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Son KUrban

Öğlen olur. İsa, üç saattir çarmıhın üstündedir. Göğü kara bulutlar kaplar. 
Gün, gece gibi olur. Durup seyredenler dehşete düşüp dağılırlar. Tepeyi, 

korku veren masum bir sessizlik örter. Üç saatin sonunda İsa yüksek sesle bağırır:

“Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?” (Matta 27:46)

Çarmıh sunağında Tanrı’nın sonsuz Oğlu, Tanrı’dan ayrılmanın 
dehşetini hissetti. Karanlığın egemen olduğu bu saatler sırasında Tanrı, 
insanların gözlerinden gizlenmiş olarak tüm günahlarımızı aldı ve onları 
kutsal Oğlu’nun üzerine koydu. İsa, nihai günah sunusu oldu. 

Dünyanın geçmişteki, bugünkü ve gelecekteki günahları İsa’nın üzerine 
yüklendi. Tanrı gözlerini İsa’dan uzaklaştırmak zorunda kaldı, çünkü O’nun 
“gözleri kötüye bakamayacak kadar saftır” (Habakkuk 1:13). Tanrı’nın 
günaha karşı olan öfkesi, üç uzun saat boyunca kendi yakmalık kuzusunun 
üstüne saçıldı. Tanrı’nın Kuzusu, bir sunak üzerinde kurban edilen bir kuzu 
gibi gökyüzü ve yeryüzü arasında, Tanrı ve insan arasında çarmıhta asılı 
kaldı. Sınırsız Olan, bizim bu zamandaki cehennemimize katlandı, öyle 
ki, bizim sonsuzluktaki cehenneme katlanmamıza gerek kalmasın. 

Sonra görev yerine getirildi.

İsa, günahkârların hak ettikleri cezayı üzerine aldığını ve Eski Antlaşma’nın 
peygamberliklerini yerine getirdiğini bilerek şöyle dedi:

“Tamamlandı!”

Sonra başını eğerek ruhunu teslim etti. (Yuhanna 19:30)

O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağıya doğru yırtılarak ikiye bölündü.
Yer sarsıldı, kayalar yarıldı. (Matta 27:51)

Yüzlerce yıl boyunca, kuzular kesilmiş ve tapınağın sunağında yakılmışlardı. 
İsa öldüğü zaman, Tanrı her yıl günahı örtmek için kanın serpildiği özel odayı 
gizleyen perdeyi yırtarak açtı. Tanrı perdeyi yırtarken, şunları beyan ediyordu: 
Tamamlandı! Günah borcu tamamen ödendi! Benim Kuzum dünyanın günahı için 
kendi kutsal kanını dökmüştür. Artık bundan sonra günahlar için hayvan kanı kabul 
etmeyeceğim. Benim sevgili Oğlum nihai Kurban’dır. O’na iman eden herkes için 
cennetin kapısı ardına kadar açıktır! (Yeni Antlaşma’daki İbraniler Kitabı’na bakınız.)

Peygamber Yeşaya yedi yüz yıl önce şunları yazdı:

Bizim isyanlarımız yüzünden O’nun bedeni deşildi. Bizim 
suçlarımız yüzünden O eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan 
ceza O’na verildi. Bizler O’nun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz 
koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. 
Yine de Rab hepimizin cezasını O’na yükledi. (Yeşaya 53:5-6)

Tamamlandı!
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Kral gÖmülür

Nasıralı İsa öldü. Askerlerden biri öldüğünden emin olmak için böğrünü 
mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı. 

O’nunla birlikte öğrencilerin umutları da öldü. İsa’nın Romalıları ezip 
yeryüzünde krallığını kurması gerektiğini düşünen öğrencileri, O’nun 
üçüncü gün dirileceğine dair vaadini hâlâ anlamış değillerdi. 

Çarmıha gerilen kurbanların ölü bedenleri genellikle kentin 
dışındaki bir çöp yığınına ya da toplu halde bir mezara atılırdı. 
Ama İsa’nın bedenine bu yapılmadı. Peygamber Yeşaya yedi 
yüz yıl önce bu konuyla ilgili olarak şunları yazmıştı:

“O’na kötülerin yanında bir mezar verildi, ama 
öldüğünde zenginin yanındaydı.” (Yeşaya 53:9)

Tanrı, Oğlu’nun onurlu bir mezara gömülmesini planladı. 

“Akşama doğru Yusuf adında zengin bir Aramatyalı 
geldi. O da İsa’nın bir öğrencisiydi.

Pilatus’a gidip İsa’nın cesedini istedi. Pilatus da cesedin 
ona verilmesini buyurdu.” (Matta 27:57-58) 

Aramatyalı Yusuf ve onun arkadaşı Nikodim İsa’nın ölümünden önce, Mesih 
İsa’nın gizli izleyicileri olmuşlardı. İkisi de din önderlerinden korkuyorlardı. 
Ama İsa’nın çarmıhta çektiği acıyı gördükten sonra, artık korkuları kalmadı. 
Bu nedenle İsa’nın bedenini aldılar, onu yıkadılar ve yıldızbilimcilerin 
bebek İsa’ya getirmiş oldukları pahalı baharatın aynısı olan hoş kokulu 
baharatla birlikte temiz keten bezlere sardılar. Sonra İsa’nın bedenini 
Yusuf’un kendisi için kayaya oydurduğu yeni mezarına yatırdılar. Mezarın 
girişine büyük bir taş yuvarlayıp oradan ayrıldılar ve evlerine gittiler. 

O’nun gömülmesi bir krala yakışan bir kraliyet töreni oldu.

Ertesi sabah din önderleri Pilatus’a gittiler. 

‘Efendimiz’ dediler, ‘O aldatıcının, daha yaşarken, ‘Ben 
öldükten üç gün sonra dirileceğim’ dediğini hatırlıyoruz. 
Onun için buyruk ver de üçüncü güne dek mezarı güvenlik 
altına alsınlar. Yoksa öğrencileri gelir, cesedini çalar ve halka, 
‘Ölümden dirildi’ derler. Son aldatmaca ilkinden beter olur.’ 

Pilatus onlara, ‘Yanınıza asker alın, gidip mezarı dilediğiniz gibi 
güvenlik altına alın’ dedi. Onlar da askerlerle birlikte gittiler, taşı 
mühürleyip mezarı güvenlik altına aldılar. (Matta 27:63-66)

Bu arada, mezarın içinde, İsa’nın bedenine ne oluyordu?

Hiçbir şey!
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boş mezar

Adem’in günah işlediği günden bu yana ölüm insanlık ailesinin üzerinde zalim 
bir kral gibi hüküm sürmüştü. Eğer İsa tek bir günah işlemiş olsaydı, ölüm 

o zaman O’nun bedeni üzerinde de etkili olacak ve O’nun bedeni de çürümeye, 
kokmaya ve yavaş yavaş toprağa karışmaya başlayacaktı. 

Ama bin yıl önce Peygamber Davut şöyle yazmıştı:

“Sen Kutsal Olan’ın çürümesine izin vermeyeceksin.” (Mezmur 16:9-10)

Ölümün ve mezarın asla günah işlememiş Olan üzerinde hiçbir gücü yoktu.

İsa, öldürüldükten ve gömüldükten sonraki üçüncü günde, bazı kadınlar 
Pazar sabahı erkenden saygılarını sunmak amacıyla mezara geldiler. Ansızın 
büyük bir deprem oldu; çünkü Rab’bin bir meleği gökten indi ve mezara 
gidip taşı bir yana yuvarlayarak üzerine oturdu. Askerler korkudan titrediler 
ve sonra bayılıp yere düştüler. Ama melek kadınlara şunu söyledi:

“Korkmayın! Çarmıha gerilen İsa’yı aradığınızı biliyorum. O burada 
yok. Söylemiş olduğu gibi dirildi. Gelin, O’nun yattığı yeri görün. 
Çabuk gidin, öğrencilerine şöyle deyin: ‘İsa ölümden dirildi, 
sizden önce Celile’ye gidiyor, kendisini orada göreceksiniz.’
İşte ben size söylemiş bulunuyorum.”

Kadınlar korku ve büyük sevinç içinde hemen mezardan uzaklaştılar; koşarak 
İsa’nın öğrencilerine haber vermeye gittiler. İsa, ansızın karşılarına çıktı, ‘Selam!’ 
dedi. Yaklaşıp İsa’nın ayaklarına sarılarak, O’na tapındılar. (Matta 28:8-9)

Bu arada mezarda nöbet tutan askerler kente geldiler ve din önderlerine 
olup bitenleri anlattılar. Din önderleri askerlere yüklü bir para vererek 
rüşvet ödediler ve onlara şöyle söylemelerini istediler:

“Öğrencileri geceleyin geldi, biz uyurken O’nun 
cesedini çalıp götürdüler.” (Matta 28:12)

Ama onların söyledikleri yalanlar gerçeği gizleyemezdi. Mezar boştu!

İsa, ölerek günah borcumuzu ödedi.

İsa gömülerek, aşağıya, ölüm ve çürüme çukuruna indi.

İsa, dirilerek ölümü yendi ve şimdi şöyle diyor:

“Korkma! İlk ve Son Ben’im! Diri olan Ben’im. Ölmüştüm, 
ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler 
diyarının anahtarları bendedir.” (Vahiy 1:17-18)

Bu iyi habere inanan herkes için ölüm, aşağıdaki sözleri 
söyleyen Kral’ın varlığına açılan bir kapıdır yalnızca:

“Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız.” (Yuhanna 14:9)
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Peygamberlerİn meSajı

İsa dirildiği gün, öğrencilerinin çoğuna göründü. Önce kadınlara, sonra 
Petrus’a ve daha sonra iki yolcuya…

Aynı gün İsa’nın öğrencilerinden olan iki kişi, Yeruşalim’den yaklaşık 
11 km uzaklıkta olan ve Emmaus denilen bir köye gitmekteydiler. 
Aniden İsa yanlarına geldi ve onlarla birlikte yürümeye başladı. Ama 
onların gözleri O’nu tanıma gücünden yoksun bırakılmışlardı. İsa, 
onlara, ‘Yolda birbirinizle ne tartışıp duruyorsunuz?’ diye sordu. 

Üzgün bir halde oldukları yerde durdular. Bunlardan adı Kleopas 
olan O’na, ‘Yeruşalim’de bulunup da bu günlerde orada olup 
bitenleri bilmeyen tek yabancı sen misin?’ diye karşılık verdi. 

