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�sa Mes�h

Adı: isa Mesih

Oturduğu yer: Nasıra

Doğum yeri: Beytlehem

Yaşı: 30

Mesleği: Marangoz ve gezici vaiz

Özelliği: Çarpıcı kişilik

Aleyhine açılan dava: Tanrı’nın Oğlu olduğunu 

iddia ediyor

Davacı: Yeruşalim ilahiyat Fakültesi

Karar: Haç ölümü
Lake Gennesaret

Adı: isa Mesih
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Mahkemeden notlar: �.S. 33 yılında vuku buldu.

Yahuda bölge valisi Pilatus isa’yı sorguya çekti:
“Demek Kralsın, öyle mi?”

isa yanıtladı:
“Kral olduğumu sen söylüyorsun. Ben bunun için 
doğdum, gerçeğe tanıklık edeyim diye dünyaya 
geldim. Gerçekten yana olan herkes sesime kulak 
verir”
Yuhanna 18:37 

Haçlanma

Vali Pilatus isa’yı kırbaçlattır dıktan sonra çar-
mıha gerilmek üzere cellatlara teslim etti. 
Ardından isa’yla alay etmeye başla dılar. isa’nın 
başına dikenlerden ördükleri bir taç taktılar. 
Uzun sivri dikenler O’nun etine batıyordu. 
Başına vurdukları sert sopalar izledi bunu. 
Kendisini haça germek isteyenler önünde 
kanlar içinde duruyordu isa. Alaylarla O’na kral 
onurunun simgesi olarak erguvan çiçeği ren-
ginde bir kaftan giydirdiler. 
Ne yazık, tümü alaydı! Sonra O’nun önünde diz 
çöktüler. Kudurganlıkla laf attılar: “Selam, ey 
Yahudiler’in Kralı!”

Kayseriye’de Pilatus taşı Yeruşalim’de Taş Kaldırım(Gabbata)

Yahuda bölge valisi Pilatus isa’yı sorguya çekti:
“Demek Kralsın, öyle mi?”

Dikenli taçın yapıldığı sanılan mesihdikeni

Ardından isa’yla alay etmeye başla dılar. isa’nın 

kanlar içinde duruyordu isa. Alaylarla O’na kral 

Ne yazık, tümü alaydı! Sonra O’nun önünde diz 

kanlar içinde duruyordu isa. Alaylarla O’na kral 
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Haç yolunda takatsizlik. Biri isa’nın haçını 
taşımaya zorlandı.

şimdi sıra haçlamada. Yere yatırılan çapraz iki 
ağaç üzerine yatırılan suçlunun bedeni çivile-
necek. Ardından haç dikilince, beden yerden üç 
metre yükselecek.

Alaycıların bazıları şaşkın. Diğerlerinin yüzünde 
kin okunuyor. Ortalık koyu karanlığa boğula-
cak. Ülke üzerine derin sessizlik çöküyor. Üç 
saat karanlık! Çok uzun bir süre. Öğleden sonra 
üçte haç üzerinden yüreklere işleyen sesleniş.

isa yüksek sesle bağırdı: “Sonuçlandı!” Ve ölüm. 

Kısa süre sonra büyük bir gürültü. şiddetli bir 
deprem yeri sarstı - korkutucu bir doğa olayı.

isa’nın ölümünü izleyen korkudan rengi uçuk 
yüzbaşı şöyle ikrar etti:

“Gerçekten Tanrı’nın Oğlu’ydu bu!”

Golgota kayalıkları

Haç yolu

”Gerçekten Tanrı’nın Oğlu’ydu bu!”
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Kent şaşkınlık içinde. Dedikodular 
Yeruşalim sokaklarının her yanını 
sarmış.

Bir adli hata mıydı? isa Mesih neden ölmeliydi?
ileri gelenler niçin O’nu haça çaktırdılar?
Gerçek olan bir konu vardı: Halk isa Mesih’ten 
yanaydı.
Önceden seçme hakları olsaydı, isa Mesih kendi 
adamları olurdu.
Aslında bu işgalci Romalı takımına karşı koya-
cak gücü vardı O’nun.

“Günlerim sayılı. Ama 

yaşamım isa Mesih’e 

ait. Çünkü isa Mesih 

dirildiğinden, ben 

O’nunla yaşayacağım. 

Mezar benim için son 

durak değil!”

Ama isa Mesih 
olayı burada son bulmuyor.

K�md� bu �sa Mes�h?

Ama o zaman her şey bambaşka 
oldu. Tümüyle bambaşka.

Yeruşalim’de “Altın Kapı” diye adlandırılan yer.

olayı burada son bulmuyor.
Üç gün sonra yeni bir olay. Akıl

ermez olay gerçekleşiyor. 
O zaman basın şöyle bir haber yazardı:

Yeruşalim şokta!
Öldürülen isa Mesih yaşıyor!isa Mesih - üç gün sonra bağlılarına göründü.500 kişi O’nu gördüklerine 
dair tanıklıkta bulunuyor.

isa Mesih gerçekten ölmemiş miydi?
Olay çarpıtılıyor!

Skandal!
Kolcu askerler rüşvet aldı.

Parola: Ağzını sıkı tut.
Çok gizli!
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�sa Mes�h’e �l�şk�n
ortalıkta dolaşan sözler

isa Mesih adı günlerdir dillerde dolaşan 
tek konuydu. Korkmadan O’nun 

yanlısı olduğunu söyleyenlerin sayısı artı-
yor-du. Başkaları gizlice kapalı kapılar ardında 
buluşuyor-du. ispiyonlanma korkusu. Çünkü isa 
Mesih’in beden-de kendilerine göründüğü-ne 
ve yaşadığına tanıklık ettiler! Skandal yarata-
cak bir iddia! 

Nedense herkes sinirliydi. 
isa Mesih bulmacası 

kafaları kurcalıyordu:
Bu adam gerçekte kimdi?
Bir halk önderi mi?
Her şeyden şikayetçi olan biri mi? Toplumu 
değiştirmek isteyen bir
devrimci mi? işe yaramaz kişi mi? Ya da gerçek-
ten Tanrı’nın peygamberi mi?

isa Mesih dışında hiç kimse kendisi hakkındaki düşüncelerin bu denli sert çarpışmasına 
izin vermedi. Bir taraf O’nu içten sıcak sevgiyle severken, diğerleri ölüm derecesinde 
O’ndan nefret ediyor. isa Mesih konusu birçoklarını rahatsız ettiğinden bundan kaçı-
yorlar. Neden? Çünkü, kendilerine çok kişisel konuşuyor da ondan.

Garip:
Her söylediği yerini buluyor. Tüm sözleri tamı 
tamına doğru! insanları başka hiç kimsenin 
tanıyamayacağı kadar iyi tanıyor. Sözleri 
gerçek. O’na yaklaşan kimin yanına geldiğini 
biliyor. Öyle ya da böyle. Başka hiç kimseye 
O’na olduğu gibi karşı çıkılmadı.

Bir nokta özellikle garip görünüyor: isa 
Mesih nereye gelse orada acı ve sefalet 
deliklerinden çıkıyor! Yoksullar, hastalar ve 
toplum dışı edilmişler O’na doğru çekildiklerini 
hissediyorlar. isa Mesih - bu isim O’na bağlı 
olanların kulaklarına müzik gibi geliyor. Ama 
O’na karşı çıkanlar için bir kışkırtma. isa Mesih 
konusu ortaya çıktığında, rahatlar kaçıyor, 
ruhsal kutuplar oluşuyor.

Ölü olması istenilen bu kişi üzerinde kafa 
patlatıp bunca yazı yazmaya gerek nedir? Ya 
da dergi sayfalarını O’nun yaşamadığını yazan 
yazılarla doldurmak? Milyonlar O’nun yaşadığını 
söylerken isa Mesih’in ölmüş olduğunu 
savlayan kitaplar yapmak niçin?

Neden isa Mesih hakkında sürekli filmler 
çekiliyor? Neden filmlerin konusu hep O? Neden 
acaba? Hakkında itiraf edilenlerden fazlası mı 
var? isa Mesih denince dostu düşmanı etkileyen 
nedir? isa Mesih - Kimsin Sen?

