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Türkçe

Turkish

únsanlar her zaman Tanrı’nın Sözü’nü dinlemek
istemiyordu ama Yeüaya asla Tanrı’yı hayal
kırıklıùına
uùratmadı.
Ahaz

Yeüaya bir peygamberdi. Onun iüi
insanlara Tanrı’nın ne söylediùini
anlatmaktı.
Ahaz

Hizkiya

Hizkiya

Yotam

Uzziya

Yotam
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Uzziya
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Kral Uzziya Yahuda topraklarını Yeruüalim
üehrinden yönetti. úlk baüta, Rab’bin gözünde
doùru olanı yaptıùından dolayı Tanrı Uzziya’yı
bereketledi. Ama Uzziya gururlandı ve Tanrı’ya
itaat etmeyi bıraktı. O bir cüzamlı oldu ve
ölene dek yalnız yaüamak zorunda kaldı.

Yeüaya dört farklı kralın saltanatları
boyunca vaaz verdi.
Ahaz

Hizkiya

Yotam

Uzziya
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Kral Uzziya 60 yılı aükın bir süre hüküm sürdü.
Öldüùünde, oùlu Yotam onun yerini aldı ve on yedi
sene hüküm sürdü. Tanrı Yotam’ı bereketledi
çünkü o Tanrı’nın Yeüaya ve diùer
peygamberler aracılıùıyla
söylemek zorunda
olduklarını dinledi.
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Kral Yotam’ın oùlu
Ahaz’dı. Ahaz krallık
yapmaya baüladıùında yirmi
yaüındaydı ve Yeruüalim’de
on altı yıl hüküm sürdü.
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Tanrı bir sonraki kralı,
Hizkiya’yı bereketledi çünkü o
bütün putları ve sahte tanrıları
kaldırdı ve gerçek Tanrı’ya dua
etti. Bir düüman ordusu
Yahuda’ya saldırdıùında,
Hizkiya ordusunun kazanmak
için çok zayıf olduùunu
biliyordu. Yeüaya’dan Tanrı’nın
yardımı için dua etmesini istedi.

Ahaz Tanrı’yı umursamadı.
Putlara ve sahte tanrılara
taptı ve aynı üeyi yapmaları
için Tanrı’nın halkından pek
çoùunu da yönlendirdi.
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Yeüaya üu mesajı Krala yolladı. “RAB üunu söylüyor:
Bu ordudan korkma… onun düümesini saùlayacaùım…”
Kısa bir süre sonra, Tanrı düüman ordusunun Hizkiya
ile savaümadan ayrılmasını
saùladı.
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Bir gün, uykuda
deùilken bir
rüya görmeye
benzeyen bir
görüm gördü.
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Çevresindeki
insanların
Tanrı’yı pek
düüünmemesine
raùmen, Yeüaya
O’nun hakkında
çok düüündü.
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Görümde, Yeüaya
RAB’bin ne kadar
görkemli ve kutsal
olduùunu gördü.
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Belki Yeüaya Tanrı’nın onu Tanrı hakkında
duymamıü olan çok uzaktaki insanlara
göndereceùini düüündü. Ama hayır, Tanrı
bunu yapmadı.

“Kimi göndereyim?” diye
Tanrı görümde sordu.
“Buradayım, beni
gönder,” diye
yanıtladı Yeüaya.
Tanrı ne isterse
istesin yapmaya ve
nereye gitmesini
isterse istesin
gitmeye hazırdı.
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Yeüaya’nın halkına anlatması gereken baüka üeyler
vardı- güçlü bir kurtarıcı olacak ve onları bütün
düümanlarından ve günahlarından kurtaracak olan bir
Kiüi hakkında
harika
üeyler.

Yahudi halkı bu Kiüiyi “Mesih” olarak nitelendirdi.
Tanrı’nın Mesih’i göndermesini beklemelerine
raùmen, birçok kiüi sanki O hiç gelmeyecekmiü gibi
yaüadı.

15

16
Onlar olmadan
yüzlerce yıl
önce bunları
yazmıü
olmasına
raùmen,
Yeüaya’nın
Mesih
hakkında
söyledikleri
yerine
gelecekti.

Yeüaya’nın
Mesih
hakkında
söylediùi
her üey
kitabında
yazılıdır.
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únsanlar Yeüaya’nın
Tanrı’nın Mesih’i
hakkında

Yeüaya Tanrı’nın
Kendisinin bir belirti
vereceùini
söyledi.

konuütuùunu anladılar
çünkü bir kadın hem
bakire olup hem de
çocuk doùuramazdı.

ûöyle dedi, “úüte
kız gebe kalıp bir oùul
doùuracak ve adını
úmmanuel
koyacak.”

Ayrıca,
úmmanuel
isminin anlamı
Tanrı bizimledir!
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“Çünkü bize bir Çocuk
doùacak, bize bir Oùul
verilecek ve yönetim O’nun
omuzlarında olacak. Ve
O’nun adı Harika Öùütçü,
Güçlü Tanrı, Ebedi Baba,
Esenlik Önderi olacak.”
Yeüaya Tanrı’nın vaatlerinin
yerine geleceùinden öylesine
emindi ki, olay sanki zaten
olmuü gibi konuütu. Buna
peygamberlik denir.

Yeüaya Mesih’in büyük olacaùını ve
büyük üeyler yapacaùını söyledi. Tanrı
ayrıca Yeüaya’nın halka Mesih’in acı
çekeceùini ve öldürüleceùini
anlatmasını da istedi.
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Mesih geliyordu – Sadece Yahudi halkı için deùil.
Tanrı Yeüaya’ya Mesih’in “Uluslara bir ıüık,” olacaùını
söyledi. Uluslar dünyadaki Yahudi olmayan bütün
halktır. Tanrı herkesi seviyor ve O’nun Mesih’i
herkesi bereketlemek ve dünyanın her yerine
kurtuluü getirmek için gelecekti.

Yeüaya Mesih’in hem büyük ve güçlü
olup da aynı zamanda nasıl zayıf
olup yaralanacaùını merak etmiü
olabilir. Ama Yeüaya Tanrı
ile tartıümadı – o sadece
Tanrı’nın ondan söylemesini
istediklerini tekrar etti.
Tanrı peygamberliùin yerine
gelmesini saùlayacaktı.
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“Yeüaya Geleceùi Görüyor”
Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir
hikaye
Yeüaya 1, 6, 7, 9, 53

“Sözlerinin açıklanıüı aydınlık saçar.”
Mezmur 119:130

Tanrı O’nun günah olarak adlandırdıùı kötü üeyleri
yaptıùımızı bilir. Günahın cezası ölümdür.
Tanrı bizi çok sever ki Oùlu úsa’yı günahımızın cezasını
çekmesi ve bir Çarmıh üzerinde ölmesi için gönderdi. úsa
dirildi ve Cennete geri gitti! ûimdi Tanrı günahlarımızı
baùıülayabilir.
Eùer günahlarınızdan dönmek isterseniz, Tanrı’ya üunu
söyleyin: Sevgili Tanrı, úsa’nın benim için öldüùüne ve üimdi
tekrar yaüadıùına inanıyorum. Lütfen yaüamıma gel ve
günahlarımı affet, öyle ki üimdi yeni yaüama sahip
olabileyim ve sonra da daima Seninle olabileyim. Senin
çocuùun olarak Senin için yaüayabilmeme yardım et. Âmin.
Yuhanna 3:16
Her gün úncil’i okuyun ve Tanrı’yla konuüun!

