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DERS 7 

 

PEYGAMBER VAFTİZCİ YAHYA 
Kusursuz Kurbanı Onayladı 

Uyanın! Beni işitin! Dinleyin! 

Tanrı’ya sırtını çeviren herkesin üzerine 
gazap, ceza ve yargı gelecektir. Tövbe edin! 
Tövbe edin! Yüreklerinizi Tanrı’ya döndürün! 

Halk bu uyarıları birkaç değişik peygamberden 
duymuştu. Ama nehrin kıyısında aynı sözleri 
söyleyen bir başka peygamber daha gelmişti. 
Karşılarında insanları tövbe etmeleri, 
Tanrı’nın yaşamları için olan planını kabul 
etmeleri ve O’na içtenlikle hizmet etmek için 
uyaran bir başka peygamber vardı. 

Bu, Yeşaya gibi, krallarla birlikte yürüyen 
kibar bir adam değildi. Çölde yaşayan sert bir 
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adamdı, giysi olarak hayvan postları giyiyor ve 
sıradan insanlar gibi konuşuyordu. 

Neden insanlar şehirler ve çiftliklerden 
kalabalıklar halinde nehrin kıyısına gidip onu 
dinliyordu? Büyük bir olasılıkla çok azı, bu 
adam kendilerini tövbeye çağırdığında 
hissettikleri derin dürtüyü açıklayabilirdi. 
Bunun tarihin özel bir dönemi olduğunun 
farkına varmadılar. Dindar ve kendilerinden 
emin bir davranış biçimleri vardı. Buna karşın, 
yüreklerinde bir özlem ve bir açlık 
hissediyorlardı. Vaat edilen Mesih’in, 
Kurtarıcı'nın geleceği hakkındaki haberi 
dinlediler. Adı Vaftizci Yahya olan bu tuhaf 
peygamber neler söyleyecekti? Neden onu 
dinlesinlerdi? 

Bu derste şunları inceleyeceksiniz... 

Neden Vaftizci Yahya’yı Dinlemeliyiz? 
Bize Hangi Mesajı Getirdi? 
Bunun Doğru Olduğundan Nasıl Emin 
Olabiliriz? 

Bu ders şunları yapmanıza yardımcı 
olacaktır... 
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• Vaftizci Yahya’nın Tanrı’nın planındaki 
yerini tanımlamak. 

• Tanrı’nın Kuzusu terimini açıklamak. 
• Peygamberliğin nasıl yerine geldiğini 

tanımlamak. 
• İsa hakkında daha çok şey bilmeyi 

arzulamak. 

 

NEDEN VAFTİZCİ YAHYA’YI 
DİNLEMELİYİZ? 

Yeşaya, Tanrı’nın gerçek Kurtarıcı'nın gelişini 
bildirmesi için çölde çağıran birinin sesi gibi 
birini göndereceğini bildirmişti. O ses Vaftizci 
Yahya idi. 

Bu büyük peygamber, adları Zekeriya ve 
Elizabet olan yaşlı bir anne babaya mucizevi 
bir şekilde doğmuştu. Tanrı onlara bir oğulları 
olacağını söylemek için bir melek yollamıştı. 
Melek, adının Yahya konulmasını ve onun 
birçok insan için çok önemli bir iş yapacağını 
söyledi. Görevi, Tanrı’nın Kendisini 
vahyetmesi için yolu hazırlamaktı. Yani, 
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insanların yüreklerini Tanrı'nın vahyini kabul 
etmeleri için hazırlayacaktı. 

Yahya, tıpkı meleğin bildirdiği şekilde 
doğmuştu. Büyüdükçe, annesiyle babası ona, 
Tanrı’nın ciddi, sadık ve itaatkâr bir 
hizmetkârı olmayı öğretmişlerdi. Yaşamının 
erken dönemlerinden itibaren Tanrı'nın 
kendisini özel bir şekilde kullanacağını 
biliyordu. Ayağa kalkıp insanları uyarma 
çağrısını kabul etti. Gençliğinden hizmetine 
başlamasının zamanı gelene dek, sessiz bir 
şekilde çölde yaşadı. Basit köy yemekleri yedi, 
zamanını duada ve Tanrı'nın Sözü’nü okuyarak 
geçirdi ve her bakımdan Tanrı'ya tamamen 
adanmış kaldı. 

