her şey bizim yararımızaymış 
ve zor yollardan geçmemiz de kurtuluşumuz 
için hizmet etmiş.

Tanrı’nın çocukları cennette taçların 
giyinildiği ve yönetimin olduğu yerde 
olacaklar

Biz inayetle kurtulmuş Tanrı’nın çocukları 
olarak, dünyada Rab İsa’nın ismiyle 
yapacağımız her şeyin, ebedi bir boyutu 
vardır. Örneğin, O’nun gelişini özlemle 
bekleyenlere, doğruluk tacı vaat ediliyor, 
2.Timoteos 4,7-8. İncil çürümeyen bir tacdan 
1. Korintliler 9,25 yüceliğin solmaz tacından 
1.Petrus 5,4 ve yaşam tacından da Yakup 1, 
12’de söz ediyor.

Daniel Peygamber’de, Müjde’yi yayanlar 
için şunları okuyoruz: «Birçoklarını doğruluğa 
döndürenler yıldızlar gibi sonsuza dek 
parlayacaklar.» Daniel 12, 3 ve Rab İsa, 
Matta 13, 43’te şöyle diyor: «Doğru kişiler o 
zaman Babaları’nın egemenliğinde güneş 
gibi parlayacaklar.» Kutsal Kitap, Rab İsa’ya 
iman edenlerin sonsuzlara dek egemenlik 
süreceklerini de söylüyor, Esinleme 22, 5.
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Tanrı’nın çocukları cennette sevginin 
kusursuz olduğu yerde olacaklar 

İncil, sevginin asla son bulmayacağını 
söyler; 1.Korintliler 13, 8 ve 13. Çünkü 
cennete biz sevgi olan yaşamın içinde 
olacağız. Kin ve benzeri şeyler orada yoktur. 
Yalnız sevgi hüküm sürecek ve böylece 
herkes, diğerleri tarafından sevilecektir.

Cennet aynı zamanda birçok şeyin 
olmayacağı yerdir

Artık gözyaşları olmayacak, çünkü Tanrı 
«Onların gözlerinden bütün yaşları silecek» 
Esinleme 21, 4.

Artık rüyalar da olmayacak. Bu dünyadaki 
hayatımız birçok rüya ve hayallerle doludur. 
Kişi hayalindeki mesleği, hayalindeki tatili, 
hayalindeki sahili, hayalindeki eşi ve düğünü 
hayal ediyor. Bütün bu hayal ve özlemler 
artık olmayacak, çünkü oradaki hakikat ve 
yücelik bütün bunları geride bırakacak.

Artık deniz olmayacak, Esinleme 21, 1. 
Deniz hep rahatsızlığın bir temsilidir. Hem 
dünyadaki halkların, hem yüreklerimizin ve 
hem de cinlerin kölesi olmuş insanlığın 
rahatsızlığını temsil ediyor. Cennette her şey 
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rahata kavuşacak ve ebedi esenlik hüküm 
sürecek. Cennete artık ne yas, ne ağlayış, 
ne de ıstırap olacak, Esinleme 21, 4. Ama 
artık hiçbir lanet de kalmayacak ve ölüm de 
ortadan kaldırılmış olacak, Esinleme 20, 
14;21, 4. 

Artık önceki gibi olmayacak! Tanrı her şeyi 
yeni, yepyeni yapacak! Ayrıca cennette eski 
düzene ait hiçbir şey olmayacak, Esinleme 
21, 4-5.

Kişi cennetten artık kovulamaz; çünkü orası 
İsa’ya iman edenlerin en son durağıdır. 
Bütün izzeti ebetler ebedince yaşayabilirler: 
«.....Çünkü yeniden doğmakla, bizi yaşayan 
bir umuda, çürümez, lekesiz, solmaz bir 
mirasa kavuşturdu. Bu miras sizin için 
göklerde saklıdır» 1. Petrus 1, 4. Biz 
insanların çağrılmış olduğu en üstün amaç 
cennettir.

Cennet günahın olmadığı yerdir. Bundan 
dolayı hiçbir kimse günahlarla birlikte cennete 
giremez:  «Oraya murdar hiçbir şey, iğrenç 
ve aldatıcı işler yapan hiç kimse asla 
giremeyecek; yalnız adları Kuzu’nun yaşam 
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kitabında yazılı olanlar girecek» Esinleme 
21, 27 ayet 8 ile de karşılaştırın.

Cennet nasıl harika bir gerçekse, 
Cehennem de aynı şekilde ama bunun tam 
tersi olarak, korkunç bir realitedir. İsa Mesih 
sık sık cehennemi anlattı. Cehennem 
yukarıda ebedi yücelikte anlatmağa 
çalıştığımız var olan bütün harika şeylerin 
olmadığı yerdir: Orası, Tanrı’dan ve Tanrı’nın 
İsa’ya iman edenlere hediye ettiği her şeyden 
uzak olan bir yerdir. Cehennem Tanrı 
Kuzusunun kanı aracılığıyla günahları 
bağışlanmamış olanların azap çekecekleri 
ebedi yerdir.

