
MESİH HAKKINDA

NE DÜŞÜNÜYORSUN?



MESİH HAKKINDA NE BİLİYORSUN?

Dünya son hedefine doğru hızla gidiyor.
Her şeyin sonu geldi. Her dindar, Mesih'in Allah
katından ikinci kez geleceğini biliyor. İşte o zaman
vurdumduymazlar, Mesih'in kişiliğini ve eşsiz
gücünü görmezlikten geldikleri için korkacaklar.
Sen de şu anda, şimdiki ve gelecekteki
yaşamının, şu mutlak cevaplandırılması gereken
soruya bağlı olduğunu göreceksin: Mesih ile olan
bağın nedir? Eğer Mesih'in kişiliğinde gizli olan
gerçek özü kavramışsan, kurtulur ve sevinirsin.
Yaşamının tüm işleri yoluna girer. Çünkü tüm bilgi
ve bilgelik defineleri Mesih'tedir. Yücelik içinde
gelecek olan, sana soracak: "Hakkımda ne
düşündün?,, Henüz daha vakit erkenken gel,
birlikte O'nun yaşam öyküsünü inceleyelim.
Böylece yüreğine huzur, O'nun kayra ve
acımasıyla sorunlarına çözüm bulursun.
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MESİH'İN EŞSİZ DOĞUMU HAKKINDA NE
DÜŞÜNÜYORSUN?

Mesih gibi biri daha ne doğdu ne de
doğacak. Çünkü O Meryem'in oğludur. İsmail'e,
İbrahim'in oğlu, Yuhanna'ya Zekeriya'nın oğlu,
Muhammed'e de Abdullah'ın oğlu denir. Demek
herkes babasının adını almaktadır. O halde neden
yalnızca Mesih, annesinin adı ile anılmakta?
Bunun nedeni Mesih'in diğerlerininki gibi bir
babasının olmamasıdır. O'nu bir kız doğurdu ve
bu doğum Tanrı'nın gücü, öncesiz amacı ile
gerçekleşti. Bundan 700 yıl önce İşaya pey-
gamber bu eşsiz doğumu şöyle bildiriyordu:"...
İşte kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracak. O'nun
adını Immanuel (Allah bizim ile) koyacak.,, (İşaya
7:14) Allah, sözünü yerine getirdi. Çünkü O adil ve
emindir. Onun için "olanaksız,, yoktur. Mesih'in
Tanrı'nın sözü olduğunu biliyor musun? İncil'de
geçen şu vahyi oku: "Başlangıçta söz vardı. Söz
Tanrı ileydi ve Söz Tanrıydı . . . Söz insan olup
aramızda yaşadı.,, Bir başka deyişle Allah'ın,
kutsal sözlerinde etkinliğini gösteren tüm yaratıcı
gücü Söz-Mesih'te toplanmıştır. O'nun doğumuna
ilişkin olayları iyice inceleyecek olsan, dehşete
düşersin. Çünkü doğmuşlar ve doğanlar arasında
Meryem oğlunun benzeri yoktur. Anımsayacağın
gibi Allah, Adem'i balçıktan yarattı. Hepimiz
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Adem'in çocuklarıyız. Peygamberler bile Adem'in
balçığındandır. Hepimiz bu toprağın malıyız. Ama
Mesih gökten geldi. Bizler günahkâr ve bozuğuz,
O İse günahsız, tertemiz, kardan daha pak.
Günahkar ve bozuğuz çünkü bu topraktanız.
Allah'ın ruhundan doğma değiliz. Kutsal Kitap'ta,
"Mesih'in dünyaya, günahlıları Kurtarmak için
geldiği yolunda garip bir söz okuyoruz. Hiçbir
insan Mesih'in yerini alamaz. Bunun nedeni
hepimizin topraktan, halbuki O'nun doğrudan
Allah'tan olmasıdır. O bizi geri çevirmeyip seçti
kurtarıcılık görevini kabul etti. Biz dünyalıkları
aklamak için aramıza geldi.



MESİH'İN SUÇSUZLUĞU ÜZERİNE NE
BİLİYORSUN?

