‹SA MES‹H’‹N HAYATI
(‹ncil’den Luka k›sm›)

KUTSAL K‹TAP YAZ›ﬂMA KURSU

- 3. BÖLÜM

HET LEVEN
VAN JEZUS CHRISTUS
(naar het evangelie van Lucas)

BIJBELCORRESPONDENTIECURSUS

- DEEL 3

‹SA MES‹H’‹N HAYATI

HET LEVEN VAN JEZUS CHRISTUS

(‹ncil’den Luka k›sm›)

(naar het evangelie van Lucas)

Orijinal› “The Life of Jesus Christ” baﬂl›€›yla,
Amerika Birleﬂmiﬂ Devletlerinde, Dubuque ﬂehrinde bulunan
Emmaus Correspondence School‘un taraf›ndan yay›nland›,
Yazar›: K.G. Dyer.

Oorspronkelijk verschenen onder de titel
“The Life of Jesus Christ”
Bij de EMMAÜS Correspondence School te Dubuque, U.S.A.
Samengesteld door K.G. Dyer.

EMMAÜS BIJBELCURSUSSEN
Hollandacas› için sorumludur.

Verantwoordelijk voor de Nederlandse versie:
EMMAÜS BIJBELCURSUSSEN

Bu ders kitab›yla beraber bir s›nav kitab› da ç›km›st›r.
Bu kitab›n her türlü yay›n hakk› sakl›d›r ve hiç bir bölümü yay›n
evinin yaz›l› izni al›nmadan kullan›lmaz.

Bij dit studieboekje/deze uitgave hoort ook een toetsenboekje.
Alle rechten voorbehouden, niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of
openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

INHOUDSOPGAVE HET LEVEN VAN JEZUS CHRISTUS

‹SA MES‹H'‹N HAYATI - ‹ÇINDEK‹LER
Onsöz

2

Voorwoord

2

1. Ders

‹ncil Luka 1

4

Les 1

Lucas 1

4

2. Ders

‹ncil Luka 2

7

Les 2

Lucas 2

7

3. Ders

‹ncil Luka 3

8

Les 3

Lucas 3

8

4. Ders

‹ncil Luka 4

10

Les 4

Lucas 4

10

5. Ders

‹ncil Luka 5, 6

12

Les 5

Lucas 5, 6

12

6. Ders

‹ncil Luka 7, 8

14

Les 6

Lucas 7, 8

14

7. Ders

‹ncil Luka 9

16

Les 7

Lucas 9

16

8. Ders

‹ncil Luka 10, 11

18

Les 8

Lucas 10, 11

18

9. Ders

‹ncil Luka 12, 13

20

Les 9

Lucas 12, 13

20

10. Ders

‹ncil Luka 14, 15, 16

22

Les 10

Lucas 14, 15, 16

22

11. Ders

‹ncil Luka 17, 18

24

Les 11

Lucas 17, 18

24

12. Ders

‹ncil Luka 19, 20

27

Les 12

Lucas 19, 20

27

13. Ders

‹ncil Luka 21

29

Les 13

Lucas 21

29

14. Ders

‹ncil Luka 22

31

Les 14

Lucas 22

31

15. Ders

‹ncil Luka 23

33

Les 15

Lucas 23

33

16. Ders

‹ncil Luka 24

35

Les 16

Lucas 24

35

‹sa’n›n diriliﬂi neden önemlidir?
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Waarom is de opstanding van Jezus zo belangrijk?
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‹SA MES‹H'‹N HAYATI
‹ncil'den Luka k›sm›

HET LEVEN VAN JEZUS CHRISTUS
naar het Evangelie van Lucas

ÖNSÖZ

VOORWOORD

‹ki bin seneden beri milyonlarca insan ‹sa Mesih'in hayat ve ögretiﬂine
hayran kalarak etkilendiler. O'nun hakk›nda az iﬂitenler dahi O'na karﬂ›
sayg› duydular. Yirminci as›r insan› olan bizler O'nun kim oldu€unu
kolayca duyabilme imkânlar›na sahibiz. Tanr› ‹sa Mesih'in ö€rencilerinden ve Türkiye'ye ‹ncil müjdesini M.S. 47-57 senelerinde getiren
Tarsuslu Pavlus'un en yak›n arkadaﬂlar›ndan Dr. Luka'ya vahiy yoluyla ‹ncil'den bir k›s›m yazd›rd›.

Al tweeduizend jaar lang zijn miljoenen mensen onder de indruk
gekomen van het leven en de leer van Jezus Christus en erdoor beïnvloed. Ook degenen, die weinig over Hem gehoord hadden, hadden
eerbied voor Hem. Wij kunnen vrij gemakkelijk te weten komen, wie
Hij nu eigenlijk is. GOD liet de arts Lucas door middel van goddeljke
inspiratie een deel van het Evangelie opschrijven. Lucas was één van
leerlingen van Jezus en ook één van de beste vrienden van Paulus van
Tarsus, die in de jaren 47-57 na Chr. het goede nieuws van het Evangelie
naar Turkije bracht.

Tanr› kendi Sözünü de€iﬂik tarzlarda bizlere bildirdi. ‹sa Mesih dirilip
gö€e ç›kt›ktan sonra ö€rencileri, Tanr›’dan ald›klar› vahiylerle ‹sa
Mesih hakk›nda bütün insanl›€› ilgilendiren hayat müjdesini (‹ncil'i)
yazd›lar.
Tanr› hakk›ndaki bilgimizi yaln›z ‹sa Mesih'in ögretiﬂinden de€il, ayn›
zamanda O'nun yaﬂad›€› örnek hayattan al›yoruz. Siz de derslere
baﬂlay›nca yaﬂad›€› bu hayatta Tanr›’n›n karakterini tam olarak bize
belirtti€ini göreceksiniz.

Dersleri nas›l çal›ﬂmal›?
Not: Bölüm ve ayetler numara ile gösterilmiﬂtir. ‹lk numaralar bölümleri son numaralar da ayetleri gösterir.

GOD heeft zijn eigen Woord op verschillende manieren aan ons bekend
gemaakt. Nadat Jezus Christus naar de hemel opgevaren was, schreven
zijn leerlingen, door GOD geïnspireerd, het voor de hele mensheid
bestemde en leven gevende goede nieuws over Jezus Christus (het
Evangelie) op. We verkrijgen niet alleen kennis over GOD door de leer
van Jezus Christus, maar ook door zijn leven, dat een voorbeeld voor
ons is. Wanneer u met deze lessen aan de gang gaat, zult u ook ontdekken dat Hij door zijn leven aan ons precies heeft laten zien, wat het
karakter van God is.
Hoe moet men deze lessen maken?
Opmerking: De hoofdstukken en de verzen worden met nummers
aangeduid. Het eerste nummer geeft het hoofdstuk aan en het laatste
nummer het vers.

Wat nodig is om deze lessen goed te kunnen maken:
Bu çal›smada baﬂar›l› olmak için:
a. Bir ‹ncil veya dersle ilgili ‹ncil'in k›sm›,
b. Not için ka€›t ve kalem,
c. Ders notlar›n›, beraber bulundurmak lâz›md›r.

2

a. een Nieuw Testament (NT) of het gedeelte van het NT waar de les
over gaat,
b. pen en papier om aantekeningen te maken,
c. de aantekeningen over de les bij de hand houden,
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Luka k›sm› ‹ncil'in 24 bölümde toplan›r. Her bölümde ayetler numaralan-m›ﬂt›r. Biz bu çal›ﬂmam›z›, Luka k›sm›n› 16 bölümde inceleyece€iz.
Her dersin baﬂ›nda çal›ﬂ›lacak bölüm ve ayetler verilmiﬂtir. Örne€in 1.
ders, Luka bölüm 1, ayet 1 den 80 e kadard›r. Derse baﬂlamadan önce
ayetleri ‹ncil'den okuyunuz. Sonra dersi okuyunuz. Bunu yapmakla
karﬂ›laﬂaca€›n›z baz› mühim noktalar ve zorluklar için bir cevap bulabileceksiniz.
Derslerde cevapland›raca€›n›z iki tip soru olacakt›r. Birinci tip sorular
kolayd›r, yaln›z dersi okumakla cevapland›r›labilir. ‹kinci tip sorular
daha fazla bir düﬂünmeye ihtiyaç gösterirler. Bunlar derste bulunmuyor. Bu tip sorular›n cevaplar›n› do€rudan do€ruya dersle ilgile Luka
k›sm›ndan alacaks›n›z. (Bölümü inceliyerek cevaplar› bulunuz).
Cevaplar› yazmadan önce bölümü iki defa okuyunuz. ‹sa Mesih'in sözleri, karakter ve tav›rlar›n› önünüzdeki not ka€›d›na yaz›n›z.
Çal›ﬂma metodu:
1. Luka'dan çal›ﬂaca€›n›z bölümü okuyunuz.
2. Dersi okuyunuz
3. Cevapland›r›lacak sorular› okuyunuz.
4. Luka'dan çal›ﬂaca€›n›z bölümü yine okuyunuz.
5. Yoklama kitab›ndaki sorular› cevapland›r›n›z.
6. Bütün dersler bitirildikten sonra yoklama kitab› not de€erlendirilmesi
için adresimize gönderiniz.
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Het Lucas evangelie bevat 24 hoofdstukken. In elk hoofdstuk zijn de
verzen genummerd. In dit studieboekje zullen we in 16 lessen het
Lucas-evangelie bestuderen.
Bovenaan elke les worden het hoofdstuk en de verzen genoemd die in
de les behandeld worden. Bijvoorbeeld: De eerste les gaat over Lucas
hoofdstuk 1, vers 1 t/m 80. Lees, voor u met de les begint, eerst de betreffende verzen en lees dan de les. Op deze manier zult u het antwoord op enkele belangrijke punten en problemen die u tegenkomt,
kunnen vinden.
In de lessen komen twee soorten vragen voor die u moet beantwoorden.
De vragen van de eerste soort zijn gemakkelijk. Door de les slechts te
lezen, kan men ze al beantwoorden. Over de tweede soort vragen moet
men wat meer nadenken. De antwoorden hierop vindt men niet in de
les, maar men kan ze vinden in het gedeelte van Lucas waar de les
betrekking op heeft. (U vindt de antwoorden door het betreffende
hoofdstuk van Lucas te bestuderen). Lees het hoofdstuk twee keer door
voordat u de vragen beantwoordt en schrijf de woorden, het karakter en
de daden van Jezus op het aantekenpapier dat u voor u hebt liggen.
Werkwijze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lees het gedeelte in Lucas wat u zult gaan bestuderen.
Lees de les.
Lees de vragen, die beantwoord moeten worden.
Lees opnieuw het betreffende gedeelte van Lucas.
Beantwoord de vragen uit het toetsenboekje.
Stuur, nadat alle lessen zijn gedaan, het toetsenboekje naar ons adres
op, om het te laten nakijken.
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B‹R‹NC‹ DERS

LES 1

Önce Luka'dan birinci bölümü okuyunuz.

Lees eerst het eerste hoofdstuk van Lucas.

Birinci ayette söz edilen adam, Teof›los, ‹sa Mesih ile ilgilendi€i tahmin
edilen Roma ‹mparatorlu€unun bir devlet adam›yd›. Ayet 1-4
okuyunuz; Luka Tanr›’n›n verdi€i vahiy ile ‹sa Mesih'in yaz› ﬂeklinde
bir portresini çizdi, bu adama sundu. Fakat bu yaz› o günden bugüne
kadar Tanr› taraf›ndan korundu. Çünkü Tanr›, sadece Teof›los için de€il
bütün insanl›k için ‹sa Mesih'in müjdesini yazd›rd›.

Theofilus, de man die genoemd wordt in het eerste vers, was een staatsman in het Romeinse Rijk, die waarschijnlijk belangstelling had voor
Jezus Christus.
Lees vers 1 t/m 4. Lucas heeft, door GOD geïnspireerd, in woorden een
beeld gegeven van Jezus Christus en het deze man aangeboden. En
deze woorden zijn tot op de dag van vandaag door GODS hand
bewaard gebleven. Want GOD liet niet alleen voor Theofilus, maar voor
de hele mensheid, het goede nieuws van Jezus Christus opschrijven.

‹srail kâhini (din adam›) Zekeriya, bir o€lu olmas› için senelerden beri
Tanr›’ya dua ediyordu. Zekeriya, Kudüs'teki mabette iken Tanr›’n›n baﬂ
melegi Cebrail kendisine görünerek, "Duan kabul edildi" dedi (ayet 13).
Bu haber Zekeriya'y› sevindirmiﬂti zira kar›s› Elisabet'le yaﬂlar› epeyi
iler lemiﬂti. Çocuk getirmeleri imkâns›z görünüyordu. Melek do€acak
bebe€in Tanr›’n›n Ruhuyla dolu olaca€›n›, ‹lya'n›n ruhu ve kudretiyle
Rabbin önünde yürüyece€ini söyledi; böylece ‹srail peygamberlerinden
Malaki'nin (M.Ö.400) peygamberli€i yerine gelmiﬂ oluyordu. Malaki
ﬂöyle der:

"‹ﬂte Rabbin büyük ve korkunç günü gelmeden önce, ben size peygamber ‹lyas'› gönderece€im" (Kutsal Kitap'tan Malaki 4:5).

Do€acak çocuk vaizlariyla Rabbin geliﬂi için insanlar› haz›rlayan büyük
peygamber Yahya idi. (‹lyas ile Yahya Tanr›’n›n Ruhunu taﬂ›yan iki
büyük peygamberdi - Luka 1: 17)
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De priester van Israël, Zacharias, had jarenlang tot GOD gebeden voor
een zoon. Terwijl Zacharias in Jeruzalem in de tempel was, verscheen
Gabriël, de hoofdengel van GOD aan hem. “Uw gebed is verhoord,” zei
hij (vs 13). Dit nieuws verheugde Zacharias, want hij en zijn vrouw
Elisabeth hadden hierom al heel wat tranen vergoten. Ze dachten dat ze
geen kinderen konden krijgen. De engel zei dat de baby die geboren zou
worden, vol zou zijn van GODS Geest (de Heilige Geest) en dat hij voor
GOD zou wandelen in de geest en de kracht van Elia; op die manier
werd de profetie van Maleachi, één van de profeten van Israël (400 voor
Chr), vervuld. Maleachi zegt het aldus:
“Zie, Ik zend de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des
HEREN komt.” (uit de Bijbel Maleachi 4:5)
Het kind dat geboren zou worden, was de grote profeet Johannes de
Doper die door zijn prediking de mensen voorbereidde op de komst
van de Heer. (Elia en Johannes de Doper waren allebei met GODS
Geest vervulde grote profeten. Lucas 1:17)
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Çok geçmeden Zekeriya'n›n kar›s› hamile kald›. Bu olaylar Tanr›’n›n
dünya için büyük ﬂeyler haz›rlad›€›n› gösteriyor. Acaba Yahya'n›n
haz›rlama€a ç›kt›€› büyük günde ne yap›lacakt›? Mele€in Meryem'e
verdi€i cevaba bak›n›z. En büyük gün tövbe edenlerin kurtuluﬂ günü ve
günahlar›nda devam edenlerin de hüküm günü olacakt›.

Bundan sonra Melek Cebrail Nasira'da (Küdüs'ün 100 km. yak›n›nda
bir kasaba) evlenmemiﬂ genç bir k›za göründü. Bu genç k›z marangoz
olan Yusuf ile niﬂanl›yd›. Yusuf ‹srail O€ullar›na mensup ve Davut
peygamber soyundand›. Bu husus önemliydi. Çünkü 1000 y›l önce
Tanr› Davut peygambere ﬂunlar› söylemiﬂti: "Sen ölüp atalar›nla
kavuﬂunca, senden sonra soyundan birini ortaya ç›kar›p krall›€›n›
pekiﬂtirece€im. Ad›ma bir tap›nak kuracak olan odur. Ben de onun
krall›€›n›n taht›n› sonsuza dek sürdürece€im. Ben ona baba olaca€›m,
o da bana o€ul olacak (2. Samuel 7:12-14). Bu peygamberli€i Melek
Cebrail'in Meryem'e söyledi€i sözlerle karﬂ›laﬂt›r›n›z (Luka 1:30-33).

Bu sözlerin anlaﬂ›lmas› Meryem taraf›ndan her ne kadar güç oldu ise de
Tanr›’n›n mesaj›d›r diye onlara inanm›ﬂt›. Acaba Meryem k›z oldu€u
halde nas›l çocu€u olabilirdi? O zamana kadar hiç bir erkekle evlenmemiﬂti. ‹nsan gözüne imkâns›z olan bu olay› Tanr› yapt›, çünkü do€an
adi bir çocuk de€ildi (Luka 1 :34-38 i okuyunuz).