İsa, onlara, ‘Hangi olup bitenleri?’ diye karşılık verdi. (Luka 24:13,15-19)

Yolcular, Nasıralı İsa’nın İsrail’i düşmanlarından kurtaracak Mesih 
olduğunu umduklarını söylediler. Ama O, çarmıha gerilmişti! Ve 
şimdi de mezarı boştu! Bu duruma anlam veremiyorlardı!

İsa onlara, ‘Sizi akılsızlar! Peygamberlerin bütün söylediklerine 
inanmakta ağır davranan kişiler! Mesih’in bu acıları çekmesi ve 
yüceliğine kavuşması gerekli değil miydi?’ dedi. Sonra Musa’nın 
ve bütün peygamberlerin yazılarından başlayarak, Kutsal 
Yazılar’ın hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı.

Bu arada gitmekte oldukları köye yaklaşıyorlardı ve yolculukları 
sona ermek üzereydi. İsa yoluna devam edecekmiş gibi 
davrandı, ama onlar, ‘Bizimle kal. Neredeyse akşam olacak, 
gün batmak üzere’ diyerek O’nu zorladılar. Böylece İsa 
onlarla birlikte kalmak üzere evlerinden içeri girdi.

Yemek yemek için sofraya oturdukları zaman, İsa ekmek aldı, şükretti 
ve ekmeği bölüp onlara verdi. O zaman onların gözleri açıldı ve 
kendisini tanıdılar. İsa ise o anda gözlerinin önünden kayboldu!

Onlar birbirlerine, ‘Yolda kendisi bizimle konuşurken ve 
Kutsal Yazılar’ı bize açıklarken, yüreklerimiz nasıl sevinçle 
çarpıyordu, değil mi?’ dediler. (Luka 24:25-32)

Hemen fırlayıp kalktılar ve telaş içinde Yeruşalim’e 
döndüler, öğrencilere şöyle diyeceklerdi:

Rab yaşıyor! O, Kutsal Yazılar’da vaat edilen Kurtarıcı’dır! 
O, sunulan kurbanlarda resmedilen Kuzu’dur! O, RAB’dir!

Sonunda peygamberlerin mesajı anlam kazanmıştı.

Mükemmel bir anlam.
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Değİşmİş bİr beDen

Pazar akşamıydı. Öğrenciler birlikteydiler; kapıları kilitlemiş, 
oturuyorlardı. İsa, aniden odanın ortasında belirdi ve şöyle dedi:

“Size esenlik olsun!”

Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve böğrünü gösterdi. 
Öğrenciler Rab’bi görünce sevindiler. (Yuhanna 20:19-20)

İsa’nın on iki öğrencisinden biri olan Tomas, o akşam diğer öğrencilerin 
arasında değildi. Öğrenciler, daha sonra Tomas’a “Biz Rab’bi gördük!” dediler. 

Ama Tomas, ‘O’nun ellerinde çivilerin izlerini 
görmedikçe, çivilerin izine parmağımla dokunmadıkça 
ve elimi böğrüne sokmadıkça inanmam’ dedi. 

Sekiz gün sonra İsa’nın öğrencileri yine evdeydiler. Tomas da 
onlarla birlikteydi. Kapılar kilitliyken İsa gelip ortalarında durdu, 
‘Size esenlik olsun!’ dedi. Sonra Tomas’a, ‘Parmağını uzat’ dedi, 
‘Ellerime bak, elini uzat, böğrüme koy. İmansız olma, imanlı ol!’

Tomas O’nu, ‘Rabbim ve Tanrım!’ diye yanıtladı.

İsa ona, ‘Beni gördüğün için mi iman ettin?’ dedi. ‘Görmeden 
iman edenlere ne mutlu!’ (Yuhanna 20:24-29)

Rab daha sonra kırk gün boyunca, değişik zamanlarda 
öğrencilerine görünecek, onlarla konuşacak ve sonra gözden 
kaybolacaktı. İsa’nın dirilmiş bedeni duvarların içinden geçebiliyor 
ve düşünce hızıyla yolculuk edebiliyordu. O, böyle bir bedene 
sahip olan ilk Kişi olmasına rağmen, son Kişi olmayacaktı.

Bizler topraktan olana nasıl benzediysek, göksel olana da benzeyeceğiz.

Ölüm tek bir insan aracılığıyla geldiğine göre, ölümden diriliş 
de tek bir insan aracılığıyla gelir. Herkes nasıl Adem’de ölüyorsa, 
herkes Mesih’te yaşama kavuşacak. (1. Korintliler 15:49, 21-22)

Tanrı’nın Krallığı’nda yaşama hakkını kazanmak için hiçbir yolu olmayan 
çaresiz bir günahkâr olduğunuzu anlıyor musunuz? Rab İsa Mesih’in sizin 
yerinize, sizin günahlarınız için öldüğüne ve ölümü sizin için yenerek yaşama 
geri döndüğüne inanıyor musunuz? Eğer buna inanıyorsanız, o zaman Tanrı 
sizin artık Adem’de olmadığınızı söylüyor. Tanrı sizi Mesih’te doğru olarak 
görüyor. Bir gün siz de aynı O’nunki gibi değişmiş bir beden alacaksınız.

Ama bu bedeninizde çivi izleri olmayacak.
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ayrılış

Adem’in Şeytan’a kaptırdığı egemenliği İsa geri almıştı. İsa, Şeytan ve 
cinler, rüzgâr ve dalgalar, hastalık ve açlık, günah ve ölüm üzerinde 

sahip olduğu mutlak yetkisi aracılığıyla her şeyi mükemmel bir şekilde 
kontrol ettiğini gösterdi. Din önderleri ve askerler O’nu tutukladıkları, 
O’na işkence ettikleri ve O’nu çarmıha gerdikleri zaman, kendisine bunları 
yapmalarına O izin verdi.

İşte bu yüzden, Göksel Babası’nın evine geri dönmeden 
önce, İsa, öğrencilerine şöyle dedi:

“Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle 
gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla [adı içine] vaftiz21 edin; size 
buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın 
sonuna kadar her an sizinle birlikteyim.” (Matta 28:18-20)

İsa, aynı zamanda öğrencilerine şunları da söyledi:

“Size yeni bir buyruk veriyorum: Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi 
siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa, herkes bununla 
benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır.” (Yuhanna 13:34-35)

İsa dirilişinden kırk gün sonra, öğrencilerini Yeruşalim dışındaki Zeytinlik 
Dağı’nda topladı. Öğrenciler O’nun ne zaman geri döneceğini bilmek 
istediler.

İsa onları yanıtladı:

Onlara, “Baba’nın kendi yetkisiyle belirlemiş olduğu zamanları ve 
tarihleri bilmenize gerek yok” karşılığını verdi. Ama Kutsal Ruh22 
üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim’de, bütün Yahudiye ve 
Samiriye’de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız.”

İsa, bunları söyledikten sonra onların gözleri önünde yukarı 
alındı. Bir bulut O’nu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. 
İsa giderken, onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o 
sırada, beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında belirdi.

“Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz?” diye 
sordular. “Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını 
nasıl gördünüzse, aynı şekilde geri gelecektir.”

Bundan sonra elçiler Yeruşalim’e geri döndüler… (Elçilerin İşleri 1:7-12)

Şimdi Kral'ın cennette, “yücelik ve onur tacını” 
giyme zamanıydı. (Mezmur 8:5; İbraniler 2:9)
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zaFer KUtlamaSı

İhtişamı ve saltanatı zihninizde canlandırın. Renkler, müzik, heyecan... Yüz 
milyon melek aralarında konuşuyorlar: Kral eve dönüyor! Ama görünümü 

farklı olacak! İnsanı Tanrı’nın benzeyişinde yaratmış Olan, sonsuza kadar insan 
görünümünü taşıyacak!

Göksel kentin üzerinde derin bir sessizlik hüküm sürüyordu. 

Aniden kraliyet borazanları korosu sessizliği deldi ve 
bunu güçlü bir sesin şu beyanı izledi:

Kaldırın başınızı, ey kapılar! Açılın ey eski kapılar!
Yüce Kral girsin içeri.
Kimdir bu yüce Kral?
O, RAB’dir, güçlü ve yiğit.
Savaşta yiğit ve yenilmez olan RAB!
Kimdir bu yüce Kral?
Her Şeye Egemen RAB’dir bu yüce Kral! (Mezmur 24:7-8,10)

Kapılar ardına kadar açılır ve cennette gök gürlemesi sesini andıran alkışlar 
başlar. Şampiyon, Kuzu, savaşta yara almış İnsanoğlu – İsa içeri girmektedir. 
Kendisine hayran kalabalığın ortasından yürüyerek Babası’nın tahtına doğru ilerler. 
Bakışlarını Adem’in fidyeyle kurtarılmış soyu üzerinde gezdirir ve tahta oturur. 

Görev tamamlandı.

Daha sonra, cennet vatandaşları sevgili kralları için şu yeni şarkıyı söylerler:

“Tomarı almaya, mühürlerini açmaya layıksın! Çünkü 
boğazlandın ve kanınla her oymaktan, her dilden, her halktan, 
her ulustan insanları Tanrı’ya satın aldın.” (Vahiy 5:9)

Sonra melekler tahtın çevresinde durup Tanrı’yı överek yüksek sesle şöyle dediler:

“Boğazlanmış Kuzu, gücü, zenginliği, bilgeliği, kudreti, saygıyı, 
yüceliği ve övgüyü almaya layıktır!” (Vahiy 5:12)

Bugün yeryüzünde, Adem’in soyundan pek çok kişi, Şeytan’ın 
lanetlenmiş günah ve ölüm krallığında hâlâ tutsaktır. Ama özgür olmaları 
mümkündür. Rab İsa ölümü, gömülmesi ve dirilişi aracılığıyla savaşı 
kesin olarak kazandı. O, kendisine güvenen herkese şöyle diyor:

“Yürekleriniz sıkılmasın. Tanrı’ya iman edin. Bana da iman 
edin. Babam’ın evinde kalacak çok yer var. Her şey hazır 
olduğu zaman, gelip sizi yanıma alacağım, öyle ki, siz de her 
zaman benim bulunduğum yerde benimle olasınız.”

