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Kutsal Kitap’ın Bölümleri:
331 Yuhanna’nın 3. Mektubu (Konukseverlik) Diotrefis’in aksine, Gayus ve Dimitrios Müjde’yi
yayanlara konukseverlik gösterirler.

+

Internet Linkleri:

+

Kutsal Kitap Gerçekleri:

+

Kutsal Kitap Gerçekleri:

Yehova (RAB), Tanrı’nın Özel İsmidir
http://www.newadvent.org/cathen/08329a.htm

İnsan Ömrünün Süresi (Yaratılış 3, 5; Mezmur 90)
Nuh Peygamber’e dek insan ömrü 1000 yıldı.
Musa’nın dönemine dek aşamalı olarak 100 yıla
kadar düştü.
Hıristiyan İnancında Vaftiz
(1.Petrus 3; Matta 28; Elçilerin İşleri 16)
Kişinin, İsa Mesih'in dirilişiyle sağlanan temiz
vicdanla kendini Tanrı’ya sunmasıdır.

4

ÖNSÖZ
İstanbul baskısı
Tanrı’nın Kutsal Kitap’taki mutlak vaatlerinin tamamı inanılmaz şekilde Türkiye topraklarında başlar ve biter.
Tanrı İbrahim’e dünyadaki tüm halkları kutsamak için onun soyundan gelenlerle büyük bir ulus yaratacağını ilk
defa eski bir Türk şehri olan Harran’da söyledi (Yar.12). Bu vaat Yeni Antlaşma’nın Galatyalılar bölümünde
Müjde olarak adlandırılır. Ayrıca, ilk defa Türkiye’nin güneyinde Suriye yakınındaki Antakya şehrinde İsa’nın
öğrencilerinden Hıristiyanlar olarak bahsedilir (Elç.11). Elçi Pavlus’un Tiranus’un dershanesinde 2 yıl boyunca
verdiği eğitim sonucu şu anda Türkiye olarak anılan bölgenin tüm batısında seçkin bir Hıristiyan topluluğu oluştu
(Elç.19) ve İsa Mesih dirilişinden sonra Yeni Antlaşma’da son kez göründüğünde bu topluluğa hitap etti (Va.2-3).
Elçi Yuhanna da Kutsal Kitap’ın son bölümü olan Vahiy bölümünü öğrencilerini oraya götürürken Türkiye’de
tarihi bir şehir olan Efes’te yazdı. Ayrıca, Kutsal Kitap’ta iyi bilinen Timoteos, Apollos, Akvila ve Priskilla gibi
diğer tanınmış kişiler de burada yaşadılar. Bu nedenle, Türkiye’nin sunduğu diğer inanılmaz hazineleri görmek
için İstanbul’a geri döndüğümde, bu kitabı yayınlamak benim için büyük bir ayrıcalık oldu.
2008 Kutsal Kitap Özeti’nin bu baskısı sayfa 82’de sunumlarda yardımcı olacak bir taslak içeriyor.
Görsel sunumlarda kullanılan Power Point slaytları http:/2008biblebrief.com/ adresinden ücretsiz
sağlanabilir. Bu baskının formatı orijinal versiyona ilave edilen zaman çizelgeleri, haritalar, tablolar, referanslar,
internet bağlantıları ve Kutsal Kitap’ın eşsiz karakteri gibi özelliklerle daha kolay okunabilir şekilde
genişletilmiştir.
Bu kitabın amacı Kutsal Kitap’ın içeriğini sıradan okurun kolay kavrayabileceği özlü bir biçimde sunmaktır.
Ancak bunu yapmak için, çoğu zaman bir tek cümleye indirgenen içerik, burada hiç değinilmeyen ruhsal
derinlikler içeren bir Kutsal Kitap öyküsünün tamamını özetleyebilir. İşte bu yüzden, her paragrafın sonunda
ve tablolarda yer alan kapsamlı Kutsal Kitap referansları burada sağlanan taslaktan fazlasını elde etmek
için önemlidir. Ancak sonuç kolayca gözden kaçabilecek ilişkilere genel bir bakıştır. Olaylar peygamberlikler,
antlaşmalar, anahtar noktalar ve anlamayı kolaylaştırmak için vurgulanan özel zaman çizelgeleriyle kronolojik
biçimde akar.
Kutsal Kitap bölümleri hem Eski hem de Yeni Antlaşma’da 3. sayfada görüldüğü gibi kategorilere ayrılmıştır.
O yüzden, Kutsal Kitap baştan sona okunduğunda birbirleriyle nasıl uyum sağladıklarını anlamak zor olabilir. İşte
bu kitap, tarihi ve coğrafi içeriklerini daha iyi kavramanıza yardımcı olabilir.
‘Ben Ben’im’ olarak tercüme edilen bu ilahî isim, hem RAB’bin ezelden beri var olduğunu hem de yaratılış,
ilahî takdir ve sözüyle diğer her şeyi var ettiğini vurgular niteliktedir. Bu kitabın ve internet bağlantılarının kişisel
çalışma veya Kutsal Kitap’ın sesli versiyonlarında yardımcı olacağını umuyoruz. Sayfa 82’deki taslak, Özet’te altı
çizili italik kalın mavi paragraf sayıları ve bilgi kutularıyla da tanımlanan mavi renkli metinlerdeki sadece
anahtar noktaları kapsayan 4 saatlik bir özet sunumun nasıl yapılacağını öneriyor. 13 haftalık bir grup
çalışmasında, önce Kutsal Kitap’ın Benzersiz Yapısının Anlaşılması adlı bölümle Kum Saati Tablosu incelenebilir.
Sonraki 12 haftanın her birine, Kutsal Kitap’ın tamamını gözden geçirebilmek için Eski ve Yeni Antlaşma
bölümlerinde siyah renkli kutulara beyazla yazılmış sayılarla başlayın.
En son pdf versiyonlarında periyodik olarak güncellenen bu kitaptaki internet bağlantılarının yanı sıra, 2008
Kutsal Kitap Özeti’ndeki harita ve tabloları içeren sınıfta izlenecek yeni PowerPoint dosyaları
http://2008biblebrief.com/ internet sitesinden ücretsiz olarak indirilebilir. 2008 Kutsal Kitap Özeti’nin yararlı
olmasını umuyor, biblebrief@sbcglobal.net elektronik posta adresine yorumlarınızı bekliyoruz.
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I. KUTSAL KİTAP’IN BENZERSİZ YAPISININ ANLAŞILMASI
Kutsal Kitap insan onuru ve değerinin vazgeçilmezi olan önemli soruları yanıtlar, Tanrı ile aramızda sonsuz
kaderimizi etkileyen bir ilişki kurar. Başıboş bir şekilde gelişen teknolojinin yanı sıra akılcı amaç içermeyen,
bencillikten başka ahlak değerlerinin kalmadığı, 7varolmanın ve sonsuz umudun bir anlam taşımadığı bakış
açısının neden olduğu kaçınılmaz yalnızlık duygusu ve çaresizlikle buna günümüzde her zamankinden daha fazla
ihtiyaç var. Peki ama Kutsal Kitap’taki cevaplara ve vaatlere inanabilir miyiz? (b)
Kutsal Kitap eski zamanlardan beri dünya tarihinde önemli bir yere sahipti ve öyle olmaya da devam ediyor.
Aslında o kadar önemli ki, aleyhinde olan bazı kişiler bile bütün eğitimli insanların onu okuması gerektiğini kabul
ediyorlar. Basılmış, basımı ve dağıtımı devam eden kopyaların yanı sıra tercüme edildiği dil ve diyalektlerin
sayısı da çarpıcıdır. Hatta bazı diller sadece Kutsal Kitap’ı yerel halka ulaştırmak için yazıya dökülmüştür.

Sıra dışı Talepler
Sıra dışı taleplerin sıra dışı kanıtlar gerektirdiği söylenir ve Kutsal Kitap kesinlikle bazı sıra dışı taleplerde
bulunur. Örneğin, Tanrı tarafından esinlendiğini iddia eder. Sayfalarında İsa Mesih, Tanrı’nın Oğlu olduğunu
iddia eder. Başka hiçbir dünya dininin önderi önceden varolan Tanrı Sözü’nün insanda beden bulmuş hali
olduğunu iddia etmemiş ve bu iddiayı yüzlerce yıl önce yapılan peygamberlikleri gerçekleştirerek kanıtlamamış,
mucizevi ve günahsız bir yaşam sürmemiş ve kendisinin dirilişini önceden bildirmemiştir ki bu da
gerçekleşmiştir. Şimdi bazı kanıtları gözden geçirelim.
Kutsal Kitap krallardan araştırmacılara, çiftçilerden balıkçılara kadar düzinelerce insanın birkaç yüzyıllık
süreçte yazdıkları çok sayıda kitaptan oluşan bir kütüphanedir. Eski Antlaşma denilen ilk bölüm Yahudiler
tarafından, Yeni Antlaşma ise Hıristiyanlar tarafından kaleme alınmıştır. Kutsal Yazılar (Kanon) olarak kabul
edilen ve elimizdeki Kutsal Kitap’ta yer alan metinlerin dışında Tanrı tarafından vahyedilmiş başka kitaplar
olduğuna inanmıyoruz. Eski Yahudi tarihçi Josephus yaklaşık 90 yılında yazdığı Against Apion (Apion’a Karşı
Savunma) adlı eserinin birinci kitabının 8’inci bölümünde bunu şöyle anlatır:
“Çünkü bizlerin (Yahudiler’in) Grekler gibi fikir ayrılığı içinde ve birbirine ters düşen sayısız felsefi kitabımız yok. Geçmiş
dönemlerin kayıtlarını içeren sadece 22 kitabımız var. Bunların ilahî olduğuna kesinlikle inanılır. Bunlardan Musa’ya ait olan
beşi onun yasalarını ve ölümüne kadarki insanlık tarihini içerir... Musa’dan sonra gelen peygamberler, kendi dönemlerinde
olan olayları 13 kitaba sığdırdılar. Geri kalan dört kitap Tanrı’ya yazılan ilahileri ve insan yaşamına dair hükümleri içerir.”

Kutsal Kitap’ta en tanınmış karakterlerin yanı sıra, ulusun tamamıyla ilgili ciddi sorunların anlatılması çok
şaşırtıcı gelebilir. Ancak bu içtenliğin yanında insanlarla ilgili tarihler ve referanslar, eski dünyada başka
kaynaklardan bilinen yerler ve olaylar gerçek ve doğru tanıklığının kanıtıdır. Kutsal Kitap sadece günahsız
Kurtarıcımız ve Kralımız olarak İsa Mesih’in kurtuluş sağlayabileceği günahkâr insan doğasının katı gerçeğini
irdeler. Eğer Kutsal Kitap değiştirilmiş olsaydı, kralların ve peygamberlerin kendileriyle ilgili küçük düşürücü
ayrıntıları fazla anlatmamaları gerekirdi.
Kutsal Kitap, insanlık tarihinde yer almış olan gerçek ve belirli ihtiyaçlara yönelik olarak kaleme alınmıştır.
Yüzyıllar içinde sosyal ihtiyaçlardaki değişimleri söz konusu insanların değerlerinde görebiliriz. Ama bunlara
kendi kültürümüz açısından bakmamalıyız. Örneğin, iyi görünmeye odaklanmış iman ataları ve yargıçların utançve-onur kültürünün hakim olduğu kabile toplumlarıyla, iyi hissetmeye odaklanmış krallar ve sürgünlerin hakim
olduğu imparatorluklardaki korku-ve-güç kültürüyle, iyi olmaya odaklanmış Mesih önderliğindeki Tanrı’nın
Egemenliği’ndeki günah-ve-aklanma kültürü arasında bir fark görürsünüz.
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Kutsal Kitap aynı zamanda eski dünyanın en iyi korunmuş eseridir.
Sadece Yeni Antlaşma ile ilgili 5.000’den fazla Grekçe elyazması
bulunur. Yeni Antlaşma’nın tamamının yazıya geçirilmesi,
derlenmesi ve kabul edilmesi İsa’nın ölümünden sonraki iki yüzyıl
içerisinde gerçekleşmiştir. (d)

Link – Yeni Antlaşma Elyazmaları
Bu internet sitesinde Yeni Antlaşma elyazmaları tarif
ediliyor ve bazılarının müzelerdeki sunumlarının
fotoğrafları sergileniyor.
http://biblefacts.org/history/oldtext.html#p52

Buna kıyasla Homer’in İ.Ö. 9’uncu yüzyıldan kalma İlyada ve Odisse destanlarının sadece toplam 2.000’den
fazla elyazması bulunuyor; İ.Ö. 13’üncü yüzyıla ait Hindu Mahabharata’nın %90 kesin olduğu varsayılıyor; ve
İ.Ö. 4’üncü yüzyılda yaşamış olan yazar Demostenes’in 12’inci yüzyıldan kalma yaklaşık 200 nüshası bulunuyor.
Plato, Tukidides ve Heredot’un İ.Ö. 5’inci yüzyılda yazdıkları eserlerin her birinden 10’uncu yüzyıldan kalma 8
ya da daha az elyazması bulunuyor. Aynı şekilde Yeni Antlaşma döneminden Sezar’ın Galya Savaşları, Livi’nin
Roma Tarihi, Takitus’un The Annals ve Pliny’nin Doğa Tarihi adlı eserlerinin her birinden 20 ya da daha az
elyazması mevcut ve ilk yazıldıkları dönemle aralarında kabaca 500’le 1000 yıl arası bir süreç var.

Peygamberliğin Doğruluğunun İspatı
Kutsal Kitap’ın yaklaşık dörtte biri sembolizmin ağırlıkta olduğu
peygamberlik kitaplarından oluşmaktadır. Dikkatli gözlemciler bazı
peygamberlikleri önceden tahmin etmiş olabilirler. Ancak çoğu
ihtimal dahilinde değildir ve gerçekleşmiştir. Diğerler bazı
peygamberliklerinse bazen yaklaştıklarına dair işaretler olsa da henüz
gerçekleşmemiştir; gerçekleşmeleri bekleniyor. (e)

Linkler – Lut Gölü Elyazmaları
Bu internet sitelerinde Lut Gölü koleksiyonunda bulunan
Eski Antlaşma elyazmaları anlatılıyor ve bazılarının
müzelerdeki sunumlarının fotoğrafları sergileniyor.
http://virtualreligion.net/iho/dss.html
İkinci link Yeşaya elyazmasının ayrıntılı fotoğraflarını ve
tercümelerini sunuyor.
http://www.ao.net/~fmoeller/qumdir.htm

1947 ile 1956 yılları arasında bulunan Lut Gölü elyazmaları İ.Ö. 150 ile İ.S. 70 yılları arasında yazılmış
900’den fazla belge içeriyor ve bunların % 40’ı Eski Antlaşma kopyalarıdır. Eski Antlaşma’nın İ.Ö. yaklaşık
200’de tercüme edilen ve Yeni Antlaşma’da alıntı yapılan Grekçe versiyonu gibi diğer kaynaklar İsa Mesih’le
ilgili peygamberliklerin gerçekleşmelerinden çok önce yazıldıklarını gösteriyor. Bunlar Mezmurlar’ın 39,
Yeşaya’nın 22 kopyasının kısmen veya tamamını içerir. Bunlar İsa’nın çarmıha gerilmesi konusu için elçiler
tarafından şöyle uyarlanmıştır:
Mezmur 22: “Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin?... Beni gören herkes alay ediyor; they hurl insults, sırıtıp baş
sallayarak diyorlar ki, ‘Sırtını Rab’be (Yehova) dayadı, kurtarsın bakalım onu, madem onu seviyor, yardım etsin!’ ...Su
gibi dökülüyorum, bütün kemiklerim oynaklarından çıkıyor; yüreğim balmumu gibi içimde eriyor. Gücüm çömlek parçası
gibi kurudu, dilim damağıma yapışıyor; beni ölüm toprağına yatırdın. Köpekler kuşatıyor beni, kötüler sürüsü çevremi
sarıyor, ellerimi, ayaklarımı deliyorlar. Bütün kemiklerimi sayar oldum, gözlerini dikmiş, bana bakıyorlar. Giysilerimi
aralarında paylaşıyorlar, elbisem için kura çekiyorlar... Eğilecekler O’nun önünde. Gelecek kuşaklar O’na kulluk edecek,
Rab yeni kuşaklara anlatılacak. O’nun kurtarışını, ‘Rab yaptı bunları’ diyerek henüz doğmamış bir halka
duyuracaklar.”
Yeşaya 53: “İnsanlarca hor görüldü, yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz
çevirdiği biri gibi hor görüldü, ona değer vermedik. Aslında hastalıklarımızı o üstlendi, acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı
tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi, bizim
suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk...
O baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı... Şiddete başvurmadığı, ağzından hileli söz çıkmadığı halde, ona kötülerin
yanında bir mezar verildi, ama öldüğünde zenginin yanındaydı. Ne var ki, Rab onun ezilmesini uygun gördü, acı
çekmesini istedi. Canını suç sunusu olarak sunarsa soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. Rab’bin istemi
onun aracılığıyla gerçekleşecek.”
Matta 27: “...Çarmıha germeye götürdüler... Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa’ya sövüyor... Başkâhinler, din
bilginleri ve ileri gelenler de aynı şekilde O’nunla alay ederek... Tanrı’ya güveniyordu; Tanrı O’nu seviyorsa, kurtarsın
bakalım!... Saat üçe doğru İsa yüksek sesle... ‘Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin?’ diye bağırdı.”
Markos 14-15: “Sonra başkâhin topluluğun ortasında ayağa kalkarak İsa’ya, ‘Hiç yanıt vermeyecek misin? Nedir bunların
sana karşı ettiği bu tanıklıklar?’ diye sordu. Ne var ki, İsa susmaya devam etti, hiç yanıt vermedi... Hepsi İsa’nın ölüm
cezasını hak ettiğine karar verdiler. Bazıları O’nun üzerine tükürmeye... O’nu yumruklamaya başladılar. ‘Haydi,
peygamberliğini göster!’ diyorlardı. Nöbetçiler de O’nu aralarına alıp tokatladılar... Sonra O’nu çarmıha gerdiler. Kim ne
alacak diye kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar.”
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Yuhanna 19-20: “...İsa... ‘Susadım!’ dedi... İsa şarabı tadınca, ‘Tamamlandı!’ dedi... bahçenin içinde de henüz hiç
kimsenin konulmadığı yeni bir mezar vardı... İsa’yı oraya koydular... Tomas ise, ‘O’nun ellerinde çivilerin izini
görmedikçe... inanmam’ dedi... İsa gelip ortalarında durdu... ‘Ellerime bak’ (dedi)... ‘İmansız olma, imanlı ol!’”

Mesih’le ilgili bazı peygamberlikler yazıldıkları zamanla ilgili konuları içerir. Ancak daha sonra diğerleriyle
birleşerek aynen bir vitrayı oluşturan doğru parçalar gibi bütünleşerek İsa Mesih’in hayatının inanılmaz ayrıntılı
bir tablosunu oluştururlar. Matta 2:3-8 eski Yahudi başkâhinlerin ve öğretmenlerin Mesih’in Mika 5:2-4’de,
Elçilerin İşleri 8:26-39’da da bir adamın Yeşaya 53:7-8’de anlatılanları gerçekleştirmesini beklediklerini
söylerler.
İnsan cinler konusunda ikilemde kalabilir, ama Kutsal Kitap meleklerin ihtiyaçlarımızla ilgilendiklerini belirtir.
Bu nedenle eski olaylarla ilgili bazı peygamberliklerin stratejik savaş yazışmaları şeklinde kaleme alındığını
görürüz. Lut Gölü Elyazmaları Daniel’in kitabının 8 nüshasını içerir. Kitabın 9’uncu bölüm 25-27 arası
ayetlerinde Melek Cebrail’in ilettiği şu peygamberlik yer alır:
“Şunu bil ve anla: Yeruşalim’i yeniden kurmak için buyruğun verilmesinden, meshedilmiş olan önderin gelişine dek
yedi hafta geçecek. Altmış iki hafta içinde Yeruşalim yeniden sokaklarla, hendeklerle kurulacak. Ancak bu sıkıntılı
zamanlarda olacak. Bu altmış iki hafta sonunda meshedilmiş olan öldürülecek ve onu destekleyen olmayacak. Gelecek
önderin halkı, kenti ve kutsal yeri yerle bir edecek. Sonu tufanla olacak: Savaş sona dek sürecek. Yıkımların da olacağı
kararlaştırıldı. Gelecek önder birçoklarıyla bir haftalık sağlam bir antlaşma yapacak. Haftanın yarısı geçince, kurbanı da
sunuyu da kaldıracak. Kararlaştırılan yıkım başına gelinceye dek yok edici önder tapınağın üst bölümüne yıkıcı iğrenç
şeyler yerleştirecek.”

Bu peygamberlik ‘Meshedilmiş Olan’la aynı anlama gelen İsa ve Mesih terimlerinin yanı sıra Yeruşalim ve
Tapınak’la ilgili de birkaç tespitte bulunuyor. Önce İsa öldürülmeden önceki ‘bir hafta’lık süreçten söz ediyor.
Hıristiyan tarihçi Julius Africanus yaklaşık 200 yılında bu peygamberlikte Mesih’in çarmıha gerileceği tarihin
eskiden bilindiğini irdeler. Bunu İsa Mesih’in Yargılanması ve Çarmıha Gerilmesiyle İlgili Olaylar adlı internet
bağlantısında da görmek mümkündür. Pers Magi, İsa’nın doğduğu yeri bu yüzden aramış olabilir. Çünkü bu
peygamberlik sözü ilk olarak Babil yakınında söylenmiştir.
Matta 24:15-16 ve Luka 21:20-22 Mesih’in Yeruşalim’den kaçmayla ilgili sözleridir: “Peygamber Daniel’in sözünü ettiği
yıkıcı iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman –okuyan anlasın– Yahudiye’de bulunanlar dağlara
kaçsın... Yeruşalim’in ordular tarafından kuşatıldığını görünce bilin ki, kentin yıkılacağı zaman yaklaşmıştır. O zaman
Yahudiye’de bulunanlar dağlara kaçsın, kentte olanlar dışarı çıksın, kırdakiler kente dönmesin. Çünkü o günler, yazılmış
olanların tümünün gerçekleşeceği ceza günleridir.”

Petrus ve Pavlus’un İman Uğruna Ölmelerine Kadar Elçilerin Daha Sonraki İşleri adlı internet bağlantısında
eski Yahudi tarihçi Josephus’un, Romalı General Cestius Gallus’un Yeruşalim’i başarıyla kuşatıp Tapınak’a
saldırdığı halde beklenmedik bir şekilde geri çekilmesini anlattığı nakledilir. İşte bu Mesih’in elçilerine Yeruşalim
yıkılmadan önce beklemeleri gerektiğini söylediği işaretti. Hıristiyanlar’ın Pella şehrine kaçtıklarını, böylece 4
yıl sonra General Titus işi tamamladığında hayatlarının kurtulduğunu tarih gösteriyor.
Diğer bir örnek de 6 nüshası Lut Gölü Elyazmaları arasında bulunan Hezekiel’in kitabındandır. 26’ıncı bölüm 3-6
arası ayetler İ.Ö. 6’ıncı yüzyıldan kalma bu kehaneti içerir:
“Egemen Rab şöyle diyor: Ey Sur, sana karşıyım! Deniz dalgalarını nasıl kabartırsa, ben de ulusları senin üzerine öyle
saldırtacağım. Sur’un duvarlarını yıkacak, kulelerini yerle bir edecekler. Toprağını kazıp süpürecek, seni çıplak bir
kayalık haline getireceğim. Sur denizin ortasında, balıkçıların ağ gerdikleri bir yer olacak. Egemen Rab böyle diyor.
Uluslar Sur’u yağmalayacak. Sur’a bağlı kıyı kentlerinde yaşayanları kılıçtan geçirecek. O zaman Surlular benim Rab
olduğumu anlayacaklar.”

Babilliler Sur’un kıyı kentlerine saldırdıktan iki yüzyıl sonra, İ.Ö. 332’de Büyük İskender’in ordusu fethi
tamamladı. Yıkıntıları şehrin ada kısmını ele geçirmek amacıyla yol yapmak için denize döküldü. Yüzyıllar içinde
yavaş yavaş alüvyon dolan bu yol şu anda neredeyse bir kilometreye yakın genişliktedir ve burada oluşan kıyıda
yaşayan halk balıkçılık yapmaktadır. Kutsal Kitap şu anda Lübnan’ın üçüncü büyük şehri olan Sayda için böyle
bir şey söylemez.
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Arkeoloji ve Eski Kaynaklar
Kutsal Kitap’ta anlatılanlar, gerçek tarihi kişiler, yerler ve olaylar çevresinde gelişti. Bütün bunlar 19’uncu
yüzyılda başlayan modern arkeoloji çalışmalarıyla sürekli karşılaştırılmakta ve doğruluğu teyit edilmektedir. Bu
nedenle her zaman sorunlar ve açıklığa kavuşmamış sorular oluyor. Bunlardan biri, Kutsal Kitap’ta söz edilen
ancak tarihin unuttuğu eski Asur Kralı II Sargon’la ilgiliydi. Ancak 1843’te tarihi Ninova şehri harabeleri
arasında ona ait görkemli Dur-sharrukin sarayı ortaya çıkartılınca eleştiriler sona erdi. Sarayın etkileyici
heykelleri şu anda müzelerde sergileniyor. II Sargon aynen Kutsal Kitap’ın anlattığı gibi büyük bir kraldı ve İ.Ö.
722’den 705’e kadar hüküm sürdü.
Diğer bir olay da Kutsal Kitap’ta sık sık söz edilen Hititler’le ilgilidir. Onlar da ortadan kayboldular. Bu, Kutsal
Kitap’ta söz edilen, güçleri ve etkileri bu kadar büyük bir ulusun tarih sahnesinden yok olmasına inanmakta
zorlanan arkeologları gerçekten rahatsız ediyordu. Ancak 1906’da Türkiye’de Bozhöyük’teki kazılarda
başkentleri bulundu. Kraliyet arşivi bir zamanlar büyük ve görkemli olan krallıklarını tarif eden 10.000 çivi yazısı
tablet içeriyordu.
Arkeoloji gerçeğin sınırsız arayışı olduğundan zaman zaman farklılıklar bulunması doğaldır. Çoğu zaman
olduğu gibi Kutsal Kitap’ı teyit etmek için tersine çalıştığında, Kutsal Kitap’ın gerçekliğini kesinlikle doğrular.
Kişi, yer ve zamana ilişkin doğrulanabilir belgeler önemli yasal kanıt kabul edildiğinden Kutsal Kitap onu daha
iyi anlamamızı, takdir ve teyit etmemizi sağlamak için inanılmaz buluşlar gerçekleştiren arkeologların gerçek
saygısını kazanmıştır.
İlginç arkeolojik buluşlara dair internet siteleri peygamberliğin gerçekleştiğine dair bazı inanılmaz bilgiler dahi
içerir. Bunlardan biri İ.Ö. 539’da Babil’in yenilmesidir. Bu tarihi anlamak için arkeologlar açısından çok önemli
bir tarihtir. Eski uluslar ortak bir tarih sistemi kullanmıyorlardı. Bunun yerine olaylardan bahsederken o yıldan,
mevcut krallarının dönemi olarak söz ederler. Bu nedenle arkeoloji her ulusun krallarının hüküm sürdüğü
dönemleri koordine etmek zorundadır. Birçok ulusta söz edilen bu gibi çarpıcı bir olay gerçekleştiğinde, hüküm
sürdükleri dönemleri senkronize etmekte anahtar oluşturur.
Yahuda’nın Babil Tarafından Sürgün Edilmesi adlı internet sitesinde Grek tarihçi Heredot, Babil’in Kral Koreş
tarafından beklenmedik ve ani düşürülüşünün Yeşaya 45-49’da iki yüzyıl önce bildirilen peygamberlikler
doğrultusunda gerçekleştiğini anlatır. Hazırlıklı olan Babilliler Koreş nehir yatağını değiştirip askerler hızla şehre
dolana kadar kuşatmayı ciddiye almadılar. Böylece fetih Daniel 5’de anlatıldığı gibi uyarıdan hızlı yayıldı.
Kutsal Kitap’ta anlatılan olayların tarzı da eski kralların kendi zaferleri için diktikleri görkemli anıtlardan dikkat
çekici biçimde farklıdır. Kalan Yahuda Krallığı ve İsrail’in Asur Tarafından Sürgün Edilmesi adlı internet
bağlantısında Kral Sanherib’in İsrail’le yaptığı savaşta kendi anlatımıyla bir meleğin ordusunu yere yıkması bu
noktayı yansıtır. Eski Grek tarihçi Heredot ve diğerleri, antik dünyayı şaşırtan bu gizemli Asur yenilgisini
açıklamaya çalışmışlardır.
Eski dünyayla ilgili diğer bir önemli bilgi kaynağı da o çağın edebiyatıdır. Kutsal Kitap içeriğiyle ilgili yorum
yapan eski kaynaklara yönelik internet siteleri burada değinilmeyen, hatta bazıları bazı elçileri tanıyan veya onlar
tarafından bizzat eğitilmiş ve Kutsal Kitap’ı güçlü biçimde destekleyen (örneğin, Clement, Polycarp, Papias,
İgnatius, vs.) daha birçok Hıristiyan yazar olmasına rağmen, tanıklıkları tarafsız, hatta Hıristiyanlık karşıtı olan
yazarlar da vardır. Ancak Hıristiyan olmayan kaynaklar çoğu zaman Hıristiyanlığı yetersiz ve haksız bir açıdan
değerlendirmelerine rağmen, başka nedenlerle ciddiye alınmalıdırlar. Çünkü Kutsal Kitap’ta anlatılanları teyit
ettikleri noktalarda yorumları Mesih’in amacına hizmet edecek şekilde önyargılı değildir.
Örneğin, İsa Mesih’in Celile’deki Büyük Hizmetleri internet sitesine rağmen Yahudiler’in Tannaitic döneme ait
Babil Talmudu’nda İsa’nın iyi bir insan olmadığı iddia edilir. İstemeden de olsa İsa’nın Fısıh Bayramı civarında
öldürüldüğüne dair Yeni Antlaşma’da anlatılanları teyit eder ve O’nu büyücülük yapmakla suçlar. İsa karşıtları
ellerinden gelse O’nun mucizeler yarattığını inkâr edecekleri için bu dikkat çekicidir. Ancak büyücülük yapmakla
suçlanması Yeni Antlaşma’nın İsa’nın mucizelerinin yaygın biçimde bilinmesinden dolayı, karşıtlarının bile
bunları inkâr edemeyip kötü güçlere bağlamaları yolunda anlattıklarını destekler niteliktedir. Bu gibi eski
yazarlara ait başka internet bağlantıları da vardır ve bunlar farklı uluslardan kişilerdir. Gerçekse, İsa Mesih’in
hakkında önemli miktarda güvenilir veri bulunan o dönemde yaşamış birkaç kişiden biri olmasıdır.
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Hıristiyanlık yeterli tanıklıkla teyit edilen ve kabul edilmelerini haklı kılan kanıtlara sahip eşsiz mucize iddiaları
içerir. Eski dünyada hiçbir olayın İsa Mesih’in dirilmesi kadar çok görgü tanığı yoktur. Hem Eski Antlaşma hem
de bizzat kendisi bunu önceden bildirmiştir! Hatta Yeni Antlaşma bu konuda çarmıha gerildiği döneme ait
öğretiler aktarır ve ilk uygulamalarını vurgulamak için bunlara dikkat çeker. İsa Mesih’in yaşamı aslında eski
dünyada en sık söz edilen ve kanıtlanmış hayatlardan biridir. (g)
Eski dünya dönemi sona erdikten çok sonra bile 7’nci yüzyılda Orta Çağda Raşidin Krallığında üçüncü halife
olan Osman bin Affan tarafından derlenen Kuran’da, Kutsal Kitap’tan bahsedilir. Tevrat, Mezmurlar ve
Müjdeler’den söz eder, Müslümanlar’a Kutsal Yazı’yı bilenlere danışmalarını söyler (10:94) ve Kutsal Kitap’ın
söylediklerini teyit eder (3:78). İsa’nın Tanrı tarafından insanlara gönderilmiş bir işaret ve lütuf olduğunu (19:21),
meleklerin O’nun doğumunu müjdelediğini ve Meryem’in özel bir amaç için seçildiğini, İsa’nın mucizelerinin
gücünün göstergesi olduğunu söyler (3:42-55), hatta O’ndan Mesih, Peygamber ve Tanrı Sözü olarak bahseder.