Başkalarına cenneti vaat eden ama kendisi bü-
yük bir suçlu olarak haçlanan gelmiş geçmiş en 
büyük yalancı mı? Veya kendisinin O olduğunu  
iddia ettiği gibi: Yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih 
mi? “Öyleyse karşı duranlar korksun!”

Diğerleri için durum belirgin: isa 
Mesih sorunu kökten 

çözümlenmeli. Ama
nasıl? - Bu soru bugüne dek
güncelliğini yitirmedi. 

Diğer yanda inkar edilemeyecek 
durum da sergileniyor:

isa Mesih harika işler yaptı.
O’nun aracılığıyla akıllara sığmayacak işler 
gerçekleşti. Kalabalıkları saşkına döndüren 
mucizeler, alametler, güçlü işler.
O’ndan yardım gören insanlar şu kesin kanışa 
varmıştı: isa Mesih bambaşkaydı! Hepsinden 
başka.

isa Mesih isa Mesih 
gerçektengerçekten

dirildi mi?dirildi mi?
Jerusalem today
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�sa Mes�h’�n yaşadığı     tar�hsel olarak kanıtlandı mı?

Yahudi tarihçi Flavius Josephus  i.S. 90 yılında 
“Antik Çağ” (XXVIII 3, 3) adlı yazısında isa 
Mesih’in tarihte yaşadığından söz ederek 
şunları yazdı: “O’na insan demek olanaklıysa, isa 
Mesih bu dönemde tüm bilgelikle dolu bir insan gibi 
yaşadı. inanılmaz işler gerçekleştirdi ve gerçeği 
sevinçle kabul edenlerin öğretmeniydi. Yahudilerden 
ve diğer uluslardan birçoklarını böylece yanına çekti. 

Önde gelenlerimizin şikayeti karşısında Pilatus O’nu 
haçlatarak öldürttü. Bağlıları O’na sadakatsız değildi, 
çünkü üçüncü gün kendilerine diri olarak göründü, 
Tanrı peygamber-lerinin bunu ve O’na ilişkin daha 
başka birçok şeyleri önceden bildirdikleri gibi.”

Diğer Kutsal Kitap dışı kaynaklar da isa Mesih’in 
yaşadığına tanıklık ediyor. Romalı tarihçi 
Tacitus gibi. Kayser Hadrian’ın saray görevlisi 
Sueton. Küçük Asya eyaletinde Romalı Bitinya 
bölge valisi Plinius Secundus.

Savaşlarıyla Avrupa’nın yarısını korku ve 
dehşete boğan Napolyon, yaşamının sonunda 

günlüğüne şunları yazmış: “Tüm ordularım ve 
generallerimle çeyrek asır boyunca sadece bir kıtayı 
olsun boyunduruğuma alamadım. Ama bu isa Mesih, 
binlerce yıldır halklar ve kültürler üzerinde silah gücü 
olmadan yengi kazanıyor.”

Yahudi tarihçi Flavius Josephus  i.S. 90 yılında 
“Antik Çağ” (XXVIII 3, 3) adlı yazısında isa 

“Din,’bir şeylere’ 

inanmaktır -

Buna karşın Mesih 

inanlısı olmak isa 

Mesih’le tümden yaşam 

bağında olmaktır.”
Beş ekmek ve iki balık.

�sa Mes�h’�n yaşadığı     tar�hsel olarak kanıtlandı mı?

“Tek mantıklı çözüm: 
isa Mesih’e imandır!”Galile Denizinde bir balıkçı teknesi
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Hayır! Kendisi şöyle söylemişti: “Benim krallı-
ğım bu dünyadan değildir” (Yuhanna 18:36). 
isa Mesih kendisini öne çıkarmaya değer 
verseydi, dünyayı “geri fethetmek” isteyen bir 
komutan gibi davranırdı. Sarayda doğan bir kral 
tarih yazabilirdi; peki ama bu dokunaklı bebek 
öyküsü nedir? Acınılacak durumda bir ağılda 
dünyaya gelmek? Hayvan yemliğinde yatırıl-
mak? Beytlehem denilen ücra köşe? Fakirlik 
fukaralık? Soru üzerine soru.

Ve buna karşın isa Mesih dünya tarihini görül-
me-miş şekilde etkiledi. Tanrısal öğretileri, 
Tanrı sevgisi ve merhametine ilişkin etkili 
konuşmalarıyla sayısız insana kurtuluş ve 
sonsuz yaşam getirdi. O zaman israil’de, sonra 
günümüze dek tüm dünya çapında. 

Tanrı’nın israil halkına vahiyleri, isa Mesih’in 
kişiliği ve Kutsal Söz daima ayrılmaz şekilde 
birbirine bağlıdır. isa Mesih kurtuluşsuz dünya-
ya Tanrı çağrısıdır. 

Bunu görebilmek için Tanrı tarafından açılan 
gözlere gereksinim vardır. Bu nedenle Tanrı ve 
O’nun Oğlu isa Mesih’le alay eden ve O’nun var-
lığını yadsıyan herkes Kutsal Kitap’ın kendisine 
ilişkin ne söylediğini bilmeli: “Tanrı yok” diyenler  
gerçekler-den kaçıp kendi kendilerini kandırı-
yorlar (bkz. Mezmur 14:1).

“Kendilerini akıllı ve bilgin sayanlara değil, 
bilgisizlere gerçeği açıkladı Tanrı” 
(bkz. Matta 11:25).

“Tanrı sonsuzlukta hangi 

kiliseye git-tiğimi sorma-

yacak. Tek şey geçerli: 

isa Mesih aracı-lığıyla 

günahlarıma

aflık buldum mu?”

�SA MES�H      tar�he m�  geçmek �st�yordu?

isa zamanındaki Herodyan tapınağın bir modeli
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Ben Hur - Büyük      Başarı -  Satış Rekorları!
Dünya çapında m�lyonları koltuklarına bağlayan b�r f�lm.

General L.Wallace bir tren yolculuğu sırasında 
tanınmış ateistlerden olan yüzbaşı Ingersol’le 
karşılaşır. 

Çeşitli konularda konuşulur, tartışılır. “Hıris-
tiyanlığın saçma olduğu” hakkında da. Konuşma 
arkadaşının şu teşvikinden çok memnundur: “Zeki 
birisiniz ve iyi bir eğitiminiz var. Niçin hıristiyanlığın 
saçmalığını ve isa’nın asla yaşamadığını kanıtlayacak 
bir kitap yazmıyorsunuz?! Mutlaka satış rekorları 
kırar!”

L.Wallace coşkuyla işe koyulur.

Ünlü olmak hevesi onu o denli sarmıştır. Uzun 
yıllar boyu kitabı için bilgi toplar.

Dört bölüm yazmıştır bile, ama tam bu sırada 
yıldırım çarpmış gibi isa Mesih’in gerçekten 
yaşamış olduğunu anlar.

Hatta isa Mesih’in tarihte yaşamış bir kişiden 
de öte olduğuna kanaat getirir. 50 yaşındaki 
Wallace yaşamında ilk kez  dua etmek için diz 

çöker. Tanrı Oğlu isa Mesih’ten kendisini kur-
tarmasını diler ve yaşamını O’na teslim eder.

Bunun üzerine yazdığı ilk dört bölümü değiştir-
meye karar verir. Sonuç olarak satış rekorları 
kıran ve sonra filme alınarak dünya çapında 
büyük başarı kazanan “Ben Hur” kitabı ortaya 
çıkar. Böylece General Lew Wallace isa Mesih’e 
kökten dönüş yapan etkin bir örnek olur.

Demek ki insanoğ lu kendi düşünce ve bakış-
larıyla Tanrı sırlarını keşfedemiyor. Ruhsal 
gözlerin görebilmesi için Tanrı’nın yürekleri 
aydınlatması gereklidir. Okuyunuz: (Efesoslular 
1:18).

“Ne mutlu yüre˘ gi temiz olanlara! Çünkü onlar 
Tanrı’yı görecekler” (Matta 5:8).

Ben Hur - Büyük      Başarı -  Satış Rekorları!
“isa Mesih yaşamı-

mı ellerine aldığında 

her şey kökten değişti. 

Mutlu olmak 

nedir ilk şimdi biliyo-
rum.”

Lew Wallace

18 19



... ve halen yazmayı  
sürdürüyorlar...!

 ...tüyler ürpert�c�!

