Кону: ТЕНЛЕШМЕ
(Танръ’нън Месих Иса’да беден алмасъ)
Хазърлаян: Гюрхан Демир (БГ - Асеновград)
Бугюн сизлерле Иса Месих'ин доушу хаккънда пайлашмак истийорум. Иса Месих'ин
доушуну 3 адъм шеклинде сизлере пайлашачам
1. Иса Месих'ин доушу бир сюрприз деилди. Танръ бу йолу сечти ве ьонджеден
тасарладъ, Месих Иса'да беден алъп йерйюзюне гелмек ичин.
2. Иса Месих'ин доуш сахнесини инджелейеджез ве доушуйла илгили дору
сандъъмъз янлъшларъ дюзелтеджез.
3. Тенлешменин амаджъ недир ?
Иса Месих'ин доушуну ве Танръ'нън тенлешмесини бу юч адъмла сизе пайлашмак
истийорум. Детайлъ оларак хеп бирликте бу 3 адъма бакалъм. Дедиимиз гиби: Иса
Месих'ин доушу бир сюрприз деилди. Раб ону узун замандан бери планламъштъ !

Гириш:
Бирчоунуз доум севинджини теджрюбе етмишсиниздир. Хер гебелик бизе бир
сюрприз гиби гелийор. Чюнкю анне хамиле калдънънда буну ен башта билмийор,
сонрадан ьоренийор. Доаджак олан чоджук она бир сюрприз олуйор. Сонра да кадън
ешине бир чоджук оладжаънъ сьойлюйор. Бу сефер еши ичин бюйюк бир сюрприз
олуйор. Еши де кенди аилесине ве севдии якънларъна бир чоджуу оладжаънъ
билдирийор. Артък херкесе бюйюк бир сюрприз олду. Хер бир доумда бу сюпризлер
качънълмаздър.
Факат Кутсал Китаб'а бактъъмъзда гьорюйоруз, Месих Иса'нън доушу бир сюрприз
деилди. Танръ, Месих Иса'да беден алъп дюнямъзъ зиярет етмек ичин ьонджеден
сечтии бир йолдур. Галатялълар 4:4-6 окуялъм. Павлус бизе бурада билдирийор ки,
Иса Месих'ин доушу там Танръ'нън белирледии бир заманда герчеклешти.
Бу айетте гечен 'заман долунджа' сьозю, ики шей ифаде едийор:
• 'заман долунча' сьозюню анлаябилмек ичин, илк
ьондже Иса Месих'ин насъл бир заманда насъл бир
чорафя ве кюлтюрде додуну ьоренелим. Иса Месих
биринджи йюзйълън алтънджъ йълъ чиварънда ве
Рома Импараторлуу заманънда доду. Рома
Импараторлуу'ндан ьондже Грек Импараторлуу вардъ.
О да о дьонемин дюня чорафясънда ики бюйюк мирас
бракмштъ: фелсефе ве йунанча дили. Ханги бьолге,
ханги халкъ еле гечирдийсилер де орая о ики конуйу
ьореттилер.
• Сонра Ромалаълар, Йунан Импараторлууну еле
гечирди ве дюняда ен гючлю импараторлук курдулар.
Рома Импараторлуу гене, дюняя башка бюйюк бир
мирас брактъ: хер йерде таштан йоллар яптълар.
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Даха ьондже анджак топрак йолларъ вардъ ве бир йерден башка бир йере гитмек
чок зорду. Ама Ромалълар бу соруну ортадан калдърдълар. Иса Месих'ин додуу
гюне кадар 8.000 км йол яптълар!
• Иса Месих де там о заманда доду. Греклер кенди дилини бютюн дюняя
яймъшлардъ; херкес анадилинин янънда Грекче де конушурду. Демек, илк
мюждеджилер башка бир дил ьоренмеден хер йерде колайджа Иса'нън хаберини
яябилдилер. Ве мюждейи дуймамъш кишилерин янъна гитмек ичин, Ромалъларън
яптъкларъ харика таш йолларънда рахат йолджулук япабилдилер. Иште, Танръ
тарихи контрол едийор ве Иса Месих'ин там уйгун бир заманда дюняя гелмесини
саладъ.
• 'Zаман долунджа' сьозюнюн икинджи анламъ да шудур: Танръ, Ески Антлашма'да
Месих'ин гелишини пейгамберлик йолуйла ьонджеден белирледи. Пейгамберлер
йюзлердже сене ьондже биле Месих'ин кимин сойундан геледжеини, нереде
доаджаънъ, насъл бир кимлие сахип оладжаънъ ве даха чок шейлер билдирдилер.
Ески Антлашма'да Иса Месих'ин гелиши ве яшамъйла илгили ен аз 300 тане
пейгамберлик сьозю вар.
Ве шимди, Иса Месих'ин геледжеи иле илгили пейгамберлик сьозлеринин листесине
хеп бирликте бир гьоз аталъм:

• Йаратълъш 3:15 - Месих бир кадънън сойундан геледжек. Йани, Шейтанъ
йенеджек ве онун кафасънъ езеджек олан куртаръджъ, херханги бир мелек я да
башка гючлю бир рух варлъъ деил, ама зайъф бир инсан оладжак.
• Йаратълъш 12:3 - Иса'дан 2000 йъл ьондже Танръ, Ибрахим'е сьоз верийор,
геледжек олан куртаръджъ ону сойундан оладжак.
• Йаратълъш 49:10 - Иса'дан 1860 йъл ьондже Танръ билдирийор ки, Месих
Йакуб’ун 12 оулларъндан дьордунджюсю Йахуда'нън сойундан геледжек.
• Чьолде Сайъм 24:17-19 - Иса'дан 1400 йъл ьондже Танръ текрар, Месих'ин
Йакуб'ун сойундан геледжеини билдирди.
• Йешая 7:14 - Иса'дан 730 йъл ьондже Танръ, Йешая пейгамберин азъндан
геледжек олан куртаръджъ бир бакиреден доаджанъ билдирийор. Бу шашъладжак
бир шей: бютюн Кутсал Китап'та она бензер бир олая растламъйоруз. Ве мадем Раб
ьойле деишик ве бензерсиз бир йьонтем кулланъйор, геледжек Месихин кишилии,
гьореви ве хаятъ бензерсиз оладжак.
О чоджуун семболик адъ 'Имануел' оладжактъ - о да 'Раб бизимледир' демектир. Ен
басит анламда бу сьоз "Танръ бизи дестеклийор, куввет верийор" анламъна
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гелийор. Ама Иса йерйюзюне гелиркен о ад даха дерин бир анлам казандъ: Раб
Танръ герчектен 'бизимле' яни 'арамъзда' яшадъ.
• Йешая 9:6 - Бурада Йешая пейгамбер шашъладжак бир хабер верийор:
бакиреден доаджак о чоджук сърадан бир киши олмаяджак, ама Танръ'нън
кендиси оладжак!
• Йешая 11:1-5 - Иса'дан 730 сене ьондже Йешая пейгамбер, Месих хаккънда
билдирди ки, о Ишай'ън сойундан геледжек. Ишай, Давуд'ун бабасъйдъ ве
Саул'дан башка, бирлешик краллък заманъндаки Исраил кралларънън хепсинин
атасъ олду: Давут, Сюлейман, Рехавам в.с.
Ама Сюлейман'дан сонра бирлешик краллък икийе бьолюндю: ашаъда, гюнейде
'Йахуда' краллъъ вардъ. Йукаръда, кузейде гене 'Исраил' денилен краллък
булунурду. Ве анджак Йахуда краллъъндаки краллар Ишай'ън сойундан иди.
Исраил краллъънън халкъ кенди кафаларъна гьоре крал сечтилер.
Сюлейман'дан сонра о ики краллък да йъкълдъ ве бу шекилде Ишай'ън краллък
кютюю кесилди. Факат Танръ бизе ийи бир хабер верийор: геледжек Месих,
кесилмиш олан бу кютюктен бир фидан гиби чъкаджак ве сонсуз бир къралък
кураджак.
• Йеремя 23:5-6 - Иса'дан 600 сене ьондже Танръ, пейгамбер Йеремя
араджълъъйла бир даха Месих'ин Давуд'ун сойундан геледжеини билдирийор
(айръджа Амос 9:11-12 бкз.).
• Мика 5:2 - Иса'дан 700 йъл ьондже пейгамбер Мика там оларак Месих'ин нереде
доаджаънъ да билдирди: Бейтлехем касабасънда. Ве Иса Месих де герчектен
Бейтлехем'де доду.
Бунунла йетмезмиш гиби, Мика чок шашъртъджъ бир пейгамберликте булунуйор:
доаджак олан о джоджук сърадан бир инсан олмаяджак. Хайър, "онун кьокени
ьонджесизлие, заманън башлангъджъна даянър" дийор. Йани, о чоджук езелден
бери вар оландър, Танръ'нън кендисидир.
Бутюн бу пейгамберликлере бактъъмъзда анлъйоруз, доаджак олан Месих ики
ьонемли сойдан гелмеси лазъмдъ: Ибрахим'ин ве Давуд'ун сойундан. Дюняя
геледжек олан куртаръджъ Месих бу ики шарта уймалъйдъ. Ве герчектен де Матта
Инджили'нин даха биринджи айетине бактъъмъзда шуну булуйоруз: "Ибрахим олу,
Давут олу Иса Месих'ин сой кайдъ шьойледир... ". Евет, Иса йюзйъллардър
бекленен куртаръджъ Месихтир.
Бютюн бунларъ сизе неден пайлаштъм: Иса Месих'ин доушу бир сюрприз деилди.
Танръ даха йюзлердже сене ьондже инсанлара билдирди ки, бир гюн беден аларак
дюнямъза геледжек !!!