Müjde
Kutsal Kitap’ın müjdesi, Tanrı’nın bizi günahlarımızdan ve ölümden kurtararak bizimle olan ilişkisini yeniden
yapılandırmasıdır. Bu sadece bizi daha iyi bir insan yapma konusu değil, Tanrı’nın bizi mucizevi bir şekilde
ruhsal ölümden Mesih’te yeni bir yaşama kavuşturmasıdır. Zamanımızda en önemli sorunun insanın Tanrısız
yaşayıp yaşayamayacağı olduğu söyleniyor. İyi haber, tarih boyunca kirli bir geçmişe sahip insan doğasına
güvenmek zorunda olmamamızdır. (g)
Eski Antlaşma’da Yahve, iman atası İbrahim’in arkadaşı olduğunu söyler ve bütün ulusların onun aracılığıyla
kutsanacağını vaat eder. Yeni Antlaşma Galatyalılar 3:8’de bu vaatten insanlığa iyi haber, yani Müjde olarak söz
edilir. Sonra İbrahim’in soyundan gelen Meryem, Tanrı’nın ulusları aydınlatacak ve İsrail’i yüceltecek kutsal
Oğlu olan İsa’yı doğurmak üzere seçildi. İsa bunu günahsız bir yaşam sürerek, kurban edilerek ve ölümden
dirilerek gerçekleştirdi. Hayatın mezarda sona ermediğini, O’na iman edenlerin sonsuz yaşama kavuşacağını
bilmek tarihteki en büyük dönüşümdür. Hıristiyanlık, ölümü yenmeye kadir olan bir Tanrı’ya sahiptir. Mesih
karşıtlarının bu inancı yıkmak için bir tek şey yapmaları gerekiyordu. İsa’nın cesedini göstermeleri yeterliydi,
ama yapamadılar. Elçi Pavlus bile diriliş olmasaydı Hıristiyanlar’ın herkesten çok acınacak duruma düşeceklerini
kabul eder (1Ko.15) ve büyük bir güvenle şunları söyler: (g)
Efesliler 1: “Bizi Mesih’te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih’in Babası
Tanrı’ya övgüler olsun. O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih’te
seçti. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. Öyle ki,
sevgili Oğlu’nda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün. Tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği
sayesinde Mesih’in kanı aracılığıyla Mesih’te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk. Tanrı sır olan isteğini,
Mesih’te edindiği iyi amaç uyarınca bize açıkladı. Zaman dolunca gerçekleştireceği bu tasarıya göre, yerdeki ve gökteki her
şeyi Mesih’te birleştirecek. Her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı’nın amacı uyarınca önceden belirlenip
Mesih’te seçildik. Öyle ki, Mesih’e ilk umut bağlayan bizler, O’nun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım. Gerçeğin
bildirisini, kurtuluşunuzun Müjdesi’ni duyup O’na iman ettiğinizde, siz de vaat edilen Kutsal Ruh’la O’nda
mühürlendiniz. Ruh, Tanrı’nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı’ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın
güvencesidir.”
Koloseliler 1: “O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlu’nun egemenliğine aktardı. O’nda
kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz. Görünmez Tanrı’nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı O’dur. Nitekim
yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey –tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar– O’nda yaratıldı. Her
şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için yaratıldı. Her şeyden önce var olan O’dur ve her şey varlığını O’nda
sürdürmektedir. Bedenin, yani kilisenin başı O’dur. Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk
doğan O’dur. Çünkü Tanrı bütün doluluğunun O’nda bulunmasını uygun gördü. Mesih’in çarmıhta akıtılan kanı
aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şeyi O’nun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu.
Yaptığınız kötülükler yüzünden bir zamanlar düşüncelerinizde Tanrı’ya yabancı ve düşmandınız. Şimdiyse Mesih sizi
Tanrı’nın önüne kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkarmak için öz bedeninin ölümü sayesinde sizi Tanrı’yla
barıştırdı. Yeter ki, duyduğunuz Müjde’nin verdiği umuttan kopmadan, imanda temellenip yerleşmiş olarak kalın.
Ben Pavlus, göğün altındaki bütün yaratılışa duyurulan bu Müjde’nin hizmetkârı oldum.”
İsa, Yuhanna 7:17’de şöyle diyor: “Eğer bir kimse Tanrı’nın isteğini yerine getirmek istiyorsa, bu öğretinin Tanrı’dan
mı olduğunu, yoksa kendiliğimden mi konuştuğumu bilecektir.”
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II. ESKİ ANTLAŞMA
1

Başlangıç

1 Kutsal Kitap Tanrı’nın göğü ve yeri Söz’ü aracılığıyla ve Söz’ü için yarattığını açıklar. Yaratılış, Tanrı’nın
İsa Mesih’te beden bulan Söz’ü ile O’nun için gerçekleştirilmiştir ve sürmektedir. Şiirsel bağlamda, yeryüzü
yaratıldığında sabahyıldızları hep birlikte şarkı söylediler ve melekler coştular. Sonra Tanrı’nın Ruhu yeryüzünü 7
‘günlük’ süreçte ışık, kara parçaları, çevre ve canlılarla donattı
Dünyayı Şekillendiren 7 “Günlük” Süreç (Yaratılış 1, 2)
ve bunun iyi
Elohim (Teos) Tanrı Anlamına Gelir
1. Dünyada ışık göründü
olduğunu
http://www.newadvent.org/cathen/05393a.htm
2. Atmosferle ilgili düzenlemeler yapıldı
gördü. Sonra
3. Kara parçaları denizlerden ayrıldı ve bitkiler yaratıldı
Adem Tanrı’nın suretinde yaşayan varlık olarak yaratıldı
4. Güneş, ay ve yıldızlar gökyüzünde belirdi
ve karısı Havva yardımcısı oldu. Tanrı Aden’de insanlar için
5. Deniz canlıları ve kuşlar yaratıldı
bir bahçe dikti ve onlarla düzenli olarak konuştuğu yakın bir
6. Hayvanlar ve insanoğlu yaratıldı
7. Tanrı dinlendi ve 7. günü kutsal kıldı
ilişkisi vardı. Yaratılış 1-2; Yuhanna 1; Koloseliler 1; Eyüp 38
2 Aden’de yaşam ağacıyla iyiyle kötüyü bilme ağacı vardı. Yılan (Şeytan) Havva’yı yasak ağacın meyvesini
yemesi için kandırdı ve Adem de Tanrı’ya karşı gelerek ona eşlik etti. Sonra Tanrı kadınla yılanın soyunu
birbirlerine düşman edeceğini, kadının soyunun
İnsan Ömrünün Süresi (Yaratılış 3, 5; Mezmur 90)
yılanın başını ezeceğini bildirdi. Tanrı toprağı da
Nuh Peygamber’e dek insan ömrü 1000 yıldı. Musa’nın dönemine
lanetledi, insanoğlunu giydirdi ve yaşam ağacının
dek aşamalı olarak 100 yıla kadar düştü.
yolunu denetlemek için Keruvlar yerleştirdi.Yaratılış
3; 1.Timoteos 2; Vahiy 12, 20

3 Adem’in oğlu Kayin kardeşi Habil’i kıskançlıktan öldürdü, daha sonra Habil’in yerine Şit doğdu. Şit’in oğlu
Enoş döneminde insanlar Yahve (Ben Ben’im) adını anmaya başladılar. ‘Ben Ben’im’ hem Yahve’nin
kendiliğinden var olduğunu, hem de diğer her şeyin yaratılış, ilahî takdir ve peygamberlikle var olduğunu
vurgular niteliktedir. İnsan ömrünün süresi uzundu ve büyük olasılıkla günümüzdeki genetik tehlikelerden
arındırılmış olarak yaratılmıştı. Kayin bir kent kurdu, onun soyundan gelenler demir ve bronzu işlediler, müzik
ve hayvancılığı geliştirdiler. Sonra yeryüzü kötülükle doldu ve ilahi varlıkların insan kızlarıyla evlenmeleri
sonucu doğan Nefiller’in egemenliğine girdi. Şit’in oğlu
Yehova (RAB), Tanrı’nın Özel İsmidir
Enoş Tanrı’nın kötülere yönelik yargısına dair
http://www.newadvent.org/cathen/08329a.htm
Nuh’un gemisi (Yaratılış 6)
140 m x 23 m x 13,5 m boyutlarında, ziftle kaplı
ve kamaraları olan ahşap bir gemidir.

peygamberlikte bulundu, sonra Tanrı onu yanına aldı. Yahve’nin
yüreği sızladı ve insanı yarattığına pişman oldu. Artık Tufan’la
yok edilmeleri gerekiyordu. Yaratılış 4-6; Yeşaya 43; Yahuda

4 Yahve, Nuh’a ailesi ve ona verdiği hayvanlarla birlikte binebileceği bir gemi yapmasını söyledi. Bütün
yeraltı suları fışkırdı ve tufan 40 gün devam etti. Bütün kötüler öldü ve suların çekilmesi bir yıl sürdü. Böyle
bir şeyin bir daha olmaması için Tanrı bir antlaşma yaptı. İnsanın kanı akıtılmış hayvanların etini yemesine
izin verdi ve topraktaki laneti kaldırdı. Sonra Tanrı kendi suretinde yaratılmış insanın hayatına değer
vererek insan öldürmeyi yasakladı. Yaratılış 6-9
5 Nuh, oğlu Ham’ın oğlu Kenan’ın soyundan gelenleri
lanetleyerek diğer oğulları Sam ve Yafet’in soyundan gelenlerin
kölesi olmalarını diledi. İnsanın ömür süreci kısalmaya başladı.
Sonra Ham’ın soyundan gelen Nemrut Mezopotamya’da kralları
oldu. Ancak Tanrı Mezopotamya’daki bu krallığa son verdi
ve Babil Kulesi’nde dillerini karıştırarak insanları
yeryüzünün dört bucağına dağıttı. İbraniler’in atası olan Ever,
Aram ve yaşadığı dönemde yeryüzü bölünen Pelek, Sam’ın
soyundan geliyorlardı. Daha sonra Ever’in soyundan gelen
Avram ailesiyle birlikte Ur’dan göç edip Mezopotamya’yı
geçerek Harran’a yerleşti. Yaratılış 10-11; Hezekiel 16
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İman Ataları
6 Yahve Avram’ı büyük bir ulus yapmak ve onun aracılığıyla bütün halkları kutsamak için Kenan ülkesine
çağırır. Avram’ın yerine geçemeyecek Midyan ve olası varisi Şamlı Eliezer gibi oğulları vardır. Yahve Kenan
ülkesindeki Şekem’i Avram’ın soyundan gelenlere vaat eder. Daha sonra Avram Beytel yakınına gider ve
oradan Yahve’ye yakarır. Kenan ülkesindeki kıtlık yüzünden geçici bir süre için Mısır’a gider. Firavun (Avram’ı
zengin ederek) Saray’ı almaya çalışır. Ancak Tanrı firavunun başına korkunç felaketler getirir. Firavun Saray’ın
Avram’ın karısı olduğunu öğrenir. Böylece firavun Saray’ı serbest bırakmak ve Avram’ın gitmesine izin vermek
zorunda kalır. Yaratılış 12,15, 25; Çıkış 1; Yeşu 18; Hezekiel 16
7 Avram sahip olduğu her şeyle birlikte tekrar Yahve’ye yakarmak
için Beytel’e döner. Ancak yeğeni Lut ondan ayrılarak Sodom’a
doğru gider. Yahve Avram’a soyunu çoğaltacağını ve Kenan ülkesini
sonsuza dek onun soyuna vereceğini vaat eder. Sonra Tanrı
Avram’ın Kendisine iman etmesini doğruluk sayar. Hevron’a yerleşen
Avram, Amorlu Mamre’nin ailesiyle antlaşma yapar. Bölgede
yaşayanlar Kenan ülkesini bozguna uğratarak Lut ve Sodom halkını
esir alırlar, ancak Avram ve müttefikleri onları kurtarır. Şalem’in
kâhin kralı Melkisedek Avram’ı kutsar ve Avram her şeyin
ondalığını ona verir. Yahve Avram’a onu koruyacağını,
ödüllendireceğini ve çocuk sahibi yapacağını vaat eder. Avram hayvan parçaları aracılığıyla Yahve ile bir
antlaşma yapar. Avram uyurken Yahve hayvan parçalarının arasından geçer ve Avram’ın soyundan gelenlere
400 yıl boyunca gurbette yaşadıktan sonra Fırat Nehri’ne kadar Amor topraklarını vereceğini vaat eder. Yaratılış
13-15, 21; Çıkış 1,12; 2.Tarihler 20; Mezmur 110; Yeşaya 4; Yakup 2

8 Saray, cariyesi Hacer’i erkek çocuk doğurması için 85 yaşındaki
Avram’a verir. Ama sonra Hacer’e sert davranarak onun Şur yolundaki
pınara kaçmasına neden olur. Ancak Yahve’nin meleği Hacer’e geri
dönmesini, oğluna İsmail (Rab yakarışını işitti) adını koymasını ve
oğlunun büyüyünce bir savaşçı olacağını söyler. Tanrı sünnet
antlaşmasında Avram’ın adını İbrahim (birçok ulusun babası),
Saray’ın adını da Sara olarak değiştirir. Sonra Tanrı Sara’ya İshak
(gülüş) adında bir oğlu olacağını ve İsmail’den de büyük bir ulus
yaratacağını vaat eder. Yaratılış 16, 17, 21, 25
9 Daha sonra İbrahim’i Hevron yakınında ziyaret eden üç adam
Sara’nın gelecek yıl bir oğlu olacağını vaat ederler ve adamlardan ikisi
Sodom’a doğru yola çıkar. İbrahim Tanrı’ya adil yargılayarak doğru
kişiler olan Lut ve ailesini bağışlaması için yakarır. Böylece iki melek
Lut’u Sodom’daki korkunç yıkımdan kurtarır. Lut, iki kızı aracılığıyla
Moav ve Ammonlular’ın atası olur. İbrahim Gerar’da kalırken Tanrı
orada Sara’yı aynen firavundan olduğu gibi Kral Avimelek’ten de
korur. Orada doğan İshak, İbrahim’in tek varisi olur. Yaratılış 18-21; 1.Petrus
2-3

10 Sara, Hacer ve İsmail’i uzaklaştırır. Ancak Tanrı İbrahim’e oğlu
İsmail’den de büyük bir ulus yaratacağını vaat eder. Hacer ve İsmail
Beer-Şeva Çölü’nde Tanrı’nın Meleği tarafından susuzluktan ölmekten
kurtarılırlar ve Tanrı yine İsmail’den büyük bir ulus yapacağını vaat
eder. Böylece Paran Çölü’nde yaşarlar ve Hacer İsmail’e Mısırlı bir
kadın alır. Yaratılış 21, 25
11 İbrahim uzun süre Filistin yöresinde yaşar ve Beer-Şeva’da bir kuyu için antlaşma yapar. Sonra Tanrı
İbrahim’in Şalem yakınındaki Moriya Dağı’na giderek İshak’ı yakmalık sunu olarak sunmasını ister.
İbrahim Tanrı’nın, oğlunu yeniden diriltebileceğine inanır. Ancak Yahve’nin meleği sunakta ona bir koç getirir.
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Bu nedenle oraya ‘Rab sağlar’ adı verilir. Yahve’nin meleği Tanrı sözünü dinlediği için İbrahim aracılığıyla
yeryüzündeki bütün ulusların kutsanacağını vaat eder. Yaratılış 21 22; Romalılar 5; İbraniler 11
12 İbrahim Beer-Şeva’ya gider. Ancak Sara ölür ve Hevron yakınındaki Makpela mağarasına gömülür. İbrahim
uşağını İshak’a bir kız araması için akrabalarının yaşadığı Harran’daki Aram-Naharayim’e gönderir. Tanrı
Rebeka’nın İshak’ın karısı olmasını sağlar. Rebeka dadısı ile birlikte 40 yaşındaki kuzeni İshak ile Beer-LahayRoi yakınında tanışır ve onun karısı olur. İbrahim daha sonra Midyan’ın annesi olan Ketura ile evlenir. Ancak
İshak tek varisi olarak kalır. Böylece İbrahim cariyelerinin oğullarını hediyeler vererek doğuya gönderir ve varisi
olarak sadece İshak’ı bırakır. Yaratılış 23-25
13 İshak kısır olan karısı Rebeka için 20 yıl Rab’be yakarır ve sonunda
Esav (ilk doğan) ve Yakup adında ikizleri olur. Yahve daha çocuklar
doğmadan Esav’ın soyundan gelenlerin Yakup’un soyundan gelenlere
hizmet edeceklerini bildirir. İbrahim 175 yaşında ölür ve Hevron
yakınındaki Makpela’ya gömülür. Böylece Tanrı İshak’ı kutsar. İsmail’in
oğulları Mısır’ın doğusunda yaşayan 12 Arap oymağının beyleri olurlar.
Zamanla İbrahim’im soyundan gelen diğer akrabalarıyla aralarında
düşmanlık başgösterir. İbrahim 137 yaşında ölür. Yaratılış 25; Romalılar 9
14 Esav büyüdükten sonra ilk
oğulluk hakkını küçümseyerek
yiyecek ihtiyacını karşılamak için Yakup’a satar. Kenan diyarında kıtlık
hüküm sürmektedir. Ancak Yahve İshak’a Mısır’a gitmeyip Gerar’da
kalmasını söyler. Yahve İshak’ın soyundan gelenlere bu toprakları
vereceğini vaat eder ve yeryüzündeki bütün ulusları onun aracılığıyla
kutsar. İshak bol ürün alır, zengin olur ve Beer-Şeva’ya gider. Orada Gerar
onunla bir antlaşma yapmak ister. Rebeka, Esav’ın soyuna hükmedebilmek
için kutsanması amacıyla Esav yerine İshak’a Yakup’u gönderir. Yakup’a
kinlenen Esav onu öldürmeyi planlayınca İshak Yakup’u bir kuzeniyle
evlenmek üzere Harran’a gönderir. Tanrı Beytel’de Yakup’un soyundan
gelenlere Kenan ülkesini vereceğini vaat eder ve yeryüzündeki bütün
ulusları kutsayacaklarını bildirir. Böylece Yakup Tanrı’ya sağlayacağı
her şeyin ondalığını vermeye söz verir. Yaratılış 25-28; Romalılar 5
15 Kandırılan Yakup, Lea ve Rahel’le evlenebilmek için Harran’da
amcası Lavan’ın yanında 14 yıl çalışmak zorunda kalır. Lea’nın Ruben,
Şimon, Levi, Yahuda, İssakar, Zevulun ve Dina; cariyesi Zilpa’nın Gad
ve Aşer; Rahel’in cariyesi Bilha’nın Dan ve Naftali; ve en sevdiği karısı
Rahel’in de Yusuf adında çocukları olur. Yakup 6 yıl daha çalışır, zenginleşir ve kutsanır. Ancak Lavan’ın ailesi
onu kıskanmaya başlayınca Tanrı’nın meleği Yakup’a Beytel’in Tanrısı’nın kutsamasını sunar ve hemen
doğduğu ülkeye dönmesini söyler. Lavan Yakup’u Mahanayim’e kadar
Yakup (İsrail’in) 12 Oğlu (Yaratılış 49)
izler. Ama onunla barış yapar. Sonra Yakup meleklerle karşılaşır. Yaratılış 291. Ruben
7. Gad
31

2. Şimon

8. Aşer

16 Esav kendisini en kötüsüne hazırlayıp korunmak için dua eden
3. Levi
9. Dan
4. Yahuda
10. Naftali
Yakup’u karşılamaya 400 adamıyla gider. Tanrı gece Yakup’la güreşip ona
5. İssakar
11. Yusuf
Peniel’de İsrail (Tanrı ile güreşen) adını verir. Esav kardeşiyle barışır ve
6.
Zevulun
12.
Benyamin
İsrail Şekem kentine giderek toprak satın alır. Ancak Şimon ve Levi
Dina’nın kirletilmesine karşılık Şekem’deki bütün erkekleri kılıçtan
geçirirler, ailelerini alırlar ve kenti yağmalarlar. Tanrı İsrail’i Beytel’e gönderir. Yakup buradakilerin putlarını
toprağa gömer. Böylece Tanrı onları korumak için düşmanlarını korkutup kaçırır. Tanrı orada İsrail’e soyunu
çoğaltacağını ve Kenan diyarını vereceğini yeniden vaat eder. Yaratılış 32-35, 49; Çıkış 1; Yeşu 18
17 Rahel Benyamin’i dünyaya getirirken acı içinde ölür ve Beytlehem yakınına gömülür. Sonra Ruben babası
İsrail’in cariyesi Bilha ile yatar. İsrail Hevron’a döner ve İshak 180 yaşında ölür. İsrail ve Esav onu Hevron
yakınındaki Makpela’ya gömerler. Esav İsrail’den ayrılarak Seir dağlık bölgesinde Edom ulusunu kurar ve torunu
Amalek’tir. En sevdiği oğlu olan Yusuf düşünde ailesinin onun önünde eğildiğini görür. Ancak kıskanç erkek
kardeşleri tarafından Dotan’da İsmailli tüccarlara satılır. Yahuda tarafından küçük düşürülen ve evlenemeyen
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Tamar evlilik dışı hamile kaldığı gerekçesiyle Yahuda tarafından yakılmak istendiğinde kurtarılır, hatta İsrail’de
aile lütfuna örnek olur. Yaratılış 35-38; Rut 4; Matta 2; Yeremya 31
18 Mısır’da köle olarak satılan Yusuf rüya yorumları sonucu Mısır’a yönetici olur.
Yusuf Mısır’ı kıtlık dönemine hazırlar ve o sırada Mısır’a yerleşmiş bulunan ailesini
kurtarır. Tanrı onu Mısır’da hayat kurtarmak için kullandığından, diğerlerinin kötü niyetlerine rağmen Yusuf’un
rüyaları gerçekleşir. Tanrı, İsrail’i Mısır’da büyük bir ulus yapacağını ve onları Kenan diyarına geri
götüreceğini vaat eder. İsrail Yusuf’un iki oğlunu kendi oğlu kabul eder. Ancak İsrail onları kutsarken
Efrayim’i ilk doğan Manaşşe’nin önüne geçirir. İsrail Ruben, Şimon ve Levi’yi lanetlerken Yusuf, Yahuda ve
diğer oğullarını kutsar. İsrail 147 yaşında ölür ve Hevron yakınında Makpela’ya gömülür. Daha sonra Yusuf ölür
ve döndüklerinde Kenan diyarında gömülmek üzere mumyalanır. Yaratılış 37-50; Çıkış 1-12; Yeşu 18

İ.Ö. yaklaşık 1900

Eyüp Kitabı büyük olasılıkla Yusuf’un ölümünden sonra, ancak Musa’dan önce ‘dünyada Tanrı’nın hizmetkârı
Eyüp gibi kimsenin’ olmadığı dönemdeki olayları anlatır. Uz ve Teman isimleri, Esav’ın soyundan gelenlerin yaşadığı
Edom civarında olabilir.1-2 Yahve, Şeytan’nın Eyüp’ün doğruluğunu insanlar ve melekler önünde sınamasına izin verir. 2
Kederli döneminde Eyüp’ün arkadaşları ve karısı ona karşı çıkarlar. Doğrular her zaman kutsandığından Eyüp’ün bir
nedenden dolayı suçlu olduğu, dahası masum olduğu konusunda ısrar ettiğinden Tanrı’yı adaletsiz davranmakla
suçladığını iddia ederler.3-37 Ancak Tanrı, hayatı sadece bildiğimiz şeyler sayesinde anlayabilmemizin mümkün
olmadığını göstererek araya girer. Onu suçlayanların iddialarının ne kadar boş olduğunu ortaya koyarak Eyüp’ü savunur
ve kutsar.38-41 Eyüp’ün anlattıkları, Tanrı’nın, çekilen çileleri çok daha büyük amaçlar için kullanabileceğini ve
Eyüp’ün arkadaşlarının yaptığı gibi haksız yere suçlamanın adaletsizliğini gösteriyor. Bunlar Kutsal Kitap tarihinde
önemli bakış açılarıdır.42
19
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Mısır’dan Çıkış

İ.Ö. yaklaşık 1450
İsrailliler 430 yıl
Mısır’da yaşadılar Mısır’dan Çıkış 12

20 Asırlar sonra Mısır, çoğalmalarını
önlemek için İsrailliler’in erkek çocuklarını
öldürdüğünde Levi oymağından Musa
kurtulur ve Firavun’un sarayında büyür.

Ama sonra bir İbrani’yi döven Mısırlı’yı öldürünce 40 yaşındayken
kaçmak zorunda kalır. Musa Midyanlı kâhin Yitro’nun kızıyla evlenir,
bir oğlu olur ve 80 yaşına kadar orada kalır. Tanrı Sina Dağı’ndaki
(Horev) bir çalıdan yükselen alevler içinde ‘Ben Ben’im’ diyerek
ismini açıklar, İsrailliler’i kölelikten kurtarmak için Musa’yla erkek
kardeşi Harun’u Mısır’a geri gönderir. Yahve İsrailliler’i Mısır’a 10
bela göndererek ve Mısır ordusunu suda boğarak kurtarır. Tanrı Fısıh
Bayramı’nı başlatır ve ilk doğanların kendisine adanmasını söyler.
Tanrı’nın Mısır Üzerine Gönderdiği 10 Bela (Mısır’dan Çıkış 7-11)
1. Sular kana dönüştü
6. Mısırlılar’ın ve hayvanlarının
2. Kurbağa istilası
bedenlerinde çıkan irinli çıbanlar
3. Sivrisinek istilası 7. Mısırlılar’ın üzerine yağan dolu
4. Mısırlılar’ın üzerine
8. Mısırlılar’ın ekinlerini yiyen
yağdırılan at sinekleri
çekirgeler
5. Mısırlılar’ın büyükbaş
9. Mısır’da 3 gün süren karanlık
hayvanları üzerine
10. Mısırlılar’ın bütün ilk
gönderilen kırım
doğanları öldü

Çıkış 1-15;
Yeşaya 43;
Galatyalılar 4;
Luka 22

21 Musa, İsrailliler’i çölden geçirirken Tanrı onlara
yemeleri için ekmek verir ve kayadan su çıkartır.
Amalekliler İsrailliler’e saldırır. Hoşea
Amalekliler’le savaşırken Tanrı Musa’nın ellerini

kaldırması aracılığıyla İsrailliler’e zafer kazandırır. Yahve,
Amalekliler’in adını yeryüzünden tamamen sileceğini söyler.
Musa’nın kayınpederi Yitro İsrail’in yasal sisteminin
oluşturulmasına yardım eder, sonra Midyan’a döner. Yahve Sina
Dağı’nda İsrail’i, kendisine itaat ederlerse ‘Kâhinler Krallığı’
yapmayı vaat eder. Çıkış 16-19; 1.Samuel 15; Mezmur 90; İbraniler 13

Yehova’ya Adanan İlk Doğan
(Mısır’dan Çıkış 13 ve 14; Çölde Sayım 3)
Bütün ilk doğanlar Yehova’ya aittir ve bedeli
kurbanla ödenmelidir. Tanrı Levi oymağını İsrail’in
ilk doğanı olarak kendine ayırdı.
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Fısıh Bayramı (Mısır’dan Çıkış 12-13)
Musa’nın Mısır’ın üzerine 10. belayı gönderdiği
gece, Tanrı İsrailliler’e bir kuzu kesmelerini, etini
acı otlarla pişirip mayasız ekmekle yemelerini,
sonra da evin içindeki ilk doğanın ölmemesi için
kuzunun kanını kapı sövelerine sürmelerini
söyledi.

Bu olay, İsa’nın bizim günahlarımız
uğruna kurban oluşunu simgelemiş
ve Rab’bin Sofrası’nda somut bir
biçimde ifade bulmuştur.
Fısıh Bayramı’nda şarap kullanılması, İsrail’in Babil
ve İran’daki sürgün döneminden kalmış olabilir.

22 Tanrı, İsrail’e On
Buyruk, artı başka yasalar
ve Kenan diyarını
almalarına yardım etmek
için meleğini gönderir.
Böylece Musa, Harun ve
İsrail’in 70 ileri geleniyle
birlikte Tanrı esinlemesini
ve İsrail’in itaat edeceği yasaları bir kitapta toplar. Musa Yasa’nın yazıldığı
taş levhaları ve Sina Dağı’nda Yahve’den Çadır’la ilgili plan ve talimatları alır. Ama sonra geri döndüğünde
Harun’un altın buzağıya tapınmayı teşvik ettiğini görür. Musa taş levhaları kırar ve Levililer Tanrı buyruğu
doğrultusunda halktan 3.000 kişiyi öldürürler. Sonra Musa iki taş levha daha hazırlar, bunları altın bir sandığa
koyar ve insanların Tanrı’ya yakarabilecekleri Çadır’ı (Buluşma Çadır’ı) kurar. Yahve’nin görkemi Çadır’a dolar
ve İsrail’e gündüzleri bir bulut geceyse ateş aracılığıyla yol gösterir. Çıkış 20-40
23 Yahve Buluşma Çadırı’nda
Buluşma Çadırı’ndaki Eşyalar (Çıkış 37-38)
Musa’ya 600’dan fazla yasa bildirir ve
Yakmalık Sunu Sunağı (Çıkış 38, 1.Krallar 1): Eni ve boyu beşer arşındı. Dört üst
kâhinlerin sunular sunmasını ister.
köşesinde tunç kaplı boynuzlar vardı (bazen sığınak olarak kullanılıyordu). Hayvan
Yahve büyük olasılıkla gittikçe artan
sunuları için tunç aksesuarlar bulunuyordu.
genetik sorunlar yaratan ensest
Yıkanma Kazanı (Çıkış 38): Buluşma Çadırı’nın giriş bölümünde hizmet eden
ilişkileri tanımlar ve yasaklar. Tanrı
kadınların aynalarından yapılan sunakta kâhinin kullanması için tunç bir kazan.
Nadav ve Avihu adındaki kâhinleri
Antlaşma Sandığı (Çıkış 37): Boyu iki buçuk, eni ve yüksekliği birer buçuk arşın olan
öldürüp onların yerine Harun’un
altın kaplama sandıkta manın içine konulduğu altından kutu, Harun’un değneği ve
oğulları Elazar’la İtamar’ı geçirir.
On Buyruk’un yazılı olduğu taş levhalar vardı.
İsrail Buluşma Çadırı çevresine haç
Bağışlanma Kapağı (Çıkış 37): Üstünde Tanrı’nın huzurunun olacağı 2 altın Keruv
şeklinde doğuda yaklaşık 190.000,
bulunuyordu.
kuzey ve güneyde 155’er bin ve batıda
Buhur Sunağı (Ex 37, Vahiy 8): Boyu ve eni birer arşın, yüksekliği iki arşın olan bu
sunak Antlaşma Sandığı’nın önündeydi ve dua edilirken mesh yağı yakılmak içindi.
110.000 kişi olmak üzere yerleşir.
Kandillik (Çıkış 37, Zekeriya 4): Buluşma Çadırı’nı saf zeytinyağı ile aydınlatarak çoğu
Levililer’in görevleri tanımlanır,
zaman Tanrı’nın Kutsal Ruhu’nu gösteren, saf altından yedi kandil bulunan kandillik
temizlik ve adanmışlıkla ilgili yasalar,
için 34.5 kg saf altın harcandı
evlilikte sadakat sınavı, adak yemini,
Üzerinde Ekmek Sunulan Masa (Çıkış 37): Boyu iki, eni bir, yüksekliği bir buçuk arşın
kâhinler tarafından kutsanma ve Fısıh
olan altın kaplama bu masada Tanrı’ya mayasız ekmek ve mesh yağı sunuluyordu.
Bayramı bildirilir. Levililer 1-27; Çölde Sayım
10 Buyruk (Mısır’dan Çıkış 20)
1. Başka tanrın olmayacak
6. Adam öldürmeyeceksin
2. Put yapmayacaksın
7. Zina etmeyeceksin
3. Yehova’nın adını boş yere 8. Çalmayacaksın
ağzına almayacaksın
9. Yalan yere tanıklık
4. Şabat Günü’nü anımsa
etmeyeceksin
5. Annene babana saygı
10. Komşuna ait hiçbir şeye
göster
göz dikmeyeceksin

1-9

24 Musa kayınbiraderi Hovav’a onlara çölde yol
göstermesi karşılığında Tanrı’nın İsrail’e yapacağı iyilikleri
ve vereceği toprağı paylaşmayı teklif eder. Yahve, Musa’ya
yardım etmek için İsrail’in önde gelen 70 kişisine Musa’nın
üstündeki Ruh’tan verir ve bunlardan ikisi ordugâhta
peygamberlik ederler. Yahve Kivrot-Hattava’da et yemeleri
için bıldırcın gönderir. Ancak başka yiyeceklere özlem duyanları öldürür. Haserot’ta Musa’nın kızkardeşi
Miryam’la Harun, Musa’nın Kuşlu karısını yerince, Tanrı Miryam’ı bir
hafta deri hastalığıyla cezalandırır. Çölde Sayım 10-12
25 Hoşea’ya Yeşu (Yahve kurtarır) adı verilir ve Kenan diyarını
araştırmak üzere gönderilen 12 kişiden biridir. Ancak geri dönen 10 kişi
oradaki Nefiller’den korkarlar ve Tanrı Musa’yı halk tarafından
taşlanmaktan kurtarır. Böylece Tanrı Yefunne’nin oğlu Kalev’le Nun’un
oğlu Yeşu’dan başkasının o topraklara girmesine izin vermez ve İsrail’i
lanetleyerek çölde 40 yıl dolaşmaya mahkum eder. Ancak onlar bu
buyruğa karşı gelerek topraklara girmek için Amalekliler’e saldırırlar ve
yenilirler. Çölde Sayım 13-14
Altın Kural
Musa (Levililier 19): Komşularını ve yabancıları kendin
gibi seveceksin
İsa (Matta 7): Size nasıl davranılmasını istiyorsanız,
başkalarına öyle davranın. (Luka 6): Düşmanlarınızı sevin

26 Korah ve 250 asi yer yarılıp diri diri gömülürler, Tanrı tarafından
yakılırlar ve buhurdanları sunağı kaplamak için levha olarak kullanılır.
Tanrı Harun’u 12 oymak arasından kâhin olarak seçtiğini teyit etmek için onun buhurdanını kullanır. Tanrı
kâhinlerin sunuları ve kızıl ineğin külüyle temizlenme konusunda buyruklarını bildirir. Miryam Kadeş’te ölür.
Musa ve Harun Tanrı’ya karşı gelip halka kayadan su çıkardıkları için Kenan ülkesine girmeleri yasaklanır. Çölde
Sayım 13-20
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27 Edom kralı,
İsrailliler’e geçiş izni
vermez. Sonra Harun
Hor Dağı’nda ölür ve
yerine Elazar geçer.
Horma’daki Kenanlılar
bazı İsrailliler’i tutsak
alırlar. Böylece Yahve
şehirlerini İsrailliler’e
vererek onları yok
ettirir. Daha sonra
Yahve yakınan
İsrailliler’i ısırması
için zehirli yılanlar
gönderir. Ancak
Musa’ya bir yılan
yapıp direğin üstüne koymasını ve ona bakan herkesin iyileşeceğini söyler.
İsrailliler Heşbon’da Kral Sihon’u yenerek Arnon’dan Yabbuk Nehri’ne kadar
uzanan Amor topraklarına yerleşirler. İsrailliler Edrei’de Başan Kralı Og’u da
yenerek onun topraklarını ve Gilat’ı ele geçirdiler. Çölde Sayım 20-21; Yaratılış 15; Yasa’nın
Tekrarı 3; 2.Krallar 18; Yuhanna 3

28 Korkan Moav kralı
Balak, Yahve’nin İsrailliler’i
lanetlemesini sağlamak
amacıyla Harran’dan
Balam’ı çağırır. Ancak
Yahve Balam’a İsrail’i kutsamasını, Moav’ı, Edom’u ve en büyük ulus olan
Amalek’i lanetlemesini söyler. Balam Midyan ve Moav’daki cinsel günahları
İsrail’i baştan çıkarmak için kullanır. Ancak kâhin Pinehas buna son verir ve
24.000 kişi ölür. Yahve, Musa ve Alazar’ı Musa’nın ölümünden sonra İsrail’in
başına Yeşu’yu geçirmekle görevlendirir. İsrailliler Pinehas önderliğinde Balam ve
beş Midyan kralını öldürmek, kadınlarla erkek çocuklarını kılıçtan geçirmek üzere
gönderilirler. Musa Gadlılar, Rubenliler ve Manaşşeliler’in yarısının Şeria
Irmağı’nın doğusundaki Sihon ve Og’un topraklarına yerleşmelerine izin verir.
Her oymak Levililer’e Kenan’da kendi topraklarından 4 kent verecek ve aralarında
6 tanesi sığınak kent olarak seçilecektir. Çölde Sayım 22-35
Kâhinlerin Kutsaması (Çölde Sayım 6)
Yehova sizi kutsasın ve korusun. Yehova aydın yüzünü
size göstersin ve size lütfetsin. Yehova yüzünü size
çevirsin ve size esenlik versin.

Yasa’nın Tekrarı Kitabı Musa, Moav düzlüklerinde Şeria Irmağı’nın yanındaki Eriha’da İsrail’e bir veda
konuşması yapar, talimatlar verir..1-10 İsrail Tanrısı Yahve’yi sevecek ve O’nun buyruklarına itaat etmeye özen
gösterecektir.11 İsrail Kenan’daki putları yok edecek ve Yahve’nin seçeceği bir yerde tek bir tapınma yeri
olacaktır.12-16 İsrail’in gelecekte bir kralı olacaktır. Ancak bu kral Mısır silahları, çok sayıda eş ve zenginlik
yerine Tanrı Yasası’nı tercih etmelidir.17 Tanrı kendisine Musa gibi itaat eden bir peygamber gönderecektir.
Ancak Tanrı’nın buyurmadığı sözleri söyleyen peygamberler öldürülecektir .18 İsrail, Şeria Irmağı’nı geçerken
Tanrı’nın yaptıklarını hatırlamak için taş anıtlar dikecektir. Efrayim, Yahuda, Manaşşe, Benyamin, Yahuda,
Levi, Şimon ve İssakar oymakları tarafından Gerizim Dağı’nda kutsanacak; Yahve’nin yolundan saptığı
takdirde ise Ruben, Gad, Dan, Aşer, Naftali ve Zevulun oymakları tarafından Eval Dağı’nda
lanetlenecektir.19-30 İsrail, Yahve’yle olan antlaşmasını yeniler, uyarılır ve Yeşu önderleri olur. Gelecekle ilgili
peygamberlik bildirilir ve İsrail’i uyarmak için Musa’nın ezgisi okunur. Sonra Musa ölmek üzere Nevo Dağı’na
gider.31-32 Musa, Ruben’i lanetler, en çok Yusuf, Levi, Yahuda ve Benyamin olmak üzere diğer oymakları
kutsar.33 Musa 120 yaşında ölür ve Şeytan baş melek Mikail’le onun ölüsü hakkında tartışır.3 & 4 Yahuda Hakimler 2-3,
29

2.Samuel 7, Matta 22, İbraniler 1
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30 Yeşu 70 yaşındayken Eriha’ya iki casus gönderir. Rahav adındaki fahişe, ailesini kurtarmak için adamları
saklar. Yahve İsrailliler’in karşıya geçebilmeleri için Şeria Irmağı’nın sularını Adam Kenti’nde durdurur.
İsrailliler Gilgal’da bir anıt dikerler. İsrailliler Mısır’daki kölelik döneminden arınmak ve Fısıh Bayramı’nı
kutlamak için sünnet edilirler. Gökten man kesilir ve Rab’bin Ordusunun Komutanı bastığı yer kutsal olduğu
için Yeşu’ya çarığını çıkarmasını söyler. Tanrı, Eriha Kenti’nin surlarını çökertir ve İsrail kenti yeniden kurmaya
kalkışanları lanetler. Akan Eriha’nın adanmış eşyalarından çalınca Ay Kenti İsrail’i bozguna uğratır. Akan ve
ailesi öldürülür, sonra İsrail Ay Kenti’ni ele geçirir. Yeşu 1-8; Matta 1
31 Yeşu Eval ve Gerizim Dağı’nda Musa’nın Yasası’nı yazar ve İsrail’e lanetlerle bereketleri okur. Givon
bölgesindeki Hivliler Yeşu’yu kandırıp onunla bir barış antlaşması imzalarlar, ama yine de köle olmaktan
kurtulamazlar. Yeşu Givon’a saldıran güney Kenan diyarındaki beş Amorlu kralı (Şalem’li Adonizedek, Hevron,
Lakiş, Eglon ve Yarmut) öldürür. Bu arada Tanrı da İsrail’in düşmanlarını üzerlerine dolu yağdırıp güneşi
durdurarak öldürür. Yeşu, Hasor yakınında İsrail’e saldırmak için birleşen kuzey Kenan diyarının bütün krallarını
da yener. Kalev Hevron’u Arba’dan alır ve Filist yakınındakiler hariç bütün Anaklı devler öldürülür. İsrail Kenan
diyarını kontrol etmek için toplam 31 kralı yener ve sadece Gazze, Gat ve Aşdot adlı Filist kentlerinde Anaklı
devler sağ kalır. Yeşu 8-12,15; Matta 4
İsrail Oymakları (Yeşu 13-21)
32 Yahve Yeşu’ya Kenan topraklarını 12 oymağa bölüştürmesini söyler.
Şeria Irmağı’nın doğusu:
Ancak Sayda ve Filist kentleri henüz ele geçirilmemiştir. Efrayim, Şilo’da
1. Ruben
2. Gad
Buluşma Çadırı kurulur ve ele geçirilen yerler kayda geçirilir (Levililer her
3a. Manaşşe’nin yarısı (Yusuf)
oymaktan kentler alırlar). Şeria Irmağı’nın doğusundaki oymaklar dönerler ve
West of the Jordan River:
Pinehas’ı hoşnut eden bir sunak yaparlar. Yeşu veda konuşmasında
3b. Manaşşe’nin yarısı (Yusuf)
İsrailliler’e Yahve’yi sevmelerini, Musa’nın buyruklarına itaat etmelerini
4. Yahuda 5. Efrayim (Yusuf)
ve fetihleri tamamlamalarını söyler. Yeşu Şekem’de Yahve’ye hizmet
6. Benyamin 7. Şimon 8. Zevulun
etmeleri için İsrailliler adına bir antlaşma
9. İssakar 10. Aşer 11. Naftali
12. Dan 13. Levi oymağına diğer
yapar. Ancak bunu yerine getiremeyecekleri
oymakların kentlerinden verildi
konusunda onları uyarır ve putlarını attırarak
tanık olarak büyük bir taş diker. Yusuf’un kemikleri Efrayim’deki Şekem’e,
Elazar da Efrayim’de oğlu Pinehas’a verilen tepeye gömülür. Yeşu 110 yaşında
ölür ve Efrayim’deki Timnat-Sera’ya gömülür. Yeşu 13-24; Hâkimler 2-3

Hâkimler

Dinle Ey İsrail (Yasa’nın Tekrarı 6)
Dinle (şema) ey İsrail! Tanrımız Yehova tek Yehova’dır
(ehad). Tanrınız Yehova’yı bütün yüreğinizle, bütün
canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz.

