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1. Birinci Advent, ”Adventus humiliationis”
Matta 21:1-11
(Yalın yazı, gençlere sorulabilen sorudur)
Advent devresi
Kilise Yılı Noel Bayramından (25 Aralık) dört hafta önce Advent devresiyle başlar. Bu devre,
Noel’e hazırlanmak için (yani İsa Mesih’in gelişine hazırlanmak için) bir süredir. “Advent”
sözcüğü “varış” veya “geliş” anlamında kullanılır. Mesih İsa doğmadan önce Allah’ın
gönderdiği peygamberler Mesih’in geleceğini duyurdular. Advent devresinde cemaat Allah’ın
bu vaatlerini tekrar kabul eder ve onların yerine getirilmesini açıklayan Müjde’yi duymaya
hazırlanır.
Advent ve Oruç devresinde ayinlerde kullanılan mor renk, tövbe, pişmanlık ve beklemeyi ifade
eder. Ancak birinci Adventin rengi beyazdır. Beyaz Allah’ın kutsallığını ve temizliğini ifade
eder.
Advent devresi döneminde, İsa Mesih’in gelişine çeşitli noktalardan odaklanılır: Birinci
Adventin konusu İsa’nın uzun zamandır beklenen Mesih olarak gelişini ve halka verilen
vaatlerin yerine getirmesini vurgular.
Birinci Advent mumu
Mumdan yansıyan ışık karanlığı aydınlatmaya yeterli olur, bu da ışığın, karanlıktan daha etkili
olduğunu gösterir. Ayrıca mum ışığı duayı da sembolize eder. Noel’den önceki dört Pazar
gününün her birinde bir mum daha yakılır. Noel dönemi yaklaştıkça mumların sayısı ve
onlardan gelen ışık da artar.
Birinci Advent mumu beklemenin ve ümidin sembolüdür. İsa Mesih bu dünyanın tek ümididir,
çünkü kurtuluş sadece İsa’dadır. Allah tüm vaatlerini yerine getirdi ve getirmeye devam
ediyor! Allah vaat edilen İsa Mesih’i bu dünyaya gönderdi ve bir gün İsa’nın ikinci geliş vaadi
de gerçekleşecektir.
- Kutsal Kitap’taki Allah veya İsa tarafından verilen vaatlerden bazılarını hatırlıyor musun?
Örneğin, Allah bu dünyaya bir Kurtarıcı göndereceğine söz verdi. İsa Mesih her gün bizimle
birlikte olacağına söz verdi.
Genellikle insanlar birini beklerken onun gelişi için hazırlık yaparlar, örneğin: Bir bebek
doğmadan önce veya evimize bir misafir gelmeden önce yapmamız gereken birçok hazırlık
vardır. Birini beklemek, bize heyecan, neşe ve bazen de belki biraz korku verebilir.
- Noel’den önce (yani İsa’nın doğuş bayramından önce) ne tür hazırlıklar yapabiliriz?
Evde veya kilisede pek çok şey yapabiliriz ama bizim yapmamız gereken en önemli hazırlık
dua etmek ve Kutsal Kitap’ı okumaktır.
Birinci Advent, ”adventus humiliationis”= alçakgönüllülük
- Alçakgönüllü bir kişi hangi sıfatlarla tanımlanabilir?
(Örneğin: itaatkâr, söz dinleyen, sadık, hizmet eden, boyun eğen)
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Advent devresinin birinci Pazar gününün ana metni İsa’nın eşekle Yeruşalim’e girişidir. İsa,
dünyasal krallar gibi değil, eşeğe binmiş, alçakgönüllü biri olarak Yeruşalim’e girdi. Böylece
peygamber Zekeriya’nın vaat edilen Kral’a dair sözlerini yerine getirdi.
Hristiyanların en önemli bayramları olan Noel ve Paskalya birbirine bağlıdır.
İsa Mesih’in yeryüzüne geliş sebebi bütün insanlık uğruna ölmesi ve üç gün sonra ölümden
dirilmesi idi, ama bunların gerçekleşebilmesi için, önce İsa’nın beden alıp dünyaya gelmesi
gerekiyordu. İşte bu yüzden Noel bayramı ve Paskalya bayramı birbirini izler, eğer biri
olmasaydı diğerinin de olması mümkün olmayacaktı, kilise yılı takvimine göre hem Noel
devresinin hem de Paskalya devresinin birinci (ana) konusu aynıdır: İsa Mesih’in Yeruşalim’e
girişi. İsa’nın beden alıp dünyaya gelişini kutladığımız Noel bayramı, asıl anlamını İsa’nın
acıları, ölümü ve dirilişinden, yani Paskalya’dan almaktadır.
Matta 21:1-11
- İsa ve öğrencileri neden Yeruşalim’e gitmek istedi?
Fısıh bayramını kutlamaya gittiler. İsa Mesih Yeruşalim’de neler olacağını çok iyi
biliyordu. Çarmıha gerilecekti. Fakat bunu bildiği halde gitti, çünkü Göklerdeki Baba
Allah’ın isteğini yerine getirmek istedi.
-