А. Ноел'ле илгили янлъш дюшюнджелер
Евет, Иса Месих'ин доушу бир сюрприз олмадъ. Танръ о йолу сечти, беден алъп
йерйюзюне гелсин ! Ону анладъктан сонра шимди де, бираз Иса Месих'ин доуш
сахнесине бакалъм:
Иса Месих'ин доушуну анлатан ики язар вар: Матта ве Лука. Иса Месих'ин доуш
сахнесини инджелемеден ьондже бираз доушла илгили базъ яйгън фикирлере бир
гьоз аталъм.
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1. Иса Месих не заман доду ? Онун доум тарихи 25 аралък мъ ?
Бугюнлерде Иса Месих'ин доушу килиселерин арасънда фарклъ тарихлерде
кутланълъйор. Ама ен чок 25. аралъкта Иса'нън доум гюню оларак кутланълъйор.
Ойса Кутсал Китап бу конуда бизе кесин бир тарих вермийор. Анджак базъ ипучларъ
булуйоруз; онларъ инджелейерек Иса Месих'ин доум тарихини чъкартабилириз.
Лука инджилинде базъ делиллери бактъъмъзда, Иса Месих'ин доум тарихинин
аслънда еким айнън башларънда олабиледжеини кешфедийоруз. Хеп бирликте буну
инджелейелим:


Лука 1:1-15 айете кадар Zекеря ве еши Елизабет'ин хаятънъ ве Елизабет'ин
насъл хамиле калдъънъ окуйоруз.



Айет 5'е гьоре Zекеря, Авия бьолююнден бир кахинди. Авия бьолюю, кахинлик
хизметинде секизинджи сърадайдъ (1.Тарихлер бьолюм 24 бкнз.). Йъллък
кахинлик хизмети Нисан айънда башлардъ ве хер бьолюк сърайла бирер
хафта тапънакта хизмет едерди.