Bundan sonra Tanrı onu, biraz önce 
okuduğumuz gibi, nehrin kenarında vaaz 
etmeye yöneltti. Hayatı Tanrı’ya öylesine 
adanmıştı ve mesajı o kadar açık ve çekiciydi 
ki, birçok insan ona çekiliyordu. “Gelin” 
dediler, “Gidip onu dinleyelim. Onun neler 
söyleyeceğini dinleyelim. Belki gelecek olan 
Mesih budur.” 
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İnsanların çoğu, dinlerini geleneksel bir 
şekilde kabul ediyorlardı. Gelenekleri 
sorgulama konusunda kendilerini özgür 
hissetmiyorlardı. Buna karşın tamamen tatmin 
değildiler. Kendi yürekleri çöl gibiydi. Çölden 
bir yer varmış gibiydi. Yaşamlarının Tanrı’yı 
tamamen hoşnut etmediğini bildiklerinden 
içlerinde suçluluk duygusu kıpırdanıyordu. 
Yahya’nın mesajı onları rahatsız etti. 

Bazı önderler ona, “Sen kimsin?” diye 
sordular. “Beklemekte olduğumuz Mesih sen 
misin? Dirilmiş bir peygamber misin?” 

Yahya, alçakgönüllü bir şekilde, “Hayır” diye 
yanıt verdi. “Değilim. Ben çölde, ‘Rab’bin 
yolunu hazırlayın’ diye yükselen sesim! Ben 
Mesih’in çarıklarını çıkarmaya bile layık 
değilim.” (Matta 3:3,11) 

Yapmanız için . . . 

1 Her DOĞRU cümlenin önündeki harfi daire 
içine alın. Bir cümle YANLIŞsa, doğru 
biçimini sonda verilen boşluğa yazın,  
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a) Yahya’nın doğumu bir melek tarafından 
bildirilmişti. 
b) Yahya insanları uyarmak için 
çağrılmıştı,  
c) Yaşamı basit ve her bakımdan paktı,  
d) Kendisinin Mesih olduğuna inanıyordu. 
e) İnsanlar geleneksel dinlerinden mutlu 
ve tatmindiler. 
.................................................................
................................................................. 

Vaftizci Yahya’nın işini açık bir şekilde 
anlamak için, burada durup belleğimizi 
çalıştıralım. Bütün peygamberlerden ne 
öğrendiğimizi düşünelim. 

Nuh’un yaşadıklarından, insanın günahlı 
durumunun Tanrı’nın yüreğini üzdüğünü ve 
insanın üzerine haklı yargının gelmesine 
neden olduğunu öğrendik. İnsanların 
kendilerini tufandan kurtaramadıkları gibi, 
gelecek olan yargıdan da kurtaracak durumda 
olmadıklarını öğrendik. Buna karşın Tanrı, 
sevgi ve ilgisinde yarattıklarının kurtulması 
için bir yol sağladı. 
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İbrahim’in deneyimlerinden Tanrı’nın itaat 
talep ettiğini öğrendik. Kurbanın anlamı 
konusunda daha çok anlayış kazandık. 
Tanrı’nın Kendisinin, İbrahim’in oğlu için asil 
bir kurban sağladığını gördük. 

Bundan sonra Tanrı’nın, halkını kurtaracağını 
ve onlara yol göstereceğini açıklayarak büyük 
peygamber Musa aracılığıyla konuştuğunu 
işittik. Musa, her ev için bir kuzunun 
öldürülmesini ve kanının kapıların süvelerine 
sürülmesini buyurdu. Bu, kölelikten 
kurtarılma konusunda kurbanın yerine bir 
örnek oluşturuyordu. Daha sonra Musa 
Tanrı’dan tapınma ve kurban konusundaki 
bütün talimatları aldı. Bu şekilde herkes, 
günah ve kurtarılışın doğasını anlayabilecekti. 
Tanrı, Musa aracılığıyla ayrıca Kendi Sözü’nün 
önemini de bildirdi. Gerçeğin tümünü 
öğrenmeye devam edebilmemizin yolu Tanrı 
Sözü’nü okumaktır. 