Bazı gazete ve dergiler kilise, hıristiyanlık ve 
isa Mesih’e karşı yazılar yazmakta birbiriyle 
yarışı-yorlar. isa Mesih inancıyla ilgili her konu 
“zekadan noksanlar” köşesine yerleştiriliyor. 
“Bilimsel olmayan” ürünün savları damgası 
vuruluyor. Bunlar “bayatladı” deniliyor!

Gerçeklerle yüzyüze gelmektense emin olun-
mayan ve kanıt-lanmamı¸ş kuramlar tartı¸şma 
konusu yapılıyor. Gerçek hasıraltı ediliyor. 
Böyle yapmakla, biliyorum diyen kişi kendisini 
inanılmaz biri kılmıyor mu? 

şu halen geçerli: “Bir iddia yalnız kar¸şıt delil 
getirildiğ in-de çürütülür.”

Ve bu delil bugüne dek kendisini bekleti-yor. 
Bu nedenle Kutsal Kitap’ın gerçeğ inde her tür 
yalan ve sahtelik yıkılıyor. Bunun için isa’yı 
ele¸ştirenler  O’nun sözleri kar¸şısında sürekli 
di¸ş sıkacaklar. isa Mesih diyor: “Gök ve  yer geçip 
gidecek, ama sözlerim geçmeyecektir”
(Matta 24:35).

Elbette hıristiyanlık alemi ve onun birçok 
resmi temsilcileri tanıklıkların-daki eksik kalan 
inanılırlık nedeniyle suçlu. isa Mesih’in Sevin-
dirici Haberi’nden ortaya konulan ¸şey tüyler 
ürpertici. Ve güya Tanrı adına yapılan sarsıcı 
i¸şler: Din sava¸şlarının utancı - çok suçsuzları 
ölüme yollayan acımasız engizisyon. Ortalıkta 
çok sahte hıristiyanlar dola¸şıyor. Üzerinde 
hıristiyanlık yazılı her ¸şeyin içinde isa Mesih 
bulunmuyor.

 ...tüyler ürpert�c�!

“isa Mesih’e iman ettiğimde 
canımdan tonlarca ağırlık 
yere düştü. Beni yakan 
suçluluk duy-gusu yok. 

Sıkıntı-sız gülmek nedir yeni öğrendim.”

“isa Mesih 
dışında yaşamı 
bu denli köklü 

değiştire-bilen hiç 
kimse yoktur.”
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şaşmamak Gerek...

Neden çok az ki¸şi Kutsal Kitap’ın tüm yetkisine cesaretle katılı-
yor? 
insanların hayal kırıklığıyla ba¸şını çevirmesi ¸şa¸şırtıcı mı? 
Birçok kiliselerde verilen o can sıkıcı vaazlardan bıkmalarına 
¸şa¸şmalı mı? Oysa Tanrı Sözü dipdiri! Kutsal Kitap gerçekleri 
bugün nerede iman ve ya¸şam için temel te¸şkil ediyor?
isa Mesih ve Tanrı Sözü’nün tüm açıklıkla vaaz edildiği yerde 
insanlar güvene kavu¸şuyor.
“Kültür hıristiyanlığı” ile Kutsal Kitap’ın sözünü ettiği inanlılık 
arasındaki farkı görüyorsunuz.
Kiliseler veya hıristiyan toplulukları Kutsal Kitap’ın temelinden 
uzakla¸şınca
yetkilerini kaybediyorlar. Karga¸şalık içine ini¸ş yapıyor-lar. 
inanılırlığı yitiriyorlar.
Gülünç duruma dü¸şüyorlar.
Dünya ruhuna açılındığında, mistik ve efsanelerin büyüsüne 
kapılındığın-da, körü yönelten kör olunmuyor mu?
Dünya için kilise olmak yerine,
“Dünya Kilisesi” oluyor!
Yolunu yitiren bu dünyaya ı¸şık olup
aydınlatmak yerine, yanıltıcı ı¸şık oluyor.

“Eskiden çocukken vaftiz 
olmak kişiyi hıristiyan yapar diye düşünüyordum. Bu tamamen yanlışmış. 

Kutsal Kitap açıkça belirtiyor: 
Yalnız tövbe, iman ve kişisel yaşamını isa Mesih’e vermekle hıristiyan olunur.”

Hubble telescope

Yanıltıcı Işıklar
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Kutsal K�tap, muhteşem b�r k�tap!
Eşs�z, olağanüstü!

Onun merkezi isa Mesih. Işığı fırtınalı dünya 
tarihinde bir deniz feneri gibi ışıldıyor. 
Çokları için çöldeki kayıp vaha. Ondan  uzak-
laşıl-dığında sonucun ruhsal çöküntü ve 
sayısız sapkınlık olmasına şaşmamalı!
isa Mesih ve Kutsal Kitap ayrılmaz bağ-
larla birbirine bağlı. Onu okuduğunuzda 
sonsuzluktan bir nefes soluduğunuzu 
hissediyorsunuz. Tanrı’nın konuşması 
sizi etkiliyor. Kutsal Kitap’ın egemenliği o 
denli etkin ki, kişi ya ona boyun eğiyor, 
ya da ondan kaçıyor.

işte Kutsal Kitap’a ilişkin mutlak bilmeniz gereken bazı bilgiler:

Oluşumu 1600 yıllık bir zaman süresi içinde 
(i.Ö. 1500 -  i.S. 100).

Yaklaşık 40 yazar: Krallar, bir Çoban, Balıkçılar, 
Kahinler, Memurlar...

Kapsamı:66 Kitap - yaklaşık 1300 sayfa!

Konusu: Tanrı’nın insanlar için kurtuluş planı.

Merkez Noktası: isa Mesih.

Olağanüstü Oluşu: Tanrı Ruhu tarafından 
esinlendi. Kutsal peygamberlerce Tanrı 
istemiyle kaleme alındı. şaşılası biçimde Tanrı 
tarafından korundu. Yanlışsız ve çelişkisiz.

Bugüne dek binlerce lisana çevrildi. şimdiye 
dek hiçbir değişikliğe uğramadı. Milyonlarca 
insan tarafından okundu ve sevildi.

“Sadece isa Mesih’in 
beni sevdiğini, anla-dığını ve teselli ettiğini 

bildiğimden, sıkıntıla-rımı taşıyabilirim.”
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       Kutsal K�tap �sa       Mes�h’e �l�şk�n ne söylüyor?
�lg�nç b�r keş�f yapın!

Eski Antlaşma’da Tanrı’nın adları, 
ünvanları ve özellikleri, Yeni Antlaş-
ma’da isa Mesih için kullanılmaktadır. 
Bundan çıkarılacak kesin sonuç, isa 
Mesih’in Tanrı olduğudur. 
“Bu, gerçek Tanrı’dır ve sonsuz yaşamdır”

(I Yuhanna 5:20)

Eski Antlaşma’dan sadece birkaç seçil-miş ayeti 
veriyoruz. Bunlar Tanrı Oğlu isa Mesih’e ilişkin 
peygamberlik sözleridir. 

Bu peygamberliklerin gerçekleşmelerini Yeni 
Antlaşma’da görüyoruz.

isa Mesih’in Dünyaya Gelişi:

Doğumu: Yeşaya 9:5-6; 7:14
Gerçekleşmesi: Luka 1:26-38; 2:1-20

Doğum yeri: Mika 5:1
Gerçekleşmesi: Luka 2: 4,15

Mısır’a kaçışı: Hoşea 11:1
Gerçekleşmesi: Matta 2:14-15

Görevi: Yeşaya 59:20
Gerçekleşmesi:Markos 10:45; Romalılar 3:24

Mucizeleri: Yeşaya 35:5-6; 42:7
Gerçekleşmesi: Matta 11:5; Luka 18,35-43; vb.