Нисандан секиз хафта ьоне
хесапладък мъ, анлъйоруз,
Zекеря'нън хизмети хазиран айъна
денк гелди. 12-13 ве 23-24 айет-лере
гьоре Елизабет херхалде теммуз
айънда хамиле калмъштър.



26-27 айете гьоре Елизабет алтъ
айлък хамилейкен, Танръ Джебраил
мелеи Мер-йем'е гьондерди, онун да
айнъ шекилде хамиле каладжаънъ
билдирди. Демек, Елизабет теммуз
айларънда 6 айлък хамиле икен, Мерйем де гебе калдъ. Теммуз айъна даха 9
ай еклерсек, бу бизи еким айънън башъна гьотюрюйор. Бу хесаба гьоре, Иса
еким айларънън башънда домуштур.



Бу тарих Йахудилерин Чардак Байрамъ'на денк гелийорду. Чардак Байрамъ
еким айнън илк хафтасънда кутланърдъ. Иште, Иса Месих'ин доушу о байрама
денк гелди. Ве Йуханна 1:14'те бунунла илгили илгинч бир детай
кешфедийоруз: Йуханна, "сьоз инсан олуп (яда беден алъп) арамъзда яшадъ"
деркен, грекчеде 'чадър курду' дийор. Танръ, Чардак Байрамъ'нда Иса
Месихте беден аларак арамъзда чардак (чадър) курмуш олду.



Айръджа Кутсал Китап'та окуйоруз, насъл Иса Месих додуктан сонра чобанлар
Иса'йъ зиярет етти. 25 аралъкта чобанлар отлатмая чъкмазлар, ама еким
айларънда чъкабилирлер. Бу да Иса Месих'ин еким айларънда домуш
олабиледжеини дестеклийор.

Пеки, ьойлейсе неден Иса Месих'ин доуму 25 аралъкта кутланълъйор ?
Илк 300 йъл бойунджа Християнлар Иса'нън доумуну хич кутламадълар. Аслънда хич
кимсенин доум гюнюню кутламадълар. Онун йерине Раб ичин ьолдюрюлен
шехитлерин ьолюм гюнлерини анърдълар.
Ама 313 йълънда импаратор Константин християнлъъ кабул етти, бютюн ясакларъ
калдърдъ ве заманла християнлък девлет дини олду. Хер халкта затен сененин
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сонунда кутламалар япълърдъ. Ве килисе ьондерлери, Иса'йъ путперест халка
чекиджи кълмак ичин, Иса'нън доумуну айнъ тарихте кутламайъ уйгун гьордюлер.
Бугюнлерде бизим ичин ьонемли олан аслънда Иса'нън доум тарихини деил, ама
домасънън себебини анмак ве кутламактър: Раб Танръ, Иса'да дюнямъза гелди !

2. Йълдъзбилимджилер не заман Иса Месих'и зиярет етмейе
гелдилер: хемен ми, йокса доумдан сонра мъ ?
Йълдъзбилимджилер Иса додуунда
хемен ону зиярете гелмедилер,
арадан узун бир сюре гечтиктен
сонра гелдилер (Матта 2:16).
Хиродес мадем ики яшъндан кючюк
бебеклери ьолдюрдю, онун
хесапламасъна гьоре Иса ики яшън
алтънда олмасъ герекийорду. Бу да
бизе гьостерийор ки,
йълдъзбилимджилер Иса'нън
доумундан узун бир сюре сонра
зиярете гелди - хемен деил.