Davut peygamber bizlere, suçluluk, tövbe ve 
kurban hakkında biraz daha fazla şeyler 
öğretti. Ondan, Tanrı'nın insanlardan, 
hayvanların kanından daha fazlasını istediğine 
ilişkin özel bir mesaj aldık. 
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Davut tövbe eden bir ruhla, “Yakmalık 
sunudan hoşnut kalmazsın (Mezmur 51:16)” 
diye haykırdı. “Senin kabul ettiğin kurban 
alçakgönüllü bir ruhtur. (Mezmur 51:17)” Bu 
yüzden Davut, günahını itiraf edip bağışlanma 
dileyerek kendini Tanrı'nın merhametine 
teslim etti. 

Son olarak geçtiğimiz derste, Yeşaya'nın 
mesajlarından hiçbir dinsel etkinliğin, hatta 
içten tövbenin bile bizi günahtan 
temizleyemeyeceğini öğrendik. Yeşaya bizlere 
tüm gerçeği bildirdi. Bu da şudur: Kurban 
gereklidir, ama hayvanların kanı yeterli 
değildir. Önceki derslerde öğrendiğimiz gibi, 
hayvanların kurban edilmesi Tanrı'nın 
kusursuz kurbanı, bütün insanlığın günahları 
için acı çekecek Kurtarıcı’yı göndereceği günü 
hatırlatmak içindi. Bu, herkesin Tanrı’dan 
bağışlanma ve merhamet almasını mümkün 
kılacaktı. Ancak Yeşaya, insanların tövbe 
etmeyi ve Tanrı'nın sunduğu kurbanı kabul 
etmeyi seçmelerinin gerekli olduğunu bize 
bildiriyor. Tanrı hiçbir şey için bizi zorlamaz. 
Tanrı, insanın Kendisini ve sağladıklarını, 
sevgiyle kabul etmesini arzular. 
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Yeşaya’nın büyük davetini hatırlayın. Belki 
onu aktarabilirsiniz. 

Bulma fırsatı varken RAB’bi arayın... 
Kötü kişi yolunu, fesatçı düşüncelerini 

bıraksın; 
RAB’be dönsün, merhamet bulur, 

Tanrımız’a dönsün, bol bol bağışlanır. 
(Yeşaya 55:6-7) 

Tanrı, bu sözleri yazması için Yeşaya’yı 
esinlendirdi. Bundan, Tanrı'nın insanların 
bağışlanma alma fırsatlarını görmelerini 
istiyordu. Kurtarıcı’yı göndereceğine söz 
vermiş olduğu için, Kurtarıcı geldiğinde 
insanların O’nu tanımalarından bir yol 
hazırlayacaktı. Vaftizci Yahya’yı da yolu 
düzlemesi, yani açık seçik bir hale getirmesi 
için göndermişti. 

Yahya’nın sözlerinin Yeşaya’nınkilere çok 
benzediğini görüyoruz. İnsanları bağışlanmak 
için, kötülükten uzaklaşmaları, tövbe etmeleri 
ve Tanrı’ya dönmeleri için uyardı. Yahya’nın 
işi, kendisinden önce gelen bütün 
peygamberlerin işlerini ve sözlerini özetlemek 
ya da doruğa çıkarmaktı. Bunu, bütün 
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peygamberlikleri yerine getirmek için gelen 
Kişi’yi tanıştırarak yapacaktı. Yahya’ya 
onaylayıcı denilmesinin nedeni budur. Bu 
yüzden, onun Tanrı'nın planına nasıl 
uyduğunu ve onun sözlerini neden yakından 
dinlememiz gerektiğini görüyoruz.  

Yapmanız için . . . 

2 Peygamberlerden çok şey öğrendik. Buna 
karşın her biri bizlere özel bir gerçek 
gösterdiler. Bu gerçeklerden bazıları burada 
listelenmiştir. Her harfin yanındaki boşluğa, 
hayatı ve sözleri o gerçeğe en iyi örnek olan 
peygamberin sayışım yazın. 