Paskalya (yani Fısıh) Bayramı neden Yahudiler tarafından kutlanırdı?
Allah Yahudi halkını Mısır’daki kölelikten kurtardı ve salıverilmesini sağladı. Paskalya
İngilizce olarak ‘Pass over’ anlamına gelir, yani geçmek/görmemek.
Eski Antlaşma’da Mısırdan Çıkış kitabında Allah Musa’ya şöyle dedi: “O gece Mısır’dan
geçeceğim. Hem insanların hem de hayvanların bütün ilk doğanlarını öldüreceğim. Mısır’ın bütün
ilahlarını yargılayacağım. Ben RAB’bim. Bulunduğunuz evlerin üzerindeki kan sizin için belirti olacak.
Kanı görünce üzerinizden geçeceğim. Mısır’ı cezalandırırken ölüm saçan size hiçbir zarar vermeyecek.
Bu gün sizin için anma günü olacak. Bu günü RAB’bin bayramı olarak kutlayacaksınız. Gelecek
kuşaklarınız boyunca sürekli bir kural olarak bu günü kutlayacaksınız.” (Mısırdan Çıkış 12:12-14)

-

İsa öğrencilerden ne istedi ve neden? (ayet 2-3)
Eski Antlaşma’da İsa Mesih’in Yeruşalim’e girişi ile ilgili peygamberlikler bulunur.
Demek ki, bu olay Allah tarafından planlanmış bir olaydı. Mesela peygamber Zekeriya
kitabı şöyle der: “Ey Siyon kızı, sevinçle coş! Sevinç çığlıkları at, ey Yeruşalim kızı! İşte
kralın! O adil kurtarıcı ve alçakgönüllüdür. Eşeğe, evet, sıpaya, eşek yavrusuna binmiş
sana geliyor!” (Zekeriya 9:9) Bu İsa Mesih hakkındaki peygamberliklerden biridir.

-

Zekeriya 9 bölüm ayet 9’a göre Mesih’i nasıl tanımlayabiliriz?
İsa Mesih adil ve alçakgönüllüdür. Bu doğru, İsa Mesih gerçekten böyledir.

Zekeriya’nın peygamberlik sözlerini hatırlayan halk Yeruşalim’e gelen İsa’yı Mesih olarak
tanıdı. Bu nedenle pek çok insan palmiye ağaçlarının dallarını koparıp onları İsa’nın geçtiği
yola serdi. Palmiye dalları zaferi sembolize ederdi. Allah nihayet vaat ettiği Mesih’i
göndermişti. İnsanların düşüncelerine göre, Mesih kral olarak onları Romalı hükümdarların
elinden özgür kılacaktı.
-

İsa neden bir sıpaya binerek Yeruşalim’e girdi?
Genellikle krallar bir yere yolculuk yapmak istediklerinde, yolculuklarını at üzerinde
gerçekleştirir ve böylece güçlerini de göstermiş olurlardı. Ama İsa’nın gelişi hiç de
dünyasal krallarınkine benzemiyordu. İsa alçakgönüllü olarak Yeruşalim’e girdi ve sıpa
da bunun bir işaretiydi. İsa Mesih yıllar önce Kendisi hakkındaki peygamberlik
sözlerini burada gerçekleştirdi. (2. Sam 16:1-2)
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-

-

-

Tıpkı bin yıl önce Kral Davut bir eşeğe bindiği gibi, şimdi de İsa Mesih (Davut’un
soyundan gelerek) Yeruşalim’e eşek üzerinde girdi.
İsa hangi bakımdan dünyasal krallar gibiydi? Hangi bakımdan onlardan farklıydı?
İnsanlar İsa Mesih’in krallığının ne tür bir krallık olduğunu doğru anladılar mı?
İsa Mesih gerçekten Allah’ın vaat ettiği Mesih’ti ve gerçekten bir Kraldı. Ancak İsa
dünyasal bir kral değildi, Allah’ın Egemenliğinin Kralıydı. İsa Romalı hükümdarlarla
savaşmayı planlamadı. O’nun baş düşmanı Şeytan’dır. İsa Mesih onunla savaşacak ve
onu yenecekti. Bu nasıl oldu? İsa Mesih çarmıhta ölerek ve ölümden dirilerek Şeytan’ı
yendi.
İnsanlar İsa’ya nasıl hitap etti? (ayet 9)
“Davut’un oğlu” –yani insanlar Mesih’in Davut’un soyundan geldiğini biliyordu.
Ayrıca halk İsa’ya “Hozana!” diye bağırdı.
Hozana ne anlama geliyor?
Hozana sözcüğü yardım etmek, kurtarmak anlamına gelir. Eski Antlaşma’da hozana
sadece Allah’a söylenen bir sözdü ve dua amaçlı kullanılırdı.
İsa Mesih Yeruşalim’e girdiğinde, insanlar O’nu Mesih olarak gördüler, çünkü O Mesih
hakkında söylenen Eski Antlaşma’daki peygamberlik sözlerini yerine getiriyordu.
Ayet 11 neden biraz şaşırtıcı?
Aynı tartışma bugünlerde hâlâ var: İsa bir peygamber mi, yoksa Mesih mi? Sen ne
düşünüyorsun?
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İsa Yeruşalim'e gitmek için hangi yolu izlemeli?
A