Melek Cebrail'in Meryem'i ziyaretinden hemen sonra Meryem, Zekeriya
ile Elisabet'i ziyarete gitti. Elisabet Meryem'in kuzeniydi. Meryem'le
Elisabet Rabte çok sevindiler. Meryem'in 46-56 ayetlerindeki Tanr›’ya nas›l
hamd etti€ine dikkat ederek Tanr› hakk›nda belirtilen on hakikat› not
etme€e çal›ﬂ›n›z.
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Niet lang daarna werd de vrouw van Zacharias zwanger. Deze
gebeurtenissen laten zien dat GOD voor de wereld grote dingen aan het
voorbereiden was. Men vraagt zich af wat er zou gebeuren op de grote
dag die Johannes de Doper moest voorbereiden. Laten we kijken naar
het antwoord dat de engel aan Maria gaf. Die grote dag zou de dag van
verlossing worden voor degenen die berouw gehad hebben en de dag
van oordeel voor degenen die in hun zonden volhard hebben.
Hierna verscheen de engel Gabriël in Nazareth (een stadje op 100 km
afstand van Jeruzalem) aan een ongetrouwde jonge maagd. Deze jonge
maagd was verloofd met Jozef, een timmerman. Jozef behoorde tot de
kinderen van Israël en tot het geslacht van David. Dit was een belangrijk gegeven, want 1000 jaar tevoren had GOD aan David het volgende
gezegd: “Wanneer uw dagen vervuld zijn en gij bij uw vaderen te ruste
zijt gegaan, dan zal Ik uw nakomeling na u doen optreden, en Ik zal zijn
koningschap bevestigen. Die zal mijn naam een huis bouwen, en Ik zal
zijn koninklijke troon voor immer bevestigen. Ik zal hem tot een vader
zijn, en hij zal Mij tot een zoon zijn.” (2 Samuel 7:12-14). Vergelijkt u dit
eens met de woorden die de engel Gabriël tot Maria gesproken heeft.
(Lucas 1:30-33)
Hoewel het voor Maria heel moeilijk was om deze woorden te begrijpen, geloofde ze toch in deze woorden, omdat het een boodschap van
GOD was. Maar hoe zou Maria een kind kunnen krijgen, terwijl ze nog
maagd was? Ze was nog nooit getrouwd geweest. Wat onmogelijk is in
de ogen van mensen dat heeft GOD gedaan, want het kind dat geboren
werd, was niet een gewoon kind. (Lees Lucas 1:34-38.)
Meteen nadat de engel Gabriël bij Maria geweest was, ging Maria op
bezoek bij Zacharias en Elisabeth. Elisabeth was een nicht van Maria.
Maria en Elisabeth verheugden zich zeer in de Heer. Let u er eens op
hoe Maria GOD looft in de verzen 46 tot 56 en probeer tien feiten over
GOD, die hier genoemd worden, op te schrijven.
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Yahya'n›n do€umundan sonra babas› Zekeriya Kutsal Ruh’la doldu ve
Mesih'in geliﬂi hakk›nda peygamberlik etti (ayet 67-79). Kutsal Kitap'ta
Büyük Mesih'in geliﬂi ve O'na iman edenleri kurtar›ﬂ› hakk›nda söylemiﬂ yuzden fazla peygamberlik vard›r. Ondan önceki peygamberler
Mesih'in nerede do€aca€›n›, nerede yaﬂayaca€›n›, kim oldu€unu, ne
söyleyece€ini, ne yapaca€›n› ve bütün bunlardan en önemli olan O'nun
ölüm sebebini geniﬂ ve etrafl› olarak aç›klam›ﬂlard›r.
Yetmiﬂalt›nc› ayette Zekeriya kendi o€lu Yahya hakk›nda konuﬂuyor:
"Sen de ey çocuk, Yüceler Yücesi’nin peygamberi diye an›lacaks›n,
Rab’bin yollar›n› haz›rlamak üzere önünden gidecek". 77. ayette
Yahya'n›n Mesih'ten önce gelme nedenini belirtiliyor. 79. ayette
Mesih'ten, do€an güneﬂ olarak bahsediliyor. 80. ayette, Yahya'n›n
Kutsal Ruh ile büyüdü€ünü aç›kl›yor.
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Nadat Johannes de Doper geboren was, werd Zacharias, zijn vader
vervuld met de Heilige Geest en profeteerde over de komst van de
Messias (vers 67-79). In de Bijbel staan meer dan 100 profetieën over de
komst van de Messias en over de verlossing van degenen die in Hem
geloven. De profeten voor Hem hebben uitgebreid en tot in de details al
bekend gemaakt waar de Messias geboren zou worden, waar Hij zou
leven, wie Hij was, wat Hij zou zeggen en doen en het allerbelangrijkste: waarom Hij zou sterven.
In vers 76 spreekt Zacharias over Johannes de Doper, zijn eigen zoon:
“En gij, kind, zult een profeet des Allerhoogsten heten; want gij zult uitgaan voor het aangezicht des Heren (de Messias), om zijn wegen te
bereiden.” In vers 77 wordt uitgelegd waarom Johannes de Doper voor
de Messias gekomen is. In vers 79 wordt over de Messias gesproken als
over de Opgang (de opgaande Zon). In vers 80 wordt vermeld dat
Johannes de Doper opgroeide door de Heilige Geest.
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Luka'dan ikinci bölümü okuyunuz.

Lees het tweede hoofdstuk van Lucas.

‹sa Mesih'in do€um olay› kesin olarak bize belirtiliyor. Do€umu Roma
‹mparatoru Kayser Avgustus (M.Ö. 31-M.S. 14) ve Suriye Valisi Kirinius
(M.Ö. 6-4) zaman›nda oldu. Kayser Avgustos'un Roma ‹mparator'lugunda nüfus say›m› için ç›kard›€› emir üzerine herkes kendi ﬂehrine
gitti. Davut soyundan olan Yusuf ve Meryem de Galile'deki Nas›ra
ﬂehrinden, Yahudiye'deki atalar›n›n ﬂehri olan Beytlehem'e gittiler.
Nüfus say›m› dolay›s›yle ﬂehir çok kalabal›k oldu€undan Yusuf ve
Meryem ancak han alt›nda bir yemlikte yer bulabildiler. ‹ﬂte ‹sa Mesih
burada do€du. Beytlehem'e Davut ﬂehri deniliyordu çünkü ‹srail'in en
büyük kral› ve peygamberi, Davut burada do€muﬂtu. Yusuf ve Meryem
de Davut soyundand›.

De geboorte van Jezus Christus wordt als een vaststaand feit aan ons
bekend gemaakt. De geboorte vond plaats ten tijde van de Romeinse
keizer Augustus (31 voor Chr.- 14 na Chr.) en van Quirinius, de gouverneur van Syrië (6-4 voor Chr.). Op het bevel van keizer Augustus, dat
hij uitgevaardigd had om het aantal inwoners van het Romeinse Rijk te
tellen, ging iedereen naar zijn eigen stad. Ook Jozef en Maria, die van het
geslacht van David waren, gingen van de stad Nazareth in Galilea op
weg naar Bethlehem, de stad van hun voorvaders, in Judéa. Omdat het
vanwege de volkstelling zeer druk was in de stad, vonden Jozef en
Maria alleen onderkomen in een stal, die gelegen was achter een herberg. En hier is Jezus Christus geboren. Bethlehem werd de stad van
David genoemd, omdat David, de grote koning en profeet van Israël,
hier geboren was. Jozef en Maria waren ook van het geslacht van David.

Onbirinci ayette Melek, ‹sa Mesih'in kurtar›c› oldu€unu söylüyor.
Günahtan dolay› çekilecek cezadan insan› kurtaracak olan odur.
Yahudiler daha sekiz günlükken çocuklar›n› sünnet ederlerdi. Bu emir
binlerce sene önce ‹brahim'e verilmiﬂti. 25-35 ayetlerinde ‹sa Mesih'i ilk
olarak gören ﬁimon'un ne kadar sevindi€ine dikkat ediniz. Sevincinin
sebebi hem Yahudiler hem de di€er milletler için önceden vadedilen
kurtar›c› ve yeni hayat verici ‹sa Mesih'i görmesi idi (Ayet 31-32).
Tanr›’n›n, ‹sa Mesih'i görece€ini vadetti€i di€er bir ﬂah›s da Anna'dir. O
da ‹sa Mesih'i gördü€üne çok sevinmiﬂti.
‹sa çocuk yaﬂta iken (12. yaﬂlar›nda) dahi tabiat üstü bir hikmete ve
ruha sahipti (ayet 46-47). ‹sa Mesih gökteki Tanr› hakk›nda konuﬂtu€u
zaman kendisinin Tanr›’yla insanlardan farkl› bir ilgisi oldu€unu beyan
etti. Bu hususta daha fazla bilgi sonra verilecektir.
E€er 19 ve 51, ayetlerini okursan›z Tanr›’n›n verdi€i bu bilgileri nerede
sakland›€›n› göreceksiniz.
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In vers 11 zegt de engel dat Jezus Christus de Verlosser is. Hij is degene die
de mensen zal verlossen van de straf die ze zouden moeten ondergaan
vanwege hun zonden. De Joden lieten hun kinderen besnijden als ze acht
dagen oud waren. Dit gebod was duizenden jaren tevoren aan Abraham
gegeven. Merk op in de verzen 25 t/m 35 hoezeer Simeon, die Jezus
Christus voor het eerst ziet, zich verbljdt. De reden van zijn vreugde was
dat hij Jezus Christus, de aan de Joden en ook aan al de andere volken
beloofde Verlosser die nieuw leven zou geven, zag (vers 31-32). Een ander
persoon, aan wie GOD beloofd had dat zij Jezus Christus zou zien, was
Anna. Zij verheugde zich ook zeer toen ze Jezus Christus zag.
Toen Jezus nog een kind was (12 jaar oud) bezat hij al een bovennatuurlijke wijsheid en geest (vers 46-47). Wanneer Jezus Christus sprak over
GOD, die in de hemel is, dan maakte Hij duidelijk dat Hij een andere
relatie met GOD had dan de mensen.
Meer informatie hierover wordt in de volgende lessen gegeven. Als
u de verzen 19 en 51 leest, ziet u waar al deze, door GOD gegeven,
kennis bewaard werd.
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‹SA MESIH'‹N HAYATI
‹ncil'den Luka k›sm›

HET LEVEN VAN JEZUS CHRISTUS
naar het Evangelie van Lucas

ÜÇÜNCÜ DERS

LES 3

Önce Luka k›sm›ndan üçüncü bölümü okuyunuz.

Lees eerst hoofdstuk 3 van het Lucas Evangelie.

Burada da Luka'n›n söz ettigi bütün olaylar›n kesinlikle cereyan etti€ini
asr›m›z›n modern tarihçileri taraf›ndan kabul edilmektedir.

Alle gebeurtenissen waar Lucas hier over spreekt worden door de moderne historici van deze tijd absoluut geaccepteerd.

‹kinci ayette Yahya'n›n peygamber olaca€› kendisine Tanr› taraf›ndan
bildirilmiﬂtir. Yahya halka yapt›€› vaazlarda insanlar›n art›k kötü yollar›ndan dönmeleri ve Tanr› yolunda yaﬂayacaklar› pak hayat›n bir
iﬂareti olarak vaftiz edilmeleri gerekti€ini söylerdi.

In het tweede vers wordt aan Johannes de Doper door GOD zelf bekendgemaakt dat hij profeet zal worden. In zijn tot het volk gerichte
prediking zei Johannes dat de mensen zich moesten bekeren van hun
slechte wegen en dat ze zich moesten laten dopen als een teken van het
reine leven dat ze op GODS weg zouden gaan leven.

Yahya'n›n vazedece€ini ‹ﬂaya peygamber taraf›ndan 700 y›l önce vahiy
yolu ile bildirilmiﬂtir. ‹ﬂaya, Yahya'n›n çölde, "Rabbin yolunu haz›rlay›n" diyece€ini önceden bildi. Yahya, Rabbin ta kendisi gelece€ini
halka bildirdi. Rabbi kabul etmek için insanlar hayatlar›n› düzeltmeliydiler. Rab insanlara kurtuluﬂ getirecekti (Ayet 3-6). "Ve bütün beﬂer
Tanr›’n›n kurtar›ﬂ›n› görecektir" (‹ﬂaya'n›n sözleri: Luka 3 ayet 6).
7-9. ayetlerinde, Yahya günahkâr olmad›klar›n› iddia eden baz› insanlarla konuﬂur. 10-14. ayetlerindeki ö€retiﬂ kabul edilir ve yaﬂan›rsa
hayat›n ne kadar farkl› olaca€›n› düﬂününüz.
16-17. ayetlerinde çok geçmeden ‹sa Mesih'in ilk olarak halka görünece€i
söylenmektedir.
17. ayette Yahya harman zaman›nda bir çiftçi saman ve bu€day› birbirinden ay›rma benzetmesini vermektedir. Burada tövbe edip Tanr›
yolunda yürüyenler bu€day› ve tövbe etmeden günahlar›nda devam
edenler de samana benzetilmektir. Bundan sonra ‹sa Mesih'in Yahya
taraf›ndan vaftiz edildi€ini görüyoruz. Bu O'nun günahkâr oldu€u için
de€il, fakat günahkâr insan yerine kendisini nas›l koyma€a raz›
oldu€unu gösteriyor.
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De profeet Jesaja had 700 jaar tevoren, door middel van goddeljke
openbaring, al bekend gemaakt dat Johannes de Doper zou gaan
prediken. Jesaja wist al van tevoren dat Johannes de Doper in de
woestijn “Bereidt de weg van de Heer.” zou gaan zeggen. Johannes
maakte ook aan het volk bekend dat de Heer zelf zou komen. Om de
Heer te kunnen ontvangen moesten de mensen hun leven op orde brengen. De Heer zou aan de mensen verlossing brengen (vers 3-6). “En alle
vlees zal het heil GODS zien.” (de woorden van Jesaja: Lucas 3:6)
In de verzen 7-9 spreekt Johannes met enkele mensen die denken dat ze
geen zondaar zijn. Bedenk eens hoe anders het leven wordt als men
datgene wat in de verzen 10-14 geleerd wordt aanneemt en in praktijk
brengt.
In de verzen 16 en 17 wordt gezegd dat niet lang daarna Jezus Christus
voor het eerst aan het volk zal verschijnen.
In vers 17 vergelijkt Johannes dit met een boer die in de dorstijd het kaf
van het koren scheidt. Het koren is hier het beeld van hen die zich bekeren en de weg van GOD gaan en het kaf is het beeld van hen die in
hun zonden volharden. Hierna lezen we dat Jezus Christus door
Johannes gedoopt wordt. Dit was niet omdat Hij zondig was, maar wel
om te laten zien hoe Hij bereid was om zelf de plaats van de zondige
mens in te nemen.
8

‹ncil O'nun günahs›z oldu€unu bize ö€retiyor. O€rencileri de O'nda hiç
suç olmad›€›n› itiraf etti. ‹sa Mesih bir seferinde O'na düﬂmanca
muamele edenlere "Bende günah oldu€unu sizden kim ispat edebilir"
dedi. Günah bulma€a çal›ﬂmalar›na ra€man bir ﬂey bulamad›lar.
23'ten 38'e kadarki ayetlerinde verilen soy listesinde ‹sa Mesih'in Davut
peygamber soyundan oldu€unu gösterir. Çünkü insanl›€›n kurtar›c›s›
‹sa Mesih'in Davut peygamber soyundan gelece€ini, Tanr› as›rlarca
önce Davut peygambere vaat etmiﬂti. Bu listeyi ‹ncil'in Matta
k›sm›ndaki liste ile karﬂ›laﬂt›racak olursan›z birbirlerinden farkl› olduklar›n› göreceksiniz. Matta’da verilen listede Yusuf’un, Luka’da verilen
listede ise Meryem'in Davut peygamber soyundan geldiklerini gösterir.
Matta’daki liste ‹srail O€ullar›n›n atas› ‹brahim peygamber'e,
Luka’daki liste ise ilk insan Adem'e kadar gitmektedir.
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Het Nieuwe Testament leert ons dat Hij zonder zonden was. Zijn leerlingen bevestigden ook dat Hij geen enkele zonde had. Jezus Christus
zei op een keer tegen degenen die vijandig tegen Hem optraden: “Wie
van u overtuigt Mij van zonde?” (Joh.8:46). Hoewel ze probeerden om
zonden bij Hem te vinden, konden ze niets vinden.
In het geslachtsregister, dat in de verzen 23 tot 38 gegeven wordt, laat
Lucas zien dat Jezus Christus uit het geslacht van David komt. Want
eeuwen tevoren had GOD al aan David beloofd dat Jezus Christus, de
Verlosser van de mensheid, voort zou komen uit het geslacht van
David. Als we dit register vergelijken met het geslachtsregister in het
Matthéüs-evangelie, dan zien we dat ze van elkaar verschillen. Het register in Matthéüs laat zien dat Jozef voortkwam uit het geslacht van
David en het register in Lucas laat zien dat Maria voortkwam uit het
geslacht van David. Het register in Matthéüs gaat terug tot Abraham,
de aartsvader van de Israëlieten, maar het register in Lucas gaat terug
tot Adam, de eerste mens.
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‹SA MES‹H'‹N HAYATI
‹ncil'den Luka k›sm›

HET LEVEN VAN JEZUS CHRISTUS
naar het Evangelie van Lucas

DÖRDÜNCÜ DERS

LES 4

Önce Luka k›sm›ndan dördüncü bölümü okuyunuz.

Lees eerst hoofdstuk 4 van het Lucas-evangelie.

‹sa Mesih vaftiz olunduktan sonra Kutsal Ruhla dolu olarak çöle
sevkedildi. Kutsal Ruhla ba€daﬂ›p gökten gelen ses: "Sen benim sevgili
O€lumsun, senden raz›y›m" demiﬂti (3. dersin ayetlerine bak›n›z). Bu
ses Tanr›’n›n ‹sa Mesih'in hayat› hakk›ndaki ﬂahadetiydi. ﬁeytan ‹sa
Mesih'in karﬂ›s›na ç›karak O'nu tecrübelere soktu ve O'nun Tanr›’n›n
biricik o€lu olmad›€›n› ileri sürerek suçlamalarda bulundu. Fakat ‹sa
Kutsal Kitap'taki sözleri kullanarak ﬁeytan'a cevap verdi. ﬁeytan bu
sefer kendisine tap›nmas› için ‹sa'y› tecrübeye soktu. Fakat yine
Tanr›’n›n sözü buna cevap oldu. Üçüncü seferde ﬁeytan, tuzak olarak
Tanr›’n›n sözünü kulland›. Fakat ‹sa, Tanr›’n›n sözünün hiç yalan
ç›kmayaca€›n› söyleyerek ﬁeytan'› azarladi. Böylece ‹sa hemen hemen
bütün hayat› boyunca bu ezeli düﬂman taraf›ndan tecrübelere sokulmas›na ra€men her zaman üstün geldi. En büyük tecrübe hayat›n›n
sonuna do€ru haça giderken oldu. ﬁeytan O'nun haçtan indirmek için
elinden geleni yapt› fakat muvaffak olamad›.

Nadat Jezus Christus gedoopt was, werd Hij, vol van de Heilige Geest,
in de woestijn geleid. De stem uit de hemel, die verbonden was met de
Heilige Geest, had gezegd: “Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn
welbehagen.” (Kijk maar naar de verzen van les 3.) Deze stem was het
getuigenis van GOD over het leven van Jezus Christus. De duivel, die
zich tegen Jezus Christus opstelde, verzocht Hem en klaagde hem aan,
bewerende dat Hij niet de eniggeboren Zoon van GOD was. Maar Jezus
gebruikte de woorden van de Bijbel om de duivel antwoord te geven.
Toen verzocht de duivel Jezus om hem te aanbidden. Maar weer kwam
het antwoord hierop van GODS woord. De derde keer gebruikte de
duivel GODS woord als een valstrik. Maar Jezus berispte de duivel,
duidelijk makend dat GODS woord nooit liegt. Op deze manier
overtrof Jezus hem steeds weer, hoewel Hij gedurende zijn hele leven
door deze eeuwige vijand verzocht werd. De grootste verzoeking vond
plaats aan het eind van zijn leven toen Hij aan het kruis hing. De duivel probeerde alles wat hij kon om Hem van het kruis te laten gaan,
maar het lukte hem niet.