1)Nuh  / 2)İbrahim / 3)Yusuf / 4)Musa / 
5)Davut / 6)Yeşaya / 7)Vaftizci Yahya 

a) ....Günah insanlığa korkunç bir yargı 
getirir.  
b) ....Tanrı bizlere yol göstermek için yazılı 
sözünü verdi. 
c) ....Tanrı’nın bize yol gösterme şeklini 
anlamasak bile Tanrı’ya itaat etmeliyiz. 
d) ....Tanrı, Kusursuz Kurtarıcı’yı vaat etti. 
e) ....Tanrı dinsel bir tören yerine kırılmış 
ve alçakgönüllü bir yüreği tercih eder. 
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f) ....Mesih’in gelişiyle birçok 
peygamberlikler gerçekleşmiştir. 

3 Aşağıda, Vaftizci Yahya hakkında üç doğru 
cümle vardır. Yaptığı özel işi tanımlayan 
cümlenin önündeki harfi daire içine alın. 

a) İnsanları, Tanrı’nın kötü bir şekilde 
yaşayan herkesin üzerine yargı göndereceği 
konusunda uyardı. 
b) Diğer peygamberlerin sözlerini 
özetleyip onayladı ve Mesih’i tanıştırdı. 
c) Tamamen Tanrı’ya adanmış basit bir 
hayat sürerek kendini pak ve suçsuz tuttu. 

 

BİZE HANGİ MESAJI GETİRDİ? 

Vaftizci Yahya, gelecek olan yargıdan söz etti. 
“Geleneklerinize güvenmeyin. Belirli bir 
aileden ya da dinden olduğunuz için güvende 
olduğunuzu düşünmeyin!” diyerek büyük bir 
güçle vaaz etti. Bunlar uyarı sözleridir. 
İnsanların, mesajının önemini anlamaları için 
dramatik bir dil kullandı. Tanrı’nın yargısını, 
ağaçları kesen bir balta olarak tanımladı. 
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“İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe 
atılır (Matta 3:10)” diye uyardı. 

Ayrıca, tahıl örneğini de verdi: “Harman 
yerini temizleyecek, buğdayını toplayıp 
ambara yığacak, samanı ise sönmeyen ateşte 
yakacak. (Matta 3:12)” 

Bu uyarıların amacı insanların tövbe etmesini 
sağlamaktı. “Tövbe edin! Göklerin Egemenliği 
yaklaşmıştır. (Matta 3:1-2)” 

Tanrı’nın Kendisini onlara yeni ve tam bir 
şekilde vahyetmeyi istediğini açıkladı. 
İnsanlara tövbe etmek ve Tanrı’yla gerçek ve 
güzel bir ilişki içine girmeleri konusundaki bu 
fırsatı kabul etmeleri için yalvardı. 

Vaftizci Yahya, “Benden sonra benden daha 
güçlü olan geliyor (Matta 1:7)” diye bildirdi. 
Mesajının bu kısmı, bir bildiri biçimindeydi. 
İnsanların İbrahim, Musa, Yeşaya ve 
diğerlerinin peygamberliklerini bildiklerini 
hatırlayın. Peygamberliklerin gerçekleşmesini 
bekliyorlardı. Kurtarıcı Mesih’i görmeyi 
umuyorlardı. Şimdi Yahya’nın nehrin 
kıyısında söylediği şey, “Zaman geldi. 
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İbrahim’e hayranlık duyabilirsiniz ve benim 
bir peygamber olduğumu söyleyebilirsiniz, 
ama şu anda sizin aranızda daha büyük biri 
bulunuyor!” (Matta 3) 

Halkı şimdiye kadar bildiklerinden çok farklı 
olan bir olaya hazırlamak için, bu bildirinin 
yapılması önemliydi. Yahya’nın sözleri 
gerçekten de gizemli geliyordu. “Benden sonra 
gelen ... benden önce vardı. (Yuhanna 1:30)” 
Bu ne demekti? Benden sonra geliyor, ama 
BENDEN ÖNCEYDİ. Bu, bildirinin en önemli 
kısmıydı. Yahya’dan önce var olan Tanrı’nın 
Kendisinin, Kendisini Mesih aracılığıyla 
göstermesi mümkün müydü? Çünkü sadece 
Tanrı, insanlığı kurtarma gücüne sahiptir. 
Buna karşın Tanrı Ruh’tur; O’nu gerçekten 
Kurtarıcı, Merhametli ve Acıma Dolu olarak 
tanımaları için insanlar tarafından nasıl gözle 
görülebilirdi? 