3. Иса бир ахърда мъ доду ?
Лука 2:6-7 окуйун. Бурада 'хан' ве
'йемлик' сьозджюклери бизим
кафамъзда ьойле бир сенарйо
джанландъръйор, санки Иса Месих
бир ахърда доду. Ама о айетлери
орижинал дилде анализ едерсек
башка бир сей гьорюйоруз: 'Хан'
ичин кулланълан сьоз грекче
'каталума'дър. О да тюркче
'мисафир одасъ' демектир. Айнъ
сьозджюк Лука 22:11'де
кулланълъйор, не заман Иса
Петрус'ла Йуханна'йъ гьондерийор, Фъсъх Байрамъ ичин топлантъ салону
аярласънлар.
О заманки Йахудилерин геленеклерине гьоре, евлеринде юч бьолюм вардъ:
мисафир одасъ, отурма одасъ ве мисафирлерин хайванларънъ аарламак ичин ьозел
бир йер. "Ханда йер йокту" деркен, херхалде Йусуф ве Мерйем акрабаларъна
гиттилер, ама онлара мисафир одасънда йер олмадъъ ичин, отурма одасънда
онлара йер вердилер. Ве Иса Месих додуктан сонра ону отурма одасъна якън олан
йемлие ятърдълар.

Б. Иса Месих'ин доуш сахнеси
Шимди де Матта ве Лука инджилине гьоре Иса Месих'ин доушунда нелер олду дийе
детайлъ оларак инджелейелим: Лука 2:1-7 окуйун !
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1. тарих
Лука 2:1-2 - Лука'нън яздъъна гьоре, Иса Месих Рома импаратору
сезар Аугустус'ун емпараторлук яптъъ йълларда доду. Иса
Месих'ин доушу бир митоложи, бир кургу деилди, тарихсел бир
олай иди.

2. йер
Лука 2:4-5 - Сонра гьорюйоруз, насъл Йусуф
ве Мерйем кайът япмак ичин Бейтлехем'е
гиттилер. Ве там орадайкен Мерйем доум
яптъ. Бу олай илк бакъшта хер не кадар
растлантъ оларак гьозюксе де, бу аслънда
Танръ’нън планъ иди. Пейгамберлик сьозуне
гьоре (Мика 5:2 бкз.) Месих'ин Бейтлехемде
домасъ герекийорду. Бу олайда Танръ’нън
егемен олдууну гьорюйоруз: импаратор
Аугустус'у кулланарак Йусуф ве Мерйем'и
Насъра'дан чаърттъ ве доумун Бейтлехем'де герчеклешмесини саладъ. Раббимиз,
бютюн импараторларън юзеринде егемен олан кралларън кралъдър !

3. йемлик
Лука 2:6-7 - Иса Месих додуктан сонра бир йемлие ятърълдъ. О да бир тесадюф
деилди. Танръ, Иса Месих'ин йемликте ятмасъйла бизе бир месаж вермек истеди:
О йълларда Фъсъх Байрамъ'нда кесиледжек олан кузуларъ йетиштирмек ичин ьозел
чобанлар вардъ. Онлар да кючюк кузулара бюйюк титизликле бакардълар: соуктан
ьолмесинлер дийе кузуларъ безлере саръп йемлие ятърдълар.
Фъсъх Байрамъ'нда кесилен курбанлар бир яшънда кусурсуз койун олмасъ
герекийорду. Иса Месих'ин йемликте ятмасъ, Танрънън бириджик олуну дюняя
насъл ве не ичин гьондердиини гьостерийор: бембеяз, гюнахсъз бир кузу гиби. Ве о
кузу гюнахсъз оларак тюм дюнянън гюнахъ уруна чармъхта кендини курбан
едеджекти (Йуханна 1:29, Ибранилер 9:25-26 27-28, 10:11-12).
- Матта инджилине гьоре Иса Месих'ин доум ьонджеси гелишен олайлар (Матта 1:1825 бкз.)

