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Isa Mesihiň ölümi we direlmegi adamzat taryhynda iň möhüm wakalar - 
näme üçin köp adam muňa ynanmaýar? Budistleriň näme üçin 
ynanmaýandyklaryna - musulmanlaryň näme üçin ynanmaýandyklaryna - 
näme üçin ýewreýleriň ynanmaýandygyna - hindileriň näme üçin 
ynanmaýandygyna - butparazlaryň näme üçin ynanmaýandygyna - näme 
üçin ateistleriň we agnostikleriň ynanmaýandygyna düşünýärin ýöne näme 
üçin hristianlar muňa ynanmaýarlar? Häzirki wagtda özlerini hristian 
hasaplaýan millionlarça adam Isa Mesihiň gabyrdan direlendigine 
ynanmaýarlar! (Barna Barlag, 2010)


Injil Isanyň direlmegi hakda aýdylýar. Aslynda, direlen Rebbiň şaýady 
bolmak, resullaryň 12 resulyň biri hökmünde Iudanyň ornuny saýlamagy 
üçin ilkinji bolupdy. Petrusyň Mesihiň 120 yzyna eýerijisine Petrusyň 
aýdanlaryna serediň -


“Şonuň üçin, Reb Isanyň içeri girip-çykyp, Johnahýanyň 
çokundyrylmagyndan başlap, tä bizden alnan gününe çenli bize 
ýoldaş bolan bu adamlardan biri biziň bilen şaýat bolmaly. direlmegi 
hakda. ” Resullaryň Işleri 1: 21-22


Bu Isa Mesihiň göni manyda direlendigine ynanmaýan birine meňzeýärmi? 
Petrus Johnahýanyň çokundyrylmagyndan başlap, Isanyň Jennete çykan 
gününe çenli, Iudanyň ýerini saýlan adamyň “Onuň direlşine şaýat 
bolmagynyň” möhümdigini aýtdy. Mesihiň ölümi we direlmegi Petrusyň 
Pentikost güni eden wagyzynyň başlangyjy boldy.
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“Ysraýyl halky, şu sözleri eşidiň: Nasyraly Isa, Hudaýyň size gudratlar, 
gudratlar we alamatlar arkaly Hudaýyň üsti bilen görkezen adamy, 
özüňizem bilşiňiz ýaly, kesgitlenen maksat bilen halas edildi. Hudaýy 
öňünden bilmek, bikanun eller bilen haça çüýlediň we öldürdiň; 
Hudaý ony direldip, ölüm agyrysyny boşatdy, sebäbi onuň 
saklanmagy mümkin däldi ... Erkekler we doganlar, size patriarh 
Dawut hakda erkin gürleşmäge rugsat ediň, onuň ölendigini we 
jaýlanandygyny, mazary şu güne çenli biziň bilen. Şonuň üçin 
pygamber bolmak we Taňrynyň bedeniniň miwesinden, tenine görä 
kasam edendigini bilip, Mesihi tagtynda oturmak üçin direlder, muny 
öňünden görüp, bu hakda gürledi. Mesihiň direlmegi, ruhunyň 
dowzahda galmandygy ýa-da teniniň bozulmagyny görmändigi. Biziň 
hemmämiz şaýat bolan bu Isa Hudaý direldi. Şonuň üçin Hudaýyň 
sag eli bilen beýgeldi we Atadan Mukaddes Ruhuň wadasyny aldy, 
indi görýän we eşidýän zatlaryňyzy dökdi. ” Resullaryň Işleri 2: 22-24, 
29-33