Tarihte özel bir zamanın geldiğini söylerken 
bunu söylemek istemiştik. İnsanların çoğu, 
peygamberlerin duyma özlemini çektikleri 
haberi, gelecekteki nesillerin bütün insanlık 
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için MÜJDE olarak adlandıracak bildiriyi 
duyduklarının farkında değildiler. 

Bundan sonra gerçek tanıştırma anı geldi. 
Halkla konuşurken başını kaldırdı ve İsa adlı 
Biri’nin nehre yaklaştığını gördü. 

Gökten bir ses duyuldu ve bu, İsa’nın vaat 
edilen Mesih olduğunu açıkça bildirdi. O 
şimdi bedende görünen Kurtarıcı; dünyanın 
önünde Kusursuz Kurban olarak görülebilir 
bir biçimdeydi. 

“İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran 
Tanrı Kuzusu! Kendisi için, 'Benden sonra 
biri geliyor, O benden üstündür. Çünkü O 
benden önce vardı’ dediğim kişi işte budur. 
(Yuhanna 1:29-30)” Yahya bu sözleri 
söyledikten sonra İsa’yı, Mesih’i, nehrin 
kenarında duran insanlara ve dünyada 
MÜJDE’yi dinleyecek herkese tanıttı. Yahya 
bundan sonra, Tanrı’nın kendisine bu Kişi’yi 
vaat edilen, Kurtarıcı olarak onaylamasını 
söylediğini açıkladı. Bu, gerçek Tanrı 
Kuzusu’ydu. Yahya, “Ruh'un güvercin gibi 
gökten indiğini, O'nun üzerinde durduğunu 
gördüm. (Yuhanna 1:32)” diye bildirdi. 
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Yahya’nın sözlerini işitenlerin çoğu, gerçeği 
kalplerinde hissettiler. Bazıları İsa Mesih’i 
izlemeye ve O’ndan kendilerine öğretmesini 
istediler. Arkadaşlarına sevinçli bir şekilde, 
“Mesih’i bulduk! (Yuhanna 1:41)” diye 
bildirdiler. 

Yapmanız için . . . 

4 Aşağıda Vaftizci Yahya’nın vaazlarından 
dört alıntı bulunmaktadır. Her birinin 
altındaki boşluğa alıntının canlandırdığı 
mesajın kısmının ismini yazın. 

a) “Tanrı’nın Egemenliği yaklaştı. Tövbe 
edin.” 
............................................................ 
b) “İyi meyve vermeyen her ağaç 
kesilecektir.” 
............................................................ 
c) “Benden sonra gelen benden önce 
vardı.” 
............................................................ 
d) “İşte, dünyanın günahını kaldıran Tanrı 
Kuzusu.” 
............................................................ 
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5 Vaftizci Yahya’nın mesajlarından kendiniz 
için hangi gerçekleri öğrenebilirsiniz? Bu 
listeyi okuyun ve kişisel olarak sizin için 
önemli görünen şıkları daire içine alın. 

a) Tanrı hizmetkârlarının alçakgönüllü ve 
itaatkâr olmalarını ister. 
b) Dinsel gelenekler günahı bağışlamaz. 
c) Tanrı Kendisini Mesih aracılığıyla 
vahyetmiştir. 
d) MÜJDE, ben ve ailem dahil, herkes 
içindir. 

 

BUNUN DOĞRU OLDUĞUNDAN 
NASIL EMİN OLABİLİRİZ? 

Peygamberliklerden Kanıtlar 
“İşte, Tanrı Kuzusu! (Yuhanna 1:36)”  

Vaftizci Yahya’nın bu sözlerini ilk 
okuduğunuzda ne düşündünüz? Musa’nın 
öğretilerini hatırladınız mı? Yeşaya'nın 
sözlerini hatırladıneız mı? Yahya’yı nehrin 
kenarında dinleyen birçok kişi bunları 
hatırlamıştı. Mesajın doğru olduğunu 
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biliyorlardı, çünkü sözler yeni değildi. Bu 
sıradışı kişinin dudaklarından dökülenler, 
kabul ettikleri düşünceler ve fikirlerdi; saygı 
duyulan bütün peygamberlerden duydukları 
sözlerdi. 

