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VAAT EDILEN MESIH İSA
Vaatler yaşamımızın bir parçasıdır. Anne babalar
çocuklarına bir şeyler yapacaklarını vaat ederler.
Politikacılar, işadamları ve işyeri sahipleri vaatlerde
bulunurlar. Hepimiz, birisinin bize vaat ettiği şeyi
beklemenin ne demek olduğunu biliriz. Bazen çok
uzun bir süre beklemek zorunda kalmışızdır! Ve
bazen de hayal kırıklığına uğramışızdır.
Tanrı da vaatlerde bulunmuştur. İsa doğmadan
yüzyıllar önce Tanrı, Meshedilmiş Kişi olan Mesih'in
geleceğini vaat etmişti. Peygamberler aracılığıyla
konuşarak bu Kişi'yi ve neler yapabileceğini
söylemişti.
İsa geldiğinde, bu peygamberlikleri bilen kişilerin
birçoğu çok önemli bir şeyin farkına vardılar. İsa'nın
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söylediği ve yaptığı şeylerin bu tanımlara aynen
uyduğunu gördüler. İsa'nın, Tanrı'nın göndermeyi
vaat ettiği Mesih olduğunu anladılar. Tanrı, sözünü
tutmuştu!
Bu derste, İsa hakkındaki çeşitli peygamberlikleri
etüt edeceksiniz. O'nun hakkında önceden bildirilen
harikulade şeyleri keşfedeceksiniz.
Bu derste şunları inceleyeceksiniz...
Kutsal Kitap'taki Peygamberlikleri Anlamak
Mesih Hakkındaki Gerçekleri İncelemek
Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır...
• Kutsal Kitap'taki farklı peygamberlikleri
anlamak.
• İsa'nın nasıl olup da vaat edilen Mesih olduğunu
açıklamak.
• Kutsal Kitap'taki peygamberliklerin değerini
takdir etmek.
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KUTSAL KİTAP'TAKİ
PEYGAMBERLİKLERİ ANLAMAK
Kutsal Kitap peygamberliğin doğasını ve önemini
destekler mi?
Kutsal Kitap peygamberlikleri, Tanrı'nın,
peygamberleri aracılığıyla verdiği mesajlardır. Tanrı
onlar aracılığıyla insanların neler yapmaları
gerektiğini bildirdi ve gelecekte gerçekleşecek birçok
şeyi onlara gösterdi.
Tanrı, peygamberleri kendilerine verdiği vahiyleri
yazmak üzere esinlendirdi. Bunlara Kutsal Kitap'ta
sahibiz. Peygamberlerin gelecekteki olayları önceden
bildirmeleri Kutsal Kitap'ı diğer dinlerin kutsal
yazılarından farklı kılmaktadır. Bu peygamberliklerin
birçoğu en küçük ayrıntısına kadar gerçekleşmiştir.
Kutsal Kitap'ta bunların büyük bir kısmının
gerçekleşmesinin tarihsel kayıtları bulunmaktadır.
Peygamberliklerden bazıları bugün de
gerçekleşmektedirler. Diğerleri ise gelecekte
gerçekleşecektir.
Peygamberlikler Önemlidir
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Kutsal Kitap peygamberliklerinin gerçekleşmesi
bizlere Kutsal Kitap'ın olduğunu iddia ettiği şey,
yani Tanrı sözü olduğunu gösterir. Başka kim,
geleceğin her ayrıntısını bilir ve yüzlerce yıl sonra
belirli insanlara belirli yerlerde neler olacağını
söyleyebilir? Tanrı, amacını önceden bildirip sonra
da her şeyin peygamberleri aracılığıyla söylediği gibi
gerçekleşmesini sağlayarak Kutsal Kitap'ın kendisi
tarafından esinlendirildiğini kanıtlamıştır.
Eski Antlaşma'da, gelecek olan Kurtarıcı hakkında
yer alan peygamberlikler üç nedenden ötürü bizim
için önemlidir.
1. İsa'nın hayatını bu peygamberliklerle
karşılaştırıp O'nun gerçekten de vaat edilen
Kurtarıcı olup olmadığını görebiliriz.