‹sa sonradan büyüdü€ü yer olan Nas›ra'ya dönerek Tanr›’n›n yapaca€›
iﬂler ve planlar hakk›nda halka ö€retme€e baﬂlad›. Fakat O'nu dinlemeyerek susturmak istiyorlard›. Bunun üzerine Tanr›’n›n sözlerini dinlemek ve yapmak istiyenlere ö€retmeye baﬂlad›. ‹lya ve Eliﬂah peygamberleri de ayn› ﬂekilde kendi halk› taraf›ndan kabul edilmediler fakat
yabanc›lar onlar› dinlediler.
Bundan sonra ‹sa, Tanr›’n›n kendisiyle birlikte oldu€unu ispatlamak ve
insanlar› öylece inand›rmak için büyük mucizeler yapma€a baﬂlad›.
Hastalar› iyileﬂtirdi, körlerin gözlerini açt›, deli insanlardan kötü ruhlar›
ç›kard›, ölüler› kald›rd›, tabiat kanunlar›n› kontrol alt›na ald› ve günah
ba€›ﬂlad›.
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Vervolgens keerde Jezus terug naar Nazareth, waar Hij opgegroeid was,
en begon de mensen te leren over de werken en de plannen die GOD
zou gaan uitvoeren. Maar ze luisterden niet naar Hem en wilden Hem
de mond snoeren. Daarop begon Hij diegenen te onderwijzen die wél
naar zijn woorden wilden luisteren en ze wilden doen. De profeten Elia
en Elisa werden op dezelfde manier door hun eigen volk niet geaccepteerd terwijl de vreemdelingen wel naar hen luisterden.
Hierna begon Jezus grote wonderen te doen om aan de mensen te tonen
en ze te laten geloven dat Hij een eenheid vormde met GOD zelf. Hij
genas zieken, opende de ogen van blinden, wierp boze geesten uit bij
geesteszieke mensen, wekte doden op, had macht over de natuurwetten en Hij vergaf zonden.
10

Bugün çok kiﬂiler ‹ncil'i kabul etmek istememektedir çünkü; modern
ayd›nlat›lm›ﬂ asr›m›zda ilim bak›m›ndan henüz izah edilmeyen
mucizeler yazmaktad›r. Fakat ilim ancak dünyan›n normal düzenini
inceler. ‹Iim adam› bir olay› de€iﬂik ﬂartlar alt›nda inceler ve bu olay
üzerinde bir teori kurar. Bu teoriyi kullanarak benzer bir olay›n
olmadan önce nas›l cereyan edece€ini tesbit eder. Yani baﬂka bir deyimle ilim ancak ola€an bir olay›n mekanizmas›n› tesbit edebilir. Bu
mekanizmay› tasvir eden teoriye tabiat kanunu denilir. Fakat bu
mekanizmay› yaratan, bu normal düzeni kuran ve koruyan Tanr› özel
bir sebep için bu düzene uymayan bir olay yaratabilir.
Meselâ dünyan›n normal düzenine göre bir insan öldükten dört gün
sonra tekrar hayata gelmez. Fakat ‹sa Mesih Lazar'›n mezar›na gitti ve
Lazar'a seslendi. Orada dört gün kalmas›na ra€men Lazar ç›kt› ve
tekrar yaﬂamaya baﬂlad›. ‹lim adamlar› "‹mkâns›z" derler çünkü normal
düzene ayk›r› bir olayd›r. ‹manl› "Oldu" der çünkü her ﬂeyi yaratan
Tanr›’n›n ‹sa Mesih'te bir adam› diriltmesi imkâns›z olamaz.
‹ncil'de, binlerce insan›n gözü önünde yap›lan ve baz›lar› elle
dokunulabilen 40 mucize vard›r. ‹nanmak isteyen için Tanr›’n›n baz›
özel maksatlar› dolay›siyle yap›lan bu mucizelere inanmak mant›ki ve
kolayd›r.
‹sa Mesih bedeni bak›mdan de€il, manevi bak›mdan Tanr›'n›n o€ludur.

Er zijn tegenwoordig veel mensen die het Evangelie niet willen aannemen, omdat er wonderen in beschreven worden die ook in onze moderne verlichte tijd nog niet verklaard kunnen worden. Maar de wetenschap onderzoekt slechts de normale orde in de wereld. Een wetenschapper onderzoekt een bepaald gebeuren onder verschillende
omstandigheden en baseert hier een bepaalde theorie op. Met gebruikmaking van die theorie legt hij van tevoren vast hoe een gelijksoortig
gebeuren zal gaan verlopen. Dus met andere woorden: de wetenschap
kan slechts het mechanisme van een normaal gebeuren vaststellen. De
theorie, die dit mechanisme beschrijft, wordt een natuurwet genoemd.
Maar GOD, die dit mechanisme geschapen heeft en die deze normale
orde vastgelegd heeft en in stand houdt, kan om een bijzondere reden
ook een gebeuren doen plaatsvinden dat niet past in deze normale orde.
Volgens de normale orde van de wereld bijvoorbeeld kan een mens vier
dagen nadat hij gestorven is niet meer tot leven komen. Jezus Christus
echter ging naar het graf van Lazarus en riep Lazarus. Hoewel Lazarus
vier dagen in het graf geweest was, kwam hij te voorschijn en leefde
weer. De wetenschapsmensen zeggen “Dit is onmogelijk”, omdat het
tegen de normale orde ingaat. De gelovige zegt “Het is gebeurd”,
omdat het voor GOD, die alles geschapen heeft, niet onmogelijk is om
door Jezus Christus een man op te doen staan uit de dood.
In het Evangelie staan 40 wonderen, die voor de ogen van duizenden
mensen gebeurd zijn en die door sommigen ook met de handen aangeraakt zijn. Voor degenen die willen geloven is het logisch en gemakkelijk om in deze wonderen, waar GOD een speciale bedoeling mee heeft,
te geloven.
Jezus Christus is niet in lichamelijk opzicht, maar wel in geestelijk
opzicht, de Zoon van GOD.
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‹SA MES‹H'‹N HAYATI
‹ncil'den Luka k›sm›

HET LEVEN VAN JEZUS CHRISTUS
naar het Evangelie van Lucas

BEﬁ‹NC‹ DERS

LES 5

Önce Luka'dan 5 ve 6. bölümü okuyunuz.

Lees eerst van Lucas hoofdstuk 5 en 6.

‹sa'n›n yapt›€› bir çok mucizelerden 4 tanesini, 5 ve 6. bölümlerde görüyoruz. Birbirinden çok farkl› olan bu mucizeler, hastalar› iyi etmek, tabiat ﬂartlar›na hakim olmak ve günahlar› ba€›ﬂlamakt›r. Bütün gece
u€raﬂmalar›na ra€men bal›k tutamayan Simon ve arkadaﬂlar› ‹sa'n›n
sözünü dinleyip, O'na itaat ettikleri zaman (ayet 5) mucize oldu. Biz de
‹sa'n›n sözlerine tam itaat edersek hayat›m›zda bir çok ﬂeylerin
olaca€›n› görece€iz. Belki 10 ve 11. ayetler de "insan avc›lar›" sözünün
ne demek oldu€unu merak edersiniz. ‹sa'y› takip edenler Tanr›’n›n sözlerini baﬂka insanlara ilan ederler. Böylece insanlar›n kalplerini,
Tanr›’n›n sözleriyle hakikate getirerek onlar› "avlam›ﬂ olurlar".

Vier van de vele wonderen, die Jezus gedaan heeft, komen we tegen in
de hoofdstukken 5 en 6. Deze wonderen, die veel van elkaar verschillen,
hielden in het genezen van zieken, het heersen over de natuur en het
vergeven van zonden. Simon en zijn vrienden, die de hele nacht bezig
geweest zijn met vissen maar toch niets hebben kunnen vangen, luisteren naar de woorden van Jezus en op het moment dat ze Hem
gehoorzamen, gebeurt er een wonder (hfdst.5). Als wij de woorden van
Jezus gaan opvolgen, zullen we bemerken dat er ook in ons leven veel
gaat gebeuren. Misschien vraagt u zich af wat de woorden “vissers van
mensen” in de verzen 10 en 11 betekenen? Degenen die Jezus volgen
maken de woorden van GOD bekend aan andere mensen. Op die
manier brengen ze de harten van die mensen door de woorden van
GOD tot de waarheid en worden ze als het ware daardoor “gevangen”.

‹kinci mucize:
Mucizenin s›rr› 13. ayette belirtilmiﬂtir. ‹sa, bu adam gibi kuvvetli bir
imanla iyi olmay›, kendisinden her dileyeni iyileﬂtirecektir. Acaba ‹sa
bu mucizeyi nas›l yapabildi? 17. ayette bak›n›z.
‹nmeli (felçli) adam› evin dam›ndan ‹sa'n›n bulundu€u yere indirdiler
(ayet 20). ‹sa, onlar›n iman›n› gördü€ü zaman hastay› iyileﬂtirdi. Önce
adam›n günahlar›n› ba€›ﬂlad›. Çünkü günahlar›m›z bizi Tanr›’dan
ay›r›r. Tanr›’yla ﬂahsi bir ilgi kurmadan önce günahlar›m›z›n ba€›ﬂlanmas› lâz›md›r. O günahlar›m›z› ba€›ﬂlamak ister. ‹sa'n›n günahlar›
ba€›ﬂlama gücüne ve selahiyetine sahip oldu€una dikkat ediniz (21.
ayetle 24. ayeti karﬂ›laﬂt›r›n›z) .
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Het tweede wonder:
Het geheim van het wonder wordt in vers 13 bekend gemaakt. Jezus
zal ieder genezen die, zoals deze man met een groot geloof, beter wil
worden en dit van Jezus vraagt. Hoe zou Jezus dit wonder hebben kunnen doen? Kijkt u eens naar vers 17.
De verlamde man lieten ze van het dak af, naar de plaats waar Jezus
zich bevond, omlaag zakken (vers 20). Toen Jezus hun geloof zag, genas
Hij de zieke. Eerst vergaf Hij de man zijn zonden, want onze zonden
maken scheiding tussen ons en GOD. Voordat we een persoonlijke
relatie met GOD kunnen hebben, moeten eerst onze zonden vergeven
worden. En Hij wil onze zonden vergeven. Let er op dat Jezus macht
heeft om zonden te vergeven en om te genezen. (Vergelijk vers 21 met
vers 24.)
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6. bölümde ‹sa'n›n yapt›€› baﬂka mucizeler görüyoruz. ﬁabat Günü
(Cumartesi) ‹srail O€ullar›n›n istirahat günüydü. Bu kutsal günde iﬂ
yapmalar› tamamen yasakt›. Din liderleri Tanr›’n›n bu emrini yanl›ﬂ
ö€reterek insanlara yard›m yapman›n dahi yasak oldu€unu iddia ediyorlard›. ‹sa hastay› iyileﬂtirmekle bu yanl›ﬂ iddialar›n› ortaya koydu.
‹nsanlara her zaman yard›m ve iyilik yap›labilirdi.

‹sa yaln›z mucizeleriyle de€il, fakat ö€retiﬂleriyle de iyi ve do€ru hayat›
bize gösterdi. 5 ve 6. bölümleri tekrar okuyarak ‹sa'n›n: günah,
ba€›ﬂlama, ﬁabat Günü , para, sevgi, baﬂkalar›n› yarg›lama ve
Kendisine itaat etme hakk›ndaki düﬂüncelerine dikkat ediniz.
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In hoofdstuk 6 komen we andere wonderen tegen die Jezus gedaan
heeft. De sabbat (zaterdag) was de rustdag voor de Israëlieten. Het was
verboden om op die heilige dag ook maar enig werk te verrichten. De
geestelijke leiders legden dit gebod van GOD verkeerd uit en beweerden dat het ook verboden was om mensen te helpen. Maar op elk
moment kunnen mensen geholpen worden en kan er goed voor hun
gedaan worden.

Jezus toonde niet alleen door Zijn wonderen, maar ook door Zijn leer
aan ons wat het goede en juiste leven inhoudt. Leest u de hoofdstukken
5 en 6 nog een keer door en let er dan op wat de woorden, gedachten
van Jezus zijn over zonde, vergeving, de sabbat, geld, liefde, oordelen
over anderen en gehoorzamen aan Hemzelf.
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‹SA MES‹H'‹N HAYATI
‹ncil'den Luka k›sm›

HET LEVEN VAN JEZUS CHRISTUS
naar het Evangelie van Lucas

ALTINCI DERS

LES 6

Önce Luka'da 7 ve 8. bölümü okuyunuz.

Lees eerst Lucas hoofdstuk 7 en 8.

‹sa, da€daki vaaz›n› bitirdikten sonra Kefernehum'a gitti. Kefernehum
ﬂehri ‹srail'in kuzeyinde Galile Denizi kenar›ndayd›. ‹sa, Romal›
yüzbaﬂ›n›n hizmetçisini burada iyileﬂtirmiﬂti. Burada kendimize ﬂu
dersi ç›karabiliriz. Hepimiz Romal› yüzbaﬂ› gibi Tanr›’dan bir ﬂey
alma€a lây›k de€iliz (Ayet 6,7,8. bak›n›z). Tanr›’dan bir ﬂey almam›z
bizim iyi iﬂlerimizden dolay› de€ildir. Önceki derslerden hat›rlarsan›z
Tanr›’n›n önünde hepimiz günahkâriz. Ondan hiç bir ﬂey alma€a lây›k
de€iliz. Fakat bize karﬂ› olan sevgi ve merhametinden dolay› bize baz›
ﬂeyler verir. Tanr›’n›n verdi€i iyi ﬂeyler, Romal› yüzbaﬂ› gibi kendini
alçaltan ve kuvvetli bir imanla O'ndan isteyen herkese verilir. Tanr›’ya
kuvvetli bir iman› olan herkes kendi hayat›nda bir çok mucizeler görür.

Nadat Jezus de prediking op de berg beëindigd had, ging Hij naar
Kapernaüm. De stad Kapernaüm lag in het Noorden van Israël aan het
Meer van Galilea. Hier genas Jezus de slaaf van de Romeinse hoofdman. Hier kunnen we voor onszelf de volgende les uit trekken: Wij zijn,
net zoals de Romeinse hoofdman, het niet waard om iets van GOD te
ontvangen. (Kijk naar vers 6, 7 en 8). Wij ontvangen niet iets van GOD
vanwege onze eigen goede werken. Kunt u zich nog herinneren uit de
vorige lessen dat wij voor GOD allemaal zondaars zijn? Wij zijn het niet
waard om ook maar iets van Hem te ontvangen. Maar vanwege Zijn
liefde en barmhartigheid voor ons, geeft Hij ons sommige dingen. De
goede dingen die GOD geeft worden gegeven aan ieder die, net als de
Romeinse hoofdman, zichzelf vernedert en met geloof het van Hem
vraagt. Ieder die geloof in GOD heeft zal in zijn eigen leven wonderen
meemaken.

Yüzbaﬂ›n›n hizmetçisine hayat verme€e gücü olan bu adam acaba
kimdi?
Eger ‹sa, basit bir adam veya peygamber olsayd› bu mucizelerin
ço€unu yapmas› imkâns›zd›. Olaylar aç›kça gösterir ki ‹sa basit bir
adam veya peygamber de€ildi. ‹sa her mucizeyi yaparken halk Tanr›’ya
hamd ediyordu. 16. ayette ‹sa için iki ﬂey söylüyorlard›: (a) Aram›zda
çok büyük bir peygamber vard›r; (b) Tanr› insanlar› ziyarete geldi.
Vaftizci Yahya (1. dersimizde geçen) ‹sa'n›n beklenen Mesih olup
olmad›€›n› ‹sa'dan sordu€u zaman ‹sa yapt›€› mucizelerin bunu ispat
etme€e kâfi delil oldu€unu gösterdi (Ayet 20,21,22). 28. ayette de ‹sa
Yahya'n›n ne kadar büyük bir peygamber oldu€unu söylüyor. Büyük
adam di€er büyük adamlar›n da büyüklüklerini gören adamd›r.
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Wie zou deze man zijn die de macht heeft om het leven te geven aan de
slaaf van deze hoofdman?
Als Jezus een gewoon mens of een profeet zou zijn geweest, dan zou Hij
de meeste van deze wonderen niet hebben kunnen doen. De
gebeurtenissen laten duidelijk zien dat Jezus geen gewoon mens of profeet was. Bij elk wonder dat Jezus deed, loofde het volk GOD. Zij zeiden twee dingen over Jezus (in vers 16): (a) Er is een groot profeet
onder ons; (b) GOD is naar de mensen gekomen.
Toen Johannes de Doper (die ter sprake kwam in les 1) aan Jezus vroeg
of Hij de verwachte Messias was, liet Jezus zien dat de wonderen die
Hij deed hiervoor het overtuigende bewijs waren (vers 20,21,22). In vers
28 zegt Jezus wat voor een grote profeet Johannes is. Hij wordt gezien
als de grootste onder de groten der aarde.
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36-50 ayetler günahkâr bir kad›n›n günahlar›n›n nas›l ba€›ﬂland›€›n›
gösterir. Bir insan ne kadar günahkâr olursa olsun tövbe eder ve
günahlar›n›n ba€›ﬂlanmas›n› Rab ‹sa ad›yla dilerse kendisine
ba€›ﬂlanacakt›r. Tarih bunu gösterir ki Tanr›’n›n seçilmiﬂ makbul
adamlar› tövbe eden çok günahkâr insanlard›. Çünkü tövbekâr insan
Tanr›’n›n yan›nda makbuldür.

8. bölümde ‹sa'n›n benzetmelerle ö€retiﬂin› görüyoruz. Gayesi, ruhani
baz› gerçekleri dünyadan misaller vererek ö€retmekti. Her ça€da bütün
filezoflar ‹sa'y› ﬂimdiye kadar yaﬂ›yan en büyük bir ö€retmen oldu€unu
söylerler.

Burada da ‹sa kendisinde mevcut gücü gösteriyor. ‹sa'n›n tabiat kanunlar›, kötü ruhlar üzerinde hakim bir gücü vard›r. O hastalar› iyileﬂtirdi,
ölüleri diriltti. Burada da O'nun basit bir insan olmad›€›n› görüyoruz.
‹sa'da, hiç kimsede bulunmayan Tanr›’n›n gücü vard›r. Bunca gerçeklere göre acaba O'na karﬂ› tutumumuz nas›l olmal›, ne yapmal›y›z?
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De verzen 36 tot en met 50 laten zien hoe de zonden van een zondares
vergeven worden. Hoe groot zondaar iemand ook is, als hij berouw
heeft en vergeving van zonden vraagt in de naam van de Here Jezus
dan zal hij vergeven worden. De geschiedenis toont ons dat de door
GOD verkozen en geliefde mannen GODS zeer zondige mensen waren
die tot berouw gekomen waren. Want de mens die berouw toont, wordt
aanvaard door GOD.
In hoofdstuk 8 zien we dat Jezus onderwees met behulp van gelijkenissen. Zijn doel daarmee was om geestelijke waarheden door voorbeelden uit de wereld te verduidelijken. Alle filosofen van alle tijden
zeggen dat Jezus een van de grootste leraren is die tot nu toe geleefd
hebben.
Hier toont Jezus weer de kracht die in Hem aanwezig is. Jezus heeft
macht om te heersen over de natuurwetten en over de boze geesten. Hij
genas zieken en wekte doden op. Hier zien we ook weer dat Hij geen
gewoon mens was. In Jezus is de kracht van GOD aanwezig, zoals die
bij niemand anders aanwezig is. Als we al deze feiten in ogenschouw
nemen, wat moet dan onze houding ten opzichte van Hem zijn en wat
moeten we doen?
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YED‹NC‹ DERS

LES 7

Önce Luka'dan 9. bölümü okuyunuz.

