


TEVRAT'TA Kİ MESİH'İN GELİŞİYLE İLGİLİ ÖN BİLDİRİLER

Tevrat’ta Isa Mesih’in dunyaya gelisi ve dunyada bulundugu 33 yıl ile ilgili 300’den fazla on bildiri 
bulunmaktadır. Burada bu on bildirilerden 25 tanesi verilmistir. 

1. Mesih’in yeryuzune gelecegi mujdeleniyor
 

Yaratılıs 3:14-15 

Bunun uzerine Rab Tanrı yılana, “Bu yaptıgından oturu butun evcil ve yabanıl hayvanların En
lanetlisi sen olacaksın” dedi, “Karnının uzerinde surunecek, Yasamın boyunca toprak yiyeceksin.
Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu Birbirinize dusman edecegim. Onun soyu senin basını
ezecek, Sen onun topuguna saldıracaksın.” 

Eyup 19:25 

Oysa ben kurtarıcımın yasadıgını, Sonunda yeryuzune gelecegini biliyorum. 

İbraniler 2:14 

Bu cocuklar etten ve kandan oldukları icin Isa, olum gucune sahip olanı, yani Iblis'i, olum
aracılıgıyla etkisiz kılmak uzere onlarla aynı insan yapısını aldı. 

1. Petrus 3:18-19 

Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya ulastırmak amacıyla dogru kisi olarak dogru olmayanlar icin
gunah sunusu olarak ilk ve son kez oldu. Bedence olduruldu, ama ruhca diriltildi. Ruhta gidip
bunları zindanda olan ruhlara da duyurdu. 

2 . Mesih bakireden dunyaya gelecek

Yesaya 7:14 

Bundan oturu Rab'bin kendisi size bir belirti verecek: Iste, kız gebe kalıp bir ogul doguracak; adını
Immanuel koyacak. 

Matta 1:18-25 İsa Mesih'in Doğumu 

Isa Mesih'in dogumu soyle oldu: Annesi Meryem, Yusuf'la nisanlıydı. Ama birlikte olmalarından
once Meryem'in Kutsal Ruh'tan gebe oldugu anlasıldı. Nisanlısı Yusuf, dogru bir adam oldugu ve
onu herkesin onunde utandırmak istemedigi icin ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi. Ama boyle

dusunmesi uzerine Rab'bin bir melegi ruyada ona gorunerek soyle dedi: “Davut oglu Yusuf,
Meryem'i kendine es olarak almaktan korkma. Cunku onun rahminde olusan, Kutsal Ruh'tandır.



Meryem bir ogul doguracak. Adını Isa[a] koyacaksın. Cunku halkını gunahlarından O kurtaracak.” 

Butun bunlar, Rab'bin peygamber aracılıgıyla bildirdigi su soz yerine gelsin diye oldu: “Iste, kız
gebe kalıp bir ogul doguracak; adını Immanuel koyacaklar.” Immanuel, Tanrı bizimle demektir. 

Yusuf uyanınca Rab'bin meleginin buyruguna uydu ve Meryem'i es olarak yanına aldı. Ama oglunu
doguruncaya dek Yusuf ona dokunmadı. Dogan cocugun adını Isa koydu. 

İsa: “ Rab kurtarır ” anlamına gelir. 

3 . Mesih Yahuda oymagından Kral Davut’un soyundan gelecek 

Yaratılıs 12:1-3 (İbrahim) 

Rab Avram'a, “Ulkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana gosterecegim ulkeye git” dedi, “Seni
buyuk bir ulus yapacagım, Seni kutsayacak, sana un kazandıracagım, Bereket kaynagı olacaksın. 

Seni kutsayanları kutsayacak, Seni lanetleyeni lanetleyecegim. Yeryuzundeki butun halklar Senin
aracılıgınla kutsanacak.” 

Colde Sayım 24:17 (Yakup) 

‘Onu goruyorum, ama simdilik degil, Ona bakıyorum, ama yakından degil. Yakup soyundan bir
yıldız cıkacak, Israil'den bir onder yukselecek. Moavlılar'ın alınlarını, Setogulları'nın baslarını
ezecek.

 

Yaratılıs 49:10 (Yahuda) 

Sahibi gelene kadar Krallık asası Yahuda'nın elinden cıkmayacak, Yonetim hep onun soyunda
kalacak, Uluslar onun sozunu dinleyecek.

 

Yesaya 11:1-5 (İşay) 

Isay'ın kutugunden yeni bir filiz cıkacak, Kokunden bir fidan meyve verecek. Rab'bin Ruhu, bilgelik
ve anlayıs ruhu, Ogut ve guc ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu Onun uzerinde olacak. Rab korkusu
hosuna gidecek. Gozuyle gordugune gore yargılamayacak, Kulagıyla isittigine gore karar
vermeyecek. Yoksulları adaletle yargılayacak, Yeryuzunde ezilenler icin durustce karar verecek.
Dunyayı agzının degnegiyle cezalandıracak, Kotuleri soluguyla oldurecek. Davranısının temeli
adalet ve sadakat olacak. 

2. Samuel 7:8-16 (Kral Davut) 

“Simdi kulum Davut'a soyle diyeceksin: ‘Her Seye Egemen Rab diyor ki, halkım Israil'e onder
olasın diye seni otlaklardan ve koyun gutmekten aldım. Her nereye gittiysen seninleydim.
Onunden butun dusmanlarını yok ettim. Adını dunyadaki buyuk adamların adı gibi buyuk
kılacagım. Halkım Israil icin bir yurt saglayıp onları oraya yerlestirecegim. Bundan boyle kendi
yurtlarında otursunlar, bir daha rahatsız edilmesinler. Kotu kisiler de halkım Israil'e hakimler



atadıgım gunden bu yana yaptıkları gibi, bir daha onlara baskı yapmasınlar. Seni butun
dusmanlarından kurtarıp rahata kavusturacagım. 

