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1. Palmiye Pazarı
Yuhanna 12:12-24
(Yalın yazı, gençlere sorulabilen sorudur)
Palmiye Pazarı gününde İsa Mesih’in Yeruşalim’e girişi kutlanır.
Palmiye Pazarı, Luteryen kilisesinde, kilise yılının oruç devresine ait olan Pazar günüdür
ve Kutsal haftayı başlatır. Kutsal haftada İsa Mesih'in çektiği acıları ve çarmıha gerilişini
anıyoruz.
- İsa Yeruşalim’e girmeden önce yaşanan olayları hatırlıyor musun?
(Petrus İsa'yı Mesih olarak tanıdı, İsa Lazar’ı ölümden diriltti ve Meryem İsa’nın ayaklarına
değerli yağ sürdü.)
- Bunlar bir tesadüf müydü?
Hayır, tesadüf değildi. Bütün bunlar İsa'nın ölümünden ve dirilişinden hemen önce oldu,
böylece İsa'nın tanrısallığı da netleşti.
Yuhanna 12:12-19
- İsa ve öğrencileri neden Yeruşalim’e gitti? (ayet 12)
Yahudiler Paskalya bayramını (Fısıh bayramı) kutlamak üzereydiler. Yahudiler Allah’ın
İsraillileri Mısır’daki kölelikten kurtardığını anmak için Paskalya’yı kutlardı.
- İnsanlar İsa’yı karşılarken O’na nasıl seslendiler? Hozana ne demek? (ayet 13)
İbranice olarak “Hozana” kelimesi “yardım etmek” veya “kurtarmak” anlamına gelir.
Hozana kelimesi ayrıca dua amaçlı da kullanılırdı. İnsanlar İsa Mesih’i bir Kral ve uzun
zamandır beklenen Mesih olarak karşıladılar.
- İnsanların ellerinde neden hurma dalları vardı?
Eskiden palmiye dalları genellikle krallara sallanır ve bu şekilde insanlar krala
duydukları saygıyı ifade ederdi. Aynı şekilde, halk şimdi de İsa'ya duydukları saygıyı
göstermek istiyordu.
İnsanlar İsa’ya şöyle seslendi: “İsrail’in Kralı’na övgüler olsun!” yani insanlar İsa’yı bir kral
olarak karşıladılar.
- İsa hangi bakımdan dünyasal krallar gibiydi? Hangi bakımdan onlardan farklıydı?
İsa, dünyasal krallar gibi değil, eşeğe binmiş, alçakgönüllü biri olarak Yeruşalim’e girdi.
Böylece peygamber Zekeriya’nın vaat edilen Kral’a dair sözlerini yerine getirdi
(Zekerya 9 :9). Sıpa bir işaretti. Genellikle krallar bir yere gelmek istediklerinde at
üzerinde gelirdi, ama İsa’nın gelişi öyle değildi.
İsa Mesih gerçekten Allah’ın vaat ettiği Mesih’ti ve bir Kraldı. Ancak İsa dünyasal bir
kral değildi, Allah’ın Egemenliğinin Kralıydı. İsa Romalı hükümdarlarla savaşmayı
planlamıyordu. O’nun baş düşmanı Şeytan’dır. İsa Mesih onunla savaşacak ve onu
yenecekti. Bu nasıl oldu? İsa Mesih çarmıhta ölerek ve ölümden dirilerek Şeytan’ı
yendi.
- Öğrenciler neden İsa’nın bir sıpa üzerinde Yeruşalim’e girişinin, peygamberlik sözlerinin
gerçekleşmesi olduğunu anlamadılar? (ayet 16)
Öğrenciler bunu daha sonra anladılar, onların bunu anlaması, İsa’nın ölümünden
ve dirilişinden sonra oldu. Eski Antlaşma’daki peygamberliklerin amacı Mesih’i
göstermekti ve İsa, hakkındaki tüm peygamberlik sözlerini yerine getirdi.
- Metin bazı Grekler hakkında ne anlatıyor (ayetler 20-21)? Onlar neden direkt İsa’ya
gitmediler? İsa’yı neden görmek istemiş olabilirler?
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Grekler muhtemelen Yahudi değildi, ancak İsrail’in Allah’ına saygı duyuyorlardı.
Yahudiler ve başka bir dine mensup olanlar (yani Yahudi dininden farklı bir dine
mensup olanlar) genellikle bir araya gelmiyor ve birbiriyle konuşmuyordu.
Bu nedenle direkt İsa’ya değil, öğrencilerinden birine yaklaştılar.
İsa “İnsanoğlu’nun yüceltileceği saat geldi” dedi. (ayet 23) İsa bununla ne demek istedi?
Kim bu İnsanoğlu? “Saat geldi” ne anlama geliyor?
İnsanoğlu, Eski Antlaşma’da kullanılan Mesih'in isimlerinden biridir (Daniyel 7:13).
“Saat geldi”, İsa'nın ölümünün çok yakında olacağı anlamına geliyordu. İsa aslında
ölmek için bu dünyaya inmişti! İsa’nın ölümü ve dirilişiyle Allah’ın kurtuluş planı
tamamlanmış olacaktı.
Ayet 24 “Buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir”
ne anlama gelir?
İsa, ölümünün insanlara sonsuz yaşam getireceğini biliyordu. İsa’nın hayatı bu buğday
tanesi gibiydi. Hayatı çarmıhta ölümle, yani insan gözüyle bakıldığında bir felaketle
sona erdi. İsa'nın tüm hayatı boşa geçmiş ve sanki hiçbir şey başaramamış gibiydi. Ama
gerçek hiç de öyle değildi, İsa'nın ölümü hepimize sonsuz yaşam verdi. İsa “Çünkü ben
dünyayı yargılamaya değil, dünyayı kurtarmaya geldim” dedi. (ayet 47)