“Yol, Gerçek ve Yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan 
Baba’ya kimse gelemez.” (Yuhanna 14:1-3,6)





154

Sahne 70
Kral gerİ gelİyor

Bugünlerde dünya saçma ve önemsiz şeylerin ve sahte dinlerin peşinden 
giderken, Yücelik Kralı bir gün yeryüzüne geri dönecek, ama bu kez bir sıpa 

üzerine binmiş olarak alay edilmek ve başına dikenli taç takılmak için değil.

Dirilmiş Kral, gelecekteki o günle ilgili Yuhanna’ya bir öngörüm verdi:

Bundan sonra göğün açılmış olduğunu, beyaz bir atın orada 
durduğunu gördüm. Binicisinin adı Sadık ve Gerçek’tir. Adaletle 
yargılar, savaşır. Gözleri alev alev yanan ateş gibidir. Başında çok 
sayıda taç var. Üzerinde kendisinden başka kimsenin bilmediği bir 
ad yazılıdır. Kana batırılmış bir kaftan giymişti. Tanrı’nın Söz’ü adıyla 
anılır. Beyaz temiz ince ketene bürünmüş olan gökteki ordular beyaz 
atlara binmiş O’nu izliyorlardı. Kaftanının ve kalçasının üzerinde şu ad 
yazılıydı: KRALLARIN KRALI VE RABLERİN RABBİ. (Vahiy 19:11-14,16)

Kral dönerken, gökte gök gürültüsünü andıran sesler duyulacak:

“Dünyanın egemenliği Rabbimiz’in ve Mesihi’nin oldu. 
O, sonsuzlara kadar egemenlik sürecek!” (Vahiy:11:15)

Kral’ın düşmanları O’nun önünde eriyecekler. O, sonra Şeytan’ı bağlayacak 
ve bezmiş bir dünyaya adil bir yönetimin nasıl olduğunu gösterecek. 
Bu saat, yeryüzünün yaşayacağı en muhteşem saat olacak. 

RAB, bütün dünyanın kralı olacak. O gün, yalnız RAB, 
yalnız O’nun adı kalacak. (Peygamber Zekeriya 14:9)

Yargı gününde RAB İsa, Yargıç olacak.

Eskiden beri var Olan alev alev yanan tahtına oturdu, önünden 
ateşten bir ırmak çıkıp akıyordu. Milyonlarca melek O’na hizmet 
ediyordu. On binlerce on binler O’nun önünde duruyordu. Sonra 
mahkeme kuruldu ve kitaplar açıldı. (Peygamber Daniel 7:9-10)

Şeytan ve onun karanlık krallığı “ateş ve kükürt gölüne atılacak” 
(Vahiy 20:10). Sonunda, Şeytan’ın başı sonsuza kadar ezilecek.

Işık Krallığı’nın vatandaşlarına gelince, Tanrı onlar için “yeni bir gök ve yeni 
bir yeryüzü yapacak… Onlar O’nun halkı olacaklar ve Tanrı’nın kendisi de 
onların arasında bulunacak ve onların Tanrısı olacak. Onların gözlerinden 
bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de 
ıstırap olmayacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı.” (Vahiy 21:1,3-4)

Sonunda krallarını seven herkesin duası, sonsuza kadar gerçekleşmiş olacak:

“Krallığın gelsin, gökyüzünde olduğu gibi yeryüzünde 
de senin isteğin olsun!” (Matta 6:10)

Bu sizin de duanız mıdır? Yücelik Kralı’nın önünde eğildiniz mi?

O, sizin Kralınız mı?







157

Size doğrusunu söyleyelim, sözümü işitip 
beni gönderene iman edenin sonsuz 
yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, 

ölümden yaşama geçmiştir.
— İsA, YüCelİk krAlı (YuhAnnA 5:24)

O, dünyadaydı. Dünya O’nun 
aracılığıyla var oldu, ama dünya O’nu 

tanımadı... Yine de kendisini kabul 
edip iman edenlerin hepsine Tanrı’nın 

çocukları olma hakkını verdi.
—  (YuhAnnA 1:10,12)

Kapanış
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ÖyKüDeKİ meSaj • 1
SonSUza KaDar mUtlU mU yaşaDılar?

İnsanlar hangi çağda yaşarlarsa yaşasınlar, hayali romantik aşk öykülerini 
ve çaresizlerin imdadına yetişip kurtarma hikayelerini, mutlu sonla biten 

masalları severler. İnsanlar bu tür öyküleri severler, çünkü tek gerçek Tanrı 
insan yüreğine bir ‘kötüden kurtarılma’ özlemi ve sonsuza kadar mutlu 
yaşama arzusu koymuştur. Ama Yücelik Kralı’nın öyküsü hayali bir öykü 
değildir.

On beş yüz yıldan fazla bir zaman süresince kırk peygamber 
uydurma ya da hayali bir öykü yazmadılar; Tanrı’nın kitabını 
yazdılar. Yüzlerce peygamberlik ve arkeolojik keşifler bir 
kurguyu onaylamıyor, ama Tanrı’nın öyküsünü onaylıyorlar.

Tarih uydurma bir süper kahraman tarafından ikiye bölünmüş 
değildir, ama İsa tarafından bölünmüştür. Hayaller, günahımızı 
ve utancımızı bizden uzaklaştıramazlar, bizi Tanrı’ya 
götüremezler ve bize O’nun sevgisi, sevinci ve esenliğiyle 
dolu bir yürek veremezler, ama İsa tüm bunları verebilir.

Mesih İsa peygamberlerin Kutsal Yazıları’nı yerine getirerek Adem 
soyundan gelenlerin, Yaratıcı-Kralları ile birlikte sonsuza kadar yaşamalarını 
mümkün kılmıştır. Ancak, herkes O’nun Krallığı’nda yaşamayacaktır.

Tanrı, nasıl Adem’e yersel bahçedeki yaşamla ilgili tek kuralı 
net bir şekilde açıkladıysa, aynı şekilde Adem soyundan 
gelenlere göksel kentteki yaşamla ilgili tek kuralı da 
net olarak açıklamıştır:

“Oraya murdar hiçbir şey, iğrenç ve aldatıcı işler yapan 
hiç kimse asla girmeyecek; yalnız adları Kuzu’nun yaşam 
kitabında yazılı olanlar girecek.” (Vahiy 21:27)

Kuzu’nun yaşam kitabı, Adem’in zamanından beri Tanrı’nın 
kurtuluş yoluna güvenmiş olan her kişinin adının yer aldığı 
göksel bir kayıttır. Yücelik Kralı sizi ya da ailenizi kendisine ve 
sizi Şeytan’dan, günah, ölüm ve cehennemden kurtarmak 
için yapmış olduğuna inanmanız için zorlamayacaktır.

O’nun Krallığı’nda isteksiz bir tebaa var olmayacaktır. Ama Kral, hiç kimsenin 
mahvolmasını istemediği için kitabına bir davet, bir uyarı ve bir vaatle son verir:

“Ruh ve Gelin, ‘Gel!’ diyorlar. İşiten, ‘Gel!’ desin. Susayan gelsin. 
Dileyen, yaşam suyundan karşılıksız alsın. Bu kitaptaki peygamberlik 
sözlerini duyan herkesi uyarıyorum! Her kim bu sözlere bir şey 
katarsa, Tanrı da bu kitapta yazılı belaları ona katacaktır. Her kim 
bu peygamberlik kitabının sözlerinden bir şey çıkarırsa, Tanrı da bu 
kitapta yazılı yaşam ağacından ve kutsal kentten ona düşen payı 
çıkaracaktır. Bunlara tanıklık eden, ‘Evet, tez geliyorum!’ diyor.”

“Amin! Gel, ya Rab İsa!” (Vahiy 22:17-20)
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Adem günah işledikten sonra, Tanrı ona seslenerek bahçeye geldiği 
zaman, Adem Tanrı’ya ne dedi? Adem utanç içinde şu yanıtı verdi:

“Bahçede sesini duyunca, korktum.” (Yaratılış 3:10)

Ama şimdi, Adem soyundan gelen bazı kişiler, Rab’bin onlar için yeryüzüne 
geleceğine ilişkin vaadine nasıl karşılık veriyorlar? Sevinçle şöyle diyorlar:

“Amin! Gel, Rab İsa!” (Vahiy 22:20)

Böyle bir değişikliği sağlayan nedir? Bazı kişiler, artık neden 
yeryüzünün yargıcının önünde durmaktan korkmuyorlar? Kral’ı 
yüz yüze görmek için neden bu kadar heyecan duyuyorlar?

Çünkü O’nun öyküsüne ve mesajına inanıyorlar. 

Peygamber Yeşaya şunları yazdı:

Verdiğimiz habere kim inandı? Hepimiz koyun gibi yoldan 
sapmıştık, her birimiz kendi yoluna döndü, yine de RAB 
hepimizin cezasını O’na yükledi. (Yeşaya 53:1,6)

Yeşaya, Kral’ın öyküsünü ve mesajını aşağıdaki şu üç ifadeyle özetledi:

1. Bir sorunumuz var:

“Kendi yollarımızı izlemek için Tanrı’nın yollarından saptık.”

2. Çözüm Tanrı’dadır:

“RAB, hepimizin cezasını O’na [Oğlu’na] yükledi.”

3. Bir seçim yapabiliriz:

“Verdiğimiz habere kim inandı?”

Kral’a inanıyor musunuz?

Bir insanın tanıklığını kabul ederiz, ama Tanrı’nın tanıklığı bir 
insanın tanıklığından elbette daha büyüktür. Çünkü bu tanıklık 
Tanrı’nın, Oğlu hakkında vermiş olduğu tanıklıktır…

“Tanrı’ya inanmayan kişi, O’nu yalancı durumuna düşürmüş 
olur. Çünkü Tanrı’nın, Oğlu’yla ilgili tanıklığına inanmamıştır. 
Tanıklık da şudur: Tanrı bize sonsuz yaşam verdi, bu yaşam 
O’nun Oğlu’ndadır. Kendisinde Tanrı Oğlu bulunanda yaşam 
vardır, kendisinde Tanrı Oğlu bulunmayanda yaşam yoktur. 

Tanrı Oğlu’nun adına iman eden sizlere sonsuz yaşama sahip 
olduğunuzu bilesiniz diye, bunları yazdım.” (1. Yuhanna 5:9-13)

Evet, bilebilirsiniz. Tanrı sizi bir tahminle bırakmaz.