“ ‘Rab senin icin bir soy yetistirecegini belirtiyor: Sen olup atalarına kavusunca, senden sonra
soyundan birini ortaya cıkarıp krallıgını pekistirecegim. Adıma bir tapınak kuracak olan odur. Ben
de onun krallıgının tahtını sonsuza dek surdurecegim. Ben ona baba olacagım, o da bana ogul
olacak. Kotuluk yapınca, onu insanların degnegiyle, insanların vuruslarıyla yola getirecegim. Ama
senin onunden kaldırdıgım Saul'dan esirgedigim sevgiyi hicbir zaman esirgemeyecegim. Soyun ve
krallıgın sonsuza dek onumde duracak; tahtın sonsuza dek surecektir.’ ” 

Yeremya 23:5-6 

“Iste Davut icin dogru bir dal Cıkaracagım gunler geliyor” diyor RAB. “Bu kral bilgece egemenlik
surecek, Ulkede adil ve dogru olanı yapacak. 

Onun doneminde Yahuda kurtulacak, Israil guvenlik icinde yasayacak. O, ‘Yahve sidkenu’ adıyla
anılacak. 

Dal: Mesih’in adlarından biri 

Yahve sidkenu: “ RAB dogrulugumuzdur ” anlamına gelir 

Matta 1:1-17 İsa Mesih'in Soyu 

Ibrahim oglu, Davut oglu Isa Mesih'in soy kaydı soyledir: Ibrahim Ishak'ın babasıydı, Ishak
Yakup'un babasıydı, Yakup Yahuda ve kardeslerinin babasıydı, 

Yahuda, Tamar'dan dogan Peres'le Zerah'ın babasıydı, Peres Hesron'un babasıydı, Hesron Ram'ın
babasıydı, Ram Amminadav'ın babasıydı, Amminadav Nahson'un babasıydı, Nahson Salmon'un
babasıydı, Salmon, Rahav'dan dogan Boaz'ın babasıydı, Boaz, Rut'tan dogan Ovet'in babasıydı,
Ovet Isay'ın babasıydı, Isay Kral Davut'un babasıydı, Davut, Uriya'nın karısından dogan
Suleyman'ın babasıydı, Suleyman Rehavam'ın babasıydı, Rehavam Aviya'nın babasıydı, Aviya
Asa'nın babasıydı, Asa Yehosafat'ın babasıydı, Yehosafat Yehoram'ın babasıydı, Yehoram
Uzziya'nın babasıydı, Uzziya Yotam'ın babasıydı, Yotam Ahaz'ın babasıydı, Ahaz Hizkiya'nın
babasıydı, Hizkiya Manasse'nin babasıydı, Manasse Amon'un babasıydı, Amon Yosiya'nın
babasıydı, Yosiya, Babil surgunu sırasında dogan Yehoyakin'le kardeslerinin babasıydı, Yehoyakin,
Babil surgununden sonra dogan Sealtiel'in babasıydı, Sealtiel Zerubbabil'in babasıydı, Zerubbabil
Avihut'un babasıydı, Avihut Elyakim'in babasıydı, Elyakim Azor'un babasıydı, Azor Sadok'un
babasıydı, Sadok Ahim'in babasıydı, Ahim Elihut'un babasıydı, Elihut Elazar'ın babasıydı, Elazar
Mattan'ın babasıydı, Mattan Yakup'un babasıydı, Yakup Meryem'in kocası Yusuf'un babasıydı.
Meryem'den Mesih diye tanınan Isa dogdu. Buna gore, Ibrahim'den Davut'a kadar toplam on
dort kusak, Davut'tan Babil surgunune kadar on dort kusak, Babil surgununden Mesih'e kadar on
dort kusak vardır. 

4. Mesih Beytlehem’de dogacak

Mika 5:2 

Ama sen, ey Beytlehem Efrata, Yahuda boyları arasında onemsiz oldugun halde, Israil'i benim



adıma yonetecek olan senden cıkacak. Onun kokeni oncesizlige, zamanın baslangıcına dayanır.

 

Matta 2:1-2 

Isa'nın Kral Hirodes devrinde Yahudiye'nin Beytlehem Kenti'nde dogmasından sonra bazı
yıldızbilimciler dogudan Yerusalim'e gelip soyle dediler: “Yahudiler'in Kralı olarak dogan cocuk
nerede? Doguda O'nun yıldızını gorduk ve O'na tapınmaya geldik.” 

5 . Mesih Celile’de hizmet edecek

Yesaya 9:1 

Bununla birlikte sıkıntı cekmis olan ulke karanlıkta kalmayacak. Gecmiste Zevulun ve Naftali
bolgelerini alcaltan Tanrı, gelecekte Seria Irmagı'nın otesinde, Deniz Yolu'nda, ulusların yasadıgı
Celile'yi onurlandıracak. 

Matta 4:12-16 

Isa, Yahya'nın tutuklandıgını duyunca Celile'ye dondu. Nasıra'dan ayrılarak Zevulun ve Naftali
yoresinde, Celile Golu kıyısında bulunan Kefarnahum'a yerlesti. Bu, Peygamber Yesaya aracılıgıyla
bildirilen su soz yerine gelsin diye oldu: 

“Zevulun ve Naftali bolgeleri, Seria Irmagı'nın otesinde, Deniz Yolu'nda, Ulusların yasadıgı Celile!
Karanlıkta yasayan halk, Buyuk bir ısık gordu. Olumun golgeledigi diyarda Yasayanlara ısık
dogdu.” 

