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PEYGAMBER YEŞAYA
Kurtuluşu Önceden Bildirdi
Ey yeryüzü kulak ver!
Çünkü RAB konuşuyor (Yeşaya 1:2).
Tanrı’nın bizlere hitap etmeleri için yollamış
olduğu peygamberleri dinledikçe ne kadar çok
şey öğrendik! Peygamberlerin yaşamları ve
örneklerinden çok şey öğrendiğimize dikkat
etmişsinizdir. Ama en önemlisi, Tanrı’nın
hizmetkârları aracılığıyla bildirdiği mesajları
olmuştur.
Tanrı konuşmuştur. Tanrı Sözü’nü
göndermiştir. Kendisini seçilmişleri
aracılığıyla bizlere göstermiştir. Kendisini
bizlere, günahı yargılaması gereken kutsal
Tanrı, ama bunun yanı sıra da, çocuklarına
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şefkat gösteren bir baba olarak da
göstermiştir. Tanrı'nın bize uzandığını ve bize
yardım etmeyi istediğini gördük. Tanrı bizlere
yol göstermek için bizlere Sözü’nü verir.
Günahımızı itiraf edip, O’na itaat eder ve
vahiylerini kabul edersek bizleri suçluluktan
kurtaracaktır.
Peygamberlerden çok şeyler öğrendik. Buna
karşın daha da fazlası mevcuttur. Bu derste
Yeşaya’dan işiteceğiz. Yeşaya'nın ismi, TANRI
KURTULUŞUN KAYNAĞIDIR anlamına gelir.
Bize verdiği özel mesaj şudur: Kurtuluş, kendi
kuvvetimiz ya da dinsel görevler yapmamızla
değil, ilahi lütuf ve güç aracılığıyla gelir.
Bu derste şunları inceleyeceksiniz...
Görüm ve Çağrı
Uyarı ve Vaat
Kurtarıcı ve Davet
Bu ders şunları yapmanıza yardımcı
olacaktır...
•
•

Peygamber Yeşaya hakkında bir şeyler
öğrenmek.
Kurbanın anlamını açıklamak.
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•
•

Gerçek Kurtarıcı'yı tanımlamak.
Yeşaya'nın peygamberliklerinin içerdiği
gerçeği ve onların sizin için şahsen
anlamlarının bilincine varmak.