33 Musa’nın kayınbiraderi Midyanlı Hobav, Kenan halkını Amalekliler’in
yakınına götürüp yerleştirir. Kiryat-Sefer kentini ele geçirmesine yardım ettiği
için Kalev kızını yeğeni Otniel’e eş olarak verir. İsrailliler sonunda dağlık
bölgeyi ele geçirirler. Ancak ovada yaşayanların demirden savaş arabaları
olduğu için buraları alamazlar. Yeşu’nun ölümünden sonra Yahve
Yahudaoğulları’nı önder yapar. Böylece Şimonoğulları’na yardım ederler ve
Şalem’i yakarlar. Bir hainin yardımıyla Efrayim Beytel’i ele geçirir. Hâkimler 1
34 Sonra İsrailliler Kenanlılar’ı köle olarak kullanmaya başlayınca
Yahve’nin meleği Gilgal’dan Bokim’e giderek Tanrı’ya itaat etmedikleri için
onları lanetler. Tanrı kalan Kenanlılar’ı kovmayacak, İsrailliler’i yoldan
çıkarmalarına izin verecektir. Böylece Tanrı’nın mucizelerine tanıklık
etmeyen yeni nesil İsrailliler, Kenan ilahlarına tapınmaya başlarlar. Tanrı
düşmanlarının onları yağmalamalarına izin verir. Ama sonra onları kurtarmak
için hâkimleri gönderir. Hâkimler 1-3
35 Yahudalı hâkim Otniel 8 yıl Harran yakınındaki Aram-Naharayim kralı
Kuşan-Rişatayim’in boyunduruğunda yaşayan İsrailliler’i kurtarır. Otniel’in
ölümüne kadar İsrail 40 yıl barış içinde yaşar. Mika, Efrayim’de bir tapınma yeri yaptırıp kendi gümüş putunu
koyar ve Yahuda’dan gelen bir Levili’yi kâhin atar. Ammonlular güneyden Dan oymağına saldırınca, onlar da 5
casus gönderirler. Mika’nın kâhini bunları kutsar ve kuzeydeki Layiş’in savunmasız olduğunu görürler. Sonra
Dan oymağı Mika’nın kâhinini ve putunu Dan adını verdikleri kuzeydeki yeni kentlerine götürürler. Hâkimler
1, 3, 17, 18
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36 Benyaminli hâkim Ehut, Moav’ın 14 yıl süren boyunduruğuna son verir. Kralları Eglon’u bıçaklar ve
Efrayim halkını savaşmaları için bir araya toplar. Ehut ölene kadar Benyaminliler orada barış içinde yaşarlar.
Büyük olasılıkla Yahudalı olan hâkim Şamgar 600 Filistinliyi üvendireyle
öldürür. Hâkimler 3
37 Efrayimli hâkim Debora Hasor
Demir İ.Ö. 1200’de kullanıldı
Kralı Yavin’in 20 yıl süren
boyunduruğuna son vermek için Barak’ı Naftali’den çağırtır. Sisera’nın 900
demir savaş arabası vardır. Ancak Debora zaferin bir kadına ait olacağını
söyler. Efrayim, Benyamin, Naftali, İssakar ve Zevulun oymakları Yavin’i
Kişon Irmağı’nın taşması sonucu yenerler. Ruben ve Dan oymakları
saklanırlar. Bir Kenli’nin karısı olan Yael, Sisera’yı bir çadır kazığıyla
öldürür. Bundan sonra 40 yıl barış olur. Hâkimler 4-5
38 Manaşşeli hâkim Gidyon Manaşşe, Aşer, Zevulun ve Naftali
oymaklarındaki 32.000 savaşçı arasından seçtiği sadece 300 kişiyle,
Yahve’nin meleğinin rehberliğinde Midyan’ın 7 yıl süren boyunduruğuna son
verir. Gidyon Efrayim’den, Şeria Irmağı’nda Midyan’ın yolunu kesmesini
ister. Ancak onurlu Efrayimoğulları zaferde kendilerini öne çıkarmadığı için onu eleştirirler. Ama Gidyon
onları överek yatıştırır. Gidyon Midyan krallarını yakalar, yardım etmeyen İsrailliler’i Sukkot ve Penuel’de
öldürür. Gidyon kral olmayı kabul etmez. Ancak İsrail’in tüm
İsrail’in Hâkimleri (Hâkimler 3-16)
kuzeyini yöneten 70 oğlu vardır. Daha sonra Gidyon altın bir efod
1. Otniyel (Yahuda)
7. Yair (Manaşşe?)
2. Ehut (Benyamin)
8. Yiftah (Manaşşe?)
yaparak putperest olur. Ancak Gidyon’un ölümüne kadar orada 40
3. Şamgar (Yahuda?)
9. İvsan (Yahuda)
yıl barış içinde yaşarlar. Hâkimler 6-8
4. Debora (Efrayim)
ile Barak (Naftali)
5. Gidyon (Manaşşe)
6. Tola (İssakar)

10. Elon (Zevulun)
11. Avdon (Efrayim)
12. Şimşon (Dan)
13. Samuel (Efrayim)

39 Gidyon’un oğlu Avimelek 70 erkek kardeşini Şekem halkına
öldürtür ve kendini kral yaptırtır. Ancak hayatta kalan erkek
kardeşi Yotam, Şekem ve Avimelek’in birbirlerine düşeceklerini
bildirir. 3 yıl sonra Avimelek Şekem’i yakar, sonra Efrayim’de bir kadın tarafından öldürülür. Saldırı #1
Yusuf’un mezarının bulunduğu yer saldırıya uğrayınca itibarları sarsılır. Hâkimler 9
40 Efrayim’deki bir Levili, Yahuda’nın Beytlehem Kenti’ndeki cariyesini geri getirir. Ancak Benyamin’deki
Gilat’da kadına tecavüz edilip öldürülür. Adam cariyesinin cesedini parçalayarak diğer 11 oymağa yardım
istemek için gönderir. Ancak kibirli Benyamin (Yusuf’un kardeşi) oymağı suçluları cezalandırılmaları için
İsrail’e teslim etmeye yanaşmaz. Böylece İsrail Benyaminoğulları’nı 600 adam hariç yok eder, oymağın
tamamen yok olmasını önlemek için Şilo’daki şölende onları savaşa katılmadıkları için erkeklerini öldürdükleri
Yaveş-Gilat’lı kadınlarla evlendirirler. Hâkimler 19-21
41 İssakar’lı hâkim Tola, İsrailliler’i Efrayim’de kurtarır ve onun ölümüne kadar Efrayim 23 yıl barış içinde
yaşar. Hâkim Yair ölümüne kadar 30 oğluyla birlikte 23 yıl boyunca Gilat’ı yönetir. Sonra İsrail “Yahve’ye
kulluk etmekten vazgeçince” 18 yıl boyunca Filistliler’le Ammonlular’ın
boyunduruğu altında yaşarlar. Sonunda İsrailliler tövbe ederler ve “onlara ne
istese yapması, yalnız bugün onları kurtarması” için Tanrı’ya yakarırlar.
Sonra da sadece Yahve’ye kulluk ederler. Hâkimler 10
42 Tov yöresindeki serserilerin lideri Yiftah, önderleri olabilmek için
Gilat’ı Ammonlular’dan kurtarır. Ancak sonra Yiftah Yahve’ye kendisine
zafer kazandırması karşılığında yakmalık sunu olarak kızını sunar. Kibirli
Efrayim kendilerini savaşa çağırmadığı için Yitfah’a saldırır. Şeria
Irmağı’nı geçerlerken Şibbolet’te Efrayimliler’den 42.000 kişi öldürülür.
Saldırı #2 Efrayim ve askeri güçleri. Hâkimler 10-12
43 Yahudalı Hâkim İvsan ölümüne kadar 7 yıl boyunca Beytlehem’den 30
oğluyla birlikte İsrail’i yönetir. Zevulunlu hâkim Elon ölümüne kadar 10 yıl
İsrail’i yönetir. Efrayimli hâkim Avdon da ölümüne kadar 8 yıl boyunca 40
oğlu ve 30 erkek torunuyla birlikte yönetir. Hâkimler 12
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44 Dan’ın en zayıf oymağından hâkim Şimşon, Filistliler’in 40 yıllık boyunduruğunu Tanrı’nın meleğine ettiği
adak yemini ve bunun ona verdiği doğaüstü güçle son verir. Yahudalılar kendisini düşmanlarına teslim ettikten
sonra Şimşon bir çene kemiğiyle karısının öcünü almak için 1.000 Filistli’yi öldürür. Daha sonra Şimşon Gazze
Kenti’nin kapısını Hevron’a taşır. Ancak sonunda Delila Şimşon’un saçını keserek adak yeminini bozar. 20 yıl
hâkimlik yaptıktan sonra tutsak edilen ve gözleri oyulan Şimşon Dagon tapınağını çökerterek ölür ve ölürken
3.000 kişiyi de öldürür. Hâkimler 13-16
45 Rut Kitabı Sadık bir dul olan Rut kayınvalidesinin bakımıyla ilgileniyordu ve bir Moavlı olmasına
rağmen saygın ve de zengin bir adam olan Beytlehemli yaşlı Boaz ile evlendi.1-3 İsa’nın soyağacına göre,
Kral Davut, Rut’un torunudur.4 Yasa’nın Tekrarı 23, Matta 1
46 Hanna, Efrayimli bir Levili olan oğlu Samuel’i Şilo’daki tapınakta Tanrı’ya adayarak saçını kesmemeye
yemin eder. Bir Tanrı adamı, kâhin Eli’yi Tanrı’nın Kendisine kulluk etmeyen iki oğlu yüzünden ailesini
dışladığı konusunda uyarır. Yahve, büyüdüğü zaman peygamber olan Samuel aracılığıyla Eli’ye iletilen bu
laneti teyit eder. Filistliler Even-Ezer’de İsrailliler’i yenerler, Eli’nin oğullarını öldürürler ve Antlaşma
Sandığı’nı ele geçirirler. Bunu haber alan Eli ölür. Ancak Antlaşma Sandığı Filistliler’e bela getirince
Beytşemeş’e geri gönderilir. Orada sandığın içine bakan birçok İsrailli ölür. Sonra orada kalmak üzere
Benyamin’deki Kiryat-Yearim’e gönderilir. Saldırı #3 Efrayim ve onların dini yetkilerine. 1.Samuel 1-7, 2.Krallar,
1.Tarihler 6

3

Birleşik İsrail Krallığı

47 İsrailliler’i Yahve korkusu sarar ve 20 yıl sonra Samuel İsrailliler’i putlarını atmak üzere Mispa’ya çağırır.
Filistliler saldırır, ancak Tanrı gürler ve İsrail onları yener. Böylece Samuel Even-Ezer taşını diker. Samuel’in iki
oğlu yoldan çıkmış hâkimler olduklarından İsrail Rama’da bir kral ister.
Tanrı İsrail’i kralların onları köle yapacağı yolunda uyarır. Ancak Samuel
onların bu isteklerinin gerçekleşmesine izin verir ve Benyamin oymağından
Saul’u kral olarak mesheder. (1. Hanedanlık) Saldırı #4 Efrayim ve onların
önderliğine. 1.Samuel 7-10; Hoşea 13
48 Tanrı’nın Ruhu Saul’a başka bir kişilik verir ve Samuel’le tapınması için
Gilgal’a gönderilir, orada peygamberlikte bulunur. Samuel Saul’u Mispa’da
kral atar ve birkaç kişi onun peşinden gider. Ancak çoğu Saul’u hor görür.
Ama Saul önderliğindeki İsrailliler onun büyükannesinin kenti olan YaveşGilat’ı Ammonlular’dan kurtarırlar ve böylece Gilgal’da herkes tarafından
yeniden kral atanır. Hâkim Samuel İsrailliler’i krallarına itaat ederken
Yahve’nin buyruklarından sapmamaları konusunda uyarır. 1.Samuel 10-12
49 Saul’un oğlu Yonatan Filistliler’e
saldırır. Böylece Mikmas’ta toplanırlar. Saul
askerleri Gilgal’a çağırır. Ancak askerler kaçarlar. Sonra kibirli davranıp Samuel
olmadan kurbanlar sunar ve Yahve yeni bir kral bulmak için onu dışlar. Tanrı
İsrail’e Yonatan komutasında zafer kazandırır. Ancak Saul Yonatan’ı lanetler ve
hayatını kurtarmak için İsrailliler araya girmek zorunda kalırlar. Saul yeğeni
Avner’i başkomutan atar ve Amalek’te Moavlılar’ı, Ammonlular’ı, Edomlular’ı ve Filistliler’i yener. 1.Samuel 13-14
50 Tanrı Samuel’e, Saul’a Amalekliler’i yok etmesini emretmesini söyler. Kenliler aradan çekilmeleri
konusunda uyarılırlar. Ancak Saul Amalek’i tümden yok etmez. Sonra Karmel’de bir anıt dikip Gilgal’da
kurbanlar sunar. Samuel burada onunla yüzleşir ve Amalek kralı Agak’ı öldürür. Samuel Tanrı’nın Saul’un kral
olmasını reddettiğini söyler. Bundan sonra Samuel’in Saul’la işi biter ve Samuel Rama’da Saul’sa Giva’da
yaşarlar. 1.Samuel 15
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51 Tanrı Samuel’e genç Davut’u Beytlehem’de kral olarak meshetmesini söyler. Sonra Tanrı’nın Ruhu
Saul’u terk eder ve Saul sıkıntıya düşer. Saul krallığının onurunu arttırmak için koruma altındaki Gevalılar’ı
öldürmeye başlar. Saul’a lir çalmaya başlayan Davut, Gat yakınında dev Golyat’ı öldürür ve Filistliler’i bozguna
uğratır. Böylece Saul’un ordusuna başkumandan atanır. Ancak onun başarılarından korkan Saul, kızlarıyla
evlendirerek öldürmeye çalışır. Ama Saul kızı Merav’ı Davut yerine Adriel’e verir. Sonra Davut Mikal’la
evlenir ve Saul ondan nefret eder. 1.Samuel 16-18
52 Saul Davut’u iki kez öldürmeye çalışır. Sonra oğlu Yonatan’a, en iyi
arkadaşı olan Davut’u öldürmesini emreder. Yonatan bunu reddeder.
Böylece Saul tekrar öldürmeyi tasarlar ve Davut’un evine ulaklar gönderir.
Ancak Davut Rama’daki Samuel’in yanına kaçar. Saul Davut’un peşini
bırakmaz. Ancak Tanrı’nın Ruhu 3 kez Saul’un ulaklarının üstüne iner ve
sonunda Saul’un da giysilerini çıkartıp oynayıp coşmasını sağlar. Yonatan
babasına Davut’un hayatını bağışlaması için yakarır. Ancak Saul onu da
öldürmeye çalışır. Böylece Davut Yonatan’la bir antlaşma yapar. 1.Samuel 1920; Mezmur 59

53 Davut Nov Kenti’nde kâhinlerden aldığı kutsanmış ekmeği yer ve
Gat’a kaçar. Deli taklidi yaparak Adullam Mağarası’na sığınır. Davut’un
erkek kardeşleri ve 400 serseri ona katılırlarken Moav kralı ailesini, hatta
büyük olasılıkla Rut’u da korur. Saul Edomlu Doek’e hain oldukları iddiasıyla Nov Kenti’nin 85 kâhinini
öldürtür. Ancak Kâhin Aviyatar kurtulup Davut’un yanına kaçar. Peygamber Gad Davut’a Heret Ormanı’na
gitmesini söyler. Sonra Davut Keila Kenti’ni Filistliler’den kurtarır. 1.Samuel 21-22; Mezmur 34, 36, 52
54 Keila Kenti ihanet edince Davut Horeş’e kaçmak zorunda kalır ve orada Yonatan’la işbirliği yapar. Zifliler
Saul için casusluk yaparak Davut’u izlerler. Davut Maon’a kaçar ve Saul da peşinden aynı kayalıklara gider.
Ancak Filistliler’in saldırması üzerine kovalamayı bırakmak zorunda kalır. Sonra Saul yeniden Davut’u
kovalamaya başlar. Davut Eyn-Gedi’deki mağarada Saul’un cüppesinin eteğinden kanıt olarak bir parça keser.
Ama Saul’un hayatını bağışlar. Saul Davut’un kral olacağını bildiğinden ona ailesini öldürmeyeceğine dair ant
içirir ve kovalamaktan vazgeçer. 1.Samuel 23-24, Mezmur 57, 63, 142
55 Samuel ölür. Davut Maon’da Naval’ın karısı dul Avigayil’le evlenir. Saul, Davut’un karısı Mikal’ı Palti’ye
verir. Zifli casuslar yüzünden Saul tekrar Davut’u kovalamaya başlar. Ama Davut bir kez daha onun hayatını
bağışlar. Yaov’un kardeşi, Avişay’ın yardımıyla Saul’un mızrağını alır, sonra da Avner’e meydan okur. Saul
günah işlediğini itiraf eder, Davut onu kutsar ve Saul bir kez daha kovalamaktan vazgeçer. Davut Saul’un
saldırılarından kurtulmak için 600 adamıyla birlikte Gat’ta Filist Kralı Akiş’e katılır. Akiş onlara Ziklak Kenti’ni
verir. Amalek’e saldırırlar ve bütün tanıkları öldürürler. Ancak Akiş’e Yahudalılar’a ve Kenliler’e saldırdıklarını
söylerler. Davut’un kaçak yaşadığı dönemde birçok Mezmur yazdığı anlaşılıyor. Bunlardan bazıları Mezmur 1017, 22, 23, 26-28, 31, 140-143, 145’deki İsa’nın çektiği çilelere dair peygamberlikler olabilir. 1.Samuel 26-27; Mezmur
54

56 Filistliler İsrail’e saldırmak için Yizrael’de toplanınca Davut Akiş’e eşlik ederek İsrail’e yardım etmeye
çalışır. Ancak Filistliler onu geri gönderirler. Tanrı Saul’u reddedince o da Eyn-Dor’daki cinci bir kadından
Samuel’in ruhunu çağırmasını ister ve Saul’un başına gelecek felaketler bildirilir. Davut’un yokluğunda
Amalekliler Ziklak’ı yakarlar ve herkesi tutsak alırlar. Bunun üzerine Davut’un adamları onu öldürmek isterler.
Ancak Aviyatar Tanrı’nın onları kurtaracağı peygamberliğinde bulunur. Davut hepsinin ailelerini kurtarır ve o
kadar çok ganimet alır ki, bunları Hevron ve diğer şehirlerle paylaşır. Filistliler İsrail’i yenip Saul’u ve oğlu
Yonatan’ı öldürerek 40 yıllık egemenliğine son verirler. Saul’un kesik başını ve silahlarını teşhir ederler ve
cesetleri Beytşean Kenti’nin suruna çakarlar. Ancak Yaveş-Gilat halkı cesetleri alıp gömer. 1.Samuel 28-30; Elçilerin İşleri
13

57 Davut Saul’u öldürdüğünü ve başındaki tacı aldığını iddia eden bir Amalekli’yi öldürür. Sonra Saul ve
Yonatan için bir ağıt yakar ve bunun Yahuda halkına öğretilmesini emreder. Yahve Davut’a Hevron’a gitmesini
söyler. Yahuda halkı onu kral atadıktan sonra 7 yıl orada hüküm sürer (2.Krallık). Avner Saul’un oğlu İşBoşet’i Menayim’de İsrail’in geri kalanının kralı yapar. Beytlehemli Yoav Davut’un adamlarıyla Avner’in
adamlarının savaşmalarını ister ve Avner Yoav’ın erkek kardeşi Asahel’i öldürür. 2.Samuel 1-2,5
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58 Davut’la İş-Boşet arasındaki savaş Avner Hevron’da Davut’a katılıp Davut’un karısı Mikal’ı geri getirene
kadar 2 yıl sürer. Sonra İsrailliler’i, hatta Saul’un Benyamin oymağını bile katılmaları için ikna eder. Yoav
Avner’i öldürür. Ancak Davut Yoav’ı lanetler ve tüm İsrailliler bundan Davut’un sorumlu olmadığını anlarlar.
Suikastçılar İş-Boşet’i öldürüp başını Hevron’daki Davut’a getirirler. Fakat Davut suç işledikleri için onları
öldürür. Böylece İsrail’in tamamı Samuel’in peygamberliği doğrultusunda Davut’u Hevron’da kralları yapar.
2.Samuel 3-5; 1.Samuel 15

59 Davut Benyamin bölgesinde Şalem veya Yevus olarak da bilinen Yeruşalim’i Yevuslular’dan alır ve savaşı
yöneten Yoav’ı başkomutan yapar. Başkent Yahuda’daki Hevron’dan buraya nakledilir ve Davut Kenti adı
verilir. Davut önem kazanınca Sur Kralı Hiram Davut için bir saray yaptırır. Filistliler Davut’a iki kere saldırırlar
ve Tanrı tarafından pelesenk ağaçlarının tepesinden gelen yürüyüş sesleriyle Geva’dan Gezer’e kadar bozguna
uğratılırlar. 2.Samuel 5; 1.Tarihler 11; Mezmur 53, 73-83
60 Davut Antlaşma Sandığı’nı getirmeleri için Kiryat-Yearim’e adamlarını
gönderir. Ancak Tanrı saygısızca davrandığı için Uzza’yı öldürür. Davut 3 ay
sonra sandığı büyük bir sevinçle getirmeyi başarır. Ancak Mikal Davut’u hor
görür, bu yüzden ölene kadar çocuğu olmaz. Davut Antlaşma Sandığı için bir
tapınak yapmak ister. Ancak Yahve, Peygamber Natan’a tapınağı Davut’un
oğlunun yapacağını ve Davut’un soyundan gelecek bir Krallığın sonsuza dek
süreceğini söyler. 2.Samuel 6-7; Mezmur 42-49, 84, 85, 87, 88, 120; Vahiy 11
61 Davut Filistliler’i ve Moavlılar’ı boyunduruğu altına alıp Moavlı erkeklerin
üçte ikisini rastgele öldürür. Sonra Fırat Nehri’ne kadar uzanan topraklardaki
Aram ve Rehov’u yenerek altın kalkanlarını alır ve Şam’a kendi askeri
birliklerini yerleştirir. Hama Davut’a armağanlar gönderir. Bu arada Davut
Ammonlular’la Amalekliler’i yenerek Edom’a askeri birlikler yerleştirir. Davut
zaferler kazandığı bu dönemde birçok Mezmur yazmıştır. Bunlardan bazıları
Mezmur 1, 2, 8, 9, 19-21, 24, 25, 29, 33, 61, 66-68, 101, 108, 138, 139, 144,
145’deki İsa’nın kral olacağı yönündeki peygamberlikler olabilir. 2.Samuel 8;
Mezmur 60

62 Davut Saul’un toprağını ve hizmetkarı Siva’yı Yonatan’ın iki ayağı sakat oğlu Mefiboşet’e verir. Sonra
Yoav’ı isyan çıkartan Ammon’daki Rabba Kenti’ni yok etmesi için gönderir. Bu arada Aram da isyan çıkartır,
ama savaştan kaçar. Ancak Davut Bat-Şeva’yı hamile bırakır ve durumu ört bas etmek için tanınmış kocası
Uriya’yı Rabba’daki savaşta diğer 17 adamla birlikte Yoav’a öldürtür. Peygamber Natan Davut’u azarlar ve bu
günahından dolayı soyunun kötülükten kurtulmayacağını bildirir. Davut tövbe eder. Ancak İsrail acı çeker ve
çocuk ölür. 2.Samuel 9-12, 23; Mezmur 53
63 Davut ve Bat-Şeva’nın daha sonra Süleyman adında bir oğulları daha olur. Natan çocuğa Yedidyah
(Yahve’nin sevdiği) ismini verir. Davut’un ilk doğan oğlu Amnon kız kardeşi Tamar’a tecavüz edince Tamar’ın
erkek kardeşi Avşalom 2 yıl sonra Amnon’u öldürür ve kaçar. Yoav Davut’u 3 yıl sonra Avşalom’un sürgünden
dönmesine izin vermesi için ikna eder. Ama Davut onu döndükten ancak 2 yıl sonra görür. Sonra Avşalom
İsrail’in kuzeyindeki Hevron’da bir ayaklanma başlatır ve Davut Siva’nın yardımıyla Mahanayim’e kaçar.
Davut’un arkadaşı Huşay kurnaz Ahitofel’in planlarını bozar. Bu arada Avşalom Davut’un cariyelerine tecavüz
eder. Davut’un yakarmalarına aldırmayan Yoav, Avşalom’u 20.000 İsrailli’nin can verdiği savaşta öldürür. Davut
oğlunun ardından yas tutar ve Avşalom’un komutanı Amasa’yı Yoav’ın yerine ordu komutanı olarak atar. Ancak
Yoav onu da öldürür. 2.Samuel 12-19; Mezmur 3
64 Yahuda Davut’u kral olması için isteksizce geri çağırır. Ancak İsrail’in kuzeyi Şeva önderliğinde başkaldırır.
Yoav Şeva’yı Avel-Beytmaaka’ya kadar kovalar ve ayaklanmayı bastırır. Böylece krallık yeniden birleşir. Sonra
Davut Saul’un öldürdüğü koruma altındaki Givonlular’a Saul ve Merav’ın oğullarından 7’sini verir. Givonlular da
onları kıtlığı sona erdirmek için öldürürler. Daha sonra Avişay artık yaşlanmış olan Davut’u Filistli dev YişbiBenov’dan kurtarmak zorunda kalır ve Davut’un savaş günleri sona erer. Davut bu şükran ve acı dolu dönemde
Mezmur 4-7, 30, 32, 36-41, 53, 55, 58, 64, 65, 69-71, 86, 102, 103, 109 gibi birçok Mezmur yazmış olabilir.
2.Samuel 20-23; Mezmur 18
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65 Mezmurlar 1. Kitap Muhtemelen Kral Davut tarafından İ.Ö. 980’de derlendi
Mezmur 1: Yehova’nın sözünden büyük heyecan duymak
Mezmur 2 : Davut - Ulusları miras alan oğul
Mezmur 3 : Davut - Avşalom hakkında
Mezmur 4: Davut - Bana yeniden esenlik ver
Mezmur 5: Davut - Yaşamım Tanrı’nın sunağında
Mezmur 6: Davut - Bağışla beni Tanrım
Mezmur 7: Davut - Kötülük edersem karşılığını ver
Mezmur 8: Davut - Yehova bizi gözetir
Mezmur 9: Davut - Tanrı her şeyi yoluna koyar
Mezmur 10: Kötüler Tanrı’yı küçümsüyor
Mezmur 11: Davut - Tanrı her şeyi düzeltir
Mezmur 12: Davut - Dostlarım beni terk etti
Mezmur 13: Davut - Tanrı bizi kurtardı
Mezmur 14: Davut - İyi olan yok (Mezmur 53)
Mezmur 15: Davut - Tanrı doğruları sever
Mezmur 16: Davut - Başka ilahlara yönelme
Mezmur 17: Davut - Tanrı’nın kanatlarının altında
Mezmur 18: Davut - Saul - 2.Samuel 22
Mezmur 19: Davut - Tanrı sözü sevindirir
Mezmur 20: Davut - Tanrı krala yardım eder
Mezmur 21: Davut - Tanrı krala destek olur

Mezmur 22: Davut - Tanrı beni terk etti
Mezmur 23: Davut - Yehova çobanımdır
Mezmur 24: Davut - Tanrı Yüce Kral’dır
Mezmur 25: Davut - İç savaşı bitir Tanrım
Mezmur 26: Davut - Sına beni Yehova
Mezmur 27: Davut - Annemle babam beni terk etseler bile
Mezmur 28: Davut - Kulak ver bana Tanrım
Mezmur 29: Davut - Yehova güç verir
Mezmur 30: Davut - Bana bir şans daha ver
Mezmur 31: Davut - Yürekli olun, Tanrı yardımcımızdır
Mezmur 32: Davut - Yepyeni bir başlangıç
Mezmur 33: Ne mutlu Tanrısı Yehova olan ulusa
Mezmur 34: Davut - Avimelek hakkında
Mezmur 35: Davut - Kötüler kendi ağlarına tutulsun
Mezmur 36: Davut - Tanrı dostlarını sever
Mezmur 37: Davut - Tanrı asla terk etmez
Mezmur 38: Davut - Beni reddetme Tanrım
Mezmur 39: Davut - Yehova günahlarımızı temizler
Mezmur 40: Davut - Suçlarım boyumu aştı
Mezmur 41: Davut - En yakın dostum bile bana ihanet etti

66 Yahve İsrail halkına öfkelenir ve Yoav’ın itirazlarına rağmen
Şeytan’ın Davut’a ülkede sayım yaptırmasına izin verir. Peygamber
Gad ceza olarak Davut’a kıtlık, savaş ya da salgın hastalık seçeneklerini
sunar. Davut salgın hastalığı seçince bir Melek 70.000 İsrailli’yi
öldürür. Daha sonra Gad Davut’a Yeruşalim’i kurtarmak için bir sunak
kurmasını söyler. Davut o noktanın gelecekte Buluşma Çadırı’nın yerini
alacak olan ve şu anda Givon’da bulunan tapınağın sunak taşı olacağını
ilan eder. Melek’in kılıcını gören Davut dehşete düşer. 2.Samuel 24; 1.Tarihler
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67 Yaşlanan Davut tapınak için hazırlıklar yapar ve halkın önünde Süleyman’ı tapınağı kurmakla görevlendirir.
Sonra İsrail’e son konuşmasını yapar. Davut Yuriya olayı hariç, Yahve’ye sadakatiyle bilinir. Davut’un dördüncü
oğlu Adoniya krallığı ele geçirmeye çalışır. Ancak Davut, peygamber Natan, Kâhin Sadok ve tapınak kapı
nöbetçilerinin başı Benaya Süleyman’ı kral yaparlar. Davut 40 yıl krallık yaptıktan sonra ölür. 1.Krallar 1-2; 1.Tarihler
22-29

68 Adoniya, Yoav ve Aviyatar bir darbe planlayınca Süleyman onları öldürür
ve Eli soyundan Aviyatar’ı kâhinlikten
Süleyman’ın krallığının 4.
uzaklaştırır. Süleyman firavunun
yılı, İsrail’in Mısır’dan
kızıyla evlenir ve Givon’da Tanrı
çıkışının 480 yıl sonrasına
ona kendisinden istediği bilgeliği
rastlar- 1.Krallar 6
verir. Süleyman Saba Kraliçesi’ni
bile etkileyen şöhret ve zenginliğe kavuşur. 3.000 Mezmur’u ve 1.005
ezgisi vardır. Süleyman tapınağı 180.000 işçi ve Sur Kralı Hiram’ın
yardımıyla 11 yılda tamamlar. Antlaşma Sandığı yedinci aydaki
bayramda tapınağa yerleştirilir. Süleyman dua ederken tapınağa dolan
bulutla 22.000 sığır ve 120.000 koyun kurban edilir ve Yahve’nin
görkemi tapınağı doldurur. 1.Krallar 2-8, 10; 2.Tarihler 1-7

İ.Ö. yaklaşık 967
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69 Mezmurlar 2. Kitap Muhtemelen Kral Süleyman tarafından, İ.Ö. 940 civarında derlenmiştir
Mezmur 42: Korah – Yehova’ya bak
Mezmur 43: Korah - Tanrı tapınaktadır
Mezmur 44: Korah - Bize şimdi yardım et Tanrım
Mezmur 45: Korah - Tanrı’nın Kralı iyidir
Mezmur 46: Korah - Bizim için savaş Tanrım
Mezmur 47: Korah - Tanrı tüm ulusların egemenidir
Mezmur 48: Korah - Siyon Kralın kentidir
Mezmur 49: Korah - Bizde umut yok
Mezmur 50: Asaf - Şükran Tanrı’yı yüceltir
Mezmur 51: Davut - Bat-Şeva hakkında
Mezmur 52: Davut - Doek hakkında
Mezmur 53: Davut - İyi olan yok - Mezmur 14
Mezmur 54: Davut - Düşmanlarım Tanrı’ya aldırmıyor
Mezmur 55: Davut - Dostum bana ihanet etti
Mezmur 56: Davut - Gat hakkında
Mezmur 57: Davut - Saul hakkında

Mezmur 58: Davut - Ülkeyi yönetmeye yardım et
Mezmur 59: Davut - Saul hakkında
Mezmur 60: Davut - Edom hakkında
Mezmur 61: Davut - Kralın hüküm sürmesine yardım et
Mezmur 62: Davut - Güç Tanrı’nındır
Mezmur 63: Davut - Saul hakkında
Mezmur 64: Davut - Sevin Tanrı halkı
Mezmur 65: Davut - Tanrı günahların çaresine bakar
Mezmur 66: Tanrı bizi kurtardı ve esenlik verdi
Mezmur 67: Uluslar Tanrı’nın kurtardığını görecek
Mezmur 68: Davut - Kuzey oymakları tapınakta
Mezmur 69: Davut - Beni teşvik kaynağı yap
Mezmur 70: Davut - Kayboldum, çabuk yardım et
Mezmur 71: Beni terk etme Tanrım
Mezmur 72: Süleyman - Kralın bilgelikle hüküm sürmesini sağla

Vaiz Kitabı Süleyman’ın İ.Ö. yaklaşık 940’da yazılmış hayata dair görüşlerini yansıtan bir kitaptır. Hiçbir şeyin
yeni olmadığını belirterek başlar ve narsislerin sonunda hayattan nefret ettiklerini söyleyerek uyarır.1-2 Her şey için doğru
bir zaman vardır. Ancak tembellik kötüdür.3-4 İlişkilerinizde adil olun. Çünkü tüm yetki Tanrı’dadır.5-8 Güçlü olmak
güzeldir. Ancak aklın kas gücünden üstün olduğunu unutmamak gerekir .9-10 Hazır fırsat varken gençliğin tadını
çıkartın.11 Ancak sonuç olarak her şeyin başı Tanrı’dan korkmak ve O’nun buyruklarına itaat etmektir .12
70

Ezgiler Ezgisi Süleyman’ın İ.Ö. yaklaşık 940’da yazılmış aşk şiirleridir. Aşk hataları görmezden gelir.1-2
Süleyman’ın o dönemde 60 kraliçesi ve 80 cariyesi olduğu halde ezgide gerçek aşkın sadık olduğu anlatılıyor.3-7 Ezgi
gerçek sevginin ölüm kadar güçlü ve kıskançlığın mezar katı olduğunu söyleyerek biter.8
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72 Yahova Süleyman’ı buyruklarına uyarsa kutsayacağını,
uymazsa İsrail’i ve tapınağı lanetleyeceğini söyleyerek uyarır.
Ancak Süleyman 700 eş ve 300 cariye alır. Bu kadınlar onu
Tanrı’dan uzaklaştırırlar. Böylece sunaklar yapar, hatta
Geva olarak
Molek, Cehennem ve Çocuk Kurban Etme
da bilinen
http://www.newadvent.org/cathen/10443b.htm
Ben-Hinnom
Vadisi’nde Ammon ilahı Molek’e çocuk kurban eder. Buna
öfkelenen Yahve Süleyman’ı lanetleyerek Davut soyuna sadece
Yahuda Krallığıyla Benyamin ve Şimon oymaklarını bırakır.
1.Krallar 9-12; 2.Krallar 23; 2.Tarihler 7; Yasa’nın Tekrarı 17; Mezmur 72