6. Mucizeler yapacak, Korlerin gozu acılacak
 

Yesaya 61:1-4 

Egemen Rab'bin Ruhu uzerimdedir. Cunku O beni yoksullara mujde iletmek icin meshetti. Yuregi
ezik olanların yaralarını sarmak icin, Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, Zindanlarda bulunanlara
kurtulacaklarını, Rab'bin lutuf yılını, Tanrımız'ın oc alacagı gunu ilan etmek, Yas tutanların hepsini
avutmak, Siyon'da yas tutanlara yardım saglamak –Kul yerine celenk, Yas yerine sevinc yagı,
Caresizlik ruhu yerine Onlara ovgu giysisini vermek– icin Rab beni gonderdi. Oyle ki, Rab'bin
gorkemini yansıtmak icin, Onlara “Rab'bin diktigi dogruluk agacları” densin. 

O zaman eski yıkıntıları yeniden insa edecek, Coktan viraneye donmus yerleri yeniden kuracak,
Kusaklar boyu yıkık kalmıs kentleri onaracaklar. 

Mezmur 146:7-8 

Ezilenlerin hakkını alan, aclara yiyecek saglayan O'dur. Rab tutsakları ozgur kılar, korlerin gozunu
acar, iki buklum olanları dogrultur, dogruları sever. 



Matta 11:1-6 

Isa, on iki ogrencisine bu buyrukları verdikten sonra onların kentlerinde ogretmek ve Tanrı sozunu
duyurmak uzere oradan ayrıldı. Tutukevinde bulunan Yahya, Mesih'in yaptıgı isleri duyunca, O'na
gonderdigi ogrencileri aracılıgıyla sunu sordu: “Gelecek Olan sen misin, yoksa baskasını mı
bekleyelim?” 

Isa onlara soyle karsılık verdi: “Gidin, isitip gorduklerinizi Yahya'ya bildirin. Korlerin gozleri
acılıyor, koturumler yuruyor, cuzamlılar temiz kılınıyor, sagırlar isitiyor, oluler diriliyor ve Mujde
yoksullara duyuruluyor. Benden oturu sendeleyip dusmeyene ne mutlu!” 

Matta 15:29-31 

Isa oradan ayrıldı, Celile Golu'nun kıyısından gecerek daga cıkıp oturdu. Yanına buyuk bir
kalabalık geldi. Beraberlerinde koturum, kor, colak, dilsiz ve daha bircok hasta getirdiler. Hastaları
O'nun ayaklarının dibine bıraktılar. O da onları iyilestirdi. Halk, dilsizlerin konustugunu, colakların
iyilestigini, korlerin gordugunu, koturumlerin yurudugunu gorunce sastı ve Israil'in Tanrısı'nı
yuceltti. 

7. Yahuda İskariot’un ihaneti bildiriliyor

Mezmurlar 41:9 

Ekmegimi yiyen, guvendigim yakın dostum bile Ihanet etti bana. 

Matta 26:19-25 

Ogrenciler, Isa'nın buyrugunu yerine getirerek Fısıh yemegi icin hazırlık yaptılar. 

Aksam olunca Isa on iki ogrencisiyle yemege oturdu. Yemek yerlerken, “Size dogrusunu
soyleyeyim, sizden biri bana ihanet edecek” dedi. Bu soz onları kedere bogdu. Teker teker, “Ya
Rab, beni demek istemedin ya?” diye sormaya basladılar. 

O da, “Bana ihanet edecek olan” dedi, “Elindeki ekmegi benimle birlikte sahana batırandır.
Insanoglu, kendisi icin yazılmıs oldugu gibi gidiyor, ama Insanoglu'na ihanet edenin vay haline! O
adam hic dogmamıs olsaydı, kendisi icin daha iyi olurdu.” 

O'na ihanet edecek olan Yahuda, “Rabbi, yoksa beni mi demek istedin?” diye sordu. Isa ona,
“Soyledigin gibidir” karsılıgını verdi. 

8 . Mesih otuz gumuse ele verildi

Zekeriya 11:12-13 

Onlara, “Uygun gorurseniz ucretimi odeyin, yoksa bos verin” dedim. Onlar da ucret olarak bana
otuz gumus verdiler. RAB bana, “Comlekciye at” dedi. Boylece bana bictikleri yuksek degerin
karsılıgı olan otuz gumusu alıp RAB'bin Tapınagı'ndaki comlekciye attım. 



Matta 26:14-16 

O sırada Onikiler'den biri –adı Yahuda Iskariot olanı– baskahinlere giderek, “O'nu ele verirsem
bana ne verirsiniz?” dedi. Otuz gumus tartıp ona verdiler. Yahuda o andan itibaren Isa'yı ele
vermek icin fırsat kollamaya basladı. 

Matta 27:1-10 

Sabah olunca butun baskahinlerle halkın ileri gelenleri, Isa'yı olum cezasına carptırmak konusunda
anlastılar. O'nu bagladılar ve goturup Vali Pilatus'a teslim ettiler. Isa'ya ihanet eden Yahuda,
O'nun mahkum edildigini gorunce yaptıgına pisman oldu. Otuz gumusu baskahinlere ve ileri
gelenlere geri goturdu. “Ben sucsuz birini ele vermekle gunah isledim” dedi. 