B

C
F

E

D

“Davut Oğlu'na hozana!
Rab'bin adıyla gelene
övgüler olsun,
En yücelerde hozana!”
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2. İkinci Advent, “Adventus glorificationis”
Luka 21:25-36
(Yalın yazı, gençlere sorulabilen sorudur)
- Advent kelimesinin anlamını hatırlıyor musun?
Advent “varış” veya “geliş” anlamına gelir. Eski Antlaşma’daki insanlar uzun süredir vaat
edilen Mesih’in doğmasını bekliyordu. Sonra, Allah’ın planına göre İsa Mesih bu dünyaya tam
olarak doğru yerde ve doğru zamanda geldi. İsa hayatını yüzde yüz Allah ve yüzde yüz insan
olarak yaşadı, çarmıhta öldü ve üçüncü gün dirildi.
Bugünlerde de İsa Mesih’e iman edenlerin tümü bir bekleyiş içerisinde. – Biz neyi bekliyoruz?
İsa’nın tekrar gelişini bekliyoruz. İsa Mesih tekrar gelecek, bu kesin bir bilgidir, çünkü Allah
her zaman verdiği vaatleri tutar. İsa Mesih tekrar geldiğinde Allah’ın Egemenliği tam olarak
gerçekleşmiş olacak.
Advent devresi döneminde, İsa Mesih’in gelişine çeşitli noktalardan odaklanılır: İkinci
Adventin konusu Mesih’in son günde Evrenin Kralı ve Yargıçı olarak yeryüzüne dönmesinden,
yani tekrar gelişinden söz eder.
İkinci Advent mumu
Birinci Advent mumu beklemenin sembolüdür. İkinci Advent mumu ise sevincin sembolüdür.
- Seni ne sevindiriyor?
Noel’in gerçek haberi Kurtarıcı İsa Mesih’in bu dünyaya doğmasıdır, ve bu haber bize büyük
sevinç verir. İsa Mesih’in doğumu bize kurtuluş, lütuf, ümit, bağışlanma, barış, sevinç,
özgürlük ve Allah’ın sevgisini getirdi. İsa Mesih hayatımızdaki sonsuz sevinç kaynağıdır. İsa
Mesih tekrar geldiğinde sevincimiz sonsuz olacaktır.
İkinci Advent, “Adventus glorificationis” = görkem
Advent devresinin ikinci Pazar gününün ana konusu Mesih’in son gün görkemli gelişidir. O
günün yaklaşması belli belirtilerden anlaşılabilir. Kurtuluş vaadi sıkıntı ve acı içinde yaşayan
insanlara verildi. Cemaat olarak bu vaadin yerine getirilmesini güvenle bekleyebiliriz.
Luka 21:25-36
- İsa tekrar gelmeden önce ne gibi belirtiler olacak? (ayet 25)
Son gün yaklaştıkça günah altında olan dünya daha da kötüye gidiyor. Biz bunu iyi
biliyoruz, çünkü her gün acı haberler duyuyoruz: savaş, felaketler, açlık vs. Fakat bizim
korkmamıza gerek yok, çünkü her şey Allah’ın ellerindedir ve biz zor zamanlarda O’na
güvenebiliriz.
- İsa Mesih ne şekilde geri gelecek? (ayet 27)
İsa Mesih saklı veya gizli bir şekilde geri gelmeyecek. Herkes O’nu görecek ve O’nun
Kral olduğu herkes için (yani hem iman edenler hem de iman etmeyenler için) belli
olacaktır. Kutsal Kitap şöyle der: “Öyle ki, İsa’nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer
altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için İsa Mesih’in
Rab olduğunu açıkça söylesin.” (Filipililer 2:10-11)
Biz İsa’nın tekrar gelişinin tarihini bilemeyiz. Fakat kimin geleceğini biliyoruz: İsa
Mesih Kral olarak gelecek.
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-

-

Sence, İsa’nın gelişinin hangi tarihte olacağını bilmememiz bizim için olumlu bir şey mi,
yoksa olumzuz bir şey mi?
İlkbaharda ağaçların yapraklarının nasıl yeniden canlandığını gördün mü? Bu olay bize
neyi hatırlatıyor?
İlkbaharda ağaçlara baktığında yaz sezonunun yakın olduğunu anlıyoruz. Ayetler 2931 aynı şeyi öğretiyor. Gerçekleşen bazı belirtilerden İsa’nın gelişinin yakın olduğunu
anlayabiliriz.
“Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.” (ayet
33) Bu Allah’ın bir vaadidir. – Bu ayet hakkında sen ne düşünüyorsun?
Allah ebedi, değişmez, kalıcıdır. Bunu bir düşün! Bizim için ne kadar rahatlatıcı bir
vaat, değil mi?

Ayrıca okuduğumuz metin bizi uyarıyor ve uyanık kalmamız gerektiğini hatırlatıyor.
- Metne göre, bize İsa'nın gelişinin yakın olduğunu unutturan şey ne olabilir? (ayet 34)
Günlük hayatımız o kadar yoğun ve ağır olabilir ki, Allah’ın bizi ne amaçla yarattığını
kolayca unutabiliriz. Dünyasal şeyler hakkında kolayca endişelenir ve Allah’ı unuturuz.
- Peki biz nasıl uyanık kalabiliriz? Uyanık kalmak ne demek – geceleri uyumamak
anlamına mı geliyor?
Cevap aslında oldukça basit: uyanık kalmamız için Kutsal Kitap’ı okumalı, dua etmeli,
ayine ve Rab’bin sofrasına katılmalıyız. Tek başımıza uyanık kalamayız ve O’nu
beklemekte sabırlı olamayız, ancak İsa Mesih bunu Kutsal Ruhu aracılığıyla yapar.
Biz İsa’nın tekrar gelişini beklemekteyiz. O küçük bir bebek olarak dünyaya geldi, ama
görkemli bir Kral olarak tekrar gelecek. İsa Mesih Göklerin Egemenliğinin Kralıdır, O’nun
gibisi yoktur. İsa Mesih’in tekrar dünyaya geleceği gün, tüm Hristiyanlar için bir düğün söleni
ve Noel’den daha büyük bir bayram olacaktır.
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Harfler yanlış sırada! Harfleri doğru sıraya koyarak bir kelime oluşturabilir misin?

