Konu: TENLEŞME
(Tanrı’nın Mesih İsa’da beden alması)
Hazırlayan: Gürhan Demir (BG - Asenovgrad)
Bugün sizlerle İsa Mesih'in doğuşu hakkında paylaşmak istiyorum. İsa Mesih'in doğuşunu 3
adım şeklinde sizlere paylaşaçam
1. İsa Mesih'in doğuşu bir sürpriz değildi. Tanrı bu yolu seçti ve önceden tasarladı,
Mesih İsa'da beden alıp yeryüzüne gelmek için.
2. İsa Mesih'in doğuş sahnesini inceleyecez ve doğuşuyla ilgili doğru sandığımız
yanlışları düzeltecez.
3. Tenleşmenin amacı nedir ?
İsa Mesih'in doğuşunu ve Tanrı'nın tenleşmesini bu üç adımla size paylaşmak istiyorum.
Detaylı olarak hep birlikte bu 3 adıma bakalım. Dediğimiz gibi: İsa Mesih'in doğuşu bir
sürpriz değildi. Rab onu uzun zamandan beri planlamıştı !

Giriş:
Birçoğunuz doğum sevincini tecrübe etmişsinizdir. Her gebelik bize bir sürpriz gibi
geliyor. Çünkü anne hamile kaldınğında bunu en başta bilmiyor, sonradan öğreniyor.
Doğacak olan çocuk ona bir sürpriz oluyor. Sonra da kadın eşine bir çocuk olacağını
söylüyor. Bu sefer eşi için büyük bir sürpriz oluyor. Eşi de kendi ailesine ve sevdiği
yakınlarına bir çocuğu olacağını bildiriyor. Artık herkese büyük bir sürpriz oldu. Her bir
doğumda bu süprizler kaçınılmazdır.
Fakat Kutsal Kitab'a baktığımızda görüyoruz, Mesih İsa'nın doğuşu bir sürpriz değildi.
Tanrı, Mesih İsa'da beden alıp dünyamızı ziyaret etmek için önceden seçtiği bir yoldur.
Galatyalılar 4:4-6 okuyalım. Pavlus bize burada bildiriyor ki, İsa Mesih'in doğuşu tam
Tanrı'nın belirlediği bir zamanda gerçekleşti.
Bu ayette geçen 'zaman dolunca' sözü, iki şey ifade ediyor:
• 'zaman dolunça' sözünü anlayabilmek için, ilk önce İsa
Mesih'in nasıl bir zamanda nasıl bir çoğrafya ve kültürde
doğdunu öğrenelim. İsa Mesih birinci yüzyılın altıncı yılı
çivarında ve Roma İmparatorluğu zamanında doğdu.
Roma İmparatorluğu'ndan önce Grek İmparatorluğu vardı.
O da o dönemin dünya çoğrafyasında iki büyük miras
brakmştı: felsefe ve yunança dili. Hangi bölge, hangi
halkı ele geçirdiysiler de oraya o iki konuyu öğrettiler.
• Sonra Romalaılar, Yunan İmparatorluğunu ele geçirdi ve
dünyada en güçlü imparatorluk kurdular. Roma
İmparatorluğu gene, dünyaya başka büyük bir miras
braktı: her yerde taştan yollar yaptılar. Daha önce ancak
toprak yolları vardı ve bir yerden başka bir yere gitmek
çok zordu. Ama Romalılar bu sorunu ortadan kaldırdılar.
İsa Mesih'in doğduğu güne kadar 8.000 km yol yaptılar!
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• İsa Mesih de tam o zamanda doğdu. Grekler kendi dilini bütün dünyaya yaymışlardı;
herkes anadilinin yanında Grekçe de konuşurdu. Demek, ilk müjdeciler başka bir dil
öğrenmeden her yerde kolayca İsa'nın haberini yayabildiler. Ve müjdeyi duymamış
kişilerin yanına gitmek için, Romalıların yaptıkları harika taş yollarında rahat yolculuk
yapabildiler. İşte, Tanrı tarihi kontrol ediyor ve İsa Mesih'in tam uygun bir zamanda
dünyaya gelmesini sağladı.
• 'Zaman dolunca' sözünün ikinci anlamı da şudur: Tanrı, Eski Antlaşma'da Mesih'in
gelişini peygamberlik yoluyla önceden belirledi. Peygamberler yüzlerce sene önce bile
Mesih'in kimin soyundan geleceğini, nerede doğacağını, nasıl bir kimliğe sahip olacağını
ve daha çok şeyler bildirdiler. Eski Antlaşma'da İsa Mesih'in gelişi ve yaşamıyla ilgili en
az 300 tane peygamberlik sözü var.
Ve şimdi, İsa Mesih'in geleceği ile ilgili peygamberlik sözlerinin listesine hep birlikte bir
göz atalım:

• Yaratılış 3:15 - Mesih bir kadının soyundan gelecek. Yani, Şeytanı yenecek ve onun
kafasını ezecek olan kurtarıcı, herhangi bir melek ya da başka güçlü bir ruh varlığı
değil, ama zayıf bir insan olacak.
• Yaratılış 12:3 - İsa'dan 2000 yıl önce Tanrı, İbrahim'e söz veriyor, gelecek olan
kurtarıcı onu soyundan olacak.
• Yaratılış 49:10 - İsa'dan 1860 yıl önce Tanrı bildiriyor ki, Mesih Yakub’un 12
oğullarından dörduncüsü Yahuda'nın soyundan gelecek.
• Çölde Sayım 24:17-19 - İsa'dan 1400 yıl önce Tanrı tekrar, Mesih'in Yakub'un
soyundan geleceğini bildirdi.
• Yeşaya 7:14 - İsa'dan 730 yıl önce Tanrı, Yeşaya peygamberin ağzından gelecek olan
kurtarıcı bir bakireden doğacanı bildiriyor. Bu şaşılacak bir şey: bütün Kutsal Kitap'ta
ona benzer bir olaya rastlamıyoruz. Ve madem Rab öyle değişik ve benzersiz bir
yöntem kullanıyor, gelecek Mesihin kişiliği, görevi ve hayatı benzersiz olacak.
O çocuğun sembolik adı 'İmanuel' olacaktı - o da 'Rab bizimledir' demektir. En basit
anlamda bu söz "Tanrı bizi destekliyor, kuvvet veriyor" anlamına geliyor. Ama İsa
yeryüzüne gelirken o ad daha derin bir anlam kazandı: Rab Tanrı gerçekten 'bizimle'
yani 'aramızda' yaşadı.
• Yeşaya 9:6 - Burada Yeşaya peygamber şaşılacak bir haber veriyor: bakireden
doğacak o çocuk sıradan bir kişi olmayacak, ama Tanrı'nın kendisi olacak!
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• Yeşaya 11:1-5 - İsa'dan 730 sene önce Yeşaya peygamber, Mesih hakkında bildirdi ki,
o İşay'ın soyundan gelecek. İşay, Davud'un babasıydı ve Saul'dan başka, birleşik krallık
zamanındaki İsrail krallarının hepsinin atası oldu: Davut, Süleyman, Rehavam v.s.
Ama Süleyman'dan sonra birleşik krallık ikiye bölündü: aşağıda, güneyde 'Yahuda'
krallığı vardı. Yukarıda, kuzeyde gene 'İsrail' denilen krallık bulunurdu. Ve ancak
Yahuda krallığındaki krallar İşay'ın soyundan idi. İsrail krallığının halkı kendi kafalarına
göre kral seçtiler.
Süleyman'dan sonra o iki krallık da yıkıldı ve bu şekilde İşay'ın krallık kütüğü kesildi.
Fakat Tanrı bize iyi bir haber veriyor: gelecek Mesih, kesilmiş olan bu kütükten bir
fidan gibi çıkacak ve sonsuz bir kıralık kuracak.
• Yeremya 23:5-6 - İsa'dan 600 sene önce Tanrı, peygamber Yeremya aracılığıyla bir
daha Mesih'in Davud'un soyundan geleceğini bildiriyor (ayrıca Amos 9:11-12 bkz.).
• Mika 5:2 - İsa'dan 700 yıl önce peygamber Mika tam olarak Mesih'in nerede doğacağını
da bildirdi: Beytlehem kasabasında. Ve İsa Mesih de gerçekten Beytlehem'de doğdu.
Bununla yetmezmiş gibi, Mika çok şaşırtıcı bir peygamberlikte bulunuyor: doğacak olan
o cocuk sıradan bir insan olmayacak. Hayır, "onun kökeni öncesizliğe, zamanın
başlangıcına dayanır" diyor. Yani, o çocuk ezelden beri var olandır, Tanrı'nın kendisidir.
Butün bu peygamberliklere baktığımızda anlıyoruz, doğacak olan Mesih iki önemli soydan
gelmesi lazımdı: İbrahim'in ve Davud'un soyundan. Dünyaya gelecek olan kurtarıcı Mesih
bu iki şarta uymalıydı. Ve gerçekten de Matta İncili'nin daha birinci ayetine baktığımızda
şunu buluyoruz: "İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih'in soy kaydı şöyledir... ". Evet, İsa
yüzyıllardır beklenen kurtarıcı Mesihtir.
Bütün bunları size neden paylaştım: İsa Mesih'in doğuşu bir sürpriz değildi. Tanrı daha
yüzlerce sene önce insanlara bildirdi ki, bir gün beden alarak dünyamıza gelecek !!!