4. нишанлъ олмак
Матта 1:18-20 - Йахуди кюлтюрюне гьоре нишан чок ьонемли бир шейди. Чоджук ве
къз евленмеден ьондже араларънда сьозлешерек бир нишан япарлардъ. Нишанъ
яптъктан сонра хемен евленмезлерди. Къз, анасъ ве бабасънън евинде гювейи
беклийорду. Бу беклеме сюреджи бир йъл, базен де ики йъл сюрерди.
Бу сюреч ичерисинде дамат яшаяджакларъ еви хазърлъйорду. Анджак бу сюречтен
сонра евлилик герчеклеширди. Муса’нън канунуна гьоре нишан о кадар джидди иди
ки, ону бозан киши ьолюмю хак едерди (Йас.Текр. 22:25 бкз.) Йусуф, Мерйем ичин
ьолум джезасъ истейебилирди, ама истемеди.
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Дж. 'Тенлешменин' амаджъ недир ?
Матта ве Лука инджилинде Иса Месих'ин
доушуна бактък. Шимди садедже насъл
олду дийе сормуйоруз, неден ьойле олду
ве бютюн бу олайларън анламъ недир
дийе сораджаз. Танръ беден алъп Месих
Иса араджълъъйла дюнямъза
гелмесинин бир ьонеми вар мъйдъ ?
Варса нейди ?
Матта 1:20-21 окуйун!
Бу олайдан ьондже Танръ затен мелеини
гьондерип Мерйем'е хамиле каладжаънъ билдирди. Рахминдеки чоджук да Кутсал
Рух'тан оладжактъ (Лука 1:28-35). Шимди де Йусуф'а айнъ хабери верийор:
Мерйем'ин рахминдеки чоджук, Кутсал Рух'тан беден алдъ.

1. Неден Иса Месих'ин бакиреден догмасъ лазъмдъ ?
• Иса Месих, инсан ьозелликлерине, бир инсан беденине, бир инсан кимлиине сахип
олмасъ герекийорду ве онун ичин бир инсан оларак домасъ ьонемлийди.
• Ким Танръя каршъ гюнах ишледи: бир инсан. Айнъ заман гюнахън джезасъ
ьолюмдюр (Ром 6:24 оку). Иште, онун ичин бу джезайъ ьодейен йине бир инсан
олмасъ лазъмдъ.
• Ама йерйюзюнде хич гюнахсъз инсан йок ! Херкес гюнах ишледи (Ром 4:23) ве
херкес ьолюмю хак едийор. О заман башкасънън гюнахънъ насъл ьодесин ки !
• Бу джезайъ ьодейебиледжек инсан гюнахсъз ве кусурсуз олмалъйдъ. ьОйле бир
шей ялнъз Танръ япабилир: бир беден аларак гюнахсъз ве кусурсуз бир инсан
олду.
• Ески Антлашма'да Танръ гечиджи бир сюре ичин бир курбан системи саладъ.
Факат бу хайван курбанларънън канъ, гюнахън чезасънъ ьодейемезди, садедже
симгесел оларак гюнахларъмъзъ ьортерди (Ром 10:1-4 оку).
• Ама бу курбан системинин даха бюйюк бир амаджъ вардъ: геледжек олан герчек
курбанъ ишарет етти, о да Танръ кузусу Иса Месих олду (Ром 9:23 оку). Демек, сон
ве асъл курбан бир инсан оладжактъ. Иса да бир кадъндан, яни бир инсандан
доарак инсан олду. Анджак бу йолда бизим гиби бир инсан кимлии алабилирди.
• Ама садедже бир инсандан домакла калмадъ, бир бакиреден доду. Бу бензерсиз
муджизе Кутсал Рух'ун ишийиди ве онун сайесинде Иса'да гюнахлъ инсан доасъ
йокту. Евет, о тамамъйла кусурсуз, гюнахсъз бир кишийди (2.Кор 5:21, Ибр 4:15,
Ром 8:13 оку).
• Павлус язъйор: "Танръ, инсан гюнахънъ бир беденде яргъладъ" (Ром 8:3). Танръ
гюнахъ неден бир беденде яргъладъ? Онда фърсат йок муйду, беден алмадан
гюнахъ яргъласън ? Евет, ьойле япабилирди... ама о заман биз куртуламаздък !!!
• Ама Танръ, Месих Иса’да беден алъп, бакире Мерйем’ден бир инсан оларак
дюнямъза гелди ве кусурсуз, гюнахсъз бир инсан олду. Герчек бир курбан оларак
гюнахларъмъзън джезасънъ ьодеди (Йух 1:29; Ибр 9:25-28 10:5,10-13)
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• Бу ьоретиш акъла терс дюшмюйор му? Танръ ьоз япъсънда ьолюмсюз деил мидир?
О заман ьолюмсюз бир Танръ насъл бизим йеримизе ьолебилир? Ама диккат:
Танръ, Месих Иса’да беден алънджа танрълъъндан ваз гечмеди, ама танрълъъна
инсан табиатънъ екледи ве бьойледже тек бир киши оларак ики доая сахип олду
(Ром 9:5, Фил 2:6-7 оку).
• Иса Танръдър деркен, аслънда демек истедиимиз шудур: Иса хем Танръ, хем де
инсан иди. Чармъхта бизим йеримизе ьолен, елбетте Танръ деилди, Онун инсан
доасъйдъ. Бизим йеримизе ьолюп гюнахъмъзън джезасънъ ьодейебилсин дийе
бакиреден дорулмасъ шарт иди, бир инсан кимлиине ве гюнахсъз бир доая сахип
олмасъ шарт иди.