GÖRÜM VE ÇAĞRI
Tanrı'nın peygamber olarak hizmet etmeleri
için kaç kişiyi çağırdığını bilmiyoruz. Adını
bilmediğimiz birkaç tane olduğu kesindir.
Ama Yeşaya'nın görevi konusunda hiçbir
kuşku yoktur. Yeşaya, insanlığa Tanrı’nın
umut ve kurtuluş mesajını vermek için Tanrı
tarafından özel olarak seçilmişti ve bütün
peygamberler arasında en büyüklerinden
biriydi.
Yeşaya büyük bir olasılıkla hükümette yüksek
bir göreve sahip bir aileden geliyordu, çünkü
hayatının büyük bir kısmı boyunca kralın
sarayında aktifti. Birkaç kral için yetenekli bir
tarihçi görevi yapmıştı. Yetenekli bir yazardı,
stili incelik ve kültürünü ortaya koyuyordu.
Kullandığı dil şiirseldir ve dramatik
dışavurumlar içerir. Doğayı çok seven ve insan
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davranışını dikkatle inceleyen biri olarak
sıradan insanların anlayabileceği bir şekilde
yazabiliyordu. Buna karşın iyi eğitim görmüş
bir devlet adamı olarak, tarihçiler ve
bilginlerin dikkatini çekecek bir şekilde
yazmıştı. Altmış yıl boyunca Tanrı’nın
sözlerini sözleriyle ve yazılarıyla bildirmiş ve
kendi yaşamı sırasında peygamberliklerinin
birçoğunun gerçekleştiğini görmüştü.
Tanrı’nın, seçilmişlerine ihtiyaçları olduğu
zamanda hitap ettiğini ve onları diğerlerinin
yaşamlarını etkilemekte kullandığını öğrendik.
Tanrı’nın, halkı günah ve putperestlikten
ötürü yıkım tehlikesinde olduğunda
peygamberleri aracılığıyla konuştuğuna dikkat
ettik. Bu durumlar Yeşaya'nın deneyimlerinde
de geçerli olmuştur. Halk şiddetli düşmanlarla
savaştaydı. Bunun yanı sıra birçokları Tanrı’ya
itaat etmiyorlar ve hatta putlara tapıyorlardı.
Başka insanlarla olan ilişkilerinde dikkatsiz ve
adaletsizdiler.
En kötüsü, kendi günahlarını ve ihtiyaçlarını
görmeyi reddediyorlardı. Din adına hayvanlar
kurban etmeye, törensel ayinler yapmaya ve
oruçlar tutmaya devam ediyorlardı.
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Kibirliydiler ve Tanrı onlara özel haklar
vermiş gibi davranıyorlardı. Yeşaya bunun
farkına vardı ve halkına, “Dinle, ey yeryüzü”
diyerek hitap etti.
Sonra Tanrı onun harikulade bir görüm
görmesini sağladı. Yeşaya şöyle dedi: “Yüce ve
görkemli Rab’bi gördüm; tahtta oturuyordu.
Üzerinde Seraflar (yüksek mevkili melekler)
duruyordu; her birinin altı kanadı vardı;
ikisiyle yüzlerini, ikisiyle ayaklarını örtüyor,
öbür ikisiyle de uçuyorlardı. Birbirlerine
şöyle sesleniyorlardı: ‘Her Şeye Egemen RAB,
kutsal, kutsal, kutsaldır. Yüceliği bütün
dünyayı dolduruyor’ (Yeşaya 6:1-3)” dedi.
Yeşaya hayretler içinde kalmıştı. Sonra, kapı
söveleriyle eşikler sarsıldı, tapınak dumanla
doldu. Yeşaya, Kutsal Olan’ın huzurunda
olduğunu anlamıştı. Korktu ve “Vay başıma!
Mahvoldum” dedim, “Çünkü dudakları kirli
bir adamım, dudakları kirli bir halkın
arasında yaşıyorum. Buna karşın Kral’ı, Her
Şeye Egemen RAB’bi gözlerimle gördüm.
(Yeşaya 6:5)” diye bağırdı.
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Sonra Seraflar’dan biri ona doğru uçtu, elinde
sunaktan maşayla aldığı bir kor vardı. Onunla
Yeşaya'nın ağzına dokundu.
Seraf, “İşte bu kor dudaklarına değdi, suçun
silindi, günahın bağışlandı” dedi. Sonra
Rab’bin sesini işittim: “Kimi göndereyim?
Bizim için kim gidecek?" diyordu. “Ben! Beni
gönder” (Yeşaya 6:6-8) dedim.
Tanrı, “Git ve bu halka mesajımı ver. Git ve
onları kötü yollarından ötürü başlarına
gelecek yargı konusunda uyar. Ama ayrıca
onlara Tanrı’nın kendileriyle birlikte
olduğunu ve dinlemek için kulaklarını ve
gerçeği görmek için gözlerini açacak olanlara
kurtarış göndereceğini bildir. Onlara Tanrı,
adı “Tanrı bizimle” anlamına gelen İMANUEL
adlı bir kurtarıcı gönderecektir” (Yeşaya 6:910 ) de.
Yapmanız için . .
1 Listeden seçtiğiniz sözcükleri kullanarak
aşağıdaki cümleleri tamamlayın.
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günah / mesajcı / kurtarıcı / kutsallık / Tanrı
/ yargı / öfke / melekler / savaş / kral /
Yeşaya / görüm
a) Yeşaya, görümünde
..............................’nın huzurunda
olduğunu biliyordu.
b) Serafların sözleri Yeşaya’ya, Tanrı’nın
önemli bir özelliğinin O’nun
.........................ğı olduğunu hatırlattı.
c) Bu Yeşaya’yı kendinin ve halkının
....................nın bilincine varmaya
yöneltti.
d) Tanrı’nın sorusu, birisinin
............................ olmasını istediğini
gösteriyordu.
e) Tanrı’nın amacı, halkı gelmekte olan
.......................... konusunda uyarmaktı.
f) Tanrı bir .............................................
göndermeyi vaat etti.