İnsanların kafasında, Yahya tarafından 
tanıtılan İsa adlı Kişi’nin birçok peygamberliği 
yerine getirdiğine ilişkin hiçbir kuşku yoktu. 
Yeşaya, Mesih’in bir bakireden doğacağını ve 
Kendisine, “Tanrı bizimle” anlamına gelen 
İMANUEL denileceğini söylemişti (Matta 
1:23). Hem Davut hem de Yeşaya, O’nun 
yaşamı ve kişiliğinin birçok ayrıntılarını 
tanımlamışlardı. 

Ancak en önemlisi, Mesih olan İsa’da, kurban 
kuzusunun bütün simgeselliğinin açıklığa 
kavuşmuş olmasıydı. Yeşaya’nın önceden 
bildirdiği gibi, dünyaya bir anlayış ışığı 
gelmişti. İnsanların görmesi için insan 
bedeninde vahyedilen Tanrı, kanı aracılığıyla 
günahlı insanlığın cezasını gerçekten 
ödeyebilecek kusursuz kuzu olacaktı. Tek bir 
Kutsal Kuzu, nihai kurban olacaktı. Bir 
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sonraki dersimizde bunu daha ayrıntılı bir 
biçimde ele alacağız. 

İsa Mesih’in İşlerinden Kanıtlar 
Yaptığımız incelemelerde, büyük 
peygamberlerin yaşamlarının kolay ve rahat 
olmadıklarını gördük. Tanrı’nın kendilerinden 
yapmalarını istediği görevi gerçekleştirmek 
için hepsinin acı çekmesi gerekmişti. Vaftizci 
Yahya, gerçeği söylediği için hapse atılmıştı! 
İnsanlar onu işitmek için kalabalıklar halinde 
yanına gittikleri ve birçoğu tövbe ettikleri 
halde, önderler onu reddettiler. Hemen hemen 
herkes onun hizmetinin peygamberlikleri 
yerine getirdiğinin bilincinde olduğu halde, 
onu kıskanç ve öfkeli yöneticilerden 
kurtaramadılar. 

Yahya hapiste tek başına otururken cesareti 
kırıldı. Alçakgönüllü ve doğru bir adamdı. 
Tanrı’nın yapması için kendisini çağırdığı işi 
yapmakta itaatkâr ve başarılıydı. Yine de 
insandı ve hepimizin sahip olduğu duygulara 
benzer duyguları vardı. Kuşku duymaya 
başladı. “Acaba İsa Mesih hakkında inandığım 
bütün bu şeyler doğru mu?” demeye başladı. 
Kendisini hapiste ziyaret eden öğrencilerine, 
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“Gidin İsa’ya 'Gelecek Olan sen misin, yoksa 
başkasını mı bekleyelim?’ diye sorun” demişti. 

İsa Mesih, soruyu duyduğunda, yüreği sevgi ve 
ilgiyle doldu. Sorunun gerçeği bilmek için 
gerçek bir arzudan kaynaklandığını biliyordu. 
Hemen yanıt verdi. 

Mesajcılara, “Gidin, işitip gördüklerinizi 
Yahya’ya bildirin. Körlerin gözleri açılıyor, 
kötürümler yürüyor, cüzamlılar temiz 
kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve 
müjde yoksullara duyuruluyor. Benden ötürü 
sendeleyip düşmeyene ne mutlu!” dedi. 
(Matta 11:1-19; Luka 7:18-35) 

Öyleyse peygamberliğin gerçekleştiğini sadece 
Vaftizci Yahya’nın sözlerinde değil, İsa 
Mesih’in işlerinde de görüyoruz. Ayrıca, 
İsa’nın kuşku duyduğu için Yahya’yı 
azarlamadığını da görüyoruz. Büyük söylevler 
vererek tartışmadı. Sadece gerçeğin, kendisi 
için konuşmasına izin verdi. Bizim kendi 
sorularımızın da birçoğu aynı şekilde 
yanıtlanabilir. Yüreklerimizi ve 
düşüncelerimizi açar, Kutsal Kitap’ı okur ve 



 

 

20 

diğerlerinin tanıklıklarını dinlersek, Tanrı’nın 
bizi gerçeğe yöneltmesini bekleyebiliriz. 