A. Noel'le ilgili yanlış düşünceler
Evet, İsa Mesih'in doğuşu bir sürpriz olmadı. Tanrı o yolu seçti, beden alıp yeryüzüne
gelsin ! Onu anladıktan sonra şimdi de, biraz İsa Mesih'in doğuş sahnesine bakalım:
İsa Mesih'in doğuşunu anlatan iki yazar var: Matta ve Luka. İsa Mesih'in doğuş sahnesini
incelemeden önce biraz doğuşla ilgili bazı yaygın fikirlere bir göz atalım.

1. İsa Mesih ne zaman doğdu ? Onun doğum tarihi 25 aralık mı ?
Bugünlerde İsa Mesih'in doğuşu kiliselerin arasında farklı tarihlerde kutlanılıyor. Ama en
çok 25. aralıkta İsa'nın doğum günü olarak kutlanılıyor. Oysa Kutsal Kitap bu konuda bize
kesin bir tarih vermiyor. Ancak bazı ipuçları buluyoruz; onları inceleyerek İsa Mesih'in
doğum tarihini çıkartabiliriz.
Luka incilinde bazı delilleri baktığımızda, İsa Mesih'in doğum tarihinin aslında ekim aynın
başlarında olabileceğini keşfediyoruz. Hep birlikte bunu inceleyelim:
•

Luka 1:1-15 ayete kadar Zekerya ve eşi Elizabet'in hayatını ve Elizabet'in nasıl
hamile kaldığını okuyoruz.

•

Ayet 5'e göre Zekerya, Aviya bölüğünden bir kahindi. Aviya bölüğü, kahinlik
hizmetinde sekizinci sıradaydı (1.Tarihler bölüm 24 bknz.). Yıllık kahinlik hizmeti
Nisan ayında başlardı ve her bölük sırayla birer hafta tapınakta hizmet ederdi.
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•

Nisandan sekiz hafta öne hesapladık mı,
anlıyoruz, Zekerya'nın hizmeti haziran
ayına denk geldi. 12-13 ve 23-24 ayetlere göre Elizabet herhalde temmuz
ayında hamile kalmıştır.

•

26-27 ayete göre Elizabet altı aylık
hamileyken, Tanrı Cebrail meleği Meryem'e gönderdi, onun da aynı şekilde
hamile kalacağını bildirdi. Demek,
Elizabet temmuz aylarında 6 aylık
hamile iken, Meryem de gebe kaldı.
Temmuz ayına daha 9 ay eklersek, bu bizi ekim ayının başına götürüyor. Bu
hesaba göre, İsa ekim aylarının başında doğmuştur.

•

Bu tarih Yahudilerin Çardak Bayramı'na denk geliyordu. Çardak Bayramı ekim
aynın ilk haftasında kutlanırdı. İşte, İsa Mesih'in doğuşu o bayrama denk geldi. Ve
Yuhanna 1:14'te bununla ilgili ilginç bir detay keşfediyoruz: Yuhanna, "söz insan
olup (yada beden alıp) aramızda yaşadı" derken, grekçede 'çadır kurdu' diyor.
Tanrı, Çardak Bayramı'nda İsa Mesihte beden alarak aramızda çardak (çadır)
kurmuş oldu.