Kutsal hafta Palmiye Pazarı ile başlar. Kutsal haftanın önemli konuları şunlardır:
• İsa’nın Yeruşalim’e girişi
• Yahuda’nın ihaneti
• İsa’nın öğrencileriyle yediği son akşam yemeği
• İsa Zeytin Dağı’nda dua ediyor
• İsa tutuklanıyor
• Petrus İsa’yı inkâr ediyor
• İsa yüksek kurulun önünde
• İsa Vali Pilatus’un ve Hirodes’in önünde
• Halk, İsa’yı ”Çarmıha ger!” diye haykırıyor
• Pilatus Barabba’yı serbest bırakıyor ve İsa’nın çarmıha gerilmesine izin veriyor
• İsa çarmıhını taşıyarak Golgota’ya yürüyor
• İsa iki suçluyla beraber çarmıha geriliyor
• İsa çarmıhta ölüyor
• Yusuf Aramatyalı İsa’nın cesedini kayaya oyulmuş bir mezara yatırıyor
Üzerinde düşünülmesi gereken birkaç söz:
İsa Mesih bizim gerçek göksel Kralımızdır. Bizim için kendi hayatından vazgeçti. Öyle ki, O’na
iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.
Önemli noktalar:
- İsa’nın beden alıp dünyaya geliş sebebi bizim günahlarımız uğruna ölmekti.
- Bugün de İsa Mesih, Sözü ve Rab’bin Sofrası aracılığıyla aramıza gelmektedir.
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İsa'nın hayatının son haftasında ne oldu?
Kutsal haftanın önemli anlarını sayılarla doğru sıraya koy!
Petrus İsa’yı inkar ediyor
Yusuf Aramatyalı İsa’nın cesedini kayaya oyulmuş bir mezara yatırıyor
İsa’nın öğrencileriyle yediği son akşam yemeği
İsa yüksek kurulun önünde
İsa tutuklanıyor
1