Mesih, Allah'ın ruhundan doğdu, tertemiz
doğumundan beri bir kez olsun günah işlemedi,
yanlış bir şey yapmadı, asla bizler gibi Allah'tan af
dilemedi. Ama biz, günahlarımızı itiraf etmeliyiz.
Bunu yapmazsak hem Allah'a hem de kendimize
karşı yalancı durumuna düşeriz. Davud pey-
gamber gözyaşları ile bağış diledi, Tanrı dostu
İbrahim peygamber, Allah'a kendisini bağışlaması
için yalvardı. Fakat araştıracak olsan ne Kuran'da
ne de İncil'de İsa'nın bir kez bile af dilediğine dair
kanıt bulamazsın. Mesih her türlü eksiklik ve
kusurdan uzak olduğu için aklanmaya gereksinim
duymamıştır. Kendisine karşı düşmanlık bes-
leyenlere açıkça şöyle demişti: "Kim benim bir
günahımı gösterebilir?,, Kimse kalkıp suçlamada
bulunamadı. Roma valisinin önündeki son
yargılamada yargıç ister istemez yasa gereği üç
kez, "ben Mesih'te herhangi bir suç nedeni
bulamıyorum,, demek zorunda kalmıştı. Bundan
da öte cinlere tutulmuş bir insandaki ruhlardan biri,
Mesih'in yaklaşmasından korkarak haykırmıştı:
"Ey Nâsıralı İsa,bizi yok etmeye geldin. Tanrı'nın
Kutsalı, senin kim olduğunu biliyorum,,. Bilindiği
üzere İsa dünyada da ahirette de tertemiz,
eksiksiz ve kutsaldır. Herkes günah işledi, O hariç.





MESİH'İN ÖĞRETİLERİ DENİNCE NE
ANLIYORSUN?

Tanrı'nın ezeli sözü tüm peygamber ve
elçilere vahiy biçiminde bildirilmiştir. Mesih ise
Tanrı'nın canlı sözüdür. Tanrı'nın yaratıcı güçleri
kendisindedir. O yalnızca konuşmakla yetinmedi,
söylediğini yaşadı. Bu yüzden yaşamında en ufak
birçelişki yada kişilik kopukluğu yoktur. O'nun adı
geçtiğinde çoğu kez şu sözü okuruz: "Öğretişini
bitirdiğinde, öğretisinden herkes dona kaldı.
Çünkü, yazıcılar ya da geleneksel yasa
öğretmenleri gibi değil de, sanki yetkisi ve gücü
olan biri gibi öğretiyordu.,, Karşıtları O'nu,.uşakları
aracılığıyla tutmak istediklerinde, uşaklar O'nun
sözünden etkilendi, yürekleri çarptı. Yaklaşmaya
yeltenemediler. Dönüp başkanlarına nefes
nefese, "Hiç bir insan kesinlikle bunun gibi
konuşmadı.,, dediler.

Mesih'in büyük bir alçak gönüllülükle
söylediği şu sözlere kulak ver:

"Ben dünyanın ışığıyım, beni izleyen
karanlıkta yürümez ama yaşam ışığına sahip
olur.,,

"Ben yaşam ekmeğiyim, bana gelen
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BEN

IŞIĞIYIM
ARDIMDAN GELEN

KARANLIKTA
YÜRÜMEZ

YAŞAM IŞIĞINA
SAHİP OLUR.

Yuhanna 8:12



acıkmaz, bana inanan, artık sonsuza dek
susamaz.,,

"Düşmanlarınızı sevin, lânetçilerinize dua
edin, size kin besleyenlere iyilikte bulunun.,,

"Hükme uğramamak için hüküm vermeyin.
Çünkü neyle hüküm vermişseniz onunla hük-
molunacaksınız ve tarttığınız ölçü ile size
tartılacak. Niçin kardeşinin gözündeki merteği
görüyorsun da kendi gözündekini farket-
miyorsun? Yahut işte mertek gözündeyken
kardeşine nasıl, "bırak gözündeki çöpü
çıkarayım,, dersin. Ey ikiyüzlü önce gözündeki
merteği çıkar, o zaman kardeşinin gözündeki çöple
daha iyi ilgileneceksin.,, (Luka 6:27—41)