2. Peygamberlikler aracılığıyla İsa'nın kim
olduğunu ve neden geldiğini daha iyi anlayabiliriz.
Bu peygamberlikler bize İsa'nın geçmişteki,
bugünkü ve gelecekteki işini gösterir.
3. Tanrı'nın vaat ettiklerini yaptığını daha iyi
bilebiliriz. İsa hakkındaki peygamberliklerin ilk
safhaları aynen önceden bildirildikleri gibi
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gerçekleştiği gibi, gelecek hakkındaki
peygamberlikler de gerçekleşecektir.
Yapmanız İçin
1 Gelecekteki olaylarla ilgili Kutsal Kitap
peygamberlikleri,
a) peygamberlerin ölülerin ruhlarından aldıkları
mesajlardır.
b) peygamberlerin yıldızları inceleyerek
edindikleri gelecekle ilgili bildirilerdir.
c) Tanrı'nın, peygamberleri aracılığıyla verdiği
vahiylerdir.
2 Gelecek olan Kurtarıcı hakkındaki peygamberlikler
önemlidir, çünkü
a) Tanrı'nın vaat ettiği şeyleri gerçekleştirdiğini
kanıtlarlar.
b) Kutsal Kitap zamanındaki politik durumu
tanımlarlar.
c) birçok ilginç resim ve semboller içerirler.
Mesih Hakkındaki Peygamberlikler Adım Adım
Verilmişti
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Kurtarıcı hakkındaki peygamberliklere, Mesih
hakkındaki peygamberlikler adını veririz. İbranice'de
Mesih, Meshedilmiş Kişi anlamına gelir. Kâhinler,
peygamberler ve krallar, Tanrı'nın kendilerini
seçtiğini ve Kendi işi için ayırdığını göstermek için
yağla meshedilirlerdi. Gelecek olan Mesih, Tanrı'nın
işini yapmak için Tanrı'nın Kutsal Ruhu tarafından
meshedilecekti. O, hem Peygamber, hem Kâhin,
hem de Kral olacaktı. İsa Mesih dediğimizde, O'nun
Mesih hakkındaki peygamberlikleri yerine getiren
Meshedilmiş Kişi olduğunu bildiriyoruz.

Tanrı'nın Mesih hakkındaki vaatleri, halkına 4000 yıl
ya da daha uzun bir dönem boyunca değişik
zamanlarda verilmişti. Bazıları, İsa'nın yeryüzünde
Kurtarıcımız olarak yapacağı işi tanımlarlar.
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Diğerleri, O'nun gelecekteki sonsuz krallığından söz
ederler. Bu peygamberliklerin bazıları yerel bir
durum hakkında verilmişlerdir, ama o anki sorunun
ötesine, Mesih'in gelişine uzanırlar.
Zaman geçtikçe Tanrı Mesih hakkında gitgide daha
çok bilgi verdi — nerede doğacağı, nasıl öleceği, ne
tür bir iş yapacağı gibi. Hatta bazı Kutsal Kitap
öğrencileri, Eski Antlaşma peygamberliklerinde
Mesih hakkında 330 ayrıntı bulmuşlardır. Tanrı,
Mesih geldiğinde herkesin O'nun kim olduğunu
anlamasını istiyordu.
Yapmanız İçin
3 Mesih unvanının anlamı,
a) Meshedilmiş Olan'dır.
b) Fatih'tir.
c) Kurban'dır.
4 Tanrı Mesih hakkındaki peygamberlikleri,
a) Mesih doğmadan 4000 yıl önce verdi.
b) 4000 yıllık bir dönem içinde değişik
zamanlarda verdi.
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c) 4000 yıl önce yaşamış olan
peygamberlerinden birine verdi.
Dinsel Törenler Mesih'i Canlandırıyordu
Eski Antlaşma zamanında Tanrı'nın halkının
kullandığı tapınma törenleri peygamberseldi. Tanrı,
halkını günahlarından kurtarmak için hayatını
verecek olan gelmekte olan Mesih'in bir resmi olarak
bir kurban sistemi belirlemişti. Kâhinin işi, İsa'nın
insanlığın kusursuz kâhini olarak kâhinin
yapacaklarının resmiydi.