İnsanların dinlerine sırtınızı döndünüz ve Tanrı’nın tanıklığına inandınız 
mı? Eğer bunu yaptıysanız, sonsuzluğu Kral’la birlikte geçireceksiniz…

…sonsuza kadar mutlu yaşadılar.
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ÖyKüDeKİ meSaj • 2
KÖtü haber

Evrenin Kralı’nın kitabının başlangıcında okuduğumuz gibi, O, insanı kendi 
suretinde ve benzeyişinde yarattı. O, insanları kendi yüceliği için yarattı. İnsanlar 

O’nun özel hazinesi, yakın dostları ve O’nun Işık Krallığı’ndaki kutsal vatandaşlar 
olacaklardı. Ama önce, bir deneme zamanının yaşanması gerekiyordu. 

RAB Tanrı, Adem’e büyük sonuçlara yol açacak küçük bir deneme verdi. Tanrı Adem’e, 
bahçedeki bir ağaç dışında tüm ağaçlardan yemek için özgür olduğunu bildirdi. Tanrı, 
Adem bu tek kuralı ihlal ettiği takdirde ona ne olacağını söyledi?

Tanrı Adem’e, işlediği günahların silinmesi için 
dualar ezberlemek, oruç tutmak ve yeterince 
sevap işlemekle başlaması gerektiğini söyledi 
mi? Hayır! Tanrı, “O ağacın meyvesinden yediğin 
takdirde, kesinlikle öleceksin!” dedi. (Yaratılış 2:17)

Ne olduğunu biliyoruz. İnsan, Yaratıcı-Kralı’na itaatsizlik etmeyi seçti. Adem ve 
Havva günah işlediler. Ama aynı gün düşüp öldüler mi? Hayır. O zaman Tanrı, “O 
ağacın meyvesinden yersen, kesinlikle öleceksin!” derken ne demek istedi?

Kutsal Yazılar’a göre, ölümün anlamı nedir?

Resme bakın. Dala ne oluyor? Ağaçtan kırıldıktan sonra 
dala ne olacak? Dal, yaşayacak mı? Yoksa ölecek mi? 

Dal hâlâ canlı gibi görünüyor olabilir, ama ölecek, 
çünkü yaşam kaynağından ayrı bırakıldı. 

Ölümün anlamı ayrılıktır. Kötü haber, budur.

Adem ve Havva Tanrı’nın yolundan yürümek yerine kendi 
yollarından yürümeyi seçtikleri zaman, ağaçtan kesilmiş olan bir 

dal gibi, Tanrı’yla olan bağlantılarını kaybettiler. Tanrı’yla olan ilişkileri öldü. Artık O’nunla 
birlikte olmak istemediler. Saklanmaya çalıştılar. Adem ve Havva ruhsal olarak öldüler.

“Suçlarınız sizi Tanrınız’dan ayırdı. Günahlarınızdan ötürü O’nun 
yüzünü göremez, sesini işitemez oldunuz.” (Yeşaya 59:2)

Adem ve Havva aynı zamanda fiziksel olarak da ölmeye 
başladılar. Nasıl kırılmış bir dalın üstündeki yapraklar hemen o 
anda kurumazsa, aynı şekilde bedenleri de, günah işledikleri 
günde toprağa dönmedi. Ama yaşlanma süreci başladı. 
Ölüm, kendisinden kaçamayacakları bir düşmandı.

Ancak, kötü haber daha da kötüleşir. Tanrı, bu durumdan 
bir kurtuluş sağlamadıkça, Adem ve Havva “Şeytan ve 
melekleri için hazırlanmış olan sonsuz ateşe” (Matta 25:41) 
atılacaklar, Tanrı’yla sonsuz bir ayrılık yaşayacaklardı.
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6. You shall not murder.

  7. You shall not  
commit adultery.

  8. You shall not steal.

 9. You shall not give  

false testimony  

against your  

neighbor. 

  10. You shall not covet 

your neighbor’s wife… 

or anything  
that belongs to  

your neighbor.

1. You shall have no  

other gods 
before me.

2. You shall not make for 

yourself an idol… 

for I am the Lord 

your God. 

3. You shall not misuse  

the name of the  

Lord your God.

4. Remember the Sabbath 

day by keeping 

it holy.

5. Honor your father  

and your mother.

Bazı kişiler, cehennem –günah tarafından lekelenmiş canların tüm sonsuzluk boyunca 
karantinaya alınacakları ateş gölü– düşüncesiyle alay ederler. Ama anlamadığımız 

bir konuyla alay etmek bilgece bir davranış mıdır? Bizler, insan 
olduğumuz için sonsuzluk kavramını kavrayamayız. Sonsuzluk, 
bir başka boyuttur.8 İnsanlar, Nuh peygamber gemiyi inşa 
ederken ve gelecek olan tufanla ilgili onları uyarırken de alay 
etmişlerdi, ama sonunda artık geminin kapısı kapandığı ve 
tufan geldiği zaman, önceden alay etmiş oldukları gerçeği 
anladılar. Buna benzer şekilde, insanlar cehenneme girdikleri an, 
cehennemin ağır ve ciddi mantık gücünü de anlayacaklardır.

“Böyleleri Rab’bin varlığından ve yüce gücünden uzak kalarak sonsuza 
dek mahvolma cezasına çarptırılacaklardır.” (2. Selanikliler 1:9)

Kral günahın, evreni sonsuza kadar kirletmesine izin vermeyecektir.

Günah, gezegenimizdeki en yıkıcı güç ve sonuçları çok uzaklara 
ulaşan bir felakettir. Günah, tüm kötülüğün nedenidir. 

Adem’in günahı, bulaşıcı bir hastalık gibi hepimizi etkilemiştir. 
Kırılmış bir dalın üstündeki her sürgün ve yaprak nasıl ölüyse, 
her birimiz aynı şekilde Adem’in günahından etkilendik. Her 
birimiz Adem dalının birer parçalarıyız.

Adem günah işlediği zaman, günah dünyaya girdi. Adem’in günahı ölüm getirdi, 
bu nedenle ölüm herkese yayıldı, çünkü herkes günah işledi. (Romalılar 5:12)

Musa’nın zamanına geri döndüğümüzde, insanların tıpkı 
bugün olduğu gibi o zaman da aynı yanlış düşünceye sahip 
olduklarını görürüz. Eğer kötülükten fazla iyilik yaparlarsa, 
Tanrı’nın onlara Yargı Günü’nde merhamet göstereceğini 
ümit ediyorlardı. Tanrı, onların bu yanlış düşüncelerini 

düzeltmek için ışıklar saçan ateş içinde Sina Dağı’nın üzerine indi ve insanlara itaat etmeleri 
için On Buyruk verdi. Bu On Buyruk’u sürekli olarak yerine getirmeyen birinin suçlu olduğu ve 
ölümü hak ettiği ilan edildi.

On Buyruk bir aynaya benzer. Eğer yüzünüz kirliyse, bir ayna bu 
kiri görmenize yardımcı olur, ama bu kiri sizden uzaklaştıramaz. 
Buyruklar da bize benzer şekilde Tanrı’yla aramızın iyi olması 
için verilmedi. Aksine, buyruklar bize kutsal bir Tanrı’nın önünde 
suçlu günahkârlar olduğumuzu gösterirler. Bizler O’nun adil 
krallığında yaşamak için uygun değiliz. Bizler, mükemmel 
bir Kurtarıcı’ya ihtiyaç duyan çaresiz günahkârlarız. 

“Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden (görkemli 
standardından) yoksun kaldı.” (Romalılar 3:23)

Kötü haber şudur: Biz, Tanrı’nın mükemmel iyilik standardının beklediği nitelikte değiliz. 
İyi haber şudur: Tarihte bu mükemmel iyilik standardına sahip olan Biri vardır.

Adı, İsa’dır.
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ÖyKüDeKİ meSaj • 3
İyİ haber

Rab, adalet ve merhamet konularında mükemmeldir. Adalet, yasanın, günahımın 
gerektirdiği tüm cezayı uygulamasıdır. Merhamet ise, yasanın gerektirdiği 

cezanın bana uygulanmaması anlamına gelir. 

Tanrı, bizi cezalandırmadan, günahımızı nasıl cezalandırabilirdi? 

Bu sorunun yanıtı bizi kurtarmak için gelen Rab İsa Mesih’te bulunur. 

İsa gelmeden önce, Eski Antlaşma döneminde, Tanrı, günahkârları günah 
ve  ölüm yasasından kurtarmak için günah sunusu yasası düzenlemişti. 
Tanrı, masum hayvanların kanını günaha karşılık bir bedel olarak kabul 
etti. Böylece, günahkârı cezalandırmadan günahı cezalandırmış oldu. 

Ama bir kuzu, bir insana karşılık adil bir değiş tokuş mudur? Hayır! Hayvan 
kanı yalnızca adaletin gerçekten talep ettiğinin bir örneği olabilirdi.

Ama ne tür bir kan dünyanın günah borcunu ödeyebilirdi? Yalnızca mükemmel, sınırsız 
ve sonsuz bir İnsan’ın kanı. Yaratıcı-Söz’ün kendisi bu İnsan oldu.

“Başlangıçta Söz vardı… Söz insan olup (beden alıp) aramızda 
yaşadı. O’nun yüceliğini Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle 
dolu olan biricik Oğul’un yüceliğini gördük.” (Yuhanna 1:1,14)

Kuzuların kanı günahı yalnızca örtebilirdi. İsa, “Dünyanın 
günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu’dur.” (Yuhanna 1:29)

Habil’i hatırlıyor musunuz? Tanrı, Habil’in günahlarını 
kuzunun üstüne koydu. Kuzu, Habil’in geçici olarak 
günah taşıyıcısıydı.

İsa, sürekli olarak Günah Taşıyıcımız’dır. Tanrı, tüm günah
larımızı O’nun üstüne yükledi.

Habil’in yerine öldürülen ve kül haline gelene kadar yakılan 
kuzu, günahlarımızla ilgili cezanın tümünü ödeyen 
İsa’nın bir örneğiydi.

İsa, bu nedenle ölmeden önce, zaferle,
“Tamamlandı!” diye bağırdı. (Yuhanna 19:30)

Adalet yerine geldi. Merhamet gösterildi.

“Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız, onun aracılığıyla kurtulursunuz... 
Mesih, Kutsal Yazılar uyarınca günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve 
Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi.” (1. Korintliler 15:2-4)
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İbrahim’i ve onun oğlunu düşünün. Tanrı onları neden belirli uzaklıktaki bir 
dağa kurban kesmeleri için gönderdi? 

Tanrı, dünyanın günahları için ölecek olan kendi Oğlu’nun 
öleceği yeri işaret ediyordu. 

İbrahim, dağın adını neden “RAB Sağlayacaktır” koydu? 
Çünkü Tanrı tam ve nihai kurbanı o dağda sağladı. Tanrı, 
İbrahim’in oğlu için ne sağladı? Bir koç. Tanrı, sizi yargıdan 
kurtarmak için ne sağladı? Tanrı Kuzusu, İsa’yı.

Ölümden ve yargıdan korkuyor musunuz? Eğer 
Kurtarıcınız olan İsa’ya tam olarak güveniyorsanız, 
korkmanıza gerek yok, çünkü Tanrı sizin günahlarınız 
karşılığında O’ndan tam bir ödeme almıştır 
ve O’nu tekrar yaşama diriltmiştir.

Şimdi tekrar Adem ve Havva’yı düşünelim Günahları ve utançları yüzünden 
incir yapraklarıyla örtündüler ve Tanrı’dan saklanmak istediler. Tanrı, adaleti 
ve merhameti nedeniyle günahlarını açığa çıkardı ve onlara kurban edilen 
hayvanların derilerinden giysiler giydirdi. Hayvanların dökülen kanı, günahlarını 
örtmek için neyin gerekli olduğunu ortaya koyuyordu ve hayvanların derileri 
duydukları utancı örtmek için neyin gerekli olduğunu gösteriyordu. 

Hepimiz atalarımızın günahını ve utancını paylaşıyoruz. Tanrı’nın doğruluğundan 
yoksun kaldık. O’nunla birlikte yaşamak için uygun değiliz. İyi haber, İsa 
Mesih’in günahımızı ve utancımızı çarmıhta üzerine almış olmasıdır. O, 
çarmıhtayken geçen karanlık saatler sırasında bizim hak ettiğimiz Tanrı’dan 
ayrı kalma deneyimini yerimize geçerek yaşadı. Ve sonra öldü. Ama O’nun 
kendisine ait hiçbir günahı olmadığı için, mezar O’nu tutamadı.

İsa öldüğü ve dirildiği için Tanrı size, sizi yıkama ve giydirme teklifinde 
bulunuyor. Günahlarınızı alıyor ve size kendi doğruluğunu veriyor. 

“Hepimiz murdar olanlara benzedik. Bütün doğru
işlerimiz kirli paçavra (adet bezi) gibi.” (Yeşaya 64:6)

“Rab’de büyük sevinç bulacağım, Tanrım’la yüreğim
coşacak! Çünkü O bana kurtuluş giysisini giydirdi,
beni doğruluk kaftanıyla örttü.” (Yeşaya 61:10)

Tanrı, günahı bilmeyen Mesih’i bizim için günah 
sunusu (günah) yaptı, öyle ki bizler 
Mesih’in sayesinde Tanrı’nın doğruluğu 
olalım.” (2.Korintliler 5:21)

Yargı gününde Tanrı’nın önünde kendi 
dini çabalarınızın kirli paçavraları içinde mi duracaksınız?

Yoksa, Mesih’in saf ve kusursuz doğruluğunu giyinmiş olarak mı?
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ÖyKüDeKİ meSaj • 4
Kral'a verDİğİnİz KarşılıK

Kendinizi ıssız bir ormanda tek başınıza yürürken hayal edin. 
Karşınıza bir kuzunun mu yoksa bir aslanın mı çıkmasını istersiniz? 

Yücelik Kralı yeryüzüne ilk geldiğinde, 
Kuzu olarak çağrıldı. Günahkârları 
kurtarmak için alçakgönüllülük içinde 
geldi. Kral geri döndüğü zaman, Aslan 
olarak adlandırılacak. Tövbe etmemiş olan 
günahkârları yargılamak için görkemi 
içinde geri gelecek. 

İsa geri geldiği zaman, Kurtarıcı-Kralınız’ın huzurunda sevinecek misiniz, 
yoksa Yargıç-Kralınız’ın önünde tir tir titreyecek misiniz? 
Her şey sizin Tanrı’nın çağrısına vereceğiniz karşılığa bağlıdır. 

İsa yolculuk etmeye ve öğretmeye başladığı zaman, ilk sözlerinden bazıları şunlardı:

“Tövbe edin ve iyi habere inanın!” (Markos 1:15)

 “Tövbe etmek”, Tanrı’nın Krallığı’nda yaşamak için doğru olduğuna 
güvendiğiniz düşüncelerle ilgili zihninizi değiştirmek anlamına gelir. 
Yani, kendi yolunuza güvenmekten vazgeçecek ve Tanrı’nın yoluna 
güvenmeye ve O’nun yolunu izlemeye başlayacaksınız. 

 “İyi habere inanmak”, günahlarınız için ölen ve size yeni yaşam 
vermek için tekrar dirilen Kurtarıcı’ya iman etmektir.

Ama birine iman etmek ne anlama gelir?

Bu konuda size aracı olmadan ilk ağızdan anlatılan bir Batı Afrika öyküsüyle örnek 
vermeme izin verin. Bu öykü, Fatu ve Bintu adlarındaki iki kadın hakkındadır.

Her ikisinin de gözünde enfeksiyon vardı. Fatu hastaneye gitti. Doktor 
ona antibiyotikli bir göz damlası verdi. Ve Fatu’nun gözleri iyileşti. Bintu 
ise geleneksel şifacıya gitti. Gözleri beyazlaştı ve kör oldu. Hem Fatu 
hem Bintu imana sahiplerdi. Her iki kadın da imanları ile hareket ederek 
güvendikleri bir şifacıya gittiler, ancak sonuçlar ne kadar da farklı oldu!

Söz konusu sonsuzluk olduğu zaman, herkes bir şeye ya da bir kişiye güvenir. 
Pek çok kişi umutlarını anne ve babalarının dinine bağlamıştır. Bazı kişiler ise, 
yaşamın mezarda son bulduğunu söyleyenlerin tarafını tutarlar. Diğer kişiler 
ise yaşam, ölüm ve sonsuzlukla ilgili kendi düşüncelerine güvenirler. Ama 
sonunda önem kazanacak olan tek bir soru vardır: Gerçeği mi seçtiniz?

Bana gelince, ben seçimimi yaptım. “Gerçekten yana olan herkes benim 
sözümü dinler” (Yuhanna 18:37) diyen Kralıma güveniyorum. 

Benim sonsuza kadar birlikte yaşamak istediğim kişi O’dur. O, “beni 
seven ve uğruma kendisini feda eden” Kişi’dir (Galatyalılar 2:20).

O, yalnızca bir kral değildir. O, benim Kralım’dır!



165

İlk insan, Tanrı’nın benzeyişini yansıtmak için 
yaratıldı. Bu benzeyiş günah yüzünden bozuldu. 

“Görünmeyen Tanrı’nın görünümü olan” (Koloseliler 
1:15) İsa Mesih, size yeni yaşam vermek ve sizdeki 
Tanrı benzeyişini yenilemek için geldi. 

Eğer Yücelik Kralı İsa Mesih’e iman ediyorsanız, o zaman Tanrı’nın gözünde 
siz artık Adem’de değilsiniz. Mesih’tesiniz. Cennetin vatandaşısınız ve 
Tanrı’nın sevgili çocuklarından birisiniz. Tanrı’nın, kendi Oğlu’nun 
kanıyla fidye ödeyerek satın aldığı, Tanrı’ya ait olan bir hazinesiniz. 

Tanrı ailesinin yeni doğan bir üyesi olarak şimdi Tanrı’ya Baba diyerek hitap 
edebilirsiniz. Ama büyük ayrıcalıkla birlikte büyük sorumluluk da gelir. 

Söz dinleyen çocuklar olarak, bilgisiz olduğunuz geçmiş zamandaki 
tutkularınıza uymayın. Sizi çağıran Tanrı kutsal olduğuna göre, 
siz de her davranışınızda kutsal olun. (1. Petrus 1:14-15)

Mesih’in bir izleyicisi olarak bağışlamaya, sevmeye ve tüm insanlar, 
hatta düşmanlarınız için bile dua etmeye çağrıldınız. İsa şöyle der:

Birbirinize sevginiz olursa, herkes bununla benim 
öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. (Yuhanna 13:35)

Siz O’na boyun eğdiğinizde, Müjde’ye iman ettiğiniz zaman 
yüreğinize gelen Rab İsa’nın Ruh’u, günaha galip gelmenize ve 
O’nun kutsal karakterini yansıtmanıza yardımcı olacaktır. 

Kutsal Ruh’un ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, 
bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. (Galatyalılar 5:22-23)

Kral’ın bir çocuğu olarak, şimdi yaşamda yeni bir amaca sahipsiniz: 
O’nu onurlandırmak! 

Siz O’nun kaybolmuş bu dünyadaki elçisisiniz. O’nu iyi temsil edin! Bir gün 
O’nu yüz yüze göreceksiniz. Ve o zaman, “O’na benzer olacaksınız” (1.Yuhanna 
3:2). O gün gelinceye kadar her zaman O’nunla konuşun. Her durumda O’nu 
övün. O’nu ve O’nun sözünü seven diğer kişilerle birlikte O’na tapının ve 
O’na hizmet edin. Her gün Kutsal Yazılar’ı inceleyin (Luka, Yuhanna, Elçilerin 
İşleri ve Romalılar bölümleriyle başlayın). Kutsal Ruh öğretmeninizdir. 
Kutsal Kitap, sizin İsa gibi düşünmenizi, konuşmanızı ve hareket etmenizi 
istemeyen Şeytan’a karşı ruhsal yiyeceğiniz ve silahınızdır. Kutsal Yazılar üzerinde 
ne kadar derin düşünürseniz, ruhsal olarak o kadar çok güçleneceksiniz. 

Mezmurlar’daki şu iyi açıklanmış tanımı çok severim:

“Geyik akarsuları nasıl özlerse, canım da seni 
öyle özler, ey Tanrı!” (Mezmur 42:1)

Aynı sözleri söyleyebilir misiniz?
Seçim sizindir.