Bu sözler üzerine derinlemesine
düşünecek olsan anlarsın ki, Mesih dünyanın
ışığıdır, sözlerine uyan kişiye huzur ve gerçek
yaşam bağışlar. Diğer peygamberlerin tümü
karanlık dünyamıza ay benzeri, Tanrısal ışığın bir
bölümünü getirip hilal gibi yok oldular. İsa ise pırıl
pırıl parlayan, ışıklar saçan güneştir. Güneş
önümüzde parıldarken nasıl ayın peşine düşeriz?
Mesih gerçek ışıktır. Çünkü O, vahyi tamamladı,
gerçek yasayı, sevgiyi duyurdu: "Yol, gerçek ve
yaşam benim.,, "Gök ve yer yok olacak ama benim
sözüm yok olmayacaktır.,,





MESİH'İN GÜCÜ HAKKINDA
NE DÜŞÜNÜYORSUN?

Mesih'in işlerini araştıran biri, O'nun sınır-
sız gücü olduğunu anlar. Tüm güçler, göksel
yetkiler O'na verilmiştir. Böylece O, Tanrı'nın işle-
rini açıkça uyguladı. Bunun bir benzerini yapabile-
cek kimse yoktur. Bir sözle cüzamlıları iyileştirdi,
körlerin gözünü açtı, azgın fırtınaları dindirdi,
azarlayarak şeytanları kovdu, dört ekmek, iki balı-
kla beşbin kişiyi doyurdu. Bunları yapacak bir
insan daha yoktur. Bazı peygamberler Rablerinin
ismi ile sınırlı mucizeler gerçekleştirdiler. Mesih
ise yüce yetkisi çerçevesinde her işi kendi özel adı
ile yaptı. Liazer adında biri öldü ve cesedini göm-
düler. Yaslı ailesi Mesih'ten yardım dilemişti.
Ancak Mesih, köylerine, Liazerin kabre gömülme-
sinin üzerinden dört gün geçtikten sonra varabildi.
Kabrine yaklaştı ve yüksek sesle haykırdı: "Lia-
zer! Dışarı çık!,, Ölü gerçekten dirildi. Tanrısal
dirilticinin sesine kulak verirsen, sen de günahlar
içindeki ruhsal ölümünden dirilirsin. Çünkü Mesih,
"dirilme ve yaşam benim,, dedi.

Tüm ölülerin O'nun sesini duyacakları gün
gelecektir. O zaman kimileri Tanrı ile birlikte
yaşam, kimileri de korkunç yargı için dirile-
ceklerdir. Sen de yüreğini Mesih'e açarsan, mutlu-
luk dünyasına girer, sonsuz yaşamda kalırsın.
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EY BUTUN
EMEK ÇEKENLER

AĞIR YÜK ALTINDA
BELİ BÜKÜLENLER

BANA GELİN
BEN SİZLERİ

DİNLENDİRİRİM

BOYUNDURUĞUMU TAKININ
VE BENİM TARAFIMDAN EĞİTİLİN

ÇÜNKÜ BEN ENGİN YÜREKLİ
ALÇAK GÖNÜLLÜYÜM

BÖYLECE CANLARINIZA
DİNLENME BULACAKSINIZ

NEDENİ BENİM BOYUNDURUĞUM
KOLAYLIKLA TAŞINIR

YÜKÜM DE AĞIRLIK VERMEZ

MESİH'İN HALK VE ÖĞRENCİLERİNE YAPTIĞI BİR
KONUŞMA (MATTA 11 : 27-30)



MESİH'İN ACILARI HAKKINDA
NE BİLİYORSUN

Mesih öldü. Doğru ve gerçek olan budur.
Ölümü, şiddetli bir işkencenin arkasından geldi. O,
ne şekilde öleceğini önceden biliyordu ve bunu
açıkça bildirmişti.

Ne zaman öleceğini bilebilir misin? Yur-
dunda mı, yatağında mı, yolda mı herhangi bir
olay sonucu mu yoksa doğal yoldan mı öleceksin?
Kaç yaşındayken, hangi ay ve hangi gün?
Ölümünden sonra yakınlarına ne olacak?