İncil'de yer alan İbraniler Kitabı'nın tümü, İsa'nın,
Eski Antlaşma'daki simgesel törenler aracılığıyla
verilen peygambersel resme nasıl kusursuz bir
şekilde uyduğunu anlatır.
Günümüzde dünyanın her yanında, insan günah
işlediğinde Tanrı'nın vermiş olduğu peygambersel
tören ve ayinlerin belirtilerini görürüz. Birçok dinde,
İsa'ya işaret etmek üzere verilmiş olan bu simgeler
tapınmada kullanılır. Bu dinlerin mensupları,
ayinlerinin gerçek anlamını keşfetmek için Hıristiyan
Kutsal Kitap'ını etüt etmelidir.
Yapmanız İçin
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5 Üzerinde düşünülecek bir şey: Sizin yaşadığınız
yerde kurban kesiliyor mu? Bu kurbanın anlamı
nedir?
6 İsa'nın, Eski Antlaşma kurban törenlerindeki
resme uyduğunu öğrendik. O'nun bu resme nasıl
uyduğunu öğrenmenin en iyi yolu,
a) yaşadığınız ülkede hâkim olan dini
düşünmektir.
b) Kutsal Kitap'ta bulunan, Mesih hakkındaki
bütün peygamberlikleri öğrenmektir.
c) İncil'deki İbraniler Kitabı'nı etüt etmektir.

MESİH HAKKINDAKİ GERÇEKLERİ
İNCELEMEK
İsa, Mesih hakkındaki Kutsal Kitap
peygamberliklerini nasıl gerçekleşti?
Eski Antlaşma peygamberlikleri, Mesih hakkında
birçok önemli şeyi önceden bildirdiler. Bunlardan
beşi, dersinizin bu bölümünde anlatılmıştır.
İnsan ve Tanrı
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Mesih hakkındaki ilk peygamberliği, Kutsal Kitap'ın
ilk kitabında buluyoruz. Tanrı O'ndan kadının soyu
olarak söz eder. Sadece kadından doğacaktı.
Yaratılan ilk insan olan Adem'le Havva günah
işlediler. Tanrı'nın düşmanı olan Şeytan, onları
Tanrı'ya itaatsizlik etmeye ikna etti. Bu onları
Tanrı'dan ayırdı ve Şeytan'ın onlara egemen olmasına
neden oldu. Ama Tanrı, Şeytan'la savaşıp onun
gücünü yok edecek bir Kurtarıcı'nın doğacağını vaat
etti.
Tanrı Şeytan'a şöyle dedi:
Yaratılış 3:15 "Seninle kadını, onun soyuyla senin
soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu
senin başını ezecek, sen onun topuğuna
saldıracaksın."
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Bunu izleyen yüzyıllar boyunca, Tanrı, halkına
Kurtarıcı hakkında birçok ayrıntıyı bildirdi. Filist
ülkesindeki Beytlehem'de doğacaktı. Buna karşın
sıradan bir adam olmayacaktı. O sonsuzdu ve her
zaman var olmuştu, ama bir insandan doğarak
yeryüzüne gelecekti. Mika'nın bu konuya ilişkin
peygamberliği şöyledir:
Mika 5:2 "Ama sen, ey Beytlehem Efrata, Yahuda
boyları arasında önemsiz olduğun halde, İsrail'i
benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun
kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır."
İsa doğmadan 700 yıl kadar önce Tanrı, Peygamber
Yeşaya'ya gelecek olan Kurtancı'nın hem insan hem
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de Tanrı olacağını göstermişti. Bir bakireden
doğacaktı. Unvanlardan biri, "Tanrı bizimle"
anlamına gelen İmmanuel'di.
Yeşaya 7:14 "Bundan ötürü Rab'bin kendisi size bir
belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul
doğuracak; adını İmmanuel koyacak."
Yeşaya 9:6 "Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir
oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak.
Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi
Baba, Esenlik Önderi olacak."
Matta ve Luka kitaplarında İsa'nın doğumunu
okuyabilirsiniz. Dünyasal bir babası olmadan, annesi
O'na hamile kalmıştı. Bu, Tanrı'nın gücü, Kutsal Ruh
aracılığıyla olmuştu. O, hem insan hem de Tanrı'ydı.
O İmmanuel, yani Tanrı bizimleydi.
Yapmanız İçin
7 İsa'nın Eski Antlaşma'da önceden bildirilen
"İmmanuel" olduğunu biliyoruz, çünkü
a) Beytlehem Efrata'da doğmuştu.
b) Annesi O'na Kutsal Ruh aracılığıyla hamile
kalmıştı.
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c) büyük ve bilge bir öğretmendi.
Kurban ve Kurtarıcı
Tanrı, peygamberlerden birkaçına, Kurtarıcı'nın
Kendi hayatını bizim günahlarımız için kurban
olarak vereceğini göstermişti. İsa gelmeden önce
Tanrı'ya sunulan bütün hayvan kurbanları O'nu
simgeliyordu. Günah işleyen biri, kâhine öldürülüp
sunağın üzerinde yakılmak üzere bir kuzu ya da keçi
getirirdi. Bunun anlamı; "Tanrım, sana karşı günah
işledim. Özür diliyorum ve bunu bir daha yapmak
istemiyorum. Günahın cezasının ölüm olduğunu
biliyorum, bu yüzden ölmeyi hak ettim. Ama lütfen
bu kurbanı kabul et ve beni bağışla. Bundan sonra
senin için yaşayacağım" demekti.
Yeşaya'nın 53. bölümü, Tanrı'nın, Kurtarıcı'yı nasıl
bizim günahlarımız için kurban edeceğini, sonra
O'nun nasıl yeniden dirileceğini ve Kendi
ölümünden ötürü kurtulan insanları görmekten ne
kadar mutlu olacağını eksiksiz bir şekilde anlatır. İsa
bizim günahlarımızı bağışlatmak için kurban olup
Kurtarıcımız oldu. Peygamberler, O'nun ne zaman,
nerede ve yakın bir arkadaşı tarafından nasıl ele
verileceğini, yalan yere suçlanacağını, yargılanıp
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Kendisiyle alay edileceğini, kırbaçlanacağını ve
çarmıha gerileceğim anlatmışlardı. Ama yeniden
dirilecekti. Bütün bunlar Eski Antlaşma'daki
peygamberlerin söylediği gibi, her ayrıntısıyla İsa'nın
hayatında gerçekleşti. Bunun hakkında daha çok
bilgi edineceğiz.
Yapmanız İçin
8 İsa'nın Eski Antlaşma'da yer alan günah için
kurban sunma törenini yerine getirdiğini biliyoruz,
çünkü
a) İsa bizim için öldü.
b) birçok iyi işler yaptı.
c) bizlere Tanrı'dan bahsetti.
Peygamber, Kâhin ve Kral
Eski Antlaşma peygamberlikleri, Mesih'in bizim
Peygamberimiz, Kâhinimiz ve Kralımız olmak üzere
Tanrı'nın Ruhu tarafından meshedileceğini
gösterirler. Peygamber olarak bizim için Tanrı'nın
sesi olacaktı. Kâhin olarak, bizim için aracılık
edecekti. Kral olarak bize yardım etmek ve bize yol
göstermek için Tanrı'nın eli olacaktı. Tanrı'nın bizim
için vermiş olduğu yaşam standardını gösterecek ve
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yaşamlarımızda Tanrı'nın Egemenliği'ni
gerçekleştirecekti.
İsa, halka yönelik hizmetine başladığında, Mesih
hakkındaki şu peygamberliği okudu ve onlara bu
peygamberliğin Kendisinde gerçekleştiğini görmekte
olduklarını onlara bildirdi:
Yeşaya 61:1-2 "Egemen RAB'bin Ruhu
üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara müjde
iletmek için meshetti. Yüreği ezik olanların
yaralarını sarmak için, tutsaklara serbest
bırakılacaklarını, zindanlarda bulunanlara
kurtulacaklarını, RAB'bin lütuf yılını, Tanrımız'ın
öç alacağı günü ilan etmek, yas tutanların hepsini
avutmak... için RAB beni gönderdi."