Onlar ise, “Bundan bize ne? Onu sen dusun” dediler. Yahuda paraları tapınagın icine fırlatarak
oradan ayrıldı, gidip kendini astı. Paraları toplayan baskahinler, “Kan bedeli olan bu paraları
tapınagın hazinesine koymak dogru olmaz” dediler. Kendi aralarında anlasarak bu parayla
yabancılar icin mezarlık yapmak uzere Comlekci Tarlası'nı satın aldılar. Bunun icin bu tarlaya
bugune dek “Kan Tarlası” denilmistir. Boylece Peygamber Yeremya aracılıgıyla bildirilen su soz
yerine gelmis oldu: 

“Israilogulları'ndan kimilerinin O'na bictikleri degerin karsılıgı olan Otuz gumusu aldılar; Rab'bin
bana buyurdugu gibi, Comlekci Tarlası'nı satın almak icin harcadılar.” 

9. Yahuda İskariot’un olumu ve yerine bir baskasının secilmesi bildiriliyor

Mezmurlar 109:8 

Omru kısa olsun, Gorevini bir baskası ustlensin! 

Mezmurlar 69:25 

Issız kalsın konakları, cadırlarında oturan olmasın! 

Elcilerin İsleri 1:18-26 

Bu adam, yaptıgı kotulugun karsılıgında aldıgı ucretle bir tarla satın aldı. Sonra bas asagı dustu,
bedeni yarıldı ve butun bagırsakları dısarı dokuldu. Yerusalim'de yasayan herkes olayı duydu.
Tarlaya kendi dillerinde Kan Tarlası anlamına gelen Hakeldema adını verdiler. 

“Nitekim Mezmurlar Kitabı'nda soyle yazılmıstır” dedi Petrus. 

“ ‘Onun konutu ıssız kalsın, Icinde oturan olmasın.’ Ve, ‘Onun gorevini bir baskası ustlensin.’ 

“Buna gore, Yahya'nın vaftiz doneminden baslayarak Rab Isa'nın aramızdan yukarı alındıgı gune
degin bizimle birlikte gecirdigi butun sure boyunca yanımızda bulunan adamlardan birinin, Isa'nın
dirilisine tanıklık etmek uzere bize katılması gerekir.” 

Boylece iki kisiyi, Barsabba denilen ve Yustus diye de bilinen Yusuf ile Mattiya'yı onerdiler. Sonra
soyle dua ettiler: “Ya Rab, sen herkesin yuregini bilirsin. Yahuda'nın, ait oldugu yere gitmek icin



bıraktıgı bu hizmeti ve elcilik gorevini ustlenmek uzere bu iki kisiden hangisini sectigini goster
bize.” Ardından bu iki kisiye kura cektirdiler; kura Mattiya'ya dustu. Boylelikle Mattiya on bir
elciye katıldı.

 

10. Mesih’in bedeninin desilecegi bildirilmistir

Zekeriya 12:10 

Davut soyuyla Yerusalim'de oturanların uzerine lutuf ve yakarıs ruhunu dokecegim. Bana, yani
destiklerine bakacaklar; biricik oglu icin yas tutan biri gibi yas tutacak, ilk oglu icin acı ceken biri
gibi acı cekecekler. 

Yuhanna 19:34-37 

Ama askerlerden biri O'nun bogrunu mızrakla deldi. Bogrunden hemen kan ve su aktı. Bunu
goren adam tanıklık etmistir ve tanıklıgı dogrudur. Dogruyu soyledigini bilir. Siz de iman edesiniz
diye tanıklık etmistir. Bunlar, “O'nun bir tek kemigi kırılmayacak” diyen Kutsal Yazı'nın yerine
gelmesi icin oldu. Yine baska bir Yazı'da, “Bedenini destiklerine bakacaklar” deniyor. 

11. Mesih’in elleri ve ayakları delinecek

Mezmurlar 22:16 

Kopekler kusatıyor beni, Kotuler surusu cevremi sarıyor, Ellerimi, ayaklarımı deliyorlar.

 

Luka 23:32-33 

Isa'yla birlikte idam edilmek uzere ayrıca iki suclu da goturuluyordu. Kafatası denilen yere
vardıklarında Isa'yı, biri sagında oburu solunda olmak uzere, iki sucluyla birlikte carmıha gerdiler. 

12. Mesih’in elbiseleri kurayla paylasılacak

Mezmurlar 22:18 

Giysilerimi aralarında paylasıyor, Elbisem icin kura cekiyorlar.

 

Matta 27:35 

Askerler O'nu carmıha gerdikten sonra kura cekerek giysilerini aralarında paylastılar. 



Yuhanna 19:23-24 

Askerler Isa'yı carmıha gerdikten sonra giysilerini alıp her birine birer pay dusecek bicimde dort
parcaya bolduler. Mintanını da aldılar. Mintan boydan boya tek parca dikissiz bir dokumaydı.
Birbirlerine, “Bunu yırtmayalım” dediler, “Kime dusecek diye kura cekelim.” 

13 . Mesih’in bir tek kemigi kırılmayacak

Mısır’dan Cıkıs 12:43-49 

Rab Musa'yla Harun'a soyle dedi: “Fısıh Bayramı'nın kuralları sunlardır: Hicbir yabancı Fısıh etini
yemeyecek. 

Ama satın aldıgınız koleler sunnet edildikten sonra ondan yiyebilir. Konuklar ve ucretli isciler
ondan yemeyecek. Fısıh eti evde yenmeli, evin dısına cıkarılmamalı. Kemikleri kırmayacaksınız.
Butun Israil toplulugu Fısıh Bayramı'nı kutlayacak. Yanınızdaki yabancı bir konuk Rab'bin Fısıh
Bayramı'nı kutlamak isterse, once evindeki butun erkekler sunnet edilmeli; sonra yerel halktan biri
gibi Israil halkına katılıp bayramı kutlayabilir. Ama sunnetsiz biri Fısıh etini yemeyecektir. Ulkede
dogan icin de, aranızda yasayan yabancı icin de aynı kural gecerlidir.”