Ölümümüzün ayrıntılarını asla bilemeyiz.
Peygamberler bile ecel anlarını bilmiyorlardı. Ama
Mesih, putçular ve din uluları tarafından yargılanıp
dayanılmaz bir işkenceden geçtikten sonra
Yeruşalem (Kudüs) kentinde öleceğini bildi ve
bildirdi. Öleceği günü, yine kendi özgür iradesi ile
belirledi: İnsanların akıtılan kan nedeniyle
Tanrı 'nın öfkesinin geçmesi için kurbanlar
kestikleri Fısh günü. İsa, dünyanın günahını
yüklenmiş, İğrenç suçlarımızı kaldırmış bir Tanrı
kuzusu olarak, Tanrının yakıcı öfkesi kendisine
inanan her kişiden geçip gitsin diye öldü. Artık
O'na inanan herkes sonsuza dek aklanmıştır.
Hem, Mesih yalnız ölümünün anlam, nitelik ve
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anını duyurmakla kalmadı, aynı zamanda izleyi-
cilerine, üstüne basa basa çarmıha gerilişinden üç
gün sonra dirileceğini, O'nu bunu yapmaktan
kimsenin engelleyemeyeceğini de bildirdi. O şöyle
dedi: "Canımı kimse benden almaz, ben onu
kendiliğimden veririm. Onu vermeye ve tekrar geri
almaya yetkim var.,,

Kimse ecel anını bilemez. Ayrı, özel dirilişe
kimsenin gücü yoktur. Ama Mesih, tam iradesi ile
öldü, dünyanın suçlarını yüklendi. Bizleri temize
çıkarmak için öldü. O, kendisine her inanana,
ruhsal yaşamını veren dirilticidir. Yeryüzünde
O'nun gibi, ölüp dirilen bir başkası yoktur. Mesih'in
ölümü Tanrı'nın tüm insanlığa en büyük kut-
samasıdır.
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MESİH'İN ÖLÜM KARŞISINDAKİ UTKUSUNU
KAVRADIN MI?

Mesih gerçekten öldü ve kayalara oyulmuş
bir kabre gömüldü. Düşmanları, mezarının
kapısına büyük bir kaya yerleştirip zamanın en
büyük devletinin mührü ile mühürlediler.
Öğrencilerinin geceleyin gelip cesedi kaçır-
mamaları için silahlı bekçiler diktiler. Fakat Mesih
üç gün sonra dirildi ve kabirden çıktı. Öğrencileri
kabri boş bulunca şaşırdılar. Diri Mesih'le
karşılaştıklarında korktular. O'nu bir hayalet
sandılar. Ama O, yumuşak sözlerle ellerinde ve
kollarındaki çivi izlerini gösterdi. Önlerinde yemek
yedi. Dirildiğinden şüpheleri olmasın diye
bedenine dokunmalarına izin verdi.
Peygamberlerin, Tanrı elçilerinin tümü öldü.
Cesetleri hala kabirlerinde parça parça duruyor.
Mesih ise ölümü yendi ve diri.

Mesih'in dirilişinin anlamını kavradın mı?
Tanrı bu büyük işle, çarmıha gerilmiş olanı
sevdiğini kanıtladı. Dünyaya bedel çarmıhta
kurban edilmesine razı oldu.

16



J İ"

^ - -

A

W-
%

j



MESİH'İN TANRIYA YÜKSELİŞİ HAKKINDA NE
DÜŞÜNÜYORSUN?

Mesih'in göğe çıktığını ve Tanrı'nın
sağında oturduğunu biliyor musun? O, Tanrıya en
yakın olandır, eşsizdir. Nasıl gökten inip insan
bedenine girdiyse, ölümü ile de günah, yokluk ve
şeytanı yendikten sonra yücelere çıktı.

O, adı ile Tanrı'ya ilerleyenler için emin ve
güçlü bir aracıdır. O'nun aracılığına inananlar
yüreklerine Kutsal Ruhun yerleştiğini duyarlar,
anlayışları tamamen değişir, tüm davranışlarına
yansıyan kutsal yaşamı elde ederler. Diri Mesih'in
varlığını, kurtarıcının başardığı işi duyup yaşamak
istersen kalbini O'nun ruhsal gücüne aç. O zaman
iman sayesinde görecek ve O'nun istemine uygun
bir biçimde yaşayacaksın. Bu arada, Mesih'i kabul
etmeyenler, gerçekte O'nu bu dünya için kur-
tulmalık olarak sunan Tanrı'yi reddetmekteler.