İsa Yeruşalim’e giriyor
İsa Vali Pilatus’un ve Hirodes’in önünde
İsa çarmıhını taşıyarak Golgota’ya yürüyor
Halk İsa’yı ”Çarmıha ger!” diye haykırıyor
İsa Zeytin Dağı’nda dua ediyor
Pilatus Barabba’yı serbest bırakıyor ve İsa’nın çarmıha gerilmesine izin veriyor
İsa çarmıhta ölüyor
Yahuda’nın ihaneti
İsa iki suçluyla beraber çarmıha geriliyor
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2. Diriliş günü
Yuhanna 20:1-18
(Yalın yazı, gençlere sorulabilen sorudur)
- Üzüntün hiç büyük sevince dönüştü mü? Hiç böyle bir şey yaşadın mı?
(Mesela senin için çok değerli bir şeyi kaybettiğinde çok üzüldüğün ama onu bulunca
üzüntünün sevince dönüştüğü bir anı düşün.)
Bugün İsa’nın diriliş bayramını kutluyoruz. İsa Mesih’in ölümden dirilişi, üzüntünün büyük
sevince dönüşmesine neden oldu. Evet, İsa Mesih öldü fakat ölümünden üç gün sonra dirildi!
Yuhanna 20:1-10
- Metinde kimlerden bahsediliyor?
Mecdelli Meryem, Simun Petrus ve öbür öğrenci.
- Onlar neler yaptı?
Mecdelli Meryem mezara gitti, mezarın girişindeki taşın kaldırılmış olduğunu gördü ve
diğerlerine haber vermek için yanlarına koştu, Petrus ve öbür öğrenci olanları
duyunca, onlar da mezara koştular.
Mecdelli Meryem, birkaç yıldan beri İsa’nın ardından gidiyordu. İsa çarmıhtayken
Mecdelli Meryem haçın dibinde duruyordu. Ayrıca İsa Mesih’in cesedinin mezara
koyulduğuna da tanık olmuştu. (Matta 27:56 ve Matta 27:61)
- Mecdelli Meryem’in haçın dibinde durması ve mezarlıkta yaşananlar neyi ifade
ediyordu?
Meryem'in İsa'ya olan sevgisini ve bağlılığını ifade ediyordu. Meryem, İsa’nın hayatının
son anlarında oradaydı. O’nu bırakmak istemedi.
- Mecdelli Meryem ne olduğunu sandı (ayet 2)?
- Petrus ve diğer öğrenci ne zannetmiş olabilir?
İsa Mesih öldükten sonra öğrenciler korku ve umutsuzluk içindeydiler, çünkü henüz ne
olduğunu anlamadılar.
Yuhanna 20:11-18
- Mezar boş olduğu halde Meryem neden oradan ayrılmadı? (ayet 11)
Meryem keder doluydu. İsa’ya ne olduğunu anlamadı.
- Meryem mezarda oturan melekleri görünce neden şaşırmadı? (ayet 12)
Melekler Allah’ın habercisidir. Genellikle çok önemli ve özel bir durumda Allah’ın
mesajını iletirler. Kutsal Kitap’ta melekler çoğu kez insan benzeyişinde, insanların
arasına geldiler. Belki de bu yüzden Meryem onları görünce korkmadı ve şaşırmadı. Ya
da Meryem'in kederi o kadar derindi ki başka hiçbir şey onu korkutamaz ve
şaşırtamazdı.
- Meryem İsa’yı gördüğünde ve onunla konuştuğunda neden O’nu tanımadı? (ayetler 1415)
- Melekler ve İsa Meryem’e aynı soruyu sordu, bu soru neydi? Neden cevabını bildikleri bir
soru sordular?
“Kadın, niçin ağlıyorsun?” Meryem kederinin nedenini özgürce ifade edebildi. Aynı
şekilde biz de İsa’ya endişelerimizi ve kederlerimizi anlatabiliriz.
- Meryem İsa Mesih’i nereden tanıdı? (ayetler 15-16)
- İsa Meryem’e ne yapmasını söyledi? (ayet 17)
- İsa Mesih’in dirilişi hayatımıza nasıl bir umut getiriyor?
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İsa Mesih’in dirilişini tüm insanlara duyurmak neden hâlâ çok önemli ve gereklidir?
İlk insan günaha düştüğünde dünyaya ölüm geldi. Demek ki, başlangıçta Adem
bahçesinde günah ve ölüm yoktu. İsa Mesih, insanların günah ücretini ödemek
için çarmıhta öldü. İsa çarmıhta öldüğünde ve üçüncü gün ölümden dirildiğinde
hem İblis’in hem de ölümün gücünü yendi! İsa'nın dirilişi bize umut veriyor ve aynı
zamanda ölümün bizim için bir son olmayacağına dair güvence de veriyor. İsa Mesih’e
iman edenler cennette sonsuz yaşama sahip olacaklar.
Eğer İsa Mesih dirilmiş olmasaydı Hristiyanlık da olamazdı, çünkü Hristiyanlığın
mesajı boş bir mezardır: İsa Mesih günahlarımız için çarmıhta öldü, ancak üçüncü gün
dirildi ve yaşamaktadır.