 

Mezmurlar 34:19-20 

Dogrunun dertleri coktur, ama Rab hepsinden kurtarır onu. Butun kemiklerini korur, Hicbiri
kırılmaz. 

Yuhanna 19:31-33 

Yahudi yetkililer Pilatus'tan carmıha gerilenlerin bacaklarının kırılmasını ve cesetlerin kaldırılmasını
istediler. Hazırlık Gunu oldugundan, cesetlerin Sabat Gunu carmıhta kalmasını istemiyorlardı.
Cunku o Sabat Gunu buyuk bayramdı. Bunun uzerine askerler gidip birinci adamın, sonra da
Isa'yla birlikte carmıha gerilen oteki adamın bacaklarını kırdılar. Isa'ya gelince O'nun olmus
oldugunu gorduler. Bu yuzden bacaklarını kırmadılar. 

14 . Mesih bir sıpa uzerinde Yerusalim’e girecek

Zekeriya 9:9 

Ey Siyon kızı, sevincle cos! Sevinc cıglıkları at, ey Yerusalim kızı! Iste kralın! O adil kurtarıcı ve
alcakgonulludur. Esege, evet, sıpaya, Esek yavrusuna binmis sana geliyor! 

Matta 21:1-11 

Yerusalim'e yaklasıp Zeytin Dagı'nın yamacındaki Beytfaci Koyu'ne geldiklerinde Isa, iki
ogrencisini onden gonderdi. Onlara, “Karsınızdaki koye gidin” dedi, “Hemen orada baglı bir disi
esek ve yanında bir sıpa bulacaksınız. Onları cozup bana getirin. Size bir sey diyen olursa, ‘Rab'bin



bunlara ihtiyacı var, hemen geri gonderecek’ dersiniz.” 

Bu olay, peygamber aracılıgıyla bildirilen su soz yerine gelsin diye oldu: “Siyon kızına deyin ki,
‘Iste, alcakgonullu Kralın, Esege, evet sıpaya, Esek yavrusuna binmis Sana geliyor.’ ” 

Ogrenciler gidip Isa'nın kendilerine buyurdugu gibi yaptılar. Esekle sıpayı getirip uzerlerine
giysilerini yaydılar, Isa sıpaya bindi. Halkın buyuk bir bolumu giysilerini yolun uzerine serdi. Bazıları
da agaclardan dal kesip yola seriyordu. Onden giden ve arkadan gelen kalabalıklar soyle
bagırıyorlardı: 

“Davut Oglu'na hozana! Rab'bin adıyla gelene ovguler olsun, En yucelerde hozana!” 

Isa Yerusalim'e girdigi zaman butun kent, “Bu kimdir?” diyerek calkandı. Kalabalıklar, “Bu,
Celile'nin Nasıra Kenti'nden Peygamber Isa'dır” diyordu. 

15. Mesih gunahlarımızı yuklenecek

Yesaya 53:1-12 

Verdigimiz habere kim inandı? Rab'bin gucu kime acıklandı? O Rab'bin onunde bir fidan gibi,
Kurak yerdeki kok gibi buyudu. Bakılacak bicimden, guzellikten yoksundu. Gonlumuzu ceken bir
gorunusu de yoktu. Insanlarca hor goruldu, Yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı, hastalıgı
yakından tanıdı. Insanların yuz cevirdigi biri gibi hor goruldu, Ona deger vermedik. Aslında
hastalıklarımızı o ustlendi, Acılarımızı o yuklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldıgını, vurulup
ezildigini sandık. Oysa, bizim isyanlarımız yuzunden onun bedeni desildi, Bizim suclarımız
yuzunden o eziyet cekti. Esenligimiz icin gerekli olan ceza Ona verildi. Bizler onun yaralarıyla sifa
bulduk. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıstık, her birimiz kendi yoluna dondu. Yine de Rab
hepimizin cezasını ona yukledi. O baskı gorup eziyet cektiyse de agzını acmadı. Kesime goturulen
kuzu gibi, kırkıcıların onunde sessizce duran koyun gibi Acmadı agzını. Acımasızca yargılanıp
olume goturuldu. Halkımın isyanı ve hak ettigi ceza yuzunden Yasayanlar diyarından atıldı. Onun
kusagından bunu dusunen oldu mu? Siddete basvurmadıgı, agzından hileli soz cıkmadıgı halde,
Ona kotulerin yanında bir mezar verildi, ama oldugunde zenginin yanındaydı. Ne var ki, Rab onun
ezilmesini uygun gordu, Acı cekmesini istedi. Canını suc sunusu olarak sunarsa Soyundan gelenleri
gorecek ve gunleri uzayacak. Rab'bin istemi onun aracılıgıyla gerceklesecek. Canını feda ettigi icin
Gordukleriyle hosnut olacak. Dogru kulum, kendisini kabul eden bircoklarını aklayacak. Cunku
onların suclarını o ustlendi. Bundan dolayı ona unluler arasında bir pay verecegim, Ganimeti
guclulerle paylasacak. Cunku canını feda etti, baskaldıranlarla bir sayıldı. Pek coklarının gunahını o
uzerine aldı, Baskaldıranlar icin de yalvardı. 

Koloseliler 2:13-15 

Sizler suclarınız ve benliginizin sunnetsizligi yuzunden oluyken, Tanrı sizi Mesih'le birlikte yasama
kavusturdu. Butun suclarımızı O bagısladı. Kurallarıyla bize karsı ve aleyhimizde olan yazılı
antlasmayı sildi, onu carmıha cakarak ortadan kaldırdı. Yonetimlerin ve hukumranlıklarını  elindeki
silahları alıp onları carmıhta yenerek acıkca gozler onune serdi. 