Sıkıntıları ve reddedilmesi: Mezmur 56 ve 69
Gerçekleşmesi: Matta 26:3-4; Luka 19:14 Yahu-
da’nın 30 gümüş için ihaneti:

Zekarya 11:12; Mezmur 55:14-15,24
Gerçekleşmesi: Luka 22:1-6; Matta 26:47-54; 
Matta 27:3-10

Suçsuz hüküm 
giymesi:Mezmur 109:2-3 
Gerçekleşmesi: Matta 26:59-60

Alaya alınması: Mezmur 22:7-8
Gerçekleşmesi: Matta 27:27-30;Luka 23:35-37

Haçlanışı: Mezmur 22:15,17
Gerçekleşmesi: Matta 27:32-56; Yuhanna 19:17-18

Kemiklerinin kırılmaması: Mezmur 34:21
Gerçekleşmesi: Yuhanna 19:33,36

Çivilerle delinmesi: Mezmur 22:17; Zekarya 12:10
Gerçekleşmesi: Yuhanna 19:18,34

Gönüllü ölümü: Mezmur 40:7-9
Gerçekleşmesi: Yuhanna 10:17; 15:13

Yerimize acılar çekişi: Yeşaya 53:4-6,12
Gerçekleşmesi: Matta 8:16-17; I Petros 2:24

Dirilişi: Mezmur 16:9-11; 30:4; 118:17
Gerçekleşmesi: Yuhanna 20

Göğe yükselişi: Mezmur 68:19; 110:1
Gerçekleşmesi:Habercilerin işleri 1:9-11

ikinci gelişi: Zekarya 12:10; 14:3-5
Gerçekleşecek: Vahiy 19 ve 20

isa Mesih TANRI’dır!
Birçok Kutsal Kitap ayetleri bu muhteşem 

gerçeği gösteriyor. Okuyabileceğiniz örnekler:

Yuhanna 1:1
I Yuhanna 5:20
Romalılar 9:5

ibraniler 1:8-10
Titos 2:13

Yuhanna 10:30
Yuhanna 14:9 

       Kutsal K�tap �sa       Mes�h’e �l�şk�n ne söylüyor?

Suçsuz hüküm 
Mezmur 109:2-3 

Gerçekleşmesi: Matta 26:59-60

Alaya alınması: Mezmur 22:7-8
Gerçekleşmesi: Matta 27:27-30;Luka 23:35-37

True 
God

True 
man

H�s l�fe        on earth

Heb 5:7;
1Pet 4:1;

1John 4:2

Rom 8:3;
1Tim 3:16

Salvat�on
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m
pt
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n Purchased

Forg�veness

A
tonem

ent

Reconc�l�at�on Sanct�f�cat�on

Ju
st

�f�
ca
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n

Mat 1:21; 18:11;
John 10:9; 12:47;
1Tim 1:15; Tit 3:5;
Col 1:13; Eph 2:8;
Heb 2:10

Mat 26:28;
Col 1:14; 2:13;
Heb 9:22; 10:18;
Eph 1:7

1Cor 6:20;
Rev 5:9

Acts 13:39;
Rom 3:24;
4:25; 5:29;
1Cor 6:11

1John 1:9;
Heb 9:14; 9:22

Col 1:20-21;
2Cor 5:18-20;
Rom 5:10-11

Heb 2:17;
1John 2:2; 4:10

1Pet 1:18-19;
Heb 9,12,15;
Eph 1:7;
Col 1:14;
1Cor 1:30;
Rom 3:24

Düşmanları için 
duası: Mezmur 109:4

Gerçekleşmesi: Luka 23:34

Haçta seslenişi: Mezmur 22:2
Gerçekleşmesi: Yuhanna 19:30

Gerçek suçlularla ölmesi: Yeşaya 53:9,12
Gerçekleşmesi: Luka 23:33

Giysisinin kurayla payla-şılması: Mezmur 22:19
Gerçekleşmesi: Yuhanna 19:24Gerçekleşmesi: Yuhanna 19:24

Pe
yg

am
be

rli
kle

r

ins
an

 be
de

ni 
alı

şı:
 Ya

ra
tıl

ış 
3:

15
; G

al
at

ya
lıl

ar
 4

:4

Irk
ı - 

Sa
mi

: Y
ar

at
ılış

 9
:2

6

Ha
lkı

: ib
ra

him
’e 

va
at

 ed
ile

n u
lus

: 
Ya

ra
tıl

ış 
12

:1
-3

; 2
2:

18

Ka
vm

ı - 
Ya

hu
da

: Y
ar

at
ılış

 4
9:

10

Ail
es

i - 
Da

vu
t e

vin
de

n: 
2 

Sa
m

ue
l 7

:1
1;

 
Ye

şa
ya

 11
:1

2;
 Ye

re
m

ya
  2

3:
5-

6;
 

Ma
tta

 1:
6;

 2
2:

42
-4

6

Ke
nt

i - 
Be

yt
leh

em
: M

ik
a 5

:2
; M

at
ta

 2
:4

-5

Kim
liğ

i: Y
eş

ay
a 9

:5
-6

; L
uk

a 1
:3

0-
33

Gü
nü

: D
an

iel
 9

:2
4-

27
; L

uk
a 2

:1
1

Do
ğu

mu
 - E

rd
en

 kı
zd

an
: 

Ye
şa

ya
 7

:1
4

 Ya
şa

mı
: Y

eş
ay

a 5
3:

1-
3

Tu
tu

mu
: Y

eş
ay

a 4
2:

1-
2,

 6
-7

; 6
1:

1

Re
dd

ed
iliş

i: Y
eş

ay
a 4

9:
5-

7 
53

: 5
-6

 

lüm
ün

de
ki 

ola
yla

r: 
Me

zm
ur

 2
2:

6-
7;

 
Ye

şa
ya

 5
3:

8;
 D

an
iel

 9
:2

6

Ölü
m 

ne
de

ni:
 M

ez
m

ur
 2

2;
 Ye

şa
ya

 5
3:

6;
 

Da
ni

el
 9

:2
4

Dir
iliş

i: M
ez

m
ur

 16
:9

-1
1;

 H
.i.

 2
:2

4-
28

Gö
ğe

 yü
ks

eli
şi:

 
Me

zm
ur

 6
8:

18
; E

fe
so

slu
la

r 4
:8

iki
nc

i g
eli

şi:
 Ze

ka
ry

a 1
4:

4 

Esk� Antlaşma’da �sa Mes�h’e            �l�şk�n peygamberl�kler ve
                 Yen� Antlaşma’da           yer�ne gelmeler�                Luka 24:27
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�sa Mes�h’�n Yaşamı ve H�zmet�

Tanrısal Söz
Yu. 1:1-3

El şaday
( = Her şeye Gücü Yeten Tanrı)

Yaratılış 17:1

So
ns

uz
luk

Ya
ra

tıl
ış

peygamberlik

Üçlü birlik Tanrı

isa Mesih’in hizmeti:

Aden dönemi Vicdan dönemi
insan yönetimi

altındaki dönem
Atalar zamanı: ibrahim,

ishak, Yakup
Yasa dönemi

“Tanrı Mesih’in kişiliğinde dünyayı kendisiyle barıştırdı”
 II Kor. 5:19

“Tanrı günah nedir bilmeyeni yerimize günah kıldı. Öyle ki, 
Mesih bağlılığında Tanrı’nın doğruluğu olalım”
 II Kor. 5:21

Yahve
( = Ben Ben’im) 

E.A.’da kendini bu adla açıklıyor 
Mısır’dan Çıkış 6:3

α
Alfa Vahiy 22:13

“Önceden Var Olan...” Vahiy 1:4 “...şimdi Var Olan...”

