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Başlangıç

Eğer “Emmaus Yolu” adlı filmi izlemişseniz
(ing. Road To Emmaus) Rab İsa Mesih
hakkında güçlü bir mesaj öğrenmişsinizdir.
Çünkü film, Kutsal Kitap ve İsa Mesih
hakkındaki bilgilerinizi gözden geçirmenize
sebep olmuştur. Benzer şekilde bu kitap da
Mesih ve Kutsal Kitap hakkında daha fazla
öğrenmenize yardımcı olmak için
hazırlanmıştır.

Kitabın her bölümü Mesih’in dirilişinden sonra,
Emmaus Yolu ile devam eden öğretişler
hakkındadır. Daha ileri çalışmalar yapmak
isteyenler için de ayrıca kaynak notlar
içermektedir.

Kutsal Kitap ve Mesih İsa hakkındaki bu notları
okurken ve çalışırken Tanrı sizleri bereketlesin.

3

Bölüm – 1

Mesih’in Mucizeleri ve
Öğretişleri
GİRİŞ

Paskalya Pazarı öğleden sonra ne oldu?
Mesih’in iki öğrencisi son günlerde olan olaylar
hakkında şaşırmışlardı ve kaygılıydılar. Onların
sevgili arkadaşı İsa Mesih’le alay edilmiş,
dövülmüş (kamçılanmış) ve çarmıha gerilerek
öldürülmüştü. Bu öğrenciler Yeruşalim’den
altmış ok atımı uzaktaki Emmaus köyüne
gidiyorlardı. Onlar hayalkırıklığı içindeydiler
çünkü Mesih’in büyük bir lider olacağını
düşünüyorlardı. Fakat onlar böyle düşünürken,
onların ve büyük bir tanıklar kalabalığının gözü
önünde Mesih ölmüştü. Onlar bu düşüncelerle
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Mesih İsa Emmaus yolunda öğrencilerle konuşuyor.
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konuşarak ilerlerken, yanlarına yabancı biri
geldi. İlginçtir, bu yabancı kişi Mesih’ti fakat
arkadaşları O’nu tanımadılar. Yola hep birlikte
konuşarak devam ederken, onlar yüreklerindeki
kaygıları paylaştıkça bu yol arkadaşları onlara
Tanrı’nın günahkarları affeden büyük planını
anlatıyordu (Luka 24:13-35).

Bu iki arkadaş yanlarına katlan yabancıya
(Mesih İsa’ya), Mesih’le birlikteyken görmüş ve
duymuş oldukları mucizeleri ve öğretileri
anlatıyorlardı.
1: Mesih’in gerçekleştirdiği mucizelerden
birini hatırlayalım

Luka 5:17-26
17Bir

gün

İsa

öğretiyordu.

Celile’nin

ve

Yahudiye’nin bütün köylerinden ve Yeruşalim’den

gelen Ferisiler’le Kutsal Yasa öğretmenleri O’nun
çevresinde oturuyorlardı. İsa, Rab’bin gücü

sayesinde hastaları iyileştiriyordu.
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O sırada

birkaç kişi, yatak üzerinde taşıdıkları felçli bir

adamı evden içeri sokup İsa’nın önüne koymaya
çalışıyordu.

19

Kalabalıktan ötürü onu içeri

sokacak yol bulamayınca dama çıktılar, kiremitleri

kaldırıp adamı yatakla birlikte orta yere, İsa’nın
önüne indirdiler.

20

İsa onların imanını görünce,

“Dostum, günahların bağışlandı” dedi.

6
21

Din bilginleriyle Ferisiler, “Tanrı’ya küfreden bu

adam kim? Tanrı’dan başka kim günahları
bağışlayabilir?” diye düşünmeye başladılar.

22

Akıllarından geçenleri bilen İsa onlara şöyle

seslendi:

“Aklınızdan

geçiriyorsunuz?
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yürü’ demek mi?

24

neden

Hangisi

böyle
daha

şeyler

kolay,

‘Günahların bağışlandı’ demek mi, yoksa ‘Kalk,
Ne var ki, İnsanoğlu’nun

yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip

olduğunu bilesiniz diye...” Sonra felçli adama,

“Sana söylüyorum, kalk, yatağını toplayıp evine
git!” dedi.

25

Adam onların gözü önünde hemen ayağa kalktı,

üzerinde yattığı yatağı topladı ve Tanrı’yı
yücelterek evine gitti.
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Herkesi bir şaşkınlık

almıştı. Tanrı’yı yüceltiyor, büyük korku içinde,

“Bugün şaşılacak işler gördük!” diyorlardı.