Paul D. Bramsen
resources@rockintl.org
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Nitelikleri
Ödülün

İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin 
başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır. 

Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü 
değildir. Çünkü biz Tanrı’nın yapıtıyız. 

O’nun önceden hazırladığı iyi işleri 
yapmak üzere Mesih İsa’da yaratıldık.

Böylece, imanla aklandığımıza göre, 
Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı’yla 

barışmış oluyoruz. İçinde bulunduğumuz 
bu lütfa Mesih aracılığıyla, imanla 
kavuştuk ve Tanrı’nın yüceliğine 
erişmek umuduyla övünüyoruz.

— Yenİ AntlAşmA’dAn  
(efeslİler 2:8-10; romAlılAr 5:1-2)
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yücelİK Kralı

Sahnelerİn yenİDen gÖzDen geçİrİlmeSİ İçİn 
SorUlar • bÖlüm 1 • eSKİ antlaşma

Bu liste, 70 sahnenin her biri için bir ya da iki soruya yer verir.
Yanıtlar birbirinin yerini tutan her sahnenin içinde mevcutlardır. 

Bu sayfaları grup çalışmaları için kopyalamakta özgürsünüz. 

Daha fazla bilgi için şu siteyi ziyaret edin:

www.one-god-one-message.com

Sahne numarası ve soru(lar):

1 • Yücelik Kralı’nın planlarını gerçekleştirmesi binlerce yıl 
      alacaktı. Bu durum, size Kral’la ilgili neyi anlatır?

2 • Kutsal Kitap’ın iki ana bölümünün adlarını  
      söyleyin. Birbirlerinden farkları nedir?

3 • Kutsal Yazılar’ın ilk sözcüklerine inanıyor musunuz (Yaratılış 1:1)?        
      Neden? Ya da neden değil?

4 • Yalnızca Tanrı var olduğu zaman bile, Tanrı yalnız değildi.   
      Bu ifadeden ne anlıyorsunuz?

5 • Tanrı’nın yarattıklarından Tanrı hakkında ne öğrenebiliriz?

6 • Tanrı’nın insanları hayvanlardan ne şekillerde farklı yarattığını söyleyin.

7 • Tanrı Adem’e neden Aden’de yaşamak isteyip istemediğini sormadı?

8 • Günah nedir? Tanrı, buyruğuna itaatsizlik ettiği takdirde,    
      Adem’e ne olacağını söyledi? Ölümün diğer adı nedir?

9 • Havva da Adem gibi Tanrı’nın benzeyişinde yaratıldı. Bunun anlamı nedir?

10 • Cennetteki en çekici şey nedir?

11 • Günah evrene nasıl girdi?

12 • Rab, insan iyiliği ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yediği 
        takdirde, ne olacağını söyledi? Şeytan aynı konuda ne söyledi?

13 • Günah insan ailesine nasıl girdi?

14 • Günahın ilk etkisi neydi? Adem ve Havva’nın günahı, 
        onurlarının yerine utancı nasıl getirdi?

15 • Adem ve Havva günah işledikleri aynı günde ne şekilde öldüler?  
        Kırılmış bir dala nasıl benzediler? (aynı zamanda 60. sayfaya bakınız).

16 • Günahın lanetinin yaratılışı nasıl bozduğuna ilişkin bazı bilgiler verin.

17 • Sizce Tanrı’nın gizli tasarısına neden bir kadının soyu olacak olan bir 
        Kurtarıcı dahildi (İnsan bir annesi olacak, ama insan bir babası 
        olmayacaktı)?
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18 • Tanrı, Adem ve Havva’nın günahını ve utancını örtmek için ne yaptı?  
        Tanrı onlara bir adalet, merhamet ve lütuf tanrısı olduğunu 
        nasıl gösterdi?

19 • Tanrı, Adem ve Havva’yı Aden bahçesinden neden kovdu?

20 • Adem ve Havva’nın günahı onların çocuklarını nasıl etkiledi? 
        Adem ve Havva’nın günahı bizi ve ailelerimizi nasıl etkiler? 
        (aynı zamanda 161. sayfaya da bakınız.)

21 • Tanrı, günahkârın yerine ölmesi için nasıl bir kuzu kabul edecekti?

22 • Kefaret sözcüğünün anlamı nedir? Tanrı neden bir ölüm cezası talep etti?

23 • Tanrı, Habil günah işlediği zaman ne yaptı?   
        Kayin’in sunusunda yanlış olan neydi?

24 • Tövbe etmek ne demektir? Tanrı Kayin’in ne yapmasını istedi? 
        Kayin ne yaptı?

25 • Nuh’un zamanında tüm dünyayı kapsayan tufan bize 
        Tanrı’nın sabrı ve yargısıyla ilgili ne öğretir? 

26 • Nuh’un ve Nuh’un ailesinin gemiden çıktıktan sonra 
        yaptıkları ilk şey neydi? 

27 • Babil kulesi sahte din konusunda ne gibi bir örnek teşkil ediyordu?

28 • İbrahim, RAB’be güvendiği ve O’nu izlediği takdirde, 
        Rab’bin İbrahim’e verdiği iki büyük vaat neydi?

29 • Tanrı, İbrahim ve Sara’nın günahlarını neden affetti ve 
         onları doğru ilan etti?

30 • İbrahim’in oğlu, kurban edileceği dağda yukarı doğru yürürken 
        babasına ne sordu?

31 • Tanrı, İbrahim’e onu yeni bir ulusun babası yapacağına dair söz  
         vermişti. İbrahim Tanrı’nın yalan söyleyemeyeceğini bildiği için, oğlu  
         İshak’ı sunakta kurban ettikten sonra Tanrı’nın ne yapacağını düşündü?

32 • İbrahim, dağa neden RAB Sağlayacak adını verdi?  
         Kuzu o gün İbrahim’in oğlunun yerine mi öldü?

33 • RAB İbrahim’e vermiş olduğu iki büyük vaadi nasıl yerine getirdi?

34 • Eğer Tanrı’nın buyruklarına itaat etmek için çok gayret edersek, 
        Tanrı’yla birlikte cennette yaşayacak kadar iyi olmamız mümkün müdür? 
        On Buyruk neden bir aynaya benzer? Buyruklar bize bir 
        Kurtarıcı’ya ihtiyacımız olduğunu ne şekilde gösterirler? 

35 • Hayvan kurbanlar dünyanın günah borcunu neden ortadan 
        kaldıramazlar?

36 • Tomardan bir peygamberlik seçin ve bu peygamberliğin gelecek olan 
        Kurtarıcı’ya ne şekilde işaret ettiğini belirtin. 
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yücelİK Kralı

Sahnelerİn yenİDen gÖzDen geçİrİlmeSİ İçİn 
SorUlar • bÖlüm 2 • yenİ antlaşma

37 • Tanrı neden İsa hakkındaki Müjde öyküsünü yazmak  için 
        (yalnızca tek bir kişi yerine) dört kişi kullandı?

38 • Melek Cebrail, İsa’yı neden Tanrı Oğlu olarak adlandırdı? 

39 • İsa adının anlamı nedir?

40 • İsa’nın doğumuyla ilgili öykü hakkında en çok hoşunuza giden şey 
        nedir?

41 • Melek çobanlara, “Size bir Kurtarıcı doğdu; O, Mesih olan İsa’dır” dedi. 
        Çobanlar bu haberi işittikleri zaman neden heyecanlandılar?

42 • Yıldızbilimcilerin bebek İsa’ya tapınmaları doğru muydu? Neden? 
        Neden değil?

43 • İsa, diğer çocuklardan hangi şekilde farklıydı?

44 • Peygamber Yahya’nın mesajı önceki tüm peygamberlerin mesajlarından 
        hangi açıdan farklıydı? Sizce Yahya, İsa’ya işaret ederek neden şu sözleri 
        söyledi? “İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıracak olan Tanrı Kuzusu!”

45 • Bu sahneye tekrar bakın ve Tanrı’nın Ruh’u, Tanrı’nın Oğlu ve Göksel 
        Baba hakkında Kutsal Yazılar’dan öğrenmiş olduğunuz bazı şeyleri 
        söyleyin.

46 • Şeytan neden İsa’ya günah işletmek için uğraştı?

47 • İsa, peygamber Yeşaya’nın tomarından okuduktan sonra,  
         “İşitmekte olduğunuz bu yazı bugün yerine gelmiştir” dedi. 
         Sizce, İsa’nın bu sözlerini dinleyenler neden kızdılar?

48 • İsa, nasıl Tanrı’nın yeryüzündeki Gücü idi?

49 • İsa fırtınaya, “Sus! Sakin ol!” diye emrettikten sonra, öğrenciler şöyle 
        dediler: “Bu adam kim ki, rüzgâr da dalgalar da O’na itaat ediyor!” 
        Sizce, İsa kimdir?

50 • Din önderleri, İsa’yı neden küfretmekle suçladılar?

51 • İsa, “Diriliş ve Yaşam Ben’im. Bana iman eden ölse de yaşayacaktır” dedi. 
        O’nun gerçeği söylediğini nereden biliyoruz?

52 • İsa, ertesi gün daha fazla yiyecek aramak için geri gelen kişilere ne dedi?

53 • Bu sahneyi yeniden gözden geçirin ve İsa’nın sözleri arasından sizi 
        şaşırtan bir şey söyleyin.

54 • Peygamberler, Mesih’i “doğruluk güneşi” olarak adlandırdılar. 
        İsa, kendisinin “dünyanın ışığı” olduğunu söyledi. İsa Mesih’in diğer 
        peygamberlerden farkı nedir?
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55 • Öğrenciler Mesih’in ne yapması gerektiğini düşündüler? 
         Mesih ne yapmak için geldi?

56 • Rab İsa Yeruşalim’e neden güçlü bir savaş atı yerine alçakgönüllü 
        bir sıpaya binerek girdi?

57 • Din önderleri İsa’yı yanlış bir şey söylemesi konusunda neden tuzağa 
        düşüremediler?

58 • Başkâhin ve Yahudi önderler neden İsa’nın öldürülmesi gerektiğini 
        söylediler?

59 • Pilatus İsa’yı neden ölüme mahkum etti?

60 • Askerler İsa’nın başına dikenli bir taç geçirdiler. Dikenler bize neyi 
        hatırlatmaktadırlar?