73 Yahve daha önce İsrailliler tarafından öldürülmüş olan
Edomlular’ı ve Aramlılar’ı ayaklandırır. Şilolu Peygamber
Ahiya’ya İsrail’in kuzeyindeki bir krallığı Efrayimli
Yarovam’a verdirtir. Yahve Yarovam’a buyruklarını yerine
getirirse Davut’unki gibi güçlü bir hanedan vereceğini vaat eder. Süleyman kendi görevlilerinden biri olan
Yarovam’ı öldürmeye çalışır. Yarovam kaçıp Mısır’a sığınır. Süleyman 40 yıl krallık yaptıktan sonra ölür, yerine
annesi Ammonlu olan oğlu Rehavam kral olur. 1.Krallar 11, 13; 2.Tarihler 8-9
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Bölünmüş Krallık: Güney’de Yahuda ve Kuzey’de İsrail Krallıkları

74 Süleyman’ın oğlu Rehavam 41 yaşındayken kral atanır ve 17 yıl boyunca Yahuda Krallığı denilen
güneydeki oymakları yönetir. “Kötü bir kraldı ve Tanrı onun için önemli değildi.” Rehavam Şekem’de kral atanır.
Ancak İsrail’i zorbalıkla yönetmeye kalkışınca güneydeki oymaklar ondan ayrılır. Yahve’ye tapınmayı neredeyse
bırakan Yahuda uydurma tapınaklar kurarak her zamankinden daha fazla kötü yola sapar. 5 yıl sonra Mısır
Firavun’u Şişak Yahuda’ya saldırır, tapınak ve saraydaki bütün altınları yağmalar. 1.Krallar 12,14; 2.Tarihler 10,12-13
75 Yarovam, Mısır’dan çağırılır ve İsrail Krallığı denilen kuzeydeki oymakları Şekem’deki saraydan 22 yıl
boyunca yönetir (3’üncü hanedan). “Tanrı’yı bırakıp uydurma ilahlar yaratarak kötülükte yeni bir rekor kırar.”
Yeruşalim’deki tapınakta tapınmaya devam ederlerken kuzey ve güney oymaklarının tekrar birleşmesinden
korktuğundan Dan ve Beytel kentlerinde Musa ve Harun’un döneminde olduğu gibi altın buzağılar yaptırır ve
bunların İsrailliler’i Mısır’dan çıkartan ilahlar olduğunu iddia eder. Yahudalı bir Tanrı adamı, Yarovam’ın
Beytel’deki sunağının yok edileceğini ve Davut’un soyundan gelen Yoşiya adındaki kralın bu sahte inancı
temizleyeceğini bildirir. Ancak Tanrı’nın yiyip içme dediği yerde yiyip içtiği için bir aslan tarafından öldürülür.
1.Krallar 12-14; 2.Krallar 23

76 Rehavam’ın oğlu Aviyam Yahuda’nın yeni kralı olur ve 3
yıl boyunca ülkeyi yönetir. “Rehavam’ın günahlarına katılır ve
Tanrı’ya karşı dürüst olmaz.” Kâhinler ve Levililer Efrayim’de
Yarovam’la yapılan savaşta Aviyam’ı desteklerler. Yahuda’nın
400.000 kişilik ordusu İsrail’in 800.000 kişiden oluşan
ordusunun 500.000’ini bir günde öldürür. Bu büyük katliamdan
sonra İsrail Kralı Yerovam yenilginin altından kalkamaz. 1.Krallar
15; 2.Tarihler 13

77 Yahuda’nın bir sonraki kralı olan Aviyam’ın oğlu Asa
ülkeyi 41 yıl yönetir. “Özellikle krallığının ilk yıllarında
tamamen olmasa da iyi niyetlidir.” Kuşlular (Etiyopya) bir
milyon kişilik bir orduyla Yahuda’ya saldırır. Ancak Asa
Yahve’ye yakarır ve onları yener. Peygamber Azarya, Asa’yı
buyruklarına sadık kalırlarsa Yahve’nin Yahuda’yı
kutsayacağı, karşı gelirlerse onları bırakacağını söyleyerek
uyarır. Böylece Asa putları yok eder, Avşalom’un kızı olan
büyükannesi Maaka’nın kraliçeliğini iğrenç bir put yaptırdığı
için elinden alır. Ancak bölgede fuhuş ve uydurma sunaklar devam eder. Daha sonra Yahuda tapınakta Yahve
ile antlaşma yapar. Tanrı’ya sadık Efrayim ve Manaşşe’li İsrailliler bile onlara katılır. 1.Krallar 15; 2.Tarihler 14-16; Yoel 1
78 Artık yaşlanan ve gözleri görmeyen Peygamber Ahiya, Yarovam’ın oğlunun öleceğini ve soyunun yok
edileceğini bildirir. Yarovam’ın oğlu Nadav İsrail’in yeni kralı olur ve ülkeyi 2 yıl yönetir. “O da Rab’bin
gözünde kötü olanı yaptı. Babasının yolunu izledi ve babasının İsrail’i sürüklediği günahlara katıldı.” İsrail
Filistliler’e saldırırken İssakar oymağından Baaşa Nadav’ı öldürür, sonra da Yarovam’ın ailesini ortadan
kaldırır. Böylece Ahiya’nın peygamberliği gerçekleşir. 1.Krallar 14-15
79 İsrail’in yeni kralı olan Baaşa ülkeyi 24 yıl yönetir (4’üncü hanedan). “Baaşa Rab’bin gözünde kötü olanı
yaptı. Yarovam’ın yolunu izledi ve onun İsrail’i sürüklediği günahlara katıldı.” Baaşa Yahuda’ya saldırır ve
sınırlarını kapatır. Asa tapınaktaki bütün altınları Şam’da oturan Aram Kralı Ben-Hadat’a göndererek
İsrail’le olan antlaşmasını bozmasını ve Naftali’ye saldırmasını ister. Böylece Dan Kenti düşer. Asa, Tanrı
yerine Aram’a güvendiği için Yahuda’nın savaşa sürükleneceğini söylediğinden Yahudalı Peygamber Hanani
cezaevine atılır. Baaşa ülkeyi Tirsa’dan yönetir ve Hanani’nin oğlu Peygamber Yehu Baaşa’nın ailesinin
ortadan kaldırılacağını bildirir. 1.Krallar 15-16; 2.Tarihler 16
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80 Baaşa’nın oğlu Ela İsrail’in yeni kralı olur ve ülkeyi 2 yıl yönetir. “Baaşa gibi İsrail’i günaha sürükler.”
Ordu görevlisi Zimri sarhoş olan Ela’yı öldürür, Baaşa’nın ailesini ortadan kaldırır. Böylece Yehu’nun
peygamberliği gerçekleşmiş olur. Kendini İsrail kralı ilan eden Zimri tahtta sadece bir hafta kalır (5’inci
hanedan). “Yahve’nin gözünde kötü olanı yapmıştı.” Ordu komutanı Omri Tirsa’yı kuşatınca Zimri sarayın
kalesini ateşe vererek ölür. 1.Krallar 16
81 Zimri’nin düzen kurduğu haberi gelince Filistliler’le savaşan Omri, ordusu tarafından kral atanır ve ülkeyi
12 yıl yönetir (6’ncı hanedan). “Kendisinden önceki bütün krallardan daha çok kötülük yaptı ve Yarovam gibi
İsrail’i günaha sürüklemeye devam etti.” Omri Zimri’yi öldürdükten sonra İsrail büyük olasılıkla Şeria Irmağı
boyunca ikiye bölünür, Tivni de Omri ile birlikte İsrail’in yeni kralı olur (7’nci hanedan). Zamanla Omri
güçlenir ve Tivni ölür. Böylece Omri İsrail’in tek kralı olur. Omri ülkeyi 6 yıl Tirsa’dan, 6 yıl da yeni başkenti
yaptığı Samiriye’den yönetir. 1.Krallar 16
Yoel Kitabı Yahuda Kralı Asa’yı son yıllarında Tanrı’ya sadık kalmadığı için azarlar niteliktedir. Yahuda’nın
Tanrı yargısı olan çekirge belasından kurtulmak için Yahve’nin tapınağında dua etmesi gerekmektedir.1 Eğer Tanrı’ya
geri dönerlerse ülkeleri tekrar verimli olacak ve Tanrı Ruhu’nu herkesin üzerine dökecektir.2 Tanrı Yahuda’nın
düşmanlarını Yehoşafat Vadisi’nde yargılayacak ve halkını affedecektir.3 2.Tarihler 16, Elçilerin İşleri 2
82

83 Omri’nin oğlu Ahav İsrail’in yeni kralı olur ve ülkeyi 22 yıl yönetir. “Ahav kendisinden önceki bütün
krallardan daha çok kötülük yaptı ve yeni putlar yaptırdı.” Yahuda’daki Asa ise bazılarına kötü davranmaya
başlar, Yahve’den yardım istemeyi kabul etmez ve nihayet hastalanarak ölür. 1.Krallar 16,21; 2.Tarihler 16
84 Asa’nın oğlu Yehoşafat 35 yaşındayken Yahuda’nın yeni kralı olur
ve ülkeyi 25 yıl yönetir. “Asa’nın ilk yıllarında olduğu gibi o da
Yahve’yi izledi.” Yahuda’nın ve Efrayim’de Asa’nın aldığı kentlerin
savunmasını pekiştirir. Böylece giderek zenginleşir ve onura kavuşur.
Yahve’ye sadık olan Yehoşafat fuhuşu ve uydurma sunakları ortadan
kaldırır. Ancak alışılagelen tapınma yerlerini kaldırmaz. Sonra
Yahve’nin Yasa’larını halka öğretmeleri için Yahuda’nın her
tarafına görevliler gönderir ve çevre krallıkları Yahve korkusu sarar.
1.Krallar 23; 2.Tarihler 17

85 Kral Ahav, Fenike’de bulunan Sayda Kenti’nin prensesi İzabel’le
evlenir. Samiriye’de yaptırdığı tapınakta yağmur tanrısı Baal’a tapınır.
Böylece Yahve, Tişbe Kenti’nden İlyas (Tanrı Yahve’dir) Peygamber
aracılığıyla Ahav’a, Yahve izin verene kadar yıllarca yağmur
yağmayacağını bildirir. Kuraklığın yol açtığı kıtlık döneminde İlyas’a
kargalar yiyecek getirir. İlyas Sayda yakınlarında Sarefatlı dul bir kadını
bitmeyen un ve yağla kurtarır, hatta ölen oğlunu bile diriltir. 1.Krallar 16-17
86 İzabel Yahve’nin İsrail’deki bütün peygamberlerini öldürmeye çalışır. Ancak saray sorumlusu Ovadya
100 kişiyi mağaralara gizleyerek kurtarır. İlyas kimin gerçek Tanrı olduğunu kanıtlamak ve kıtlığı sona erdirmek
için Kral Ahav’a meydan okuyarak Karmel Dağı’na çağırır. Yahve’nin gökten düşen ateşi İlyas’ın ıslattığı
kurbanı ve taş sunağı yakar. Böylece Baal peygamberleri öldürülür, İlyas güçlü bir yağmur için dua eder ve
Yizreel’e kadar Ahav’ın savaş arabasının önünde koşar. İzabel İlyas’ı öldürmeye çalışır. Ancak Yahve’nin meleği
Sina Dağı’ndaki bir mağaraya kaçabilmesi için İlyas’a yiyecek getirir. Orada Tanrı İlyas’a Aram Kralı olarak
Hazael’i, İsrail Kralı olarak Yehu’yu ve kendi yerine peygamber olarak da Elişa’yı (Tanrı kurtuluştur)
meshetmesini söyler. 1.Krallar 18-19; 2.Krallar 8-9
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87 Yahve’nin bir peygamberi aracılığıyla Ahav sadece 7.000 kişiyle Aram Kralı Ben-Hadat’ın ordusunu
Samiriye’de yener. Ertesi yıl Yahve’nin her yere hükmettiğini kanıtlamak için Ahav Aramlılar’ı tekrar yener,
127.000 kişi öldürülür. Ancak Ahav Afek Kenti’nde Ben-Hadat’ın hayatını bağışlar. Bunun üzerine peygamber,
Ahav’a Tanrı’nın Ben-Hadat’a karşılık onun hayatını alacağını söyler. Sonra İlyas Ahav’a, masum Navot’u
bağını elinden almak için öldürdüğünden İzabel’in
Moav Anıtı ve Kral Ahav
köpekler tarafından öldürüleceğini ve köpeklerin
İ.Ö. 9’uncu yüzyıldan kalma bu yazıtta 2.Krallar 3:4-5’te Kutsal Kitap
içeriğindeki olaylar anlatılıyor. Yahve’nin (Yahve) İsrail’in Tanrısı’nın
Ahav’ın kanını yalayacaklarını söyler. Sonunda Yahuda
ismi olduğu teyit edilip Kutsal Kitap’taki Davut, Omri, Omri’nin oğlu
Kralı Yehoşafat, Kral Ahav’ın ailesiyle yanlış bir evlilik
(Ahav) gibi krallardan ve İsrail’in Gad oymağından söz ediliyor.
antlaşması yapar. Peygamber Mikaya Yahve’nin Ahav’ı
http://www.bible-history.com/resource/ff_mesha.htm
öldürmek için Ahav’ın peygamberlerine yalan söyletip
kandırarak onu Kral Yehoşafat’la birlikte Ramot-Gilat’ta Aramlılar’la savaşmaya göndereceğini bildirir. Savaşta
Ahav kılık değiştirdiği halde bir okla öldürülür ve köpekler savaş arabasında kanını yalarlar. 1.Krallar 20-22; 2.Krallar 9;
2.Tarihler 18-19

88 Yahuda’da Hanani’nin oğlu Peygamber Yehu, Yehoşafat’ı Ahav’ın ailesiyle evlilik antlaşması yaptığı ve
Mikaya olayına karıştığı için azarlar. Böylece Yehoşafat Yahuda’yı dolaşarak Yahve’ye tapınılmasını teşvik
eder ve içinde Tanrı korkusu olan yargıçlar atar. Daha sonra Peygamber Yahaziel Moavlılar, Ammonlular
ve Edomlular’ın saldırılarını Yahve’nin durduracağını bildirir. Yahuda ordusu önde Tanrı’ya ezgiler okuyan
kâhinlerle birlikte yürürken, düşmanları Beraka Vadisi’nde birbirlerini öldürürler. O kadar çok ganimet alırlar ki,
bunları Yeruşalim’deki tapınağa taşımak 3 gün sürer. 2.Tarihler 18-20; Mezmur 136; Yoel 3
89 Ahav’ın oğlu Ahazya İsrail’in yeni kralı olur ve ülkeyi 2 yıl
yönetir. “Ahav’dan bile kötüydü ve Yarovam’ın yolundan giderek
İsrail’i günaha sürükledi.” Peygamber Eliezer, Kral Yehoşafat’la
Kral Ahazya arasındaki antlaşma gereği yapılan gemilerin
parçalanacağını bildirir ve bu peygamberlik gerçekleşir. Sonra Moav
İsrail’e karşı ayaklanır. İlyas Ahazya’nın Baal’dan yardım istediği
için sarayın üst katındaki pencereden düşüp öleceğini bildirir.
Gökten yağan ateş Ahazya’nın İlyas’ı öldürmek için gönderdiği 2 ayrı
grup halindeki 50 adamı öldürür. Kralın oğlu yoktur. Gilgal’dan
ayrılan İlyas ve Elişa diğer peygamberlerle buluşurlar. İlyas Şeria
Irmağı’nı ikiye ayırır, ansızın ateşten bir atlı araba görünür ve İlyas
kasırgayla göklere alınır. İlyas tarafından meshedilen ve onun
cüppesini alan Elişa Şeria Irmağı’nı tekrar ikiye ayırır. Peygamberler
İlyas’ı ararlar. Ama bulamazlar ve Elişa onların kötü sularını temizler.
Elişa Karmel Dağı’na giderken karşısına çıkan çocuklar onunla alay
ederler. Ancak imdadına ayılar yetişir ve çocuklardan kırk ikisini
parçalar. 1.Krallar 19,22; 2.Krallar 1-2; 2.Tarihler 20
90 Ahazya ölür, yerine Yehoram
olarak da bilinen erkek kardeşi Yoram
kral olur ve ülkeyi 12 yıl yönetir. “Ahav’dan daha iyiydi. Ancak yine de
Yarovam’ın işlediği günahlardan uzaklaşmadı.” Elişa, Yoram ve Yehoşafat’ın
çölde kaybolan ordularını Edom’da kurtarır. Elişa Yahve’nin gücü aracılığıyla
Moavlılar’ı güneş ışığından dolayı kan sandıkları suyla kandırarak yener. 2.Krallar 3
91 Elişa Peygamber, topluluğundan birinin çocuklarını zeytinyağı akıtarak
kölelikten kurtarır, sonra da kendisine yardım eden Şunemli bir kadının ölen
oğlunu diriltir. Gilgal’daki peygamberleri de zehirli çorbadan kurtarır. Sonra da
100 kişiyi sadece 20 ekmekle doyurur. Daha sonra Elişa, Aram Kralı’nın ordu
komutanı Naaman’ın cüzam hastalığını iyileştirir. Ancak kendi hizmetkârı
Gehazi’yi ve ailesini açgözlülüğünden dolayı Naaman’ın deri hastalığıyla lanetler. Sonra kayıp bir balta demirini
suyun yüzüne çıkartır. 2.Krallar 4-6
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92 Elişa, Tanrı aracılığıyla Aram Kralı Ben-Hadat’ın İsrail’e yönelik askeri sırlarını öğrenir ve ordusunu
Samiriye’de Tanrı’nın gökten yağdırdığı ateşle tuzağa düşürür. Ancak Elişa İsrail Kralı Yoram’ı düşmanlarının
Şam’a dönmelerine izin vermesi için ikna eder. Sonra Ben-Hadat Samiriye’yi tekrar kuşatır ve açlıktan insanlar
birbirlerini yemeğe başlarlar. Bunun üzerine Kral Yoram Elişa’nın öldürülmesini emreder. Ancak ölüm emri
kaldırılır ve Elişa bir gün sonra bol yiyecek olacağını bildirir. Yoram’ın özel yardımcısı olan komutan alay
edince Elişa onun hiçbir şey yiyemeyeceğini söyler. Sonra Tanrı Ben-Hadat’ın ordusunun bütün yiyeceklerini
bırakarak kaçmasını sağlar ve Elişa ile alay eden komutan kentin kapısında halk tarafından çiğnenerek ölür.
Elişa, Şunemli kadını kıtlık başlamadan kaçması için uyarır. Kadın geri dönünce Kral Yoram tarlasını ona geri
verir. Çünkü o sırada Gehazi krala Elişa’nın gerçekleştirdiği mucizeleri anlatmaktadır. Kral Ben-Hadat’ın
hastalığı sırasında Elişa onu Şam’da ziyaret eder, Hazael’e kral
olacağını ve İsrail’e kötülük yapacağını söyler. 2.Krallar 6-8; 1 Krallar 19
93 Yehoşafat’ın oğlu Yehoram 32 yaşındayken Yahuda’nın yeni
kralı olur ve ülkeyi 8 yıl yönetir. “İsrail’deki kralların yolunu
izleyerek Rab’bin gözünde kötü olanı yaptı.” Yehoram güçlenince
bütün kardeşlerini ve bazı İsrail önderlerini öldürür. Sonra Ahav’ın
kızı Atalya ile evlenir. Edomlular ayaklanıp kendi krallıklarını
kurarlar. Yahudalı askerler ve Yehoram savaş alanından kaçarlar.
Yehoram putlara tapınılmasına önayak olunca Yahve onu dışlar.
Ancak Tanrı Yahuda’yı yok etmeye henüz hazır değildir.
Yehoram İlyas’tan putlara tapındığı için korkunç bir belayı bildiren
bir mektup alır. Sonra Filistliler ve Araplar Yahuda’ya saldırıp
sarayı yağmalarlar, kralın eşlerini en küçük oğlu hariç bütün
oğullarını götürürler. Nihayet Yehoram 2 yıl süren hastalıktan sonra
acı içinde ölür. 2.Krallar 8; 2.Tarihler 21
94 Yehoram’ın 22 yaşındaki oğlu Ahazya Yahuda’nın yeni kralı
olur ve ülkeyi 1 yıl yönetir. “Ahav gibiydi ve annesi Atalya onu
kötülüğe itiyordu.” Atalya Ahazya’ya, amcası İsrail Kralı Yoram’la
birlikte Ramot-Gilat’ta Şamlı Hazael ile savaşması için öğütler verir.
Yoram savaşta yaralanır ve Yizreel’de iyileşirken Ahazya onu ziyaret
eder. O sırada Elişa bir peygambere ordu komutanı Yehu’yu Ramot-Gilat’ta İsrail’in yeni kralı olarak
meshetmesini ve İzabel Yahve’nin peygamberlerini katlettirdiği için Ahav’ın soyunun yok edilmesini emreder.
Yehu’nun askerleri Yoram’ı Yizreel’de öldürürler ve köpekler kanını yalarlar. Yahuda Kralı Ahazya’yı da
Yivleam yakınlarında yaralarlar ve Samiriye’ye kadar izleyip Megiddo’daki Yehu’ya getirirler. Yehu Ahazya’yı
öldürür ve ölüsünü gömülmek üzere
Yehu Asur Kralı III. Şalmaneser ile Buluşuyor
Yeruşalim’e gönderir. 2.Krallar 8-9; 1.Krallar 19;
Siyah dikili taşta Kral Omri’nin yerine geçen oğlu İsrail Kralı Yehu’nun resmi bile
2.Trarihler 22

bulunmaktadır. Asur Kralı III. Şalmeneser için dikilmiştir ve Şam Kralı Hazael’den de
söz eder.
http://www.bible-history.com/black-obelisk/the-jehu-relief.html

95 Ahazya’nın annesi ve İsrail Kralı Ahav’ın
kızı Atalya kendini Yahuda’nın yeni
yöneticisi olarak atar ve ülkeyi 6 yıl yönetir. “Kral soyunun bütün bireylerini öldürmeye çalıştı.” Güç kazanmak
için kralın bütün oğullarını öldürür. Ancak kız kardeşi Ahazya’nın en küçük oğlu Yoaş’ı kaçırarak tapınağa
saklar. 2.Krallar 11; 2.Tarihler 22
96 İsrail’in yeni kralı olan Yehu ülkeyi 28 yıl yönetir (8’inci hanedan). “Yahve’nin yasasını yürekten izlemedi
ve Yarovam’ın İsrail’i sürüklediği günahlardan ayrılmadı.” Yehu,
İzabel’i Yizreel’de surlardan aşağı attırır ve ölüsünü köpekler yer.
Daha sonra Yehu Yizreel’deki Ahav’ın 70 oğlunun başlarının kesilip
kendisine getirilmesini emreder. Ahav’ın yüksek mertebedeki
görevlilerini, kâhinleri ve yakın arkadaşlarını da öldürür. Daha sonra
Samiriye’ye giderken Ahazya’nın yolda karşılaştığı akrabalarını
öldürür. Kenanlı olan Yehonadav Yehu’ya katılır. Yehu Samiriye’de
Ahav’ın bütün akrabalarını öldürür. Baal’a tapınanların hepsinin
Baal’ın tapınağında toplanmalarını ister ve Yehonadav Yehu’nun
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adamlarıyla birlikte burada hepsini kılıçtan geçirir. 2.Krallar 9-10; 1.Krallar 21
97 Atalya’nın Yahuda’daki ailesi tapınağın harabeye dönmesine izin verir ve içindeki kutsal eşyaları Baal’ın
tapınağına taşırlar. Yoaş’ın amcası olan kâhin Yehoyada ve bir yüzbaşı Atalya’yı ve Baal rahiplerini öldürürler.
Daha sonra Yehoyada Rab’bin halkı olmaları için Yahve, Yoaş ve halk arasında bir antlaşma yapar.
Yehoram’ın oğlu Yoaş 7 yaşındayken Yahuda’nın yeni kralı olarak atanır ve ülkeyi 40 yıl yönetir. “Yehoyada
yaşadığı sürece Rab’bin gözünde doğru olanı yaptı. Ancak alışılagelmiş tapınma yerlerini kaldırmadı.” Yoaş
tapınağı onarmak için vergi toplar, hatta onarımın hızlı tamamlanması için işi kâhinlerin elinden alır. 2.Krallar 11-12;
2.Tarihler 23-24

98 Yahve İsrail’de Yehu’ya, soyunun 4 nesil boyunca kral olacağını
vaat eder. Ancak Hazael Şeria Irmağı’nın doğusundaki bölgeleri ele
geçirerek İsrail topraklarını küçültmeye başlar. Yehu’nun oğlu Yehoahaz
İsrail’in yeni kralı olur ve ülkeyi 17 yıl yönetir. “Tanrı’yı öfkelendirdi ve
artık Yarovam’ın günahları İsrail’i iyice şekillendirmişti.” Yahve Aram’ın
İsrail’e egemen olmasına izin verir. Ama Yehoahaz Yahve’ye yakarır ve
Yahve da onlara bir kurtarıcı gönderir. Aram’ın zulmü altında
inlemesine rağmen İsrail’de hâlâ fuhuş devam etmektedir ve
alışılagelmiş tapınma yerleri ortadan kaldırılmamıştır. Yehoahaz
öldüğü sırada İsrail ordusu Aram yüzünden sadece 10.000 yaya asker, 50
atlı ve 10 savaş arabasından oluşmaktadır. 2.Krallar 13
99 Yehoahaz’ın oğlu Yehoaş İsrail’in yeni kralı olur ve ülkeyi 16 yıl
yönetir. “Rab’bin gözünde kötü olanı yaptı ve Yarovam’ın İsrail’i
sürüklediği günahlardan ayrılmadı.” Kâhin Yehoyada Yahuda’da 130
yaşında ölür. Bundan sonra Yehoaş ve Yahuda önderleri tapınağı
terkederek putlara tapınmaya başlarlar. Yahve’nin peygamberlerine
kulak asmazlar ve Yehoyada’nın oğlu Zekeriya’yı tapınağın avlusunda
Tanrı’dan yaptıklarının hesabını onlardan sormasını isterken öldürürler.
Aram Kralı Hazael Gat Kenti’ni ele geçirir ve Yahuda’yı işgal ederek
önderlerini öldürür. Yoaş tapınaktaki ve saraydaki altınları ona gönderir.
Ama sonra Yoaş Zekeriya’nın intikamını almak için düzenlenen bir saray
komplosunda öldürülür. 2.Krallar 12-13; 2.Tarihler 24
100 Yoaş’ın oğlu Amatsya 25 yaşındayken Yahuda’nın yeni kralı olur ve ülkeyi 29 yıl yönetir. “Krallığının ilk
döneminde Rab’bin gözünde doğru olanı yaptıysa da Tanrı’ya sadık değildi.” Krallığını güçlendirdikten sonra
babası Yoaş’ı öldüren saray görevlilerini ortadan kaldırır. İsrail Kralı Yehoaş ölümcül bir hastalığa yakalanan
ihtiyar Elişa’yı ziyaret eder ve ağlar. Elişa ona okları yere vurmasını söyler. Ancak Yehoaş sadece 3 kere vurunca
Elişa onu azarlar ve Aram’ı sadece 3 kez yeneceğini bildirir. Aram Kralı Hazael öldükten sonra Yehoaş onun
oğlu Ben-Hadat’ı 3 kere yener ve İsrail’in kaybettiği bazı kentleri geri alır. 2.Krallar 13-14; 2.Tarihler 25
101 Yahuda Kralı Amastya 4 buçuk ton gümüş vererek Edom’a karşı savaşta yardım etmeleri için İsrail’den
100.000 savaşçı tutar. Ancak bir Tanrı adamı İsrailli askerleri evlerine göndermesini söyler. Buna kızan askerler
Amatsya ordusuyla Edomlular’la savaşmaya gidince Yahuda’yı yağmalayıp 3.000 kişiyi öldürürler. Amastya
savaşta 10.000 Edomlu öldürür ve 10.000 savaş tutsağını da uçurumdan aşağı atar. Ancak sonra Edom tanrılarına
tapınmaya başlar ve Yahve’nin peygamberinin uyarılarına kulak asmaz. Amastya daha sonra İsrail Kralı Yehoaş’a
meydan okuyarak onunla Beytşemeş Kenti’nde savaşır ve yenilir. Böylece İsrail Yeruşalim’deki tapınağı ve
sarayı yağmalar, bazı adamları rehin alır ve şehir surlarının 400 arşınlık bölümünü yıktırır. 2.Krallar 14; 2.Tarihler 25
Yehoaş’ın oğlu II. Yarovam İsrail’in yeni kralı olur ve ülkeyi 41 yıl yönetir. “Rab’bin gözünde kötü olanı
yaptı, I. Yarovam’ın İsrail’i sürüklediği günahlardan ayrılmadı.” Yahuda Kralı Amastya sarayda kurulan bir
düzen sonucu kaçtığı Lakiş Kenti’nde öldürülür. Amastya’nın oğlu Azarya olarak da bilinen Uzziya 16
yaşındayken Yahuda’nın yeni kralı olur ve ülkeyi 52 yıl yönetir. “Amastya gibi o da Rab’bin gözünde doğru
olanı yaptı.” Uzziya öğretmeni Zekeriya’nın hayatta olduğu dönemde Yahve’ye itaat eder ve Tanrı da onu
başarılı kılar. Filistliler’i ve Araplar’ı yener, Ammonlular’ı haraca bağlar. Yeruşalim’in savunmasını
mancınıklarla güçlendirir. 2.Krallar 14-15; 2.Tarihler 25-26
102

29

Amos Kitabı Büyük depremden 2 yıl önce, Kral Uzziya ve Kral II. Yerovam dönemlerinde yazıldı. Tanrı
Aramlılar’ın, Filistliler’in, Surlular’ın, Edomlular’ın, Ammonlular’ın, Moavlılar’ın, Yahudalılar’ın ve İsrailliler’in
günahlarından bıkmıştır.1-2 Daha önce Tanrı’nın çağrı yaptığı Asurlular ve Mısırlılar İsrail’i cezalandıracaktır.3 Tanrı
ceza olarak kıtlık ve depremi de kullanır.4 İsrail, doğru olanı yaparsa Yehova belki iddia ettiği gibi yanında olur.
Rab’bin günü geldiğinde İsrail cezalandırılacaktır. Yehova sadece bayramların kutlanmasını, sunuların ve
övgülerin sunulmasını değil, adaletin sağlanmasını da ister .5 Sadece kendi zevkleri için yaşayıp İsrail’in yok olmasını
umursamayanlar lanetlenecektir.6 Tanrı öfkesini dizginler. Ancak Peygamber Amos bu esinlemeyi bildirdiği için
ihanetle suçlanır, sonra da Beytel’deki tapınağın yıkılacağını bildirir.7 Kendi zevkleri için yaşayıp yoksulları
görmezden gelenler için Rab’bin günü gelir ve Tanrı kıtlık gönderir.8 Yehova tüm uluslara egmendir. İsrail yok
edilecek, ama Yahuda onarılacaktır.9 Zekeriya 14
103

104 Mezmurlar 3. Kitap muhtemelen Kral Uzziya tarafından İ.Ö. 770 civarında derlenmiştir
Mezmur 73: Asaf - Neredeyse Tanrı’dan uzaklaşmıştım
Mezmur 74: Asaf - Tapınak kirletildi, lütfen Tanrı’ya geri dönün
Mezmur 75: Asaf - Yakup’un Tanrısı kötülere öfkeli
Mezmur 76: Asaf - Yakup’un Tanrısı Siyon’dadır
Mezmur 77: Asaf – Yahve’ye Kızıldeniz’de olduğu gibi güven
Mezmur 78: Asaf – Tanrı Şilo’yu terketti ve Yahuda’yı seçti
Mezmur 79: Asaf - Tanrı düşmanları tapınağı harap ettiler
Mezmur 80: Asaf - Çok geç olmadan Yakup’un koyunlarını kurtar
Mezmur 81: Asaf - Yusuf’un oymakları şölen sofrasında

Mezmur 82: Asaf - Yoldan sapmış hâkimler ilahlardır ve Tanrı
onları cezalandıracak
Mezmur 83: Asaf - Tanrım lütfen İsrail’i Asur’dan kurtar
Mezmur 84: Korah - Tanrı’ya güvenmeye ve O’nun
övmeye devam et
Mezmur 85: Korah - Yahve Yakup soyuna lütfediyor, gerçek sevgi
Mezmur 86: Davut – Bağışlayan Yahve’nin benzeri yoktur
Mezmur 87: Korah - Yahve Siyon’daki tapınağı sever
Mezmur 88: Korah - Yehova son ümidimdir
Mezmur 89: Eytan - Tanrı Davut’un tacını kirletti

105 İsrail Kralı II. Yarovam
Tanrı’nın Yunus Peygamber
aracılığıyla ilettiği buyruklar
doğrultusunda Levo-Hamat’a
kadar İsrail topraklarını geri
alır. Eskiden Yahudiye’ye ait
olan Şam ve Hama kentlerini
yeniden İsrail topraklarına katar.
Tanrı İsrail’i henüz yok etmek
istemediği için II. Yarovam
aracılığıyla güç durumlardan
kurtarır. 2.Krallar 14

106 Yunus Kitabı Yehova Yunus Peygamber’i Asur’un başkenti Ninova’ya kötülüklerden vazgeçmeleri için
uyarmaya gönderir. Ancak Yunus bu görevden gemiyle kaçmaya çalışınca Tanrı büyük bir balığın Yunus’u yutup 3 gün
karnında tutmasını sağlar.1 Yunus balığın karnından (Şeol/Hades) dua eder ve Tanrı balığın Yunus’u karaya kusmasını
sağlar (İsa’nın ölümden dirilişine benzer olarak).2 Sonra Yunus Ninova’nın 40 günde yıkılacağını bildirir. Ninova
halkı tövbe eder ve Tanrı merhamet gösterir.3 Tanrı’nın merhamet etmesi Yunus’u öfkelendirir. Bunun üzerine
Tanrı bir keneotu aracılığıyla tüm uluslarla, hatta onların hayvanlarıyla ilgilendiğini Yunus’a gösterir.4 2.Krallar 14;
Matta 12; Luka 11

30

107 Hoşea Kitabı Krallar Uzziya, Yotam, Ahaz, Hizkiya ve II. Yarovam dönemlerinde yazılmıştır. Yehova
Tanrı’nın İsrail’le ilişkisini göstermek için Peygamber Hoşea’yı Gomer adında kötü bir kadınla evlendirir. Bu
evlilikten doğan erkek çocuğa Yizreel’de dökülen kanın intikamı olarak Yehu soyunun cezalandırılacağını işaret eden
Yizreel adı verilir. Diğer çocuklarının isimleri Lo-Ruhama (Tanrı merhamet etmeyecek) ve Lo-Ammi’dir (Hiç
kimse).1 İsrail ve Yahuda Baal’a tapınmaktan vazgeçtiklerinde Tanrı lütfuyla tekrar birleşecekler, sonra da Yehova’yı
Efendi (Baal) değil, koca olarak göreceklerdir.2 Hoşea’ya Gomer’i ona sadık kalmasa bile Tanrı’nın İsrail’i sevdiği
gibi sevmesi söylenir.3 Kâhinler, İsrail’deki herkesi Beytaven ve Gilgal’daki zina ve putlarla yoldan çıkarmışlardır .4
Çekirge belası yaklaşmaktadır. İsrail’in yeni kralları Tanrı tarafından seçilmemiştir ve Yahuda’ya karşı Asur’dan
yardım isterler.5-8 İsrail Asur ve Mısır’a sürgün edilecektir. İsrail bir zamanlar Benyamin oymağını yok eden
günahları işler.9-10 İsrail’in yaklaşmakta olan felaketi karşısında Yehova ona olan sevgisini bildirir. Yahuda da
daha iyi durumda değildir.11 İsrail Tanrı ve insanla güreşen Yakup gibidir. O yüzden neden Yakup’un Beytel’de
yaptığı gibi tekrar Yehova’ya dönmemektedir.12 İsrail Baal’a çocukları kurban ettiği için İsrail’in düşmanları
onların çocuklarını ve hamile kadınları öldürecektir. Uzun zaman önce Tanrı’dan onlara bir kral vermesini
istemişlerdir. Ancak şimdi Tanrı krallıklarının sona ermesini emretmektedir. Yehova çok geç olmadan İsrail’in
kendisine dönmesi için son bir kez daha yakarır.13 Jehovah pleads one last time for Israel to return to Him before it
is too late.14 Yaratılış 32,35; Hâkimler 19-21; 1.Samuel 8; 1.Krallar 15

108 II. Yarovam’ın oğlu Zekeriya İsrail’in yeni kralı olur ve ülkeyi 6 ay yönetir. “Ataları gibi Rab’bin gözünde
kötü olanı yaptı ve Yarovam’ın İsrail’i sürüklediği günahlardan ayrılmadı.” Şallum tarafından öldürülür. Böylece
Yahve’nin Yehu’ya soyunun 4 kuşak boyunca İsrail tahtında
oturacağına dair verdiği söz gerçekleşmiş olur. 2.Krallar 10,15
Baal Efendi Anlamına Gelir
109 Şallum İsrail’in yeni
http://www.newadvent.org/cathen/02175a.htm
kralı olur ve ülkeyi 1 ay
yönetir (9’uncu hanedan). Hakkında hiçbir şey söylenmez. Daha sonra
Tirsa’dan Samiriye’ye gelen Menahem tarafından öldürülür. 2.Krallar 15