YRE ___ ___ ___
EV ___ ___
ÖGK ___ ___ ___
ATRONDA ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
ACLAKKAK, ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ,
MAA ___ ___ ___
İBNEM ___ ___ ___ ___ ___
MZESRÖLİ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
SLAA ___ ___ ___ ___
DOTRANA ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
ILKAMCRAYKATAK. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
.

Bunu kim söyledi? ___ ___ ___
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3. Üçüncü Advent, ”Adventus spiritualis”
Luka 1:5-25, 57-64
(Yalın yazı, gençlere sorulabilen sorudur)
İsa’nın doğumundan önce O’nun yolunu hazırlamak için başka birinin daha dünyaya gelmesi
gerekiyordu.
- Kimin doğması gerekiyordu, hatırlıyor musunuz?
Vaftizci Yahya’nın doğumu da uzun zaman önce vaat edilmişti. Yeşaya Kitabı Yahya hakkında
şöyle der: “Şöyle haykırıyor bir ses: “Çölde RAB’bin yolunu hazırlayın, Bozkırda Tanrımız için
düz bir yol açın.” (Yeşaya 40:3) Yahya’nın sesi, insanları İsa’nın gelişine hazırlamak için
haykırıyordu. Allah’ın planına göre, Vaftizci Yahya İsa’dan önce gelmeliydi. Yahya bir
peygamberdi (ayrıca son peygamberdi) ve onun görevi İsa’yı tanıtmaktı.
Advent devresi döneminde, İsa Mesih’in gelişine çeşitli noktalardan odaklanılır. Üçüncü
Adventin konusu Mesih’in Kelam‘da ve sakramentlerde (Rab’bin Sofrası ve vaftiz) imanlıların
arasına gelişidir.
Üçüncü Advent mumu
Birinci Advent mumu beklemenin, ikinci Advent mumu sevincin, üçüncü Advent mumu ise
barış, huzur ve esenliğin sembolüdür.
- Hangi kelimeler barış ile eş anlamlı, hangileri zıt anlamlıdır?
Sanki dünyanın her yerinden sadece savaş, öfke, açgözlülük gibi kötü haberler duyuyoruz,
fakat yaşadığımız dünyanın umutsuzca barışa ve sevgiye ihtiyacı vardır. Ancak insanlar için
sadece dünyasal barış da yeterli değildir, aynı zamanda insanlar günlük hayatlarında iç
huzura da ihtiyaç duyarlar. Gerçek barış ve huzur Allah’tadır, esenliğin kaynağı İsa Mesih’in
kendisidir. İsa Mesih şöyle der: “Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum.
Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.” (Yuhanna
14:27)
Üçüncü Advent, “adventus spiritualis” = ruh/can
Advent devresinin üçüncü Pazar Günü’nün konusu Vaftizci Yahya ile ilgilidir.
O insanları tövbeye çağırarak İsa Mesih’in gelişine yol hazırladı. Yahya kendisini değil, tüm
dünyanın günahını ortadan kaldıran İsa Mesih’i gösterdi. İsa tüm insanlar için kurtuluşu
hazırladı. Kelam ve sakramentler (Rab’bin Sofrası ve vaftiz) aracılığıyla insanlara kurtuluşu
sunar. Bu nedenle üçüncü Advent gününe ”Mesih’in ruhsal gelişi” de denir.
Luka 1:5-25
Luka kitabının ilk bölümlerine baktığımızda bize biraz ilginç gelebilir. Luka kitabının ilk
ayetleri İsa Mesih'ten bahsetmeyip Elizabet ve Zekeriya'dan bahsediyor.
- Zekeriya'nın işi neydi? (ayet 5)
- Elizabet ve Zekeriya hangi soydan geliyordu? (ayet 5)
Harun soyuna rahiplik görevi verilmişti.
- Elizabet ve Zekeriya kaç yaşındaydı? (ayet 7)
İkisi de çok yaşlıydı ve bebek sahibi olamıyordu.
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-

Kutsal Kitap’ta (Eski Antlaşma'da) kimler Elizabet ve Zekeriya’ya benzer bir
durumdaydı?
Mesela İbrahim ve Sara, İshak ve Rebeka, Yakup ve Rahel.
Elizabet ve Zekeriya ne tür insanlardı?
Onlar: Doğru, Rab'bin emrine uyan, Allah'a inanan kişilerdi.