2. Иса адъ не анлама гелийор ?
• Матта 1:21 - Ибранидже, яни орижинал дилде 'Иса' адъ 'Йехошуа' яда 'Йешуа'
оларак гечийор. Онун тюркче каршълъъ: 'Раб куртарър'. Пеки, Иса бизи нелерден
куртараджак ? Деил Рома Импараторлуу'нун егеменлиинден, ама бизи гюнахтан,
ьолюмден ве Шейтанън егеменлиинден куртармая гелди !

3. Иса Месих'ин доуму Ески Атлашма'да кимин доумуна бензийор ?
• Хакимлер 13:2-11 - Ески Антлашма'да
хаким Шимшон'ун доумуйла Иса Месих'ин
доумунда паралелликлери вар. Онларъ
шимди каршълаштъралъм:

сьойлюйор.

• Иса Месих'ин доумунда мелек ьондже
Мерйем'е сонра Йусуф'а гьорунуйор ве
рахимдеки чоджуун ьозел бири олдуу
сьойлюйор. Айнъсъ Шимшон'ун доумунда
олуйор: мелек ьондже Шимшон'ун
аннесине, сонра бабасъна гьорюнюйор ве
рахимдеки чоджуун ьозел олдууну

• Факат йине де бюйюк бир фарк вар: Шимшон, Танрънън халкънъ анджак
Филистинлилерден куртармак ичин доду. Факат Иса Месих тюм дюняйъ гюнахтан
куртармая гелди.