Vaftizci Yahya’nın yaşadıklarından başka bir 
şey daha öğreniyoruz: İnsanların kuşku 
duymaları doğaldır. Hepimizin sorular sorması 
doğaldır. Din konusu ciddi bir konudur! 
Herkes için çok önemlidir. Canlarımız 
gerçeğin özlemini çeker. Emin olmamız 
gerekir. Tanrı, Yahya’nın neler hissettiğini 
anlamıştı ve bizleri de anlar. Sorular sorduğu 
için Yahya’yı azarlamadı; bunun yerine ona 
yanıtları verdi. Merhametli bir şekilde 
Yahya’ya gerçek hakkında güvence verdi. İçten 
sorular sorduğumuzda aynı şeyi bizim için de 
yapacaktır. 

Yahya’nın öğrencileri, İsa Mesih’in yaptığı 
işlerle ilgili ona rapor vermeyi 
sürdürüyorlardı. Peygamberliğin her 
ayrıntısının gerçekleştiği açıktı. İsa Mesih’in, 
Kendi içindeki Ruh’un gücü aracılığıyla 
mucizeler yaptığı ve Tanrı’nın merhametli 
kurtuluş planının İsa Mesih’in kişiliği 
aracılığıyla görülebilir bir şekilde gösterildiği 
açıktı. Bütün kuşkular yok olmuştu. 
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Vaftizci Yahya, hapiste öldürülünce hizmeti 
üzücü bir şekilde son buldu. Ama yapmak için 
doğduğu işi gerçekleştirmişti. Tanrı’nın 
kendisine vermiş olduğu işi kusursuz bir 
şekilde yerine getirmişti. 

• Bir sonraki dersimizde göreceğimiz gibi, 
Yahya, Tanrı’nın gizeminin vahyi için yolu 
hazırladı. 

• Mesih’i tanıttı. 
• Bütün diğer peygamberleri, “Bakın! 

Dünyanın günahını kaldıran Tanrı Kuzusu” 
şeklinde bir tek zafer narasıyla onayladı. 

Yapmanız için . . . 

6 Cümleleri tamamlamak için boşlukları 
doldurun. 

a) Yahya’nın mesajının gerçekliğini 
destekleyen kanıtlar .......... sözlerinde ve  
.......... işlerinde bulunur. 
b) Yahya’nın öğrencilerine şunları 
bildirmeleri söylenmişti: 
.................................................................
....................................................... 
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7 İşte sizin için bir dua. Bu dua, Davut’un 
dualarından oluşturulmuştur. Önce derinden 
düşünerek okuyun. Daha sonra kendi 
yüreğinizden Tanrı’ya gerçek bir dua olarak 
yeniden okuyabilirsiniz. 

Ey Tanrı, Sen yüce ve merhametlisin. 
Sözünün insana girişi ışık verir; basit 

insanlara anlayış verir. 
Adımlarımı Sözü’ne göre yönelt, günahın 

üzerimde egemenlik sürmesine izin verme. 
Yüzünü hizmetkârına parlat ve bana 

buyruklarını öğret. 
Bana anlayış ver ki yaşayayım. 

Amin. 

 

Yanıtlarınızı Kontrol Edin 

7 Duayı düşünceli bir şekilde okuyun. 

1a) Doğru,  
b) Doğru,  
c) Doğru. 
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d) Yanlış. Kendi yanıtınız. Şuna benzer 
olmalıdır: Mesih olmadığını söylemişti. O, 
Mesih’i onaylamak için gelen, çölde 
haykıranın sesiydi,  
e) Yanlış. Kendi yanıtınız. Şuna benzer 
olmalıdır: İnsanlar tatmin değildiler. 
Kendilerini suçlu hissediyor ve yüreklerinde 
açlık duyuyorlardı. 