•

Ayrıca Kutsal Kitap'ta okuyoruz, nasıl İsa Mesih doğduktan sonra çobanlar İsa'yı
ziyaret etti. 25 aralıkta çobanlar otlatmaya çıkmazlar, ama ekim aylarında
çıkabilirler. Bu da İsa Mesih'in ekim aylarında doğmuş olabileceğini destekliyor.

Peki, öyleyse neden İsa Mesih'in doğumu 25 aralıkta kutlanılıyor ?
İlk 300 yıl boyunca Hristiyanlar İsa'nın doğumunu hiç kutlamadılar. Aslında hiç kimsenin
doğum gününü kutlamadılar. Onun yerine Rab için öldürülen şehitlerin ölüm günlerini
anırdılar.
Ama 313 yılında imparator Konstantin hristiyanlığı kabul etti, bütün yasakları kaldırdı ve
zamanla hristiyanlık devlet dini oldu. Her halkta zaten senenin sonunda kutlamalar
yapılırdı. Ve kilise önderleri, İsa'yı putperest halka çekici kılmak için, İsa'nın doğumunu
aynı tarihte kutlamayı uygun gördüler.
Bugünlerde bizim için önemli olan aslında İsa'nın doğum tarihini değil, ama doğmasının
sebebini anmak ve kutlamaktır: Rab Tanrı, İsa'da dünyamıza geldi !

2. Yıldızbilimciler ne zaman İsa Mesih'i ziyaret etmeye geldiler: hemen
mi, yoksa doğumdan sonra mı ?
Yıldızbilimciler İsa doğduğunda hemen
onu ziyarete gelmediler, aradan uzun
bir süre geçtikten sonra geldiler
(Matta 2:16). Hirodes madem iki
yaşından küçük bebekleri öldürdü,
onun hesaplamasına göre İsa iki yaşın
altında olması gerekiyordu. Bu da bize
gösteriyor ki, yıldızbilimciler İsa'nın
doğumundan uzun bir süre sonra
ziyarete geldi - hemen değil.
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3. İsa bir ahırda mı doğdu ?
Luka 2:6-7 okuyun. Burada 'han' ve
'yemlik' sözcükleri bizim kafamızda
öyle bir senaryo canlandırıyor, sanki
İsa Mesih bir ahırda doğdu. Ama o
ayetleri orijinal dilde analiz edersek
başka bir sey görüyoruz: 'Han' için
kullanılan söz grekçe 'kataluma'dır. O
da türkçe 'misafir odası' demektir.
Aynı sözcük Luka 22:11'de
kullanılıyor, ne zaman İsa Petrus'la
Yuhanna'yı gönderiyor, Fısıh Bayramı
için toplantı salonu ayarlasınlar.
O zamanki Yahudilerin geleneklerine göre, evlerinde üç bölüm vardı: misafir odası,
oturma odası ve misafirlerin hayvanlarını ağarlamak için özel bir yer. "Handa yer yoktu"
derken, herhalde Yusuf ve Meryem akrabalarına gittiler, ama onlara misafir odasında yer
olmadığı için, oturma odasında onlara yer verdiler. Ve İsa Mesih doğduktan sonra onu
oturma odasına yakın olan yemliğe yatırdılar.

B. İsa Mesih'in doğuş sahnesi
Şimdi de Matta ve Luka inciline göre İsa Mesih'in doğuşunda neler oldu diye detaylı olarak
inceleyelim: Luka 2:1-7 okuyun !

1. tarih
Luka 2:1-2 - Luka'nın yazdığına göre, İsa Mesih Roma imparatoru
sezar Augustus'un emparatorluk yaptığı yıllarda doğdu. İsa Mesih'in
doğuşu bir mitoloji, bir kurgu değildi, tarihsel bir olay idi.

2. yer
Luka 2:4-5 - Sonra görüyoruz, nasıl Yusuf ve
Meryem kayıt yapmak için Beytlehem'e gittiler.
Ve tam oradayken Meryem doğum yaptı. Bu olay
ilk bakışta her ne kadar rastlantı olarak gözükse
de, bu aslında Tanrı’nın planı idi. Peygamberlik
sözune göre (Mika 5:2 bkz.) Mesih'in
Beytlehemde doğması gerekiyordu. Bu olayda
Tanrı’nın egemen olduğunu görüyoruz: imparator
Augustus'u kullanarak Yusuf ve Meryem'i
Nasıra'dan çağırttı ve doğumun Beytlehem'de
gerçekleşmesini sağladı. Rabbimiz, bütün imparatorların üzerinde egemen olan kralların
kralıdır !