Zekeriya senede birkaç kez Yeruşalim'deki Rab'bin Tapınağına gidip kahinlik görevi yaptı.
Zekeriya’nın görevi çok değerli bir görevdi. Buhur yakma saatinde dışarıdaki tüm insanlar dua
ediyordu, aynı zamanda kahin de Tapınakta onlar için dua ediyordu.
- Melek Zekeriya’ya ne dedi? (ayet 13)
- Zekeriya’nın cevabı neydi? (ayet 18)
- Zekeriya meleğe inanmadığı için ne oldu? (ayet 20)
O zamanlar melekleri görmek pek yaygın değildi. Zekeriya meleği görünce şaşırıp korktu.
Zekeriya meleğin sözlerine inanamadı. Allah için her şeyin mümkün olduğunu bilmesine
rağmen Zekeriya buna inanamadı. Ama Allah onların tüm dualarını duymuştu ve belirlediği
zaman gelince onları yanıtladı. Allah bizim dualarımızı da duyar ve doğru zamanda cevap
verir.
Zekeriya artık konuşamıyordu. Eve döndü ve bir süre sonra meleğin dediği gerçekleşti:
Elizabet hamile kaldı.
- Elizabet ve Zekeriya mutlu oldular mı sence?
- Elizabet Allah’a hangi sözlerle şükretti? (ayet 25)
Zekeriya ve Elizabet Allah’ın büyük planını gördü. Vaftizci Yahya’nın doğumu önceden
bildirilmişti. ”RAB’bin büyük ve korkunç günü gelmeden önce size Peygamber İlyas’ı
göndereceğim. O babaların yüreklerini çocuklarına, çocukların yüreklerini babalarına
döndürecek. Öyle ki, gelip ülkeyi lanetleyerek yok etmeyeyim.” (Malaki 4:5-6)
- Şimdi ayet 17’yi tekrar okuyun. Meleğin söylediği sözler tamamen aynıydı, değil mi?
Luka 1:57-64
Yahya doğduktan sonra Zekeriya Allah’ı överek şöyle dedi:
“Sen de, ey çocuk, Yüceler Yücesi’nin peygamberi diye anılacaksın. Rab’bin yollarını
hazırlamak üzere önünden gidecek ve O’nun halkına, Günahlarının bağışlanmasıyla
kurtulacaklarını bildireceksin.” (ayetler 76-77)
Allah’ın planına göre Vaftizci Yahya’nın İsa’dan önce gelmesi gerekiyordu. Yahya’nın görevi
İsa’ya yol hazırlamaktı. Allah her zaman verdiği vaatleri yerine getirir!
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4. Dördüncü Advent, “Adventus sanctificationis”
Luka 1:26-56
(Yalın yazı, gençlere sorulabilen sorudur)
İsa Mesih’in doğuşunu kutladığımız ‘’Noel Bayramı’’ gittikçe yaklaşmaktadır.
- Noel neden özel ve önemli bir bayram?
İsa’nın beden alıp bu dünyaya gelebilmesi için ebeveynlerinin olması gerekiyordu. İsa yüzde
yüz Allah olmasına rağmen yüzde yüz insan olarak doğdu. Ve bu yüzden anne babaya ihtiyacı
vardı. Allah isteseydi insanları kurtarmak için başka bir yöntem kullanabilirdi, ama planladığı
yöntem buydu. İnsanlar günaha düştükleri için bir arabulucuya ihtiyaçları vardı!
Advent devresi döneminde, İsa Mesih’in gelişine çeşitli noktalardan odaklanılır. Advent
devresinin dördüncü Pazar gününün konusu Allah’ın İsa olarak dünyaya gelişidir.
Dördüncü Advent mumu
Birinci Advent mumu beklemenin, ikinci Advent mumu sevincin ve üçüncü Advent mumu
barış, huzur ve esenliğin sembolüdür. Dördüncü ve son Advent mumu ise sevginin
sembolüdür.
Herkesin sevmeye ve sevilmeye ihtiyacı var, değil mi?
- Sen kimleri seviyorsun? Kimler seni seviyor? Bunu nereden biliyorsun?
- Sevgisiz bir dünya veya bir insan düşünebiliyor musun? Sevginin kaynağı nerede?
Gerçek sevgi Allah’tadır, çünkü Allah sevgidir. Kutsal Kitap şöyle der: “Tanrı sevgidir. Sevgide
yaşayan Tanrı’da yaşar, Tanrı da onda yaşar.” (1 Yuhanna 4:16) ve
“Hiç kimsede, insanın, dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur.”
(Yuhanna 15:13)
Göklerdeki Baba Allah bizi o kadar çok sevdi ki tek Oğlu İsa Mesih’i bu dünyaya gönderdi. Öyle
ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmayacak, hepsi sonsuz yaşama kavuşacak.
Dördüncü Advent, “Adventus sanctificationis” = kutsama
Advent devresinin dördüncü Pazar gününün konusu İsa’nın annesi Meryem ile ilgilidir.
Meryem sıradan bir kızdı, ama Allah’ın lütfuna erişti. Allah, Meryem’i İsa’nın annesi olmak için
seçti. Ve Meryem’den doğan İsa tüm dünyaya kurtuluşu getirdi. Dördüncü Advent’in
Meryem’e adanmasının nedeni budur.
Luka 1:26-38
- Meryem nasıl bir kızdı? (ayet 26-27)
Meryem Nasıralı genç bir kızdı. Nişanlıydı. Nişanlısı Yusuf Davut’un soyundan
geliyordu. Ve Meryem de Davut’un soyundandı.
Kutsal Kitap İsa’nın Davut’un soyundan geldiğini vurgular, Luka ve Matta tarafından yazılan
şecere de bunu gösterir. Eski Antlaşma’daki peygamberlerin dediği gibi, İsa Mesih Davut’un
soyundan geldi. (2.Sam 7:11-16 ve Yaratılış 49:8-12)
-

Allah neden Meryem’i İsa’nın annesi olmak için seçti?
Dünyasal bir kral, oğlu için bir bakıcıya ihtiyaç duysa, nasıl biririni seçerdi?
Melek Cebrail’in söylediklerine Meryem nasıl tepki verdi? Ne düşünmüş olabilir? (ayet 29)
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-

-

Doğacak bebek hakkında ne söylendi? (ayetler 32-33)
Melek Cebrail Meryem’e bebeğin ismini bildirdi. Yahudiler için isim önemliydi. İsa
‘RAB kurtar’ demektir. İsa tüm insanlığın günah borcunu, carmıhtaki ölümüyle ödedi
ve tüm dünyanın günahlarını ortadan kaldıran Allah Kuzusu oldu. Bu şekilde insanın
asıl sorunu (yani günah sorunu) çözüldü.
Melek neden Meryem’e Elizabet’in başına gelen mucizeyi anlattı? (ayet 36)
Meryem için Elizabet’in hamile kalması, Allah için her şeyin mümkün olduğuna dair bir
işaretti.