Tanrı’nın sonsuz Oğlu İsa Mesih oraya hasta
gelen adamda iman gördü. Mesih bu adamı
günahlarının bağışlandığından emin kıldı. Bu
felçli adam yaptığı iyi işlerden dolayı değil,
Mesih ona günahların bağışlanması
armağanını verdiği için iyileşti.
Mesih İsa günümüzde de günahları aynı
şekilde affediyor. Mesih’in verdiği günahların
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Felçi adam Mesih’in emri ile ayağa kalktı
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affı, yaptığımız iyi işlerden dolayı değil, bir
armağan olarak bizimdir.

İsa günahları nasıl bağışlıyor? Mesih bizim
yerimize Yasa’yı mükemmel bir şekilde tuttu ve
çarmıhta bütün insanların günahlarının borcunu
ödedi. Mesih İsa günahların affını bir armağan
olarak verir. İyi işler yaparak ya da daha
mükemmel bir şekilde yaşamaya çalışarak
günahların affını kazanamayız. O’na iman eden
herkese günahların affı (sonsuz kurtuluş) bir
armağan olarak verilir.

Felçli adamın iyileşmesine tanık olan dini
önderler İsa’ya kızmışlardı. Çünkü onlar İsa’nın
sonsuz Tanrı Oğlu olduğuna ve günahları
affedemeyeceğine inanıyorlardı. Onlar İsa’yı
Tanrı’ya küfür etmekle ve kendisini Tanrı gibi
göstermeye çalışmakla suçladılar.

Çünkü Mesih İsa gücü her şeye yeten (kadir)
Rab’dir; ve O oradaki insanların aklından
geçenleri biliyordu. Bu yüzden onlara “Hangisi
daha kolay, ‘Günahların bağışlandı’ demek mi,
yoksa ‘Kalk, yürü’ demek mi?” diye sordu. Siz
ne düşünüyorsunuz? Felçli birini iyileştirmek mi
yoksa onun günahlarını bağışlamak mı zordur?
İsa o gün oradaki herkesin gözü önünde felçli
adamı iyileştirdi. İsa hem iyileştirme gücünün
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hem de günahları affetme yetkisinin olduğunu,
o gün oradaki herkesin bilmesini istedi. Ve o
adam iyileşti! Adam yatağını toplayıp ayağa
kalktı. Herkes şaşırmıştı, herkes Tanrı’yı
yüceltti ve bazıları İsa’nın gücü her şeye yeten
Rab olduğuna iman etti.

Mesih günahların affını size de bir armağan
olarak vermeyi istiyor. Mesih sizlerin bütün
günahlarını karşılıksız olarak affetmeyi istiyor.
Mesih’in söylediklerine iman edin; Mesih’in
Tanrı’nın sonsuz Oğlu olduğuna iman edin;
O’na iman eden her kimsenin bütün
günahlarını yıkayabileceğine (aklayacağına)
iman edin. O zaman ruhsal bir mucize
gerçekleşecektir: Tanrı sizi imana getirecektir
ve Mesih’in herkes için kazandığı günahların
affı (kurtuluş) sizin olacaktır; ve sizler hem bu
yeryüzünde hem de göklerde Tanrı’nın çocuğu
olacaksınız.
— Bazı kimseler Mesih’i görmek için
toplandılar; bazı kimseler O’nun gücüne
olan iman ile, hasta arkadaşlarını Mesih’in
görebilmesi için çatıyı deldiler.
— Dini önderler Mesih’in günahları
affedebileceğine inanmadılar.
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— İsa felçli adamı iyileştirdi ve dini önderler
dahil, herkesin O’ndaki günahların affı
gücüne (yetkisine) iman etmesi istedi.

— Günahlarımızın affedilmesini kendimiz
kazanamayız. Çünkü Tanrı mükemmel
olduğu gibi, O’nun talepleri de
mükemmeldir. Günahkar olduğumuz için
mükemmel olamayız. Mesih İsa bizlerin
yerine mükemmel biri oldu, günahların affı
armağanını bizlerin yerine kazandı ve bize
bunu karşılıksız bir armağan olarak verdi.

— Mesih İsa her günahın bedelini ödediği için,
her günahlı kişi iman ile bu armağanı
alabilir.
2: Mesih’in öğretişlerinden birini
hatırlayalım

Yuhanna 6:25-29, 35
25

O’nu gölün karşı yakasında buldukları zaman,

26

İsa şöyle yanıt verdi: “Size doğrusunu

“Rabbî, buraya ne zaman geldin?” diye sordular.

söyleyeyim, doğaüstü belirtiler gördüğünüz için

değil, ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni
arıyorsunuz.

27

Geçici yiyecek için değil, sonsuz

yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Bunu

size İnsanoğlu verecek. Çünkü Baba Tanrı O’na

bu onayı vermiştir.”
“Tanrı’nın

istediği

yapmalıyız?”