3. yemlik
Luka 2:6-7 - İsa Mesih doğduktan sonra bir yemliğe yatırıldı. O da bir tesadüf değildi.
Tanrı, İsa Mesih'in yemlikte yatmasıyla bize bir mesaj vermek istedi:
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O yıllarda Fısıh Bayramı'nda kesilecek olan kuzuları yetiştirmek için özel çobanlar vardı.
Onlar da küçük kuzulara büyük titizlikle bakardılar: soğuktan ölmesinler diye kuzuları
bezlere sarıp yemliğe yatırdılar.
Fısıh Bayramı'nda kesilen kurbanlar bir yaşında kusursuz koyun olması gerekiyordu. İsa
Mesih'in yemlikte yatması, Tanrının biricik oğlunu dünyaya nasıl ve ne için gönderdiğini
gösteriyor: bembeyaz, günahsız bir kuzu gibi. Ve o kuzu günahsız olarak tüm dünyanın
günahı uğruna çarmıhta kendini kurban edecekti (Yuhanna 1:29, İbraniler 9:25-26 27-28,
10:11-12).
- Matta inciline göre İsa Mesih'in doğum öncesi gelişen olaylar (Matta 1:18-25 bkz.)

4. nişanlı olmak
Matta 1:18-20 - Yahudi kültürüne göre nişan çok önemli bir şeydi. Çocuk ve kız
evlenmeden önce aralarında sözleşerek bir nişan yaparlardı. Nişanı yaptıktan sonra
hemen evlenmezlerdi. Kız, anası ve babasının evinde güveyi bekliyordu. Bu bekleme
süreci bir yıl, bazen de iki yıl sürerdi.
Bu süreç içerisinde damat yaşayacakları evi hazırlıyordu. Ancak bu süreçten sonra evlilik
gerçekleşirdi. Musa’nın kanununa göre nişan o kadar ciddi idi ki, onu bozan kişi ölümü
hak ederdi (Yas.Tekr. 22:25 bkz.) Yusuf, Meryem için ölum cezası isteyebilirdi, ama
istemedi.

C. 'Tenleşmenin' amacı nedir ?
Matta ve Luka incilinde İsa Mesih'in
doğuşuna baktık. Şimdi sadece nasıl oldu
diye sormuyoruz, neden öyle oldu ve bütün
bu olayların anlamı nedir diye soracaz.
Tanrı beden alıp Mesih İsa aracılığıyla
dünyamıza gelmesinin bir önemi var
mıydı ? Varsa neydi ?
Matta 1:20-21 okuyun!
Bu olaydan önce Tanrı zaten meleğini
gönderip Meryem'e hamile kalacağını
bildirdi. Rahmindeki çocuk da Kutsal Ruh'tan olacaktı (Luka 1:28-35). Şimdi de Yusuf'a
aynı haberi veriyor: Meryem'in rahmindeki çocuk, Kutsal Ruh'tan beden aldı.