“�sa Mes�h dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır” �bran�ler 13:8   O’nun yücel�ğ� zaman önces�ndend�r, ş�md�ded�r ve sonsuza 
dek sürecekt�r. Yu.17:1,5 

Dünyanın ve 
insanın
yaratılışı
Yaratılış 1

insanın 
günaha 
düşüşü
Yaratılış 3

Aden bah-
çesinden
kovuluş

Worldwide flood, 
Noah‘s ark. 
Genesis 6-9

Babil Kulesi
Yaratılış 11

israil Mısır’da
M.Çıkış 1-11

Mısır’dan
Çıkış
M.Çıkış 12-13

Yasa’nın verilişi
M.Çıkış 20

Çölde yürüyüş

israil’in
tarihi,

Krallar ve
Peygamberler

isa Mesih

kahinlik

Burada
yazılı:

Kutsal 
Kitap 
bunu 
söylü-
yor:

Mısırdan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım, Yasanın Tekrarı, Hakim-
ler, Samuel, Krallar, Tarihler, Malaki’ye dek peygamberler Yeni Antlaşma: Matta, Markos, Luka, Yuhanna bölümleri

“Tüm gök varlıklarının Tanrı 
Sözü’yle düzenlen-diğini, görülen 
şeylerin görülmeyenlerce
oluşturulduğunu imanla
anlamaktayız” 
ibraniler 11:3

“RAB baktı, yeryüzünde
insanın yaptığı kötülük
çok, aklı fikri hep
kötülükte” 
Yaratılış 6:5

“Çünkü bir kimse ruhsal yasanın 
tümünü uygulayıp da tek konuda 
sendelerse, bütününe karşı suçlu 
olur”
Yakup 2:10

“Ağaç üzerinde günahlarımızı öz 
bedeninde taşıdı” 
I Petros 2:24

“işte dünyanın günahını kaldıran 
Tanrı Kuzusu!”
Yuhanna 1:29

Golgota

Luka 2; Matta 1

Yaratılış 1-3 Yaratılış 4-9 Yaratılış 10-11 Yaratılış 12-50

Sonsuzluktan gelen isa Mesih,

Di
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Mezar

isa Mesih insan bedeni alıyor,

isa
 M
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u
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Kutsal 
Kitap 
bunu 
söylü-
yor:

�sa Mes�h’�n Yaşamı ve H�zmet�

So
ns

uz
luk

“Tanrı tümünü yöneten, tümünü dolduran”

I Kor. 15:28

Kilise dönemi
israil’in büyük
sıkıntı dönemi

“...Gelecek Olan” Vahiy 1:4

1000 yıllık hükümranlık dönemi

Rab isa Mesih Kralların Kralı
rablerin Rabbi

isa Mesih, O’na iman eden herkes
için kayra ve aflık kapısı!

Deccalin zamanı
II Selanikliler 2;

Daniel 7:7;
Vahiy 13:1; 17:3

Tanrı’nın yargıları
Vahiy 4-19

isa Mesih güç 
ve yücelikle 
ikinci kez geliyor 
Matta 24
Zekarya 14:4;

I S
el

an
ik

lil
er

 4
:13

-1
8

Zeytinlik 
Dağı

isa Mesih Kral 
olarak hükmediyor

Büyük 
beyaz taht.
Son yargı.

Vahiy 20:11-15;
II Petros 3:7

Yeni bir gök
yeni bir yer

II Petros 3:13;
Vahiy 21:1

Sonsuz ölüm
Ateş gölü.

Vahiy 20:10-15

Pentekost, Kutsal Ruh’un inanlılara gelişi. 
Habercilerin işleri 2

“Rab isa’ya iman et,
kurtulacaksın”
Habercilerin işleri 16:31

“Günahlarımızı açıkça söylersek güvenilir 
olan ve hakça davranandır; öyle ki, günahla-
rımızı bağışlar ve bizi her suçtan arıtır”
I Yuhanna 1:9

“Rabbi havada karşılamak için alınıp 
bulutlarda götürüleceğiz. Öyle ki,
hep Rab’le birlikte olacağız” 
I Selanikliler 4:17

“Sizleri hükümranlığına ve yüceliğine çağıran 
Tanrı...” 
I Selanikliler 2:12 “Adı yaşam kitabına yazılmamış 

herkes ateş gölüne atıldı”
Vahiy 20:15

krallık

Habercilerin işleri, Yeni Antlaşma mektupları Vahiy Örnek: Yeşaya 11; Mika 4; Vahiy 20

Ω
Omega

Yaşam               
               

               
     Yolu

Kurtulmuş olanlar Rabbin yüceliğinde 
isa Mesih tekrar geliyor!

 in
an

lıl
ar

ın
 g

öğ
e  

    
    

 al
ın

ışı

şimdi!
Karar verme
zamanı!

Burada yazılı:
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�sa Mes�h’e duyulan hayranlık
H�ç k�mse �sa Mes�h kadar bu dünyayı değ�şt�rmed�

�SA MES�H yaşıyor 
– O gerçekten var!

Galile Denizine bakış

Tanrı Sözü’nü büyük yetkiyle vaaz etti. ilginçtir: 
Batı Avrupa ülkelerinin yasaları, kültürü ve 
bunların çe¸ sitli işlevlerinin kökleri %90 
Kutsal Kitap’a dayanıyor.

Evlilik ve aile, insan onuru ve çevre koruması 
konularında ko-nuşuyor. “Toplumsal daya-nış-
ma”dan bahsediyor. “Toplum düzeni” ve ya¸ 
samın koruma altına alınmasının anlamını 
açıklıyor. 

isa Mesih Kutsal Kitap’ın açıklamalarıyla ken-
disini tümden özdeş kılıyor. O Tanrı’nın beden 
alan Sözü. Gerçekte yalnız isa Mesih aracılığıyla 
Tanrı’yı ve O’nun insanlığa olan sınırsız sevgisini 
anlıyoruz.

isa Mesih bu nedenle bize geldi. Bu nedenle 

bizler gibi bir insan oldu. Ama günahsızdı. O 
doku-nulacak kadar yakındı.

Kutsal Kitap ¸şöyle diyor:

“Söz beden oldu, kayra ve gerçekle dolu olarak ara-
mızda yaşadı. O’nun yüceliğini Baba’dan gelen biricik 
Oğul’un yüceliği niteliğinde gördük”
Yuhanna 1:14

isa Mesih aracılığıyla Tanrı insana insansal ve 
aynı zamanda tanrısal seviyeden konuştu. 
ibraniler 1:1-2 şöyle diyor: “Tanrı önceki çağlarda 
çeşitli biçimlerde, değişik yollardan atalarımızla peyg-
amberler aracılığıyla konuştu. Ama şu son günlerde 
Oğul aracılığıyla bizimle konuştu.”

O’nun sözleri açık ve anlaşılırdır.

Bilimle ilgilenenler şunları biliyor: Doğruluğunu 
kanıtlamak isteyen her kuram, aynı verilerle 
aynı bulgulara ulaşmalı. Örneğin, üzerinde 
elektrik taşıyan artı ve eksi kabloları yalıtımsız 
birbirine dokundurursanız, kısa devre oluşur. 
Hangi ülkede, günün hangi saatinde ve hangi 
durumda olursa olsun fark etmez. Hep aynı 
sonuca ulaşılır: Elektriğin gücüyle karşılaşılır. 
Elektrik gerçeğini umursamazlıkla yadsımak 
akılsızlık olur. 

isa Mesih’e ilişkin de aynısıdır. isa Mesih’in 
yaşadığı ve O’nu kişisel olarak yaşayabilme, her 
an kanıtlanabilir. Nesiller boyu isa Mesih’e iman 
eden insanlar, yine ve yine O’nun kurtardığına, 
şifa sunduğuna, koruduğuna tanık oldular. 

isa Mesih’in özgür kıldığını ve başarısızlardan 
yepyeni insanlar yarattığını gördüler. Günaha 
karşı yengi, tüm karanlık güçlerine karşı zafer 
yaşadılar.

isa Mesih gerçektir! O yaşıyor!
Önceden olduğu gibi şimdi de! O’nu kişisel 
olarak tanıyabilirsin.

“Beni üzen tek şey, yaşamımı çok daha önce isa Mesih’in ellerine teslim etme-miş olmam.”
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“13’ümde mahalle çetesin-
deydim. Alkol ve esrar 
bana zevk veri-yordu. 
Günlerim kavgayla 
dövüşle doluydu. 
Başıma gelen-
ler hep aynıydı: 
Tutuklanma, 
mahkeme, ceza 
giyme ve ıslahe-
vi - sıklıkla para 
cezası. Bunlar beni 
adam edemedi. Tam 
tersi oldu üstelik. Hırsız-
lıklarım başladı. Çevremdeki 
hiç bir mağaza yeterince güvenli 
korunmuyordu karşımda. Her yerden 
çalıyordum. Çok fenaydı! 
O kötü kaza oldu. Virajı alamadık. Te-
lefon direğine çarparak durduk. Birimiz 
öldü. Ben şok içindeydim. Hastaneden 
çıkınca iş aramaya başladım; şurda 
burda çalıştım. Sonra mükemmel bir 
fikir geldi aklıma: ‘Müzik yapalım! Bir 
grup kuralım!’ Çılgın partilerin ardın-
dan alkol bağımlısı oldum. Bu zincirlere 
sıkıca bağlıydım. Bir felaket yaşı-
yordum! Sonra askere gitmem gerekti. 
Gizli asker arkadaşım alkoldü. Uyuş-
turucular geldi ardından! O denli kötü 
durumdaydım ki, adımı bile heceleye-
miyordum. 26 ya-şında bitmiştim. içki 
yüzünden 100 kiloya çıkmıştım. Sonra 
titremeli sayıklamalar... korkunç derece-
de alkol noksanlığı belirtileri. Cehennem 
gibiydi. Bu sıkıntılı dönemlerimde birisi 