110 Menahem İsrail’in yeni kralı olur ve ülkeyi 10 yıl yönetir
(10’uncu hanedan). “Rab’bin gözünde kötü olanı yaptı ve Yarovam’ın
İsrail’i sürüklediği günahlardan ayrılmadı.” Kentin kapısını kendisine
açmadılar diye Menahem Tifsah’a saldırır ve hamile kadınları bile
acımasızca öldürür. Ülkeyi Samiriye’den yönetir ve toprak sahiplerini
Asur Kralı Tiglat-Pileser’e 37 ton gümüş ödemeye mecbur eder.
2.Krallar 15

111 Menahem’in oğlu Pekahya İsrail’in yeni kralı olur ve ülkeyi 2
yıl yönetir. “Rab’bin gözünde kötü olanı yaptı ve Yarovam’ın İsrail’i
sürüklediği günahlardan ayrılmadı.” Samiriye’deki sarayında kendi
görevlisi Pekah ve Gad oymağından 50 adam tarafından öldürülür.
2.Krallar 15

112 Pekah İsrail’in yeni kralı olur ve ülkeyi 20 yıl yönetir
(11’inci hanedan). “Rab’bin gözünde kötü olanı yaptı ve
Yarovam’ın İsrail’i sürüklediği günahlardan ayrılmadı.” Asur Kralı
III. Tiglat-Pileser Gilat, Celile ve Naftali bölgelerini ele geçirerek

halkı Asur’a sürer. Yahuda Kralı Uzziya,
kâhin Azarya’nın kendisini buhur yakmama
konusunda uyarmasını gurura kapılıp dikkate
almayınca hemen orada cüzam hastalığına
yakalanır. 2.Krallar 15; 2.Tarihler 26; Yeşaya 6,9; Matta 4
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113 Yeşaya Kitabı (Bölüm 1-6) Yahuda kralları Uzziya, Yotam, Ahaz ve Hizkiya dönemlerinde yazılmıştır.
Yahve’nin halkı O’ndan uzaklaşmıştır. Ancak günahlarının bağışlanması için Tanrı ile davalarını görmeleri
gerekmektedir.1 Tüm uluslar Yahve’nin tapınağına gelecek ve artık savaş eğitimi yapmayacaklardır .2 Tanrı adalet
beklentisiyle bağı gibi gördüğü, ama sadece kötü olana iyi diyen sarhoşların bulunduğu kibirli İsrail’i
cezalandıracaktır. 3-5 Kral Uzziya’nın öldüğü yıl Peygamber Yeşaya (Kurtuluş Yehova’dır) bir görümde Yehova’yı
tapınakta görür ve kör durumdaki İsrail halkını uyarmak üzere görevlendirilir .6 2.Krallar 16; 2.Tarihler 26; Mika 4; Malaki
4; Vahiy 20

114 Uzziya’nın oğlu Yotam 25 yaşındaykenYahuda’nın yeni kralı olur ve ülkeyi 16 yıl yönetir. “Rab’bin
gözünde doğru olanı yaptı ve gücünü Tanrı’ya sürekli itaat etmekten aldı.” Yotam tapınağın Yukarı Kapısı’nı
115 Mika Kitabı (Bölüm 1-2) Yahuda kralları Yotam, Ahaz ve Hizkiya dönemlerinde yazılmıştır. İsrail’in
saplandığı fuhuş ve günah batağı öylesine iflah olmazdır ki, artık İsrail’in yok edilmesi gerekmektedir. Bu kötü durum
artık Yahuda’ya da yayılmıştır.1 İsrail gerçeği değil, sadece refahla ilgili bildirileri işitmek istemektedir.2 Yeremya
26

onarır. Ancak alışılagelen tapınma yerlerini kaldırmaz. 2.Krallar 15; 2.Tarihler 27
116 Kral Yotam Yahuda’yı güçlendirir, Ammonlular’ı yenerek 3 yıl boyunca vergiye bağlar. Ama sonra Yahve
Aram Kralı Resin’le İsrail Kralı Pekah’ı Yahuda üzerine göndermeye başlar. Yotam’ın oğlu Ahaz 20
yaşındayken Yahuda’nın yeni kralı olur ve ülkeyi 16 yıl yönetir. “İsrail krallarının yolunu izledi ve çocuklarını
Baal’a kurban etti.” Ahaz putlar yaptırır, Ben-Hinnom (Gehenna) Vadisi’nde çocukları yakar ve alışılagelen
tapınma yerlerinde tapınır. 2.Krallar 15-16; 2.Tarihler 27-28
117 Yeşaya Kitabı (Bölüm 7) Kral Ahaz döneminde, Kral Resin ve Kral Pekah Yahuda’ya saldırınca Peygamber
Yeşaya ve oğlu Şear-Yaşuv (Bir parçası geri dönecek) Kral Ahaz’a bakire bir kızın bir oğul doğuracağını ve adını
İmmanuel (Tanrı bizimle) koyacağını; çocuk olgunluğa erişince (genelde 12 yaş) İsrail ve Aram’ın yok edileceğini,
ama o zaman da Yahve’nin Asur’u Yahuda’ya saldırtacağını söylerler.7 2.Krallar 16; Matta 1

118 Yahve, Ahaz’ı Aram Kralı Resin’le İsrail Kralı Pekah’ın eline teslim eder.
Böylece bir günde 120.000 Yahudalı
askerin yanı sıra Ahaz’ın oğlu, saray
sorumlusu ve kraldan sonraki ikinci adam
da öldürülür. Ayrıca 200.000 kişi tutsak
edilir. Ancak Yahve’nin Odet adındaki
peygamberi İsrail’e Yahudalı tutsakları

Samiriye’den yiyecek ve giyecek vererek
göndermelerini söyler. Ahaz, Asur Kralı III.
Tiglat-Pileser’in Aram’ın başkenti Şam’a
saldırmasını sağlamak için tapınaktan ve
saraydan altın alır. Asurlular Kral Resin’i
öldürüp halkını Ninova’ya sürerler, ama
Ahaz’ı da sıkıntıya düşürürler. Edomlular Elat’ı ele geçirip halkı tutsak
alırlarken Filistliler doğudan ve güneyden saldırarak başka şehirleri ele
geçirirler. Ahaz tapınağı Asur’a uygun biçimde değiştirir ve Şam tanrılarına
tapınmak üzere bir sunak yaptırır. Nihayet kibirli Ahaz tapınağın kapılarını
kapatır ve bu yüzden Yahuda halkı da yıkıma uğrar. 2.Krallar 16; 2.Tarihler 28
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Mika Kitabı (Bölüm 3-4) Para için falcılık yapan ve Tanrı’nın yanlarında olduğunu sanan peygamberlerin
sonu gelecektir. Tanrı’nın Ruhu Peygamber Mika’nın üstündedir.3 Bir gün tüm uluslar Yahve’nin tapınağına gelecek
ve artık savaş eğitimi yapmayacaklardır.4 Yeşaya 2; Vahiy 20
119

120 Asur Ahaz’a yardım etmeyi kabul etmeyerek onu küçük düşürür, böylece herkes Ahaz’a karşı cephe alır.
Yahuda yıkılmıştır. İsrail kralı Pekah bir düzen sonucu Hoşea tarafından öldürülür. Hoşea İsrail’in yeni kralı
olur ve ülkeyi 9 yıl yönetir (12’nci hanedan). “İsrail’in diğer kralları kadar kötü olmasa da Rab’bin gözünde kötü
olanı yaptı.” 2.Krallar 17; 2.Tarihler 28
121 Yeşaya Kitabı (Bölüm 8-9) Yeşaya ve kendisi gibi peygamber olan karısının bir oğulları olur. Çocuğa MaherŞalal-Haş-Baz (Çabuk yağmala) adı verilir. Yeşaya, doğan çocuğu daha konuşmaya başlamadan Asur’un, İsrail ve
Aram’ı yok edeceğini ve Yahuda’ya saldıracağını söyler. İmmanuel tek umutlarıdır.8 Zevulun ve Naftali bölgeleri
şimdi karanlık altındadır. Ancak onlardan (Celile) büyük bir ışık doğacaktır. Bu çocuk Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı,
Ebedi Baba ve Esenlik Önderi olarak anılacak, Davut tahtı üzerinde sonsuza dek sürecek bir egemenlik kuracaktır .9
2.Krallar 15; Matta 1, 4; Vahiy11

122 İsrail’in son kralı olan Hoşea, Asur Kralı Şalmanaser’in kuklasıdır. Ancak Mısır’la bir antlaşma yapmak
için Asur’a ihanet eder. Şalmanaser’e haraç ödemeyi kesince Asurlular
tarafından yakalanıp cezaevine kapatılır ve Samiriye 3 yıl kuşatma
altında kalır. İsrail işgal edilir ve halkı Gozan ve Med kentlerine
yerleştirilir. İsrail Yarovam’ın putlar yaptırıp başka ilahlara
tapınmasına, çocukların kurban edilmesine, büyü, falcılık ve insan
öldürülmesine izin vererek Yahve ile antlaşmasını bozar. Yahve
peygamberleri aracılığıyla İsrail’i doğru olanı yapması için
yeterince uyarır. Ancak onlar kabul etmezler. Asur Kralı, Babil ve
Hama’dan getirttiği insanları Samiriye’ye yerleştirir. Bu yeni halka
saldıran aslanları durdurabilmek için İsrailli bir peygamberi İsrail’in
Tanrısı’nı öğretmesi için Beytel’e gönderir. Yahve’ye tapınıyormuş
gibi yaparlar, ama kendi ilahlarına da tapınmaya devam ederler.
2.Krallar 17; 1.Samuel 12

123 Yeşaya Kitabı (Bölüm 10-19) Yehova, Asurlu savaşçıların üzerine bir salgın hastalık göndereceği için
Yahuda’daki Siyon onlara saldırmaktan korkmamalıdır.10 Uluslar Davut’un fidanını aramaya gelecekler, yoksullar
adalete kavuşacak ve sürgünler geri dönecektir.11-12 Yehova Medlerin kibirli Babil’i yıkmasını sağlayacaktır. Kral
Ahaz’ın öldüğü yıl, Yeşaya Filistin’de kıtlık olacağını, Moav’ın 3 yıl içinde sonunun geleceğini, Aram ve İsrail’in
ıssız bırakılacağını ve Mısır’ın boyunduruk altına alınacağını bildirir. Ancak bir gün Mısır, Asur ve İsrail’deki herkes
Yehova’ya tapınacaklardır.13-19 2.Tarihler 32; Daniel 5; Vahiy 21-22
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Yahuda Krallığı’nın Varlığını Sürdürmesi ve İsrail’in Asurlular Tarafından
Sürgün Edilmesi

124 Ahaz’ın oğlu Hizkiya 25 yaşındayken Yahuda’nın yeni kralı olur ve ülkeyi 29 yıl yönetir. “İyi bir kraldı ve
Davut gibi Rab’bin gözünde doğru olanı yaptı.” Alışılagelen tapınma yerlerini kaldırır, hatta Yahuda’nın o
dönemde tapındığı Musa’nın yapmış olduğu tunç yılanı bile parçalar. Hizkiya tapınağı yeniden açmak ve
Davut’la Asaf’ın Mezmurlar’ını söylemek için kâhinlerle Levililer’i bir
araya toplar. Yahve ile bir antlaşma yapar, hatta Fısıh Bayramı’nı
Yahudalılar’la birlikte kutlamaları için İsrailliler’i davet eder ki
bunu daha önce
hiç kimse doğru
biçimde
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yapmamıştır. Fısıh Bayramı Kral Süleyman döneminden beri ilk kez en iyi şekilde 14 gün boyunca kutlanır.
2.Krallar 18; 2.Tarihler 29-30; Çölde Sayım 21; Mezmur 25

125 Mezmurlar 4. Kitap Muhtemelen Kral Hizkiya tarafından İ.Ö. 700 civarında derlenmiştir
Mezmur 90: Musa - Hayat kısa olabilir, ama Tanrı sonsuzdur Mezmur 99: Yakup’un Tanrı’sı, Musa, Harun ve Samuel’in Tanrısı’dır
Mezmur 91: Her şeye gücü yeten Tanrı’daki güvence
Mezmur 100: Yahve merhametli ve sadıktır – Bir şükran ezgisi
Mezmur 92: Yahve’ye şükredin – Bir Şabat ezgisi
Mezmur 101: Davut – Tanrı’nın kentini arıttım
Mezmur 93: Yahve görkem içinde hüküm sürüyor
Mezmur 102: Hayat alt üst olurken edilen bir dua
Mezmur 94: Yehova kötü önderlerden kurtarır
Mezmur 103: Davut – Yahve bizimle hak ettiğimizden fazla ilgilenir
Mezmur 95: Kayamız Yahve’ye tapının
Mezmur 104: Yahve’nin doldurup taşıran sağlayışı
Mezmur 96: Yahve diğer ilahlardan üstündür
Mezmur 105: Yahve, Kenan diyarını Yusuf’a verdi
Mezmur 97: Yahve diğer ilahların üstündedir
Mezmur 106: Çocuk kurban edenleri ve sürgündekileri affet
Mezmur 98: Yahve yeryüzünü düzeltecek

126 Süleyman’ın Özdeyişleri Antik dönemin bilge özdeyişlerinin toplandığı bu kitabın İ.Ö. 700 civarında Kral
Hizkiya tarafından derlendiği anlaşılıyor. Önce Süleyman’ın bilgeliğin Yahve korkusuyla başladığı ve hayatın buna
bağlı olduğu yönündeki tavsiyeleri bulunuyor. O yüzden baştan çıkarılmaktan, borçtan, gururdan, yalandan,
öldürmekten, çekişmeden kaçının ve kötülükten nefret edin.1-9 Daha sonra Süleyman’ın özdeyişlerinde iyi yaşamak,
ciddi konuşmak, dinlemeyi bilmek, sağgörülü davranmak ve azarlanmayı kabullenmek öğütlenir.10-21 Daha sonraki 30
özdeyişte özdenetim ve zekayı aklı anlatılır.22-24 Sonra Süleyman’ın Hizkiya tarafından derlendiği bildirilen nezaket
hakkındaki özdeyişleri gelir.25-29 Daha sonra Agur’un alaycılık hakkındaki konuşması yer alır.30 Son olarak da, Kral
Lamuel’in annesinin iyi bir eşin nasıl olması gerektiğine yönelik tavsiyeleri bulunur .31

127 Yeşaya Kitabı (Bölüm 20-35) Asur Kralı Sargon’un Aşdot’u ele geçirdiği yıl, Yahve Yeşaya’ya Mısır ve
Etiyopya’ya yaklaşmakta olan sürgün konusunda uyarmak için 3 yıl boyunca çıplak dolaşmasını söyler.20 Babil’in
yanı sıra Edom ve Araplar’ın düşmesine karşılık gözcüler yerleştirilir.21 Yahuda Yahve’den yardım istememektedir.
Şevna’nın yerine Elyakim kralın kâhyası olacaktır.22 Asur Babil’e yaptığı gibi Sur Kenti’ni 70 yıl boyunca
ezecektir.23 Yeryüzü harap edilecek, ama Yahuda sürgünlerin dönüşüne sevinecektir.24-27 Yahve yerine Mısır’a
güvenen İsrail ve Yahuda’nın imansız önderi cezalandırılacaktır. Tanrı Siyon’da adalet ve doğruluğun temelini
atacaktır. Tanrı Asurlular’ı insan ürünü olmayan bir kılıçla öldürüp Yeruşalim’i koruyacaktır .28-31 Gerçeği seven
ama şiddet ve kötülükten nefret eden doğrular için barış olacaktır .32-33 Edom yok edilecek, ama Tanrı’nın kutsal
yolunu seçen herkes coşacaktır.34-35

128 Mika Kitabı (Bölüm 5-7) Halkını, Tanrısı Yahve’nin adıyla yönetecek olan çoban Beytlehem’den çıkıp
gelecek.5 Jehovah Yahve, halkının adil ve merhametli davranmalarını ve alçakgönüllülükle O’nun yolunda yürümelerini
istiyor.6 Tanrı günahı bağışlayacak, merhamet gösterecek, cezalandırmaya son verecek ve halkı için adaleti sağlayacak.7
129 Hizkiya Tanrı’ya
Sanherib’in Prizması ve Herodot
güvenerek Asur’a baş
Çiviyazısı bu tablette Kral Sanherib’in İsrail’le yaptığı
kaldırır ve Filistliler’i
savaş ve bir meleğin ordusunu nasıl yok ettiği
anlatılıyor. Yunan tarihçi Heredot ve diğer tarihçilerin
tekrar Gazze’ye sürer.
kitapları da eski dünyayı şaşırtan bu gizemli Asur
Ancak Asur Kralı
yenilgisini açıklamakta zorlanırlar.
Sanherib Yahuda’ya
http://www.bible-history.com/empires/prism.html
saldırır. Hizkiya
tapınak ve saraydaki bütün gümüşün yanı sıra tapınak kapılarındaki
altın kaplamaları da ona
verir, ama talep ettiği 11 ton
gümüşle bir ton altını
vermez. Bunun üzerine
Asur Yeruşalim’in teslim olmasını ister ve Yahve’ye meydan okur.
Hizkiya tapınakta dua eder ve Peygamber Yeşaya Tanrı’nın yakarışına
karşılık vereceğini
bildirir. Böylece bir
melek 185.000
Asurluyu öldürür ve
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Sanherib, Asur ülkesinde kendi oğlu tarafından öldürülür. 2.Krallar 18-19, 2.Tarihler 32, Yeşaya 36-38
130 Yahve, Hizkiya’nın ölümcül hastalığını iyileştirir ve işaret olarak da gölgeyi on basamak kısaltır. Bunun
üzerine Hizkiya Yahve’ye övgüler
Peygamberlerin Öğretileri
söyler, ama kibirlenir. Tanrı’nın
Mezmur 68: Yehova öksüzlere baba olur ve dul kadınları savunur
öfkesi karşısında tövbe eder. Ancak
Mezmur 140: Yehova yoksulların ve mazlumların davasını savunur
Amos 5: Yehova adalet ister
Yeşaya geçmiş olsuna gelen Babil
Mika 6: Adil davranın, sadakati sevin ve alçakgönüllülükle Tanrı’nın yolunda yürüyün
elçilerini kayırdığı, zenginliği ve
Malaki 2: Yehova boşanmadan ve adaletsizlikten nefret eder
gücüyle övündüğü için Yahuda’nın
Babil’e sürgün edileceğini bildirir. 2.Krallar 20; 2.Tarihler 32,36; Yeşaya 39
131 Yeşaya Kitabı (Bölüm 40-66) Cesaret veren peygamberlik bildirileri (Yeşaya 40-55): Tanrı’nın kulu
İsrail’in cezası sona erecek ve Tanrı’nın Kulu uluslar arasındaki ilişkileri düzeltecek.40-42 İsrail Yahve’nin
kendiliğinden varolduğuna ve her şeyin nedeni olduğuna tanıklık eder. Doğudan Koreş’i çağırıp İsrailli sürgünleri
serbest bıraktıran, Babil’i yok eden ve İbrahim’in dostu olduğunu söyleyen tek Tanrı O’dur.43-49 Yahve’nin Kulu tüm
uluslara kurtuluş sağlayan bir Işık olacak. İyi olanlar iyi haber getirirler. Bizi iyileştirmek için günahlarımız uğruna
vurulup ezilmiş bir İnsan olarak yüceltildiğinde, bütün uluslar biçimi, görünüşü bozulan ve insana benzer yanı
kalmayan Tanrı’nın Kulu karşısında şaşıp kalacaklar.49-53 Sürgün Nuh tufanı gibi bir kereye mahsus olmasına
rağmen, Yahve’nin antlaşması sonsuza kadardır.54-55 Tanrı’nın vaatleri (Yeşaya 56-66): Bütün ulusların kurtuluşu
eli kulağındadır. Tanrı yüksek ve kutsal yerde yaşadığı halde, alçakgönüllülerle birliktedir; muhtaç durumdakileri
gözetir.56-58 Kurtarıcı tövbe edenlere gelecektir.59-60 Yahve’nin Ruhu, müjdeyi iletmesi ve tutsakları serbest bırakması
için Meshedilmişi’nin üzerindedir.61 Yahve Babamız ve Kurtarıcımız’dır.62-64 Yahve herkesin O’na tapınacağı
yeni bir gök ve yeni bir yeryüzü yaratacaktır.65-66 2.Tarihler 36; Malaki 3-4; Matta 3; Luka 1; Yuhanna 8; Vahiy 21-22

Nahum Kitabı Yahve’ye karşı düzen kurduğu için Ninova (Asur) yok edilecek. Esenlik haberini getirenin
ayakları dağları aşacak.1 Yahve Asur’un düşmanı.2 Tüccarları, koruyucuları ve önderleri çekirgeler gibi kaçıp
gittiklerinde Ninova da Tebes Kenti gibi düşecek.3
132

133 Hizkiya’nın oğlu Manaşşe 12 yaşındayken Yahuda’nın yeni kralı olur ve ülkeyi 55 yıl yönetir (en uzun).
“Ahaz gibi İsrail halkını yoldan çıkartarak Rab’bin gözünde kötü olanı yaptı.” Tapınağa putlar yerleştirir,
çocuklarını kurban eder, medyumlara danışır, falcılık ve büyücülük yapar. Yahve’nin Yeşu için yok ettiği
Amorlular’dan daha kötüdür. Ayırım yapmadan suçsuzları öldüren ve Yeruşalim’i kana bulayan bir katildir
(geleneksel olarak İbraniler 11:37’de anlatıldığı gibi, Yeşaya’yı testereyle ikiye biçtirdiği söylenir). Yahve
Yeruşalim’in Samiriye ve Ahav gibi günahkâr uluslarla
aynı kaderi paylaşacağına karar verir. 2.Krallar 21; 2.Tarihler 33
134 Asurlular Manaşşe’yi Babil’de tutsak ederler. Ancak
Manaşşe tövbe eder. Yahve yakarışını duyar ve onu kurtarır.
Sonra Manaşşe tapınaktaki putlarla sunakları çıkartarak
halkın Yahve’ye tapınmasını emreder. Ancak halk
Manaşşe’yi ciddiye almayarak sadece onu memnun etmek
için tapınma yerlerinde Yahve’nin adını kullanır. 2.Tarihler 33
135 Manaşşe’nin oğlu Amon 22 yaşındayken Yahuda’nın
yeni kralı olur ve ülkeyi 2 yıl yönetir. “Manaşşe gibi Rab’bin
gözünde kötü olanı yaptı, ama asla tövbe etmedi.” Amon
sarayda kurulan bir düzen sonucu öldürülür, ülke halkı
suikastçıları öldürür ve oğlu Yoşiya kral atanır. 2.Krallar 21;
2.Tarihler 33
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136 Amon’un oğlu Yoşiya 8 yaşındayken Yahuda kralı olur ve ülkeyi 31 yıl yönetir. “Rab’bin gözünde doğru
olanı yaptı ve Kral Davut’un bütün yollarını izledi.” Yoşiya 16 yaşındayken Yahve’ye yönelerek tapınağı erkek
fahişelerden, putlardan ve sunaklardan arındırır. Yahuda’daki tapınma yerleriyle Ben-Hinnom Vadisi’nde
(Gehenna) çocukları ateşe kurban etmek için kullanılan Tofet’i parçalar. Beytel’deki tapınma yeri ve sunakla
Naftali bölgesine kadar İsrail’deki bütün tapınma yerlerini ortadan kaldırarak peygamberliği gerçekleştirir. 1.Krallar
137 Yeremya Kitabı (Bölüm 1-6) Yoşiya, Yehoahaz, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya dönemlerinde
yazılmıştır. Yoşiya’nın krallığının 13’üncü yılında, Benyaminli bir Levili olan Yeremya, peygamberlik görevine
başlar. Yahve Yahuda’yı kutsamak ister, ama İsrail’den daha vefasızdır. O yüzden Yahve Yahuda’nın üzerine
kuzeyden bir istila gönderecektir.1-6 2.Tarihler 36
13; 2.Krallar 22-23; 2.Tarihler 34

138 Kral Yoşiya 26 yaşındayken tapınağı onartır ve kâhin Hilkiya Rab’bin Musa’ya vermiş olduğu Yasa
Kitabı’nı bulur. Yasa Kitabı kadın peygamber Hulda tarafından okunur ve artık Yahve’nin öfkesini dindirecek
hiçbir şey olmadığından Yahuda’ya büyük bir felaket geleceği bildirilir. Yoşiya ve Yahuda halkı Yahve’yle bir
antlaşma yaparak Fısıh Bayramı’nı Hâkimler döneminden beri olmadığı gibi bir hafta boyunca kutlarlar. 2.Krallar
22-23; 2.Tarihler 34-35

139 Sefanya Kitabı Kral Yoşiya döneminde yazılmıştır. Yahve Yeruşalim’den başlayarak yeryüzünü silip
süpürecek, tapınma yerlerini ve sunakları yok edecektir.1 Tanrı’yı seçenler belki Rab’bin öfke gününden
kurtulabileceklerdir. Filistliler, Moavlılar, Ammonlular, Etiyopyalılar ve Asurlar (Ninova) yok edilecektir.2 Yahve
İsrail’in sürgünlerini bir araya toplayıp Siyon’da iyileştirecek, sonra da Tanrı İsrail Kralı olacak.3 Vahiy 11

140

Mısır Firavun’u Neko, Babil’e yenilen Asur’a yardım etmek için
kuzeye doğru yol alırken,
Yoşiya’yı karşısına çıkmaması
için uyardıktan sonra
Megiddo’da öldürür. Kral
Yoşiya Yeruşalim’deyken de
Kral Hizkiya gibi Babil’i
kayırmak için Neko’yla
savaşmaması konusunda
uyarılmış olduğu halde
dinlemez. Yeremya onun için
bir ağıt yazar. 2.Krallar 23; 2.Tarihler 35

141 Yoşiya’nın oğlu Yehoahaz 23 yaşındayken Yahuda’nın yeni kralı
olur ve ülkeyi sadece 3 ay yönetir. “Ataları gibi Rab’bin gözünde kötü olanı yaptı.” Güneye dönen Firavun Neko,
Yehoahaz’ı Rivla’da tutsak eder, Mısır’a götürür ve Yehoahaz orada ölür. Neko Yehoahaz’ın erkek kardeşi
Elyakim’i kukla kral olarak atar ve adını Yehoyakim olarak değiştirir. Daha sonra Yahuda Firavun’a 4 ton
gümüş ve 35 kilo altın verir. 2.Krallar 23, 2.Tarihler 35
142 Yehoahaz’ın erkek kardeşi, Yoşiya’nın oğlu Yehoyakim 25 yaşındayken Yahuda’nın yeni kralı olur ve
ülkeyi 11 yıl yönetir.
“Ataları gibi Rab’bin
gözünde kötü olanı yaptı.”
Firavun Neko tarafından
kukla kral olarak atandıktan
sonra kutsal olana karşı
büyük bir saygısızlık yapar.
2.Krallar 24; 2.Tarihler 36

143 Yeremya Kitabı (Bölüm 26-28) Yehoyakim’in krallığının birinci yılında, Yeremya daha önce Peygamber
Mika’nın yaptığı gibi, Yahve’nin tapınak aleyhindeki bildirilerini iletirken esirgenir. Ancak Peygamber Uriya
korkuya kapılıp kaçtığı için Mısır’da öldürülür .26-28 Mika 1-3

36

6

Yahudalılar’ın Babil Tarafından Sürgün Edilmesi

144 Habakkuk Kitabı Yahve, Babil’e kıyasla daha az kötü olan Yahuda’yı cezalandırmak için Babil’i bile
kullanacaktır.1 Yahuda’nın kibirli zenginleri içki içip sarhoş olarak ve putlarıyla kendi sonlarını hazırlarlar .2 Yahve
merhameti yüzünden vereceği cezayı hafifletir. O yüzden, zor zamanlarda bile Tanrı’da sevinin.3 2.Krallar 36
145 Yahuda, Kral Manaşşe’nin günahları yüzünden, peygamberlerin önceden bildirdiği gibi Aram, Moav,
Ammon ve Babilliler’in istilasına uğrar. Babil Kralı Nebukadnessar Kral Yehoyakim’i kuklası haline getirir.
Ancak Yehoyakim üç yıl sonra ona başkaldırır ve tutuklanır. Daha sonra Nebukadnessar tapınaktaki altın kapların
yanı sıra aralarında Daniel ve arkadaşlarının da bulunduğu Yahuda’nın soylu gençlerini Babil’e götürür. 2.Krallar 24;
2.Tarihler 36; Daniel 1

Daniel Kitabı (Bölüm 1-3) Yehoyakim’in başkaldırdığı üçüncü yıl, Kral Nebukadnessar aralarında Daniel ve 3
arkadaşının da bulunduğu Yahudalı soylu gençleri Babil’e sürgün eder. Ancak kralın hizmetindeyken Tanrı Yasası’na
sadık kaldıklarından Tanrı onlara bilgi ve her çeşit görüm ve düşü yorumlama becerisi verir .1 Nebukadnessar krallığının
ikinci yılından beri kötü bir düş görmekte ve bunu sır olarak saklamaktadır. Tanrı, Daniel’e taşla parçalanan bir heykel
gösterir. Daniel krala Babil’in heykelin altın başı, diğer krallıkların da sırasıyla gümüş, bronz, demir ve kil olduklarını
söyler. Taş ise, sonunda her şeye egemen olacak olan Tanrı’nın Krallığı’dır. Nebukadnessar Daniel’in önünde yere
kapanır, Daniel ve arkadaşlarını yüksek görevlere atar.2 Daha sonra Nebukadnessar altın bir heykel yaptırır ve Daniel’in
arkadaşlarını halkın geri kalanı gibi heykele tapınmadıkları için kızgın fırına attırır. Ancak bir Tanrı Oğlu onları mucizevî
biçimde alevlerden kurtarır ve bunu gören kral Tanrı’ya boyun eğer .3 Vahiy 11
146

147 Yeremya Kitabı (Bölüm 25, 35-36, 45) Yehoyakim’in krallığının dördüncü yılında, Babil’in Mısır’ı işgal
edeceğini önceden bildiren Yeremya’yı Tanrı korur.45 Yahuda ve diğer uluslar 70 yıl boyunca Babil’e hizmet
edecekler, sonra da Babil düşecektir.25 Kral Yehoyakim döneminde, Kenanlı olan Rekavlılar atalarının geleneklerine
sadık kaldıklarından, Yeremya Yahve’ye hizmete devam etmeleri için onları kutsar.35 Yehoyakim’in krallığının
dördüncü ve beşinci yıllarında, Yeremya’nın tapınağa girmesi yasaklanır. Ancak Baruk, Kral Yoşiya döneminden beri
Yeremya’nın yaptığı uyarıları (dua gereklidir) tapınakta okur. Sonra kral tomarı yakınca Yeremya kaçıp gizlenir, ama
Yeremya başka bir tomar yazar.36 2.Krallar 24; Daniel 9

148 Yehoyakim’in oğlu
Yehoyakin 18 yaşındayken
Yahuda’nın yeni kralı olur ve
ülkeyi sadece 3 ay yönetir. “O da
babası gibi Rab’bin gözünde kötü
olanı yaptı.” 2.Krallar 24; 2.Tarihler 36
149 Yeremya Kitabı (Bölüm 7-16) Kurban edilen çocuklar yüzünden tapınağın Şilo gibi olacağı ve Kral
Yehoyakin’in sürgün edileceği, çürümüş bir kuşak şeklinde önceden bildirilir. Yeremya’nın doğduğu kent olan Anatot
halkı onu öldürmeyi planlar. Ancak Yeremya korkusuzca Yahuda’nın sahte peygamberlerinin yalancı olduklarını, Musa
ve Samuel’in bile artık Tanrı’nın gazabını durduramayacaklarını söyler. Yahve, Yeremya’ya pes etmemesini,
evlenmemesini veya Yahuda’daki yaşamı paylaşmamasını, çünkü artık ulusu dışladığını söyler .7-16

37

150 Nebukadnessar, Yehoyakim, Hezekiel ve birçok komutanı tutsak almanın yanı sıra tapınak ve saraydaki
hazineleri Babil’e gönderir. Yehoyakin’in amcası, Yoşiya’nın oğlu Mattanya’yı yeni kukla kral yapar, ama
ismini Sidkiya olarak değiştirir. 2.Krallar 24; 2.Tarihler 36
151 Yehoyakin’in amcası Sidkiya 21 yaşındayken Yahuda’nın yeni kralı olur ve ülkeyi 11 yıl yönetir.
“Yehoyakim gibi Rab’bin
Babil Kralı Nebukadnessar’ın Yehoyakin ve Sidkiya Hakkındaki Kayıtları
gözünde kötü olanı yaptı,
Kral Nebukadnessar döneminden kalma bu çiviyazısı Babil tabletlerinde, Yehoyakin yerine Sidkiya’yı Yahuda
kralı olarak ataması anlatılıyor, hatta Babil’de tutsak olan Yehoyakin’e verilen tayınlar sıralanıyor.
Yeremya’yı dinlemedi.”
2.Krallar 24; 2.Tarihler 36; Yeremya
52

http://www.biblearchaeology.org/post/2008/04/Nebo-Sarsekim-Found-in-Babylonian-Tablet.aspx

152 Yeremya Kitabı (Bölüm 27-31, 51) Sidkiya’nın krallığının dördüncü yılında Yeremya Edom, Moav,
Ammon, Sur, Sayda ve Yahuda’nın sürgün edilmesini boyunduruklar kullanarak anlatır. Ancak Givonlu Peygamber
Hananya ona karşı çıkar, fakat 2 ay sonra ölür.27-28 Yeremya Yehoyakin’le birlikte götürülen Babil’deki sürgünlere bir
mektup göndererek kurtuluş vaat eden sahte peygamberlere kulak asmamaları konusunda uyarır ve sürgün 70 yıl
süreceğinden oraya yerleşmelerini salık verir.29 Yeremya, İsrail ve Yahuda’nın Yahve ve Davut soyundan gelen Kralı’na
hizmet edeceği Yeni Bir Antlaşma yapılacağını bildirir. Samiriye ürün verecek, fakat Rahel yine Beytlehem’deki
çocukları için ağlayacaktır.30-31 Yeremya’nın Babil’e yönelik bildirisi okunur ve Fırat Nehri’ne atılır. Bildiride
Medler’in Babil’i fethedecekleri, o yüzden sürgünlerin oradan ayrılmaya hazır olmaları söylenir.51 Yaratılış 35; Daniel 5-6,9;
Matta 2; Luka 22; Elçilerin İşleri 8