UYARI VE VAAT
Yeşaya, “İşte ben, beni gönder” dediğinde,
Tanrı’dan gelen bir çağrıyı kabul ediyordu.
“Tanrı'nın mesajcısı olmaya razıyım” diyordu.
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Tanrı ona çok önemli vahiyler vererek onun
itaati ve istekliliğini onurlandırdı. Tanrı onun
en büyük peygamberlerden biri olmasına izin
verdi.
Yeşaya'nın görümü ve çağrısından çok şeyler
öğreniyoruz. Önce, Tanrı’nın halkı için olan
ilgisi hakkında daha çok şey öğreniyoruz.
Tanrı onların günahını ve sıkıntılarını
görmektedir. Onların itaatsizliği Tanrı’yı
üzmektedir. Tanrı onlara yardım etmek için
plan yapmaktadır ve her zamanki gibi, plan,
kendisi aracılığıyla çalışabileceği birini
gerektirmektedir. Tanrı, “Kimi göndereyim?
(Yeşaya 6:8) ” diye sordu. Tanrı istekli birini
istiyordu. Tanrı insanları kendi isteklerine
aykırı olarak çağırmaz. Sunduğunu almaya
istekliysek her birimize yardım edecek ve bize
yol gösterecektir.
Yeşaya’dan ayrıca, Tanrı’nın bize olan ilgisine
nasıl karşılık verebileceğimizi öğreniyoruz.
Yeşaya'nın görümü önce ona Tanrı’nın
kutsallığıyla kendi günahının oluşturduğu
tezatı göstermişti. Kendisini temizlemesinin
ve kendisini Tanrı’nın huzurunda durmaya
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hazırlamasının hiçbir yolu olmadığını
biliyordu. Günahını itiraf etti ve Tanrı’nın
kendisini temizleme yöntemini kabul etti.
İnanmak ve Tanrı’nın sağladığı temizlemeyi
kabul etmekten başka bir şey yapmadı.
Yeşaya, Tanrı’nın mesajcısı olmaya istekliydi,
çünkü Tanrı’yı sevip O’na saygı duyuyor ve
O’nu hoşnut etmek istiyordu. Ve başka bir
neden daha vardı. Bu da, Tanrı’nın kutsallığı
ve sevgisini bu yeni şekliyle gördüğünde,
hayretler içinde kalmış ve halkının
günahından ötürü büyük üzüntü duymuştu.
Onların, dinlerinin gerçeğine karşı kör ve
sağır bir hale geldiklerinin farkına varmıştı.
Yeşaya onların asi çocuklar gibi hareket
ettiklerini söyledi. Babalarına itaat etmeyen ve
onun bilgeliğine saygı duymayan oğullar
gibiydiler.
Yeşaya onları uyarmak istiyordu, çünkü
onların kendi üstlerine yıkım getirdiklerini
biliyordu. Bir kötülük tuzağına
yakalanmışlardı ve çaresizdiler. Yeşaya
Tanrı’nın mesajcısı olmaya istekliydi, çünkü
Tanrı’yı ve Tanrı’nın halkını seviyordu.
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Peygamberlik görevi, onları birbirlerine
yaklaştırmaktı.
Yapmanız için . . .
2 Aşağıdaki yarım cümleyi doğru olarak
tamamlayan her şıkkı daire içine alın: Yeşaya
Tanrı için mesajcı olmaya istekliydi, çünkü,
a) Tanrı’yı seviyor ve O’nu hoşnut etmeyi
istiyordu.
b) insanları günahın üzerlerine yargı
gelmesine neden olacağı konusunda
uyarmak istiyordu.
c) Tanrı’nın insanları sevdiğini ve onların
yargıdan kurtulmalarını istediğini
biliyordu.
d) halkın dinsel etkinliklerinin onları
kurtaramayacağını biliyordu.
3 Aşağıda Yeşaya'nın peygamberlik sözleri
bulunmaktadır. Bunları ezberleyebilirsiniz.

“RAB, ‘Vay haline bu dikbaşlı soyun! ’ diyor,
Rab’bin öğütlerini dinlemeyi istemeyenlerin...
Feryat ettiğinde Rab sana nasıl da lütfedecek
Yine de RAB size lütfetmeyi özlemle bekliyor,
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Size merhamet göstermek için harekete
geçiyor.
Çünkü RAB adil Tanrı’dır.
Ne mutlu O’nu özlemle bekleyenlere!”
Peygamber, insanların uyarılarını anlamalarına
yardım etmek için şu öyküyü anlattı:
Bir adam bir bağ dikmeye karar verdi. Bu iş
için verimli bir tepe seçti. Toprağı belleyip
taşları ayıkladı ve oraya en seçme asmaları
dikti. Bağa zarar veren ya da meyvasını
çalmaya gelecek kişilerden korumak için de
bağın içinde bir gözcü kulesi yaptı. Hasat ve
sahip olmayı beklediği meyvaların kullanımı
için hazırlıklar yaptı. Yani, bağına mümkün
olan her ilgi ve bakımı gösterdi.
Bu dikkatli işin sonucu olarak ne almayı
bekleyebilirdi? Tabii ki, güzel ve lezzetli
üzümlerle dolu iyi bir hasat bekliyordu. Ama
bir salkım üzüm alıp, sulu üzümleri
ısırdığında onların ekşi ve tatlarının kötü
olduğunu görünce hissettiği düş kırıklığını bir
düşünün. Böyle bir şey nasıl olabilirdi?
Kendini çok boş ve hak ettiği şey elinden
alınmış gibi hissetti.
11