4. Йешая'нън пейгамберлик сьозю
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• Матта 1:22 - "сьоз йерине гелсин дийе олду". Пейгамбер Йешая, Месих'ин
доушуйла илгили бюйюк бир пейгамберлик яптъ: “Бир къз гебе каладжак...
доаджак чоджук 'Имануел оладжак'”.
• Матта да о пейгамберлик сьозюнден (Йешая 7:14) алънтъ япъп онун
герчеклештиини гьостерийор: Иса бекленен Месих ве куртаръджъдър, 'Имануел'
одур. Хем де Йешая'нън сьозлери ьойле ачъклъйор ки, бир бакире (!) гебе
каладжак. Йани хич бир джинсел илишки олмадан, Месихи дюняя гетиреджек.
• Бу пейгамберлик сьозу аслънда ики дефа герчеклешти: биринчи дефа крал Ахаз'ън
гюнлеринде, ама асъл ве сон анламда Месих Иса'нън доушуйла герчеклешмиш
олду.
Ибраниджеде 'къз' ичин кулланълан ики айръ сьозджюк вар:
1. 'бетхулах' = олгун ве евлилиге хазър бир къз
2. 'алмах' = еркекле хич бирлешмемиш бир бакире къз
Ве Йешая бу айеттеки гебе каладжак олан къз ичин 'алмах' сьозюню кулланъйор,
яни доаджак олан куртаръджънън бакиреден доаджаънъ вургулуйор. Иса'нън
Имануел олабилмеси ичин, бакиреден домасъ ьонемлийди. О, Танръ ьозюнден
беден алъп бакиреден додуу ичин она Имануел денмесинде хичбир сакънджа
йоктур.
• Имануел 'Танръ бизимле' анламъна гелийор. Бу сьоз Ески Атлашма заманънда
гюнделик яшамда кулланълъйорду. ьОрнеин, Исраил саваша гиттиинде
бирбирлерине 'Имануел' дийерек джесарет верирдилер. Йани, онлар ичин бу сьоз
"Танръ бизимле бизе ярдъм едеджек" анламъна гелирди.
• Иса Месих'ин доушуйла бирликте Имануел сьозу даха бюйюк бир анлам ташъмая
башладъ. Танръ садедже гюнделик яшамларъмъзда бизимле олмакла, бизе ярдъм
етмекле калмадъ, ама биззат кендиси Месих Иса’да беден аларак (тенлешме)
арамъзда яшамая, бизлере якън олмая гелди.
• Танръ илк башта инсанларъ гюнахсъз ве Танръ’йла сонсуз бир илишки ичин
яраттъ. Факат херкес гюнах ишледии ичин Танръ'нън йюджелиинден йоксун калдъ
(Ром 3:23). Биз не де япсак, Танрънън йюджелиине еришемездик, анджак
Танрънън йюджелии бизе еришмеси лазъмдъ. Танръ, Иса’да беден аларак, гюнах
йюзюнден ондан узак калан инсанлара якън олмая гелди
• Бу хакикат Йуханна 1:14 айетинде чок гюзел диле гетирилийор: "Сьоз, инсан олуп
арамъзда яшадъ". Бурада 'инсан олду' сьозю аслънда 'ет олду, беден олду, тен
олду' оларак гечийор. Ве о йюзден Танрънън инсан бичимине гирмеси ичин
'тенлешме' сьозюню кулланъйоруз; яда Латиндже оларак 'енкарнасйон'.
• Айетте гечен ьобюр сьоз, яни 'арамъзда яшадъ', Грекчеде 'чадър курду' дийе
гечийор. Танръ Ески Атлашма'да, инсанлара якън олабилмек ичин, чадър
бичиминде бир тапънак системи япмаларънъ буйурду.
• Ама шимди Иса Месих’те беден аларак, йени тапънаъмъз, йени Танръ чадъръмъз
о олду. Ойса йени тапънаъмъз ескисинден кат кат юстюндюр. Ески Антлашма'даки
тапънак садедже геледжек ве асъл тапънаън бир ьорнеи иди, бир модели иди.
Аслъсъ шимди гелди, Иса Месихин'ин доушунда ону да кутлуйоруз.
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5. Тенлешменин башка амачларъ
Танрънън тенлешмесинин (енкарнасйонун), дюняя гелмесинин юч башка амаджъ да
вар:
• Гал 4:4-6 - Раб бизи ясадан ьозгюр кълмак истеди. Артък бирер кьоле деилиз,
чюнкю О бизе оуллук хаккънъ верди.
• Ром 8:3 - Айнъ заман Раб бизи деил садедже гюнахън джезасъндан, ама гюнахън
гюджюнден де ьозгюр кълдъ.
• Фил 2:5-6 - Бизим дюнямъза инмекле Раб бизе бир ьорнек брактъ: биз де Онун
яптъънъ копя едип кендимизи ачалталъм, хизмет етмейе ьоренелим.
Евет, Ноел байрамънъз кутлу олсун. Раб сизи берекетлесин. Бирликте дуа едип
Раббин дюнямъза гелдии ве гьокле йери бирлештирдии ичин она шюкределим,
кардешлер.
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