Bizler insan olduğumuz için bazen İsa’nın dirilişine inanmamız zor olabilir ve bundan şüphe
duyabiliriz. Böyle durumlarda yapabileceğimiz en akıllıca şey, İsa’nın kendisine kulak vermek
olacaktır. Dua etmek ve Kutsal Kitap’ı okumak imansız kalplerimiz için “iyi bir ilaçtır”.
“İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin
övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.” (Efesliler 2:8-9)
İsa Mesih'in dirilişinden hemen sonra, dirilişin gerçekten gerçekleştiği reddedildi. Aynı
şekilde, bugün de İsa Mesih'in dirilişini kabul etmeyip reddedenler var. Fakat İsa Mesih
gerçekten ölümden dirildi, bu kesin bir bilgidir! İsa Mesih’in dirilişine dair kanıtlar vardır.
Bunlardan bazılarını hatırlayalım:
1. Mezar boştu (İsa’nın cesedi orada yoktu)
2. Dirilen İsa Mesih farklı kişilere göründü (mesela okuduğumuz metinde Meryem’e, daha
sonra başkalarına da)
3. İsa’nın öğrencilerinin davranışlarında da bir değişiklik oldu: Önceden korku içinde olan bu
adamlar sonradan cesurca müjdeyi duyurmaya başladılar.
Kısa bir bilgi yarışması:
1. İsa Mesih’in dirilişi hangi günde gerçekleşti?
a) Cuma gününde b) Cumartesi gününde c) Pazar gününde
2. Mecdelli Meryem mezarın içinde neyi fark etmedi?
a) İsa Mesih’i b) iki meleği c) İsa’nın sarılı olduğu bezleri
3. Meryem İsa’yı nereden tanıdı?
a) giysisinden b) dokunuşundan c) sesinden
4. Paskalya bayramı neden kutlanır?
a) İsa’nın yaptığı mucizelerden dolayı b) İsa’nın dirilişinden dolayı
c) İsa cennete yükseldiğinden dolayı
Üzerinde düşünülmesi gereken bir ayet:
“İsa, “Diriliş ve yaşam Ben’im” dedi. “Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır.”
(Yuhanna 11:25-26)
Önemli noktalar:
- İsa'nın öğrencileri gibi, bizim de büyük sevinç nedenimiz vardır: İsa öldü ama ölümden
dirildi! İsa Mesih yaşıyor!
- İsa Mesih çarmıhtaki ölümüyle ve üçüncü gün ölümden dirilişiyle hem İblis’in hem de
ölümün gücünü yendi.
- Kutsal Kitap şöyle der: “Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz
Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır.” (Romalılar 6:23)
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Cümlelerdeki boşlukları doğru kelimelerle tamamla! Yuhanna 20:1-18
1) Haftanın _______ günü erkenden, ortalık daha karanlıkken Mecdelli Meryem ______________
gitti. Taşın mezarın girişinden kaldırılmış olduğunu gördü.
2) Koşarak Simun Petrus'a ve İsa'nın sevdiği öbür öğrenciye geldi. “Rab'bi mezardan
____________, nereye koyduklarını da bilmiyoruz” dedi.
3) Bunun üzerine Petrus'la öteki ______________ dışarı çıkıp mezara yöneldiler.
4) İkisi birlikte _____________. Ama öteki öğrenci Petrus'tan daha hızlı koşarak mezara önce
vardı.
5) Eğilip içeri baktı, keten bezleri orada serili gördü, ama içeri _____________.
6-7) Ardından Simun Petrus geldi ve mezara girdi. Orada serili duran ______________ ve İsa'nın
başına sarılmış olan peşkiri gördü. Peşkir keten bezlerle birlikte değildi, ayrı bir yerde
dürülmüş duruyordu.
8) O zaman mezara ilk varan öteki öğrenci de içeri girdi. Olanları gördü ve __________ __________.
9) İsa'nın ölümden dirilmesi gerektiğini belirten _____________ Yazı'yı henüz anlamamışlardı.
10) Bundan sonra öğrenciler yine _______________ döndüler.
11) Meryem ise mezarın dışında durmuş ağlıyordu. __________________ eğilip mezarın içine baktı.
12) Beyazlara bürünmüş iki melek gördü; biri _______________ cesedinin yattığı yerin başucunda,
öteki ayakucunda oturuyordu.
13) Meryem'e, “Kadın, niçin ağlıyorsun?” diye sordular. Meryem, “Rabbim'i ______________” dedi.
“O'nu nereye koyduklarını bilmiyorum.”
14) Bunları söyledikten sonra arkasına döndü, İsa'nın orada, ayakta durduğunu ______________.
Ama O'nun İsa olduğunu anlamadı.
15) İsa, “Kadın, niçin ağlıyorsun?” dedi. “_________ __________?” Meryem O'nu bahçıvan sanarak,
“Efendim” dedi, “Eğer O'nu sen götürdünse, nereye koyduğunu söyle de gidip O'nu alayım.”
16) İsa ona, “Meryem!” dedi. O da döndü, İsa'ya İbranice, “______________!” dedi. Rabbuni,
öğretmenim demektir.
17) İsa, “Bana dokunma!” dedi. “Çünkü daha Baba'nın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve
onlara söyle, benim Babam'ın ve sizin Babanız'ın, _____________ Tanrım'ın ve ____________
Tanrınız'ın yanına çıkıyorum.”
18) Mecdelli Meryem öğrencilerin yanına gitti. Onlara, “______________ _______________!” dedi.
Sonra Rab'bin kendisine söylediklerini onlara anlattı.
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3. Emmaus yolunda
Luka 24:13-35
(Yalın yazı, gençlere sorulabilen sorudur)
İsa'nın hayatı uzun bir yolculuk gibiydi. İsa bu yolculuk sırasında sürekli olarak öğrencilerinin
ve diğer insanların dertlerini dinliyor, onları öğretiyor, onlarla birlikte yemek yiyor ve vakit
geçiriyordu. Bu yolculuğun asıl amacı İsa’nın tüm dünyadaki insanların günahları için
çarmıhta ölmekti.
Emmaus köyü Yeruşalim’e 10 kilometre uzaklıktadır. Okuyacağımız olay İsa’nın dirildiği
günün akşamında gerçekleşti. Emmaus yolunda gerçekleşen karşılaşmada İsa iki öğrenciyle
birlikte yolculuk yapıyor, onların dertlerini dinliyor, onları öğretiyor ve sonunda onlarla
birlikte yemek yiyor.
Luka 24:13-35
- Metinde kimlerden bahsediliyor?
- Bundan önceki günlerde neler olmuştu? (ayetler 19-24)
Adamlar İsa’nın sadece Nasıralı bir peygamber olabileceğini düşünüyorlardı. İsa gerek
sözlerinde ve gerek ise yaptıklarında güçlü olduğundan dolayı, O’na inandılar,
(görkemin teolojisi) ancak ölen İsa’ya güvenmek ve inanmak başka bir şeydir, çünkü
insan gözüyle bakıldığında çarmıhta ölen birinin gücü değil acizliği görünür (çarmıhın
teolojisi).
-