153 Hezekiel Kitabı (Bölüm 1-25) Yehoyakin’in sürgün edilişinin beşinci yılında, kâhin Hezekiel Kevar Irmağı
kıyısında tekerlekli dört yaratık üzerinde taht kurmuş Yahve’ye ilişkin bir görüm görür. Hezekiel’e insanoğlu denilir ve
30 yaşındayken peygamber olup isyankâr İsrail’i uyarması için gönderilir. Bir görümde kendisine İsrail halkını uyarması
için bir tomar yemesi söylenir.1-3 Hezekiel İsrail’in günah işlediği yıllara karşılık 390 gün boyunca bir tuğla üstüne
çizdiği Yeruşalim Kenti’nin karşısında uzanır. 40 gün boyunca da Yahuda’nın günahları için uzanır .4 Hezekiel İsrail’in
putlara taptığı için nasıl cezalandırılacağını göstermek amacıyla, Yahuda halkını temsilen, saçlarını ve sakalını keserek
yakar.5-7 Yehoyakin’in sürgün edilişinin altıncı yılında, Hezekiel Yahuda’nın sürgündeki ileri gelenleriyle bir buluşma
sırasında bir görüm görür. Görümde tapınakta putlara tapınıldığını görür. Bu arada Yahve iç içe girmiş tekerleklerin
üzerinden imanlıları işaretler, sonra da Tanrı’nın görkemi tapınaktan ayrılıp Zeytin Dağı’na inerken Yeruşalim yakılır.
Hezekiel peygamberlikte bulunurken ileri gelenlerden Pelatya ölür.8-11 Sonra Hezekiel, Sidkiya’nın kaçmaya
çalışacağını, fakat kör edilip Babil’e gönderileceğini bildirmek için bir duvarı delip eşyalarını sırtlar.12 Hezekiel
toplumun ileri gelenlerine İsrail’in sahte peygamberler ve falcılık yüzünden cezalandırılacağını; Nuh, Daniel ve Eyüp’ün
bile onları kurtaramayacağını söyler.13-15 Tanrı Yahuda’yı arındırmak için onları Amorlular ve Hititler arasından çıkartıp
yüceltir. Ama şimdi Samiriye ve Sodom’dan bile daha kötü olduklarından Edom bile onları küçümsemektedir. Yeni bir
Antlaşma kötülük için kefaret sayılacaktır.16 Yahve Mısır’dan yardım istediği için yeşil bir ağaca benzetilen Yahuda’yı
yok edecek, ama artık kuru bir ağaca benzeyen sürgünleri yeniden yapılandırıp yeşertecektir.17 Herkesten
ebeveynlerinin değil kendi işledikleri günahların hesabı sorulacaktır. Kötüler iyiliğe yöneldikleri takdirde Yahve
sevinir.18 Bir Ağıt: Yoşiya’nın dişi bir aslan olarak tanımlanan ve iki kral oğlu sürgün edilen (Yehoahaz zaten
Mısır’dadır ve Sidkiya kısa süre sonra Babil’e gönderilecektir) Kraliçesi Hamutal hakkında.19 Yehoyakin’in sürgün
edilişinin yedinci yılında, Yahve Yahuda tarafından sorgulanmayı reddeder, işe yaramaz yasaları ve kirli sunuları
yüzünden onları sürekli cezalandırır. Yahuda ve Ammon’un üzerine bir kılıç inecektir. Hezekiel’e kan döken Yahuda’yı
yargılaması söylenir.20-22 Mısır, İsrail ve Yahuda’yı saptırmıştır. İsrail (Ohola) kendisini öldüren Asur’a gönül verdiği
gibi, Yahuda da (Oholiva) kendisini öldürecek olan Babil’e gönül vermiştir .23 Yehoyakin’in sürgün edilişinin dokuzuncu
yılında, Hezekiel Yeruşalim’in kuşatma altında olduğunu ilan eder. Sonra karısı ölür, ama sürgünlerin davranışlarını
göstermek için yas tutulmayacaktır.24 Ammonlular’ın, Moavlılar’ın, Edomlular’ın ve Filistliler’in yok edileceği
bildirilir.25 2.Krallar 23-24; 2.Tarihler 36; Luka 22; Elçilerin İşleri 1
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154 Sidkiya Yahuda’nın son kralıdır. Babil Kralı Nebukadnessar’ın kukla kralı olmasına rağmen, Babil’e
sürgün edilişinin dokuzuncu yılında krala karşı ayaklanır. 2.Krallar 24-25; 2.Tarihler 36; Yeremya 52
155 Yeremya Kitabı (Bölüm 17-24, 32-34, 37-39) Yeremya şehrin kapılarında herkese Şabat Günü’nün
kurallarına uymalarını söyler.17 Yeremya, Yahve’nin tıpkı bir çömlekçinin kile yeniden şekil vermesi gibi, Yahuda’ya
yeniden şekil vereceğini söyler, sonra da çocukların gaddarca kurban edildiği Tofet’te bir çömlek kırar. Yahuda
dehşetle dolacak ve halk birbirini yiyecektir. Yeremya hapse atılır, ama Babil’e sürgün edileceklerini söyler.18-20 Babil
saldırınca Sidkiya Yeremya’dan Tanrı’ya danışmasını ister. Ancak Yeremya krala teslim olmasını, soyunu devam
ettirmek için iyi yolu seçmesini, erkek kardeşleri Yehoahaz, Yehoyakim ve yeğeni Yehoakin’in asla geri
dönmeyeceklerini söyler.21-22 Yahve Davut’un dalı olan ve ‘Yahve Doğru Kurtarıcı’ olarak anılan bir Çoban ve Önder
çıkaracaktır.23 Yeremya iki sepet incir görür. İyi incirler geri dönecek olan sürgünlerdir, kötü olanlarsa Sidkiya’yla
birlikte olup çürüyecek olanlardır.24 Sidkiya’nın krallığının onuncu yılında, Yeremya kuşatma sırasında hapse atılır.
Ancak sürgündekilerin döneceğini göstermek için bir tarla satın alır. Yahuda tutsakları serbest bırakır, ama sonra
düşmanın geri çekilmesiyle sözünden döndüğü için korkunç bir şekilde cezalandırılacaktır . 32-34 Sidkiya’nın krallığının
9-11’inci yılları arasında, Yeremya düşman tarafına geçtiği yolundaki sahte suçlamalarla bir süre Asa’nın sarnıcına atılır,
ama kurtarılır. Kentin yakılıp yıkılmaması ve ailesinin hayatta kalması için Sidkiya’yı teslim olması gerektiği konusunda
uyarır.37-39 2.Tarihler 36; Ezra 1; Luka 1; Yuhanna 10

156 Hezekiel Kitabı (Bölüm 29) Yehoyakin’in sürgün edilişinin onuncu yılında, Hezekiel Mısır’ın 40 yıl
boyunca ıssız bırakılacağını ve bir daha büyük ve güçlü bir ulus olamayacağını bildirir.29
157 Babil Yeruşalim’i 19 ay
Babilliler Yeruşalim’e Saldırdığında II. Lakiş Mektubu Yazıldı
İ.Ö. altıncı yüzyıldan kalma II. Lakiş mektubunda kentin yöneticisi Babilliler’in Yeremya 34:7’de
boyunca kuşatma altında tutar,
belirtildiği gibi, Yahuda’ya saldırdığını kaydediyor ve Yahve adı sıkça kullanılıyor
halk birbirini yemeye başlar,
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/l/lachish_letter_ii.aspx
sonra da Yahuda’yı ele geçirir.
Kral Sidkiya kaçmaya çalışırken yakalanır ve Rivla’ya götürülür. Oğulları ve toplumun önde gelenleri burada
gözlerinin önünde öldürülür. Sidkiya kör edilir, sonra da Babil’e sürgüne gönderilir. Nebukadnessar Yeruşalim’i
yakar, şehrin surlarını ve tapınağı yıkar, kalan hazinelerini Babil’e götürür. Önderler ve kâhinler halkı
kötülüğe sürüklemiş, putperest uygulamaları tekrarlamış ve tapınağı kirletmişlerdir. Yahve sevgisiyle
onlara her türlü fırsat tanıdıysa da onlar dinlememişlerdir. Peygamberlerle alay edip Tanrı’nın mesajını
küçümsediklerinden ülkeleri Yeremya’nın uyardığı gibi 70 yıl boyunca ıssız kalır. 2.Krallar 24-25; 2.Tarihler 36; Yeremya
25,29,40-44,52

158 Hezekiel (Bölüm 26-28, 31) Yehoyakin’in sürgün edilmesinin on birinci yılında, Yeruşalim’in düşmesine
sevinmelerine rağmen Sur Kenti de yok edilecek, yıkıntıları denize atılacak ve balıkçıların ağ gerdikleri bir yer olacaktır.
Bir Keruv’a benzeyen kralı alçaltılacaktır. Sayda üzerine salgın hastalık gelecektir .26-28 Mısır da Asur gibi
düşecektir.31

159 Gedalya, Kral Nebukadnessar tarafından Mispa’da Yahuda’ya vali atanır. Ancak Ammon kralı Gedalya’yı
kral soyundan İsmail’e öldürtür. Yeremya korkan Yahudalılar’ı Mısır’a kaçmamaları konusunda uyarır, ama
onu dinlemezler ve Yeremya’yı da kendileriyle gelmesi için
zorlarlar. 2.Krallar 24-25; Yeremya
40-4040-44,52
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160 Yeremya Kitabı (Bölüm 46-49) Babil ordusu Mısır’a yaklaşırken, Yeremya Mısır ve ona sığınanların
felakete uğrayacaklarını, ama Babil’deki sürgünlerin güvende olacaklarını bildirir.46 Ayrıca Babil’in Filistliler
(Girit), Moavlılar, Ammonlular, Edomlular ve Aramlılar’a felaket getireceğini, ama Yahve’nin Elamlılar (Persler)
arasından o ulusu Kendi amaçlarına uygun biçimde yeniden yapılandırmak için bir kral çıkartacağını da bildirir.47-49
Ezra 1

161

Ağıtlar Kitabı Yeremya harabe halindeki Siyon için ağıtlar yakar. Ancak Yahve’nin tahtı kalıcıdır.1-5

162 Hezekiel Kitabı (Bölüm 29, 32-48) Yehoyakin’in sürgün edilişinin on ikinci yılında, Hezekiel Mısır’ın
aynen Asur, Elam, Maşek, Tuval, Edom ve Sayda gibi yaklaşmakta olan sonuna bir ağıt yakar. Hezekiel Yahuda’yı
tövbe etmesi konusunda uyarmakla sorumludur ve Yeruşalim’in düşeceğini yıkımdan kurtulanlar daha Babil’e varmadan
bildirir. Yahuda’da kalanların yok edileceğini, ama Yehova’nın Davut’un soyundan gelen Çoban-Kral aracılığıyla
yapacağı antlaşmayla tekrar kutsayacağını bildirir.32-34 Hezekiel, Yahuda’nın düşüşüne sevinen Edom’un yok
edileceğini, Tanrı’nın uluslar önünde görkemini göstermek için sürgündekileri, kurumuş kemiklere yeniden yaşam
verir gibi yeniden yapılandıracağını; İsrail ve Yahuda’nın Yehova’nın Davut’un soyundan gelen Çoban-Kralı
aracılığıyla değneklerin birleşmesi gibi yeniden birleşeceklerini bildirir.35-37 Hezekiel bir gün Magog ülkesinden
Gog’un birçok ulusla İsrail’e saldıracağını, ama Yehova tarafından yenilgiye uğrayacağını, böylece ulusların
Yehova’yı Tanrı kabul edeceklerini ve İsrail’in 7 ay boyunca düşmanlarının ölülerini gömmek zorunda kalacağını
bildirir.38-39 Yehoyakin’in sürgün edilişinin yirmi beşinci yılında, Hezekiel bir görümde İsrail’in yüceltildiğini görür ve
Tanrı’nın görkeminin yeniden doldurduğu yeni bir tapınağın resmini çizer. Bu tapınakta Sadok soyundan kâhinler
Tanrı yasalarının yanı sıra Fısıh Bayramı ve Şabat’ı uygulayacaklardır. Tapınaktan bir ırmak akar ve Lut Gölü’nü
besleyip kıyılarını ağaçlarla doldurur. İsrail oymakları ülkeyi ele geçirirler ve Yehova onların arasında yaşar.40-48
Yehoyakin’in sürgün edilişinin yirmi yedinci yılında, Nebukadnessar Sur’un ada kısmını ele geçirmeyi başaramaz, ama
Tanrı ona Mısır’ı verir.29 Markos 1; Yuhanna 10; Vahiy 19-22

163 Daniel Kitabı (Bölüm 4) Daniel Nebukadnessar’ın akıl hastalığını (demir ve tunçla çevrelenmiş bir ağaç)
bildirir ve ona tövbe etmesini söyler. Ancak gururlu ve tövbe etmeyen kral 7 yıl yargı altında kalır. Fakat Tanrı’nın
egemen olduğunu kabul edince iyileşir.4

164 Yehoyakin’in sürgün edilişinin otuz yedinci yılında, Babil Kralı Evil-Merodak onu serbest bırakır ve
kendisine lütuf gösterir, hatta Yehoyakin kral sofrasında yer alır. 2.Krallar 25; Yeremya 52
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Daniel Kitabı (Bölüm 5-9) Babil Kralı Belşassar’ın birinci yılında, Daniel bir görümde krallıkları temsil eden
dört yaratığın ardından Tanrı’nın tüm uluslara göndereceği ve egemenliği sonsuza dek sürecek olan İnsanoğlu’nu
görür.7 Belşassar’ın krallığının üçüncü yılında, Melek Cebrail bir Grek kralın (teke) Medler’le Persler’i (koç) alt ettiği
ve onu 4 kralın izlediği bir görümü açıklar.8 Belşassar’ın krallığının sonunda, kral bir şölende tapınağın kaplarını kirletir.
Böylece Tanrı bir duvara Babil’in o gece Medler’le Persler’in eline geçeceğini yazar ve yaşlı Daniel bunu yorumlar.5
Med kralı Darius’la Pers (Elam) kralı Koreş’in Babil’i birlikte yönettikleri dönemde Daniel bütün ülkenin başına
atanır, ama aslanlara atılır. Tanrı’nın meleği onu kurtarır ve Darius Tanrı’nın Krallığı’nın sonsuza kadar devam edeceğini
kabul edince Daniel’in işleri iyi gider.6 Kral Darius’un Babil’i yönettiği birinci yılda, Daniel Yeremya’nın Yahudiler’in
70 yıllık sürgünden sonra serbest bırakılacaklarına ve günahlarını itiraf edeceklerine dair peygamberliğini okur. Sonra
melek Cebrail görünüp Yeruşalim’in yeniden kurulması için buyruğun verilmesinin üzerinden 70x7 vakit geçtikten
sonra kurban ve sunuların kaldırılacağını, Meshedilmiş Olan’ın öldürüleceğini ve bir antlaşma yapılıp kent ve
tapınağın yıkılacağını bildirir.9 Nehemya 2; Yeremya 50-51; Matta 24; Yuhanna 19
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166 Şeşbassar, Yehoyakin’in
Kral Koreş’in Babil’i Fethetmesi ve Koreş Silindiri ile Tapınağın Yeniden İnşa Edilmesi için Buyruk
torunu Zerubbabil, kâhin Yeşu
Verilmesi Hakkında Herodot’un Kayıtları
Eski Yunan tarihçi Heredot, Babil Kenti’nin İ.Ö. 539’da Kral Koreş yönetimindeki Med ve Pers ordularına
ve 42.360 sürgünü Pers Kralı
iki yüzyıl önce Yeşaya bölüm 45-49’da bildirildiği gibi beklenmedik ve ani yenilgisini anlatır. Babilliler
Koreş’in emriyle tapınağı
şehirlerinin kuşatılmasını ciddiye bile almazlar. Ancak Koreş, Babil’in ortasından geçen Fırat Nehri’nin
yeniden inşa etmek ve altın
yolunu değiştirdikten sonra ordusu şehre nehir yatağından öylesine hızlı girer ki, Daniel 5:22-30’da
anlatıldığı gibi halk daha uyarılamadan fetih gerçekleşir. Bu olayın şoku birçok ulusun kendi tarihi
kaplarını geri getirmek için
kayıtlarında bahsetmelerine yol açar ve İ.Ö. 539 modern arkeologların eski dünyadaki münferit ulusların
Yahuda’ya getirir. Zerubbabil ve
tarihlerini belirlemede kullandıkları anahtar tarih haline gelir.
Yeşu hemen tapınak sunağını
http://classics.mit.edu/Herodotus/history.mb.txt
yeniden kurarak Çardak
Aşağıdaki link Babil’deki sürgünlerin geri gönderilmesini ve tapınaklarını yeniden inşa etmelerini
emreden Koreş Silindiri’ni gösteriyor.
Bayramı’nı kutlarlar. Sürgünden
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/c/cyrus_cylinder.aspx
dönüşlerinin ikinci yılında,
tapınağın temelini Levililer’e attırırlar ve Yeruşalim Yahve’ye yüksek sesle
övgüler sunarken eski tapınağı görenler ağlarlar.
Yahudiler, Asurlular tarafından gönderilen ve
Yahve’ye tapındıklarını iddia eden Samiriyeli
komşularının tapınağın yeniden yapılmasına
yardım etmelerini reddederler. Böylece onlar da
çevre halkını korkutmaya girişirler ve
çalışmaları 15 yıl durdurmak için rüşvetle
danışmanlar tutmaya başlarlar. 2.Tarihler 36; Ezra 1-4;
Mezmurlar 136; Yeşaya 45; Yeremya 29; Matta 1

Daniel Kitabı (Bölüm 10-12) Kral Koreş’in Babil’e egemen olmasının üçüncü yılında, Daniel Dicle Nehri’nde
Pers ve Grek prensleriyle savaşması için Baş Melek Mikail’in yardım ettiği yüceliğe bürünmüş bir Adam’a dair bir
görüm görür. Adam varlıklı bir dördüncü Pers kralının Grekler’e saldıracağını, ondan yüce bir kralın çıkacağını ve
onu 4 kralın daha izleyeceğini bildirir. Kuzey ve güney kralları arasında çıkacak savaş, kuzey kralının Yahuda, Moav,
Ammon ve Edom’u Mısır’a kadar ele geçirmesine kadar devam edecektir. Sonra Baş Melek Mikail görünecek, iyiler
ve kötüler dirilecektir. Görüm zamanın sonuyla mühürlenir. Ancak Tanrı’nın planına göre, yıkıcı iğrenç şeyin
konduğu zamandan başlayarak 1.290 gün ve 1.335 gün geçecektir .10-12 Yasa’nın Tekrarı 4; Ester 1; Yeşaya 43-49; Yahuda; Matta
167

17; Vahiy 1
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168 Pers Kralı Darius’un ikinci yılında, Peygamber Hagay ve Peygamber Zekeriya Yahudiler’i tapınağın
inşasına yeniden başlamaları için zorlarlar. Ancak Vali Tattenay Yahudiler’in tapınağı yeniden kurma yetkisi
olup olmadığını sorgular. Darius’tan bir buyruk gelmesi istenir ve Medya İli’ndeki Ahmeta Kalesi’nde Kral
Koreş’in emrini içeren bir tomar bulunur. Böylece Darius, Tattenay’a tapınağın yeniden kurulmasını sonuna kadar
desteklemesini, yoksa ölümle cezalandırılacağını bildirir. Ezra 5-6
169 Hagay Kitabı (Bölüm 1-2) Pers Kralı Darius’un ikinci yılının altıncı ayında, Yahuda’da kuraklık başgösterir.
Ancak Hagay tapınağın inşası yeniden başlarsa Yahve’nin Yahudiler’i kutsayacağını bildirir.1 Yedinci ayda, Vali
Zerubbabil ve başkâhin Yeşu’ya şu anda bir hiç gibi görünse de yeni tapınağın eskisinden daha görkemli olacağı söylenir.2

Zekeriya Kitabı (Bölüm 1) Pers Kralı Darius’un ikinci yılının sekizinci ayında, Zekeriya Yahudiler’e
Tanrı’nın kötülük eden atalarının izinden yürümemeleri yolundaki mesajını iletir.1
170

171 Hagay Kitabı (Bölüm 2) Pers Kralı Darius’un ikinci yılının dokuzuncu ayında, tapınağın inşasının yeniden
başlamasıyla birlikte bolluk dönemi başlamıştır. Hagay, Tanrı’nın Zerubbabil’i korurken diğer bütün ulusları
sarsacağını bildirir.2 Ezra 6

Zekeriya Kitabı (Bölüm 1-14) Pers Kralı Darius’un ikinci yılının on birinci ayında, Zekeriya 8 görüm görür.
Birinci görüm: Atlılar Yahve’nin Melek’ine ulusların kontrol altında olduğunu, tapınağın inşasının tamamlanacağını ve
Yahuda’nın zenginleşeceğini söylerler. İkinci görüm: Yahudiler’e zulmeden ulusları simgeleyen 4 boynuz 4 usta
tarafından yere çalınacaktır.1 Üçüncü görüm: Bir melek elinde ölçü ipi tutan adama Yeruşalim’in insanla dolacağını ve
daha çok sayıda sürgünün döneceğini bildirir.2 Dördüncü görüm: Tanrı başkâhin Yeşu’yu suçlayanı (Şeytan) Rab’bin
Meleği’nin önünde azarlar ve Yeşu’ya suçlarının kaldırılması karşılığında temiz giysiler veriler. Yahve’nin Dal adındaki
Kulu tek bir günde günahı ortadan kaldırmak için 7 gözlü bir taş olarak geliyor.3 Beşinci görüm: 2 zeytin ağacının
yağı 7 kandilli bir kandilliği beslemektedir. Zerubbabil Yahve’nin Ruhu sayesinde tapınağın son taşını çıkartacak ve
tapınağı tamamlayacaktır.4 Altıncı görüm: Zekeriya, hırsızların ve yalancıların evlerini harap edecek uçan bir tomar
görür. Yedinci görüm: Kanatlı iki kadının uçurduğu sepette, Babil’e kötülüğü simgeleyen bir kadın vardır. Kap onun
için yapılan bir eve konulacaktır.5 Sekizinci görüm: İki tunç dağın arasından gelen 4 savaş arabası yeryüzünü dolaşırlar
ve kuzeyde esenliğe kavuşurlar. Görümlerden sonra, Zekeriya altın ve gümüşten iki taç yapar. Birini tapınağa koyar,
diğerini de başkâhin Yeşu’nun başına takarak Dal adındaki adamın tapınağı kuracağını ve Kâhin-Kral olarak hüküm
süreceğini bildirir.6 Pers Kralı Darius’un dördüncü yılında, Beytel halkı 70 yıldır süregelen Yeruşalim için yas tutma
uygulamasına artık son verip veremeyeceklerini sorarlar. Zekeriya, Tanrı’nın birbirlerini severlerse yasın coşkuya
dönüşeceğini söylediğini bildirir.7-8 Zekeriya, Yahve’nin Şam, Sur, Sayda, Filistliler ve Grekler’i yargılayacağını, ama
Siyon’un alçakgönüllü kralının bir sıpaya binmiş olarak geleceğini ve uluslara barış getireceğini bildirir .9 Yahve,
Yahuda ve İsrail’in yoldan sapmış çobanlarını reddeder. Tanrı sürüyü kurtaracak, ama onlar Tanrı’dan
tiksineceklerdir. Tanrı onlarla antlaşmasını bozacak ve halk Tanrı’ya çömlekçiye yakışır biçimde 30 gümüş kadar
değer biçecektir.10-11 Daha sonra Zekeriya, Rab’bin Günü geldiğinde ulusların Yeruşalim’e saldıracaklarını, ama
Tanrı’nın onu sarsılmaz bir kaya gibi koruyacağını, Yahudiler’in deştiklerine bakıp yas tutacaklarını bildirir.
Günahlar silinecek, Çoban öldürülecek ve sürü dağıtılacaktır. Yahve Zeytin Dağı’nda duracak, dağ Kral Uzziya
dönemindeki gibi bir depremle ikiye ayrılacak, Yahudiler Asal’a kaçarken düşmanları sağken çürümeye başlayacaktır.
Yahve tüm yeryüzüne hükmedecek ve bütün uluslar Yeruşalim’de Çardak Bayramı’nı kutlamak zorunda
kalacaklardır. Artık tapınakta tüccar bulunmayacaktır.12-14 Amos 1; Matta 7; Luka 6, 22; Yuhanna 3, 12; İbraniler 4-13; Vahiy 19-22
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173 Pers Kralı Darius’un altıncı yılında, tapınak inşası tamamlanır.
Sonra Yahudiler tapınağı adarlar, 12 oymaktan her biri için sunular
sunarlar, sonra da Fısıh Bayramı’nı kutlarlar. Ezra 5 & 6
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174 Ovadya Kitabı İsrail’den kaçıp sığınanlara zarar verdiği için Edom yıkıma uğrayacak. Teman’ın bilge
adamları yok edilecek, ama İsrail Yahve’nin egemenliğinde Edom’u yönetecek. Vahiy 21-22
175 Pers Kralı Ahoşveroş’un birinci yılında, Yahudiler’in düşmanları ve Asur tarafından getirtilen
Samiriyeliler krala Yahudiler’i suçlayan bir belge gönderirler. Ezra 4, Daniel 11
Ester Kitabı Pers Kralı Ahoşveroş krallığının üçüncü yılında, Sus Kalesi’nde bir şenlik düzenleyip zenginliğini
sergiler, Kraliçe Vaşti’nin tacını alır ve Ester’i (Hadassa) yeni kraliçesi yapar. Ester’in Yahudi amcası Mordekay,
kralın kapı nöbetçilerinin Ahoşveroş’u öldürmeyi planladıklarını öğrenir ve Ester aracılığıyla kralı uyarır.1-2 Ahoşveroş
Agaklı Amalek Haman’ı başdanışmanı yapar, ama Mordekay ona saygı göstermeyince Haman öfkelenir .3 Ahoşveroş’un
on ikinci yılında, Haman Ahoşveroş’u yıl sonunda Yahudiler’i katletmeye ikna eder. Ancak Ahoşveroş, hayatını
kurtardığı için Haman’dan Mordekay’ı onurlandırmasını ister. Mordekay Ester’e halkını esirgemesi için Ahoşveroş’a
yalvarmasını ve kendisinin de bir Yahudi olduğunu açıklamasını söyler. Ahoşveroş Haman’ı öldürtür ve Mordekay’ı
başdanışmanı yapar. Ayrıca Yahudiler’e kendilerini savunmak için düşmanlarını öldürme hakkı verir .3-8 Yahudiler
düşmanlarından 75,000’ini öldürürler, ama hiç ganimet almazlar. Sonra da Tanrı’nın kurtarışını anmak için Purim
Bayramı’nı kutlarlar.9-10 1Samuel 15; Daniel 10-12
176

177 Pers Kralı Artahşasta’nın yedinci yılında kral, Musa’nın Yasası’nı
Yahuda’da öğretmesi için kâhin ve bilgin Ezra’yı gönderir. Ezra 1.500 Yahudi’yi
altın ve gümüş kaplarla birlikte Yeruşalim’e geri getirir, ama daha önce de krala
söylediği gibi, Tanrı bu kutsal görevde onları koruyacağından hiçbir güvenlik
önlemi almaz. Ezra geri döndüğünde, Yahudiler’in yabancı kadınlarla evlenmiş
olmaları karşısında dehşete düşer. Şekanya Ezra’ya Yahudiler’i 3 gün sonra
tapınağa çağırmasını söyler. Orada karılarını ve çocuklarını kovmak üzere Yahve
ile bir antlaşma yaparlar. Daha sonra düşmanları Bişlam, Mitredat ve Taveel,
vali Rehum ve Yazman Şimşay’ın Artahşasta’ya Yeruşalim’in surları
tamamlanırsa Yahudiler’in ayaklanacağını bildiren bir mektup yazmasını
sağlarlar. Böylece kral inşaatı durdurur. Ezra 4, 7-10
178 Pers Kralı Artahşasta’nın yirminci yılında, kralın sakisi olan
Yahudi Nehemya, Yeruşalim’deki kötü koşulları duyunca, Yahudiler’e
yönelik önerisini kralın kabul etmesi için Yahve’ye yakarır. Artahşasta
emir verir ve Nehemya’yı Yeruşalim’i 12 yılda yeniden inşa etmesi için
vali atar, gerekli malzemeyi sağlayacağına söz verir. Düşmanları
Sanballat, Ammonlu Toviya ve Arap Geşem Nehemya’ya karşı çıkarak Yahudiler’le alay ederler. Sanballat
Samiriye ordusuyla saldırmakla tehdit ettiğinden surlarda kılıçlarını kuşanarak
çalışırlar. Yahudiler faiz ve köleliğe karşı çıkınca Nehemya onların borçlarını
sildirir ve valiliğe ayrılan yiyecek bütçesinden pay almaz. Bu durum ileri
gelenleri Nehemya’ya düzen kurmak için Toviya ile işbirliği yapmaya
yüreklendirir. Ancak surların inşası yine de sadece 52 günde tamamlanır. Nehemya
1-6; Daniel 9

179 Nehemya kardeşi Hanani ve kale komutanı Hananya’yı kente yönetici
atar ve sayım yaptırır. Ezra Yahudiler’e Musa’nın Yasa Kitabı’nı okur ve Yeşu
döneminden beri ilk kez Çardak Bayramı’nı kutlarlar. Sonra Yahudiler
atalarının günahlarını itiraf ederler, yabancılarla tüm bağlarını kopartırlar,
Yasa’ya sadık kalacaklarına ve kutsal günleri kutlayacaklarına dair yazılı bir
antlaşma yaparlar. Kura çekilir ve her on Yahudi’den biri Yeruşalim’e yerleşir, kentin surları adanır. Yabancılar,
özellikle de Balam olayından dolayı Ammonlular ve Moavlılar İsrail’den dışlanır. Nehemya 7-17; Çölde Sayım 22-25
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180 Mezmurlar 5. Kitap Muhtemelen kâhin ve bilgin Ezra tarafından İ.Ö. 450 civarında derlenmiştir
Mezmur 107: Yahve’nin kurtarışlarını ve kutsamalarını anlat
Mezmur 129: Hac İlahisi - Tanrım lütfen Siyon’dan nefret edenleri
Mezmur 108: Davut – Kuzey oymakları benimdir
utandır
Mezmur 109: Davut – Herkesin alay konusu oldum
Mezmur 130: Hac İlahisi - Tanrı bizi günah boyunduruğundan
Mezmur 110: Davut –Tanrı’nın Kralı Melkisedek gibi bir kâhin
fidyeyle kurtarır
olacak
Mezmur 131: Hac İlahisi - Yahve’yi umutla bekle
Mezmur 111: Yahve eski antlaşmasına sadık kaldı
Mezmur 132: Hac İlahisi - Yeni tapınağını kutsa Yahve
Mezmur 112: Yahve’den korkan kutsanır
Mezmur 133: Davut’un Hac İlahisi - Yahve birliği kutsar
Mezmur 113: Yahve’nin adını anmak bile övgüdür
Mezmur 134: Hac İlahisi - Yahve’yi övün ki O da sizi kutsasın
Mezmur 114: Yahuda Yakup’un Tanrısı’nın kutsal toprağıdır
Mezmur 135: Yahve’yi övün, diğer ilahlar hiçtir
Mezmur 115: Yahve’ye güven Harun soyu
Mezmur 136: Yahve’nin sevgisi sonsuzdur – bkz. 2.Tarihler 20
Mezmur 116: Yahve’ye Siyon Dağı’ndaki tapınağında tapın
Mezmur 137: Babil sürgünlere yaptığı zulmün bedelini ödeyecek
Mezmur 117: Yahve’nin sadık sevgisi sonsuzdur (en kısa Mezmur)
Mezmur 138: Davut - Yeryüzünün bütün kralları Yahve’ye
Mezmur 118: Reddedilen taş artık köşe taşı oldu
şükredecek
Mezmur 119: Yahve’nin yasası kutsama getirir (en uzun Mezmur)
Mezmur 139: Davut - Sına beni Yahve
Mezmur 120: Hac İlahisi - Beni yalancılardan kurtar
Mezmur 140: Davut - Yahve yoksullar ve mazlumlarla ilgilenir
Mezmur 121: Hac İlahisi - Gücümü Yahve’den alıyorum
Mezmur 141: Davut - Tanrım lütfen beni kötülüklerden uzak tut
Mezmur 122: Davut’un Hac İlahisi - Yeruşalim’in esenliği için
Mezmur 142: Davut - Beni güçlü düşmanlardan kurtar - Saul
dua edin
Mezmur 143: Davut - Lütfen beni yargılama Tanrım
Mezmur 123: Hac İlahisi - Beni küstahların hakaretlerinden
Mezmur 144: Davut – Yahve Tanrımız olduğu için ne mutlu bize
koru Tanrım
Mezmur 145: Davut - Yahve’nin krallığı sonsuzdur
Mezmur 124: Davut’un Hac İlahisi - Yahve’nin adı bize yardım eder Mezmur 146: Övgü Mezmuru - Yahve’den yardım isteyin
Mezmur 125: Hac İlahisi - Yahve’ye güvenenler sağlam durur
Mezmur 147: Övgü Mezmuru - Tanrı Siyon’u savunur
Mezmur 126: Hac İlahisi - Tanrım lütfen acılarımızı coşkuya dönüştür Mezmur 148: Övgü Mezmuru - Yahve’ye övgüler söyle İsrail
Mezmur 127: Süleyman’ın Hac İlahisi - Evi Tanrı yapmazsa
Mezmur 149: Övgü Mezmuru - Yahve’de sevin tüm İsrail halkı
çaba boşunadır
Mezmur 150: Övgü Mezmuru - Yahve’ye tapınakta övgüler söyle
Mezmur 128: Hac İlahisi – Kutsanmış olanlar Yahve’den korkar

181 Pers Kralı Artahşasta’nın otuz ikinci yılında, Nehemya vaat edildiği gibi Persler’in Susa Kalesi’ne geri
dönünce, Yahudiler’in düşmanı Ammonlu Toviya onların izniyle tapınağı kendi işleri için kullanmaya
başlar.Nehemya 13
Malaki Kitabı Yahve İsrail’i seviyor, ama onların Tanrı’ya tapınmalarında savsaklık ve günah vardır. O yüzden
Yahudiler tapınağı kapatsalar kendileri için daha iyi olacaktır. Yabancı uluslar bile Tanrı’yı onurlandırmalarına
rağmen Yahudiler Tanrı’ya sırt çevirmektedir.1 Yahve O’nu onurlandırmadıkları için kâhinleri lanetleyecek.
Yahudiler yabancı kadınların ve onların tanrılarının peşinde olduklarından kendi karılarını boşamaktadırlar .2 Yahve
tapınağa gelmeden önce yolu hazırlaması için habercisini gönderiyor. O yüzden büyücüler, zina yapanlar, yalan
söyleyenler, yoksulların hakkını yiyenler ve vergiden çalanların tövbe etmesi gerekiyor .3 Yahve Yahudiler’in Yargı
Günü’nden önce tövbe etmesini sağlamak için İlyas’ı gönderecek. Böylece Yahve ülkeyi büsbütün yok etmek zorunda
kalmayacak.4 Markos 1; Luka 7, 20; Elçilerin İşleri 2
182

183 Bir süre sonra, Nehemya Yeruşalim’e döner ve Toviya’yı tapınaktan atar.
Levililer’in alacaklarının verilmemiş olduğunu öğrenir, tapınağa yeni görevliler
atar. Ayrıca, Şabat Günü yapılan ticareti durdurur ve Yahudiler’i yeniden
yabancı kadınlarla evlendikleri için azarlar. Nehemya 13
Josephus’un Büyük İskender hakkında yazdıkları
Eski Yahudi tarihçi Josephus, Büyük İskender’in Yeruşalim Kenti’ne saldırmadığını, Yahudi başkâhinin kendisine Daniel sekizinci bölümde İ.Ö. 332’de
Pers İmparatorluğu karşısında zafer kazanacağını söyleyen peygamberliği gösterince kente ayrıcalık tanıdığını anlatır.
http://www.ccel.org/j/josephus/works/ant-11.htm
Bkz. bölüm 8, paragraf 5
Josephus’un tapınağın yeniden adanması, kâhin-kral Yuhanna Hirkanus ve Romalı General Pompeius hakkında yazdıkları
Josephus Yahudi Makabe ailesinin Suriyeli Selefki kralının ülkeleri üstündeki egemenliğini nasıl yıktığını ve İ.Ö. 164’de tapınağın nasıl temizlendiğini
anlatır. Bu olay hâlâ Yahudiler tarafından her yıl Hanukkah Bayramı olarak kutlanmaktadır.
http://www.ccel.org/j/josephus/works/war-1.htm
Bkz. bölüm 1, paragraf 1-4
Josephus, Yuhanna Hirkanus’un İ.Ö. 128’de Yahuda’ya Yahudi kâhin-kral olarak atandığını anlatır. Yahuda’nın kâhin-kral olması, Zekeriya bölüm 6’da
Tanrı’nın tapınağını inşa edecek Kâhin-Kral peygamberliğinden esinlenmiş olabilir.
Bkz. bölüm 2, paragraf 3’ten bölüm 3, paragraf 1’e kadar
Josephus, Romalı General Pompeius’un İ.Ö. 63’de Yahuda’da Yahudi egemenliğine nasıl son verdiğini ve Roma egemenliğini başlattığını anlatır. Roma
yönetimi altında, Hirodes’in İdumeya’lı (Edom) ailesinin Yahudiye’de yönetimi ele geçirmesi de açıklanır.
Bkz. bölüm 7, paragraf 3-7 ve bölüm 10, paragraf 1-3
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III. YENİ ANTLAŞMA
8
184

İsa’nın Dünyaya Gelişi ve Meshedilmiş Olan İsa’nın İlk Eylemleri
Melek Cebrail tapınakta ihtiyar kâhin Zekeriya’ya görünür, bir oğlu olacağını ve oğluna Yahya (Yahve
Lütufkârdır) adını vermesini söyler. Yahya daha sonra vaftizci
olarak bilinir. Çocuk İlyas’ın gücüyle Tanrı’nın Ruhu’yla dolacaktı.
Zekeriya Cebrail’e inanmadığı için dili tutulur. Altı ay sonra Cebrail
bakire Meryem’e Tanrı’nın Kutsal Ruhu’ndan bir oğlu olacağını ve
adını İsa (Yahve
İsa, Tanrı’nın Oğlu’nun Şahsi Adıdır
Kurtuluştur)
http://www.newadvent.org/cathen/08374x.htm
koymasını söyler. İsa
kutsal olacak, Tanrı Oğlu diye anılacak, egemenliği Davut’un
tahtı ve Yakup’un evinde sonsuza dek sürecektir. Daha sonra
Meryem, Zekeriya’nın karısı olan kuzeni Elizabet’i ziyaret eder.
Meryem’in rahmindeki İsa’nın varlığını hisseden Elizabet’in
rahmindeki bebek Yahya sevinçle hoplar. Meryem, Yahya’nın
doğumuna kadar 3 ay orada kalır. Oğluna Yahya adını verdikten
sonra Zekeriya’nın dili çözülür ve Yahya’nın peygamber olarak
Tanrı için yolu hazırlayacağını bildirir. Bunun üzerine Yahudiler
merak içinde düşünmeye başlarlar. Luka 1; 2.Samuel 7; Yeşaya 7 & 9; Yeremya