Peygamber — Musa, İsa doğmadan 1400 yıl kadar
önce yaşayan büyük bir peygamber, bir din önderi ve
Yahudi halkının yöneticisiydi. Tanrı halkla onun
aracılığıyla konuştu. Musa halkı esaretten kurtardı.
Hizmetine büyük mucizeler eşlik etti ve bunlar,
Tanrı'nın, onu halkının önderi olması için seçtiğini
kanıtladı. Musa şöyle demişti:
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Yasa'nın Tekrarı 18:15 "Tanrınız RAB size aranızdan,
kendi kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber
çıkaracak. Onu dinleyin."
İsa, birçok bakımdan Musa'ya benziyordu. Tanrı
O'nun aracılığıyla konuştu. Büyük mucizeler
gerçekleştirdi. İnsanları günaha köle olmaktan
kurtardı. Peygamber olarak İsa, birçok olayın
gerçekleşeceğini önceden bildirdi. Bunlar arasında
Kendisinin çarmıha gerilerek öleceği, üç gün sonra
dirileceği, cennete döneceği, Kendisini izleyenlerin
yapması gerekenler, Kutsal Ruh'un geleceği,
Müjde'nin yayılması ve Yeruşalim'deki tapınağın
yıkılacağı da vardı. Bütün bunlar aynen İsa'nın
söylediği gibi gerçekleşti. Peygamberliklerinden
bazıları şu anda gerçekleşmektedir. Ve diğer
hepsinin de gerçekleşeceğini biliyoruz.
Kâhin — Mezmur yazarı, Mesih hakkında şöyle
yazmıştı:
Mezmur 110:4 "RAB ant içti, kararından dönmez:
'Melkisedek düzeni uyarınca sonsuza dek kâhinsin
sen!' dedi "
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Melkisedek, Eski Antlaşma'da adı geçen ilk kâhindi
ve Tanrı tarafından seçilmiş olduğu gözükmektedir.
Eski Antlaşma'daki bütün kâhinler halk için dua
ettiler ve onların günahları için kurbanlar sundular.
İsa yeryüzündeyken izleyicileri için çok dua etti.
Bugün de bizim için dua etmektedir. Bizim
günahlarımız için sunduğu kurban kendi hayatıydı.
Şimdi Kâhinimiz İsa aracılığıyla bizi bağışlaması için
Tanrı'nın önüne çıkabiliriz. O'na dua ederek
yaklaştığımızda, Kâhinimiz gereksinimlerimizi
Tanrı'ya sunar.
Kral — Eski Antlaşma peygamberliklerine göre,
Mesih fetheden bir Kral'dır. Tanrı'nın ve insanlığın
düşmanı Şeytan'ı yenecekti. Günah, hastalık, üzüntü
ve hatta ölümü fethedecekti. Kötülüğün güçlerini
yenecek ve yeryüzünde kusursuz adalet ve barış dolu
egemenliğini kuracaktı. Dünyanın bütün sorunlarına
bir çözüm sağlayacaktı. İnsanların O'nun gelişini
beklemelerine şaşmamalı. Yeşaya 9:6'da Barış Prensi
hakkındaki peygamberlik şöyle devam etmektedir.
Yeşaya 9:7 "Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde
egemenlik sürecek. Egemenliğinin ve esenliğinin
büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini adaletle,
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doğrulukla kuracak ve sonsuza dek sürdürecek. Her
Şeye Egemen RAB'bin gayreti bunu sağlayacak."
İncil'in ilk dört bölümünde bazı insanların İsa'ya
Tanrı Oğlu dediklerini göreceksiniz. O, Davut'un
tahtının yasal varisiydi. Kendisini izleyenler,
mucizeleri ve hizmetinde, Mesih'in kuracağı
harikulade krallığın bütün özelliklerini gördüler. O
zaman birçok kişi O'nu Kral yapmak istedi. Ama İsa
evrensel krallığını kurmaya hazır değildi. Önce
bizlere yüreklerimizde ve yaşamlarımızda taşımamız
için krallığının standartlarını ve şartlarını verdi.