Lees eerst Lucas hoofdstuk 9.

‹sa ö€rencilerine verdi€i Kutsal Ruhla onlar› kuvvetlendirdi. Tanr›’n›n
bizi sevdi€ini ve hayat›m›z için haz›rlad›€› özel plan›n› insanlara ilân
etmek için onlar› bütün dünyaya gönderdi. Gittikleri yerlerde
vaazettikleri temel konu, Tanr›’n›n Egemenli€i idi. Egemenlik Tanr›’n›n
insanlar›n kalplerinde sürdü€ü hükümdarl›kt›r. Günahlar›ndan tövbe
edip, hayatlar›n› Tanr›’ya vakfeden insanlar Tanr›’n›n egemenli€inin
bereketlerini tadarlar.

Jezus versterkte zijn leerlingen door de Heilige Geest aan hen te geven.
Hij zond hen de hele wereld in om aan de mensen bekend te maken dat
GOD van ons houdt en dat Hij een bijzonder plan voor ons leven bereid
heeft. Het belangrijkste onderwerp waarover ze preekten in de plaatsen waar ze heen gingen was het koninkrijk van GOD. Dit koninkrijk is
de heerschappij van GOD in de harten van de mensen. Degenen die
zich bekeren van hun zonden en hun leven aan GOD overgeven ervaren
de zegeningen van het koninkrijk van GOD.

Bunu duyan o zaman›n ‹srail kral› Hirodes ﬂaﬂ›rarak Vaftizci Yahya'n›n
dirildi€ini zannetti. Yahya, Hirodes'in yapt›€› kötü iﬂleri eleﬂtirdi€inden
baﬂ› kesilerek Hirodes taraf›ndan öldürülmüﬂtü.

Toen Herodes, de toenmalige koning van Israël, dit hoorde was hij zeer
verbaasd en dacht dat Johannes de Doper opgestaan was. Omdat
Johannes de slechte daden van Herodes bekritiseerd had, was hij door
Herodes onthoofd.

5000 kiﬂiyi doyurma mucizesinden, kendimize ﬂu dersi ç›karabiliriz:
Tanr› bütün ihtiyaçlar›m›z› temin edecek kadar büyüktür ve kudretlidir.
Tanr› ihtiyaçlar›m›z› temin etmek istiyor. Bundan sonra Kutsal Kitab’›n
en merkezi ve temel fikri gelmektedir. ‹sa ö€rencilerine, halk›n dedi€ine
göre "Ben Kimim?" sorusunu sorar. Bir kaç cevap ald›ktan sonra ayn›
soruyu onlara yönelterek "Ya siz Ben Kimim dersiniz ?" ‹sa'n›n di€er
insanlar›n kendisine hakk›ndaki fikirleriyle ilgilenmekten daha çok
ö€rencilerinin O'nun kim oldu€unu tan›malar›n› istiyordu. Ayn› soru
bugün bize de sorulmaktad›r. O'nun gerçek kimli€ini bilmeliyiz.
ﬁimdiye kadar çevremizden O'nun hakk›nda ö€rendiklerimiz yanl›ﬂ
olabilir. 20. ayette Petrus'un verdi€i cevaba dikkat ediniz: "Tanr›’n›n ‹sa
Mesihisin" ki, insanlara kurtuluﬂu getirecek vadedilen Mesihti.

Uit het wonder van de spijziging van de vijfduizend kunnen we de volgende les trekken: GOD is zo groot en machtig dat Hij in al onze noden
kan voorzien. GOD wil in onze noden voorzien. Hierna komt het centrale en basisthema van de Bijbel ter sprake. Jezus vraagt aan zijn
discipelen:
“Wie zeggen de mensen dat Ik ben?” Nadat Hij enkele antwoorden
gehoord heeft vraagt Hij hetzelfde aan hen: “Maar wie zeggen jullie dat
Ik ben?” Veel meer dan dat Jezus geïnteresseerd was in wat andere
mensen over Hem dachten, wilde Hij dat Zijn leerlingen erkenden wie
Hij was. Deze zelfde vraag wordt vandaag ook aan ons gesteld. Wij
moeten weten wat Zijn ware persoonlijkheid is. Hetgene dat wij tot nu
toe van onze omgeving over Hem geleerd hebben kan verkeerd zijn. Let
u eens op het antwoord dat Petrus in vers 20 geeft: “U bent de Christus
GODS”, dus de beloofde Christus die aan de mensen verlossing zal
brengen.
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O€rencileri ‹sa'n›n kim oldu€unu tamamen ö€rendikten sonra 22.
ayette onlara ilk olarak ölümü ve dirilmesi hakk›nda aç›klama yap›yor.
23-26. ayetlerinde ‹sa O'nun gerçek bir ö€rencisi olan veya olmayan
insan›n baﬂ›na ne gelece€ini belirtiyor.

Nadat Zijn leerlingen echt geleerd hebben wie Jezus is, vertelt Hij, in vers
22, voor het eerst over Zijn dood en opstanding aan hen. In de verzen 23
tot en met 26 maakt Jezus bekend wat er zal gebeuren met een echte leerling van Hem en met degene die geen echte leerling van Hem is.

27-36. ayetlerinde hayret edilecek önemli bir olayla karﬂ›laﬂ›yoruz. ‹sa
ö€rencilerine kim oldu€unu söyledikten sonra bunu ispat için onlar›
da€a ç›kard›. Orada görünüﬂü de€iﬂti ve buluttan gelen ses, ‹sa'n›n kim
oldu€unu tasdik etti.

In de verzen 27 tot en met 36 komen we een belangrijke en verbazingwekkende gebeurtenis tegen. Nadat Jezus Zijn leerlingen gezegd had
wie Hij was, nam Hij hen mee naar de berg om dit te bewijzen. Daar
veranderde Zijn uiterlijk en een stem die uit de wolken kwam bevestigde wie Jezus was.

Bölümün son ayetleri (57-62) ‹sa'y› takip etmek isteyen fakat uygulamaya gelince geri dönen üç adam için bir örnek verilmiﬂtir. Biz de ‹sa
Mesih'in sözleri ve yolu do€rudur, mant›kl›d›r, iyidir diyebiliriz; fakat
hayat›m›za tatbik etmedikçe hiç fayda etmez. Kendimizi aldatmaktan
baﬂka bir ﬂey yapm›ﬂ olmay›z.

In de laatste verzen van dit hoofdstuk wordt er een voorbeeld gegeven
van drie mannen die Jezus willen volgen, maar die als het op praktische
daden aankomt zich terugtrekken. Wij kunnen ook zeggen dat de woorden en de weg van Jezus Christus waar, logisch en goed zijn, maar als
dat niet in ons leven in de praktijk gebracht wordt, dan heeft het totaal
geen nut. Dan misleiden we onszelf alleen maar.
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SEK‹Z‹NC‹ DERS

LES 8

Önce Luka'dan 10 ve 11. bölümü okuyunuz.

Lees eerst de hoofdstukken 10 en 11 van Lucas.

Tanr›’n›n sözünü (‹ncil) önce ‹srail ﬂehirlerinde ilân› için ‹sa'n›n 12 kiﬂiyi
seçti€ini bundan önceki dersimizde görmüﬂtük. ﬁimdi ise 70 kiﬂi daha
seçerek ayn› mesaj›n onu kabul eden bütün di€er ﬂehirlere iletilmesini
emretti. Dünyan›n bugünkü durumu ‹sa devrinde oldu€u gibi gerçekten bu mesaja muhtaçt›r. ‹sa'n›n dedi€i gibi bugün de hasat bereketlidir.
Dünyan›n her taraf›nda günahlar›n›n nas›l ba€›slanaca€›n› ve Tanr›’yla
nas›l ﬂahsi ilgi kurabilece€ini aray›p didinen milyonlarca insan vard›r.
Tanr› ﬂimdi de bu geçici dünyadaki haklar›ndan vazgeçip önemli mesaj›
(‹ncil’i) baﬂkalar›na iletecek iﬂçiler aramaktad›r.

In de vorige les hebben we gezien dat Jezus 12 personen uitkoos om het
woord van GOD (het Evangelie) eerst in de steden van Israël bekend te
maken. Maar nu kiest Hij nog 70 personen meer uit en geeft hun
opdracht om deze zelfde boodschap in alle andere steden, die hen ontvangen, bekend te maken. In de wereld, zoals die nu is, is deze boodschap nog net zo hard nodig als in de tijd van Jezus. Net als Jezus toen
gezegd heeft, is de oogst ook nu groot. Er zijn miljoenen mensen verspreid over de hele wereld die zoeken naar vergeving van zonden en
een persoonlijke relatie met GOD. Ook nu zoekt GOD naar arbeiders
die hun rechten in deze vergankeljke wereld opgeven en deze belangrijke boodschap (het Evangelie) aan anderen bekend willen maken.

Tanr›’n›n sevgisi ve ‹sa Mesih vas›tas›yla verece€ini vaadetti€i ebedi
hayat (cennet) hakk›nda çok kimse duymuﬂtur. Fakat inatla bunu reddetmektedir. Böylelerinin durumu hüküm gününde Sodom, Sur ve
Sayda ﬂehirlerine vaki olandan daha kötü olacakt›r. E€er öldürücü bir
hastal›€a yakanlan›r ve doktorun verece€i ilac› reddederseniz ölünce
hatay› kim iﬂlemis olur? Siz mi yoksa doktor mu ? Tanr› bütün kötü
iﬂleri ve günahlar› cezaland›racakt›r. Fakat ayn› zamanda bunlar›n
ba€›ﬂlanmas› için bu hayatta bir kurtuluﬂ ve ba€›ﬂ f›rsat› veriyor. E€er
onu reddedersek cezalanma ve hüküm için iﬂlenen hata Tanr›’n›n de€il
bizim olmuﬂ oluyor.

Kendisine Tanr›’n›n önünde do€ru ç›karmak istiyen birisi ebedi hayat
hakk›nda ‹sa'y› deniyor. ‹sa da iyi Samariyeli hikâyesi ile ona cevap
veriyor. Samariyeliler, Yahudilerin (‹srail O€ullar›n›n) yak›n
komﬂular›yd›. Yahudiler onlardan nefret ederek hiç ilgilenmezlerdi.
Hikâyede haydutlar›n soyup yar› ölü b›rakt›klar› Yahudinin yan›ndan
geçen iki Yahudi din adam› ona yard›m yapmadan geçip gittiler. Fakat
geçen Samiriyeli lüzumlu bütün yard›m› yapt›.
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Veel mensen hebben gehoord over de liefde van GOD en over het
eeuwige leven dat ze door Jezus Christus kunnen ontvangen, maar ze
wijzen dat hardnekkig af. Op de oordeelsdag zal de toestand van zulke
mensen slechter zijn dan die van de inwoners van Sodom, Tyrus en
Sidon. Als u een dodelijke ziekte hebt en het medicijn dat de dokter u
wil geven weigert en sterft, wie heeft er dan een fout gemaakt, u of de
dokter? GOD zal alle slechte daden en zonden bestraffen. Maar gelijkertijd geeft Hij in dit leven de gelegenheid tot verlossing en vergeving zodat
de straf kwijtgescholden kan worden. Als we dit afwijzen dan is het niet
GOD, maar wijzelf die de fout gemaakt hebben waardoor we gestraft en
geoordeeld worden.
Iemand die zichzelf voor GOD wilde rechtvaardigen, stelde Jezus op de
proef met betrekking tot het eeuwige leven. Als antwoord hierop vertelt
Jezus het verhaal van de goede Samaritaan. De Samaritanen waren
naaste buren van de Joden (de Israëlieten). De Joden hadden een hekel
aan hen en bemoeiden zich daarom totaal niet met hen. In het verhaal
wordt een Joodse man door rovers beroofd en halfdood achtergelaten.
Twee Joodse geestelijken passeren hem zonder hem te helpen. Maar een
Samaritaan die langs komt, geeft hem alle hulp die hij nodig heeft.
18

Aç›kça görülüyorki bir millete düﬂman gözü ile bakmak ve kötü
tan›mak do€ru de€ildir. Çünkü tahmin etmedi€imiz en iyi insanlar
düﬂman sand›€›m›z milletin içinde de olabilir. O halde bütün insanlara
dost gözü ile bakmak daha do€ru bir hareket olur.
11. bölümde kötü ruhun bir adam› nas›l b›rakt›€› yaz›l›d›r (ayet 24-26).
Kötü ruh geri dönüp ç›kt›€› yeri temiz bulunca oraya yerleﬂir. O adam›n
son durumu ilk durumdan daha kötü olur. Çünkü bu adam Tanr›'dan
kuvvet istiyerek de€il, fakat kendi iﬂleriyle Tanr›’n›n önünde do€ru
ç›kmaya gayret etmiﬂtir. Kendi gayretimizle hayat›m›zdaki ﬂahsi problemlerimizi kald›ramay›z (menfaat, gurur, nefret, kin gibi). Bunun gibi
ﬂeyler ancak ve ancak Tanr›’dan isteyece€imiz yard›m sayesinde
hayat›m›zdan temizlenebilir.
Bölümün sonu birçok kötü iﬂlerin ve hareketlerin hüküm gününde nas›l
cezaya u€rayaca€›n› aç›klamaktad›r. Tanr› adil ve kutsald›r. Her suçu
adaletli bir ﬂekilde cezaland›racakt›r. Fakat ebedi hayata (cennete) hak
kazananlar›n ceza görmeden cennete gideceklerdir. Tanr› her ﬂeyi bize
b›rakt›€› kendi sözleri ile yarg›lad›€›n› ve hükme götürece€ini son
ayetlerden ö€reniniz (ayet 37-54).
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Het is duidelijk dat het niet juist is om vijandig te kijken naar een ander
volk en alleen slecht over hen te denken. Want tegen onze verwachtingen in kunnen de beste mensen voorkomen in het volk dat wij als
vijand beschouwden. Daarom is het beter om een vriendelijke instelling
ten opzichte van alle mensen te hebben.
In hoofdstuk 11 wordt beschreven hoe een boze geest uit een man vaart
(vers 24-26). Als de boze geest terugkeert naar de plaats waar hij uitgevaren was en hij vindt de plaats schoongemaakt, dan gaat hij daar
weer wonen. De eindtoestand van die man is slechter dan zijn toestand
in het begin. Want deze man wilde geen kracht van GOD ontvangen,
maar hij wilde proberen om met zijn eigen werken zich voor GOD te
rechtvaardigen. In onze eigen kracht kunnen we de persoonlijke problemen in ons leven niet overwinnen (zoals b.v. eigen belang, trots,
afkeer en haat). Ons leven kunnen we enkel en alleen zuiveren van dit
soort dingen door hulp van GOD te vragen.
In het laatste deel van dit hoofdstuk wordt verduidelijkt hoe slechte
werken en gedrag bestraft zullen worden op de oordeelsdag. GOD is
rechtvaardig en heilig. Hij zal elke zonde op een rechtvaardige wijze
bestraffen. Maar degenen die het recht op het eeuwige leven (de hemel)
ontvangen hebben, zullen zonder bestraft te worden naar de hemel
gaan. Leer uit de laatste verzen (vers 37-54) dat GOD over alles zal
oordelen en het oordeel uit zal voeren op grond van Zijn woorden, die
Hij aan ons gegeven heeft.
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‹SA MES‹H'‹N HAYATI
‹ncil'den Luka k›sm›

HET LEVEN VAN JEZUS CHRISTUS
naar het Evangelie van Lucas

DOKUZUNCU DERS

LES 9

Önce Luka'dan 12 ve 13. bölümü okuyunuz.

Lees eerst Lucas hoofdstuk 12 en 13.

Bölüm 12

Hoofdstuk 12

Din ve devlet adamlar› ‹sa'n›n temiz hayat›na, malik oldu€u gücü ve
ö€retiﬂleri k›skanarak O'nu gözden düﬂürmek için kendisinde hata
bulma€a çok çal›ﬂt›lar. ‹sa, Ferisi denilen bu aldat›c› ö€retmenlere karﬂ›
halk› çok ikaz etti. Sekiz ve dokuzuncu ayetlerde ‹sa'n›n bize verdi€i
uyar›ya önemle dikkat edelim. Bu dünyada ‹sa Mesih'i inkâr eden
adam gelecek dünyada O’nun taraf›ndan kabul edilmeyecektir. On
beﬂinci ayette ‹sa Mesih çok önemli bir prensipten bahseder. Bunu bir
misal vererek aç›klamaktad›r (ayet 16-21).

De religieuze en politieke leiders waren jaloers op het reine leven van
Jezus, op de kracht die Hij bezat en op Zijn leer. Daarom probeerden ze
alles om een fout in Hem te vinden zodat ze Hem ten val konden brengen. Jezus waarschuwde het volk zeer tegen deze valse leraren, die
Farizeeërs genoemd werden. Laten we speciaal aandacht schenken aan
de aansporing die Jezus ons geeft in de verzen 8 en 9. Wie in deze
wereld Jezus Christus verloochent, zal in de komende wereld niet door
Hem aangenomen worden. In vers 15 spreekt Jezus Christus over een
zeer belangrijk principe. Hij legt dit uit met behulp van een vergelijking
(vers 16-21).

Tanr›, çeﬂitli deliller göstermesine ra€men bize karﬂ› olan iyili€ine
maalesef güvenimiz çok azd›r (ayet 24-28).

Ayet 35-48 de ‹sa ikinci geliﬂi hakk›nda baz› gerçekler söylemektedir.
‹sa, ölümünden 3 gün sonra dirilerek dünyan›n sonunda tekrar
dünyaya gelece€ini ö€rencilerine vaadetti. ‹sa'n›n dünyan›n sonunda
geliﬂi, ikinci geliﬂidir. Burada O'na iman edenlerin daima uyan›k
olmalar› için bilgi vermektedir.