23; Malaki 3 & 4

185 Bir melek Yusuf’a, Meryem İmmanuel’e (Tanrı Bizimledir) hamile olduğu için onunla evlenip oğluna İsa
adını vermesini söyler. İsa, Romalılar’ın sayım yaptırdığı sırada Beytlehem’de doğar. O’nu gören melekler ve
çobanlar Tanrı’yı yüceltip överler. İsa sekizinci gün sünnet edilir ve Musa’nın Yasası uyarınca ilk doğan olarak
Tanrı’ya adanmak üzere tapınağa getirilir. Tapınakta karşılaştıkları kadın peygamber Anna ve Şimon
İsa’nın tüm ulusların ve İsrail’in kurtuluş kaynağı olacağını ilan ederler. Matta 1; Luka 2; Yeşaya 7 & 52; Mika 5
186 Bir süre sonra, Persli yıldızbilimciler o sırada büyük bir Yahudi nüfusun yaşadığı ve Daniel’in Meshedilmiş
Olan’ın (Grekçe’de İsa, İbranice’de Mesih anlamında) geleceği zamanı önceden bildirdiği doğuda gördükleri bir
yıldızı izleyerek gelirler. Yeruşalim’de Kral Hirodes’e O’nun doğmunu
beklediklerini söylerler. Kâhinler ise Mika’nın Mesih’in Beytlehem’de
doğacağına dair peygamberliğini
anlatırlar. Yıldızbilimciler İsa’ya
geldiklerinde O’na tapınıp
armağanlar sunarlar. Oradan
ayrılırlarken bir melek Hirodes’e
dönmemeleri konusunda onları
uyarır. İsa’nın annesiyle babası
bebeği alarak Mısır’a kaçarlar.
Hirodes Beytlehem’de 2 yaşından
küçük bütün erkek çocukların
öldürülmesini emreder. İsa ve ailesi
ancak Hirodes’in ölümünden sonra geri dönüp Nasıra’ya yerleşirler. İsa burada büyür, güçlenir ve bilgelik
kazanır. 12 yaşındayken tapınaktaki Yahudi din öğretmenlerini zekasıyla Kendisine hayran bırakır. İsa
tapınaktan Babası’nın evi olarak söz eder. Matta 2; Luka 2; Yeremya 31; Mika 5; Daniel 9
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187 Roma İmparatoru Tiberius’un egemenliğinin on beşinci yılında, Vaftizci Yahya Yahudiler’i günahlarının
bağışlanması için tövbe etmeye çağırır ve kendisinden daha güçlü Olan’ın Kutsal Ruh’la vaftiz etmek üzere
geleceğini bildirir. Yahya ilk başta itiraz edip İsa’nın kendisini vaftiz etmesini istemesine rağmen, İsa yaklaşık 30
yaşındayken Yahya’ya gelip doğru olanın yerine getirilmesi için kendisini de Şeria Irmağı’nda vaftiz etmesini
ister. İsa sudan çıkarken Kutsal Ruh güvercin gibi inip üzerine konarak O’nu mesheder ve Tanrı’nın sesi
İsa’nın, sevgili Oğlu olduğunu bildirir. Sonra Kutsal Ruh İsa’yı Şeytan tarafından denenmek üzere çöle götürür.
İsa 40 gün oruç tutar ve melekler O’na hizmet ederler. Matta 3 & 4; Markos 1; Luka 3 & 4; Yeşaya 40, 61-64; Malaki 3; İbraniler 4
188 Vaftizci Yahya,
İsa’nın dünyanın
günahını ortadan
kaldıran Tanrı’nın
Kuzusu olduğunu
bildirir. Böylece
Andreas, Petrus,
Filipus ve Natanel
O’na iman ederler. İsa
ilk mucizesini Kana’da
gerçekleştirir ve bir
düğünde annesi
Meryem’in isteği
doğrultusunda suyu
şaraba dönüştürür. Daha sonra annesi ve erkek kardeşleriyle
birlikte önce Kefarnahum’a oradan da ilk Fısıh Bayramı
kutlaması için Yeruşalim’e gider. Orada satıcıları tapınaktan
kovar ve yetkisinin göstergesi olarak kendi bedenini
kastederek tapınağı yıkmalarını ve 3 gün içinde onu yeniden
kuracağını söyler. Daha sonra o kadar çok mucize
gerçekleştirir ki, birçok insan O’na iman eder. Ferisiler’in

İsa’nın Gerçekleştirdiği Birçok Mucizeden Bazıları
1. Suyu şaraba dönüştürür (Yuhanna 2)
2. Denizde patlayan fırtınayı yatıştırır (Matta 8)
3. Önce 5,000 ve sonra 4,000 kişiyi doyurur(Markos 6, 8)
4. Su üstünde yürür (Matta 14)
5. Bir incir ağacını kurutur (Markos 11)
6. Bir balığın içinden madeni para çıkarır (Matta 17)
7. Mucizevî biçimde balık tutar (Luka 5; Yuhanna 2)
8. Uzaktaki hastaları iyileştirir (Luka 7; Yuhanna 4)
9. Körlerin gözünü açar (Matta 9, 20; Yuhanna 9)
10. Felçlileri iyileştirir (Luka 5)
11. Sara hastalığına tutulmuş birini iyileştirir (Matta 17)
12. Sağır ve dilsizleri iyileştirir (Markos 7)
13. Eli sakat bir adamı iyileştirir (Markos 3)
14. Kanamalı bir kadını iyileştirir (Luka 8)
15. Hastaları iyileştirir (Luka 13; Yuhanna 5)
16. Yaraları iyileştirir (Luka 22)
17. Vücudu su toplamış adamı iyileştirir (Luka 14)
18. Ateşli hastayı iyileştirir (Markos 1)
19. Cinleri kovar (Matta 9, 12)
20. Cinleri domuz sürüsüne gönderir (Matta 8)
21. Bir yöneticinin kızını ölümden diriltir (Markos 5)
22. Bir dulun oğlunu ölümden diriltir (Luka 7)
23. Lazar’ı ölümden diriltir (Yuhanna 11)
Yuhanna 21:25 - “İsa'nın yaptığı daha başka çok şey
vardır. Bunlar tek tek yazılsaydı, sanırım yazılan
kitaplar dünyaya sığmazdı.”

Antik Yahudi Talmudu İsa’nın Mucizelerini Kaydeder
önderlerinden biri olan Nikodim, bir gece İsa’ya
Babil Talmud’undan bir alıntı: İ.S. 70 Tannaitik dönemden kalma, İsa’ya karşı
gelerek gerçekleştirdiği mucizelerden dolayı
olan Yahudiler tarafından yazılmış (Folio 43a, bölge valisi Sanhedrin) ve O’nun
O’nun Tanrı’dan geldiğini bildiğini söyler. İsa
Fısıh Bayramı civarında çarmıha gerildiğini teyit eden belge. Ancak
ona Tanrı’nın Egemenliği’ni görmek için
gerçekleştirdiği mucizeler inkar edilemediğinden ilginç biçimde O’nu büyücülük
yapmakla suçlayarak Yeni Antlaşma’yı teyit ediyor.
yeniden doğmak gerektiğini ve Tanrı’nın
http://www.come-and-hear.com/sanhedrin/sanhedrin_43.html
dünyayı çok sevdiği için yargılamak amacıyla
‘Asılı’ deyimi Yasa’nın Tekrarı 21:22 ve Galatyalılar 3:13’de de kullanılır
değil, O’na iman edenleri kurtarmak için
biricik Oğlu’nu gönderdiğini söyler. Yuhanna 1-3; Mezmurlar 69; Yeşaya 53, 56-61

189 Vaftizci Yahya Aynon’da İsa’ya iman edenlerin sonsuz yaşama kavuşacaklarını ilan eder; böylece
İsa’nın ondan fazla yandaşı olmaya başlar. Daha sonra, Bölge Valisi Hirodes Antipas Vaftizci Yahya’yı
tutuklatır ve İsa Celile’ye doğru yola çıkar. Sihar’daki kuyuda bir kadınla karşılaşır ve kadına sonsuza dek
susamaması için diri su vermeyi teklif eder, böylece O’na iman eden Samiriyeliler olur. Yuhanna 3 & 4; Yeremya 30-31

İsa Mesih’in Celile’deki Büyük Hizmeti
190 İsa, Yeruşalim’de gerçekleştirdiği mucizelerden dolayı tüm Celile’de tanınmaktadır. Sinagoglardakilere
tövbe etmelerini öğütler ve Göklerin Egemenliği’nin yaklaşmakta olduğunu söyler. İsa Kana’da bir saray
görevlisinin Kefarhahum’daki hasta oğlunu uzaktan iyileştirir. Nasıra’ya dönen İsa sinagogta Yeşaya 61.
bölümdeki peygamberliği gerçekleştirdiğini bildirir, ama diğer ulusları da kutsayacağını ve kendi halkının O’nu
dışlayacağını söyler. Buna çok öfkelenen Yahudiler İsa’ya saldırır. Bu, İsa’nın hizmetlerinde bir dönüm
noktasıdır. Matta 4; Markos 1; Luka 4; Yuhanna 4; Yeşaya 56 & 61
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191 İsa daha sonra Kefarnahum’da yaşamaya başlar ve ‘Celile’de yaşayanlara doğan ışık’ peygamberliğini
gerçekleştirir. Petrus, Andreas ve balıkçı
arkadaşlarıyla kuzenleri Yakup ve Yuhanna’yı
ardından gelmeleri için çağırır. İsa, Kefarnahum’daki
sinagogta kötü bir ruhu kovar, daha sonra da
Petrus’un kaynanasıyla başka hastaları iyileştirir.
Celile’nin her tarafındaki sinagoglarda vaazlar verir
ve bütün hastaları iyileştirir. Böylece Yahudiye ve
Suriye’den bile O’na iman edenler olur. İsa cüzamlı
bir hastayı iyileştirince hasta bunu diğerlerine anlatır.
Bunun üzerine İsa artık kalabalıklar yüzünden
hiçbir kente açıkça giremez olur. Matta 4 & 8; Markos 1;
Luka 4 & 5; Yeşaya 8,9, 53

192 İsa halkın kendilerini iyileştirmesi için
beklediği Kefarnahum’a döner. Ancak Yeruşalim,
Yahudiye ve Celile’deki Ferisiler, damda açılan bir
delikten önüne indirilen felçli bir adamı iyileştirip
günahlarını bağışlaması üzerine İsa’yı Tanrı’ya
küfretmekle suçlarlar. Daha sonra İsa, Matta
adında halk tarafından sevilmeyen bir vergi
görevlisinden kendisini izlemesini ister ve
günahkarlara yardım eder. Ferisiler buna karşı
çıkarlar. İsa, Vaftizci Yahya’da görmeye alışık oldukları
şekilde davranmamaktadır. İsa onlara yeni bir şey yaptığını,
eski giysiye yeni yama yapmak veya eski tulumlara yeni şarap
doldurmak ya da güvey aralarındayken yas tutmak gibi eski
yaklaşımların uygun olmadığını anlatır. Matta 9; Markos 2; Luka 5;
Yeşaya 53

193 İsa, Yeruşalim’e gider. Beytesta’daki havuzun yanında
sakat bir adamı iyileştirir. Kalkıp şiltesini toplayıp yürümesini
söyler. Yahudi yetkililer Şabat Günü insanları iyileştirdiği için
eleştirirler. İsa, Tanrı’nın, Oğlu’nu insanları yargılamakla
görevlendirdiğini, Vaftizci Yahya’nın, Oğul’un yaptığı
hizmetlere, hatta Musa’nın da O’nun yetkisine tanıklık ettiğini
anlatır. Daha sonra Ferisiler İsa’nın elçilerini Şabat Günü
tarladaki
ekinleri
yemekle
suçlarlar. İsa onlara, aynen Davut’un Saul’dan kaçarken adak
ekmeği yemesi gibi, Tanrı’ya hizmet ederlerken yemek
yemelerine izin verildiğini söyleyerek karşı çıkar. Sonra İsa bir
sinagogta eli sakat bir adamı iyileştirir ve Şabat Günü iyilik
yaptığı halde bazı Ferisiler tarafından eleştirilir. O andan
itibaren Ferisiler İsa’yı yok etmek için plan yapmaya
başlarlar. Matta 12; Markos 2 & 3; Luka 6; Yuhanna 5; Yasa’nın Tekrarı 18;
1.Samuel 21; Yeşaya 28

194 Birçok Yahudi ve diğer uluslardan insanlar İsa’nın
ardından Celile Gölü kıyısına gelirler. İsa kalabalık yüzünden
bir kayıktan vaaz vermek zorunda kalır. Orada cinleri çıkartır
ve onları paylar. Matta 12; Markos 3; Yeşaya 42
195 İsa bütün gece Tanrı’ya dua ettikten sonra, Petrus, Andreas, Yakup, Yuhanna, Filipus, Bartalmay, Matta,
Tomas, Alfay oğlu Yakup, Taday, Yurtsever Simun ve Yahuda İskariot’u 12 elçi olarak seçer. Mark 3, Luke
6
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196
Dağdaki Vaaz Şifa bulmak için dört bir yandan büyük kalabalıklar İsa’ya gelir. İsa onları bir dağın
yamacına götürür ve onlara ‘Ne Mutlu…’ diye başlayan vaazı verir. Kalabalıklara, Tanrı’yı arayan ve O’nun
uğruna sıkıntılara katlananların kutsanacağını söyler. İsa’nın öğrencileri dünyanın tuzu ve ışığı olacaklardır. İsa,
Kutsal Yazılar’da kendisi hakkında önceden bildirilen tüm peygamberlik sözlerini yerine getireceğini açıklar.
Öfkenin cinayetle bir olduğunu ve cehenneme götürdüğü konusunda uyarıda bulunur. İsa’nın öğrencileri
eşlerine sadık kalmalı, dürüst olmalı, adaletsizliğe tahammül etmeli ve ikiyüzlülük etmeden düşmanlarını
sevmelidir. Önce Tanrı’nın Egemenliği’nin ardından gitmeleri gerekmektedir, o zaman diğer tüm
ihtiyaçları Tanrı tarafından sağlanacaktır. İsa onlara Rab’bin Duası aracılığıyla dua etmeyi ve gösteriş
yapmadan oruç tutmayı öğretir. İsa, Tanrı’nın onları gözeteceğine ilişkin güvence verir. Bu yüzden
kaygılanmadan cömertlik gösterebilmeli, tok gözlü olup ışıkta yaşamalı ve kendilerine gökte hazineler
biriktirmelidirler. İsa onları ikiyüzlü bir tutumla başkalarını eleştirip kendi suçlarını görmezden gelmemeleri
gerektiği konusunda uyarır. Baba Tanrı’nın çocuklarına bütün iyi şeyleri vereceğine iman edip gayretle dua
edilmelidir. Sonsuz yaşama götüren yol dardır ve bu yolu az sayıda kişi bulur. Oysa yıkıma götüren yol geniştir
ve birçokları bu yoldan gitmektedir. İsa’nın öğrencileri kötü meyveler veren sahte peygamberlere dikkat etmeli
ve büyük işler gerçekleştirerek ortaya çıkacak birçok sahte öğrenciyi İsa’nın reddedeceğini anlamalıdır. İsa,
sözlerini eyleme geçirenlerin hayattaki tüm fırtınalara dayanabileceklerini söyler. Matta 5-7; Luka 6
197 İsa Kefarnahum’da Romalı bir yüzbaşının uşağını
uzaktan iyileştirir ve yüzbaşının imanına hayran kalır.
Bunun üzerine İsa, başka uluslardan birçok insanın
Göklerin Egemenliği’ne kabul edilirken, iman etmeyen

‘Ne Mutlu…’ (Matta 5; Luka 6)
Ne mutlu:
1. Ruhta yoksul olanlara! Çünkü Göklerin Egemenliği
onlarındır
2. Yaslı olanlara! Çünkü onlar teselli edilecekler
3. Yumuşak huylu olanlara! Çünkü onlar yeryüzünü miras
alacaklar
4. Doğruluğa acıkıp susayanlara! Çünkü onlar doyurulacaklar
5. Merhametli olanlara! Çünkü onlar merhamet bulacaklar
6. Yüreği temiz olanlara! Çünkü onlar Tanrı'yı görecekler
7. Barışı sağlayanlara! Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek
8. Doğruluk uğruna zulüm görenlere! Çünkü Göklerin
Egemenliği onlarındır
9. İnsanoğlu olan İsa uğruna hakarete ve aşağılanmaya maruz
kalanlara! Çünkü göklerdeki ödülleri büyüktür

Yahudiler’in dışlanacağını söyler. İsa Nain’de dul bir
kadının oğlunu, cenazesi kaldırılırken büyük bir kalabalığın
önünde diriltir. Bu haber duyulunca Yahudiye’de büyük
bir peygamber olduğu söylenir. Matta 8; Luka 7; Malaki 1
198 Tutukevinde bulunan Vaftizci Yahya, gönderdiği
öğrencileri aracılığıyla İsa’ya ‘Gelecek Olan sen misin,
yoksa başkasını mı bekleyelim?’ diye sorar. İsa hastaları
iyileştirdiğini, ölüleri dirilttiğini ve Müjde’yi duyurduğunu
anlatır. Vaftizci Yahya’nın Rab’bin önünde vaat edildiği
gibi yolu hazırlayan İlyas olduğunu bildirir. Daha sonra İsa
çoğu mucizesini oralarda gerçekleştirdiği halde tövbe etmedikleri için Beytsayda’yla Kefarnahum’dan Horazin’e
kadar kentleri azarlar, Sur ve Sayda’nın bile onlardan daha iyi olduğunu söyler. Matta 11; Luka 7; Yeşaya 53; Malaki 3 & 4
Rab’bin Duası (Matta 6)
1. Göklerdeki Babamız’ın adı kutsal kılınsın
2. Egemenliği gelsin
3. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de istediği olsun
4. Babamız bize gündelik ekmeğimizi versin
5. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, Babamız da bizim
suçlarımızı bağışlasın
6. Ayartılmamıza izin vermesin
7. Ve bizi kötü olandan kurtarsın diye dua edin

199 Günahkar bir kadın bir Ferisi’nin evinde İsa’nın
ayaklarını yıkayıp öpünce Ferisi şaşkına döner. Bunun
üzerine İsa, kendisine çok bağışlananın karşılığında çok
sevdiğini söyler. İsa ve elçiler birçok kentte Tanrı’nın
Egemenliği’ni müjdelerler. Kral Hirodes’in kahyâsının
karısı Yohanna, Suzanna ve içinden 7 cin çıkardığı
Mecdelli Meryem gibi birçokları peşlerinden giderek
onlara yardım ederler. Luka 7 & 8
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200 İsa’nın etrafında kalabalıklar toplanınca, Ferisiler hastaları Şeytan’ın gücüyle iyileştirdiğini ve cinleri yine
Şeytan’ın gücüyle kovduğunu, böylece Kutsal
İsa’nın Benzetmelerinden Bazıları
Ruh’a küfür ettiğini öne sürerek İsa’yı suçlarlar.
1. Ekinci ve Tohum - Tanrı’nın sözüne verilen karşılık
Ferisiler İsa’dan bir belirti göstermesini isterler.
2. Deliceler – Sahte ve gerçek öğrenciler
Ancak İsa onlara Yunus’un belirtisinden başka bir
3. Hardal Tanesi – Tanrı’nın Egemenliği’nin büyümesi
belirti gösterilmeyeceğini, Yunus nasıl 3 gün o
4. Maya – Tanrı’nın Egemenliği’nin etkisi
5. Define – Tanrı’nın Egemenliği’nin değeri
koca balığın karnında kaldıysa, İnsanoğlu’nun da
6. İnci – Öğrencilerin Değeri
3 gün yerin bağrında kalacağını söyler. İsa’nın
7. Ağ – Tanrı’nın Egemenliği her türden insanı içine alır
annesi ve kardeşleri kalabalıkta O’nu arayıp
8. Bağcı ve İşçileri – Tanrı cömerttir
konuşmak istediklerinde, İsa Tanrı’nın isteğini kim
9. Emanet Para – Öğrenciler armağanlarını kullanmalıdır
yerine getirirse ailesinin onlar olduğunu söyler.
10. İyi Samiriyeli – Bütün insanları sevin
Matta 12; Markos 3; Luka 8; Yuhanna 2

11. Gece Yarısı Gelen Komşu – Israrla dua edin

12. Kaybolan Koyun – Tanrı kaybolanları arar
201 İsa, dikenler ve kayalar arasına tohum eken
13. Kaybolan Oğul – Tanrı’nın bağışlama yüreği
ekinciyle Tanrı sözünün iyi toprağa düşüp meyve
14. Acımasız Köle – Başkalarını bağışlamamız gerekir
veren tohum gibi insanın içinde büyüdüğü;
15. On Kız – İsa dönene dek uyanık durmalıyız
elçilerinin saklı olanı aydınlığa çıkarmak için
16. İki Oğul – Gerçek tövbe ve sözde tapınma
kandilliğe konulan kandil gibi etrafı
17. Bağ Kiracıları – Tanrı’nın Egemenliği başkalarına verilecek
aydınlatmalarını; kendiliğinden filizlenen tohum
18. Düğün Şöleni – Tanrı’nın davetine cevap vermeliyiz
19. Kurnaz Kâhya – Her şeyini Tanrı’ya hizmet etmek için kullan
gibi Tanrı’nın Egemenliği’nin bizim
20. Dilenci ile Zengin Adam – Tanrı durumumuzu tersine çevirebilir
anlayamadığımız bir şekilde etkin olduğu; delice
21. Mal Sahibi – Benzetmelerden dersler çıkarın
eken düşmanın, Şeytan’ın iyi meyvelerin yanında
nasıl kötü meyveler de yetiştirdiğini; daha sonra ağaç olan hardal tohumunun Tanrı’nın Egemenliği’nin nasıl
küçükten büyüdüğünü, mayanın egemenliğin etkisini, saklı definenin egemenliğin değerini, inci tüccarının
elçilerin önemini ve balık ağının Tanrı’nın Egemenliği’nin her çeşit
insanı topladığını gösterdiği şeklinde bir dizi benzetme yapar. Matta 13,
Markos4, Luka 8

202 İsa tekneyle Gadara’ya giderken elçilerini dehşete düşüren
fırtınayı dindirir. Bunun üzerine elçiler böyle bir şeyi yapabilen kişinin
nasıl biri olduğunu sorgularlar. Gadara’ya vardığında, tehlikeli bir
adamın cinlerini kovarak domuzların içine gönderir. Tekneyle karşı
yakaya dönünce sinagog yöneticisi Yair’in kızını diriltir ve yolda
kanamalı bir kadını iyileştirir. Daha sonra İsa 2 körü iyileştirir ve bir
dilsizin içindeki cini kovar. Ancak Ferisiler bunu Şeytan’ın gücüyle
yaptığını söylerler. Matta 8 & 9; Markos 4 & 5; Luka 8
203 İsa, Nasıra’yı son kez ziyaret eder ve halkın imansızlığına şaşırır. Orada fazla etkin mucize gerçekleştirmez.
Sonra İsa elçilerini Tanrı’nın Egemenliği’ni duyurmak,
Vaftizci Yahya’nın Ölümü Hakkında Josephus’un Kaydı
hastalara şifa vermek,
Eski Yahudi tarihçi Josephus Hirodes Antipas’ın ordusunun
yok edilmesinin, Tanrı’nın Vaftizci Yahya’nın öldürülmesine
cinleri kovmak ve
karşılık verdiği ceza olarak görüldüğünü anlatır.
merhamet göstermeleri
http://www.ccel.org/j/josephus/works/ant-18.htm
için önden ikişer ikişer
Bkz. Bölüm 5, Paragraf 2
göndererek tekrar
Celile’yi dolaşmaya başlar. Elçileri aynen kendisi gibi zulüm
göreceklerini, ancak insanlardan değil, sadece Tanrı’dan korkmalarını
söyleyerek uyarır. Matta 9-11, 13; Markos 6; Luka 9
204 Kral Hirodes, Vaftizci Yahya’nın başını kestirdikten sonra İsa’nın
ölümden dirilmiş Yahya veya İlyas olabileceğini düşünür. Elçiler geri
dönüp ikişer ikişer çıktıkları yolculukta yaptıklarını İsa’ya anlatırlar.
İsa’nın üç yıl süren hizmetlerinin üçüncü Fısıh Bayramı yaklaşmaktadır. İsa ve öğrencileri tekneye binip tenha
bir yere giderler. Ancak kalabalık yürüyerek peşlerinden gelir. Böylece merhamet eden İsa onları iyileştirir, sonra
da sadece 5 ekmek ve 2 balıkla 5.000 kişiyi doyurur. Artık O’nu uzun zamandır bekledikleri peygamber olarak
gören halk kralları olması için O’nu zorlamaya çalışır. Matta 14; Markos 6; Luka 9; Yuhanna 6; Yasa’nın Tekrarı 18
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205 İsa elçilerini Ginnesar’a gönderdikten sonra dua etmek için dağa çıkar. Sonra suyun üstünde yürüyerek karşı
yakaya geçmekte olan elçilerinin yanına gelir. Petrus da suyun üstünde yürümeye çalışır, ama İsa onu kurtarır.
Ginnesar’a vardığında, halk sadece giysisinin eteğine dokunarak iyileşir. Daha sonra, İsa’nın doyurduğu 5.000
kişiden bazıları daha fazla yiyecek için O’nu Kefarnahum’daki sinagogta bulurlar. İsa onları azarlar ve gökten
inen ekmeğin kendisi olduğunu, sonsuz yaşama kavuşmak için O’nun bedenini yiyip kanını içmeleri
gerektiğini söyler. Öğrencilerinden çoğu bu çetin söz üzerine O’nu terk ederler. İsa, Yahuda İskariot’un
kendisine ihanet edeceğini bilir. Yahudiler artık İsa’nın öldürülmesini istediğinden, Ferisiler O’nunla yıkanma
töresi konusunda tartışırlar. Ancak İsa onlara içleri kirli ikiyüzlüler olduklarını söyler. Matta 14 & 15; Markos 6 & 7;
Yuhanna 6 & 7

İsa Mesih’in Daha Sonraki Hizmetleri
206 İsa başka uluslardan insanların yaşadığı Sur Kenti’ne gider ve sadece İsrail halkına gönderilmiş olduğu
halde, kendisinden yardım isteyen Kenanlı bir kadının içindeki cini çıkartır. Daha sonra Celile’ye dönen İsa başka
uluslardan insanların yaşadığı Dekapolis bölgesine giderek burada sağır ve dilsiz bir adamı iyileştirir, sonra da
sadece 7 ekmek ve birkaç balıkla 4.000 kişiyi doyurur. Oradan Magadan bölgesine geçen İsa’dan Ferisiler yine bir
belirti göstermesini isterler. Ancak İsa onlara Yunus’un
belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyeceğini, Yunus nasıl
3 gün o koca balığın karnında kaldıysa. İnsanoğlu’nun da 3
gün yerin bağrında kaldığını söyler. İsa elçilerini Ferisiler’le
Hirodes’in mayası konusunda uyarır. Tükürüp ellerini gözlerinin
üzerine koyarak kör bir adamı iki aşamada iyileştirir. Matta 15 &
16; Markos 7 & 8; Yuhanna 2

207 İsa Filipus Sezariyesi bölgesine gelir ve elçilerine, “Halk,
İnsanoğlu’nun kim olduğunu söylüyor?” diye sorar. Elçiler
kimilerinin Vaftizci Yahya, kimilerinin İlyas ya da ölümden
dirilen peygamberlerden biri olduğunu söylediklerini aktarırlar.
Ancak Petrus yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih olduğunu itiraf eder ve İsa bu sırrı ona Baba’sının söylediğini
belirtir, ama elçileri Mesih olduğunu kimseye söylememeleri konusunda uyarır. İsa, kilisesini bu kayanın
üzerine kuracağını, Göklerin Egemenliği’nin anahtarını onlara vereceğini ve yeryüzünde çözüp
bağlayacakları her şeyin göklerde de çözülüp bağlanacağını ve ölüler diyarının kapılarının onlara karşı
direnemeyeceğini söyler. Matta 16; Markos 8; Luka 9
208 Bundan sonra İsa elçilerine, Yeruşalim’e gitmesi, acı
çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini
anlatmaya başlar. Bunun üzerine Petrus O’nu azarlar, ama İsa
kendisine engel olduğunu söyleyerek, “Çekil önümden,
Şeytan!” der. Ardından gelmek isteyenin kendisini inkâr
edip çarmıhını yüklenerek izlemesi gerektiğini söyler.
Çünkü canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını O’nun
uğruna yitirense onu kurtaracaktır. İsa kendisinden şimdi
utanan varsa, İnsanoğlu’nun Babası’nın görkemi içinde
meleklerleriyle geldiğinde herkese yaptığının karşılığını
verceğini söyler. Orada bulunanlardan bazılarının ölmeden
önce İnsanoğlu’nun kendi egemenliği içinde gelişini
göreceklerini bildirir. Matta 16; Markos 8 & 9; Luka 9
209 Sadece 6 gün sonra, elçilerden Petrus, Yakup ve
Yuhanna yüksek bir dağda İsa’nın görünümünün değiştiğini,
yüceliğe büründüğünü, Musa ve İlyas’la konuştuğunu görürler. Tanrı, “Sevgili Oğlum budur, O’ndan
hoşnudum. O’nu dinleyin!” der. Dehşete kapılan elçiler yere kapanırlar. Ancak İsa onlara dokunarak
korkmamalarını, ama İnsanoğlu ölümden dirilmeden bunu kimseye anlatmamalarını söyleyerek uyarır. Tıpkı
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Vaftizci Yahya’nın İlyas’ın gelişine dair peygamberlikleri gerçekleştirdiği gibi kendisinin de çekeceği acılara
dair peygamberlik sözlerini yerine getirmesi gerektiğini anlatır. Matta 17; Markos 9; Luka 9; Daniel 9; Vahiy 1
210 Dağdan indiklerinde İsa sağır ve dilsiz bir çocuğun içindeki cini kovar. Elçileri neden cini kendilerinin
kovamadığını sorunca, imanlarının kıt olduğunu söyler. Sonra sessizce Celile’den geçerek İnsanoğlu’nun
öldürülüp üçüncü günde dirileceğini anlatır. Ancak elçiler bu konuda daha fazla soru sormaya çekinirler. İsa
Kefarnahum’da kralın oğulları olduklarını göstermek için, Petrus’dan bir balık tutmasını ve balığın ağzındaki
parayla tapınak vergisini ödemesini söyler. Daha sonra elçiler aralarında kimin daha büyük olduğu konusunda
tartışmaya başlarlar. İsa onlara Göklerin Egemenliği’ne girebilmek için küçük bir çocuk gibi alçakgönüllü olmak
ve en büyük olmak için başkalarına hizmet etmek gerektiğini anlatır. Matta 17 & 18; Markos 9; Luka 9
211 İsa, Yuhanna’yı, onları izleyenlerden olmadıkları için İsa adına
iyilik yapmaktan alıkoymaması konusunda uyarır ve onlara karşı
olmayanların onlardan yana olduklarını ve ödüllendirileceklerini anlatır.
Ancak kendisine iman edenlerden birini günaha düşüren kişi, boynuna bir
değirmen taşı geçirilip denize atılırsa onun için daha iyi olur. Sonra
onlara günahtan uzak durmak için ne gerekiyorsa yapmalarını söyler.
Çünkü Tanrı Egemenliği’ne tek gözle girmek, kemiren kurtların ve
sönmez ateşin bulunduğu cehnneme iki gözle atılmaktan iyidir. İsa,
dünyanın tuzu olmalarını ve birbirleriyle barış içinde yaşamalarını
öğütler. Çünkü melekler göklerdeki Baba’nın yüzünü her zaman görürler.
Baba, yolunu şaşırmış bir koyun bulunca, yolunu şaşırmamış diğer
koyunları bulduğundan daha fazla sevinen bir Çoban gibidir. Matta 18;
Markos 9; Luka 9

212 İsa elçilerine aralarındaki anlaşmazlıkları önce anlaşmazlık çıkartan
kişiye suçunu göstererek halletmelerini söyler. Daha sonra gerekirse yanlarına tanıklık edebilecek iki ya da üç kişi
daha alarak gitmelerini ve son çare olarak da sorunu bir karar verilmesi için inanlılar topluluğuna (kiliseye)
bildirmelerini söyler. Eğer hatalı taraf onların da kararlarına uymazsa, bir öğrenci değil suçlu olarak kabul
edilmelidir. Çünkü inanlı topluluğunun bağlama ve çözme yetkisi vardır. Baba anlaşan kişilerin dileklerini yerine
getirir. Çünkü iki ya da üç kişi nerede İsa’nın adıyla toplanırsa, İsa orada, aralarında demektir. Ancak İsa acımasız
köle benzetmesiyle onları uyarır. Köleye merhamet gösterildiği halde daha azı için
başka bir köleye merhamet etmez. Başkalarına merhamet göstermezsek Tanrı’dan
da merhamet beklememeliyiz. Matta 18
213 İsa elçilerine Tanrı’nın Egemenliği’ni duyurmak için gerekirse geriye
bakmadan dünyevi ihtiyaçlardan ve ilişkilerden vazgeçmelerini öğütler. İsa,
Yahudiye’de kendisini öldürmek isteyen Yahudi önderler yüzünden Celile’de
kalır. Ancak İsa’ya iman etmeyen kardeşleri bile Çardak Bayramı’nda
Yeruşalim’e giderek halkın önüne çıkması için O’na meydan okurlar. İsa onların
bu teklifini reddeder ve göklere alınacağı zamanın yaklaştığını bildiğinden oraya
gizlice gider. Yolda Samiriyeliler’e ait bir köy O’nu istemez ve kuzenleri
Yakup’la Yuhanna (lakabı Gökgürültüsü Oğlu) onları yok etmek için
gökten ateş yağdırmalarını isteyip istemediğini sorarlar, ama İsa onları
azarlayıp başka bir köye gider. Luka 9; Yuhanna 7
214 Yahudi yetkililer İsa’yı bayram sırasında aramaktadırlar. Bu arada
halk da İsa’nın iyi biri mi yoksa bir aldatıcı mı olduğunu tartışmaktadır. 7
gün süren bayramın ortasında İsa tapınağa girerek kendisini neden
öldürmeye çalıştıklarını sorar, ama kalabalık inkâr eder. İsa Şabat Günü
kâhinlerin sekizinci gün sünnetini Yasa’ya karşı gelmemek için
gerçekleştirdikleri halde kendisinin bir adamı iyileştirmesine neden
kızdıklarını sorarak yaptığını savunur. Böyle açıkça konuşmasına şaşıran
halk, önderlerin O’nu gerçekten Mesih kabul edip etmediklerini merak eder.
Sonra İsa onlara Tanrı tarafından gönderildiğini ve O’nun yetkisiyle hareket ettiğini, ama aslında Tanrı’yı
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tanımadıklarını söyler. Bunun üzerine İsa’yı yakalamaya çalışırlar, ama el süremezler, çünkü henüz saati
gelmemiştir. Yuhanna 7
215 Halktan birçok kişi Mesih’in de ancak İsa kadar mucize gerçekleştirebileceği düşüncesiyle O’na iman eder.
Ancak Mesih’le ilgili peygamberlikte bildirildiği gibi Beytlehem’de doğduğunu bilmediklerinden hâlâ akılları
karışıktır. İsa, Tanrı buyruğuna itaat etmek isteyen kişinin, öğretilerinin Tanrı’dan gelip gelmediğini
bileceğini söyler. Ferisiler bunu duyunca başkâhinler O’nu yakalamak için tapınak görevlilerini gönderirler.
Bayramın son ve en önemli gününde İsa yüksek sesle kendisine iman edenlere diri su vereceğini, içlerinden
diri su ırmakları akacağını, kendisi yüceltildikten sonra Ruh’un verileceğini açıklar. Görevliler elleri boş
dönünce başkâhinler ve Ferisiler İsa’dan bu kadar etkilendikleri için onlara kızarlar. Ancak görevlilerden biri olan
Nikodim İsa’yı dinlemeden yargılamanın doğru olmadığını söylese de İsa’nın da Celile’de doğduğunu öne
sürerek ona kulak asmazlar. Yuhanna 7
216 İsa zina yapan bir kadının taşlanması konusunda kendisini deneyen Ferisiler’in
ikiyüzlülüğünü ortaya çıkartır, kadını dışlamayı kabul etmez ve kadına bir daha günah
işlememesini öğütler. Sonra dünyanın ışığı olduğunu, O’nun ardından gelenin asla
karanlıkta yürümeyip yaşam ışığına sahip olacağını duyurur. Ferisiler İsa’nın kendisi
için tanıklık ettiğini öne sürüp saldırıya geçerler. Ancak İsa onlara karşılık olarak
göklerden geldiğini, O’na iman etmezlerse günahlarının içinde öleceklerini,
Babası’nın da O’nun için tanıklık ettiğini ve İnsanoğlu’nu yukarı kaldırdıkları
zaman O olduğunu anlayacaklarını söyler. Kendisine iman edenlerin, sözüne bağlı
kalanların öğrencileri olacağını, böylece gerçeği bileceklerini ve gerçeğin onları
özgür kılacağını söyler. Ancak karşıtları İbrahim’in ve Tanrı’nın çocukları olduklarını, köleler gibi özgür
kılınamayacaklarını iddia ederler. İsa onlara karşılık olarak, günahın kölesi olduklarını, Tanrı Baba’ları olsaydı
kendisini kabul edeceklerini, ancak gerçek babaları İblis olduğu için kendisini öldürmek istediklerini söyler. İsa’yı
cin çarpmakla suçlayıp taşlamaya kalkışınca İsa, “İbrahim doğmadan önce
ben varım” der ve gizlenip tapınaktan çıkar. Yuhanna 8
217 Yahudi yetkililer İsa’yı Mesih kabul eden herkesi sinagoglardan dışlarlar.
Sonra İsa Şiloah Havuzu’nda doğuştan kör bir adamı tükürüğüyle yaptığı
çamuru gözlerine sürerek iyileştirir ve adamı tanıyanlar bu haberi yayarlar.
Ferisiler Şabat Günü yapıldığından bunun Tanrı’dan olmadığını öne sürerek
İsa’nın gerçekleştirdiği mucizeyi kötülemeye çalışırlar, hatta adamın annesiyle
babasını sinagogtan atmakla tehdit ederler. Ancak mucize ortadadır ve İsa
Ferisiler’in günahlarını ortaya dökerek tehlike karşısında kaçan ücretli bir
adam değil, koyunları uğruna canını veren iyi bir Çoban olduğunu söyler.
Başka ağıldan olan koyunları da vardır, onları da getirip tek sürüde
toplamak zorundadır. Canını kendiliğinden verip tekrar geri almaya yetkisi
olduğundan Baba O’nu sever. Bazıları O’nun cin çarpmış bir deli olduğunu söylemeye çalışırlar, ancak diğerleri
mucizeden dolayı inanırlar. Yuhanna 9 & 10; Yeremya 23; Hezekiel 34
218 İsa yaklaşık 70 öğrencisini ikişer ikişer kendisinin gideceği kentlere önden gönderir, kabul görürlerse o eve
esenlik dilemelerini, hastaları iyileştirmelerini ve Tanrı’nın Egemenliği’nin yaklaştığını söylemelerini; eğer
kabul edilmezlerse uyarmalarını ister. Sonra tanıklık ettikleri onca mucizeye rağmen tövbe etmeyen Horazin,
Beytsayda ve Kefarnahum’a ağıt söyler. Gönderdiği öğrencileri O’nun adını andıklarında cinlerin bile boyun
eğdiğini bildirince, İsa onlara Şeytan’ın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüğünü söyler. Ancak İsa onlara
düşmanın bütün gücünü alt etmek için yetki verdiği halde, adlarının gökte yazılmış olmasına sevinmelidirler.
Baba gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığı için Kutsal Ruh’un etkisiyle coşan
İsa, Baba’ya övgüler sunar. Luka 10
219 İsa bir Kutsal Yasa uzmanına sonsuz yaşamı miras almak için Tanrı’yı her şeyimizle sevmemiz,
komşumuzu da kendimiz gibi sevmemiz gerektiğini teyit eder. Sonra da herkese komşumuz gibi davranmamız
gerektiğini anlatmak için iyi Samiriyeli benzetmesini anlatır. İsa Beytanya Kenti’nde Marta ve Meryem
adındaki kardeşlerin evini ziyaret eder. Marta bütün hizmet işlerini tek başına yaparken, Meryem’in İsa’nın
ayaklarının dibine oturup O’nun söylediklerini dinlemesini onaylar. Luka 10
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220 Bir gün, İsa dua etmeyi bitirdikten sonra öğrencilerinden biri onlara da dua etmeyi öğretmesini ister.
Böylece İsa Rab’bin Duası’nı tekrarlar, dualarında ısrarcı olurlarsa Baba’nın bizi hayalkırıklığına
uğratmayacağını ve dileyen herkese Kutsal Ruhu’nu vereceğini söyler. İsa’nın bir adamdan dilsiz bir cini
kovduğunu gören kalabalık hayretler içinde kalır. Bazıları O’nu, cinleri Şeytan’ın gücüyle kovmakla suçlayıp
gökten bir belirti göstermesini isterler. İsa, bu durumda Şeytan’ın kendi içinde bölündüğünü söyler ve kendi
adamlarının cinleri kimin gücüyle kovduklarını sorarak yanıt verir. Dahası, görecekleri tek belirtinin Yunus nasıl
3 gün o koca balığın karnında kaldıysa, İnsanoğlu’nun da 3 gün yerin bağrında kalması olduğunu yineliyerek
tövbe ettikleri için Ninovalılar’ın bile onlardan iyi olduklarını söyler. Bedenin ışığının göz olduğunu, göz
sağlamsa bütün bedenin de aydınlık olduğunu, ama göz bozuksa bedenin de karanlık olduğunu belirtir. Luka 11;
Yuhanna 2