Zekerya’nın eşi Elizabet’in yaşlı olduğu için hamile kalması büyük bir mucizeydi. Meryem’in
hamile kalması da büyük bir mucizeydi, çünkü bir bakirenin hamile kalması mümkün değildir.
Allah bu büyük mucizeleri yaptı! Ebedi olan, her şeyi yaratan Allah, Meryem’in rahminde
insan oldu. Peygamber Yeşaya’nın 700 yıl önceki sözleri gerçek oldu: “İşte, kız gebe kalıp bir
oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak”. (Yeş. 7:14) İmmanuel “Allah bizimle” demektir.
Allah sorunlarımıza uzaktan bakmayıp bize yaklaştı. Aramıza insan olarak geldi.
Meryem meleğin söylediklerine inandı ve Rab’bin kulu olduğunu kabul etti. Allah Meryem’e
bu imanı verdi. Meryem İsa Mesih’in annesi oldu. İsa bütün uluslara bereketi getiren,
Şeyta’nın gücünü yenen ve herkesin kurtulabilmesi için gerekli olan bedeli ödeyen tek
Kurtarıcıdır.
Luka 1:39-56
- Meryem neden Elizabet’i ziyaret etmek istedi?
Celile’den Yahudiye bölgesine yürüyerek ulaşabilmek için üç günlük bir yolculuk
yapmak gerekliydi.
Bir gün Meryem Elizabet’in evine girdi. Yaşlılığından dolayı saçı aklaşmış olan Elizabet,
çok genç bir kız olan Meryem ile karşılaştı. Elizabet altı aylık hamileyken, Meryem
henüz kilo almamıştı ve hamile olduğu anlaşılmıyordu. Kutsal Ruh Elizabet’e
Meryem’in hamile olduğunu bildirdi ve aynı zamanda Elizabet Meryem’in bebeğinin
Mesih olduğunu anladı.
- Elizabet’in rahmindeki bebek ne yaptı? Bu bize ne öğretiyor?
Anne rahmine düştüğümüz andan itibaren yaşayan can oluruz, Allah’ın yarattığı birer
insan.
- Elizabet Kutsal Ruh’la doldu. Elizabet Meryem’e ne dedi? (ayetler 41-45)
Elizabet Meryem’e “Rabbimin annesi” dedi. İsa Mesih Meryem’in rahmine girdiği andan
itibaren hem insan hem de Allah’tı. Elizabet, Meryem’in Allah’ın annesi olacağını ve
doğacak bebeğin Şeytan’ı yeneceğini gördü. Bu şekilde kurtuluş herkese ulaşacaktı.
-