1. Neden İsa Mesih'in bakireden dogması lazımdı ?
• İsa Mesih, insan özelliklerine, bir insan bedenine, bir insan kimliğine sahip olması
gerekiyordu ve onun için bir insan olarak doğması önemliydi.
• Kim Tanrıya karşı günah işledi: bir insan. Aynı zaman günahın cezası ölümdür (Rom 6:24
oku). İşte, onun için bu cezayı ödeyen yine bir insan olması lazımdı.
• Ama yeryüzünde hiç günahsız insan yok ! Herkes günah işledi (Rom 4:23) ve herkes
ölümü hak ediyor. O zaman başkasının günahını nasıl ödesin ki !
• Bu cezayı ödeyebilecek insan günahsız ve kusursuz olmalıydı. Öyle bir şey yalnız Tanrı
yapabilir: bir beden alarak günahsız ve kusursuz bir insan oldu.
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• Eski Antlaşma'da Tanrı geçici bir süre için bir kurban sistemi sağladı. Fakat bu hayvan
kurbanlarının kanı, günahın çezasını ödeyemezdi, sadece simgesel olarak günahlarımızı
örterdi (Rom 10:1-4 oku).
• Ama bu kurban sisteminin daha büyük bir amacı vardı: gelecek olan gerçek kurbanı
işaret etti, o da Tanrı kuzusu İsa Mesih oldu (Rom 9:23 oku). Demek, son ve asıl kurban
bir insan olacaktı. İsa da bir kadından, yani bir insandan doğarak insan oldu. Ancak bu
yolda bizim gibi bir insan kimliği alabilirdi.
• Ama sadece bir insandan doğmakla kalmadı, bir bakireden doğdu. Bu benzersiz mucize
Kutsal Ruh'un işiyidi ve onun sayesinde İsa'da günahlı insan doğası yoktu. Evet, o
tamamıyla kusursuz, günahsız bir kişiydi (2.Kor 5:21, İbr 4:15, Rom 8:13 oku).
• Pavlus yazıyor: "Tanrı, insan günahını bir bedende yargıladı" (Rom 8:3). Tanrı günahı
neden bir bedende yargıladı? Onda fırsat yok muydu, beden almadan günahı yargılasın ?
Evet, öyle yapabilirdi... ama o zaman biz kurtulamazdık !!!
• Ama Tanrı, Mesih İsa’da beden alıp, bakire Meryem’den bir insan olarak dünyamıza
geldi ve kusursuz, günahsız bir insan oldu. Gerçek bir kurban olarak günahlarımızın
cezasını ödedi (Yuh 1:29; İbr 9:25-28 10:5,10-13)
• Bu öğretiş akıla ters düşmüyor mu? Tanrı öz yapısında ölümsüz değil midir? O zaman
ölümsüz bir Tanrı nasıl bizim yerimize ölebilir? Ama dikkat: Tanrı, Mesih İsa’da beden
alınca tanrılığından vaz geçmedi, ama tanrılığına insan tabiatını ekledi ve böylece tek
bir kişi olarak iki doğaya sahip oldu (Rom 9:5, Fil 2:6-7 oku).
• İsa Tanrıdır derken, aslında demek istediğimiz şudur: İsa hem Tanrı, hem de insan idi.
Çarmıhta bizim yerimize ölen, elbette Tanrı değildi, Onun insan doğasıydı. Bizim
yerimize ölüp günahımızın cezasını ödeyebilsin diye bakireden doğrulması şart idi, bir
insan kimliğine ve günahsız bir doğaya sahip olması şart idi.

2. İsa adı ne anlama geliyor ?
• Matta 1:21 - İbranice, yani orijinal dilde 'İsa' adı 'Yehoşua' yada 'Yeşua' olarak geçiyor.
Onun türkçe karşılığı: 'Rab kurtarır'. Peki, İsa bizi nelerden kurtaracak ? Değil Roma
İmparatorluğu'nun egemenliğinden, ama bizi günahtan, ölümden ve Şeytanın
egemenliğinden kurtarmaya geldi !

3. İsa Mesih'in doğumu Eski Atlaşma'da kimin doğumuna benziyor ?
• Hakimler 13:2-11 - Eski Antlaşma'da hakim
Şimşon'un doğumuyla İsa Mesih'in
doğumunda paralellikleri var. Onları şimdi
karşılaştıralım:
• İsa Mesih'in doğumunda melek önce
Meryem'e sonra Yusuf'a görunuyor ve
rahimdeki çocuğun özel biri olduğu
söylüyor. Aynısı Şimşon'un doğumunda
oluyor: melek önce Şimşon'un annesine,
sonra babasına görünüyor ve rahimdeki
çocuğun özel olduğunu söylüyor.
• Fakat yine de büyük bir fark var: Şimşon, Tanrının halkını ancak Filistinlilerden
kurtarmak için doğdu. Fakat İsa Mesih tüm dünyayı günahtan kurtarmaya geldi.
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4. Yeşaya'nın peygamberlik sözü