Onda, mesihiler Isanyň direlmändigini nädip aýdyp bilerler? Näme üçin 
beýle diýerler? Bu ynanç ýa-da ýetmezçilik hristiançylykda haçan 
başlandy? Käbir adamlar munuň XVIII asyrda “Aň-bilim döwrüniň” bir 
bölegi hökmünde baş landygyna we “liberal” we “progressiw” 
hristiançylygyň azatlyk teologiýasyna we hristian ekzistensializmine 
öwrülendigine ynanýarlar. Rebbiň direlmegine ynanmazlyk, ynanmaýan 
Injiliň esasy taglymatlaryndan biridir. Aslynda, köpler Injiliň dilden ylham 
almagyna ynanmaýarlar. Injiliň ýalňyşlyklardan doludygyna ynanýarlar. 
Injildäki wakalaryň köpüsiniň, ationaradylyş, Adam we How ene, Nuhuň 
gämisi we bütin dünýädäki suw joşmasy ýaly ynançlaryň adamlara 
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ähliumumy ruhy hakykatlara düşünmegine kömek etmek üçin döredilen 
hekaýalardygyna ynanýarlar. Käbir adamlar Täze amenthtde köp zadyň 
mifidigine ynanýarlar. Olar imanyň esasy taglymatlaryny - Üçbirlik, Mesihiň 
hudaýy, Mesihiň Päk gyz dogulmagy, Isanyň gudratlary, Lazaryň direlmegi, 
Mesihiň haçda ölümi, Rebbimiziň gany ýuwulmagy, asmana göterilmegi 
barada sorag edýärler. Mesih, Resullaryň gudratlary, Mesihiň ýygnagy, 
Jennet we dowzah üçin gaýdyp gelmegi.


Isa Mesihiň direlmegi we hristian dininiň beýleki möhüm ynançlary 
baradaky uly jedel XVIII asyrdan has ir başlandy. Aslynda, olar 1-nji asyrda 
başlandy. Mesihiň butparazlara resuly bolan Pawlus ýygnak ýolbaşçylaryna 
ony tersine öwürjek we ruhy matasynyň ruhuny üýtgetjek bolýan 
"ýygnagyň içindäki" adamlara seresap boluň diýip duýduryş berdi. Ine, 
Pawlus Efesdäki ýygnagyň ýaşulularyna aýtdy.


“Şonuň üçin Özüňize we Mukaddes Ruhuň size gözegçilik eden ähli 
sürüsine üns beriň, Öz gany bilen satyn alan Hudaýyň ýygnagyny 
çopan ediň. Sebäbi men gidenimden soň, sürini gaýgyrman, 
araňyzda wagşy möjekleriň girjekdigini bilýärin. Şeýle hem, 
araňyzdan şägirtleri çekmek üçin adamlar ýerinden turarlar. 
Resullaryň Işleri 20: 28-30


Bu waka ýygnagyň bütin taryhynda bolup geçdi. Özüni hristian diýip 
atlandyrýan adamlar ýerlerinden turýarlar, ýalňyş zatlar aýdýarlar we köp 
şägirtleri özlerinden çekýärler. Bu “wagşy möjekleriň” köpüsi hristian Hoş 
Habarynyň esasy taraplaryny ýoýup, imanlylary öwretmek üçin ýesir aldylar 
we häzirem bar. Bu ýerde gizlenýän barmy? Munuň bolup bilmejekdigini 
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aýdýarys, ýöne Pawlusyň Pawlusyň esaslandyran ýygnagynyň 
ýaşulularyna aýdan sözlerini eşidýärin: “Mukaddes Ruh sizi gözegçilikde 
saklaýan sürüleriň hemmesine üns beriň. Öz gany bilen satyn alan 
Hudaýyň ýygnagy. ” Churchygnak hiç bir imanly ýa-da imanly topara 
degişli däldir. Churchygnak Mesihe degişlidir. Ybadathanany haçdaky gany 
bilen satyn aldy.


Pawlus Efeslileriň ýaşulularyna öz ybadathanalarynda möjeklere göz 
aýlamazlygy tabşyrmazdan birnäçe ýyl öň, Korintosda esasy taglymat 
meselesini çözüpdi. Ol ýerdäki ýygnagyň käbir agzalary direlişe 
ynanmadylar. Pawlus muny nädip çözdi? Başla!