As›rlar boyunca her devirde ‹sa'n›n ögretiﬂlerini kabul etmeyen insanlar olmuﬂtur. Bugün de O'nun sözlerini kabul ve red hususunda insanlar iki gruba ayr›lm›ﬂ bulunmaktad›r. En küçük bir ailede dahi bazan
ayn› durum görülmektedir.
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Helaas is ons vertrouwen in de goedheid van GOD ten opzichte van ons
erg klein, ondanks de verschillende tekenen die GOD ons geeft (vers 2428).
In de verzen 35-48 vertelt Jezus enkele dingen over zijn tweede komst.
Jezus beloofde zijn leerlingen dat Hij drie dagen na zijn dood weer op
zou staan en dat Hij in de eindtijd van de wereld terug zou komen naar
de aarde. De komst van Jezus in de eindtijd van de wereld is Zijn
tweede komst. Hij geeft deze informatie hier, opdat degenen die in Hem
geloven, steeds waakzaam zullen zijn.
In elk tijdperk in de voorbije eeuwen zijn er mensen geweest die de leer
van Jezus niet aangenomen hebben. Ook tegenwoordig kan men de
mensen in twee groepen verdelen op grond van het aannemen of afwijzen van Zijn woorden. Zelfs in het kleinste gezin ziet men soms die
scheiding.
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O devrin din adamlar› (liderleri) havan›n nas›l olabilece€ini tahmin
edebildikleri halde Tanr›’n›n sözlerini tan›y›p seçme hususunda çok
yan›lm›ﬂlard› (ayet 54-59). ‹ste bu sahte din liderleri insanlar› aldat›p,
yanl›ﬂ yola sevkettiklerinden büyük bir mahkumiyete u€rayacaklard›r.

Hoewel de geestelijke leraren van die tijd konden voorspellen welk
weer het zou worden, vergisten zij zich zeer in het kennen en erkennen
van GODS woorden (vers 54-59). Deze valse geestelijke leiders zullen
streng geoordeeld worden, omdat ze de mensen verleiden om een verkeerde weg in te slaan.

Bölüm 13
Hoofdstuk 13
‹sa, ö€retiﬂlerinde daima bütün insanlar›n iﬂledikleri günahtan dolay›,
Tanr› taraf›ndan cezaland›r›lacaklar›n› aç›k olarak söyledi. Baﬂkalar›n›n
bilmedikleri sakl› günahlar›m›z olabilir. Büyük günahlar iﬂlemedi€imizi düﬂünebiliriz. Fakat Tanr› kalplerimizi gayet iyi bilmektedir.
Tanr›’n›n âdil hükmünden yaln›z tek bir kurtulma yolu vard›r ki;
günahlardan tövbe edip merhamete ermek için Rabbi ça€›rmakt›r (ayet 5).
‹sa, Tanr›’n›n hükmünü aç›klayan bir hikâye anlat›r (ayet 6-9). Ba€daki
hizmetçi gibi Tanr› da tövbe için insana f›rsat vermektedir. Böylece
tövbeden sonra al›nan yeni hayat›n meyvalar› baﬂlayacakt›r. E€er tövbe
etmeden kurtuluﬂu ararsan›z bunu bulamayaca€›n›zdan emin olmal›s›n›z.
‹sa, yaln›z büyük bir lider veya ö€retmen de€ildir. Fakat Rab’bin ta kendisiydi. Tanr›’n›n kanunlar›n› tamamen biliyordu. Zira yazar› kendisidir. Bundan dolay› dinlenme gününü ve dinlenme gününün gerçek
manâs›n› O verme€e yetkilidir (ayet 10-17).
Tanr›’ya makbul kimseler, Tanr› hakk›nda en çok bilen kimseler de€il,
O'nun iradesine göre yaﬂayan kimselerdir. Fakat bu, maalesef bugün
dahi milyonlarca insan›n yan›ld›€› bir gerçek olmuﬂtur. Günahlar›m›zdan tövbe edip Kurtar›c› ‹sa'y› takip etme€i bilmek yeter de€il,
O'nu bizzat ﬂahsen yapmak lâz›md›r. Kurtuluﬂ yolunu bilip de Tanr›
taraf›ndan hüküm için yarg›lanacak çok insanlar olacakt›r (ayet 22-30),
Örne€in: Hastal›€›n›z› iyi edecek ilâc› bilmek yeterli de€il, iyileﬂmek
için ilâc› al›p kullanmak gerektir. Tanr› da kurtuluﬂ ilâc›n› ücretsiz
olarak herkese sunuyor, onu al›p kullananlar iyileﬂecektir.
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In zijn prediking sprak Hij er steeds open over dat alle mensen door
GOD gestraft zullen worden vanwege de zonden die ze begaan hebben.
Wij kunnen verborgen zonden hebben, die anderen niet weten. Wij kunnen denken dat we geen grote zonden begaan hebben, maar GOD kent
ons hart door en door. Er is slechts één weg om vrij te komen van GODS
rechtvaardige oordeel, namelijk door berouw te hebben over de zonden
en tot GOD te roepen om ontferming (vers 5).
Jezus vertelt een verhaal om GODS oordeel te verduidelijken (vers 6-9).
Zoals de dienaar in de wijngaard, zo geeft ook GOD aan de mens de kans
om tot berouw te komen. Zo zullen de vruchten van het nieuwe leven,
dat men ontvangen heeft nadat men tot berouw gekomen is, beginnen te
groeien. U moet wel duidelijk weten dat wanneer u verlossing zoekt zonder eerst tot berouw te komen, u het niet zult kunnen vinden.
Jezus is niet alleen een groot leider of leraar, maar Hij is ook de Here
Zelf. Hij kende de wetten van GOD volledig, want Hij is Zelf de schrijver ervan. Daarom heeft Hij ook de volmacht om de juiste betekenis aan
de rustdag te geven (vers 10-17).
Niet degenen die erg veel weten over GOD, maar wel degenen die in
overeenstemming met zijn wil leven, zijn geliefd bij GOD. Maar dit is
een waarheid die helaas nog door miljoenen mensen verkeerd begrepen
wordt. Het is niet genoeg dat men weet dat men berouw moet hebben
en Jezus de Verlosser moet volgen, men moet Hem ook persoonlijk aannemen. Er zullen veel mensen zijn die de weg van de verlossing wel
geweten hebben, maar toch door GOD geoordeeld zullen worden (vers
22-30). Bijvoorbeeld: het is niet genoeg om te weten welk medicijn de
ziekte zal genezen; om te genezen moet men het medicijn nemen en
gebruiken. Ook GOD biedt ons gratis het medicijn aan om verlost te
worden. Degenen die het aannemen en gebruiken zullen genezen.
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‹SA MES‹H'‹N HAYATI
‹ncil’den Luka k›sm›

HET LEVEN VAN JEZUS CHRISTUS
naar het Evangelie van Lucas

ONUNCU DERS

LES 10

Önce Luka'dan 14, 15 ve 16. bölümü okuyunuz.

Lees eerst Lucas hoofdstuk 14, 15 en 16.

Bölüm 14
As›rlardan beri ünlü bilginler ‹sa'n›n ö€retiﬂini, ﬂimdiye kadar dünyaya
gelen en iyi, en yüksek ve hayat için en pratik bir ö€retiﬂ olarak kabul
etmektedirler. On dördüncü bölümdeki örnekte bu ö€retiﬂin neden çok
insanlar taraf›ndan takdir edilerek kabullendi€i görülüyor. Bu bölümde
‹sa'n›n gerçek bir ö€rencisinin (ﬂakirdinin) özelliklerinin nas›l olmas›
gerekti€i belirtilmektedir. Gerçek bir ö€renci, ö€retmeninin bütün derslerini ö€renme€e arzu eden ve bunlar› hayat›nda uygulamaya kesin
karar vererek ö€retmeninin yolunu takip eden kimsedir.
25-35 ayetlerinde ‹sa, gerçek bir ö€renci olma€a lay›k olmayan insanlardan bahsetmektedir.

Hoofdstuk 14
Sinds eeuwen zijn er bekende geleerden, die de leer van Jezus beschouwen als de beste, hoogst verheven en meest praktische leer, die er
tot nu toe op aarde geweest is. In het voorbeeld van hoofdstuk 14 ziet
men waarom deze leer door vele mensen erkend en aanvaard wordt. In
dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat de kenmerken van een ware leerling
van Jezus moeten zijn. Een ware leerling is iemand die alle lessen van zijn
leraar wil leren en die de weg van de leraar volgt, vastbesloten om deze
lessen in zijn leven in praktijk te brengen. In de verzen 25-35 spreekt Jezus
over mensen die niet waardig zijn om een ware leerling te zijn.
1) Om dit duidelijk te maken, legt Hij uit dat de liefde en de band van
de leerling ten opzichte van Hemzelf sterker moet zijn dan de band
binnen een familie. Deze liefde moet zo sterk zijn dat daarbij
vergeleken de liefde binnen een familie op haat lijkt. Jezus zei dat de
eerste taak van de mens is om “de Here, uw GOD, lief te hebben met
geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand..,
en uw naaste lief te hebben als uzelf” (Matthéüs 22:36-39). Jezus is
het beeld van de onzichtbare GOD (Filippenzen 2:6-8). Hieruit begrijpt u wel hoezeer wij aan Hem toegewijd moeten zijn.
2) Jezus zegt dat een ware leerling zijn kruis moet dragen. Hijzelf is,
zijn kruis dragende, de dood ingegaan om de zonden van de wereld
weg te nemen. Uw kruis dragen betekent dat u moeite en lijden verdraagt omwille van het doel. Als wij een ware leerling van Jezus
willen zijn dan moeten wij bereid zijn om een kruis te dragen voor
Hem. Onze liefde voor Jezus moet ons zoveel vreugde geven, dat wij
met liefde elke soort moeite en lijden verdragen waarmee we te
maken krijgen als we de goede boodschap van verlossing voor de
mensen aan anderen doorgeven.
3) Jezus zegt: “Ieder die Mij wil volgen moet afstand nemen van alles
wat hij heeft. Kijk hiervoor naar Matthéüs 13:44-46 en naar Lucas
5:1-11 (vooral vers 11). Het kost een mens echt veel om een leerling
van Jezus te worden, maar als we begrijpen wie Hij is en wat Hij

1) Bunu aç›klamak için ö€rencinin Kendisine olan sevgi ve ba€l›l›€›n›n
aile ba€lar›ndan daha da kuvvetli olmas› gerekti€ini belirtmektedir.
Bu sevgi o kadar derin olmal› ki, aile sevgisi buna k›yasen nefret gibi
kalmaktad›r. ‹sa, insan›n birinci vazifesi, "Tanr›’n›n Rabbi bütün
yüre€inle, bütün can›nla, bütün fikrinle seveceksin ve komﬂunu
kendin gibi seveceksin" dedi (Matta 22:36-39). ‹sa, görünmez
Tanr›’n›n suretidir (Filipililer 2:6-8). Bu bak›mdan O'na ne kadar vakfolunmam›z gerekti€ini siz takdir edersiniz.
2) ‹sa gerçek bir ö€renci haç›n› taﬂ›mal›d›r diyor. O, dünyan›n
günahlar›n› kald›rmak için ölüme haç›n› taﬂ›yarak gitmiﬂti. Haç
taﬂ›mak, bir gaye u€runa çesitli s›k›nt› ve zorluklara katlanmak
demektir. ‹sa'n›n gerçek ö€rencisi olmak istersek O'nun hat›r› için
haç taﬂ›ma€a raz› olmam›z gerektir. ‹sa'ya olan sevgimiz o kadar
coﬂkun olmal› ki insanlar› kurtarmas› hakk›ndaki müjdeyi
baﬂkalar›na söylerken karﬂ›laﬂaca€›m›z her türlü s›k›nt›lara ve zorluklara seve seve katlanabilelim.
3) ‹sa, "Beni takip eden bir kimse bütün var›ndan vazgeçmelidir" diyor.
Bunun için Matta 13:44-46 ve Luka 5:1-11 (bilhassa ayet 11) ayetlerine
lütfen bak›n›z. ‹sa'n›n bir ö€rencisi olmak gerçekten insana pahal›ya
mal oluyor, fakat O'nun kim oldu€unu ve bizi günah›n hükmünden
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kurtarmak için neler yapt›€›n› anlarsak bu u€urda çekece€imiz her
türlü eza ve s›k›nt›lara seve seve katlanma€a raz› olaca€›z.
Bölüm 15
‹sa'n›n ö€rencisi olmadan önce kurtuluﬂun verdi€i sevinci tatmal›y›z.
Bu bölümde ‹sa tövbenin ne oldu€unu ve bizim için ifade etti€i manay›
üç örnek vererek aç›klamaktad›r.
a) Kay›p koyun misalinde ‹sa'n›n bizi bulmak ve kurtarmak için
dünyaya geliﬂi,
b) Kay›p gümüﬂ örne€inde günah yollar›m›zdan dönmemiz için
Tanr›’n›n sab›rla devaml› uyar›nasi,
c) Kay›p o€ul örne€inde de; günah yollar›m›zdan tövbe edip Tanr›’ya
döndü€ümüzde daha büyük bir sevinçle Yarat›c›m›z taraf›ndan
kabul edilece€imiz aç›klanmaktad›r. Benzetmelerde koyun, para ve
o€ul, her üçü de kay›pt›. Koyun yard›m edilmiyecek, para bulunmas› ümitsiz durumda ve o€ul da ölüme gidercesine kay›pt›. E€er
‹sa Mesih vas›tasiyle günahlar›m›z›n ba€›ﬂlama sevincini
almad›ysak bizim durumuz da yukar›daki üç örnekte söz edilen
kay›p koyun, para ve o€ul durumumuz gibi olacakt›r.
Bölüm 16
Bazen Tanr›’ya inanmayan insanlar›n ak›ll› olduklar›n› düﬂünürüz.
Fakat Tanr›’n›n kanunlar›na göre böyle kiﬂiler ilâhi gerçeklerden ve hikmetten maalesef tamamen yoksundurlar. Bu hayatta yap›lacak en ufak
bir adaletsizlik veya kötülük öteki dünyada Tanr› taraf›ndan cezaland›r›laca€›n› bilerek ne kadar dikkat ve sadakatla Tanr› yolunda
yürümemiz gerekti€ini hiç unutmamal›yiz. Bölümde geçen zengin
adamla Lazar hikâyesi bunun en tipik örne€idir. Tanr› bu hayatta nas›l
yaﬂamam›z gerekti€i hakk›nda lüzumlu bütün bilgiyi Kutsal Kitap
vas›tasiyle bize vermiﬂtir. E€er insanlar buna inanmak ve itaat etmek
istemezlerse Tanr› insan ﬂekline bürünüp, bu dünyaya gelse dahi O'na
inanmazlar. Nitekim bu olay oldu (Yuhanna 1: 1,14) Tanr›’ya karﬂ› inatç›
ve imans›zl›k çok ac›kl› olan durumunu ‹ncil (Müjde) aç›k bir ﬂekilde
yazm›ﬂt›r.
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gedaan heeft om ons te verlossen van de straf op de zonde, dan
zullen we bereid zijn om hiervoor elke pijn en moeite met liefde te
verdragen.
Hoofdstuk 15
Voordat we een leerling van Jezus worden, moeten we de vreugde
smaken die de verlossing geeft. In dit hoofdstuk legt Jezus met drie
voorbeelden uit wat berouw is en wat het voor ons betekent.
a) In de gelijkenis van het verloren schaap wordt de komst van Jezus
naar de aarde om ons te vinden en te verlossen verduidelijkt.
b) In het voorbeeld van de verloren penning wordt duidelijk gemaakt
dat GOD ons geduldig en voortdurend aanspoort om ons te bekeren
van de weg van de zonde.
c) En met het voorbeeld van de verloren zoon wordt duidelijk gemaakt
dat als wij ons van de zonden bekeren en terugkeren naar GOD, dat wij
dan met een nog grotere vreugde door onze Schepper aangenomen
worden. In deze voorbeelden waren het schaap, het muntstuk en de
zoon alle drie verloren. Het schaap was verdwaald, het muntstuk had
geen hoop om gevonden te worden en de zoon was zo verloren dat hij
tot sterven gedoemd was. Als wij niet de vreugde van de vergeving van
onze zonden door Jezus Christus ontvangen hebben, dan zal onze toestand gelijk zijn aan de toestand van het verloren schaap, het verloren
muntstuk en de verloren zoon uit deze drie voorbeelden.
Hoofdstuk 16
Soms denken we dat mensen die niet in GOD geloven verstandig zijn.
Maar volgens de wetten van GOD missen deze mensen helaas
volkomen de goddeljke waarheden en wijsheid. Laten we nooit vergeten dat we trouw en oplettend de weg van GOD moeten gaan,
wetende dat zelfs de kleinste onrechtvaardigheid of slechtheid die we
in dit leven doen in het hiernamaals door GOD gestraft zal worden. Het
verhaal van de rijke man en Lazarus in dit hoofdstuk is hier een
duidelijk voorbeeld van. GOD heeft alle kennis, die we nodig hebben
om te weten hoe we moeten leven, door middel van de Bijbel aan ons
gegeven. Als mensen hier niet in willen geloven en er niet aan willen
gehoorzamen dan geloven ze ook niet in GOD wanneer Hij in mensengedaante naar deze aarde komt. Dit is immers gebeurd (Johannes
1:1,14). De zeer openlijke houding van opstand tegen GOD en ongeloof
zijn duidelijk beschreven in het Evangelie (het “goede nieuws”).
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‹SA MES‹H'‹N HAYATI
‹ncil'den Luka k›sm›

HET LEVEN VAN JEZUS CLILRISTUS
naar het Evangelie van Lucas

ON B‹R‹NC‹ DERS

LES 11

Önce Luka'dan 17 ve 18. bölümü okuyunuz.

Lees eerst Lucas hoofdstuk 17 en 18.

Bölüm 17

Hoofdstuk 17

‹sa her zaman küçük çocuklara ilgi duyar ve onlar› severdi. Onlara
yanl›ﬂ bir ﬂey ö€retenin neye u€rayaca€›n› önemle uyard› (ayet 2)

Jezus had altijd belangstelling voor kleine kinderen en hield van hen.
Hij waarschuwde met kracht voor datgene wat iemand zal overkomen
die deze kinderen misleidt (vers 2).

‹sa'n›n baﬂkalar›n› ba€›ﬂlamam›z hususundaki ö€retiﬂi çok ilginç ve
insan gücünün çok ötesindedir (ayet 3-4). ‹nsanlar normal olarak 1-2
defa ba€›ﬂlama yap›labilir derler; fakat Tanr› her zaman ba€›ﬂlay›n der,
günde 7 defa bile olsa ....

De leer van Jezus met betrekking tot het vergeven van anderen is zeer
interessant en is het tegenovergestelde van dat waartoe de mens in staat
is (vers 3-4). Wij mensen vinden dat je gewoonlijk één of twee keer
iemand kunt vergeven, maar GOD zegt dat we altijd moeten vergeven,
zelfs als het wel zeven keer op een dag is...