1. Petrus 2:22-24 

“O gunah islemedi, agzından hileli soz cıkmadı.” Kendisine sovuldugunde sovguyle karsılık
vermedi, acı cektiginde kimseyi tehdit etmedi; davasını, adaletle yargılayan Tanrı'ya bıraktı.  Bizler
gunah karsısında olelim, dogruluk ugruna yasayalım diye, gunahlarımızı carmıhta kendi bedeninde
yuklendi. O'nun yaralarıyla sifa buldunuz. 

16. Mesih bir zenginin mezarına konulacak

Yesaya 53:9 

Siddete basvurmadıgı, agzından hileli soz cıkmadıgı halde, Ona kotulerin yanında bir mezar
verildi, ama oldugunde zenginin yanındaydı. 

Matta 27:57-60 

Aksama dogru Yusuf adında zengin bir Aramatyalı geldi. O da Isa'nın bir ogrencisiydi. Pilatus'a 
gidip Isa'nın cesedini istedi. Pilatus da cesedin ona verilmesini buyurdu. Yusuf cesedi aldı, temiz 
keten beze sardı, kayaya oydurdugu kendi yeni mezarına yatırdı. Mezarın girisine buyuk bir tas 
yuvarlayıp oradan ayrıldı. 

17. Mesih olumden dirilecek

Mezmurlar 16:8-11 

Gozumu RAB'den ayırmam, Sagımda durdugu icin sarsılmam. Bu nedenle icim sevinc dolu,
yuregim cosuyor, bedenim guven icinde. Cunku sen beni oluler diyarına terk etmezsin, sadık
kulunun curumesine izin vermezsin.Yasam yolunu bana bildirirsin. Bol sevinc vardır senin
huzurunda, sag elinden mutluluk eksilmez. 

Mezmurlar 49:13-15 

Budalaların yolu, Onların sozunu onaylayanların sonu budur. Suru gibi oluler diyarına surulecekler,
olum gudecek onları. Tan agarınca dogrular onlara egemen olacak, Cesetleri curuyecek, Oluler
diyarı onlara konut olacak. Ama Tanrı beni Oluler diyarının pencesinden kurtaracak Ve yanına
alacak.

Matta 28:1-10 

Sabat Gunu'nu izleyen haftanın ilk gunu, tan yeri agarırken, Mecdelli Meryem ile obur Meryem
mezarı gormeye gittiler. Ansızın buyuk bir deprem oldu. Rab'bin bir melegi gokten indi ve mezara
gidip tası bir yana yuvarlayarak uzerine oturdu. Gorunusu simsek gibi, giysileri ise kar gibi
bembeyazdı. Nobetciler korkudan titremeye basladılar, sonra olu gibi yere yıkıldılar. 

Melek kadınlara soyle seslendi: “Korkmayın! Carmıha gerilen Isa'yı aradıgınızı biliyorum. O burada



yok; soylemis oldugu gibi dirildi. Gelin, O'nun yattıgı yeri gorun. Cabuk gidin, ogrencilerine soyle
deyin: ‘Isa olumden dirildi. Sizden once Celile'ye gidiyor, kendisini orada goreceksiniz.’ Iste ben
size soylemis bulunuyorum.” Kadınlar korku ve buyuk sevinc icinde hemen mezardan uzaklastılar;
kosarak Isa'nın ogrencilerine haber vermeye gittiler. Isa ansızın karsılarına cıktı, “Selam!” dedi.
Yaklasıp Isa'nın ayaklarına sarılarak O'na tapındılar. O zaman Isa, “Korkmayın!” dedi. “Gidip
kardeslerime haber verin, Celile'ye gitsinler, beni orada gorecekler.” 

Elcilerin İsleri 2:22-24 

Ey Israilliler, su sozleri dinleyin: Bildiginiz gibi Nasıralı Isa, Tanrı'nın, kendisi aracılıgıyla aranızda
yaptıgı mucizeler, harikalar ve belirtilerle kimligi kanıtlanmıs bir kisidir. Tanrı'nın belirlenmis amacı
ve ongorusu uyarınca elinize teslim edilen bu adamı, yasa tanımaz kisilerin eliyle carmıha civileyip
oldurdunuz. Tanrı ise, olum acılarına son vererek O'nu diriltti. Cunku O'nun olume tutsak kalması
olanaksızdı. 

Elcilerin İsleri 13:32-37 

“Biz de size Mujde'yi duyuruyoruz: Tanrı Isa'yı diriltmekle, atalarımıza verdigi sozu, onların
cocukları olan bizler icin yerine getirmistir. Ikinci Mezmur'da da yazıldıgı gibi: ‘Sen benim
Oglum'sun, Bugun ben sana Baba oldum.’ “Tanrı, O'nu asla curumemek uzere olumden
dirilttigini su sozlerle belirtmistir: ‘Size, Davut'a soz verdigim Kutsal ve guvenilir nimetleri
verecegim.’ “Bunun icin baska bir yerde de soyle der: ‘Kutsalının curumesine izin vermeyeceksin.’
“Davut, kendi kusagında Tanrı'nın amacı uyarınca hizmet ettikten sonra gozlerini yasama kapadı,
ataları gibi gomuldu ve bedeni curuyup gitti. Oysa Tanrı'nın dirilttigi Kisi'nin bedeni curumedi. 

18. Mesih Tanrı’nın sagına oturacaktır

Mezmurlar 110:1 

Rab Efendim'e: “Ben dusmanlarını ayaklarının altına serinceye dek Sagımda otur” diyor. 

