
kesin  ispatlarla  diri  olduğunu gösterdi.  Kırk  günün  sonunda
herkesin önünde bir bulutun içinde göke alındı. Bununla bize
gösteriyor  ki,  herkesin  efendisidir  ve  bütün  gücü,  bütün
yetkiyi kendi elinde tutuyor. 

Var mı Ona benzeyen bir peygamber, ya da Allah adamı?

6) İsa'nın çağrısı eşsizdir
İsa Mesih'in göke alınmasından on gün
sonra, Allah Kutsal Ruhunu insanların
üzerine  döktü.  O  Ruhla  kendi
krallığını bir arada tutuyor ve bugüne
kadar  insanları  o  krallığa  çağırmaya
devam  ediyor. Vakıt  varken  İsa
Mesih'in  çağrısına  kulak  verelim.
Çünkü  dünyanın  sonunda  İsa  tekrar
gelecek, bütün insanları davalayacak.

İsa'yı  kabul  eden  artık  karanlıkta
değildir:  Allahın  önündeki  durumu
nedir  biliyor. Çünkü  kim  İsa Mesihi kabul ederse,  Allah  onu
evlatlık  olarak  kabul  ediyor.  Bugün  sen de İsa'nın  çağrısına
kulak ver: 

"Size çok doğru bir şey söyleyeyim: kim benim sözümü işitirse
ve beni  göndermiş  Olana iman ederse,  onun sonsuz yaşamı
var.  O  davalanmaya  girmez,  ama  ölümden  yaşama  geçmiş
oluyor." (İncil - Yuhanna 5:24)

Eşsiz bir Hayat
"Allah" sözünü işitirken,  çoğu  defa  aklımıza "din"  (religiya)
geliyor.  Ama biz Mesihçiler bir  dine bağlanmadık, bir  kişiye
bağlandık. İmanlı hayatımız birtakım din kuralları, buyruklar
ve adetler tutmakla geçmiyor. Anladık ki, diri bir kurtarıcımız
var:  o  da  İsa Mesih'tir.  Ona  iman  etmekle  Allahla  diri  ve
yürekten bir sevgi ile bağlandık.

İsa Mesih eşsizdir! Tarih boyunca kaç peygamber, ya da başka
Allah adamları geldiyse, hiç biri İsa Mesih kadar büyük bir etki
bırakmadı.  İsa Mesih'in kişiliği eşsizdir, işleri eşsizdir, sözleri
eşsizdir,  bütün  hayatı   eşsizdir.  İzin  verirsen,  seni  kısaca
Onunla tanıştırmak istiyoruz:

1) İsa'nın doğuşu eşsiz
Allah  eskiden  beri  dünyaya  yüzlerce
peygamber  yollamıştı.  Onlar  sadece
kendi halkına konuşmadı, yüzlerce sene
önce  bile,  Mesih'in  geleceğini  bildir-
diler.  En küçük detaylarına kadar  Onu
anlattılar: Mesih, kral  Davud'un  soyun-
dan gelecek,  Beytlehem  kasabasında
doğacak,  anası bakire  olarak  gebe
kalacak -  bütün  bunları Allahın  Ruhu
önceden  bildirdi.  Bunlar  Tevrat  ve
Zebur kitabında yazılıdırlar; herkes onu orada okuyabilir. 

Sonra,  İsa Mesih normal bir kişi gibi meydana gelmedi: anası
Meryem bakire olarak gebe kaldı. Ona müjde getiren melek
şöyle  dedi:  "Kutsal  Ruh  senin  üzerine  gelecek,  Yüceler
Yücesi'nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana
kutsal, Tanrı Oğlu denecek. (İncil - Luka 1:35)

Soruların varsa şu telefon numarasını aç:



2) İsa'nın mucizeleri eşsiz
İsa  Mesih  yeryüzünde iken yüzlerce
mucize yaptı. Kimi peygamberler daha
önce  de  mucize  işledi.  Fakat İsa
Mesih'te bir fark görüyoruz: İsa mucize
yaparken  dua  etmedi  ne  de  "Allahın
adında..." gibi  sözler  kullanmadı.
Hayır, "Ben buyuruyorum ki..." dedi. İsa
Mesih  yüzlerce  kişi  her  türlü
hastalıktan kurtardı, sakatları yürüttü,
körlerin  gözlerini ve  sağırların  kulak-
larını açtı, 5 ekmek ve 2 balıkla 5000

kişi  doyurdu,  suyun  üstünde  yürüdü, bir  tek  sözle  fırtınayı
dindirdi,  kendi  gücüyle  ölüleri  diriltirdi  ve  mucizlerin  en
büyüğü: insanların günahlarını af etti.

3) İsa'nın öğretişi eşsiz
Dua,  oruç  ve  sadaka  vermek  gibi  din
işleri tamamen gizlilik içinde yapılsın;
ne  de  olsa, Allahı  hoşnut  etmeye
çalışıyoruz, değil komşularımızı.

İsa  Mesih  kadınlara  çok  önem  verdi:
ders  verirken  onların  anlayacağı
örnekler  kullandı. Hiç  bir  muallim
kadınları öğrenci olarak kabul etmezdi
- ama İsa hem erkek, hem kadın öğren-
cileri  kabul  etti. Böylece  kadınların
durumunu büsbütün değiştirdi.

İsa  Mesih  dedi:  "Kralın hakkını  krala,  Allahın  hakkını  Allaha
verin". Allah inancı asla politik amaçlar için kullanılmasın; din
adamları politikaya karışmasın. "Benim krallığım bu dünyadan
değildir" - İsa öğrencilerine yasak etti, inanç için savaşsınlar.

İsa  insanlara  sürekli  'Allahın  Krallığı' hakkında konuştu.  Bu
krallık  farklıdır,  ne  yeryüzündeki  devletlere,  ne  de  dinlere
benzemiyor. İnsanlar o krallığa tek tek karar vererek ve tövbe
etmekle giriyor. O krallık bütün dünyada birdir; Allahın Ruhu
onu  bir  arada  tutuyor.  O  krallığın  içinde  Allahın  affına  ve
sevgisine kavuşuyoruz, sonsuz yaşama kavuşuyoruz.

4) İsa'nın ölümü eşsizdir
İsa  Mesih  ne  ecelinden  öldü,  ne  de
savaşırken şehit  düştü. Daha  ölmesin-
den bir  buçuk  sene  önce kendi
öğrencilerine nasıl öleceğini bildirdi ve
ondan  sonra  etrafındaki  kişileri  öyle
etkiledi ki, tam onun planladığı zaman
öldürülsün.  Hizmetinin  üçüncü  yılında
İsa  tam Yahudilerin  bayram gününde,
din önderleri ve Romalı vali  ona  ölüm
cezasını verdiler. Enserlerle onu  iki
direğe mıhlayıp,  ölene  kadar  orada

braktılar. Ama bu, Allahın planı idi. Yüzlerce sene önce onu
müjdeledi. Böylelikle İsa Mesih tam anlamıyla Allahın kurban
kuzusu oldu.

5) İsa'nın dirilişi eşsiz
İsa Mesih ölümünden sonra, o zamanın
adetlerine  göre,  mumyalaştırılıp
mağaralı  bir  mezara  koyuldu.  Üçüncü
gün  sabah  erkenden  bazı  kadınlar
mezara  gittiklerinde  fark  ettiler  ki,
onun önündeki kocaman taş yok oldu.
Mağaranın içindeki ceset de yok oldu.
Daha sonra İsa 40 gün boyunca kendi
öğrencilerine göründü. Şüphe edenlere
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