İsa Mesih, tek ve büyük kurtarıcı olarak, 
bizi cennete götürmek ve bunu garantiye 
bağlamak için bizim için acı çekti. yalnız O’na 
iman edip, hayatını bütün suç ve günahlarıyla 
birlikte O’na teslim edenler Tanrı’nın 
egemenliğine girerler.

Adamın biri şu soruyu sormuştu: «Eğer biz 
ölümden korkuyorsak, neden biz bütün 
dünyadaki insanlar yaşamdan kaçıyoruz? 
Eğer yalandan nefret ediyorsak, neden 
hakikatten kaçıyoruz? Eğer günahın gizli 
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yolları, bizi cehenneme götürüyorsa, neden 
eğri yollarda kalıyoruz? İsa Mesih, yol, 
hakikat ve yaşamdır. İsa’ya karşı olanın 
geleceği yoktur. Ama İsa Mesih’in çağırmış 
olduğu insanlar, harika bir geleceğe 
sahiptirler. Onların Rabbi tekrar gelecek! 
Onlar imanda yeni bir gök ve yeni bir yer 
görüyorlar!»

Ve ben son bir kez daha söylüyorum: 
Gerçekten de Mesih inanlısı olmağa değer! 
Ve siz sevgili okuyuculara da bir kez daha 
soruyorum: Kesin bir karar verip İsa Mesih’i 
yüreğinize kabul etmek istemez misiniz? 
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10 Bugün nasıl  
Mesih inanlısı  
olabilirsiniz

Ş i m d i 
o lduğunuz 
gibi dua 
aracılığıyla 
İsa Mesih’e 
dönün. O’na, 
ş i m d i d e n 
itibaren iman 
e t m e k 
istediğiniz i 
ve günahları-
n ızın bağışlanması için O’na rica ediniz.

Hayatınıza girmesi için açık bir şekilde O’na 
yalvarın. Yalnız O’nun Rab ve Önderiniz 
olduğunu ve bundan sonra hayatınızın 
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yönetimini O’na bırakmak istediğinizi 
kendisine söyleyin.

Rab İsa Mesih’e, günahlarınızdan ötürü 
haç üzerinde öldüğü için teşekkür edin, 
ölümden tekrar dirildiği ve size ebedi hayatı 
hediye ettiği için de, O’ na teşekkür edin. 
Yuhanna 1, 12 de yazılıdır: «Kendisini kabul 
edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın 
çocukları olma hakkını verdi.» Bu kurtuluşu 
imanda şükranla kabul edin!

İnancınızı başka insanlara anlatınız. Her 
gün Kutsal Kitab’ı okuyun ve İsa Mesih’e 
iman edenlerle bir araya gelip, toplanmak 
için çalışın.

Eğer ruhsal sorunlarınız varsa, bize güven 
içinde yazabilirsiniz. Eğer isteğinizi bize 
bildirirseniz, memnuniyetle size iman yolunda 
yardımcı olabilecek bilgiler içeren yayın-
larımızı göndeririz. Bu bilgiler parasız olup, 
bize karşı hiçbir sorumluluk altına girme-
yeceksiniz. Sadece aşağıdaki ısmarlama 
kağıdını doldurup, aşağıdaki adresemize 
gönderiniz.
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Ismarlama Kağıdı
 Ben «Neden Mesih inanlısı olmaya 

değer?» Broşüründen etkilendim ve          
                       tarihinden itibaren İsa’yı 
izlemek için kararımı verdim ve O’nu 
hayatıma kabul ettim. Lütfen bana bedava 
ve tamamen bağımsız olmak şartıyla İsa’yı 
izlemek için daha fazla bilgi gönderiniz.

 Ben de İsa Mesih’e iman ediyorum ve bu 
broşürü başkalarına da vermek istiyorum. 
Lütfen bana bedava olarak                tane 
gönderiniz.

Soyadı

Adı                                 Yaş

Sokak/ Ev-No:

Şehir

Ülke

Yer/Tarih

İmza
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Bu broşür ve Mesih inancıyla ilgili olarak 
bize bildireceğiniz veya sormak istediğiniz 
sorular varsa, lütfen aşağıda vermiş 
olduğumuz adrese yazınız, sevinçle cevap 
yazarız:

Resul H.
Postfach 101382
D-33513 Bielefeld
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Neden Mesih İnanlısı Olmaya Değer?

“Değer mi?” – Sık sık sorulan bir soru! Bu çekici 
teklif gerçekten bu kadar ucuz mu? Bu meslek 
öğrenilmeye değer mi? Patron benim fedakârlığımı 
ödüllendirecek mi? Yapılan bu teklif umulan siparişi 
getirecek mi? Ve yaşlılık sigortası …?

Herkes bugün ve şimdi, can yakıcı sorusuna mem-
nuniyetle yanıt ister. Ama her insanın maddiyeti 
aşan soruları da var: Nereden geliyorum, nereye 
gidiyorum? Ben sırf bir tesadüf ürünü müyüm? 
Hayatımın bir amacı var mı? Mesih inanlısı olmak 
ne demektir? Günlük yaşamım için pratik bir etkisi 
var mı? 

Gerçekten: Mesih inanlısı olmaya değer mi? Eğer 
bu kitabı okursanız, bugün ve şimdi bu sorunun 
cevabını alabilirsiniz!

Turkish