‹sa gitti€i her yerde hastalar› iyileﬂtirirdi. Burada da cüzzaml› olan on
kiﬂiyi iyileﬂtirdi€i görülüyor. Onlardan yaln›z birisi ‹sa'ya teﬂekkur ve
Tanr›’ya hamdetme€e döndü. Bunlar gibi biz de ço€u zaman Tanr›’n›n
‹sa Mesih vas›tasiyle bizim için yapt›€› bütün iﬂleri unutarak O'na
hamd ve ﬂükretmiyoruz. Gerçekten insano€lu kendi yarat›c›s›na karﬂ›
ödevlerini yapmak ve sad›k olmakta çok nankördür. Ferisiler ve
yaz›c›lar ‹sa'y› suçlu ç›karmak için çok u€raﬂmalar›na ra€men O'nda hiç
bir suç bulmad›klar› gibi her soruﬂturmada ‹sa onlara Tanr›’dan yeni
gerçekler aç›klad›. Ferisiler Tanr›’n›n Egemenli€ini (hükümdarl›€›n›)
arzuluyorlard›. ‹sa yaﬂad›€› temiz hayat›yla bunu onlara gösterdi. Biz
de ‹sa Mesih'i hayat›m›z›n Rabbi ve hükümdar› olarak kabul etti€imiz
zaman bu dünyada iken dahi Tanr›’n›n ebedi Egemenli€inin bir üyesi
olabiliriz (ayet 21).

‹sa Mesih yolunda olanlar›n kalplerinde ruhani bir egemenl›k olaca€›
gibi, O'nun egemen olarak ikinci geliﬂinde, dünyada da bir egenmenlik
kuracakt›r (ayet 22). Fakat o gün gelmeden ‹sa Mesih'in otoritesi ve kurtuluﬂu, insanlar taraf›ndan reddedilecektir (ayet 25). Ayn› zamanda
geliﬂine yak›n insanlar›n durumu, Nuh zaman›ndakiler gibi olacakt›r
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Overal waar Jezus kwam, genas Hij zieken. Hier wordt ook beschreven
dat Hij tien melaatsen genas. Maar slechts één van hen keert terug om
Jezus te bedanken en GOD te loven. Zo vergeten wij ook meestal wat
GOD, door Jezus Christus, allemaal voor ons gedaan heeft en prijzen en
danken wij Hem niet. De mens toont werkelijk geen dankbaarheid in
het doen van zijn taak en in trouw ten opzichte van zijn Schepper.
Hoewel de Farizeeërs en schriftgeleerden erg hun best deden om een
fout bij Jezus te vinden lukte dit hun niet en bij elke ondervraging liet
Jezus hun weer nieuwe waarheden van GOD zien. De Farizeeërs vroegen naar het koninkrijk van GOD. Jezus toonde dit aan hun door zijn
reine leven. Ook wanneer wij Jezus Christus als Heer en koning van ons
leven aannemen, dan kunnen wij, terwijl we nog in deze wereld leven,
al een inwoner van dit eeuwige koninkrijk van GOD worden (vers 21).
Net zoals er in de harten van degenen die Jezus volgen een geestelijk
koninkrijk aanwezig is, zo zal Hij bij Zijn tweede komst naar de aarde,
als Koning, in deze wereld het koninkrijk vestigen. Maar tot die dag
zullen de autoriteit en het verlossingswerk van Jezus Christus door de
mensen afgewezen worden (vers 25).
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(Nuh zaman›nda insanlar zevk ve e€lenceye dalarak Tanr›’y› tamamen
reddetmiﬂlerdi) (ayet 26-28).

Bölüm 18
Bu bölümde dua hakk›nda baz› gerçekleri örneklerle aç›klamaktad›r.
Birinci örnekte hiç usanmadan duada devam gerekti€ini belirtmektedir.
Duada ›srarla talep edilen ﬂeylerin Tanr›’n›n iradesine uygun olup
olmad›€›na çok dikkat etmek gerektir. ("Dua nedir?" adl› bröﬂürü
iste€iniz. Size göndeririz). ‹kinci örnekte de duada tövbekâr ve k›r›k bir
kalple Tanr›’ya dua etmenin önemi belirtilmektedir. E€ri yürekli oldu€u
halde Tanr›’dan alabilece€ini düﬂünen Ferisinin duas› iﬂitilmedi. Çünkü
kalbi k›r›lmam›ﬂt› ve Tanr› onun duas›n› kendi iyi iﬂlerinden dolay›
cevapland›rma€a mecburmuﬂ gibi bir tav›r tak›nd›. Günâhkar›n duas›
iﬂitildi, çünkü kendi iyi iﬂlerine de€il Tanr›’n›n inayetine güvendi. Biz
de dua etti€imiz zaman Tanr›’n›n iyiliklerine lay›k olmayan bir insan
olarak kendimizi kabul etmemiz ve alçaltmam›z lâz›md›r.
Alçakgönüllülükle Rabbin yolunda temiz vicdanla yürüyenlere
Tanr›’n›n Kelam›nda bu güzel söz var: "Sevgili kardeﬂlerim yüre€imiz
bizi suçlamazsa, Tanr›’n›n önünde cesaretimiz olur, O’ndan ne dilersek
al›r›z. Çünkü O'nun buyruklar›n› yerine getiriyor, O'nu hoﬂnut eden
ﬂeyleri yap›yoruz" (1 Yuhanna 3:21-22).

Bunun tersi de do€rudur. Gurur ve bencillikle dolu bir insan, veya vicdan› kendini suçlayan birisi duas›nda diledi€ini almaz. Fakat bunun
gibi bir kimse dua edebilir. E€er duas›nda kendini alçalt›p tövbe ederse
Tanr›’yla tekrar irtibat kurmuﬂ olur.

Ayet 15-17 ‹sa küçük çocuklar› ne kadar sevdi€ini gösteriyor. Onlar›n
alçakgönüllülü€ünü örnek olarak ele al›yor. Çocuklar kendilerini
olduklar›ndan büyük göstermek istemezler. Rab ‹sa, kendini alçalt›p
günahkâr olarak gerçek mevkiini almayan kiﬂi cennete asla
girmeyece€ini bu örnekle gösteriyor.
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Ook zal vlak voor Zijn komst de toestand van de mensen zijn als in de
tijd van Noach. In de tijd van Noach waren de mensen zo druk bezig
met hun eigen genot en vermaak dat ze GOD volkomen afwezen. (vers
26-28)
Hoofdstuk 18
In dit hoofdstuk worden enkele feiten over het gebed met voorbeelden
verduidelijkt. In het eerste voorbeeld wordt ons geleerd dat we moeten
volhouden in het gebed zonder op te geven. We moeten er goed op letten of datgene waar we volhardend voor bidden wel naar GODS wil is.
(U kunt de brochure “Wat houdt het gebed in” aanvragen. Wij sturen u
die dan toe). In het tweede voorbeeld wordt er op gewezen dat het
belangrijk is om met een berouwvol en gebroken hart te bidden tot
GOD. Hoewel zijn hart niet recht was voor GOD, dacht de Farizeeër dat
hij van GOD zou ontvangen wat hij vroeg. Maar zijn gebed werd niet
verhoord, want zijn hart was niet gebroken en hij had een houding alsof
GOD verplicht zou zijn om zijn gebeden te verhoren vanwege zijn eigen
goede werken. Het gebed van de zondaar werd verhoord, omdat hij
niet op zijn eigen goede werken maar op de genade van GOD
vertrouwde. Wij moeten ook als wij bidden onszelf aanbieden en
vernederen voor GOD als mensen die GODS goedheid niet waard zijn.
Voor degenen die met een nederig hart en een schoon geweten op
GODS weg wandelen staat er deze mooie tekst in het Woord van GOD:
“Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid
tegenover GOD, en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij
Zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor Zijn
Aangezicht.” (1 Johannes 3:21-22).
Het tegendeel is ook waar. Een trots en egoïstisch mens of iemand
wiens geweten hem veroordeelt, ontvangt niet waar hij voor bidt. Maar
zo’n persoon kan wel bidden. Als hij zich in zijn gebed vernedert en
berouw toont dan wordt de relatie met GOD weer hersteld.
De verzen 15-17 laten zien hoeveel Jezus van de kleine kinderen houdt.
Hij stelt hun nederigheid als voorbeeld voor ons. Kinderen willen zich
niet groter voordoen dan ze zijn. De Here Jezus laat met dit voorbeeld
zien dat degene die zich niet vernedert en niet zijn ware plaats als zondaar inneemt, uiteindelijk niet de hemel in kan gaan.
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Zengin kiﬂi hayat›nda, ebedi hayat› almam›za engel olan ﬂeyi fiilen
hayat›m›zdan söküp atmam›z gerektigini aç›kça görüyoruz (ayet 1830). Fakat zenin kiﬂi mani olan servetini b›rakmad›.
Dua, imanla yap›lmal› ve talep edilen ﬂeyin al›nm›yacag›na dair
içimizde hiç ﬂüphe olmamal›d›r (ayet 40-43). Kör adam›n gözleri iyileﬂti
çünkü ‹sa'n›n kendisini iyileﬂtirece€ine tam güvenmiﬂti. Duada talep
edilen ﬂeyin al›nmas› için dikkat edilecek husular ﬂunlard›r:

Uit het leven van de rijke jongeman leren we dat we datgene wat het
ontvangen van eeuwig leven in de weg staat, daadwerkelijk uit ons
leven weg moeten doen (vers 18-30).
Maar de rijke jongeman deed geen afstand van zijn rijkdom die in de
weg stond.

a) Talep edilen ﬂey Tanr›’n›n iradesine uygun oldu€una dikkat etmeliyiz.

Wij moeten bidden in geloof en er niet aan twijfelen dat we ook zullen
ontvangen wat we gevraagd hebben (vers 40-43). De ogen van de blinde
man werden genezen omdat hij er volkomen op vertrouwde dat Jezus
hem zou gaan genezen. De punten waar men op moet letten om te ontvangen waarvoor men bidt zijn de volgende:

b) Cevap gelmeyece€ine dair içimizde hiç ﬂüphe olmamal›d›r.

a) We moeten er op letten dat waar we om vragen ook naar GODS wil is.

c) Hiç usanmadan duada devam etmeliyiz.

b) We moeten er niet aan twijfelen dat we antwoord zullen ontvangen.

d) Tövbekâr ve alçakgönüllü olmal›y›z.

c) We moeten bidden met volharding.

e) Tanr›’ya itaatli bir hayat yaﬂamal›y›z.

d) We moeten berouwvol en nederig van hart zijn.

f) Gerçek bir imanla dua etmeliyiz.

e) We moeten in gehoorzaamheid aan GOD leven.
f) We moeten bidden vanuit een juist geloof.

26

26

‹SA MES‹H'‹N HAYATI
‹ncil'den Luka k›sm›

HET LEVEN VAN JEZUS CHRISTUS
naar het Evangelie van Lucas

ON ‹K‹NC‹ DERS

LES 12

Önce Luka'dan 19 ve 20. bölümü okuyunuz.

Lees eerst Lucas hoofdstuk 19 en 20.

Bölüm 19

Hoofdstuk 19

Hikâyede ad› geçen Zakkay zengin bir adamd›. Erden Nehri
yak›nlar›nda Eriha Kasabas›nda otururdu. ‹sa'n›n geldi€ini duyunca
herkes gibi o da merakla ‹sa'y› görmek için yola ç›kt›. Çünkü önceden
‹sa'n›n ö€retiﬂleri ve mucizeleri halk aras›nda s›k s›k konuﬂuluyordu.
Zakkay da iﬂitmiﬂti. Zakkay tövbe ettikten sonra haks›zl›kla (hile ve
yalanla) kazand›€› bütün paray› geri verme€e raz› oldu. Tövbe ederek
‹sa'ya iman eden her insan›n hayat› Zakkay gibi de€iﬂmektedir. Günah
yollar›n› b›rakarak Kutsal olan Tanr›’n›n do€ru kanunlar›n› hayat›nda
tatbik eder (ayet 10).

Zachéüs, die in dit verhaal ter sprake komt, was een rijk man. Hij
woonde in Jericho, een plaats in de buurt van de Jordaan. Toen hij
hoorde dat Jezus zou komen ging hij op weg omdat hij net zoals
iedereen nieuwsgierig was naar Jezus. Want daarvoor was er onder de
mensen al veel gepraat over de leer van Jezus en over de wonderen die
Hij deed. En Zachéüs had hier ook over gehoord. Nadat Zachéüs tot
berouw gekomen was, besloot hij om al het geld dat hij onrechtmatig
verkregen had (door list en leugen) terug te geven. Het leven van elk
mens die tot berouw en tot geloof in Jezus komt verandert, net zoals het
leven van Zachéüs veranderde. Hij verlaat zijn zondige wegen en brengt
de rechtvaardige wetten van GOD in zijn leven in praktijk (vers 10).

Pek yak›n bir gelecekte (ölünce) Tanr›’ya hesap vermek üzere her birimize
özel bir kabiliyet ve iﬂ verilmiﬂtir (ayet 11-27). Baz›lar›m›za büyük ve
önemli iﬂler, baz›lar›m›za da küçük ve basit iﬂler verilmiﬂtir (iﬂçi,
memur, ev han›m› v.s). Önemli olan iﬂin çesidi de€il, iﬂe olan
sadakat›m›z ve çal›ﬂma hayat›m›zdaki do€rulu€umuzdur.

28. ayetten Luka kitab›n›n sonuna kadar ‹sa'n›n hayat›n›n son haftas›nda
baﬂ›ndan geçenler anlat›lmaktad›r. Olaylar O'nun Yeruﬂalim'e giriﬂi ile
baﬂlamaktad›r. Milâttan önce 500 y›llar›nda yaﬂ›yan Zekaya peygamber
bunu ﬂöyle tasvir etmiﬂti: "Ey Yeruﬂalim k›z›, ba€›r; kral›n adildir, ve
kurtar›c›d›r, alçakgönüllüdür, ve bir eﬂek üzerine, evet eﬂek yavrusu
s›pa üzerine binmiﬂ sana geliyor" (Tevrat, Zekeriya k›sm› 9:9).
Peygamberin bu söyledikleri aynen cereyan etmiﬂtir (ayet 35-38).
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Aan ons allemaal is een talent en een taak gegeven waarover wij in de
nabije toekomst (als we sterven) verantwoording moeten afleggen bij
GOD (vers 11-27). Aan sommigen van ons is een grote en belangrijke
taak gegeven, aan sommigen van ons zijn eenvoudige en kleine taken
gegeven (arbeider, huisvrouw, enz.). Het is niet belangrijk wat voor taak
we hebben, maar dat we ons werk trouw en op een juiste manier doen.
Vanaf vers 28 tot aan het einde van het Lucas Evangelie wordt er
verteld wat er gebeurd is in de laatste week voor Jezus’ dood. De
eerste gebeurtenis is de intocht in Jeruzalem. De profeet Zacharia die
500 jaar voor Christus leefde, heeft dit als volgt beschreven: “Jubel
luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw
koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong.” (O.T.
Zacharia 9:9). Het heeft zich precies zo afgespeeld als de profeet
voorzegd had (vers 35-38).
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‹sa Yeruﬂalim'e girince bu ﬂehrin y›k›lmas› hakk›nda söyledi€i peygamberlik, Milâttan sonra 37-70 y›llar› aras›nda Roma ‹mparatorlu€unun
ﬂehri iﬂgal ederek y›kmas›yla yerine gelmiﬂtir. Sonra tap›na€a girerek
dini kendi menfaatlar›na alet eden iki yüzlü insanlar› ﬂiddetle azarlayarak d›ﬂar› kovdu. Gerçekten do€ru yürekle Tanr›’ya tap›nan insanlar›n s›rt›ndan geçinmek isteyen bu iki yüzlü insanlar› daima
eleﬂtirmiﬂtir.

Toen Jezus Jeruzalem binnen kwam, profeteerde Hij over de verwoesting van deze stad. Deze profetie is vervuld in de jaren 37-70 na
Christus toen het Romeinse Rijk de stad bezette en verwoestte. Hierna
ging Hij de tempel binnen en verdreef de huichelachtige mensen die de
godsdienst voor hun eigen belang misbruikten uit de tempel, hen ernstig
vermanende. Steeds weer oefende Hij kritiek uit op deze huichelachtige
mensen die wilden profiteren van de mensen die met een oprecht hart
GOD aanbaden.

Bölüm 20

Hoofdstuk 20

Din liderleri, ‹sa'n›n otoriter bir kimse olmad›€›n› göstermek için O'na
hücumlar yapt›lar. O da Yahya'n›n vaftizi hakk›nda bir soru ile bunlara
cevap verir. Sonra din liderlerinin karakterini bir hikâye ile aç›klar.

De geestelijk leiders stelden Jezus op de proef om dat ze wilden laten
zien dat Hij geen bevoegdheid had. Maar Hij antwoordde hun met een
vraag over de doop van Johannes. Hierna verduidelijkt Hij door middel
van een verhaal het karakter van de geestelijke leiders.

Din liderleri ‹sa'y› suçlu ç›karmak için hücumlara devam ederken Roma
‹mparatorlu€una vergi verme hakk›nda soru sorarlar (bu s›rada Roma
‹mparatorlu€una dünyan›n birçok yerlerini zaptetti€i gibi ‹srail'i
zaptetmiﬂti). Fakat bu defa da ‹sa soruyu mant›kl› bir yolla cevapland›rd›. Tuza€a düﬂürmek için bir soru daha sorarlar. ‹sa bu defa
onlar›n Kutsal Kitab› bilmediklerini gösterdi. Tanr› ebedi hayat› (cenneti) herkese sunuyor, fakat bunu kabul edenler azd›r. Kabul etmeyenler Tanr›’n›n sözüne göre mutlaka cehenneme gideceklerdir.
‹sa ﬂimdi din liderlerine baz› sorular sorar (bilhassa Davud
Peygamberin Mesih'in kim oldu€una dair söyledikleri hakk›nda).
Mesih, ‹srail Peygamberlerinin yüzlerce sene önce söyledikleri gibi
vadedilen kurtar›c›d›r. Bedene göre ‹sa Davud'un soyundand›r. Fakat
manevi bak›mdan, O ilahi Rab'bin da kendisidir.
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De geestelijke leiders gaan door met het op de proef stellen van Jezus
om een fout bij Hem te kunnen vinden en ze stellen een vraag over de
belasting aan het Romeinse Rijk (Het Romeinse Rijk had in die tijd vele
gebieden in de wereld bezet, waaronder ook Israël). Maar ook deze keer
beantwoordt Jezus hun vraag met wijsheid. Ze stellen nog een vraag om
Hem in de val te lokken. Dit keer laat Jezus hun zien dat ze de Bijbel niet
goed kennen. GOD biedt het eeuwige leven (de hemel) aan iedereen
aan, maar er zijn weinig die het aannemen. Volgens het woord van
GOD gaan degenen die het niet aannemen onherroepelijk naar de hel.
Nu stelt Jezus enkele vragen aan de geestelijke leiders (vooral met
betrekking tot de woorden van de profeet David over wie de Messias
is). De Messias is de Verlosser die honderden jaren tevoren al door de
profeten van Israël beloofd was. Lichamelijk gezien is Jezus uit het geslacht van David. Maar in geestelijke zin is Hij de Here GOD Zelf.
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‹SA MES‹H'‹N HAYATI
‹ncil'den Luka k›sm›

HET LEVEN VAN JEZUS CHRISTUS
naar het Evangelie van Lucas

ON ÜÇÜNCÜ DERS

LES 13

Önce Luka'dan 21. bölümü okuyunuz.

