Dünyaya gelen sa Mesih
(Matta 11:2-19)

Tanr gerçek Baba d r. O lanetin alt nda olanlar kurtarmak için Oğlu nu dünyaya gönderdi.
O nu ke if edebilsin diye önce peygamberleri gönderdi. Ama Malaki peygamberden sonra
art k peygamber yoktu. RAB bin büyük ve korkunç günü gelmeden önce size Peygamber
lyas` göndereceğim. O babalar n yüreklerini çocuklar na, çocuklar n yüreklerini babalar na
döndürecek. Öyle ki, gelip ülkeyi lanetleyerek yok etmeyeyim. (Malaki 4:5-6) denen sozden
sonra sraililer dört yüz y ldan daha uzun zamand r Tanr n n sözünü i itemedi. Ama bu s rada
birdenbire vaftizci Yahya ortaya ç kt .
Tanr ve insan aras nda bölücülük yapan vard r. Bu insan n dü man d r. Gözle görünmeyen
eytan n n egemenliği vard r. sa Eğer eytan eytan` kovarsa, kendi içinde bölünmü
demektir. Bu durumda onun egemenliği nas l ayakta kalabilir? (Matta 12:26) diye söylediği
gibi onun egemenliği sistemlidir, üyeleri birbirine yard m etmektedir. Mesela Matta 12:4345 te de yan na kendisinden kötü yedi ruh daha al r ve eve girip yerle irler (Matta 12:43-45)
dedi. Eyüp ün hikâyesi hem onun iman n gösterir hemde blis nas l çal t ğ n gösterir. blis
Eyüp ün ailesine sürekli s k nt verdi. Aden bahçesindeki Adem in günah ndan dolay insan
blis in kölesi oldu.
Söz beden al p gelmesinin sebebi insanlar yarg layarak s k nt vermek için değildir, insan
mahvetmeye çal an dü man n yapt klar na son vermek içindir. Mesih sa y bulmak için birinci
olarak peygamberlerin tan kl klar n ara t rmak gerekir. Yani Kutsal Kitab ara t rmak gerekir.
ikinci olarak, bizden önce iman etmi olanlar n tan kl klar n i itmek gerekir. Üçüncü olarak
Kutsal Ruh un tan kl klar gerekir. Kutsal Ruh sa n n yapt klar na O nun söylediklerine tan kl k
eder.
Tanr Yasa ve peygamber arac l ğ yla sraililerin kurtar c olan Mesih i beklemesini sağlad .
ama dört yüz y ldan fazla Tanr dan haber gelmedi. En son peygamberlik lyas la ilgili
peygamberlik olduğu için insanlar lyas bekliyorlard . Ama asl nda insanlar n s k nt s n
kald racak olan Mesih i beklemeliydi. Böyle durumda Yeru alim deki Yahudiler ba kâhinler ve
levilileri Yahya ya göndererek sen kimsin? diye sordular. Yahya Ben Mesih değilim diye
yan t n verdi. O zaman Öyleyse sen kimsin? lyas m s n? diye sordular. Yahya ise Değilim
dedi (Yuhanna 1:19-21).
Asl nda Vaftizci Yahya lyas t . Peygamber Malaki nin bahsettiği lyas n göreviyle meleğin
Yahya n n babas na anlatt ğ Yahya n n görevi tam ayn yd (Luka 1:17). Yeru alim den gelenler
Sen beklediğimiz peygamber misin? diye sordular. Yasa n n Tekrar 18:15 te Musa n n
bahsettiği peygamberdi. Petrus da bu peygamberin sa Mesih olduğuna cesur bir ekilde
tan kl k etti (Elçilerin i leri 3:20-23). Yahya Hay r yan t n verince Bu kez, Kim olduğunu
söyle de bizi gönderenlere bir yan t verelim dediler. Kendin için ne diyorsun? diye sordular.
