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İsa’nın diriliş ve müjdesi (Markos 16:14-20) 
    
Tanrı yaşamın Babasıdır. O bizi severek kendi biricik Oğlu’nu dünyaya 

gönderdi. Biricik Oğul bu dünyaya geldiğinde beden aldı. Çünkü bütün insanları 
kurtarmak istedi.  
İsa’ya inanmamak demek İsa’nın beden alıp yaptığı işlerin kendisiyle alakasız 

olduğunu kabul etmek demektir. İsa’nın ölümü böyle insanlar için kurtuluş 
olmaz. 
Tanrı Mesih’i beden olarak gönderdiği için biz kurtulduk. Kurtulmuş olanlar 

son günden korkmazlar. Ölümden de korkmazlar. Kurtulmuş olanlar son günü 
beklerler, ölümün bir son olmadığını yeni bir başlangıç olduğunu bilirler. 
Mesih’in tekrar geleceği gün onlara en sevinçli gün olacaktır. 
1.Petrus 2:24 “Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye, 

günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. O’nun yaralarıyla şifa 
buldunuz” diye söyledi. Bu ayet İsa’nın sıkıntısı bize ne getirdiğini 
göstermektedir.  
Birinci olarak, İsa kendi ölümüyle günahımızı üstlendi. İsa söz beden olup 

dünyaya gelendir (Yuhanna 1:14). Ama o söz ruhtur (Yuhanna 6:63). İsa’nın 
bedeni temel olarak insanın bedeniyle farklıdır. İnsanın bedeni topraktan geldiği 
için toprağa döner. Ama İsa’nın bedeni öyle değildir. İsa bakireden doğdu. ‘Söz 
beden oldu’ diyor. Dolaysıyla O’nun ölümüyle ruhumuz yaşam buldu.  
İkinci olarak, İsa yaralarıyla hastalıklarımızı üstlendi. İsa kamçılanarak bizim 

bu dünyada almamız gereken lanet olan hastalık ve sıkıntıları üstlendi. İnsanlar 
bu dünyada hastalıklar ve sıkıntıların baskısı altında yaşıyorlar. Kutsal Kitap 
genelde hastalık sözcüğünü kullanır ama bu sözcük fakirlik gibi her türlü 
sıkıntıları içeriyor. Kutsal Kitap bunların hepsi günahın getirdiği lanet olduğunu 
söyler. Özellikle Eski antlaşma kitabını okuduğumuz zaman şunu 
anlayabiliyoruz ki, insan günah işleyince Tanrı’dan ceza alır, ve genelde o ceza 
hastalık olur. Biri günah işleyince Tanrı onu cezalandırması, bu prensip Yeni 
antlaşma çağında kaybolmadı. Bu prensip hâlâ devam etmektedir. Yalnız İsa 
yerimizde o cezayı aldığı için biz artık ceza almıyoruz. Eğer hastalara 
‘günahından dolayı ceza alıyorsun’ derse bu İsa’nın yaralarının etkisini inkâr 
etmiş oluyor.  
Günahı ortadan kaldıran İsa’nın işi O’nun dövülmesiyle başladı ve artık 

çarmıhta canını vermesiyle tamamlandı. Tanrı İsa Mesih’in yaptığı işlerin 
içimize silinmeyen iz olarak bırakılmasını sağladı.   
Markos 16:16 “İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm 

giyecek” dedi. Kurtuluş, İsa Mesih’in Golgota’da sıkıntı çektiğini kabul etmekle 
mümkün oluyor. Biri böyle kurtulduğu zaman İsa’nın başarısı onun yüreğinin 
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derinliğine iz bırakıyor. Elçi Pavlos ‘Ben İsa’nın yara izlerini bedenimde 
taşıyorum’ (Galatyalılar 6:17) dedi. Burada iz derken mühür oluyor. 
Hayvanların derisi kızgın bir demirle mühürlenince izi asla silinmez. Kurtulmuş 
olanlar İsa Mesih’in sıkıntısının belirtisine sahip olanlar, yani İsa Mesih’in 
ölümünün belirtisine sahip olanlardır.  
1.Petrus 3:21 vaftize ‘kurtuluşun işareti’ dedi. Vaftiz derken İsa Mesih öldüğü 

zaman kendisi de O’nda öldüğünü kabul ederek kendisini gömmesiyle ilgili 
işarettir. Ve vaftiz İsa Mesih dirildiği gibi kendisi de dirileceğini kabul etmesiyle 
ilgili işarettir. Rab tekrar geleceği gün böylece Mesih’in sıkıntısının işaretine 
sahip olanları arayacaktır.  
Biz Mesih’in sıkıntısının izlerine sahibiz, ve o izlerin kanıtlarını görebiliriz. 

İsa’nın marangoz olarak yaptığı işler bizim için iz olmadı. Ama O’nun 
dövülerek başladığı işler ve çarmıhtaki O’nun ölümü kaybolmadan içimizde iz 
olarak kalır. Ve şimdi artık bizde cin kovma gücü olarak hastalığı iyileştiren güç 
olarak görünür. Bu Tanrı’nın sağladığı belirtidir. İçinde Mesih’in sıkıntısının 
izleri olanlar belirtileri gerçekleştirirler.  
Tanrı bizim bütün hayat boyunca sağlıklı olmamızı ister. Hastalıklar, 

düşmanlar ailemizden ayrılmalılar. Yüreğimizde mükemmel bir esenlik ve 
özgürlük olmalıdır. Ailemize el koyarak hastalıklarını iyileştirebilmemiz 
lazımdır. Çocuklarımız hastalıktan sıkıntı çekmekteyken ‘El koyarsam acaba 
iyileşebilecek mi? Çünkü ben o kadar çok dua eden de değilim’ diye pasif 
düşünmemek lazımdır. Yüreğimizde Mesih’in sıkıntısının izleri olduğunu 
hatırlamamız lazımdır. Düşmanların yaptıkları bütün şeyleri eski haline 
döndürmeliyiz. Ailemiz mutluluk ve sevinç ve gülüş ve şükran ve övgülerle 
dolu olmalıdır. Rab bunun için beden oldu, planına göre dövülerek kanını 
dökerek öldü.  
Rab’bin vaat ettiği belirtileri önemsemeyerekte cennete gidebilir ama herkes 

cennette aynı şekilde davranılmaz. Belirtileri ihmal edenler, imanı kıt olanlar, 
ümitsiz olanlar ve cennete inanmayanlar cennetteki yaşamını iyice 
hazırlamamışlar. Onların geleceği, iman ve sabırla iman hayatını sürdürerek 
cennetteki yaşamını hazırlayan insanların geleceğiyle çok farklı olacaktır.  
Günümüzde insanlar çok kuşkuludur. İman edenler bile farkında olmadan 

dünyanın etkilerini alıyorlar, ve bu nedenle imanı gitgide zayıflanmaktadır. 
Böyle durumda insanın içindekiler sadece önemli, görülen belirti ve güçler 
önemli değil diyerek imansızlığını saklamamalıdır. Rab ‘İman edenlerle birlikte 
görülecek belirtiler şunlardır’ diye vurguladı. İçimizde Mesih’in sıkıntısının 
izleri varsa ve dirilişin izleri varsa Mesih’in vaat ettiği belirtiler bizde 
görünmelidir. Rab bunun için bize Kutsal Ruh’u gönderdi, bu asla başarısız 
olmaz. Biz Rab’bin sözüne inanarak Kutsal Ruh’a dayanarak hemen hareket 
etmeliyiz.  
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