benimle isa Mesih hak-
kında konuştu. içimin 

derinliklerinden on-
ların isa Mesih’e 
ilişkin söyledik-
lerinin doğru 
şeyler olduğunu 
hissediyordum. 
Bana isa Me-
sih’in yaşadığını 

ve beni sevdiğini 
söylemeyi sürdürdü-

ler. Sözleri yüreğime 
ok gibi saplandı. Onlara 

güven duymaya başladım. 
Sonunda dikkatle yaşamımla ilgili 

her şeyi ama her şeyi masanın üzerine 
döktüm. Günahlı yaşamımı gördüm. 
Suçumu ve bağlılığımı anladım ve isa 
Mesih’e beni bağışlaması için yalvar-
dım. Kararım kesindi: Eğer yaşamım 
bir anlam kazanacaksa, bunu tümden 
isa Mesih kararlaştır-malıydı. Ger-
çekten de O elimden sıkı tuttu! Beni 
alkol ve uyuşturucu bağımlılıklarından 
kurtardı. Hem de bir anda! Suçluluk 
duygusundan kurtuldum. Sevinç ve ışık 
yaşamımı kapladı. Tanrı sevgisinin gücü 
beni yepyeni bir insan yapmıştı.
Ya şimdi? Mutlu bir evliliğim ve üç 
çocuğum var. Geleceğe güvenle bakı-
yorum, çünkü isa Mesih yaşamımızı 
yönetiyor ve bize yol gösteriyor.”

Hasan

Hasan yaşam 
öyküsünü anlatıyor ...

Crystal Clear Words! 

Parlayan gerçekler. 
Toplumun her kesiminden sayısız insan yaşamında somut 
deneyimde bulundu. Olanaklı olduğunu sanmadıkları bir 
yolla yaşamları değişti. Umutsuzluk, baskı ve gelecek kor-
kuları içindeki yaşamlarına cesaret,  sevinçli güvenlik ve 
gerçek yaşam umudu yer-
leşti.Bu nedenle isa 
Mesih’e ilişkin her tür 
çarpık fantazi ürünü resmi 
unutun..

isa Mesih diyor: “Yaşam Ben’im” Yuhanna 14:6
isa Mesih’e iman eden, yaşamına anlam kazandırır.

isa Mesih diyor: “Ben dünyanın Işığı’yım” Yuhanna 8:12
isa Mesih’e iman eden, karanlıkta çaresiz dolaşmaz.

isa Mesih diyor: “Yaşam ekmeği Ben’im” Yuhanna 6:35
isa Mesih’e iman eden, yaşam açlığı çekmez.

isa Mesih diyor: “Gerçek Ben’im” Yuhanna 14:6
isa Mesih’e iman eden, sarsılmaz temele sahiptir.

isa Mesih diyor: “Yol Ben’im” Yuhanna 14:6
isa Mesih’e iman eden, mutlak hedefe ulaşır.

isa Mesih diyor: “Ben kapıyım” Yuhanna 10:9
isa Mesih’e iman eden, Tanrı yanında konut bulur.

isa Mesih diyor: “Ben iyi Çoban’ım” Yuhanna 10:11
isa Mesih’e iman eden, O’nun harika kayrasına kavuşur.

isa Mesih diyor: “Diriliş Ben’im” Yuhanna 11:25
isa Mesih’e iman eden, artık ölümden korkmaz.
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�sa Mes�h  -  k�mse Sen�n g�b� değ�l!

Kutsal, pak, günahsız, doğru, 
sevgi dolu, merhametli, sadık, 

iyilik dolu, her şeye gücü 
yeten, gerçek olan... Hatta 
Sen’den nefret edenler bile 

kabul etmeliler: isa Mesih, sen 
eşsizsin - olağanüstü - harika - 

muhteşem!

isa Mesih - ne bir efsane, ne de bir masal 

kahramanı!
Kurgu bilim halk kahramanı değil. Ölüp 

giden bir peygamber de değil. isa Mesih - 

diri ve gerçek RAB. Yaşanılabilen. Geçmişte 

olduğu gibi, şimdi de! Tüm din kurucuları 

ölmeliydiler; isa Mesih yaşıyor. O sonsuzlar 

boyu var Olan Tanrı’dır.

isa Mesih - Benzersiz - Harika!
Sahip olmayı arzuladığımız, isa Mesih’in 

örnek olarak yaşamadığı bir özellik var mı?

Hiç bir tane bulamazsınız!

isa Mesih - Sevgi.
O insanları seviyor, çünkü Tanrı’nın 

yaratıkları onlar. Ayrımsız, herkesi! 

Olduğumuz gibi. Tüm yürekle, kusursuz 

sevgiyle. 
Yuhanna 15:9-13

isa Mesih - Sabır.
işitmekte ve dayanmakta sabırlı. 
O’nun yanında, çevremizde bizim derin 
sorunlarımız ve kaygılarımız için zaman 
ayıran biri var oldu-ğunu biliyoruz.
Yuhanna 4:1-26

isa Mesih - Seven ilgi.
insansal başarısızlıklar karşısında kayıtsız 
kalmadı. Sıklıkla sorunları çözdü. Bununla 
yüceliğini sergiledi. Öğrencileri, O’nun 
insanlara gösterdiği sevgi dolu ilgiden 
etkilenmişlerdi.
Yuhanna 2:1-12

isa Mesih - Kutsallık.
Göksel Babası’nın yüceliği konu olduğunda 
ödünsüzdü. Tanrı evini “alışveriş merkezi” 
yapmak isteyenlerle çatıştı. O’nun kutsal 
huzuru o denli etkileyiciydi ki, insanlar O’na 
saygı gösteriyorlardı.
Yuhanna 2:13-22

isa Mesih - Yardım.
Bunu haçta görüyoruz. Büyük acılar içinde 
olmasına karşın, bu elveda sahnesinde 
annesini unutmuyor. Onun geleceğiyle 
ilgileniyor.
Yuhanna 19:25-27

isa Mesih - Cömertlik.
insanlar isa Mesih’i her yerde izledi. Nereye 

gitmişse kalabalıklar oraya kümelendi. 

Merakla dinlediler O’nu.Binlercesini ekmekle 

doyurdu. Hiç kimse aç geri dönmedi evine.

Yuhanna 6:1-15

isa Mesih - Şefkatlilik.
Derin suç ve günaha batmış insanlara 

parmağını doğrultmadı. Düzenbazlara, 

ayartıcılara, zina işleyenlere ve 

dolandırıcılara acıdı. O yürekleri biliyordu. 

Vicdanlarına baktı. Sevecenlik gösterdi. 

Hatta bazı kez onlar için ağladı. Sıkıntılarını 

ve yaşamlarını zincire vuran bağları 

tanıyordu. Ve onları kurtardı.

Luka 19:1-10

isa Mesih - Duyarlılık.
insanlar hiç çekinmeden en özel sırlarını 

O’na açtılar. O’nun yakınında olmak huzur

veriyordu onlara. O denli duyarlıydı ki, 

herkesten farklı davranıyordu. Sevgi ve

sevecenlik doluydu işleri. Hatta çocuklar bile 

yanından ayrılmak istemiyordu.