Sizce bu adam ne yapacaktır? Adam, “Bağın
çitini sökeceğim ve yıkılacak” dedi. “Duvarını
yıkacağım ve ayaklar altında çiğnenecek. Onu
viraneye çevireceğim, budanmayacak,
çapalanmayacak. Her tarafında çalılar ve
dikenler bitecek. Bulutlara üzerine yağmur
yağdırmasınlar diye buyruk vereceğim.”
Yeşaya, “Bu, Tanrı’yla halkı arasında olup
bitenlerin bir örneğidir” (Yeşaya 5:5-6) dedi.
Yeşaya, bağın sevgi dolu bir Tanrı tarafından
dikilip bakılan insanları temsil ettiğini
söyledi. Tanrı onlara yardım etmek için
mümkün olan her şeyi yaptı. Onlardan karşılık
olarak Kendisine sevgi ve itaat göstermelerini
istedi ama onlar bunun yerine anne
babalarıyla alay eden isyankâr çocuklar
gibiydiler. Tanrı bu konuda ne yapacaktı?
Tanrı, Yeşaya aracılığıyla bir uyarı gönderdi.
Uyan şöyleydi:

“İsyankârlar ve günahlılar birlikte
kırılacaklar ve Rab’bi terkedenler yok
olacaklar.”
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“Yaprakları solmuş yabanıl fıstık ağacına,
Susuz bahçeye döneceksiniz. Güçlü
adamlarınız kıtık gibi; ikisi birlikte yanacak
ve söndüren olmayacak. (Yeşaya 1:30-31)”
Yeşaya, halkın üç bakımdan başarısızlığa
uğradığı için Tanrı’nın üzüldüğünü ve hayal
kırıklığına uğradığını söyledi.
Tanrı yerine kendi yollarına güvenerek gurur
içinde hareket etmişlerdi.
Bütün iyi şeyleri kendilerine alarak, fakir ve
çaresiz insanları kandırarak açgözlü ve bencil
davranmışlardı.
Hayvanlar kurban ederek ve ayinler yaparak
yaptıkları kötülükleri kapatmaya çalışmışlardı.
Kurban ve duanın anlamını ve amacını
anlamamışlardı.
Tanrı’nın, “Bu halk bana yaklaşıp
Ağızlarıyla, dudaklarıyla beni sayar, Ama
yürekleri benden uzak. Benden korkmaları da
İnsanlardan öğrendikleri buyrukların
sonucudur (Yeşaya 29:13)” diyen uyarı dolu
sesi Yeşaya’ya erişti.
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Yapmanız için . . .
4 Aşağıdaki aktarımları tamamlamak için
boşlukları doldurun.
a) “.......... birlikte kırılacaklar ve ..........
yok olacaklar.”
b) “Yaprakları solan bir meşe ağacı, ..........
gibi olacaksınız.”
c) “Bu halk beni dudaklarıyla yüceltiyor
ama .......... benden uzak.”
Tanrı, sert ve kesin bir şekilde hareket etmek
zorunda olan iyi bir baba gibi, uyarı sözlerini
söyledi ve Yeşaya peygamber bunları halka
bildirdi. Ama Tanrı’nın yüreği merhametle
dolmuştu. “Size olan bitmez sevgim
sarsılmayacaktır” diye bildirdi. Böylece uyarı
sözleriyle birlikte birçok vaat sözünün de
geldiğini görüyoruz.
Yeşaya Tanrı’nın kendisine söylediklerini
bildirdi: “İnsan soyu ota benzer, bütün vefası
kır çiçeği gibidir. Ot kurur, çiçek solar. Ama
Tanrımız’ın sözü sonsuza dek durur. (Yeşaya
40:6-8)”
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Tanrı’nın bu sırada halkına verdiği sözü,
Tanrı’nın Kendini halkının kurtarıcısı olarak
göstereceğiydi. Sadece hayvanların kurban
edilmesi onları kurtaramazdı. Dinsel törenler
onları kurtaramazdı. Tanrı onların günahlarına
işaret etti ve onları gelecek olan yargı
konusunda uyardı. Evet, halk rüzgârda
sallanan bir ot kadar zayıftı ve yürekleri korku
doluydu.
Buna karşın Tanrı, Yeşaya'nın onlara,
“Kuvvetli olun. Korkmayın. Rabbiniz gelecek.
Sizi kurtarmak için gelecek” demesini söyledi.
Yeşaya, Tanrı’nın sözlerini bildirirken sesinin
sevinçle yükseldiğini duyar gibiyiz: “Yükselt
sesini, bağır, Sesini yükselt, korkma. İşte,
Tanrınız! İşte Egemen Rab gücüyle geliyor.
(Yeşaya 40:9-10)”
Yeşaya, Tanrı’nın doğasının, halkını yıkıcı
güçlerden kurtaracak fetheden bir egemen gibi
olduğunu açıkladı. Ama aynı zamanda
sürüsüne sevgiyle bakan yumuşak bir çoban
gibidir. İhtiyaç içinde olanları kollarına alıp
yüreğine yakın taşır. Tanrı halkın üzerlerinde
güçlü bir yöneticiye ihtiyaçları olduğunu bilir.
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Ama sevgiye ve yaşamın getirdiği acılardan
ötürü teselliye de ihtiyaçları vardır. Tanrı’nın
kişisel ve yumuşak olduğunu bilmeye
ihtiyaçları vardır. Hiç kimse Tanrı’nın
gözünden kaçmaz ve Tanrı hiç kimseyi
değersiz görmez ya da görmezlikten gelmez.
Bizlere yardım etmekten hiçbir zaman
usanmaz.
Tanrı şöyle dedi: “RAB'be umut
bağlayanlarsa taze güce kavuşur, Kanat açıp
yükselirler kartallar gibi. Koşar, ama zayıf
düşmez, Yürür, ama yorulmazlar. (Yeşaya
40:31)”
Yeşaya kitabından, Tanrı’nın peygamber
aracılığıyla söylediği şu harikulade vaatleri
duyun:

Seni güçlendireceğim, evet, sana yardım
edeceğim; Zafer kazanan sağ elimle sana
destek olacağım. (Yeşaya 41:10)
Çünkü ben, senin korkunu alıp götüren
Rab’bim, sana yardım edeceğim.
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Korkma, çünkü ben kendim sana yardım
edeceğim, diyor Kurtarıcın Rab.
Korkma, çünkü ben seni kurtardım, Seni
adınla çağırdım; sen benimsin. (Yeşaya 43:1)
Yapmanız için . . .
5 Tanrı’nın bu derste yer alan vaatlerini
yeniden okuyun. Bunları ezberlemelisiniz,
çünkü bunlar kalbinizde olduğunda sizin için
büyük bir teselli kaynağı olacaklardır.
Vaatlerde, soruların yanıtlarını bulun.
a) Tanrı’ya umut bağlayanlara ne vaat
edilmiştir?
.................................................................
.................................................................
b) Halkının korkmaması için Tanrı
tarafından verilen vaatler nelerdir?
.................................................................
.................................................................

KURTARICI VE DAVET
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Bizlere Yeşaya aracılığıyla gelen vaatlerdeki en
önemli düşüncelerden biri, Tanrı’nın
Kurtarıcımız olduğudur. Bu sözcük
peygamberin yazılarında çok kereler tekrar
edilmiştir. Onun yaşadığı zamandaki yasalar
ve adetler için özel bir anlamı vardı.
Bu yasalara göre, birisi bir borcu
ödeyemediğinde ya da başı ciddi bir sıkıntıda
olduğunda bir akrabasının onun kurtarıcısı
olması gerekiyordu. Kurtarıcı, akrabası için
borçları ve cezaları ödemekten sorumluydu.
Örneğin, birisi köle olarak satıldıysa,
kurtarıcının onu kölelikten satın alması
gerekiyordu. Birisi fakirlikten ötürü, atalarına
ait bir araziyi satmak zorunda kalırsa,
kurtarıcısının araziyi ailede tutmak için onu
alması gerekirdi. Kurtarıcı, yakın aile bağı
olan ve kurtarmakla sorumlu kişiydi.
Yeşaya Tanrı’dan Kurtarıcı olarak
bahsettiğinde, Tanrı’nın insana verdiği
vaatleri yerine getireceğini ve Tanrı’nın
insanla, aile sorumluluklarının akrabaların
birbirleriyle bağlayabileceğinden çok daha
yakından bağlantılı olduğunu söylemek
istiyordu. Ayrıca Tanrı’nın halkını günah
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borcundan kurtarmak için her bedeli ödemeye
razı olduğunu söylemek istiyordu. Tanrı
onların tüm borçlarını ödeyecekti. Onları
kölelikten kurtaracaktı.
Tanrı, insanlığa kurtarılma ihtiyacını açık bir
şekilde bildirmek için, hayvanları kurban
olarak sunma törenini kullandı. Derslerimizde
