
Yeşaya Geleceği Görüyor

Çocuklar için Kutsal Kitap 
sunar



Yazarı: Edward Hughes

Resimleyen: Jonathan Hay

Uyarlayan: Mary-Anne S.

Tercüme eden: Nurcan Duran

Üreten: Bible for Children
www.M1914.org

©2010 Bible for Children, Inc.
Lisans: Satmadığınız sürece bu hikayeyi kopya 

edebilir ya da print edebilirsiniz.



Yeşaya bir peygamberdi.

Uzziya 

Yotam 

Ahaz

Hizkiya 



Onun işi insanlara Tanrı’nın ne
söylediğini anlatmaktı.

Uzziya 

Yotam 

Ahaz

Hizkiya 



İnsanlar her zaman Tanrı’nın
Sözü’nü dinlemek istemiyordu

ama
Yeşaya …

Uzziya 

Yotam 

Ahaz

Hizkiya 



… asla Tanrı’yı hayal kırıklığına 
uğratmadı.

Uzziya 

Yotam 

Ahaz

Hizkiya 



Yeşaya dört farklı kralın saltanatları
boyunca

vaaz
verdi.

Uzziya 

Yotam 

Ahaz

Hizkiya 



Kral Uzziya Yahuda topraklarını 
Yeruşalim şehrinden yönetti.



İlk başta, Rab’bin gözünde doğru 
olanı yaptığından dolayı Tanrı 
Uzziya’yı bereketledi.



Ama Uzziya gururlandı ve 
Tanrı’ya itaat etmeyi bıraktı.  
O bir cüzamlı oldu ve ölene 
dek yalnız yaşamak zorunda 
kaldı. 



Kral Uzziya 60 yılı aşkın bir
süre hüküm sürdü.  Öldüğünde, 
oğlu Yotam onun yerini 
aldı ve on yedi sene 
hüküm sürdü.



Tanrı Yotam’ı bereketledi çünkü
o Tanrı’nın Yeşaya ve diğer 
peygamberler aracılığıyla
söylemek zorunda
olduklarını dinledi. 



Kral Yotam’ın oğlu Ahaz’dı.  Ahaz 
krallık yapmaya başladığında 
yirmi yaşındaydı ve 
Yeruşalim’de on altı
yıl hüküm sürdü.



Ahaz Tanrı’yı umursamadı.  Putlara 
ve sahte tanrılara taptı ve aynı şeyi 
yapmaları için Tanrı’nın   halkından 
pek çoğunu da 
yönlendirdi. 



Tanrı bir sonraki kralı,
Hizkiya’yı bereketledi
çünkü o bütün putları

ve sahte tanrıları
kaldırdı ve gerçek
Tanrı’ya dua etti.  



Bir düşman ordusu Yahuda’ya 
saldırdığında, Hizkiya
ordusunun kazanmak

için çok zayıf olduğunu
biliyordu.  Yeşaya’dan
Tanrı’nın yardımı için
dua etmesini istedi. 



Yeşaya şu mesajı Krala yolladı.  
“RAB şunu söylüyor: Bu 
ordudan korkma …



... onun düşmesini sağlayacağım …”
Kısa bir süre sonra, Tanrı düşman 
ordusunun Hizkiya ile 
savaşmadan

ayrılmasını
sağladı. 



Çevresindeki 
insanların

Tanrı’yı
pek ...



... 
düşünmemesine

rağmen,
Yeşaya

O’nun
hakkında

çok
düşündü.



Bir gün, uykuda
değilken
bir rüya
görmeye

benzeyen
bir

görüm
gördü.



Görümde,
Yeşaya

RAB’bin
ne kadar
görkemli

ve
kutsal

olduğunu
gördü. 



“Kimi göndereyim?”
diye Tanrı görümde 
sordu.  “Buradayım, 
beni gönder,” diye 
yanıtladı Yeşaya.



Tanrı ne isterse 
istesin yapmaya ve 
nereye gitmesini 
isterse istesin 
gitmeye hazırdı. 



Belki Yeşaya Tanrı’nın onu Tanrı 
hakkında duymamış olan çok 

uzaktaki insanlara göndereceğini 
düşündü.



Ama hayır, Tanrı bunu
yapmadı. 