Metinde söz konusu olan öğrenciler önceki günlerde yaşanan olaylardan dolayı neler
hissetmiş ve düşünmüş olabilir?
• Korku
Başkâhinler ve yöneticiler, İsa’yı ölüme mahkûm etmek için valiye teslim ettiler ve
İsa’yı çarmıha gerdiler. Şimdi öğrenciler korkuyorduà “İsa’ya bunu yapanlar, bize
neler yapmaz?”
• Hayal kırıklığı
Öğrenciler İsa'nın İsrail'i kurtaracak kişi olduğunu ummuştu. Şimdi ise hayal
kırıklığına uğradılar à “İsa hakkında bir beklentimiz vardı, ama
şimdi tüm umutlarımızdan vazgeçmek zorundayız.”
• Şaşkınlık
Sabahın erken saatlerinde birkaç bayan mezara gittiklerinde İsa'nın cesedini
bulamamıştı. Sonra İsa'nın yaşamakta olduğunu bildiren melekleri gördüklerini
söylemişlerdi. Şimdi öğrenciler şaşkınlık içindeler à “İsa’nın cesedi kayboldu!”
• İmansızlık
Şimdi öğrencilerin yürekleri imansızlıkla dolu “Kadınların söyledikleri bizi şaşırttı,
onlar İsa’nın dirildiğini söylediler, ama biz buna inanmıyoruz.”

İsa dirildikten hemen sonra Emmaus yolundaki bu adamlarla birlikte yürüyor, onlara
sorular soruyor ve onları dinliyor. Onların korkularını, üzüntülerini ve imansızlıklarını İsa
Mesih’e anlatma fırsatları oluyor. İsa korkan, üzülen, şaşıran ve inanmayan insanları terk
etmez. Biz de bu öğrenciler gibiyiz. Bizim de korkularımız, sıkıntılarımız, şüphelerimiz ve
imansızlığa düştüğümüz zamanlar olabilir. Ama buna rağmen İsa Mesih bizim de yanımızda
kalmak ve bizimle birlikte yürümek ister.
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Adamlar dertlerini İsa’ya anlattıktan sonra, İsa onları öğretmeye başladı.
- İsa adamlara ne öğretti? (ayet 27)
İsa, Eski Antlaşma’daki peygamberlik sözlerinin Mesih hakkında olması gereken
şeyleri önceden bildirdiğini onlara anımsatıp tekrar anlattı. Kutsal Kitap’ın tamamı İsa
Mesih hakkında konuşur.
- Adamlar İsa’yı nereden tanıdılar? (ayet 30)
- Bizler bugün İsa Mesih’i tanımayı nasıl öğrenebiliriz?
Aynı bu iki adam gibi, bizler de Allah’ın Sözünden yani Kutsal Kitap’tan İsa Mesih’i
tanımayı öğreniriz ve Rab'bin Sofrasına katılmakla imanımız güçlenir. İman hayatımız
için önemli olan üç nokta vardır: Kutsal Kitap, Rab’bin sofrası ve doğru öğretim.
-Emmaus’a giderken yaşanan olaylar ile Luteryen bir ayin akışı arasında benzer noktalar var mı?
Evet, var: Sıkıntılarımızı İsa Mesih’le paylaşmak = Günahların itiraf edilmesi; İsa’nın
sözlerini dinlemek = Kutsal Kitap’ın okunması ve vaaz; beraber yemek yemek = Rab’bin
Sofrasın katılmak. Allah’ın Sözü ve Rab’bin Sofrası iman hayatımız içim çok önemlidir.
Hristiyan kilisesi, iman hayatının belli bir düzen içinde olması gerektiğinin en başından beri
farkındadır.
Luteryen kiliselerinde belli bir ayin düzeni vardır ve bu ayin düzeni sürekli olarak tekrar
edilir. Ayin sırasında İsa, Sözü ve Rab’bin sofrası aracılığıyla bize yaklaşır. Bizler
dertlerimizi İsa’ya anlatabiliriz, O bize Sözünde konuşur ve bizi Kendi Sofrasına davet
eder. Böylece İsa Mesih gerçekten aramızda olur. Bizim duygularımız ne olursa olsun, İsa
Mesih her zaman bizimle birliktedir.
-

-

Adamlar yoldaşlarının kim olduğunu anladıklarında ne yaptılar? (ayetler 32-33)
Çok sevindiler ve hemen diğerlerine İsa Mesih’in gerçekten dirildiğini anlatmak
için acele ettiler.
Bizler ayine her katıldığımızda İsa Mesih ile yolculuğa çıkmış gibi oluruz.
İsa Mesih’in gerçekte kim olduğunu anladığımızda, yani İsa’nın yaptıkları sayesinde
(ölümü ve dirilişi) bizim için cennet yolunun açıldığının farkına vardığımzıda diğer
insanlara da ‘’İsa gerçekten dirildi!’’ müjdesini vermek istiyoruz.
Ayinde bu konuyu gösteren bir bölüm var mı?
Evet, ayinin sonunda peder “Gidin ve Rab’bimize sevinçle hizmet edin” diyor.