6a) peygamberlerin, İsa’nın,  
b) körler görüyor, sakatlar yürüyor, cüzamlılar 
iyileştiriliyor, sağırlar işitiyor, ölüler 
diriltiliyor, MÜJDE bildiriliyor. 

2 a1) Nuh  
b4) Musa  
c2) İbrahim   
e5) Davut 
d6) Yeşaya 
f7) Vaftizci Yahya 

5 Kendi yanıtlarınız. 

3b) Diğer peygamberlerin sözlerini özetleyip 
onayladı ve Mesih’i tanıştırdı. 

4a) Tövbe,  
b) Uyarı,  
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c) Bildiri,  
d) Sunuş. 

 

DERSİN TESTİ 

Dersin testini yapmaya hazırlanırken, kitabın 
arkasında Ders 7 için verilen ÖĞRENCİ 
RAPORU YANIT KAĞIDI'nı bulun. Çok 
seçenekli soruların ve Doğru mu, Yanlış mı 
bölümlerinin yanıtlarını kendileri için ayrılan 
yerlere işaretleyin. 

Çok Seçenekli Sorular 

1 Tanrı’nın planında, Vaftizci Yahya’nın 
görevi, 

a) peygamberlerin işini ve sözlerini 
özetlemekti. 
b) halkını kuvvetli bir politik krallık kurma 
konusunda kışkırtmaktı. 
c) Tanrı’nın tamamen yeni bir vahyini 
bildirmekti. 
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2 Yahya, peygamberlerin mesajını özetlerken 
Tanrı’nın planında önemli bir rol oynadı; 
ancak en önemli mesajı, 

a) insanların ilgisizliğiydi. 
b) kendisinden sonra gelecek kişiyle ilgili 
bildirişiydi. 
c) halkı arasındaki sadık olanlara bir 
mesajdı. 

3 Tanrı’nın Kuzusu terimi, Tanrı’nın günah 
sorununa kalıcı bir çözüm sağladığı 
düşüncesini taşımaktadır. Bu çözüm neydi? 

a) Daha iyi bir kurban sisteminin 
kurulması. 
b) Günahın etkilerini örtmek için yol 
sağlayan bir yasa sistemi. 
c) Kendi kurbanı, insanın günahının 
cezasını tamamen ödemiştir. 

4 Bütün peygamberlerde gördüğümüz bir 
mesaj, 

a) Tanrı’nın onu kabul edenlere kurtuluş 
sağladığıdır. 
b) insan bir bedel ödeyerek günahın 
cezasından kaçınabilir. 
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c) insan kurbanlar sunarak günah 
işlemekten korunabilir. 

5 Peygamberler, her birimizin de 
paylaşabileceği bir tek ortak amacı 
paylaşıyorlardı. Bu neydi? 

a) Günahlı insanlarla bütün ilişkilerin 
kesilmesi. 
b) İçinde bulunduktan günahlı ortamlarda 
yetkinleştirilmek. 
c) Gelecek Olan ve O’nun getireceği 
Kurtuluş hakkında daha çok bilgi edinmek. 

Doğru Mu, Yanlış Mı? Sorular 

Aşağıdaki cümleler ya doğru, ya da yanlıştır. 
Bir cümle, 

DOĞRU ise A boşluğunu 
YANLIŞ ise B boşluğunu doldurun. 

6 Yeşaya, birisinin gelecek Kurtarıcı’yı 
tanıtacağını bildirmişti ve bu kişi de Vaftizci 
Yahya’ydı. 
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7 Yahya’nın hizmeti, çok az kişinin dikkatini 
çekti, çünkü söyledikleri diğer önderlerin 
söylediklerine çok benziyordu. 

8 Vaftizci Yahya, Tanrı’nın kendisine İsa’yı 
vaat edilen vahiy, Kurtarıcı olarak 
onaylamasını söylediğini açıkladı. 

9 İsa Yahya’yı kuşku duyduğundan ötürü 
şiddetle azarladı ve Kutsal Kitap’tan ona 
Kendisinin Mesih olduğunu kanıtlamaya 
başladı. 

İçindekiler'e dön 