29

28

Onlar da şunu sordular:

işleri

yapmak

için
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ne

İsa, “Tanrı’nın işi O’nun gönderdiği

kişiye iman etmenizdir” diye yanıt verdi.
35

İsa, “Yaşam ekmeği Ben’im. Bana gelen asla

acıkmaz,

bana

susamaz” dedi.

iman

eden

hiçbir

zaman

Mesih İsa gölün karşı yakasına geçtiği zaman
bile kalabalıklar O’nu görmek için geliyordu.
Öncesinde birkaç ekmek ve balıkla 5000
kişiden fazla bir kalabalığı doyurmuştu. İsa’yı
takip etmeye çalışanlardan çoğu daha fazla
yiyecek almak için geliyordu (krş. Yuhanna
6:13). Ancak İsa sonsuza dek kalıcı olan
yiyeceği –ruhsal yiyeceği– aramalarını söyledi.
Çünkü insanlara iyi işler yaparak ruhsal şeyler
edinebileceği öğretilmişti.

İsa ise önemli bir ders öğretmişti; Baba Tanrı
mükemmel olduğu gibi bizlerin de mükemmel
olmasını isterdi. Fakat hepimiz günah işlemiştik
—hiç birimiz mükemmel olmadığı gibi,
mükemmel olmaya da yaklaşamazdık. Fakat
Baba Tanrı her bir günahı ödemesi için İsa
Mesih’i göndermişti. İsa mükemmel yaşadı ve
bizim yerimize Yasa’yı mükemmel bir şekilde
tuttu. Yasa’nın talep ettiği yargıyı bizim
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yerimize üstlendi. Bizim layık olduğumuz
cezayı üstlendi; çarmıhta acı çekerek ölmekle
bedelimizi ödedi. Mesih’in ceza çekmesi bizim
günahlarımız sebebiyle oldu. Bizlerin
günahlardan dolayı acı çekmesi yerine Mesih
bizlere günahlardan bağışlanmayı bir armağan
olarak vermektedir. Bu yüzden umudumuz İsa
Mesih’tir çünkü mükemmel bir şekilde
yaşamıştır; bizlerin yerine [ve bizim için]
mükemmel bir şekilde yaşamış ve suçlarımızı
kendisi üstlenmiştir. Mesih çarmıhtaki ölümüyle
her günahı ödemiştir.

Mesih’in kendisini “yaşam ekmeği” diye
tanımlaması bu yüzdendir. Mesih bu ruhsal
ekmeği hepimizin almasını istiyor. Sonsuz
yaşam boyunca kalıcı olan yaşam ekmeğini
İsa’nın bize vereceğine iman edin.

Mesih İsa’ya iman edenler asla ruhsal olarak
acıkmaz, asla ruhsal olarak susamaz. Çünkü
Mesih İsa böyle bir ekmeği bize verecektir.
İsa’dan gelen bu ruhsal ekmeğe sahip olan
herkes, Tanrı ile sonsuza dek cennette
yaşayacaktır.

— Mesih İsa pek çok mucize gerçekleştirdiği
ve kalabalıkları doyurduğu için, bazıları
daha fazla yiyecek için bazıları daha fazla
O’ndan dinlemek için O’nu izlemiştir.

— İsa herkesin iman etmesini, ruhsal
yiyecekten alarak günahların affına
kavuşmasını istemiştir.
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— Bütün insanlar, iyi insanlar bile günah
işlemiştir ve bu yüzden herkes İsa’nın
kurtarıcılığına muhtaçtırlar.

— Mesih İsa doğumundan itibaren bütün
yaşamı boyunca kutsal bir şekilde yaşdı ve
Yasa’yı mükemmel bir şekilde tuttu.

— İsa Mesih sonsuz yaşamı getiren ruhsal
ekmektir.
Bölüm Özeti – 1

Mesih’in mucizeleri O’nun gücünün her şeye
yettiğini göstermektedir. Mesih’in gücü ruhsal
şifa, günahların affı ve sonsuz yaşam verir.
Ruhsal iyileşme Mesih’e olan iman aracılığı ile
gelir. Mesih’in öğretişleri de gösteriyor ki,
günahların affı ve sonsuz yaşam umudu iman
aracılığı ile bizimledir.
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İleri Çalışma İçin

Mesih İsa’nın mucizeleri:

1. Cüzamlı bir adamın iyileştirilmesi:
Luka 5:12-13
2. Doğuştan kör olan bir adamın
iyileştirilmesi: Yuhanna 9:1-7

3. Dul kadının oğlunun diriltilmesi:
Luka 7:11-17

Mesih İsa’nın öğretişleri:

4. İsa Mesih Baba Tanrı tarafından
gönderildi: Yuhanna 5:36-40

5. Baba Sonsuz Oğul olan İsa’yı yüceltir:
Yuhanna 8:54-58

6. Gerçeğin Kralı Mesih İsa: Yuhanna
18:36-37