Üzerinde düşünülmesi gereken birkaç söz:
İsa Mesih gerçekten dirildi ve yaşıyor! İsa Emmaus yolundaki öğrencilere kim olduğunu
hemen söyleyebilirdi, ama İsa bunu yapmak yerine onları kutsal yazıları (Kutsal Kitap’ı)
incelemeye yönlendirdi. İnsanların duyguları değişebilir, değişiyor da, ancak Rab’bin Sözü
hiçbir şekilde değişmez, bizler her şüpheye düştüğümüzde Kutsal Kitap’ı okuyabiliriz. Allah'ın
Sözü ve müjdenin gücü şüphelerimizi ortadan kaldırır ve imanımızı güçlendirir.
Önemli noktalar:
- İsa Mesih’in ölümü, dirilişi ve görevi Eski Antlaşma’daki peygamberler aracılığıyla
bildirildi.
- Allah’ın Sözü (=Kutsal Kitap) ve Rab’bin Sofrası imanımızı güçlendirir.
- Emmaus yolundaki karşılaşma Hristiyan (Luteryen) ayininin bir resmidir:
Öğrenciler dertlerini İsa’ya anlatıyor - günahların itiraf edilmesi
İsa öğrencileri öğretiyor - vaaz
İsa onlarla yemek yiyor - Rab’bin sofrası
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Adam Yeruşalim'e gitmek için hangi yolu izlemeli?
A

B

C
F

E

D

Yerusalim
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4. İsa öğrencilerine görünüyor
Luka 24:36-48 ve Yuhanna 20:24-31
(Yalın yazı, gençlere sorulabilen sorudur)
Emmaus’a giden iki öğrenci İsa’yı gördükten sonra Yeruşalim’e döndü. Diğer öğrencilerle ve
onlarla toplananlarla İsa’nın dirilişi hakkında konuştular. Ancak öğrenciler hâlâ
korkuyorlardı, hâlâ olayları anlamıyorlardı ve hâlâ şüpheleniyorlardı.
- Sen öğrencilerin arasında olsaydın, İsa’nın dirildiğine inanır mıydın?
Luka 24:36-48
- İsa aniden öğrencilerin ortasında belirdiğinde onlara ne dedi? (ayet 36)
İsa Mesih gerçek esenlik ve barış getirir. İsa’nın bize verdiği esenlik/barış
dünyadakinden çok farklıdır. İsa bizi günahlarımızın sonucu olan ölüm cezasından
kurtarmak için öldü. Bu nedenle şimdi İsa sayesinde Allah’la barış içindeyiz. Gerçek
esenlik/barış budur.
- İsa'yı görünce herkes neden korktu? (ayet 37)
- İsa onları nasıl ikna etti? (ayetler 39-43)
İsa onlara delinmiş ellerini ve ayaklarını gösterdi ve gözleri önünde yemek yedi.
Böylece onlara hayalet olmadığını gösterdi.
Sonra İsa öğrencilere Kutsal Yazıları öğretti. Mesih hakkında yazılmış her şeyin yerine
getirilmesi gerekiyordu ve İsa hepsini yerine getirdi. Allah, İsa Mesih’i bu dünyaya
gönderdi ve şimdi İsa da öğrencilerini gönderiyordu. Neden mi? Çünkü İsa Mesih’teki
günahların bağışlanması tüm milletlere duyurulacaktı.
Yuhanna 20:24-31
Tomas genellikle “Kuşkucu Tomas” olarak adlandırılır.
“Kuşkucu Tomas” ve “İman eden Tomas” –bu ikisinin arasındaki fark nedir?
Hangisinin vurgulanması daha mantıklıdır: Tomas’ın kuşkusu mu veya kuşkularından
sonra ortaya çıkan imanı mı?
- Kuşku ve imansızlık kelimeleri aynı anlama geliyor mu? Fark nedir?
İmansızlık kuşkudan oldukça farklıdır. İmansızlık, kişinin inanmak istememesi, yani
İsa'ya gelmek istememesi, çaresizliğini kabul etmemesi, O’na günahını ve sıkıntısını
anlatmaması demektir.
Öte yandan kuşku imanımız olsa bile zaman zaman meydana gelen bir zayıflık, ıstırap,
acı gibidir. Bizi çaresiz kılıyor. Şüphelerimizi söylememiz ve kabul etmemiz bizi İsa'ya
götürdüğü sürece tehlikeli değildir.
- Tomas neden İsa’nın dirildiğine inanmıyordu? (ayetler 24-25)
İsa’yı gören o kadar çok insan olmasına rağmen Tomas yine de İsa’nın dirildiğine
inanmıyordu. İsa’yı kendi gözleriyle görmek, O’na dokunmak istedi. Biz kimseyi
inandıramayız. Gördüğümüzü, duyduğumuzu ve anladığımızı paylaşabiliriz, fakat
bunlar kimseyi otomatik olarak ikna edemez. Bir kişinin iman etmesi her zaman
Allah’ın işidir. Sadece Allah insanın yüreğinde iman yaratabilir.
- Diğer öğrenciler, kuşkusundan dolayı Tomas'ı bıraktılar mı? (ayet 26)
Hayır! Ona karşı sabırlıydılar. Allah da Tomas’a karşı sabırlıydı ve onu terk etmedi.
Zaten Allah hepimize karşı sabırlıdır, öyle değil mi?
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-