Lees eerst Lucas hoofdstuk 21.

Yard›m olarak hazineye o devrin bir para biriminden iki bak›r para atan
yoksul dul kad›n olay› zenginlerin yard›mlar›n› as›rlard›r eleﬂtirmektedir. Çünkü hemen hemen bütün zenginler fazlal›klar›n› yard›m olarak
verirler (3 ve 4. ayetlerinde ‹sa'n›n zenginleri nas›l tenkit etti€ine bak›n).
Fakat bu kad›n yar›n› düﬂünmeyerek bütün var›n› hazineye koydu.

Deze gebeurtenis van de arme weduwe die twee muntstukken (in de
geldeenheid van die tijd) in de offerkist wierp, vormt al eeuwenlang een
punt van kritiek op de hulp van de rijken, want bijna alle rijken geven
van hun overvloed om anderen te helpen. (Zie hoe Jezus in de verzen 3
en 4 de rijken bekritiseert.) Maar deze vrouw geeft haar hele bezit voor
de offerkist zonder aan een deel voor zichzelf te denken.

ﬁunu her an hat›rlamal›y›z ki bu dünyadaki bütün param›z ve mal›m›z
geçicidir, bir gün yok olacakt›r. Öteki dünyada sadece iyi iﬂlerimiz
an›lacakt›r. Luka 12: 13-21 de ‹sa'n›n, zenginli€inin düﬂüﬂü hakk›nda
sözlerini lütfen okuyunuz.

We moeten ons steeds weer herinneren dat al ons geld en bezit in deze
wereld voorbijgaand is, op een dag zal het er niet meer zijn. In het hiernamaals zal er alleen nog aan onze goede werken gedacht worden.
Leest u eens wat Jezus in Lucas 12:16-21 zegt over de droom van de rijke
man.

Dünyada o devrin en muhteﬂem eseri olarak tan›nan ve inﬂaat› 48 sene
süren Yeruﬂalim'deki (Kudüs'teki) tap›nak dahi Milâttan 70 sene sonra
Romal›lar taraf›ndan y›k›larak taﬂ üstünde taﬂ b›rak›lmad›. Bu olay
hakk›nda, ‹sa 40 sene önce peygamberlik etmiﬂti. Görülüyorki ölmez
eserler bile di€er zenginlik ve mal gibi gelip geçicidir.

De tempel in Jeruzalem, die in de wereld als het indrukwekkendste
bouwwerk van die tijd beschouwd werd en waarvan de bouw 48 jaar
geduurd had, werd al in 70 na Chr. door de Romeinen verwoest, waarbij er geen steen op de andere gelaten werd. Jezus profeteerde over deze
gebeurtenis 40 jaar voordat het gebeurde. Men ziet dat zelfs “onsterfeljke bouwwerken” net zo vergankeljk zijn als rijkdom en bezit.

‹sa Kendisinden sonra gelecek yalanc› peygamberler hakk›nda halk›
uyard› (ayet 8). Acaba gerçek peygamber› nas›l tan›yabiliriz? Musa da
Kendisinden sonra gelecek peygamber hakk›nda halka ö€retirken, halk
bu peygamberin kim oldu€unu ve nas›l bir kimse olaca€›n› merak
ederek Musa'ya sorduklar›nda, Musa'n›n verdi€i cevap ﬂu oldu: "E€er
bir peygamber RAB’bin ad›na konuﬂur, ama konuﬂtu€u söz yerine
gelmez ya da gerçekleﬂmezse, o söz RAB’den de€ildir. Peygamber
sayg›s›zca konuﬂmuﬂtur. Ondan korkmay›n." (Tevrattan Yasa’n›n
Tekrar› 18:22). ‹sa Tanr›’n›n gerçek mesajc›s›d›r, yapt›€› bütün peygamberlik yerine geldi. Yaln›z yukar›da anlat›lan Yahudilerin (‹srail
O€ullar›) tap›na€›n›n y›k›lmas› hakk›nda söyledi€i her ﬂey do€ru ç›kt›.

Jezus waarschuwde tegen de valse profeten die na Hem zouden komen
(vers 8). Hoe zouden we ware profeten kunnen herkennen? Toen Mozes
het volk onderwees over de profeten die na hem zouden komen, antwoordde hij het volk, dat hem vroeg wie een profeet is en wat voor
soort persoon een profeet moet zijn, als volgt: “Als een profeet spreekt
in de naam des Heren en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet
uit, dan is dit een woord, dat de Here niet gesproken heeft; in overmoed
heeft de profeet het gesproken, gij zult voor hem niet vrezen.” (Deuteronomium 18:22) Jezus is de ware boodschapper van GOD, al de profetieën die Hij gedaan heeft zijn uitgekomen. Alles wat hij gezegd heeft
over de verwoesting van de Joodse tempel, zoals hiervoor al vermeld,
bleek zo uit te komen.
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‹sa, günlerimizde yerine gelen baz› peygamberlikler de söyledi (ayet
10-19). Kendisine iman edenlere zulmedilece€ini söylemiﬂti. Gerçekten
bugün dünyan›n her taraf›nda ‹sa'ya iman eden ve O'nun izinde
yürüyen binlerce Hristiyan geçmiﬂ as›rlardan daha çok eziyet, hakaret
ve çesitli s›k›nt›lar görmektedir.

Jezus heeft ook enkele profetieën gedaan die in onze tijd vervuld worden (vers 10-19). Hij heeft gezegd dat degenen die in Hem geloven verdrukt zullen worden. En het is tegenwoordig echt zo dat duizenden
christenen over de hele wereld, die in Jezus geloven en Hem volgen,
verdrukt en veracht worden en veel moeten lijden.

20-24. ayetlerinde ‹sa yine Yeruﬂalim'in Romal›lar taraf›ndan y›k›lmas›nda, 25-28. ayetlerinde de bütün insanlar› ve milletleri yarg›lamak
üzere dünyaya ikinci geliﬂinden bahseder. Bu geliﬂ bir an meselesi olacakt›r. Yaﬂad›€›m›z günlerde olabilir. Haz›r olmam›z için 34-36. ayetlerinde bize verdi€i uyar› dikkatle okuyunuz. E€er bugün gelirse haz›r
m›s›n›z? ‹mkân›n›z varken f›rsat›n›z› kullan›n, yar›n sizin için çok geç
olabilir. Birinci geliﬂi, dünyan›n sonunda olacak yarg›lama, ceza ve
Tanr›’n›n gazab›ndan bizi kurtarmak içindi. Ak›ll› insan yarg›lama
günü için düﬂünüp hesap yapan insanlard›r.

In de verzen 20-24 spreekt Jezus opnieuw over de verwoesting van
Jeruzalem door de Romeinen en in de verzen 25-28 over zijn tweede
komst naar de wereld om over alle mensen en alle volken te oordelen.
Deze komst zal in één ogenblik gebeuren. Het kan in onze dagen
gebeuren. Lees aandachtig de aansporing om klaar te zijn in de verzen
34-36. Als Hij vandaag komt, bent u dan klaar? Gebruik uw kans nu u
die hebt. Morgen kan het te laat zijn voor u. Zijn eerste komst was om
ons te verlossen van de straf, van de toom van GOD en van het oordeel
dat plaats zal vinden bij het einde van de wereld. Een wijs mens is een
mens die nadenkt over de oordeelsdag en er rekening mee houdt.
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‹ncil'den Luka k›sm›

HET LEVEN VAN JEZUS CHRISTUS
naar het Evangelie van Lucas

ON DÖRDÜNCÜ DERS

LES 14

Önce Luka'dan 22. bölümü okuyunuz.

Lees eerst Lucas hoofdstuk 22.

Bu bölüm Kutsal Kitab'›n en önemli bölümlerinden biridir. Çünkü
‹sa'n›n haça gerilmesinden (ölümünden), bir gün önce neler yap›ld›€›
aç›klanmaktad›r. F›s›h denilen mayas›z ekmek bayram› y›lda bir defa
kutlanan Yahudilerin geleneksel dini bayram›yd›. Musa'n›n ö€retiﬂi
üzerine Ölüm mele€i ‹srail halk›n›n evlerine girmesin diye ‹srail
evlerinin kap›lar› kurban olarak kesilen bir kuzunun kan› ile iﬂaretlenirdi. Böylece melek, kap›lar›ndan kan iﬂareti bulunmayan M›s›r halk›n›n
evlerine gitti. Eski Antlaﬂma'da (Tevrat’ta) geçen bu olay, kendisine
iman edenleri ebedi ölümden (cehennemden) kurtarmak için, günahlar›
u€runa ‹sa'n›n döktü€ü kan› iﬂaret eder.

Dit hoofdstuk is één van de belangrijkste gedeelten uit de Bijbel, want
er wordt in uitgelegd wat er allemaal gebeurde een dag voordat Jezus
gekruisigd werd. Het feest van de ongezuurde broden, dat Pascha
genoemd werd, was een traditioneel godsdienstig feest van de Joden
dat een keer per jaar gevierd werd. Omdat Mozes het voorgeschreven
had, waren de deuren van de Israëlitische huizen gemerkt met het
bloed van een lam, dat als offer geslacht was, opdat de Engel des Doods
de huizen van het volk Israël niet binnen zou gaan. Aldus ging de Engel
naar de huizen van het Egyptische volk, waarvan de deuren niet met
bloed gemerkt waren. Deze gebeurtenis, die voorkomt in het Oude
Testament, wijst op het bloed van Jezus dat vergoten is voor de zonden
van degenen die in Hem geloven om hen te verlossen van de eeuwige
dood (de hel).

Acaba Yahuda kendi arkadaﬂ› ve ayn› zamanda ö€retmeni olan ‹sa'y›
neden ele verdi. ‹ncil'de buna dair verilen cevap onun ﬂeytan taraf›ndan
aldat›ld›€›d›r (ayet 3-6).

Ayet 15-18 de ‹sa'n›n son akﬂam yeme€ini yedi€i görülüyor. Ertes› günü
Eski Antlaﬂma boyunca (‹brahim peygamberden - ‹sa'ya kadar) günah
ödene€i olarak kesilen kurbanlara son verilmiﬂ olacakt›: çünkü Kendisi
iman edenlerin bütün günahlar›na kurban olarak haça gerilecekti. Bu
olay an›lmak üzere günahlar›ndan tövbe ederek kurtuluﬂ için ‹sa
Mesih'e iman edenler topland›klar› zaman ekmek k›r›p kâseden içiyorlar. ‹ﬂte, H›ristiyan toplulu€unda "Rabbin sofras›" denilen ekmek k›rma
ve kâseden içme olay›n›n esas› ‹sa'n›n haça gerilmesine dayan›r. Kâse
‹sa'n›n kan›n›, ekmek de ‹sa'n›n bedenini temsil etmektedir.
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Waarom zou Judas zijn vriend Jezus, die ook zijn leraar was, laten
arresteren? Het antwoord dat het Evangelie op deze vraag geeft, is dat
hij door de satan misleid werd (vers 3-6).
In de verzen 15-18 wordt gesproken over het laatste avondmaal dat
Jezus at. De volgende dag zou er een einde komen aan de offers die als
genoegdoening voor de zonden geslacht werden ten tijde van het Oude
Testament (vanaf de profeet Abraham tot aan Jezus), want: Hij zou
gekruisigd worden als offer voor alle zonden van degenen die in Hem
geloven. Wanneer degenen die, berouw hebbend van hun zonden, in
Jezus geloven voor hun verlossing bij elkaar komen, dan breken ze
brood en drinken uit een beker om deze gebeurtenis te gedenken. Dus
het breken van het brood en het drinken uit de beker, dat in de christelijke gemeente “de maaltijd des Heren” genoemd wordt, is gebaseerd
op de kruisiging van Jezus. De beker is een beeld van het bloed van
Jezus en het brood is een beeld van het lichaam van Jezus.
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‹sa bize bir örnek b›rakarak kendimize de€il baﬂkas›na hizmet ve
yard›m etmemizi söyledi. Fakat ne yaz›k ki bugün dünyan›n karﬂ›laﬂt›€›
en ciddi problem ﬂu ki; gittikçe bencil olan insanlar›n ﬂahsi menfaatlerinden dolay› en küçük topluluk olan ailede dahi gergin bir atmosfer
vard›r (ayet 24-27).

Jezus zei, ons een voorbeeld gevend, dat we niet onszelf maar anderen
moeten dienen en helpen. Maar helaas is het grootste probleem, dat we
tegenwoordig in de wereld tegenkomen, het volgende: als gevolg van
het streven naar persoonlijk voordeel van egoïstische mensen wordt de
atmosfeer steeds meer gespannen, zelfs in de kleinste samenlevingsvorm, de gezinnen. (vers 24-27)

‹sa bahçede dua ederken haça gerilmeyi reddetmedi fakat Tanr›’n›n
iradesini yaparak ezeli plan› yerine getirdi (ayet 42). Kay›p olan
günahkâr insan› günah›n hükmünden kurtarmak için ‹sa'n›n haçta eza
çekerek ölmesinden baﬂka plan yoktu. Günah hükmünden böylece kurtulan insanlar ebedi hayata kavuﬂurlar. Dünyan›n bütün günahlar›n›
yüklenen ‹sa'n›n bu günah yükünün Kendisine verdi€i ›st›raptan ötürü
dua etti€i görülüyor.

Toen Jezus in de tuin bad weigerde Hij niet om gekruisigd te worden,
maar door de wil van GOD te doen, volvoerde Hij het eeuwige plan van
GOD (vers 42). Er was geen ander plan om de zondige verloren mens te
verlossen van het oordeel over de zonde, dan het lijden en de dood van
Jezus aan het kruis. De mensen, die zo verlost worden van het oordeel
over de zonde, verkrijgen eeuwig leven. We zien hier dat Jezus, die de
zonden van de hele wereld op zich nam, bad vanwege het lijden dat Hij
moest ondergaan door de zondelast die aan Hem gegeven werd.

‹sa Yahudilerin din reisleri ve ihtiyarlar› taraf›ndan haks›z olarak
yarg›land›, bu s›rada Tanr›’n›n biricik O€lu oldu€unu iddia etti. Elçi
Pavlus da bunu ﬂöyle tasdik ediyor: "Mesih, Tanr› özüne sahip oldu€u
halde, Tanr›’ya eﬂitli€i s›ms›k› sar›lacak bir hak saymad›. Ama kul
özünü al›p insan benzeyiﬂinde do€arak ululu€unu bir yana b›rakt›.
‹nsan biçimine bürünmüﬂ olarak ölüme, çarm›h üzerinde ölüme bile
boyun e€ip kendini alçaltt›. Bunun için de Tanr› O’nu pek çok yükseltti
ve O’na her ad›n üstünde olan ad› ba€›ﬂlad›. Öyle ki, ‹sa’n›n ad›
an›ld›€›nda gökteki, yerdeki ve yer alt›ndakilerin hepse diz çöksün ve
her dil, Baba Tanr›’n›n yüceltilmesi için ‹sa Mesih’in Rab oldu€unu
aç›kça söylesin." (Filipililer 2:6-11).

Jezus werd door de religieuze leiders en oudsten van de Joden ten
onrechte veroordeeld. Op dat moment maakte Hij er aanspraak op de
enige Zoon van GOD te zijn. De apostel Paulus bevestigt dit als volgt:
“Christus, die in de gestalte GODS zijnde, het GOD gelijk zijn niet als
een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van
een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden
is. En in Zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd
en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood des kruises.
Daarom heeft GOD Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam
boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie
zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de
aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here tot eer van
GOD, de Vader!” (Filippenzen 2:6-11)

‹sa'n›n haçlanmas›n› gerçekleﬂtirmek için mahkeme Roma ‹mparatorlu€unun valisi Pilatos'a havale edildi.

Om Jezus daadwerkelijk te laten kruisigen, stuurde men Hem door naar
het gerechtshof, naar Pilatus, de gouverneur van het Romeinse Rijk.

32

32

‹SA MES‹H'‹N HAYATI
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Önce Luka'dan 23. bölümü okuyunuz.

Lees eerst Lucas hoofdstuk 23.

‹sa hem Yahudilerin dini mahkemesinde hem de Roma ‹mparatorlu€un
valilik mahkemesinde yarg›lanm›ﬂt› (çünkü Roma ‹mparatorlu€u o
zaman ‹srail'de hüküm sürüyordu). Roma Valisi Pilatus ‹sa'da hiç bir
suç bulmad›€in› söyledi (ayet 4). Pilatus mesuliyeti kabul etmedi bunun
için mahkemeyi Kral Hirodes'e havale etti. Hirodes de kanunen ‹sa'da
suç bulmad›. Fakat Yahudilerin din liderleri ‹sa'y› k›skanarak
öldürülmesini ›srarla istiyorlard› (ayet 23). Pilatus adaleti yerine
getirmeyerek ‹sa'y› Yahudilerin eline b›rakt› (ayet 22-24).

Jezus werd zowel door de religieuze rechtbank van de Joden, als ook
door de provinciale rechtbank van het Romeinse Rijk geoordeeld (want
de Romeinen heersten in die tijd over Israël). De Romeinse stadhouder
Pilatus zei dat hij geen enkele schuld bij Jezus kon vinden (vers 4).
Omdat Pilatus de verantwoordelijkheid niet op zich wilde nemen gaf hij
de zaak over aan koning Herodes. Herodes vond ook niets strafbaars bij
Jezus. Maar de Joodse geestelijke leiders, die jaloers waren op Jezus,
hielden hardnekkig vast aan hun wens dat Hij gedood zou worden (vers
23). Pilatus handelde onwettig door Jezus aan de Joden over te geven
(vers 22-24).

‹sa haça giderken, dünyan›n sonunda günahtan dolay› insanlar›n
çekece€i s›k›nt› ve eziyeti aç›klamaktad›r (ayet 28-31). ‹sa'n›n Kendisini
haça götüren düﬂmanlar›n› dahi sevmesi ve kurtarmak istemesi O'nun
gerçek Kurtar›c› oldu€unu gösteriyor (ayet 34).

Çesitli peygamberlerin yapt›€› yedi peygamberlik ‹sa haçta iken yerine
gelmiﬂtir. Bu peygamberlikler aﬂa€›da s›ralanm›ﬂt›r.