Davud peygambere bildirdiği vahyini
gerçekleştiren Tanrı, kendi katına yükselen Mesih
için şöyle diyordu: "Ben düşmanlarını senin
ayaklarına basamak koyuncaya kadar sağımda
otur.,, O halde, Tanrı'nın Mesih'te açığa vurulan
sevgisini reddedenler, kendi kendilerine hüküm
veriyorlar. Çünkü Tanrı'nın merhametini ellerinin
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tersiyle itenler, O'nun gazabına layıktırlar.
Kurtuluşlarını sağlayacak olan Tanrı'nın biricik
yolunu, bile bile reddettiler. Mesih'in dirilişine dek
ölüm, insanlığın en korkulu rüyasıydı. Ama ölümü
yenip dinlen Mesih'e yapışanlar, O'nun yaşam
gücüne ortak olurlar. Mesih'in dirilişindeki Tanrısal
bereketi anladın mı? Onu kabul eder misin?
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MESİH'İN YERYÜZÜNE DÖNÜŞÜ HAKKINDA
NE BİLİYORSUN?

Mesih'in kendisi sevgidir. O herkesi,
özellikle sevgisine karşılık verenleri sever. Tanrı,
Mesih'te onları nasıl bağışlamışsa, onlarda o denli
bağışlayıcı ve hoşgörülü olurlar. O bizleri özlüyor
ve her an kendisiyle birlikte olmamızı istiyor.
Mesih, ölümünü ve dirilişini haber verdiği gibi ikinci
kez döneceğini de açıkça bildirdi. Artık her aklı ba-
şında kişi Mesih'in büyük bir yücelikle geleceğini,
kurbanlığını kabul edenleri, O'nun bağışına
ihtiyaçları olmadığını söyleyen taş kalpli
kibirlilerden ayıracağını bilerek O'nu karşılamaya
hazırlanır.

Değerli kardeşim, son hükme uğramamak
için gel Mesih'i kabul et. Çünkü O, gelmekte olan
gazaptan seni kurtaracak olan biricik varlıktır.
İçten inananların tümü, Mesih'in gelişini sürekli bir
hasretle gözlüyorlar. Yahudiler ve müslümanlar
bile gelişinin yakın olduğunu biliyorlar. Kimileri
Mesih'in yeryüzünde kırk yıl hükmedeceğini
söylüyor. Başkaları, bunun yüz yıl yada bin yıl
olacağını ileri sürüyor. Kutsal Kitap ise İsa'nın
Kralların Kralı, Rablerin Rabbi olduğunu bildiriyor.
O'na son yoktur. Egemenliği sonsuza dektir.
Şöyle dedi: "Ben kralım, gerçeğe tanıklık etmek
için doğdum, bunun için dünyaya geldim.
Gerçekten yana olan herkes benim sesimi işitir.,,
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MESİH'İN ADLARI VE LAKABLARI HAKKINDA
NE BİLİYORSUN?

Kimi peygamberlerin özel lakapları vardır.
Mesela İbrahim peygamberin lakabı "Allah dostu,,
Musa "Tanrı ile konuşan (Kelîmu'llah),,. İsa,
"Allah'ın kelimesi ve Ruhu,, dur. İncil'de şu vahyi
okuyoruz: "Bu benim kendisinden kıvanç duy-
duğum sevgili oğlumdur. O'nu dinleyin.,,

"Allah'ın Oğlu,, ne anlama gelebilir? Çocuk
genellikle babasına benzer, tıpkı onun bir eşidir.
Gerçekten de, Mesih'te Tanrının sıfatlarını
görüyoruz: "Beni görmüş olan Baba'yı görmüştür,,
(Yuhanna 1:9) O zaman sana sorarım: Neden
O'nun buyruklarını araştırmadın? Eğer tövbe
etmez, düşünce ve davranışlarında değişmezsen
hükme uğrayacaksın.