öğrenmiş olduğumuz gibi, günah ölümle
cezalanmalıdır. Tanrı'nın kutsallığı ve adaleti
günaha izin veremez. Ama Tanrı, sevgisi ve
merhametinde bir kurtarış planı sundu. Halk
günahlarından tövbe ettiklerinde ve
bağışlanma istediklerinde Tanrı hayvanların
kurban edilmesini borcun ödenmiş olduğunun
bir işareti olarak kabul etmişti. Çoğu kez
sunulan hayvan bir kuzuydu, kusursuz ve
lekesizdi. Onun cezalandırılması ve kanının
akıtılması günahtan temizlenmenin
simgesiydi. Hayvan bu simgesel biçimde
insanın yerini aldığında, günahın korkunçluğu
resmediliyordu. Tören, insanların kendi
kendilerini günahtan kurtaramayacaklarını
anlamalarına yardım ediyordu. Bir kurtarıcıya
ihtiyaçları vardı.
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Sonra Tanrı, halkına peygamberlerin mesajları
aracılığıyla hayvanların kurban edilmesinin
geçici bir simge olduğunu öğretmeye başladı.
Tanrı’nın Kendisinin, İbrahim’in oğlunu
bıçağın darbesinden kurtarmak için nasıl bir
kurban sağladığını hatırlıyor musunuz? Bunun
çok büyük bir kurban olduğu kesindi. Tüm
insanlığı kurtarmak için gerçekten büyük bir
kurbanın sağlanacağının çok güzel bir
resmiydi. O kusursuz kurban, o Kurtarıcı, bir
gün insanların arasından Tanrı’nın insanlığa
vahyi olarak ortaya çıkacaktı.
Tabii ki, Tanrı zamanın başlangıcından beri,
Kendisini halkının gerçek Kurtarıcısı olarak
vahyedeceğini biliyordu. Bu, Yeşaya'nın
dudakları aracılığıyla gelen iyi haberdi. Yeşaya
bu huşu verici gizemin ayrıntılarını anlamadı,
ama, “Hep birlikte sevinçle haykırıp bağırın!
Çünkü RAB halkını avuttu, Yeruşalim’i
kurtardı. Dünyanın dört bucağı Tanrımız’ın
kurtarışını görecek (Yeşaya 52:9-10)”
diyerek vaat ve teselli sözlerini sadık bir
biçimde bildirdi.

20

Yeşaya, Tanrı’nın bir başka mesajcı yollayarak
Kurtarıcı’yı tanıtacağını bildirmişti. Bu kişi bir
bildirici, bir onaylayıcı olacaktı. “Bozkırda
Tanrımız için düz bir yol açın (Yeşaya 40:3)”
diyerek haykıranın sesi olacaktı. İnsanların
yüreklerini Mesih’in gelişi için hazırlayacaktı.
Yapmanız için . . .
Her cümleyi en iyi şekilde bitiren şıkkı daire
içine alın.
6 Bir insanın bir kurtarıcıya ne zaman ihtiyacı
vardır?
a) Bir sürü borcu olduğunda,
b) Ödeyemeyeceği bir borcu olduğunu
düşündüğünde.
7 Bir kurtarıcı,
a) insanların borçlarını ödememeleri üzere
onlar için mazeret bulan biridir,
b) başkalarına ait borçları ödeyen biridir.
8 Hayvanları kurban etmenin amacı,
a) günahtan kurtuluşa örnek vermek
içindir,
b) dinsel bir ayin sağlamaktı.
21