Yeşaya’nın halkına anlatması
gereken başka şeyler vardı- güçlü  

bir kurtarıcı olacak
ve onları
bütün …



… düşmanlarından ve günahlarından
kurtaracak olan bir Kişi hakkında

harika
şeyler.



Yahudi halkı bu Kişiyi “Mesih”
olarak nitelendirdi.



Tanrı’nın Mesih’i göndermesini 
beklemelerine rağmen, …



… birçok kişi sanki O hiç 
gelmeyecekmiş gibi

yaşadı. 



Yeşaya’nın
Mesih

hakkında
söylediği
her şey

kitabında
yazılıdır.



Onlar
olmadan
yüzlerce
yıl önce
bunları
yazmış

olmasına
rağmen, ...



... Yeşaya’nın
Mesih

hakkında
söyledikleri

yerine
gelecekti.



Yeşaya Tanrı’nın 
Kendisinin bir 
belirti          vereceğini 

söyledi.  Şöyle
dedi, “İşte kız gebe

kalıp bir oğul
doğuracak              ve adını

İmmanuel 
koyacak.”



İnsanlar 
Yeşaya’nın 

Tanrı’nın 
Mesih’i hakkında 

konuştuğunu anladılar 
çünkü bir kadın 

hem bakire     olup hem 
de çocuk

doğuramazdı.



Ayrıca, İmmanuel 
isminin 

anlamı
Tanrı

bizimledir! 



“Çünkü bize bir 
Çocuk doğacak, bize 
bir Oğul verilecek 
ve yönetim O’nun 
omuzlarında olacak.  
Ve O’nun adı Harika 
Öğütçü, Güçlü Tanrı, 
Ebedi Baba, Esenlik 
Önderi olacak.”



Yeşaya Tanrı’nın 
vaatlerinin yerine 
geleceğinden 
öylesine emindi ki, 
olay sanki zaten 
olmuş gibi konuştu.  
Buna peygamberlik 
denir. 



Yeşaya Mesih’in büyük olacağını ve 
büyük şeyler yapacağını söyledi.  
Tanrı ayrıca Yeşaya’nın 
halka Mesih’in acı
çekeceğini ve 
öldürüleceğini 
anlatmasını
da istedi.



Yeşaya Mesih’in hem büyük ve güçlü
olup da aynı zamanda nasıl zayıf 
olup yaralanacağını
merak etmiş
olabilir.



Ama Yeşaya Tanrı ile tartışmadı – o 
sadece Tanrı’nın ondan söylemesini 
istediklerini tekrar etti.  
Tanrı peygamberliğin 
yerine gelmesini 
sağlayacaktı. 



Mesih geliyordu – Sadece Yahudi 
halkı için değil.  Tanrı Yeşaya’ya 
Mesih’in “Uluslara bir ışık,” olacağını 
söyledi.  Uluslar dünyadaki Yahudi 
olmayan bütün halktır.



Tanrı herkesi seviyor ve O’nun 
Mesih’i herkesi bereketlemek ve 
dünyanın her yerine kurtuluş 
getirmek için gelecekti.



“Yeşaya Geleceği Görüyor”

Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir 
hikaye

Yeşaya 1, 6, 7, 9, 53

“Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar.”
Mezmur 119:130



Son



Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan 
ve O’nu tanımanı isteyen harika Tanrımız 

hakkında anlatır.

Tanrı, O’nun günah olarak adlandırdığı, 
kötü şeyleri yaptığımızı bilir.  Günahın 

cezası ölümdür fakat Tanrı sizi çok 
sevdiği için tek Oğlu’nu, İsa’yı, Çarmıh 

üzerinde ölmesi ve günahlarınız için cezayı 
çekmesi için gönderdi.



Eğer gerçeğin bu olduğuna inanıyorsanız, 
Tanrı’ya şunları söyleyin: Sevgili İsa, Senin 

Tanrı olduğuna ve benim günahlarım için 
ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden 

yaşıyor olduğuna inanıyorum.  Lütfen 
yaşamıma gel ve günahlarımı affet, öyle ki 

şimdi yeni yaşama sahip olabileyim ve bir gün 
sonsuza dek Seninle birlikte olmak için 

gidebileyim.  Senin çocuğun olarak Sana itaat 
edebilmem ve Senin için yaşayabilmem için 

bana yardım et.  Amin. 

Her gün Kutsal Kitap’ı okuyun ve Tanrı’yla 
konuşun!  Yuhanna 3:16