Mesih'in, günahlarında köle olanlara
özgürlük vermek için köle olarak gelmesi büyük bir
sırdır. Bize, insanlığın gerçek anlamını göstermek
için alçakgönüllü biri olarak geldi dünyamıza.
Büyüklük, yücelik, onur değil, bizi yalnızca
Mesih'in sevgisi kurtarabilir. Kılıcı olan güçlüdür
ama kendini yenen daha güçlüdür. En güçlü olan
ise, canını, çoklarına fidye olsun diye
bağışlayandır. Elçi Yuhanna bu nedenle şöyle
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diyor: "Söz, insan olup aramızda yaşadı. Biz de
O'nun yüceliğini Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle
dolu olan biricik Oğulun yüceliği olarak gördük.,,

Tanrı'nın cebbar, yok edici, aldırışsız değil,
çok affeden, seven, yumuşak olduğunu anlaya-
bilmemiz için, Mesih insan biçimine girdi. O
böylece Tanrıya değgin yeni bir anlayış verdi bize.

Yalnızca kutsal sıfatları öğretmekle kal-
madı, yeni çağın şiarını, sevgiyi anlayabilmemiz
için önümüzde Tanrı sevgisini gösterdi.

"O'nun adını İsa koyacaksın. Nedeni, O
kendi halkını suçlarından kurtaracaktır.,,

Matta 1:21
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MESİH'İN SUNUSU KARŞISINDA TAVRIN
NEDİR?

Tanrı Oğlu sıcak sesiyle sana sesleniyor:
Ey bütün emek çekenler, ağır yük altında beli
bükülenler, bana gelin. Ben sizleri dinlendiririm.
Boyunduruğumu takının ve benim tarafımdan
eğitilin. Çünkü ben, engin yürekli ve alçak
gönüllüyüm. Böylece canlarınıza dinlenme bu-
lacaksınız. Nedeni, benim boyunduruğum kolay-
lıkla taşınır, yüküm de ağırlık vermez.

Mesih, öğrencilerine bu sözlerle
seslenince, onlar evlerini barklarını bırakıp
güvenle O'nu izlediler. O'na, yaşamlarını vererek
inandılar ve sonunda kutsal Ruhu ile doldular. Diri
olan Mesih senden de aynı karşılığı bekliyor.
Herşeyi bırakıp kendisini izlemen için seni kişisel
olarak çağırıyor. O zaman O'nu çok daha iyi
tanıyacaksın. Buna karşılık Mesih de, seni. Kutsal
Ruhu ile meshedecek. Sözlerinde,
davranışlarında değişip, güvenilir, yararlı,
alçakgönüllü, sevecen bir insan olman için.
Anlamı, yüceliği her türlü anlayışın üzerinde olan
Tanrının esenliği ve barışı Mesih'in gelişine dek
yüreğini pak tutar.
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Değerli okuyucu, bu kitapçığı okuduysan,
aşağıdaki sorulara cevap verebilirsin. Cevap-
larının çoğu doğru çıkarsa, sana armağan olarak
Mesih'in İncil'ini ve İncil ile Kuran'da Mesih'in
kişiliğini ele alan bir kitabımızı yollayacağız.

1. Mesih'in doğumunda ©(ağan üstü olan

nedir?

2. Mesih niçin sürekli suçsuz kaldı?

3. Mesih'in sözlerindeki sır nedir?

4. Mesih'in hangi işi seni etkiledi?

5. Mesih'in ölümünde garip olan nedir?

6. Mesih'in dirilişi ne anlama gelir?
7. Mesih şimdi nerede oturuyor ve ne

yapıyor?

8. Mesih'in ikinci gelişinden ne anlıyorsun?

9. Allah niçin Mesih'e "Oğlum,, dedi?

10. Mesih hakkında sen ne düşünüyorsun?



MESİH SENCE KİMDİ?

Belki İncil'in sözlerini kabul ettin. Kim bilir
belki de göksel sevinç müjdesini geri çevirdin. Her
ne olursa olsun, Mesih hakkındaki düşüncelerini
duymak isteriz. Bize yazarsan, Mesih'i ve O'nun
kutsal yaşamını daha iyi tanımanı sağlayacak
çeşitli yayınlarımızı ücretsiz göndeririz.
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