Markos 12:35-37 

Isa tapınakta ogretirken sunu sordu: “Nasıl oluyor da din bilginleri, ‘Mesih, Davut'un Oglu'dur’
diyorlar? Davut'un kendisi, Kutsal Ruh'tan esinlenerek soyle demisti: 

‘Rab Rabbim'e dedi ki, Ben dusmanlarını Ayaklarının altına serinceye dek Sagımda otur.’ 

Davut'un kendisi O'ndan Rab diye soz ettigine gore, O nasıl Davut'un Oglu olur?” Oradaki buyuk
kalabalık O'nu zevkle dinliyordu. 

Markos 16:15-20 

Isa onlara soyle buyurdu: “Dunyanın her yanına gidin, Mujde'yi butun yaratılısa duyurun. Iman
edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hukum giyecek. Iman edenlerle birlikte gorulecek
belirtiler sunlardır: Benim adımla cinleri kovacaklar, yeni dillerle konusacaklar, yılanları elleriyle



tutacaklar. Oldurucu bir zehir icseler bile, zarar gormeyecekler. Ellerini hastaların uzerine
koyacaklar ve hastalar iyilesecek.” Rab Isa, onlara bu sozleri soyledikten sonra goge alındı ve
Tanrı'nın sagında oturdu. Ogrencileri de gidip Tanrı sozunu her yere yaydılar. Rab onlarla birlikte
calısıyor, gorulen belirtilerle sozunu dogruluyordu. 

19. Cocuklar oldurulecek

Yeremya 31:15 

RAB diyor ki, “Rama'da bir ses duyuldu, Aglayıs ve acı feryat sesleri! Cocukları icin aglayan Rahel
avutulmak istemiyor. Cunku onlar yok artık!” 

Matta 2:16-18 

Hirodes, yıldızbilimciler tarafından aldatıldıgını anlayınca cok ofkelendi. Onlardan ogrendigi vakti
goz onune alarak Beytlehem ve butun yoresinde bulunan iki ve iki yasından kucuk erkek
cocukların hepsini oldurttu. Boylelikle Peygamber Yeremya aracılıgıyla bildirilen su soz yerine
gelmis oldu: 

“Rama'da bir ses duyuldu, Aglayıs ve acı feryat sesleri! Cocukları icin aglayan Rahel Avutulmak
istemiyor. Cunku onlar yok artık!” 

20. Mesih Mısır’dan İsrail’e donecek

Hosea 11:1 

Cocuklugunda sevdim Israil'i, Oglumu Mısır'dan cagırdım. 

Matta 2:13-15 

Yıldızbilimciler gittikten sonra Rab'bin bir melegi Yusuf'a ruyada gorunerek, “Kalk!” dedi,
“Cocukla annesini al, Mısır'a kac. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Cunku Hirodes
oldurmek icin cocugu aratacak.” 

Boylece Yusuf kalktı, aynı gece cocukla annesini alıp Mısır'a dogru yola cıktı. Hirodes'in olumune
dek orada kaldı. Bu, Rab'bin peygamber aracılıgıyla bildirdigi su soz yerine gelsin diye oldu:
“Oglumu Mısır'dan cagırdım.” 

21. Sen benim oglumsun

Mezmurlar 2:1-12 

Nedir uluslar arasındaki bu kargasa, Neden bos duzenler kurar bu halklar? Dunyanın kralları saf
baglıyor, Hukumdarlar birlesiyor Rab'be ve meshettigi krala  karsı. “Koparalım onların kayıslarını”



diyorlar, “Atalım uzerimizden baglarını.” Goklerde oturan Rab guluyor, Onlarla egleniyor. Sonra
ofkeyle uyarıyor onları, Gazabıyla dehsete dusuruyor Ve, “Ben kralımı Kutsal dagım Siyon'a
oturttum” diyor. Rab'bin bildirisini ilan edecegim: Bana, “Sen benim oglumsun” dedi, “Bugun
ben sana baba oldum. Dile benden, miras olarak sana ulusları, mulk olarak yeryuzunun dort
bucagını vereyim. Demir comakla kıracaksın onları, comlek gibi parcalayacaksın.” Ey krallar, akıllı
olun! Ey dunya onderleri, ders alın! Rab'be korkuyla hizmet edin, titreyerek sevinin. Ogulu opun ki
ofkelenmesin, yoksa izlediginiz yolda mahvolursunuz. Cunku ofkesi bir anda alevleniverir. Ne
mutlu O'na sıgınanlara! 

Matta 3:16-17 

Isa vaftiz olur olmaz sudan cıktı. O anda gokler acıldı ve Isa, Tanrı'nın Ruhu'nun guvercin gibi inip
uzerine kondugunu gordu. Goklerden gelen bir ses, “Sevgili Oglum budur, O'ndan hosnudum”
dedi. 

Matta 17:5-8 

Petrus daha konusurken parlak bir bulut onlara golge saldı. Buluttan gelen bir ses, “Sevgili Oglum
budur, O'ndan hosnudum. O'nu dinleyin!” dedi. Ogrenciler bunu isitince, dehset icinde yuzustu
yere kapandılar. Isa gelip onlara dokundu, “Kalkın, korkmayın!” dedi. Baslarını kaldırınca Isa'dan
baska kimseyi goremediler. 

22. Mesih ile alay edilecek

Mezmurlar 22:7-8 

Beni goren herkes alay ediyor, sırıtıp bas sallayarak diyorlar ki, “Sırtını Rab'be dayadı, kurtarsın
bakalım onu, Madem onu seviyor, yardım etsin!” 

Mezmurlar 109:25 

Dusmanlarıma yuzkarası oldum; Beni gorunce kafalarını sallıyorlar! 