Meryem ayetler 46-55'de şükür ilahisi söyledi. Meryem söylemiş olduğu bu ilahide kimi
övdü?
Meryem Allah’ı övdü, O’nun büyük ve güçlü olduğunu ilan etti. İsa Mesih Meryem'in
şükür ilahisinde belirttiği her şeyi yerine getirecekti: “hükümdarları tahtlarından
indirecek, sıradan insanları yükseltecek, aç olanları iyilikle doyuracak, zenginleri elleri
boş çevirecekti”.
(Ayetler 54-55) Meryem Allah'ın sadakatli olduğunu ve verdiği vaadi unutmadığını
anladı. Allah'ın 1800 yıl önce İbrahim'e verdiği vaadi İsa Mesih'te gerçekleşti.
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Aşağıdaki listede yer alan kelimeler diagramda soldan sağa, sağdan sola, yukarıdan aşağıya,
aşağıdan yukarıya ve çapraz olarak yerleştirilmiştir.
Bu kelimeleri bulabilir misin?
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5. İsa Mesih'in doğumu
Luka 2:1-20
(Yalın yazı, gençlere sorulabilen sorudur)
İsa'nın doğumu
Beytlehem, Nasıra’dan yaklaşık 120km uzaklıkta, yürüyerek 3-4 günlük bir yolculuk
mesafesindedir. (İstanbul-Kartepe/ İzmir-Aydin/ Peshtera-Sofia gibi.)
Luka 2: 1-8
- Yusuf ve Meryem neden Beytlehem'e gitmeliydi?
- Beytlehem'in diğer adı neydi?
Davut'un şehri, çünkü kral Davut Beytlehem’dendi.
- Sence Yusuf ve Meryem’in Beytlehem'e gitmesi bir tesadüf müydü?
Peygamber Mika Eski Antlaşma’da Mesih’in Beytlehem şehrinde doğacağını
duyurmuştu: “Ama sen, ey Beytlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun
halde, İsrail’i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe,
zamanın başlangıcına dayanır.” (Mika 5:2) Bu sözler İsa Mesih doğduğunda gerçekleşti.
- İsa Mesih tam olarak nerede doğdu? (ayetler 6-7)
- Doğum yeri neden biraz şaşırtıcıydı?
Genç anne Meryem İsa Mesih’i bir ahırda doğurdu. İsa Mesih’in ilk yattığı yer yemlikti.
Gerçek Allah’ın bir insan olarak dünyaya geldiği yer oldukça sıradan ve insan gözüyle
bakıldığında çok sefil bir yer olarak görünür.
- Bebek İsa hangi yönden normal bebekler gibiydi ve hangi yönden onlardan farklıydı?
İsa’nın da her normal bebek gibi annesinin ve babasının bakımına ihtiyacı vardı, O da
her bebek gibi, ağladı, emzirildi, yoruldu, fakat diğer bebeklerden (insanlardan) farklı
olarak günahsız ve kutsaldı. “Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı’ya eşitliği
sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak
ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde
ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.” (Fil. 2:6-8)
İsa Mesih’te, her şeyi yaratan Allah insan oldu. İsa Mesih 100% Allah’tır ve 100% insandır.
Allah bize İsa Mesih sayesinde yaklaştı ve aramıza geldi. Hepimizi günahın sonucu olan
ölümden kurtarmaya geldi! İsa Mesih dünyadaki tüm insanlar için doğdu; O bizim en büyük
Noel hediyemizdir!
Mesih’in doğumu Allah’ın büyük kurtuluş planının gerçekleşmesinin bir parçasıydı. İsa bu
dünyaya doğmamış olsaydı tüm insanlık uğruna ölmesi de mümkün olmayacaktı. Ve eğer İsa
Mesih ölmeseydi, bizim kurtuluşumuz için de hiçbir ümit olmayacaktı.
Çobanlara müjde
O zamanlar çobanlar başkaları tarafından hor görülüyordu. Her zaman çalışmak zorunda
oldukları için Yahudilerin kutsal günü olan Şabat gününü (Şabat günü, yani Cumartesi günü)
tutamadılar.
Eski Antlaşma zamanında, melekler sadece İbrahim, Hezekiel ve Daniyel gibi önemli kişilere
görünmüştü.
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Luka 2: 8-20
- Çoban olmak nasıldı? –Biraz hayal edin! Onları ne gibi şeyler mutlu eder ve ve ne gibi
şeyler endişelenmelerine neden olurdu?
- Beytlehem Yeruşalim’e yakındır. Yeruşalim’de Musa’nın yasasına uyan dindar insanlar
oturuyordu. Melekler müjdeyi neden onlara değil de çobanlara getirdi?
- Melekler göründüğünde çobanlar neden büyük bir korkuya kapıldı? (ayet 9)
- Melekler çobanlara ne söyledi, çobanların mutlu olma sebebi neydi?
- Çobanlar Mesih’in yemlikte yattığını duyduklarında ne düşünmüş olabilir?
- Çobanlar yemlikte yatan bir bebeğin gerçekten Rab Mesih olduğuna nasıl inanabildi?
- Çobanlar Noel gecesi (İsa’nın doğduğu gece) Allah hakkında ne öğrenmiş oldu?
Noel gecesi, melekler sevinç ilahileri söylediler. Fakat bu sevinç ve barışın bir bedeli de vardı
ve birinin bu bedeli ödemesi gerekiyordu. İsa Mesih yemlikte bu ödeme eylemine başladı ve
çarmıhtaki ölümüyle onu tamamladı. Böylece bize sonsuz yaşam verdi.
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6. Şimon ve Anna
Luka 2:22-40
(Yalın yazı, gençlere sorulabilen sorudur)
Tapınakta
İsa'nın ebeveynleri Meryem ve Yusuf Yahudiydi ve Yahudi gelenek ve kanunlarına göre
yaşadılar. Yahudi geleneğine göre Meryem ve Yusuf bebek İsa’yı kırk günlükken
Yeruşalim’deki tapınağa götürdüler. Allah’a kurban olarak iki güvercin sundular. (Yusuf ve
Meryem’in sadece iki güvercin sunabilmeleri onların fakir olduklarının kanıtıdır.)
Bundan önce bebek İsa Mesih sekiz günlükken sünnet edilmiş ve “İsa” adını almıştı.
Birçoğu Mesih’in gelişini bekliyor ve O’nun dünyasal bir egemenlik kuracağını düşünüyordu.
Luka 2: 22-35, Şimon
- Yusuf, Meryem ve bebek İsa Mesih tapınakta kimle karşılaştı? (ayet 27-28)
- Şimon nasıl bir adamdı? (ayetler 25-28)
Yeruşalim’de yaşayan Şimon yaşlı, doğru ve adaletli bir adamdı. Uzun zamandır İsrail’e
vaat edilen Mesih’i bekliyordu. Kutsal Ruh onun üzerindeydi.
-

-

Allah Şimon’a ne söz vermişti? (ayet 26)
Şimon İsa’yı görünce ne yaptı? (ayetler 27-28)
Şimon İsa Mesih’i görünce Kutsal Ruh ona bebeğin kim olduğunu açıkladı ve bunun için
Şimon Allah’ı övdü. Allah'ın vaatlerine güvenen yaşlı bir adam olan Şimon, Allah’ın
Mesih’le ilgili vaadinin şimdi nasıl gerçekleştiğini görebiliyordu.
Şimon bu fakir ailenin çocuğunun Rab Mesih olduğundan nasıl emin olabilirdi?
Şimon İsa’yı kucağına alırken ne dedi? (ayetler 29-32)
Şimon’un söylediklerini duyduklarında Meryem ve Yusuf ne düşünmüş olabilir sence?
(ayet 33)
Meryem’in kalbine kılıç saplanma kehaneti ne anlama geliyordu? (ayet 35)
Meryem, oğlunun çarmıha gerildiğini gördüğünde yaşayacağı acıdan bahsediyordu.