Pawlus Korintoslylar ýygnagynda köp taglymat ýalňyşlyklaryna ýüzlendi. 
Olardan biri Mesihiň direlmegi we Oňa iman edenleriň direlmegi boldy. 1 
Korintoslylar 6: 14-de Pawlus ähli mesihileriň kabul etjekdikleriniň esasy 
beýany bolup görünýär. "Hudaý ikisi hem Rebbi direltdi we Öz güýji bilen 
bizi direlder". (1 Korintoslylar 6:14) lateröne soňraky hatynda Pawlus käbir 
mesihileriň direliş meselesinde ýüze çykan uly ýalňyşlygy barada durup 
geçdi. "" Indi Mesihiň direlendigi hakda wagyz edilse, araňyzdakylaryň 
käbiri ölüleriň direlmejekdigini nädip aýdyp biler? " (1 Korintoslylar 15:12) 
Bu barada hiç hili sorag ýok - Korintosly käbir mesihiler ölüleriň 
direlmeginiň ýokdugyny aýtdylar. Pawlus muňa nähili çemeleşdi? Metodiki 
we güýçli.
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Pawlus direliş baradaky paýyny hristianlary Isa Mesihiň Hoş Habaryna 
gönükdirmek bilen başlady.


“Mundan başga-da, doganlar, men size wagyz eden Hoş Habarymy 
size habar berýärin, size-de, size garaşýan Hoş Habarymy size habar 
berýärin, eger size ynanmadyk bolsaňyz, halas bolarsyňyz. biderek. ” 
1 Korintoslylar 15: 1-2


Isa Mesihiň Hoş Habary näme?


"Sebäbi, i lki bilen alan zatlarymy size berdim: Mesihiň 
Scripturesazgylara görä günälerimiz üçin ölendigi, jaýlanandygy we 
theazgylara görä üçünji gün direlendigi". 1 Korintoslylar 15: 3-4


Isa Mesihiň direlmeginiň subutnamasy näme?


“... we ony Kefas, soň on iki adam gördi. Şondan soň ony birbada 
bäş ýüzden gowrak dogan gördi, olaryň köpüsi şu güne çenli galýar, 
ýöne käbirleri uklap galdy. Şondan soň ony Jamesakup, soň bolsa 
ähli resullar gördi. Iň soňunda bolsa, wagtyndan dünýä inen ýaly, 
meni hem gördi ". 1 Korintoslylar 15: 6-8
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Näme üçin käbir adamlar direliş ýok diýýärler?


“Indi Mesihiň ölülerden direlendigi hakda wagyz edilse, 
araňyzdakylaryň käbiri ölüleriň direlmejekdigini nädip aýdyp biler? 
Deadöne ölüleriň direlmegi ýok bolsa, onda Mesih direlmez. Mesih 
direlmedik bolsa, wagyzlarymyz boş, imanyňyz hem boş. Hawa, biz 
Hudaýyň ýalan şaýatlary tapdyk, sebäbi ölüler direlmese, direlmedik 
Mesihi direldendigi hakda Hudaýa şaýatlyk etdik. Sebäbi ölüler 
direlmese, Mesih direlmez. Mesih direlmese, imanyňyz biderek bolar; 
sen henizem günäleriňde! Soňra Mesihde uklap ýatanlaram heläk 
boldular. Bu durmuşda diňe Mesihe umyt baglaýan bolsak, ähli 
adamlar üçin iň gynançlydyrys ". 1 Korintoslylar 15: 12-19


Mesih direldi!


“Nowöne indi Mesih ölülerden direldi we uklap ýatanlaryň ilkinji 
miwesi boldy. Çünki adam ölensoň, Ynsan tarapyndan ölüleriň 
direlmegi hem geldi. Çünki Adam Atada bolşy ýaly, hemmeler ölýär, 
Mesihde hemmeler direler. 1 Korintoslylar 15: 20-22


Şöhratly beden!