Tanrı Yeşaya’ya, bütün insanların Kendisinin,
Tanrı'nın halkı için kurtuluş sağlayacağını
bilmesini istediğini söyledi. Bu yüzden Yeşaya
Tanrı’dan, kurtarıcı özellikleri ve yapacakları
hakkında peygamberlik sözleri aldı.
Yeşaya, karanlıkta yürüyen insanların büyük
bir ışık görecekleri zaman hakkında vahiyler
aldı. Yani, Tanrı’nın halkıyla olan ilişkisi
hakkındaki gizemler yavaş yavaş ortadan
kalkacaktı. Tanrı'nın planı ve isteği, doğanın
sabah güneşinin ışıklarının görüldüğü şekilde
görülmeye başlanacaktı. Tanrı'nın İbrahim,
Musa ve Davut’la yapmış olduğu antlaşma,*
görkemli bir biçimde gerçekleşecekti.
Çaresizlik gölgeleri içinde bekleyen insanlara
umut ışığı gelecekti.
Yeşaya bu yeni ışık zamanının bir bakireye
doğan bir çocukla başlayacağını gördü.
Çocuğun adı, “Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı,
Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak (Yeşaya
9:6)” tı.
Yeşaya aynı zamanda, bazı peygamberliklerde
Hizmetkâr olarak bilinen bu kurtarıcının çok
mütevazı bir ortamda ortaya çıkacağını da
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biliyordu. Büyük bir kral olarak değil, küçük
bir çocuk ve reddedilmiş bir önder olarak
sunulacaktı. Yeşaya'nın O’nun hakkında
bildirdiklerinden birkaçını inceleyelim:
İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü.
Acılar adamıydı ve sıkıntıları yakından tanıdı.
Şiddete başvurmadı ve ağzından yalan
çıkmadı. Doğru kişiydi, ama başkalarının
günahlarının bedelini ödemek için kurban
olmaya razıydı. Hepimiz için suç sunusu oldu.
Çektiği acılar başkaları içindi.
Başkaları için, bütün insanlar için acı çekti;
Yeşaya bizler için acı çektiğini söyler. İsa
bizler için acı çekti. Sonra peygamberin sözleri
aracılığıyla hayret verici gerçek ortaya çıkar.
Bu, gerçek Kurtarıcı'nın hepimizin günahlarını
Kendi üzerine aldığıdır. Bizim yerimize O
cezalandırılmıştır, kurban edilen bir kuzu gibi
günahın bedelini ödemiştir.
Kusursuz ve suçsuz Olan, günahlı insanlık
için kurban edilmeye razı olduğundan,
Tanrı’yla insan arasındaki barış yeniden
gerçekleşebilir. Bizim yerimize alçaltılmanın
bedelini öder. Böylece bizler günahın
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borcundan karşılıksız olarak bağışlanırız.
Yargı gerçekleştirilir. Bizler şimdi özgürüz!
Tanrı'nın merhameti, bizim ruhsal dinginlik
ve güven bulmamız için bir yol açmıştır.
O’nun bize sunduğunu kabul edersek
yüreklerimizde hissettiğimiz belirsizlik ve
özlem, güven ve sevince dönüşebilir.
Yapmanız için . . .
9 Cümleleri tamamlamak için boşlukları
doldurun. Yeşaya'nın Hizmetkâr tanımı,
O’ndan ne bekleyebileceğimizi anlamamıza
yardım eder. Örneğin, bize yol göstermesini
bekleyebiliriz, çünkü O’na Harika Öğütçü adı
verilmiştir.
a) Güç almayı bekleyebiliriz, çünkü O’na
......... adı verilmiştir.
b) Bizim üzüntülerimizi anlamasını
bekleyebiliriz, çünkü O’na ......... adı
verilmiştir.
c) Bizleri günahtan kurtarmasını
bekleyebiliriz, çünkü ......... olmaya razı
olmuştu.
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Yeşaya, gerçek Kurtarıcı’yı tanımladıktan ve
insanların O’ndan beklenebilecek kurtarılışı
anlamalarına yardım ettikten sonra insanlara
büyük bir davette bulundu. “Ey susamış
olanlar, sulara gelin. (Yeşaya 55:1)” Sunulan
kurtuluşu şahsen kabul etmelerinin
kendilerinin sorumluluğu olduğunu onlara
açıkladı.
Tıpkı susamış insanların suya gittikleri ve
açların ekmek aldıkları gibi, bizlerin de
Tanrı’dan istediğimizi arama ve alma
konularında aktif olmamız gerektiğini söyledi.
Bedenin su ve yiyeceğe ihtiyacı olduğunu
biliyoruz, ama içimizin derinliklerinde başka
bir susuzluk, başka bir açlık vardır.
Yeşaya şöyle demiştir:

Bulma fırsatı varken RAB’bi arayın,
Yakındayken O’na yakarın.
Kötü kişi yolunu,
Fesatçı düşüncelerini bıraksın;
RAB’be dönsün, merhamet bulur,
Tanrımız’a dönsün, bol bol bağışlanır.
(Yeşaya 55:6-7)
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Bu, büyük davetten sonra, peygamber bir
başka güzel vaat ekler:

Sevinçle çıkacak,
Esenlikle geri götürüleceksiniz.
(Yeşaya 55:12)