Luka 2: 36-38, Anna
- Anna nasıl bir kadındı? (ayetler 36-37)
84 yaşında bir peygamber ve gece gündüz tapınakta oturan ve orada hizmet eden dul
bir kadındı.
- Anna İsa’yı görünce ne dedi? (ayet 38)
Anna İsa Mesih’i görünce aynı şey oldu: Kutsal Ruh Anna’ya bebeğin Mesih olduğunu
bildirdi. Anna, Kurtarıcı’yı gönderdiği için Allah’ı övdü.
-

Tapınaktaki diğer ziyaretçiler ve insanlar neden Anna ve Şimon’un fark ettiği gerçeği
görmediler?
Kutsal Ruh, İsa'nın kim olduğunu görmeleri ve anlamaları için Şimon ve Anna'nın
gözlerini açtı.
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Anna ve Şimon muhtemelen İsa’yla bir daha karşılaşmadı.
- İsa’yı gördükleri için hayatları değişti mi sence?
- Sen bebek İsa’yı görseydin O’nun Mesih olduğuna inanır mıydın?
- Biz İsa Mesih’i tanımayı nasıl öğrenebiliriz?
İsa'yı Kutsal Kitap’ta buluruz ve Kutsal Kitap’ı okuyarak O’nu tanımayı öğreniriz
Şimon ve Anna bizim için iyi bir örnektir: biz de onlar gibi İsa Mesih’in Kurtarıcımız olduğunu
kabul edelim!
Şimon, İsa Mesih’in Yahudi olmayanların da Kurtarıcısı olduğunu söyledi. İsa Mesih’te tüm
uluslar için kurtuluş vardır!
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7. Yıldızbilimciler
Matta 2:1-12
(Yalın yazı, gençlere sorulabilen sorudur)
Yıldızbilimciler
Yahudilerin birçoğu hâlâ Babil bölgelerinde otururdu (tarihte İsrail halkının toplu sürgünü
için). Ancak yıldızbilimcilerin dini Yahudilik değildi. Onlar astrologlar (=yıldızbilimci) ve
astronomlar (=gök bilimci) idi. Babil bölgesi İsrail’den 1000-1500km uzaktaydı.
Matta 2: 1-2
Yıldızbilimcilerin ziyareti İsa Mesih’in doğumundan yaklaşık iki yıl sonra gerçekleşti. Yusuf,
Meryem ve İsa Beytlehem’de oturuyordu, ancak artık ahırda değildiler.
Yıldızbilimciler bir vaat duymuşlardı: “Yakup soyundan bir yıldız çıkacak, İsrail’den bir önder
yükselecek.” (Çölde sayım 24:17) Yıldızbilimciler bu yıldızı incelemek istiyorlardı ve onu
görünce yola çıktılar.
Bize verilen işaretler Mesih hakkında söylenen peygamberliklerdir: Nasıralı’dır, Beytlehem’de
bir bakireden doğuyor, acı çekerek ölüyor ve üçüncü gün diriliyor.
-

Bir devenin günde 30km yürüdüğünü hesap edersek, yıldızbilimciler ne kadar süre
yolculuk yapmış oluyor?
Sence yıldızbilimcilerin aileleri, komşuları ve akrabaları yolculukları hakkında ne
düşünmüş olabilir?
Yıldızbilimciler neden Yahudi bir krala saygı göstermek istediler?
Neden Yahudiler’in Kralı olarak doğan bu çocuğa pahalı hediyeler vermek istediler?

Matta 2: 1-8
Yahudilerin 600 yıldır kendi kralları yoktu. Hirodes sadece Romalıların bir tımarcısıydı.
Yıldızbilimciler ilk olarak başkent Yeruşalim’e geldi.
- Yıldız neden yıldızbilimcileri doğrudan Beytlehem’e götürmedi?
- Yıldızbilimcilerin geliş sebebini öğrenen Hirodes neden korktu?
- Hirodes kendi gücü ve Mesih hakkında ne düşünüyordu?
Matta 2: 9-12
- Yıldızbilimciler İsa Mesih’i nasıl buldular? (ayet 9)
- Yıldızbilimciler İsa Mesih’i görünce ne yaptılar? Sence ne düşünmüş olabilirler? (ayet 11)
- Yıldızbilimciler İsa Mesih’e armağan olarak ne verdiler? (ayet 11)
İsa Mesih’e armağan olarak üç farklı şey sundukları için yıldızbilimcilerin üç kişi
olduğu varsayılır, fakat Kutsal Kitap tam sayıyı söylemez. Develerle yolculuk yaptıkları
da bir tahmindir.
Doğuda bir krala hediye götürmek çok yaygın bir alışkanlıktı. Altın, günnük ve mür hepsi çok pahalı ve değerliydi.
- Yıldızbilimciler bu günlerde yaşasaydı, sence İsa Mesih’e armağan olarak ne getirirlerdi?
Yıldızbilimciler Yahudi olmamalarına rağmen İsa Mesih’i ziyaret edip O’na tapındılar. Kral
Hirodes ise İsa Mesih’in öldürmesini istedi. Her zaman olduğu gibi bugün de iki tür insan
vardır: Allah’a inananlar ve Allah’a inanmayanlar, O’na saygı duyanlar ve O’ndan nefret
edenler.
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Kurtarıcının doğuşu ilk önce sıradan insanlara (=çobanlara), sonra putperestlere
(=yıldızbilimcilere) duyuruldu. Kurtarıcımız İsa Mesih tüm insanların Kralıdır, herkes için
beden alıp dünyaya inmiştir.
Nasıl ki o dönemde Allah’ın gökyüzüne yerleştirdiği yıldız, yıldızbilimcileri İsa’ya götürdüyse,
şimdi de Allah’ın Sözü bizi İsa Mesih’e götürür!
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