Luka 8:40-48

isa Mesih - Tanrısal merhamet.
isa Mesih gittiği her yerde hastaları 
iyileştirdi. Acılarıyla ilgilendi. Tüm sıkıntıda 
olanlar için acıma duyuyordu. insanların 
çaresizliklerini hep gördü. Korku dolu 
yürekleri için merhamet duydu. Çobansız 
koyunlar gibi üzgün ve dağınık olduklarını 
görünce onlara ilgi gösterdi.
Matta 9:36

isa Mesih - iyilik.
Sıklıkla yılgın insanlara rastladı. Hayal 
kırıklıklarını anlattılar O’na. Yardım 
beklediler. Tatlı bir söz. Anlayış. O’nun 
sözleri kurumuş cana dökülen taze su 
gibiydi. Varlığı etrafa öylesi iyilik 

saçıyordu ki, toplumun dışladığı insanlar 
bile O’na güvendi. 
Markos 1:40-45

isa Mesih - Aflık.
O yürekleri görebiliyordu. insanların 
düşünceleri O’nun için açık kitap gibiydi. 
insanların zayıflık ve hatalarını asla 
yüzlerine vurmadı. Ama günahlarını 
yargıladı. Günahlarını önünde ikrar edeni 
bağışladı ve yüreğine derin selameti koydu.
Luka 5:17-26
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Tepelere dikilen haçlar isa Mesih’in zaferini ilan ediyor.

�sa Mes�h  -  b�z �nsanlardan o denl� farklı...

“Çünkü Tanrı dünyayı o denli 
sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. 

Öyle ki, her kim O’na iman 
ederse mahvolmasın, ancak 
sonsuz yaşama kavuşsun.”

Yuhanna 3:16

“Bizim sadece kin duyduğumuz yerde Sen seviyorsun. Birbirimizi ölüme verdiğimiz 

yerde merhamet gösteriyorsun. Bizim yalnız hata ve zayı� ık gördüğümüz yerde Sen 

övüyorsun. Nefret ektiğimiz yerde barış dağıtıyorsun. Doymak bilmez benliğimizi 

putlaştırdığımız yerde Sen canını bizim için ölüme veriyorsun.”

Umutsuz
Biz insanlar günah nedeniyle umutsuzuz, Tanrı’dan ayrı düştük ve kayıp 

şekilde mahva gidiyoruz. Ama Tanrı sevgisi o denli yüce ki, bizi sonsuz yok 

olmaya bırakmıyor! O’nun sevgisi anlatılamaz acı çekiyor.

Kurtuluşsuz

Tüm hayır-sevap işlerimiz, ne kadar bol da olsalar bizi kurtaramazlar. isa 

Mesih bu nedenle geldi! O, günahsız kişi, günahlarımız ve düşüklüklerimiz 

yüzünden kutsal ve adil Tanrı önünde bizim hak ettiğimiz cezaya kefaret 

etti. Bu nedenle isa Mesih umutsuz ve kayıp insan için tek kurtuluş yoludur. 

Tanrı’nın kusursuz ve sonsuz sevgisinin açıklanışı! 

isa Mesih - 

“Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Çünkü göğün altında, insanlar arasında bizi kurta-

rabilecek verilmiş başka hiçbir ad yoktur.” Habercilerin işleri 4:12

“isa Mesih 

her zaman hayal 

edebileceğimden de 

fazlasını verdi.”
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�sa Mes�h haçta – 
Tanrı sevg�s�n�n doruk noktası.

Luka, bölümler 22 ve 23. 
Hayır, başarısızlık değil, Tanrı’nın harika 
kurtuluş tasarısıydı. Berbat bir yenilgi değil, 
yüce bir zafer.

isa Mesih bizi mahvolmaktan ve korkunç ce-
hennemden kurtarmak için Kurtarıcımız olarak 
geldi.

Tanrı tarafından yargılanma-yalım diye, haç 
üzerinde ölümüyle günahlarımızın bedelini 
ödedi.

isa Mesih günahlarımızı yük-lendiğinde kutsal 
Tanrı’nın öfke-si O’nun üzerine indi. Hepimiz 
Tanrı buyruklarını çiğnedik. istisnasız herkes!

isa Mesih’in yerimize haç üzerinde kurban oluşu 
bize Tanrı’yla barışı sağladı.

Ve isa Mesih’in kanı, O’na yürekten tövbe ve 
iman eden herkesi günahtan ve suçtan arıtır.

isa Mesih’in haçtan seslendiği “Sonuçlandı!” 
sözü duyulan en yüce zafer ilanıdır!

Luka, bölüm 24. 
Hayır, isa Mesih mezarda kalmadı. Üçüncü gün 
ölümden dirildi. O yaşıyor! O diri olduğundan, 
isa Mesih’e iman eden herkes sonsuz yaşama 
kavuşuyor. isa Mesih’e olan kişisel iman aracılı-
ğıyla O’nun diriliş zaferine paydaşlığımız vardır. 
Ve bu diriliş gücü, isa Mesih adında bize günah, 
ölüm ve şeytan üzerine galibiyet garantisidir.

Ya diğer din kurucuları? Birçoklarını etkileri 
altına almadılar mı? Şimdi neredeler? Diğer in-
sanlar gibi hepsi öldüler. Son nefesini vermesi 
gereken ölümlü yaratıklardı. Ama isa Mesih 
yaşıyor!

O kendisine ilişkin şöyle diyor:

”ilk ve Son Ben’im. Diri Olan da Ben’im. Öldüm ve işte 
çağlar çağı diriyim” 
Vahiy 1:17-18

�sa Mes�h d�r�ld�! – 
Günaha, ölüme, şeytana karşı yeng� kazandı O.

Hayır, isa Mesih mezarda kalmadı. Üçüncü gün 
ölümden dirildi. O yaşıyor! O diri olduğundan, 

Bir mağara mezar girişi

Sonuçlandı!Sonuçlandı!
John 19:30
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�k� Yol - �k� Hedef.      Seç�m b�ze düşüyor!

Tanıyın Tanrı önünde günahlılığını-
zı ve O’nun öfkesinin adil yargısını 
hak etti˘ğinizi.

Alın aflığı imanla armağan olarak. 
isa Mesih’in dökülen kanı bizi her 
günahtan arıtır.

Güvenin Tanrı Sözü’ne. O her 
zaman sözünde durur. Tanrı ger-
çektir. Yalan söyleyemez.

Bildirin duanızda günah ve suçla-
rınızı. Ve O’ndan bağışlanmanızı 
dileyin.

isa Mesih diyor, 
“Dar kapıdan girin. Çünkü mahva götüren kapı 
geniş, yol da kolaydır. Ondan girenler pek çoktur. 
Oysa, yaşama götüren kapı dar, yol da çilelidir. 
Onu bulanlar azdır” 
 Matta 7:13-14

“isa Mesih’e güvenen 
hiçbir şey yitirmez,
aksine her şeyi kazanır!”

Sonsuz ölüm Sonsuz yaşamSonsuz yaşamSonsuz yaşamSonsuz yaşam

Yaşamı seçin!
isa Mesih’in kurtaran elini tutun. Tek doğru kararı verin.

1.
2.

3.
4.
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Dua “Günahlarımızı açıkça söylersek güvenilir olan ve hakça davranandır; 
öyle ki, günahlarımızı bağışlar ve bizi her suçtan arıtır.” I Yuhanna 1:9

Sakin bir yer arayın.

Bir duayla Rab isa Mesih’i kişisel kurtarıcınız 
olarak yüreğinize alabilirsiniz. O sözlerinizi 
ciddiye alır. O’nunla konuşurken sizi dinler. 
Yandakine benzer bir duayı kendi sözlerinizle 
O’na söyleyebilirsiniz:

Rab isa Mesih, kayıp bir günahlı 
olduğumu anladım. Sana muhtacım. 
Tüm günah ve suçlarımı önün-de ikrar 
ediyorum. Şimdiye dek yaşamım kendi 
ellerimdeydi.

Yalvarırım bağışla yalanları-mı, kinimi, 
kıskançlıklarımı,ahlâksızlıklarımı, sevgisizlik-
le-rimi, adaletsizliklerimi, (anımsadığınız diğer 
günahları-nızı da ikrar ediniz). 

Şu anda anımsamadığım, bilmediğim günahla-
rımı da affet. Her tür batıl inanç, büyücülük, 
falcılık ve kötü bağlardan beni kurtar.

Tüm yürekten pişmanlık duyuyorum. Beni 
arıt. Bağışla.

Senin kanın haçta benim için de döküldü. Şu 
andan itibaren yaşamımı sen yönet. Tümünü 
ellerine al! Dilediğin gibi değiş-tir beni. Kalbi-
mi sana açıyo-rum. Yaşamımdaki ilk sırayı sen 
al. Beni Tanrı çocuğu yap.