Yanıtlarınızı Kontrol Edin
9a) Güçlü Tanrı
b) üzüntüler adamı
c) bizler için kurban
1a) Tanrı.
b) kutsallık.
c) günah.
d) mesajcı.
e) yargı.
f) kurtarıcı.
8a) günahtan kurtuluşa örnek vermek içindir.
2 Hepsi doğrudur.
7b) başkalarına ait borçları ödeyen biridir.
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3 Eğer onları ezberlemeyi seçtiyseniz,
Yeşaya’nın sözlerini tekrarlayın.
6b) Ödeyemeyeceği bir borcu olduğunu
düşündüğünde.
4a) İsyankârlar ve günahkârlar; Rab’bi
terkedenler.
b) susuz bir bahçe.
c) yürekleri
5a) taze güce kavuşurlar.
Kanat açıp yükselirler.
Yürür ama yorulmazlar.
Koşar ama zayıf düşmezler,
5b) Sana yardım edeceğim.
Seni kurtardım.
Seni isminle çağırdım.
Sen benimsin.

DERSİN TESTİ
Dersin testini yapmaya hazırlanırken, kitabın
arkasında Ders 6 için verilen ÖĞRENCİ
RAPORU YANIT KAĞIDI'nı bulun. Çok
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seçenekli soruların ve Doğru mu, Yanlış mı
bölümlerinin yanıtlarını kendileri için ayrılan
yerlere işaretleyin.

Çok Seçenekli Sorular
1 Yeşaya’nın Yüce Tanrı’yı görümü neyi
gösteriyordu?
a) Tanrı’nın gücünü ve insanların
zayıflığını.
b) Tanrı’nın kutsallığını ve insanın
günahlılığını.
c) Tanrı’nın adaletini ve insanın
adaletsizliğini.
2 Bağ benzetmesi Tanrı’nın insanlardan ne
beklediğini göstermektedir?
a) Onlara sağladıklarından ötürü Kendisine
sevgi ve itaatle karşılık vermelerini.
b) İyi şeyler yaparak O’nun çocukları olma
hakkını kazanmalarını.
c) Onlara olan ilgisine bir karşılık
vermelerini.
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3 Kötülüğün ayartmaları önünde zayıf olan
insanların Tanrı’nın nesiyle ilgili bir vahye
ihtiyaçları vardır?
a) Yumuşaklığını vurgulayan merhametiyle
ilgili bir vahye.
b) Yıkımdan kurtaran egemenliğiyle ilgili
bir vahye.
c) Günahı kesinlikle cezalandıran
adaletiyle ilgili bir vahye.
4 Tanrı’nın kutsallığı ve adaleti günaha izin
vermez. Tanrı sevgi içinde, tövbe eden
günahlının aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla
bağışlanma alması için bir yol sağladı?
a) Talep edilen ayinsel tapınmanın yerine
getirilmesini isteyerek.
b) Borcun ödendiğinin bir simgesi olarak
bir hayvanın kurban edilişini kabul ederek.
c) Uygun bir cezanın ödenmesi aracılığıyla.
5 Tanrı, peygamberler aracılığıyla hayvanları
kurban etmenin,
a) insanın onulmaz günah sorununun
yanıtı olduğunu vahyetmişti.
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b) günah için nihai kurban olduğunu
vahyetmişti.
c) gelecek kusursuz kurban hakkında
sadece geçici bir simge olduğunu
vahyetmişti.

Doğru Mu, Yanlış Mı? Sorular
Aşağıdaki cümleler ya doğru, ya da yanlıştır.
Bir cümle,
DOĞRU ise A boşluğunu
YANLIŞ ise B boşluğunu doldurun.
6 En büyük peygamberlerden biri olan Yeşaya,
geniş bir halk kitlesine hitap etti, çünkü çok
mütevazı bir aileden geliyordu.
7 Yeşaya'nın Rabbi görümü onu büyük ölçüde
etkiledi, çünkü Yeşaya Tanrı’nın kutsallığının
insanın yozluğuyla tezat içinde olduğunu ve
bunun da belirli bir yargı gerektirdiğini
görmüştü.
8 Yeşaya'nın bildirdiği yargı mesajı, Tanrı’nın
doğasının amacı, hata yapan çocuklarını
cezalandırmak olan bir baba gibi olduğunu
ortaya koyuyordu.
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9 Hayvanların kurban edilmesi, insanların
arasından ortaya çıkıp bütün insanlığı günahın
pençesinden kurtaracak olan Kurtarıcı’ya
işaret eden geçici bir simgeydi.
İçindekiler'e dön
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