61 • İbrahim’in yaptığı peygamberlikler, İsa aracılığıyla nasıl yerine geldi? 
         Tanrı’nın gözündeki değeriniz nedir?

62 • İsa’nın her iki yanında iki suçlu haydut çarmıha gerilmişti. Bugün                  
        onlardan bir tanesi cehennemdedir (Rab’den sonsuza kadar ayrı 
        düşmüştür) ve diğeri cennettedir (sonsuza kadar Rab’le birliktedir). 
        Bu farkın nedeni nedir?

63 • Rab İsa çarmıhta asılıyken, Göksel Baba O’nun üzerine ne yükledi?  
        İsa neden, “Tamamlandı!” dedi? Tanrı tapınak perdesini neden yırttı? 

64 • Öğrenciler İsa’nın tekrar dirileceğine dair söylediği sözü hatırladılar mı? 
         Kötü din önderleri O’nun vaadini hatırladılar mı?

65 • Kadınlar Pazar sabahı mezara geldikleri zaman ne buldular? 
        Din önderleri boş mezarla ilgili olarak nasıl davrandılar? Eğer 
        günahlarım için ölen ve tekrar dirilen Tanrı Kuzusu İsa’ya tamamen 
        güvenirsem, neden ölümden korkmam gerekmez? 

66 • Rab İsa Emmaus yolundaki iki yolcuya neden akılsız olduklarını söyledi?

67 • Dirilmiş Kurtarıcı odanın ortasında göründüğü zaman, Tomas O’na, 
         “Rabbim ve Tanrım!” dedi. Tomas, İsa’ya Rabbi ve Tanrısı olarak hitap 
         etme konusunda haklı mıydı? Neden?

68 • İsa öğrencilerine, kendisi göğe alındıktan sonra ne yapmalarını söyledi?

69 • Yücelik Kralı kimdir? Siz O’nun hakkında ne düşünüyorsunuz?

70 • Kral geri geldiği zaman, mutlu mu olacaksınız yoksa korkacak mısınız? 
        Neden?
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Son notlar

Sahne Arkası: “Alice Harikalar Diyarında” yaklaşık 200 dile çevrilmişken, 
Kutsal Kitap tamamen ya da kısmen, 2500’den fazla dile çevrilmiştir. 
2Kutsal Kitap arkeoloji, tarih, yerine gelen peygamberlikler ve 
iki bin yıldan fazla bir zaman süresi içinde yazılmış olan bileşik 
bir öykünün mükemmel sürekliliği tarafından onaylanır.

Sahne 2: 3Kral, evreninin yalnızca yaratıcısı ve devam ettireni değil, aynı 
zamanda kitabının yazarı ve bekçisidir. Ölü Deniz Tomarları günümüzdeki 
Eski Antlaşma yazılarının Mesih’in zamanından önce var olan yazıların 
aynısı olduklarını tasdik ederler. Yeni Antlaşma yazıları, eski binlerce el 
yazması belge aracılığıyla yazıldıklarını onaylarlar; çoğunun tarihi Mesih’ten 
sonraki ilk yüzyıllara aittir. Özgün metinlerin insanlar tarafından kurcalanıp 
değiştirildiği ve tahrif edildiği konusunda öne sürülen yaygın iddianın 
hiçbir temeli yoktur ve asılsızdır. Bakınız Tek Tanrı Tek Mesaj, bölüm 3.

Sahne 5: 4Tanrı’nın, yaratılışın altı gününde görülen nitelikleriyle ilgili 
daha derin bir inceleme için Tek Tanrı Tek Mesaj, bölüm 8’e bakınız.

Sahne 6: 5Tanrı TEK olduğuna göre, neden “Kendi benzeyişiMİZDE insan 
yapaLIM” diyor? Bu sorunun yanıtı O’nun birleşik birliğinde bulunur. 
Kutsal Yazılar’da Tanrı’nın karşılığı olan sözcük, Elohim’dir. Ve bu, çoğul bir 
isimdir. “Tanrı tektir” ifadesindeki “tek” sözcüğü, echad’dır; ve bileşik bir 
birlik belirtir. Tanrı sonsuzlukta melekleri ya da insanı yaratmadan önce, 
kendi içinde, Sözü/Oğlu ve Kutsal Ruh ile paydaşlığın tadına varıyordu. 
“Tanrı öyle büyüktür ki, O’nu anlayamayız!” (Peygamber Eyüp 36:26)

Sahne 6&7: 6Bedeni meydana getiren kimyasal elementlerin aynıları 
yeryüzünün kuru toprağında aynen mevcuttur. Bu gerçek, son dönemlere 
kadar bilim tarafından kabul edilmiyordu. Bilim adamlarının çoğu, bilgileri 
için gözlemleri ve teorileri (insan düşünceleri) temel alırlar. Kutsal Kitap’a 
inanan kişilerin bilgilerinin temeli, gözleme ve vahiye (Tanrı sözüne) dayanır. 

Sahne 11: 7Şeytan’ın kökeniyle ilgili daha fazla bilgi için Tek Tanrı Tek Mesaj, 
bölüm 11’e bakınız.

Sahne 16: 8Eğer ateş gölü sonsuz ceza yeriyse, o zaman bu yerin adil 
olmadığını ya da mantıksız olduğunu düşünürüz. Belki de henüz 
Tanrı’nın mutlak kutsallığını, insanın sonsuz doğasını, günahın çekimini 
ve sonsuzluk kavramını henüz anlamamışızdır. Sonsuzluk sözcüğü bile 
zihinsel kapasitemizi fazlasıyla aşar. Çünkü bizim ilgi çerçevemiz zamandır. 
Sonsuzluk kavramında zaman yoktur. Zamanı yaratan Tanrı, zamana 
bağlı değildir (2. Petrus 3:8-9). Sonsuzluk, yıllardan oluşan bir bileşim 
değildir. Sonsuzluğu ebediyen süren şimdiki zaman gibi düşünün.
Günahkârlar bu kaçınılmaz bölgeye girdikleri an, 
onun ciddi mantığını kavrayacaklardır.
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Sahne 17: 9Fidyeyle kurtarmak, talep edilen bedeli ödeyerek geri satın almak 
anlamına gelir. Tek Tanrı Tek Mesaj’ın 18. bölümünde yazar bu konuda 
çocukluğundan aktardığı bir öyküyle örnek verir: “Kaliforniya’da yetişmiş 
bir erkek çocuk olarak küçük bir köpeğim vardı. Onu besler, onunla ilgilenir 
ve birlikte oyunlar oynardık. Köpeğim her zaman çevremde dolanırdı 
ve okuldan eve döndüğüm zaman heyecanlanırdı. Ama köpeğimin bir 
kusuru vardı. Bazen mahallede gezmeye çıkardı, ama her zaman geri 
gelirdi. Ama bir gün gelmedi. Okuldan eve geldim, ama köpeğim beni 
karşılamak için yanıma koşmadı. Yatma zamanı geldiğinde her yerde 
aranmasına rağmen hâlâ bulunamamıştı. Babam ertesi gün semtteki 
hayvan sığınağına telefon etmemi önerdi; bu yer sınırlı bir zaman için 
kedileri ve köpekleri barındıran bir yerdi. Aranıp sorulmayan hayvanlar 
uyutularak öldürülüyorlardı. Hayvan sığınağına telefon ettim. Evet, orada 
benim tanımlarıma uygun küçük bir köpek vardı. Kentin hayvan toplayıcısı 
onu alıp götürmüştü. Köpeğim kendisini kurtaramayacak kadar çaresizdi. 
Eğer biri onu kurtarmaya gitmezse öldürülecekti. Hayvan sığınağına 
gittim, tam köpeğimi geri alıyordum ki, ön sıradaki görevli bana, eğer 
köpeğimi geri almak istiyorsam bir para cezası ödemem gerektiğini 
söyledi. Bir köpeğin caddede kaybolmuş olarak koşması yasaya aykırıydı.

Talep edilen parayı ödedim ve köpeğim özgür bırakıldı. O korkunç kafesten 
kurtulduğu ve onu seven biriyle tekrar beraber olduğu için öyle 
sevinçliydi ki!

Kaybolan köpeğimi geri satın almamla ilgili çocukluğumda yaşadığım 
bu deneyim, bize kendi durumumuzla ilgili çok basit bir örnek verir. 
İsyankârlar ve mahkûm edilmiş günahkârlar olarak, kendimizi günahın 
cezasından, günah ve ölüm yasasından kurtarmak için hiçbir çaremiz yok. 

Fidye bedelini ödeyebilecek bir Kurtarıcı’ya ihtiyacımız var.”

Sahne 23: 10Tanrı’nın Kabil’in kurbanını kabul ettiğini Musa, 
Süleyman ve İlyas peygamberlerin dönemlerinde yapmış olduğu 
gibi bir şekilde onaylayarak göstermiş olması mümkündür: “RAB bir 
ateş gönderdi. Ateş, sunağın üzerindeki yakmalık sunuyu, yağları 
yakıp küle çevirdi” (Levililer 9:24; 2. Tarihler 7:1; 1. Krallar 18:38).

Sahne 30 & 61: 11Moriya, RAB’bin seçtiği anlamına gelir. Daha sonraları bu 
yerde Yeruşalim inşa edildi. Günümüzde Moriya Dağı’nın yeri, bir zamanlar 
Süleyman’ın tapınağının durduğu yerdir (2. Tarihler 3:1). Aynı dağ dizisinin 
biraz ötesinde “Kafatası olarak adlandırılan yer” bulunur (Luka 23:33).

Sahne 36: 12Yerine gelen peygamberlikler Kutsal Kitap’ı dünyadaki 
tüm diğer kitaplardan farklı bir konuma yerleştirir. Peygamberlerin 
gelecek olaylarla ilgili ön bildirileri ve tarih süreci içinde yerine 
gelmeleri, Tanrı’nın mesajını doğruladığı yollarından biridir. Yalnızca 
Tanrı, “sonu ta başlangıçtan, henüz olmamış olayları çok önceden 
bildirebilir” (Yeşaya 46:10). Mesih İsa şöyle dedi: “Size şimdiden,
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bunlar olmadan önce söylüyorum ki, bunlar olunca benim O olduğuma 
(Ben olduğuma) inanasınız” (Yuhanna 13:19). Tek Tanrı Tek Mesaj, 
bölüm 5’e bakınız. 