• Matta 1:22 - "söz yerine gelsin diye oldu". Peygamber Yeşaya, Mesih'in doğuşuyla ilgili
büyük bir peygamberlik yaptı: “Bir kız gebe kalacak... doğacak çocuk 'İmanuel olacak'”.
• Matta da o peygamberlik sözünden (Yeşaya 7:14) alıntı yapıp onun gerçekleştiğini
gösteriyor: İsa beklenen Mesih ve kurtarıcıdır, 'İmanuel' odur. Hem de Yeşaya'nın sözleri
öyle açıklıyor ki, bir bakire (!) gebe kalacak. Yani hiç bir cinsel ilişki olmadan, Mesihi
dünyaya getirecek.
• Bu peygamberlik sözu aslında iki defa gerçekleşti: birinçi defa kral Ahaz'ın günlerinde,
ama asıl ve son anlamda Mesih İsa'nın doğuşuyla gerçekleşmiş oldu.
İbranicede 'kız' için kullanılan iki ayrı sözcük var:
1. 'bethulah' = olgun ve evlilige hazır bir kız
2. 'almah' = erkekle hiç birleşmemiş bir bakire kız
Ve Yeşaya bu ayetteki gebe kalacak olan kız için 'almah' sözünü kullanıyor, yani doğacak
olan kurtarıcının bakireden doğacağını vurguluyor. İsa'nın İmanuel olabilmesi için,
bakireden doğması önemliydi. O, Tanrı özünden beden alıp bakireden doğduğu için ona
İmanuel denmesinde hiçbir sakınca yoktur.
• İmanuel 'Tanrı bizimle' anlamına geliyor. Bu söz Eski Atlaşma zamanında gündelik
yaşamda kullanılıyordu. Örneğin, İsrail savaşa gittiğinde birbirlerine 'İmanuel' diyerek
cesaret verirdiler. Yani, onlar için bu söz "Tanrı bizimle bize yardım edecek" anlamına
gelirdi.
• İsa Mesih'in doğuşuyla birlikte İmanuel sözu daha büyük bir anlam taşımaya başladı.
Tanrı sadece gündelik yaşamlarımızda bizimle olmakla, bize yardım etmekle kalmadı,
ama bizzat kendisi Mesih İsa’da beden alarak (tenleşme) aramızda yaşamaya, bizlere
yakın olmaya geldi.
• Tanrı ilk başta insanları günahsız ve Tanrı’yla sonsuz bir ilişki için yarattı. Fakat herkes
günah işlediği için Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı (Rom 3:23). Biz ne de yapsak,
Tanrının yüceliğine erişemezdik, ancak Tanrının yüceliği bize erişmesi lazımdı. Tanrı,
İsa’da beden alarak, günah yüzünden ondan uzak kalan insanlara yakın olmaya geldi
• Bu hakikat Yuhanna 1:14 ayetinde çok güzel dile getiriliyor: "Söz, insan olup aramızda
yaşadı". Burada 'insan oldu' sözü aslında 'et oldu, beden oldu, ten oldu' olarak geçiyor.
Ve o yüzden Tanrının insan biçimine girmesi için 'tenleşme' sözünü kullanıyoruz; yada
Latince olarak 'enkarnasyon'.
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• Ayette geçen öbür söz, yani 'aramızda yaşadı', Grekçede 'çadır kurdu' diye geçiyor.
Tanrı Eski Atlaşma'da, insanlara yakın olabilmek için, çadır biçiminde bir tapınak
sistemi yapmalarını buyurdu.
• Ama şimdi İsa Mesih’te beden alarak, yeni tapınağımız, yeni Tanrı çadırımız o oldu.
Oysa yeni tapınağımız eskisinden kat kat üstündür. Eski Antlaşma'daki tapınak sadece
gelecek ve asıl tapınağın bir örneği idi, bir modeli idi. Aslısı şimdi geldi, İsa Mesihin'in
doğuşunda onu da kutluyoruz.

5. Tenleşmenin başka amaçları
Tanrının tenleşmesinin (enkarnasyonun), dünyaya gelmesinin üç başka amacı da var:
• Gal 4:4-6 - Rab bizi yasadan özgür kılmak istedi. Artık birer köle değiliz, çünkü O bize
oğulluk hakkını verdi.
• Rom 8:3 - Aynı zaman Rab bizi değil sadece günahın cezasından, ama günahın
gücünden de özgür kıldı.
• Fil 2:5-6 - Bizim dünyamıza inmekle Rab bize bir örnek braktı: biz de Onun yaptığını
kopya edip kendimizi açaltalım, hizmet etmeye öğrenelim.
Evet, Noel bayramınız kutlu olsun. Rab sizi bereketlesin. Birlikte dua edip Rabbin
dünyamıza geldiği ve gökle yeri birleştirdiği için ona şükredelim, kardeşler.
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