O zaman Yahya Peygamber Ye aya`n n dediği gibi, `Rab`bin yolunu düzleyin` diye çölde
hayk ran n sesiyim ben diye Ye aya 40:3 ayeti kulland (Yuhanna 1:21:23). O zaman Ferisiler
Sen Mesih, lyas ya da beklediğimiz peygamber değilsen, niye vaftiz ediyorsun? diye
sordular. Yahya Ben suyla vaftiz ediyorum, ama aran zda tan mad ğ n z biri duruyor. Benden
sonra gelen O`dur. Ben O`nun çar ğ n n bağ n çözmeye bile lay k değilim diye yan t n verdi
(Yuhanna 1:24-27).
Yahya öğrencilerini sa ya göndererek Gelecek Olan sen misin, yoksa ba kas n m
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bekleyelim? diye sorunca sa Yahya`n n öğrencilerine öyle kar l k verdi: Gidin, görüp
i ittiklerinizi Yahya`ya bildirin. Körlerin gözleri aç l yor, kötürümler yürüyor, cüzaml lar temiz
k l n yor, sağ rlar i itiyor, ölüler diriliyor ve Müjde yoksullara duyuruluyor. Yani Ye aya
peygmaberin bahsettiği kurtar c kendisi olduğunu aç klad (Ye aya 61:1). Petrus da
Ye aya n n peygamberliğinin
sa Mesih le ilgili olduğuna tan kl k etti. Bu
ekilde
peygamberlerin tan kl klar na imanl lar n tan kl klar art ld (Elçilerin i leri 10:36-44).
Yahya n n sorusuna sa n n cevab Ben Mesih im sen lyas s n oluyor. sa Matta 11:7-15 te
öyle dedi: Çöle ne görmeye gittiniz? Rüzgarda sallanan bir kam m ? Söyleyin, ne görmeye
gittiniz? Pahal giysiler giymi bir adam m ? Oysa pahal giysi giyenler, kral saraylar nda
bulunur. Öyleyse ne görmeye gittiniz? Bir peygamber mi? Evet! Size unu söyleyeyim,
gördüğünüz ki i peygamberden de üstündür. ` te, habercimi senin önünden gönderiyorum; O
önden gidip senin yolunu haz rlayacak` diye yaz lm
olan sözler onunla ilgilidir. Size
doğrusunu söyleyeyim, kad ndan doğanlar aras nda Vaftizci Yahya`dan daha üstün biri
ç kmam t r. Bununla birlikte, Göklerin Egemenliği`nde en küçük olan ondan üstündür. Vaftizci
Yahya`n n ortaya ç kt ğ günden bu yana Göklerin Egemenliği zorlan yor, zorlu ki iler onu ele
geçirmeye çal yor. Yahya`ya dek bütün peygamberlerle Kutsal Yasa, olacaklar önceden
bildirdiler. Eğer bunu kabul etmek isterseniz, gelecek olan lyas odur. Kulağ olan, i itsin!
Son peygamber Yahya sa y tan tt ğ gün art k cennet yakla t ve sa Tanr n n vaadine göre
Mesih görevini yapmaya ba lad . Yahya kendi görevini tamamlad sa çal maya ba larken o
hapisteydi, sonuçta kendi öğrencilerini sa ya teslim ettikten sonra orada öldü. Yuhanna 3:2630 da öyle dedi:
nsan, kendisine gökten verilmedikçe hiçbir ey alamaz. `Ben Mesih
değilim, ama O`nun öncüsü olarak gönderildim` dediğime siz kendiniz tan ks n z. Gelin
kiminse, güvey odur. Ama güveyin yan nda duran ve onu dinleyen dostu onun sesini i itince
çok sevinir. te benim sevincim böylece tamamland . O büyümeli, bense küçülmeliyim.
Vaftizci Yahya Baal n peygamberleri dört yüz elli ki iyi yenmi olan lyas tan daha büyüktür
ama biz blis i yok edip bizleri özgür k lmaya gelen Tanr n n Oğlu sa Mesih e sahip olanlar z.
O nun kan n içen bedenini yiyen O nun tan klar y z. Siz kimsiniz? diye biri sorduğunda biz
Ben sa ya tan kl k edenim! diye yan t verebilmemiz gerekir. Biz Kutsal Ruh la sa Mesih e
tan kl k edenleriz. Biz dünyaya gelen Mesih, kurtar c m zla görü mü olanlar z.
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