Vaat ediyorsun: Seni kabul edenlerin her biri 
Tanrı çocuğu

olacak! (Yuhanna 1:12). Sen sözünde duran 
olduğun için beni çocuğun olarak kabul 
ettiğine inanıyorum. Senin kutsal vaatlarının 
tümüne güveniyorum. 

Rab isa Mesih, yaşamımın efendisi sen ol. 
Sana hizmet

etmek istiyorum. Beni götürdüğün her yerde 
seni izlemek istiyorum. Amin!

“Son saatinizde geçerli 
olan yalnız şudur: isa 
Mesih’e ait miyim? Diğer tüm şeylerin değeri hiçtir.”

Yaşamınıza ilişkin düşünün.

Duanızda Tanrı’yla konuşun.
Telefon açmak kadar kolay.
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Ya ş�md�?

Şükrkredin kurtuluşunuz için 
her gün. Hamdedin günahlarınızın 
bağışlandığına. Sonsuz yaşamınız 
için teşekkür sunun. Tanrı’nın 
Sözü’nde vaat ettiği gibi Tanrı 
çocuğu olduğunuza teşekkür edin. 
 Koloseliler 1:12

Söyleyin başkalarına artık 
yaşamınızın Rab isa Mesih’e ait 
olduğunu. Kurtuluş yolunu nasıl 
bulabileceklerini başka insanlara  da 
anlatın.
 I Selanikliler 1:8 -10

Sevinin! Parlak, sonsuz, yüce bir 
geleceğe doğru ilerliyorsunuz. 
 1 Corinthians 2:9

Paydaşlık için diğer inanlılarla 
birarada olun; bu çok önemlidir. 
Sağlıklı Kutsal Kitap öğretisi olan bir 
topluluğa katılın. 
 Habercilerin işleri 2:42

imanınızın başkalarına tanıklığı için 
Rab isa Mesih adına vaftiz olun. Tanrı 
bunu bekliyor. Kutsal Kitap şöyle 
diyor: “O’nun sözünü benimseyenler 
vaftiz edildiler”  
 Habercilerin işleri 2:41

Okuyun Kutsal Kitap’ınızı hergün! 
Bu size iman cesareti, yeni güç ve 
içsel destek verecektir. Size yüce he-
defe giden doğru yolu gösterecektir.
 Matta 4:4; Habercilerin işleri 17:11

Yaşayın Tanrı buyrukları uyarınca! 
Böylece Tanrı’ya olan sevginiz açığa 
çıkar! Bu konuda başkalarına örnek 
olun. Tanrı itaat edilmeğe layıktır. 
Sizi bunun için bereketleyecektir.
 Romalılar 12:1-2

“Yaşam sorunları üze-
rime hep birden de gel-
se, Rab isa Mesih’in 

her şeyi iyi yapacağına iman ediyorum.”

iman      büyümelidir.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
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  �sa Mes�h yen�den gel�yor!  -  Sev�nç Get�ren gerçek

O şu vaadı verdi: 
“ işte kısa zamanda geliyorum” Vahiy 22:7

O’nun yeniden gelişi yakında. Günümüzdeki be-
lirtiler isa Mesih’in Kutsal Kitap’taki peygam-
berlik sözlerinin yerine geldiğini kanıtlıyor. 

Matta bölüm 24’ü ve Luka bölüm 21’i okuyun.

Olayların gelişim dizisi:
ilkin isa Mesih sadece O’na iman eden ve kendi-
sine ait olanlara geliyor. 
I Selanikliler 4.

 Onları göksel evlerine, Tanrı’nın yüceliğine 
alacak. Orada artık acı ve sıkıntı bulunmaya-
cak. Ölüm bizleri ayırmayacak. Hastalık kalma-
yacak. Gözyaşı akmayacak. Korku salan karan-
lık olmayacak. O sonsuz yurt tüm kurtulmuş 
Tanrı çocuklarının vatanı olacak. 

Vahiy 21

bkz. Sayfa 28-31

“Tanrı’nın kendisini sevenlere hazırladıklarını ne göz 
gördü, ne kulak duydu, ne de yürek kavradı”
I Korintoslular 2:9

Sonra isa Mesih kurtulmuş inanlılarıyla birlikte 
tanrısızları yargılamaya gelecek. Yaşayan-ları 
ve ölenleri. 
Romalılar 2:5’i okuyun.

Tüm günahlılar  isa Mesih önünde titreyerek 
diz çökecek. Her dil bir zamanlar alaya alınan 
isa Mesih’in Rab olduğunu Tanrı yüceliği için 
ikrar edecek.

Alaycıların ve küfürbazların gülüşleri kursakla-
rında takılı kalacak. isa Mesih’e omuz silken 

umursamazlar ürküp korkacak. Hak ettikleri 
cezayı alacaklar: Sonsuz mahkümiyet!

“Benim için ölüm döşeğin-de kurtulmamış canın acı çekişini görmekten daha korkunç bir şey yoktur.”
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B�l�yor musunuz, 
ş�md� nerede olduğunuzu?

Please v�s�t our onl�ne store at
www.gbv-d�llenburg.de

Bu dünyadaki yaşam süreniz kısıtlı. 
Ölüm hepimizin kaçınılmaz 
sonu. Sonsuzluğa ilişkin 
hedefiniz nedir? Yol-
culuğunuz sizi nereye 
götürüyor? isa Mesih’in 
sonsuz yüceliğine mi, 
yoksa sonsuz mahva mı? 
Seçim sizin!

Şu kısa yaşam nedir ki? Bir 
nefes. Bir anlık ses veren bir nota. 
Belki kariyer yaptınız. Başarılıydınız. Ulaşmak 
istediğiniz her hedefe vardınız. Ancak, isa 

Mesih’siz sonuçta her şeyi yitirdiniz: 
Sonsuz kurtuluşunuzu.

Bu nedenle, doğru kararı verin! 
Henüz vakit var. isa Mesih sizi 
de kendisine çağırıyor: “işte 
bak, kapıda durup çalıyorum. 
Her kim sesimi duyup kapıyı 

açarsa, onun yanına girece-
ğim...”   (Vahiy 3:20).

Bu dünyadaki yaşam süreniz kısıtlı. 
Ölüm hepimizin kaçınılmaz 

yoksa sonsuz mahva mı? 

Şu kısa yaşam nedir ki? Bir 
nefes. Bir anlık ses veren bir nota. 
Belki kariyer yaptınız. Başarılıydınız. Ulaşmak 

Mesih’siz sonuçta her şeyi yitirdiniz: 
Sonsuz kurtuluşunuzu.

Bu nedenle, doğru kararı verin! 
Henüz vakit var. isa Mesih sizi 
de kendisine çağırıyor:
bak, kapıda durup çalıyorum. 
Her kim sesimi duyup kapıyı 

açarsa, onun yanına girece-
ğim...” 

Kararımon:
* Rab isa Mesih’e Kurtarıcım ve Rab’bim olarak iman ediyorum!

Adım:

Tarih:

“Kendisini kabul edenlerin tümüne -O’nun adına iman edenlere- Tanrı’nın çocuk-
ları olma yetkisi verdi” (Yuhanna 1:12)

The Good Seed, Daily Calendar
Each page of this calendar contains a Bible verse and a matching text. 

Some feature gospel messages and others strength and encouragement 
to the reader.

Read the calendar online at www.gbv-online.org!

Download our free app „The Good Seed“!

 www.gbv-online.org!

 „The Good Seed“!

www.gbv-online.org

 d�fferent
 languages
 free to use
 books
 lectures
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isa Mesih
No other person has ever the subject of more controversial opinions 
than Jesus Christ. Some has ever been Him. Others hate Him. Most, 
however, avoid the uncomfortable subject of “Jesus” altogether.

He knows humans like none other. His words are truth. With Him ever-
yone knows precisely where they stand. Yet no one ever brought to 
light more disagreements than He did. It is particularly noticeable that 
wherever Jesus Christ comes, those who feel particularly drawn to Him 
are the poor, the sick, and the social outcasts.

Jesus – this name sounds like music to His supporters' ears, but for the 
majority of His opponents it is a provocation. Why do some wear their 
fingers to the bone producing books about One they allege is dead, whi-
le millions say He is alive?

If you take in everything that He said and did, you will recognize that 
Jesus Christ is truly Our Only Real Hope.

  113 4560  Jesus Our Only Real Hope  Turk�sh

ISBN: XXX