1. "Çünkü can›n› feda etti, baﬂkald›ranlarla bir say›ld›." (Milattan
700 sene önce Yeﬂaya Peygamber - Tevrat’tan Yeﬂaya 53: 12). (Luka
23:32).
2. "Pek çoklar›n›n günah›n› o üzerine ald›, baﬂkald›ranlar için de yalvard›." (Milattan 700 sene önce Yeﬂaya Peygamber - Tevrat’tan
Yeﬂaya 53: 12). (Luka 23:33,34).
3. "Giysilerimi aralar›nda paylaﬂ›yorlar, elbisem için kura çekiyorlar"
(Milattan 1000 sene önce Davud Peygamber - Tevrat’tan Mezmurlar
22: 18). (Luka 23:34).
4. "Bütün kemiklerimi sayar oldum. Gözlerini dikmiﬂ, bana bak›yorlar"
(Milattan 1000 sene önce Davud Peygamber - Tevrat’tan Mezmurlar
22: 17). (Luka 23:35).
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Toen Jezus op weg was om gekruisigd te worden, sprak Hij over het lijden en de verdrukking die de mensen vanwege de zonden zouden
ondergaan bij het einde van de wereld (vers 28-31). Dat Jezus zelfs hield
van zijn vijanden die Hem aan het kruis geslagen hadden en dat Hij
wilde dat zij ook verlost zouden worden, laat zien dat Hij de echte
Verlosser is (vers 34).
Zeven profetieën, die door verschillende profeten gedaan waren, werden vervuld toen Jezus gekruisigd werd. Deze profetieën zijn hieronder
op een rijtje gezet:
1. “Omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de
overtreders werd geteld.” (De profeet Jesaja, 700 v.Chr. - Jes.53: 12).
(Lucas 23:32).
2. “Hij heeft veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden.”
(De profeet Jesaja, 700 v.Chr. - Jes. 53:12). (Lucas 23: 33,34).
3. “Zij verdelen mijn klederen onder elkander en werpen het lot over mijn
gewaad.” (De profeet David, 1000 v.Chr. -Psalm 22:19). (Lucas 23:34).
4. “Al mijn beenderen kan ik tellen; zij kijken toe, zij zien met leedvermaak naar mij.” (De profeet David, 1000 v.Chr. - Psalm 22:18). (Lucas
23:35).
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5. "Beni gören herkes alay ediyor, s›r›pt›p baﬂ sallayarak diyorlar ki;
“S›rt›n› RAB’be dayand›, kurtars›n bakal›m onu, madem onu seviyor, yard›m etsin." (Milattan 1000 sene önce Davud Peygamber Tevrat’tan - Mezmurlar 22:7-8). (Luka 23:35).
6. "Yiyece€ime zehir katt›lar, sirke içirdiler susad›€›mda." (Milattan
1000 sene önce Davud Peygamber - Tevrat’tan Mezmurlar 69:21).
(Luka 23:36).
7. "Köpekler kuﬂat›yor beni, kötüler sürüsü çevremi sar›yor, ellerimi, ayaklar›m› deliyorlar" (Milattan 1000 sene önce Davud
Peygamber Tevrat’tan Mezmurlar 22: 16). ‹sa tahtadan bir haç
üzerine çivilenmiﬂti.
39-42 ayetlerinde ‹sa ile haçlanan diger iki kiﬂiden söz ediliyor.
Suçlulardan biri tövbe etmedi ve kurtuluﬂ için ‹sa'dan yard›m istemedi
fakat ona söverek tahkir etti. Di€er suçlu ise ‹sa'n›n suçsuz ve öteki
dünyan›n Kral› ve Rabbi oldu€una iman etmiﬂti. Bunun mükâfat›
olarak ‹sa, ebedi hayat› ona vaadetti.
Aramatyal› Yusuf zengindi ve Sanhedrin denilen Yahudilerin Yüksek
Kurul üyesiydi, ‹sa'y› mahkemede bu meclis yarg›lam›ﬂt› fakat
Aramatyal› Yusuf mahkeme karar›n› onaylamam›ﬂt› çünkü o, ‹sa'n›n
gizli bir ö€rencisiydi. ‹sa'n›n kati olarak öldü€ünü ö€rendikten sonra
Aramatyal› Yusuf cesedi mezara koymak için Pilatus'a müracaat etti.
Vali bunu kabul edince ‹sa'y› ölü olarak mezara koydular (ayet 50-55).
Bundan sonra ne oldu€u bir sonraki derste (16. ders) görülücektir.
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5. “Allen die mij zien, bespotten mij, zij steken de lip uit, zij schudden
het hoofd: Wentel het op de Here, laat die hem verlossen, hem redden, Hij heeft immers welgevallen aan hem!” (De profeet David,
1000 v .Chr. - Psalm 22:8-9). (Lucas 23:35).
6. “Zij gaven mij gif tot spijze, en lieten mij in mijn dorst azijn drinken.”
(De profeet David, 1000 v.Chr. - Psalm 69:22). (Lucas 23:36).
7. “Want honden hebben mij omringd, een bende boosdoeners heeft
mij omsingeld, die mijn handen en voeten doorboren.” (De profeet
David, 1000 v. Chr. - Psalm 22:17). Jezus was aan een houten kruis
vastgenageld.
In de verzen 39-42 wordt gesproken over twee andere personen die
samen met Jezus gekruisigd werden. Eén van de misdadigers had geen
berouw en wilde geen hulp van Jezus om verlost te worden, maar hij
schold Hem uit en lasterde Hem. De andere misdadiger echter geloofde
dat Jezus onschuldig was en dat Hij Koning en Heer was in het hiernamaals. Als beloning beloofde Jezus aan hem eeuwig leven.
Jozef van Arimathéa was rijk en hij was lid van de Joodse raad, die het
Sanhedrin genoemd werd. Deze raad had Jezus bij de rechtspraak veroordeeld, maar Jozef van Arimathéa had niet ingestemd met dit rechtsbesluit want hij was in het geheim een leerling van Jezus. Nadat Jozef
van Arimathéa gehoord had dat Jezus echt gestorven was, wendde hij
zich tot Pilatus om Zijn lichaam in een graf te leggen. Toen de stadhouder hiermee instemde, legden ze Jezus, die dood was, in een graf
(vers 50-55). Wat hierna gebeurde wordt duidelijk in de volgende les
(les 16).
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Önce Luka'dan 24. bölümü okuyunuz.

Lees eerst Lucas hoofdstuk 24.

Haftan›n birinci günü (Pazar günü) Türkiye'de bütün resmi ve iﬂ yerleri
kapal›d›r. ‹ﬂte Pazar günü günahlar›m›z› ba€›ﬂlama ve ebedi hayata
kavuﬂma teminat›n› bize (O'na iman eden herkese) veren ‹sa Mesih'in
ölülerden dirilme günüdür. Rab ‹sa'n›n mezar› boﬂtur! Ölüm ‹sa'ya
galip gelmeyecektir (Bu konu ile ilgili olarak lütfen ‹ncil'den 1.Korintliler 15. bölümü okuyunuz).

In Turkije zijn op de eerste dag van de week (de zondag) alle overheidsinstellingen en alle bedrijven gesloten. De zondag is de dag van de
vergeving van onze zonden en van de opstanding uit de doden van
Jezus Christus, die aan ons (iedereen die in Hem gelooft) de zekerheid
van eeuwig leven geeft. Het graf van Jezus is leeg! De dood overwint
Jezus niet. (Leest u alstublieft in 1 Corinthiërs 15 meer over dit onderwerp.)

Emmaus'a giden iki adam›n hikâyesi gerçekten ilginçtir. ‹sa ölülerden
dirildikten sonra her tarafa gitme kudretine sahip oldu (ayet 15). Kap›
kapal› oldu€u halde içeri girdi (ayet 36). Dirildikten sonra bedeni her ne
kadar fiziki idise de bizim bedenlerimizden farkl› baz› özellikler
taﬂ›yordu. Örne€in: Kap›dan veya duvardan geçerken beden hücreleri
hiçbir engelle karﬂ›laﬂm›yordu (ayet 37-46). Bu çürümez göksel beden
hakk›nda daha fazla bilgi için ‹ncil'den (1.Korintliler 15:44-49) lütfen
okuyunuz.

Het verhaal over de Emmaüsgangers is zeer interessant. Na zijn
opstanding uit de dood, had Jezus de kracht om overal heen te gaan
(vers 15). Zelfs als een deur gesloten was, kwam Hij naar binnen (vers
36). Hoewel Zijn lichaam na de opstanding nog net zo echt was, had het
ook enkele bijzonderheden die geen eigenschappen zijn van onze normale lichamen. Bijvoorbeeld: Zijn lichaam ondervond geen hinder als
het door een deur of door een muur heenging (vers 37-46). In het
Nieuwe Testament kunt u meer lezen over dit onvergankeljke, hemelse
lichaam (1 Corinthiërs 15:44-49).

‹sa'n›n ö€rencilerine ö€retti€i ilginç ﬂeylerden birisi de ﬂudur: Göksel
s›rlar› bilmemiz ve onlar› baﬂkalar›na anlatmam›z için zihinlerimizi
Kutsal Ruhla ayd›nlatmas›d›r. Hayat›m›z› de€iﬂtirici bu ilahi kuvveti
almak için dua ederek sab›rla beklememiz gerekir (ayet 49). ‹sa Mesih'e
iman edenlere verilece€i vadedilen Kutsal Ruhu alaca€›n›za güveniniz
olsun. Aksi halde hayat›n›z kuru ve meyvas›z geçer ve Tanr›’y› memnun eden pak bir hayat yaﬂayamazs›n›z.

Eén van de interessante dingen die Jezus aan zijn discipelen leerde is
het volgende: De verlichting door de Heilige Geest van ons verstand,
zodat wij de hemelse geheimenissen kunnen begrijpen en het aan
anderen kunnen vertellen. Om deze goddeljke kracht die onze levens
verandert te ontvangen, moeten we al biddend geduldig wachten (vers
49). Vertrouw erop dat u de Heilige Geest, die beloofd is aan iedereen
die in Jezus Christus gelooft, zult ontvangen. Zonder de Heilige Geest
is uw leven droog en zonder vrucht en kunt u geen rein leven leiden,
dat GOD welgevallig is.
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Çok insanlar ölen bir kiﬂinin tekrar dirilece€ine inanm›yorlar. ‹sa Mesih
Tanr›’dan geldi€ine göre O'nun yapamayaca€› zor bir ﬂey yoktur,
ölülerden dirilme de basit bir olay kal›r. Milâttan yüzlerce sene önce
peygamberler ‹sa'n›n ölece€ini ve dirilece€ini söylemiﬂlerdir. Örne€in:
Milâttan önce 700 senesinde Yeﬂaya Peygamber ﬂunlar› yazm›ﬂt›r:
"Ac›mas›zca yarg›lan›p ölüme götürüldü. Halk›m›n isyan› ve hak etti€i
ceza yüzünden yaﬂayanlar diyar›ndan at›ld›. Onun kuﬂa€›ndan bunu
düﬂünen oldu mu? ﬁiddete baﬂvurmad›€›n›, a€z›ndan hileli söz
ç›kmad›€› halde, ona kötülerin yan›nda bir mezar verildi, ama
öldü€ünde zenginin yan›ndayd›. Ne var ki, RAB onun ezilmesini
uygun gördü, ac› çekmesini istedi. Can›n› suç sunusu olarak sunarsa.
Soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. RAB’bin istemi onun
arac›l›€›yla gerçekleﬂecek." (Tevrattan Yeﬂaya 53:8-10). Ayn› ﬂekilde
Milattan 1000 sene önce Davud Peygamber de ‹sa Mesih'in ölüler
aras›nda kalmayaca€›n› bildirerek ﬂunlar› söylemiﬂtir. "Çünkü sen beni
ölüler diyar›na terk etmezsin, sad›k kulunun çürümesine izin vermezsin." (Tevrattan Mezmurlar 16: 10).

Kutsal Kitab'›n Yeni Antlaﬂma (‹ncil) k›sm› tarihin en önemli iki olay› ‹sa Mesih'in ölmesi ve dirilmesi esaslar›na dayanan bir müjdedir. Buna
ﬂahit olan yüzlerce kiﬂi haberi bütün dünyaya yayd›lar (bilhassa
O'nunla beraber bulunan ö€rencileri). Dirildikten sonra çesitli ﬂartlarda
11 de€iﬂik ﬂekilde ö€rencilerine ve çok insana (okumuﬂ,okumamuﬂ,
köylü, ﬂehirli v.s.) göründü. Bir seferinde 500 kiﬂiden fazla kimseye
göründü (1.Korintliler bölüm 15).

‹sa'n›n dirildi€ini ispatlayan en önemli delillerden biri de mezar›n›n,
düﬂmanlar› dahil binlerce kiﬂi taraf›ndan boﬂ bulunmas›d›r. Bunun
aksini iddia eden ve yay›lan hiçbir haber ç›kmad›.
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Veel mensen geloven niet dat iemand die gestorven is weer kan
opstaan. Omdat Jezus Christus van GOD komt, is er niets wat Hij niet
zou kunnen doen en ook het opstaan uit de dood is voor Hem een eenvoudige zaak. Enkele honderden jaren voor het begin van de jaartelling
hadden profeten al voorspeld dat Jezus zou sterven én opstaan. De profeet Jesaja bijvoorbeeld schreef omstreeks 700 v. Chr. het volgende: “Hij
is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn
tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden?
Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men
stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat
hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest.
Maar het behaagde de HERE hem te verbrjzelen. Hij maakte hem ziek.
Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij
nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des
HEREN zal door zijn hand voortgang hebben.” (Jesaja 53:8-10) Ook de
profeet David verkondigde op een dergelijke manier omstreeks 1000 v.
Chr. al dat Jezus niet bij de doden zou blijven: “Want Gij geeft mijn ziel
niet prijs aan het dodenrjk, noch laat Gij uw gunstgenoot de groeve
zien.” (Psalm 16:10).
Het Nieuwe Testament (het Evangelie) van de Bijbel is een blijde boodschap die gebaseerd is op de twee belangrijkste historische gebeurtenissen, namelijk de dood en de opstanding van Jezus Christus. Enkele
honderden mensen die hier getuige van waren, verbreidden het nieuws
in de hele wereld (vooral de leerlingen die bij Jezus geweest waren).
Nadat Hij opgestaan was, is Hij onder verschillende omstandigheden
verschenen aan de 11 discipelen en aan vele mensen (geleerden, ongeletterden, dorps- en stadsmensen enz.). Eén keer is Hij zelfs verschenen
aan meer dan 500 mensen (1 Corinthiërs 15).
Eén van de belangrijkste bewijzen dat Jezus opgestaan is, is dat duizenden mensen, met inbegrip van zijn vijanden, het graf leeg gevonden
hebben. Er kwam geen enkel bericht dat het tegendeel beweerde.
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‹SA'N‹N D‹R‹L‹ﬁ‹ NEDEN ÖNEML‹D‹R?
1. ‹sa'n›n ve ‹sa'dan önceki peygamberlerin diriliﬂ hakk›nda
yapt›klar› bütün peygamberlikler do€ru ç›kt›, böylece Kutsal
Kitab'›n Tanr›’n›n sözü oldu€u da ispatlanm›ﬂ oluyor.
Peygamberli€in do€ru ç›kmas› çok önemlidir. Musa bu hususta
ﬂöyle der: "E€er bir peygamber RAB’bin ad›na konuﬂur, ama
konuﬂtu€u söz yerine gelmez ya da gercekleﬂmezse, o söz RAB’den
de€ildir. Peygamber sayg›s›zca konuﬂmuﬂtur. Ondan korkmay›n"
(Tevrat'tan Yasan›n Tekrar› 18:22). ‹sa'da, ölülerden dirilece€ini çok
defa önceden söylemiﬂti. Söyledi€i her ﬂey yerine geldi.

2. ‹sa dirilmeseydi hristiyanl›k inanc› boﬂ ve ümitsiz birﬂey olurdu.
‹sa'n›n dirilmesi hristiyanl›k inanc›n›n bir esas›d›r. Bu hususta ‹ncil
ﬂöyle der: "Mesih dirilmemiﬂﬂi bildirimiz de iman›n›z da boﬂtur"
(1.Korintliler 15:14).

3. Kurtuluﬂumuz ve ebedi hayata kavuﬂmam›z ‹sa'n›n diriliﬂine
dayan›r. Bu hususta gene ‹ncil ﬂöyle der: "‹sa’n›n Rab oldu€unu
a€z›nla aç›kça söyler ve Tanr›’n›n O’nu ölümden diriltti€ine yürekten iman edersen, kurtulacaks›n" (Romal›lar 10:9).

4. O diri oldu€u için bu günahkâr dünyada hristiyan olarak yaﬂamam›za yard›m eder, bize kuvvet ve sab›r verir.

WAAROM IS DE OPSTANDING VAN JEZUS ZO BELANGRIJK?
1. Alle profetieën over de opstanding die door Jezus Zelf en door de
profeten vóór Hem gedaan zijn, zijn uitgekomen. Hierdoor wordt
ook het bewijs geleverd dat de Bijbel het Woord van GOD is. Het
uitkomen van de profetieën is erg belangrijk. Mozes heeft het volgende hierover gezegd: “Als een profeet spreekt in de naam des
HEREN en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is
dit een woord, dat de HERE niet gesproken heeft; in overmoed
heeft de profeet het gesproken, gij zult voor hem niet vrezen.” (O.T.
Deuteronomium 18:22). Jezus’ opstanding uit de dood was van te
voren al vele keren geprofeteerd. Alles wat geprofeteerd was, is
vervuld.
2. Als Jezus niet opgestaan zou zijn, dan zou het christelijke geloof leeg
en zonder hoop zijn. De opstanding van Jezus is een fundament van
het christelijk geloof. De Bijbel (het N.T.) zegt het volgende hierover:
“Indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof.” (1 Corinthiërs 5:14).
3. Onze verlossing en het ontvangen van eeuwig leven is gebaseerd op
de opstanding van Jezus. De Bijbel (het N.T.) zegt hier het volgende
over:
“Want indien gij met uw mond beljdt, dat Jezus Heer is, en met uw
hart gelooft, dat GOD Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij
behouden worden.” (Romeinen 10:9).
4. Omdat Hij leeft, kan Hij ons helpen om in deze zondige wereld als
christen te leven. Hij geeft ons kracht en geduld.

5. ‹sa diri oldu€u için tekrar dünyaya gelece€ine dair verdi€i sözü
yerine getirecektir. ‹kinci geliﬂini bekleyen milyonlarca insan
vard›r. ‹kinci geliﬂine dair lütfen Matta 24. bölümü okuyunuz.
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5. Omdat Jezus leeft, zal Hij ook de belofte, dat Hij terug zal komen
naar de aarde, vervullen. Er zijn miljoenen mensen, die op zijn
tweede komst wachten. Leest u hoofdstuk 24 van Matthéüs over zijn
tweede komst.
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