“Someoneöne kimdir biri:“ Ölüler nähili direldi? Haýsy jeset bilen 
gelýärler? ” Akmak, ekýän zadyň ölmese diri bolmaz. Näme ekseňiz, 
şol bedeni ekmersiňiz, diňe däne, belki bugdaý ýa-da başga bir 
däne. Emma Hudaý oňa isleýşi ýaly beden berýär we her tohum üçin 
öz bedenini berýär. Fleshhli etler bir et däl, ýöne adamlaryň bir 
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görnüşi, haýwanlaryň başga bir eti, balyklaryň we guşlaryň bir 
görnüşi bar. Şeýle hem asman jisimleri we ýerüsti jisimler bar; emma 
asmanyň şöhraty bir, ýeriň şöhraty başga. Günüň bir şöhraty, Aýyň 
başga bir şöhraty we ýyldyzlaryň başga bir şöhraty bar; sebäbi bir 
ýyldyz şöhratda beýleki ýyldyzdan tapawutlanýar. Ölüleriň direlmegi-
de şeýledir. Beden korrupsiýa ekilýär, çüýremezlikde ulalýar. 
Masgaraçylykda ekilýär, şöhratda ösdürilýär. Ejizlikde ekilýär, güýçde 
ösdürilýär. Tebigy beden ekilýär, ruhy beden ulalýar. Tebigy beden bar 
we ruhy beden bar. Şeýdip, "Adam ilkinji janly jandar boldy" diýilýär. 
Iň soňky Adam durmuş beriji ruh boldy. Şeýle-de bolsa, ruhy ilki däl, 
tebigy, soň bolsa ruhydyr. Ilkinji adam toprakdan, toprakdan; ikinji 
adam asmandan Rebdir. Tozan adam ýaly, tozandan ýasalanlaram 
bar; gökdäki Ynsan ýaly, gökdäki adamlar hem bar. Tozan adamyň 
keşbini göterenimizde, gökdäki adamyň keşbini hem götereris "-
diýdi. 1 Korintoslylar 15: 35-49


Direlişimiz!


“Ine, men size bir syr aýdýaryn: Hemmämiz ýatmarys, ýöne 
hemmämiz üýtgäris - bir salymdan, gözüňi ýumup, iň soňky 
surnaýda. Çünki surnaý çalynar, ölüler çüýremez direler we biz 
üýtgedileris. Sebäbi bu zaýalanýanlar çüýremezligi, ölümli bolsa 
ölmezligi geýmeli. Şeýlelik bilen, bu zaýalanýan çüýremezligi geýip, 
bu ölümsizligi geýensoň, “Ölüm ýeňiş bilen ýuwudylýar. Eý, ölüm, 
seniň niräň? Eý, dowzah, ýeňşiň nirede? ” Ölümiň gysmagy günädir, 
günäniň güýji kanun. Emma Rebbimiz Isa Mesih arkaly bize ýeňiş 
berýän Hudaýa şükür. Şonuň üçin, söýgüli doganlarym, zähmetiňiziň 
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Rebde biderek däldigini bilip, hemişe Rebbiň işinde bol, berk boluň. 
1 Korintoslylar 15: 52-58


Şu ýyl Hoş Habar we Pasha baýramlaryna ýakynlaşanymyzda, bu wakalary 
ýatlamagyň Mesihiň Bedeni üçin nähili möhümdigini ýadymyzdan 
çykaralyň. Dünýäniň olara bolan garaýşy bilen sarsmaň, geliň, Hudaýyň 
gözleri bilen görüp, Rebbimizdäki ruhy azatlygyň güýjüne begeneliň.


“Indi Mesih bilen ölen bolsak, ölülerden direldilen Mesihiň mundan 
beýläk ölmejekdigini bilip, Onuň bilen hem ýaşajakdygymyza 
ynanýarys. Ölüm indi Onuň üstünden höküm sürmeýär. Ölen ölümi 
üçin, bir gezek günä üçin öldi; emma ýaşaýan durmuşy, Hudaýa 
ýaşaýar. ” Rimliler 6: 8-10
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