Bir hafta sonra ne oldu? (ayet 26)
Kuşku duymasına rağmen Tomas hâlâ diğer öğrencilerle birlikteydi.
Kapılar tekrar kilitlendi, bu onların hâlâ korktuğunu gösterir.
İsa Tomas’a ne dedi? (ayet 27)
İsa kuşkusu yüzünden Tomas'ı azarlamadı, onu kuşkuda bırakmadı, tam tersi İsa
Tomas’a da göründü.
Tomas’ın iman ikrarı neydi? (ayet 28)
“Rabbim ve Tanrım!” Çok kısa bir iman ikrarıydı, ama yine de harikaydı.
“Görmeden iman edenlere ne mutlu!” bu ne anlama geliyor sence?
Görmeden iman etmek mümkün mü?
İman etmek, İsa'nın yaptıkları sayesinde Allah’ın günahlarımızı bağışladığına
güvenmektir. İman etmek, Allah'ın insanları sevdiğine ve bunun için İsa Mesih’i
dünyaya gönderdiğine, bizi kurtarmak istediğine inanmaktır. Şimdi bizler İsa’yı
gözlerimizle görmüyoruz, ancak söz verdiği gibi Sözünde ve Rab'bin Sofrasında
aramızdadır. Bir gün O’nu cennette göreceğiz.
Bazen görmeden iman etmek zordur, fakat Allah bizim yüreğimizde iman yaratır ve
imanımızı güçlendirir. İmanımızın ne kadar zayıf veya ne kadar güçlü olduğu önemli
değildir, önemli olan kime inandığımızdır.

-

Biz de bazen kuşku duyabiliriz. O zaman ne yapmalıyız?
Kuşkularımızı Allah'a anlatabiliriz ve O'ndan yardım isteyebiliriz. İncil'i okuyabiliriz ve
kiliseye gidebiliriz. Allah kuşkularımıza katlanıyor ve bizim merak etmemize, O’na
sorular sormamıza ve cevap aramamıza izin veriyor. Kuşkuya düştüğümüzde,
kurtulmak için ihtiyacımız olan tek şeyin İsa olduğunu ve bu kurtuluşun "doğru türden
Hıristiyanlar" olmamızı gerektirmediğini unutmayın. İman, bizim ne yaptığımızla
değil, Allah'ın İsa'yı dünyaya göndererek bizim için neler yaptığıyla ilgilidir.

-

İsa dirildikten sonra neden birden fazla kez insanlara görünme gereği duydu?
İsa'yı görmek öğrencilerin imanını güçlendirdi. Bir başka nedeni ise daha fazla görgü
tanığının olmasıdır.

-

Sen ne zaman, hangi durumda İsa’yı gerçekten görmek isterdin?

Üzerinde düşünülmesi gereken birkaç söz:
İsa'nın çarmıhtaki ölümü bir tesadüf ya da talihsizlik değil, bilinçli ve amaçlı bir eylemdi. İsa
Mesih senin, benim ve tüm insanların günahlarını gönüllü olarak üstlenerek çarmıhta öldü. İsa
bizim günahlarımızın cezasını çekti ve bizim için kurban edildi. Ölümünden üç gün sonra
dirildi ve yaşamaktadır!
Önemli noktalar:
- İsa Mesih gerçekten ölümü yenip dirildi.
- Allah bize iman verir ve imanımızı güçlendirir.
- İmanımızın ne kadar zayıf veya güçlü olduğu önemli değil, kime iman
ettiğimiz önemlidir.
- İsa Mesih bugün bize Kutsal Kitap’ta konuşur, Sözü, Rab’bin Sofrası ve vaftiz
aracılığıyla aramıza gelir.
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5. İsa göl kenarında
Yuhanna 21:1-14
(Yalın yazı, gençlere sorulabilen sorudur)
- Görmediğin bir şeye inanabilir misin? Mesela İmparator Napolyon’un gerçekten yaşadığına
inanıyor musun? Napolyon’u kendi gözlerinle gördün mü? Eğer onu görmediysen yaşadığına
nasıl inanabilirsin?
Hâlâ İsa Mesih’in diriliş bayramını kutlamaktayız. İsa Mesih dirildiğinde tüm üzüntüler büyük
sevince dönüştü. İsa Mesih öldü fakat ölümden dirildi!
İsa Mesih’in gerçekten dirildiğinden nasıl emin olabiliriz?
Çarmıha gerilen ve üçüncü gün dirilen İsa Mesih bir hayalet değildi: öğrenciler O’na elleriyle
dokundu ve İsa Mesih onlarla birlikte yemek yedi. İsa'nın ölümü ve dirilişi hakkındaki Eski
Antlaşma peygamberlikleri ve mezara gelen kadınların ve öğrencilerin tanıklıkları İsa'nın
dirilişini kanıtlamaktadır. İsa gerçekten dirildi ve yaşıyor!
Kutsal Kitap İsa’nın dirildikten sonra öğrencilerine göründüğünü söyler. Önce Emmaus
yolunda yürüyen iki adama, ardından dirildiği gününün akşamı öğrencilere ve bir
hafta sonra Tomas’a ve öbür öğrencilere.
Yuhanna 21:1-14 okunur
- Metinde kimler vardı ve onlar neredeydi? (ayetler 1-2)
- Öğrenciler ne yaptılar (ayet 3)?
Sonra İsa kıyıda duruyordu, fakat öğrenciler O’nun İsa olduğunu anlamadılar. Herhalde
öğrenciler İsa’yla bu şekilde karşılaşmayı beklemiyordu. İsa öğrencilerini hiçbir şey
için suçlamadı; onlara sevgiyle yaklaştı.
-