Sahne 41: 13Mesih, İbranice’deki Messiah sözcüğünün 
Grekçe’deki karşılığıdır, Seçilmiş Olan anlamına gelir. 
14Tarihteki olayların sıralanmasında İsa Mesih’in doğduğu yıl temel 
alınır. Örneğin, peygamber İbrahim İ.Ö. yaklaşık 2000 yılında dünyaya 
geldi (Mesih doğmadan 2000 yıl önce). Bu kitap (Yücelik Kralı), M.S. 
2011 yılında yazıldı (Mesih’in doğmasından 2000 yıldan daha fazla bir 
zaman sonra ). AD (İ.S.), Anno Domini sözcüklerinin kısaltılmışıdır ve 
Latince’de Rabbimiz’in yılında anlamında kullanılır. Bugün pek çok kişi, 
BCE’yi (Before Common Era= Ortak Çağdan Önce) ve CE’yi (Common 
Era= Ortak Çağ), Mesih sözcüğünü kısaltmadan çıkartmak için kullanır. 
Ancak tarihin dönüm noktası hâlâ İsa Mesih’in doğumudur. 

Sahne 43: 15“Meryem’in oğlu, Yakup, Yose, Yahuda ve Simun’un kardeşi olan 
marangoz değil mi bu? Kız kardeşleri burada aramızda yaşamıyorlar mı? Ve 
gücenip O’nu reddettiler” (Markos 6:3). Yusuf İsa’nın biyolojik babası olmadığı 
için, İsa yalnızca anne tarafından olan erkek ve kız kardeşleriyle ilişkiye 
sahipti. İsa Tanrı’nın Oğlu ve İnsanoğlu idi. 19. nota bakınız (Sahne 52).

Sahne 43 & 58: 16Yahudiler her Fısıh Bayramı’nda Mısır’da tutsak oldukları 
zaman, Musa’nın gününde gerçekleşmiş olan bir olayı hatırladılar. Ataları 
kuzuları kestiler ve kanlarını evlerinin kapılarının yan ve üst sövelerine 
sürdüler, çünkü Tanrı şöyle demişti: “Kanı görünce üzerinizden geçeceğim” 
(Mısır’dan Çıkış 12:13). Rab gece yarısı ev kapısının sövelerinin üzerine 
kuzunun kanı sürülmemiş olan her ailenin ilk erkek evladını öldürdü. 
Tanrı bu olayı halkını 400 yıllık tutsaklıktan kurtarmak için kullandı. 

Sahne 45: 17Bizler Tanrı’nın Üçlü Birliği’ni hiçbir zaman tam olarak 
anlayamayacağız. Çünkü ne olursa olsun Tanrı olan O’dur. Ama her 
şeye rağmen hepimizin anladığı şey, üç olmasına rağmen yine de bir 
olan bir şey ile ilgili bir kavramın varlığıdır. Dünyamız üçlü birlikler ile 
doludur: ZAMAN: Geçmiş, şimdi ve gelecek’ten meydana gelir. UZAY: 
Uzunluk, en, yükseklik. ATOM: Elektronlar, protonlar, nötronlar. Aynı 
zamanda GÜNEŞimiz de bir üçlü birliktir. Şekline (yuvarlağına) güneş, 
ışığına güneş ve sıcaklığına güneş deriz, ama güneş yine de tektir. Aynı 
durum Sonsuz Baba, Sonsuz Oğul ve Sonsuz Kutsal Ruh olan Tanrı için 
de geçerlidir. Işık ve ısı nasıl güneşten çıkıyorlarsa, aynı şekilde Tanrı 
Oğlu (Söz) ve Tanrı’nın Kutsal Ruhu da Tanrı’dan çıkarlar, yine de “RAB 
tektir” (Yasa’nın Tekrarı 6:4). Bu konuda aynı zamanda Sahne 4’e ve Son 
not 5’e (Sahne 6) bakınız. Tanrı’nın birleşik birliği ve İsa’nın insan ve 
Tanrı doğasıyla ilgili daha fazla bilgi için Tek Tanrı Tek Mesaj’da bölüm 
9 ve bölüm 17’ye bakınız. Aslında en iyisi Yuhanna Kitabı’nı okuyun. 
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Sahne 47: 18Mesih sözcüğü Seçilmiş Olan ya da daha birebir 
anlamıyla Meshedilmiş Olan’dır. Doğuda eski zamanlarda yeni bir 
kral törenle görevine başladığı zaman, bir kâhin ya da peygamber 
yeni kralın başının üzerine, onun krallığın yeni egemeni olduğunu 
göstermek için özel bir mesh yağı dökerdi. İsa, bir insan tarafından 
değil, Kutsal Ruh tarafından mesh edildi (Sahne 45’e bakınız). 

Sahne 52: 19İsa, kendisinden genellikle İnsanoğlu olarak söz etti. O, her 
zaman Tanrı’nın Oğlu olmuştu, ama İnsanoğlu oldu. Tanrı Oğlu olarak 
O, başlangıçta Tanrı’yla birlikte olan Söz’dür (Yuhanna 1:2; Yaratılış 1:3), ama 
İnsanoğlu olarak O, beden alan Söz’dür; dünyanın Kurtarıcı-Yargıç-Kralı 
olmak üzere Tanrı tarafından seçilmiş Olan’dır (Yuhanna 1:14; Daniel 7:13-14). 

Sahne 56: 20Ferisiler hararetli bir Yahudi mezhebinin üyeleriydiler. 
Ferisiler’in bazıları günde altı kez dua eder, yılda üç ay oruç tutar 
ve gelirlerinin yüzde onunu yoksul kişilere verirlerdi (Luka 18:9-14). 
Ama tüm bu yapılanların hepsi boş ve yararsız bir törenden ibaretti. 
Ferisiler dindardılar, ama Tanrı’yı tanımıyor ve O’nu sevmiyorlardı. 

Sahne 68: 21Rab İsa Mesih’e iman edenler için vaftiz, O’nu izleme kararlarını 
beyan eden bir yoldur. Suya batırılmak günahı ortadan kaldırmaz. 
Vaftiz, bir kişinin İsa’nın ölümü, gömülmesi ve dirilişiyle özdeşleştiğini 
sembolize eder. Su vaftizi aynı zamanda Adem’deki eski yaşamın 
sona erdiğini ve Mesih’teki yeni yaşamın başladığını da resmeder.
22 Tanrı’nın Oğlu göğe alındıktan kısa bir süre sonra Tanrı’nın Ruhu 
müjdeye iman etmiş olan her erkek, her kadın ve her çocuğun üzerine 
indi. Yeni Antlaşma’daki Elçilerin İşleri Kitabı, Kutsal Ruh’un öğrencilere, 
İsa’nın karakterini yansıtma ve O’nun çağrısını uluslara bildirme gücünü 
nasıl verdiğine ilişkin heyecanlı öyküyü yazar. Tanrı’nın kurtuluş yolu 
değişmemiştir. O’nun mesajına inanmak için karar verdiğinizde –kutsal 
bir Tanrı’dan ayrı düşmüş bir günahkâr olduğunuzu ve kendinizi günahın 
cezasından kurtarma konusundaki çaresizliğinizi ve İsa Mesih’in çarmıhta 
sizin cezanızı üstüne aldığını kabul ettiğinizde– Kutsal Ruh armağanını 
alacaksınız. Bu ifade, evrenin Kralı’nın bizzat gelip yüreğinizde yaşayacağı 
anlamına gelir. O, sizin yeni Efendiniz, Babanız ve Dostunuz olacaktır. Kutsal 
Yazılar’da şunlar yer alır: “Şimdi de gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun 
Müjdesi’ni duyup O’na iman ettiğinizde, siz de vaat edilen Kutsal Ruh’la 
O’nda mühürlendiniz. Ruh, Tanrı’nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı’ya 
ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir” (Efesliler 1:13-14). 
Tanrı büyük ve harika bir Kral’dır ve sonsuzluk boyunca kendisiyle birlikte 
büyük ve harika bir aileye sahip olacaktır. Siz de orada olacak mısınız?
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teK tanrı teK meSaj

Daha Derİne gİtmeK

YÜCELİK KRALI gibi, TEK TANRI TEK MESAJ da sizi, 
peygamberlerin Kutsal Yazıları’nda bir yolculuğa 

çıkartır. Ama bunu Kutsal Kitap’ın mesajını diğer 
dünya görüşleriyle kıyaslayarak daha derin bir 
şekilde uygular. YÜCELİK KRALI’nda yanıtlanmamış 
olarak bırakılan sorular (yer sınırlaması olduğu ve 
daha genç bir okuyucu kitlesine hitap ettiği için), 
TEK TANRI TEK MESAJ’da yanıtlanmışlardır. 

YÜCELİK KRALI’nı yüksek sesle okumak üç saatten daha 
az bir zamanda mümkündür, TEK TANRI TEK MESAJ’ı 
aynı şekilde okumak ise yaklaşık on iki saat sürer.

Kişisel deneyimleri birbirlerine örmek, kuşkuculardan 
gelen e-mailler ve tarihin en çok anlatılan 
öyküsünün yeniden taze bir şekilde anlatılması ile 
bu kitap yaşamın büyük sorularına yanıt verir.

• Yazar: P. D. Bramsen
• Resmeden: D. C. Bramsen
• ISBN 978-605-5739-16-4
• 464 sayfa
• 30’dan fazla resim
• 150 soruluk tartışma rehberi
• 271 Son not 
• Arapça, Arnavutça, Çince, İngilizce, Farsça, Fransızca, 
Rusça, İspanyolca, Türkçe, Urduca, Endonezyaca...
• www.one-god-one-message.com
Türkçesi İçin: www.gercegedogru.net

Bu kitap gerçek bir madendir; 
yazın stili eşsizdir; insanda merak uyandırır.

 -William MacDonald, Kutsal Kitap Yorumu 
ve diğer 80 kitabın yazarı

Gönderilen e-maillerden yapılan seçmeler, okuyucuya 
yazarın çetin sorulardan çekinmediğini garanti eder.

 -Theo, Kanadalı bir okuyucu

Bu kitabı okuduktan sonra Kutsal Kitap’ın mantığı 
anlam kazanır ve zihnimde harekete geçer. Bu kitap, 
bende Kutsal Kitap’ı okumak için ilgi yarattı.

 -Muhammed, Ortadoğulu bir muhabir 