Matta 27:38-44 

Isa'yla birlikte, biri sagında oburu solunda olmak uzere iki haydut da carmıha gerildi. Oradan
gecenler baslarını sallayıp Isa'ya sovuyor, “Hani sen tapınagı yıkıp uc gunde yeniden kuracaktın?
Haydi, kurtar kendini! Tanrı'nın Oglu'ysan carmıhtan in!” diyorlardı. 

Baskahinler, din bilginleri ve ileri gelenler de aynı sekilde O'nunla alay ederek, “Baskalarını
kurtardı, kendini kurtaramıyor” diyorlardı. “Israil'in Kralı imis! Simdi carmıhtan asagı insin de O'na
iman edelim. Tanrı'ya guveniyordu; Tanrı O'nu seviyorsa, kurtarsın bakalım! Cunku, ‘Ben Tanrı'nın
Oglu'yum’ demisti.” Isa'yla birlikte carmıha gerilen haydutlar da O'na aynı sekilde hakaret ettiler. 

23. Karsı koymadım, Geri cekilmedim



Yesaya 50:5-6 

Egemen Rab kulagımı actı, Karsı koymadım, geri cekilmedim. Bana vuranlara sırtımı actım,
Yanaklarımı uzattım sakalımı yolanlara. Asagılamalardan, tukurukten yuzumu gizlemedim. 

Matta 26:67-68 

Bunun uzerine Isa'nın yuzune tukurup O'nu yumrukladılar. Bazıları da O'nu tokatlayıp, “Ey Mesih,
peygamberligini goster bakalım, sana vuran kim?” dediler. 

Markos 14:65 

Bazıları O'nun uzerine tukurmeye, gozlerini baglayarak O'nu yumruklamaya basladılar. “Haydi,
peygamberligini goster!” diyorlardı. Nobetciler de O'nu aralarına alıp tokatladılar. 

24. Yeni bir antlasma yapacagım

Yeremya 31:31-34 

“Israil halkıyla ve Yahuda halkıyla Yeni bir antlasma yapacagım gunler geliyor” diyor Rab,
“Atalarını Mısır'dan cıkarmak icin ellerinden tuttugum gun Onlarla yaptıgım antlasmaya
benzemeyecek. Onların kocası olmama karsın, Bozdular o antlasmamı” diyor Rab. “Ama o
gunlerden sonra Israil halkıyla Yapacagım antlasma sudur” diyor Rab, “Yasamı iclerine
yerlestirecek, Yureklerine yazacagım. Ben onların Tanrısı olacagım, onlar da benim halkım olacak.
Bundan boyle kimse komsusunu ya da kardesini, ‘Rab'bi tanıyın’ diye egitmeyecek. Cunku kucuk
buyuk hepsi Tanıyacak beni” diyor Rab. “Cunku suclarını bagıslayacagım, Gunahlarını artık
anmayacagım.” 

Luka 22:17-20 

Sonra kaseyi alarak sukretti ve, “Bunu alın, aranızda paylasın” dedi. “Size sunu soyleyeyim,
Tanrı'nın Egemenligi gelene dek, asmanın urununden bir daha icmeyecegim.” Sonra eline ekmek
aldı, sukredip ekmegi boldu ve onlara verdi. “Bu sizin ugrunuza feda edilen bedenimdir. Beni
anmak icin boyle yapın” dedi. Aynı sekilde, yemekten sonra kaseyi alıp soyle dedi: “Bu kase, sizin
ugrunuza akıtılan kanımla gerceklesen yeni antlasmadır.” 

İbraniler 8:8-12 

Oysa halkını kusurlu bulan Tanrı soyle diyor: “ ‘Israil halkıyla ve Yahuda halkıyla Yeni bir antlasma
yapacagım gunler geliyor’ Diyor Rab. ‘Atalarını Mısır'dan cıkarmak icin Ellerinden tuttugum gun
Onlarla yaptıgım antlasmaya benzemeyecek. Cunku onlar antlasmama baglı kalmadılar, Ben de
onlardan yuz cevirdim’ Diyor Rab. ‘O gunlerden sonra Israil halkıyla Yapacagım antlasma sudur’
diyor Rab, ‘Yasalarımı zihinlerine isleyecegim, Yureklerine yazacagım. Ben onların Tanrısı



olacagım, Onlar da benim halkım olacak. Hic kimse yurttasını, kardesini, Rab'bi tanı diye
egitmeyecek. Cunku kucuk buyuk hepsi tanıyacak beni. Cunku suclarını bagıslayacagım,
Gunahlarını artık anmayacagım.’ ” 

25. Mesih benzetmeler anlatarak konusacak

Mezmurlar 78:1-2 

Dinle, ey halkım, ogrettiklerimi, kulak ver agzımdan cıkan sozlere. Ozdeyislerle soze
baslayacagım, eski sırları anlatacagım. 

Matta 13:31-35 

Isa onlara bir benzetme daha anlattı: “Goklerin Egemenligi, bir adamın tarlasına ektigi hardal
tanesine benzer” dedi. “Hardal tohumların en kucugu oldugu halde, gelisince bahce bitkilerinin
boyunu asar, agac olur. Boylece kuslar gelip dallarında barınır.” 

Isa onlara baska bir benzetme anlattı: “Goklerin Egemenligi, bir kadının uc olcek [a] una karıstırdıgı
mayaya benzer. Sonunda butun hamur kabarır.” Isa butun bunları halka benzetmelerle anlattı.
Benzetme kullanmadan onlara hicbir sey anlatmazdı. Bu, peygamber aracılıgıyla bildirilen su soz
yerine gelsin diye oldu: 

“Agzımı benzetmeler anlatarak acacagım, Dunyanın kurulusundan beri Gizli kalmıs sırları dile
getirecegim.” 