-

-

İsa öğrencilerine ne yapmalarını söyledi? (ayet 6)
İsa onların durumunu çok iyi biliyordu, açtılar. İsa onların gündelik durumunun
farkındaydı ve onlara ne yapmaları gerektiğini söyledi.
Öğrenciler İsa’nın sözüne göre hareket ettiğinde ne oldu? (ayet 6)
İsa onları şaşırttı. Onlara ihtiyaç duyduklarını (balık) bol miktarda verdi.
Bu olayın gerçekleşmesinin ardından Yuhanna İsa’yı hemen tanıdı, neden? (ayet 7)
Aynı şey daha önce de olmuştu. Hatırlıyor musunuz? (Luka 5:1-11)
O zaman İsa onlara şöyle demişti: “Ardımdan gelin. Sizleri insan tutan balıkçılar
yapacağım.” Onlar ağlarını bırakmışlar İsa’yı takip etmişlerdi.
Yuhanna “Bu Rab’dir!” sözleriyle ne demek istedi? (ayet 7)
Öğrenciler dirilen İsa Mesih’in gerçek ve aynı kişi olduğundan emin oldular.
İsa öğrenciler için kömür ateşinin üzerinde ekmek hazırlamıştı ve onlar “İsa’nın
hazırladığı sofraya” gelebildiler. İsa bununla şunu hatırlatmak istedi: “Yaşam ekmeği
Ben’im. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz.”
(Yuhanna 6:35)
Biz İsa Mesih’in gerçek olduğundan nasıl emin olabiliriz? O’nunla nerede karşılaşabiliriz?
Allah’ın Sözü kalplerimizi ve zihnimizi İsa’nın gerçek olduğuna ikna eder. Sözü (Kutsal
Kitap) aracılığıyla İsa’yla karşılaşabiliriz. Bir de Rab’bin Sofrası var.
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-

Okuduğumuz metin aklınıza Rab'bin Sofrası’nı getiriyor mu?
İsa göl kenarında öğrencileriyle birlikte yemek yedi. İsa öğrencileri için yemek
hazırladı (balık ve ekmek), onlara hizmet etti ve onlarla birlikte yemek yedi (son
akşam yemeğinde olduğu gibi). Emmaus yolundaki öğrencilerin gözleri, İsa’yla
yedikleri yemek sırasında açıldı: İsa değişmeyen Allah’tır!
Öğrenciler korktu, kafaları karıştı ve kuşku duydular, fakat İsa’nın onlara karşı tutumu
ve düşünceleri samimi ve sevgi doluydu. Her şey sıradan bir gün gibi normaldi, yine de
İsa Mesih onların arasındaydı.
Sence öğrencilerin imanı nasıldı? Sen İsa’nın dirildiğine hemen inanır mıydın?
İmanımızın ne kadar zayıf ya da güçlü olduğu önemli değil, kime inandığımız
önemlidir!

Üzerinde düşünülmesi gereken birkaç söz:
Her insan hayatta kalabilmek için gündelik ekmeğe ihtiyaç duyar, bizi yaratan Allah da bunu
çok iyi bildiği için herkesin gündelik ekmeğini bol, bol sağlar. Allah’ın Kutsal Sözü ise bizim
ruhsal gıdamızdır. İsa şöyle der: “Gökten inmiş olan diri ekmek Ben’im. Bu ekmekten yiyen
sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir.”
(Yuhanna 6:51)
Önemli noktalar:
- İsa Mesih öğrencilerine üçüncü kez göründüğünde onlarla birlikte yemek yedi.
- İsa onların yiyeceğini sağladı, ancak İsa’nın yardımıyla öğrenciler balık
tutabiliyordu ve İsa da onlar için ekmek hazırladı.
- İsa Mesih bizim yaşam ekmeğimizdir. O’nun sayesinde sonsuza dek yaşayacağız.
- Rab’bin sofrasında bu yaşam ekmeğinden pay alırız.
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Kelimeleri doğru sıraya koyarak bir cümle kur!
(Önce aşağıdaki kelimeleri kes ve karıştır, sonra bunları gençlere ver.)
İsa onlara, “Gelin, yemek yiyin” dedi.

İSA

ONLARA,

”GELiN,

YEMEK

YİYİN”

DEDİ.

Öğrencilerden hiçbiri O'na, “Sen kimsin?” diye sormaya cesaret edemedi.

ÖĞRENCİLERDEN
DİYE

HİÇBİRİ

SORMAYA

CESARET

O'NA,

”SEN

KİMSİN?”

EDEMEDI.

Çünkü O'nun Rab olduğunu biliyorlardı.

ÇÜNKÜ

O´NUN

RAB

OLDUĞUNU

BİLİYORLARDI.

Kelimeleri doğru sıraya koyarak bir cümle kur!
(Önce aşağıdaki kelimeleri kes ve karıştır, sonra bunları gençlere ver. )
İsa onlara, “Gelin, yemek yiyin” dedi.
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