Şimdi bizler insanları İsa'yı hayatlarının Kralı olarak
yasamlarında kabul etmeye davet etme
dönemindeyiz. Kendisini Kralları olarak kabul eden
herkesi günahın ve Şeytan'ın gücünden özgür kılar.
İsa evrenin gerçek kralıdır. Bir gün Kendisine ait
olanları almak için yeryüzüne geri dönecek ve
krallığını kuracaktır. Bunu herkes görecek ve O
sonsuza dek hüküm sürecektir. İsa'nın kim olduğu
ve sizin ne yapmanızı istediği hakkında mümkün
olan her şeyi şimdi öğrenmeniz gerekmesinin sebebi
budur.
Yapmanız İçin
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9 Üstte yer alan, Mesih hakkındaki peygamberliği,
altta yer alan, İsa'nın bunu nasıl gerçekleştirdiğini
söyleyen maddeyle eşleştirin.
1
2
3
4
5

İnsan ve Tanrı.
Kurban ve Kurtarıcı.
Peygamber.
Kâhin.
Kral.

...a Kendi ölümünü ve dirilişini önceden bildirdi.
...b Bizim günahlarımız için kendi hayatını verdi.
...c Davut'un tahtının yasal mirasçısıydı.
...d Kendisini izleyenler için dua etti.
...e Bakire Meryem'in Oğlu'ydu.
...f Annesi O'na Kutsal Ruh'un gücü aracılığıyla
hamile kalmıştı.
10 Bir arkadaşınızın size, "İsa'nın vaat edilen Mesih
olduğunu nereden biliyorsun?" diye sorduğunu
düşünün. En iyi yanıtı seçin.
a) İsa, Eski Antlaşma'da Mesih hakkında verilen
bütün peygamberlikleri yerine getirdi.
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b) Dindar insanların çoğu, İsa'nın iyi bir adam ve
çok bilge bir öğretmen olduğu konusunda
görüş birliği içindedirler.
c) Eski Antlaşma'daki birçok peygamber, gelecek
olan Meshedilmiş Kişi'den söz etmişlerdi.
Eski Antlaşma'da Mesih hakkında yer alan
peygamberlikler ayrı ayrı ipliklere benzer. Ancak İsa
geldikten sonra insanlar bu ayrı ayrı ipliklerin O'nda
harikulade bir şekilde birlikte dokunduğunu
gördüler. Bir sonraki dersimizde, İsa'nın Tanrı Oğlu
olduğu konusunu daha ayrıntılı bir şekilde
göreceğiz.
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Yanıtlarınızı Kontrol Edin
6c) İncil’in İbraniler Kitabı’nı incelemektir.
1c) Tanrı’nın peygamberleri aracılığıyla verdiği
vahiylerdir.
7b) Annesi O’na Kutsal Ruh aracılığıyla hamile
kalmıştı.
2a) Tanrı’nın vaat ettiği şeyleri gerçekleştirdiğini
kanıtlarlar.
8a) İsa bizim için öldü.
3a) Meshedilmiş Olan’dır.
9a 3) Peygamber.
9b 2) Kurban ve Kurtarıcı,
9c 5) Kral,
9d 4) Kâhin,
9e 1) İnsan ve Tanrı,
9f 1) İnsan ve Tanrı.
4b) 4000 yıllık bir dönemde değişik zamanlarda
verdi.
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10 Cümlelerin hepsi doğrudur. Ancak a) cümlesi,
gerekli kanıtı sağlamaktadır. İsa’nın yaşamının
Mesih’le ilgili peygamberliklere uyduğunu
söylemektedir.
5 Kendi yanıtınız. İnsanların kurbanlar sunması,
günah işlediklerini bildiklerini ve Tanrı’nın
kendilerine kızgın olmasından korktuklarını
gösterir.
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