221 İsa konuşmasını bitirince bir Ferisi O’nu evine yemeğe davet eder, ama İsa’nın yemekten önce
yıkanmadığını görünce O’nu eleştirmeye başlar. İsa Ferisiler’in adaleti ve Tanrı sevgisini ihmal ederlerken
ondalığı vermeyi ihmal etmeyen yapay, bencil ve ikiyüzlü kişiler olduklarına dikkat çeker. Yasa uzmanlarını da
insanlara taşınması güç yükler yükleyerek Tanrı’yı tanımalarını engellemekle suçlayıp dışlar. İsa onları
atalarının peygamberleri öldürdüğünü, Adem’in oğlu Habil’den Kral Yoaş’ın Zekeriya’yı öldürmesine kadar
akan bütün masumların kanlarından sorumlu tutulacaklarını söyleyerek uyarır. Bunun üzerine Ferisiler ve
Kutsal Yaza uzmanları O’na şiddetle karşı çıkarak tuzağa düşürmek için sorularıyla sıkıştırırlar. Luka 11
222 İsa O’nu dinlemek için toplanan binlerce kişilik kalabalığa Ferisiler’in ikiyüzlü olduklarını söyleyerek
insanlardan değil bizi sevmesine rağmen kişiyi öldürdükten sonra cehenneme atma yetkisine sahip Tanrı’dan
korkmaları gerektiğini anımsatır. İsa kendisini insanların önünde kabul ya da inkâr eden herkesin, meleklerin
önünde kabul veya inkâr edileceğini, Kutsal Ruh’a küfreden haricinde herkesin bağışlanacağını, Kutsal Ruh’un
öğrencilerine ne söylemeleri gerektiğini öğreteceğini belirtir. Sonra İsa miras paylaşımıyla ilgili bir talebe, kendisi
için servet biriktiren, ama Tanrı katında zengin olmayan zengin budala benzetmesiyle karşılık verir. Daha sonra
öğrencilerine Tanrı’nın Egemenliği’ni miras alacakları için günlük ihtiyaçlarında Tanrı’ya güvenmelerini ve
yoksullara yardım ederek göklerde hazine edinmelerini öğütler. Luka 12
223 İsa öğrencilerine uyanık ve hazırlıklı olmalarını, diğer hizmetkârlara iyi davranmalarını öğütler, böylece
yaptıkları doğrultusunda cezalandırılmak yerine ödüllendirileceklerini anlatır. İsa’nın öğrencisi olmak, o kişinin
kendi ailesinde bile sorun yaratabileceğinden durumu hızlı kavrayıp anlaşmazlıkları hızla gidermek zorundadırlar.
Orada bulunanlardan bazıları İsa’ya Roma Valisi Pilatus’un adak sunan Celileliler’i öldürdüğünü bildirirler.
Bunun üzerine İsa, kendi işlediği günahlar yüzünden büyük tehlikede olan ulusu anlatan ve meyve vermediği için
kesilen meyve vermeyen incir ağacı benzetmesini anlatır. Luka 12 & 13
224 Şabat Günü bir sinagogta öğreten İsa 18 yıldır beli bükük olan kadını
iyileştirir. Ancak sinagog yöneticisi İsa’nın Şabat Günü çalışmasına kızınca
İsa, kendisine karşı olanların Şabat Günü çiftlik hayvanlarıyla bile
ilgilendiklerini söyleyerek utandırır. Kalabalık ise yaptığı işleri sevinçle
karşılar. Luka 13
225 İsa tapınağın açılışını Anma Bayramı (Hanukkah) için Yeruşalim’e
döndüğünde, tapınak avlusunda etrafı Mesih olup olmadığını söylemesini
isteyen Yahudiler’le sarılır. Onlara söylediğini ve Babası adına yaptığı
hizmetlerin bunu kanıtladığını, ama
duyamadıklarını, çünkü Baba’yla
bir olduğundan sonsuz yaşam
verdiği koyunlarından olmadıklarını belirtir. Bunun üzerine Yahudiler
Tanrı olduğunu iddia ettiği, Tanrı’ya küfür ettiği için O’nu taşlamaya
hazırlanırlar. İsa onlara hizmetlerini ve sürgünden beri her Çarşamba günü
sabah sunusu sırasında tapınak ayininde söyledikleri ve önderlere ilahlar
diye hitap eden Mezmur 82’yi hatırlatır. Onlara, Tanrı’nın Oğlu
olduğunu söylediği ve hizmetleriyle bunu desteklediği halde kendisini
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neden küfür etmekle suçladıklarını sorar. Yine de O’nu yakalamaya çalışırlar, ama İsa ellerinden kurtulur.
Yuhanna 10

226 İsa Şeria Nehri’nin karşı kıyısına geçip vaftiz edildiği yeri ziyaret eder.
Birçokları Vaftizci Yahya’nın O’nun hakkında söylediklerinin doğru olduğunu
kabul ederek İsa’ya iman eder. İsa Yeruşalim’e dönerken kentleri dolaşıp
Yahudiler’e çok geç olmadan Tanrı’nın Egemenliği’ne girmeye gayret
etmelerini öğütler; başkaları içeri kabul edilirken onların dışarı atılacağını
söyler. Ferisiler’den bazıları İsa’ya hemen gitmezse Hirodes’in O’nu
öldüreceğini söyler. Ancak İsa, bütün peygamberlerin öldüğü Yeruşalim’e
gitmeden önce bugün ve yarın cinleri kovup hastaları iyileştireceğini söyler. Luka
13

227 İsa, Şabat Günü
Ferisiler’in ileri
gelenlerinden birinin evinde yemek yerken vücudu su
toplamış bir adam görür ve Şabat Günü arkadaşlarını
iyileştirmenin Yasa’ya uygun olup olmadığını sorar.
Ama bir cevap alamaz ve adamı iyileştirir, sonra da
orada bulunanlara Şabat Günü kuyuya bir çocuk veya
bir öküz düşse çıkarıp çıkarmayacaklarını sorar. Buna
da bir karşılık veremezler. İsa konuklara yemekte
başköşeleri kapmaya çalışmamalarını ve ev sahibine de
sadece zengin arkadaşları yerine yoksulları davet
etmesini öğütler. İçlerinden biri Tanrı’nın
Egemenliği’nde yemek yiyecek olana ne mutlu deyince İsa, Tanrı’nın Egemenliği’ne gelmeyi kabul etmedikleri
için ziyafete çok uzaklardan başkalarını davet edeceğini anlatmak için şölen benzetmesini anlatır. Luka 14
228 Artık büyük kalabalıklar İsa’nın ardından gitmektedir. Ancak İsa onlara öğrencisi olmanın bedelini
anımsatarak çarmıhlarını yüklenip O’nun ardından gitmeleri, hatta ailelerini bile gözden çıkarma gereğini
söyleyerek uyarır. Ferisiler’le din bilginleri, vergi görevlileriyle günahkârların İsa’yı dinlemek için akın
etmelerine söylenince, İsa günahkârların Tanrı’nın gözünde ne kadar değerli olduklarını anlatmak için kaybolan
koyun, kaybolan para ve kaybolan oğul benzetmelerini anlatır. Luka 14 & 15
Şeol ve Hades

http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=614&letter=S&search=sheol
229 İsa insanların servetlerini biriktirmek
yerine Tanrı’ya hizmet etmek için
kullanmaları gerektiğini kurnaz kâhya benzetmesiyle anlatınca Ferisiler alay ederler. Sadakatsizlik haricinde
boşanmanın Yasa’ya uygun olup olmadığını sorarak O’nu
Yahudiler’in Ölümden Sonraki Yaşam İnançları Hakkında
sıkıştırmaya çalışırlar. İsa, insanların önünde kendilerini
Josephus’un Kaydı
temize çıkardıkları halde yüreklerinin Tanrı’ya iğrenç
Eski Yahudi tarihçi Josephus İsa zamanında Ferisiler, Sadukiler ve
diğerlerinin ölümden sonra yaşamla ilgili çeşitli inançlarını anlatır.
geldiğini söyler. Kutsal Yasa ve peygamberlerin devri
Sadukiler, Büyük İskender tarafından Yahudiye’ye getirilen Grek
Vaftizci Yahya’ya kadar sürdüğü halde, artık Tanrı’nın
kavramlarını benimseyen hümanistlerdir. Feriseler’se, İ.Ö. 539’da
Egemenliği müjdelenmektedir ve başkasıyla evlenmek için
Babil’in düşmesinden sonra Daniel peygamber döneminde
Yahudiler’in İran’daki sürgünleri sırasında vurgulanan kavramları
karınızı boşamak zinadır açıklamasını yapar. İsa onlara
geliştirdiler.
dilenci ile zengin
http://www.ccel.org/j/josephus/works/ant-18.htm
adamın hikâyesini
Bkz. Bölüm 1, paragraf 2-6
anlatır. Yoksul
Lazar, zengin adamın sofrasından düşen kırıntılarla karnını doyurur.
Öldüklerinde, ölüler diyarında konumları değişir. Melekler Lazar’ı
İbrahim’in yanına götürürler. Bu arada zengin adam ıstırap çekerken
İbrahim ona ve ailesine yardım etmez. Çünkü Musa ve diğer
peygamberlerin söylediklerini dikkate almamışlardır; ölüler arasından
biri dirilse bile tövbe etmeyeceklerdir. Sonra İsa öğrencilerine başkalarını
günaha düşürmekten kaçınmalarını, küçük bir imanla bile büyük
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hizmetler başarabileceklerinden bağışlayıcı ve alçakgönüllü olmalarını öğütler. Matta 19; Markos 10; Luka 16 & 17
9

İsa Mesih’in Yargılanmasını ve Çarmıha Gerilmesini Çevreleyen Olaylar

230 Marta ve Meryem, İsa’dan, erkek kardeşleri ve O’nun da yakın arkadaşı olan Lazar’ı iyileştirmesi için
Zeytin Dağı’ndaki Beytanya’ya gelmesini isterler. Ancak İsa, Tanrı’nın yüceltilmesi için iki gün bekler. Elçi
Tomas İsa’yı orada öldürmek isteyenlerin aradığını söyleyerek uyarır. İsa nihayet Beytanya’ya vardığında
Lazar’ın dört gün önce öldüğünü öğrenir, yüreği sızlar ve aileyle birlikte ağlar. İsa kokuya rağmen mezarın
kapısındaki taşı çekmelerini söyler ve herkesin önünde Baba’ya dua eder. Bütün Yahudiler’in gözleri önünde,
kefene sarılı olan Lazar’a dışarı çıkmasını emreder. Yahudiler’in birçoğu İsa’ya iman eder, ama diğerleri
yaptıklarını Ferisiler’e bildirir. Ferisiler Yüksek Kurul’u toplar, başkâhin Kayafa İsa’nın tüm ulusun iyiliği için
öleceğini bildirir. Ancak bunu söylerken İsa’nın başka uluslardan insanların iyiliği için de öleceğine dair
peygamberlikte bulunmaktadır. Böylece İsa oradan ayrılarak öğrencileriyle birlikte Efrayim bölgesine çekilir.
Yuhanna 11

231 İsa cüzzamlı on adamı iyileştirir ve gidip kâhinlere görünmelerini söyler. Ancak sadece Samiriyeli olan
dönüp İsa’ya teşekkür eder ve Tanrı’yı yüceltir. Sonra Ferisiler Tanrı’nın Egemenliği’nin ne zaman geleceğini
sorarlar. İsa da onlara Tanrı’nın Egemenliği’nin gözle görülemeyeceğini, içlerinde olduğunu söyler. İnsanoğlu
acı çekip bu kuşak tarafından reddedildikten ve öğrencileri tarafından özlendikten sonra şimşek gibi
beklenmedik bir anda görünecektir. O zaman biri alınıp diğeri bırakılacaktır. Luka 17
232 İsa öğrencilerine her zaman dua etmenin gerekliliğini anlatmak için sürekli hakkını arayan dul kadın ve
ısrarı karşısında kadının hakkını aramak zorunda kalan adaletsiz yargıç benzetmesini yapar. Daha sonra, Tanrı’nın
alçakgönüllülük istediğini anlatmak için de kendi doğruluklarına güvenen bazı kişilere yönelik olarak dua eden
Ferisi ile Vergi Görevlisi benzetmesini anlatır. Öğrencileri, çocuklarını kutsanmak için getiren ebeveynleri
azarlayınca, İsa onları uyarır ve Tanrı’nın Egemenliği’ne ancak çocuklar gibi olanların girebileceğini söyler. Matta
19; Markos 10; Luka 18

233 Genç bir yönetici İsa’ya “İyi Öğretmen” diye seslenip sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapması gerektiğini
sorar. Ancak İsa kendisine neden iyi dediğini sorarak sadece Tanrı’nın iyi olduğunu söyler. Sonra da Tanrı’nın
buyruklarına uymasını ve komşusunu sevmesini söyler. Yönetici
bunları zaten yaptığını söyleyince İsa hoşgörüyle, eğer mükemmel
olmak istiyorsa göklerde zengin olmak için her şeyini yoksullara
verip kendisini takip etmesini ister. Ancak yönetici ne yazık ki
bunu yapamaz. Bunun üzerine İsa öğrencilerine, zengin bir
adamın Tanrı’nın Egemenliği’ne girmesinin devenin iğne
deliğinden geçmesinden bile zor olduğunu söyler. Ancak Tanrı
için her şey mümkündür. Sonra da onlara Tanrı’nın cömert
olduğunu ve egemenliğinin bütün öğrencilere eşit fırsat tanıdığını
göstermek için, bir saat çalışanla bütün gün çalışanların aynı
ücreti aldığı bağcı benzetmesini anlatır. Matta 19 & 20; Markos 10; Luka 18
234 Yeruşalim’e doğru giderlerken İsa önde yürür; öğrencileri şaşkınlık içindedir, arkadan gelenlerse
korkarlar. İsa elçilerini bir kenara çekip peygamberlerin İnsanoğlu’nun başına geleceklerle ilgili
peygamberliklerini anlatır. İnsanoğlu başkâhinlerle din bilginlerinin eline teslim edilecektir. Onlar da O’nu
ölüm cezasına çarptırıp öteki uluslara teslim edeceklerdir. O’nunla alay edecek, hakaret edecek, üzerine
tükürecek, kamçılayıp öldürecekler, ancak üçüncü gün dirilecektir. Fakat elçiler söylediklerinin hiçbirini
anlamazlar, bu sözlerin anlamı onlardan gizlendiğinden anlatılanları kavrayamazlar. Matta 20; Markos 10; Luka 18; Yeşaya
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235 İsa’nın teyzesi Salome, oğulları Yakup’la Yuhanna’nın Göklerin Egemenliği’nde İsa’nın yanında oturup
oturamayacaklarını sorar. İsa da onlara, içeceği kâseden içip içemeyeceklerini sorar. İçebileceklerini söyleyince,
İsa bunu teyit eder, ama yine de oturulacak yerleri Baba’nın belirlediğini söyler. Bunu işiten diğer on elçi
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Yakup’la Yuhanna’ya kızmaya başlayınca İsa onlara, yücelmek için diğer ulusların yöneticileri gibi başkalarına
egemen olmak yerine, İnsanoğlu gibi hizmetkâr olmalarını öğütler. Matta 20; Markos 10
236 İsa, Eriha yakınında iki kör adamı iyileştirir. İsa’nın zengin bir vergi görevlisi olan Zakkay’ın evinde
kalması Yahudiler’i kızdırır. Zakkay tövbe ederek malının yarısını yoksullara verir, haksızlıkla aldığı her şeyin
dört katını geri ödeyeceğine söz verir. Bunun üzerine İsa, bugün bu evin kurtulduğunu, çünkü İnsanoğlu’nun
kaybolanı arayıp kurtarmak için geldiğini ilan eder. Oradakiler bu sözleri dinlerken, Yahudiler Tanrı’nın
Egemenliği’nin hemen gözükeceğini sandıkları için İsa bir benzetmeyle devam eder. Halkın nefret ettiği soylu
bir adam, kral atanıp dönmek için uzak bir ülkeye giderken, kölelerinden onuna kendisi dönünceye kadar
işletmeleri için para verir. Geri döndüğünde, onlardan hesap sorar, başarılı olanları ödüllendirir ve düşmanları
kılıçtan geçirtir. Matta 20, Markos 10, Luka 18 & 19
237 İsa, hizmetlerinin dördüncü Fısıh Bayramı’ndan altı gün
önce Beytanya’ya döner. Ferisiler ve başkâhinler İsa’yı
tutuklamak için görüldüğü yerde haber verilmesini emrederler. Bu
arada, kalabalık bir Yahudi topluluğu İsa’nın orada olduğunu
öğrenir, O’nu ve Lazar’ı görmeye gelirler. Artık birçok Yahudi
İsa’ya Lazar’dan dolayı gittikleri için, başkâhinler Lazar’ı da
öldürmeyi planlar. Yuhanna 11 & 12; Luka 16
238 Ertesi gün (Fısıh Bayramı’ndan beş gün önce), İsa iki
öğrencisini daha önce kimsenin binmediği dişi eşek ve sıpasını bulmak üzere gönderir. Öğrenciler giysilerini
eşekle sıpanın üzerlerine yayarlar, İsa sıpaya biner. Bayram için toplanan kalabalık İsa’nın Yeruşalim’e geldiğini
duyunca ağaçlardan dallar kesip O’nu, “Davut Oğlu’na Hozana! Rab’bin adıyla gelene övgüler olsun” diye
bağırarak karşılarlar. Öğrencileri İsa yüceltilene kadar bunun peygamberliğin gerçekleşmesi olduğunu anlamazlar.
Bu arada, Lazar’ı dirilttiğine tanık olanlar haberi yaymaya devam
ederler ve birçok kişi O’nu karşılamaya gider. Bunun üzerine Ferisiler
hiçbir sonuç elde edemediklerini ve artık herkesin O’nun ardından
gittiğini düşünmeye başlar. İsa kente yaklaşırken ağlayarak, “Keşke
bugün sen de esenliğe giden yolu bilseydin” der. Ancak öyle günler
gelecektir ki, düşmanları çocuklarını öldürecek, taş üstünde taş
bırakmayacaktır. İsa kente girince tapınağa giderek körlerle sakatları
iyileştirir. Ancak başkâhinler ve din bilginleri İsa’dan halkın övgülerini
susturmasını isterler. Bunun üzerine İsa, onlar susarsa taşların
bağıracağını söyler. Her akşam 12 elçisiyle birlikte Beytanya’ya döner.
Matta 21; Markos 11; Luka 19; Yuhanna 12; Zekeriya 9

239 Ertesi gün (Fısıh Bayramı’ndan dört gün önce), sabah
Yeruşalim’e dönerlerken İsa yolda bir incir ağacını lanetler. Her gün
tapınakta öğretmeye başlar ve oradaki satıcıları tekrar kovar. Bunu duyan başkâhinler, din bilginleri ve kent
yöneticileri O’nu öldürmenin bir yolunu ararlar, ama kalabalıklar öğretilerine hayran olduğu için korkarlar.
Bayramda tapınmaya gelen bazı Grekler, Elçi Filipus’a İsa’yı görmek istediklerini söylerler. Filipus Andreas’la
birlikte bu talebi İsa’ya bildirir. Ancak İsa, ürün vermesi için İnsanoğlu’nun yüceltileceği saatin geldiğini ilan
eder. Sonra yüreğinin sıkıldığını söyleyerek, “Baba, adını yücelt!” diye dua eder. Bunun üzerine gökten bir ses,
“Adımı yücelttim ve yine yücelteceğim” diye yanıt verir. Kalabalıktan bir kısmı gök gürledi derken, diğerleri
O’nunla bir meleğin konuştuğunu söylerler. Sonra İsa, bu dünyanın egemeninin dışarı atılacağını ve nasıl
öleceğini belirtmek için yerden yukarı kaldırıldığı zaman bütün insanları kendine çekeceğini söyler. Ancak
kalabalık Mesih’in sonsuza kadar yaşayacağını söyleyerek söz ettiği İnsanoğlu’nun kim olduğunu sorar. İsa
onlara ışıkları varken yürümelerini söyler, sonra da uzaklaşıp onlardan gizlenir. Aynen Peygamber Yeşeya’nın
bildirdiği gibi, gerçekleştirdiği bütün belirtilere rağmen İsa’ya iman etmezler. Bununla birlikte aralarında Yahudi
önderlerin de bulunduğu birçok kişi O’na iman eder, ama Ferisiler tarafından sinagogdan atılmaktan
korktukları için bunu açıkça söyleyemezler. Markos 11; Yuhanna 12; Yeşaya 53
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240 Ertesi gün (Fısıh Bayramı’ndan üç gün önce), tekrar Yeruşalim’e
gitmek için Beytanya’dan yola çıktıklarında, öğrencileri İsa’nın lanetlediği
incir ağacının kuruduğunu belirtince, İsa Tanrı’ya iman etmenin önemini
şöyle anlatır: İmanla, “şu dağa kalk denize atıl derseniz, dediğiniz
olacaktır.” Ayrıca onlara bağışlanmak için Tanrı’ya dua ederlerken
başkalarını da bağışlamaları gerektiğini hatırlatır. Tapınaktaki başkâhinler
ve halkın ileri gelenleri İsa’nın kimin yetkisiyle hareket ettiğini öğrenmek
isterler. İsa da onlara Vaftizci Yahya’nın yetkisini kimden aldığını sorar,
ama başkâhinler cevap vermekten kaçınırlar. Çünkü halk Yahya’yı
peygamber kabul etmektedir ve Yahya da İsa’yı kabul etmiştir. Sonra da
tövbe eden vergi görevlileriyle fahişelerin Tanrı’nın Egemenliği’ne
inanmayanlardan önce gireceğini iki oğul benzetmesiyle anlatır. Tanrı’nın
Egemenliği’nin onlardan alınıp bunun ürünlerini yetiştiren bir ulusa verileceğini anlatmak için de mirasına
konmak için bağ sahibinin oğlunu öldüren kötü kiracılar benzetmesini anlatır. Kendisinin, önceden bildirildiği
gibi yapıcıların reddettiği taş olduğunu söyler. Başkâhinlerle Ferisiler İsa’nın kendilerinden söz ettiğini
bildiklerinden O’nu yakalamak isterler, ama kalabalıktan korktukları için yapamazlar ve oradan ayrılırlar. Davet
edilenler gelmezse, Tanrı’nın kutsayacak başkalarını bulacağını anlatmak için de düğün şöleni benzetmesini
anlatır. Matta 21 & 22; Markos 11 & 12; Luka 20; Mezmur 118
241 Ferisiler ve Hirodes yanlıları, Roma’ya vergi ödemenin Kutsal Yasa’ya uygun olup olmadığını sorarak
İsa’yı tuzağa düşürmeye çalışırlar. Ancak İsa onların ikiyüzlü olduklarını, Sezar’ın hakkını Sezar’a, Tanrı’nın
hakkını Tanrı’ya vermeleri gerektiğini söyleyerek şaşırtır. Sadukiler de eğer gerçekten diriliş varsa 7 kocasını da
kaybeden kadını ölümden sonraki yaşamda hangi kocasının alacağını sorarlar (büyük olasılıkla yedisinin de Pers
iblisi Asmodeus tarafından öldürüldüğü popüler Yahudi öyküsü Tobit’den bahsederek alay ediyorlardı). Ancak
İsa Kutsal Yazılar’ı ve Tanrı’nın gücünü bilmediklerini söyleyerek onları şaşırtır. Çünkü kabul ettikleri Tevrat’ta
Tanrı, kendisinin, ölümlerinden yüzyıllar sonra bile hâlâ İbrahim, İshak ve Yakup’un Tanrısı olduğunu söyler.
Dirilişten sonra insanlar aynen melekler gibi ne ölür ne de evlenirler. İsa’nın yanıtından hoşnut kalan bir Ferisi
Kutsal Yasa’da en önemli buyruğun hangisi olduğunu sorar. İsa, Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla,
bütün aklınla sevmek ve komşunu da kendin gibi sevmek olduğunu söyler. Ferisi bunun doğruluğunu kabul
edince İsa ona Tanrı’nın Egemenliği’ne yakın olduğunu söyler. Sonra İsa Ferisiler’e Mesih Davut’un oğluysa
nasıl oluyor da Davut’un O’ndan Rab diye söz ettiğini sorar. O günden sonra hiç kimse İsa’ya tuzak soru sormaya
cesaret edemez. Matta 22; Markos 12; Luka 20; Yasa’nın Tekrarı 6; Mezmur 110
242 Bundan sonra İsa halka son kez seslenerek din bilginleri ve Ferisiler’in
gerçek görevlerini gözardı edip dini uygulamaları sırf gösteriş için
yaptıklarından ikiyüzlülükleriyle halkı cehenneme sürükleyeceklerini ve
aynen ataları gibi peygamberleri öldürdüklerini söyler. İsa Yeruşalim’in
yaklaşmakta olan sonu için ağıt yakar. Anaç bir tavuk gibi onları korumak
istediğini, ama onların bunu istemediğini ve Yahudiler nihayet O’na iman
edene kadar kendisini bir daha görmeyeceklerini söyler. İsa tapınakta bağış
toplanan yerin karşısında otururken zenginlerin kutuya bol para attıklarını
farkeder. Ancak yoksul ve dul bir kadının attığı birkaç paranın Tanrı’nın
gözünde daha değerli olduğunu belirtir. Matta 23; Markos 12; Luka 20; Zekeriya 12-14
243 Zeytin Dağı’ndaki konuşma İsa tapınaktan ayrılırken tapınağın yıkılacağını söyledi, Petrus, Yakup,
Yuhanna ve Andreas Zeytin Dağı’nda İsa’ya özel olarak bunun ne zaman gerçekleşeceğini ve çağın sonunun
yaklaştığının ne gibi belirtilerle kendini belli edeceğini sordular. İsa onları sahte öğretmenlerin gelişi, savaşlar,
depremler ve kıtlıkların sıkıntı döneminin sadece başlangıcı olacağı konusunda uyardı. Öğrenciler sıkıntılarla
karşılaşacak, kendilerinden nefret edilecekti. Ama sonun gelişinden önce tüm ulusların Tanrı Egemenliği
hakkındaki Müjde’yi duyması gerekiyordu. Tanrı’nın Ruhu, kralların ve yöneticilerin huzuruna
çıkarıldıklarında öğrencilere yardım edecekti. Ardından İsa onları, kentin kuşatıldığını ve Daniel
Peygamber’in önceden bildirdiği gibi yıkıcı iğrenç şeyin Kutsal Yer’e dikildiğini gördüklerinde
Yeruşalim’den kaçmaları için uyardı. Çünkü öteki uluslar Yeruşalim’i ve tapınağı yerle bir edeceklerdi,
fakat İnsanoğlu yücelik içinde gelecekti. İsa onlara, dünya bu uyarıları dikkate almasa da kendilerinin uyanık
durmalarını söyledi (güvenilir ve akıllı köle). Sadık kalanlar ödüllendirilecek, fakat kötüler cezalandırılacaktır
(zenginliğin peşinden giden hizmetkârlar). Akılsızca ve hazırlıksız yakalanmamak için akıllı ve hazır
beklemeleri gerekmektedir (10 Kız). İnsanoğlu tüm ulusları yargılamak üzere gelecektir (koyunlar ve
keçiler). Matta 24-25; Markos 13; Luka 21
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244 Ertesi gün (Fısıh Bayramı’ndan iki gün önce), İsa öğrencilerine Fısıh Bayramı’nda çarmıha gerileceğini
söyler. Oysa başkâhinler ve halkın ileri gelenleri başkâhin Kayafa ile buluşup İsa’yı hileyle tutuklayıp öldürmek
üzere bir düzen kurmalarına rağmen, halk arasında kargaşa çıkmasından korktuklarından bunu bayramda yapmayı
düşünmemektedirler. Beytanya’da Lazar ve ailesi tarafından cüzamlı Simun’un evinde İsa onuruna verilen akşam
yemeğinde, Lazar’ın kızkardeşi Meryem çok değerli ve güzel kokulu bir yağı İsa’nın başına döker, sonra da yağı
kendi saçıyla siler. Elçi Yahuda İskariot bu pahalı yağın satılarak parasının yoksullara verilebileceğini söyleyerek
itiraz eder, ama bu arada kendisi de gizlice para çalmaktadır. Ancak İsa kendisini gömülmeye hazırlamak için
yağı üzerine döktüğünü söyleyerek Meryem’i savunur. Şeytan, Yahuda İskariot’un yüreğine girer ve Yahuda
başkâhinlerle tapınak koruyucularına giderek sadece 30 gümüş karşılığında İsa’ya ihanet etmek için anlaşma
yapar. Matta 26; Markos 14; Luka 22; Yuhanna 12; Zekeriya 11
245 Ertesi gün (Fısıh Bayramı’ndan bir gün önce), İsa elçileri Petrus ve Yuhanna’yı Fısıh yemeği için hazırlık
yapmaya gönderir. Yeruşalim’e gitmelerini, karşılarına su testisi taşıyan bir adam çıkacağını, adamı gideceği
eve kadar izlemelerini, evin sahibine, “Öğretmen, öğrencilerimle birlikte Fısıh yemeğini yiyeceğim konuk odası
nerede?” diye soruyor demelerini ve ev sahibinin üst katta döşenmiş büyük bir oda göstereceğini söyler. Her
şey İsa’nın söylediği gibi olur ve yemek için hazırlık yaparlar. Matta 26; Markos 14; Luka 22
246 Dördüncü Fısıh, günbatımında İsa elçileriyle üst kattaki odada
otururken başlar. İsa, Fısıh yemeğini acı çekmeden önce onlarla birlikte
yemeyi çok arzuladığını, çünkü Tanrı’nın Egemenliği’nde yetkinliğe
erişeceği zamana dek bir daha yiyemeyeceğini söyler. Ancak elçilerin
arasında hangisinin daha üstün olduğu konusunda tartışma başlayınca İsa
onlara ulusların krallarının yaptığı gibi egemen kesilmemelerini, aralarında
en büyük olanın diğerlerine kendisi gibi hizmet etmesi gerektiğini
anımsatır. Sonra da denendiği zaman O’nunla birlikte dayandıklarını, bu
nedenle aynen Baba’nın O’na egemenlik verdiği gibi O’nun da
elçilerine öyle egemenlik verdiğini, O’nun sofrasında yiyip
içebileceklerini ve tahtta oturarak İsrail’in on iki oymağını
yargılayabileceklerini anlatır. Öğrencilerini son ana kadar seven İsa,
Petrus’un itirazına rağmen onların ayaklarını yıkar. Kendisi gibi alçakgönüllü olmalarını ister. Şimdi hepsi temiz
olmalarına rağmen içlerinden birinin kendisini inkâr edeceğini bildirir. Matta 26; Markos 14; Luka 22; Yuhanna 13; Mezmur
41; Daniel 9

247 İsa bunları söyledikten sonra ruhunda derin bir sıkıntı duyar ve yemek sırasında sofrada bulunanlardan
birinin kendisine ihanet edeceğini söyler. İnsanoğlu gitmek zorunda olduğu halde, O’na ihanet eden hiç
doğmamış olsaydı o adam için daha iyi olacağını belirtir. Öğrencileri çok üzülüp birbirlerine bakarlar ve teker
teker, “Ya Rab, kimdir o?” diye sorarlar. Kuzeni Yuhanna İsa’nın yanında oturmaktadır. Petrus ona kimden söz
ettiğini İsa’ya sorması için işaret eder. İsa lokmayı sahana batırıp kime verirse o olduğunu söyler. Yahuda İskarot
lokmayı alır almaz Şeytan onun içine girer. İsa, “Yapacağını tez yap” der ve Yahuda hemen dışarı çıkar. Ancak
diğerleri Yahuda’nın bir iş için gönderildiğini sanırlar. Matta 26; Markos 14; Yuhanna 13
248 İsa, İnsanoğlu’nun şimdi yüceltildiğini, Tanrı’nın da O’nda yüceltildiğini ve onlarla ancak kısa bir süre
daha beraber olacağını söyler. Onlara yeni bir buyruk vererek birbirlerini kendisinin onları sevdiği gibi
sevmelerini, böylece herkesin O’nun öğrencileri olduklarını
anlayacağını belirtir. Sonra Şeytan’ın onları buğday gibi kalburdan
geçirmek için izin aldığını, Çoban’ın vurulup sürüdeki koyunların
darmadağın olacağını, ama dirildikten sonra onlardan önce
Celile’ye gideceğini söyler. Petrus O’nunla birlikte zindana da ölüme
de gitmeye hazır olduğunu söyleyerek itiraz etse de, İsa imanını
yitirmemesi için dua ettiğini söyler. Geri döndüğünde diğerlerini
güçlendirmesini ister, ancak yine de horoz iki kere ötmeden kendisini
üç kez inkâr edeceğini bildirir. İsa öğrencilerine yanlarına para ve
kılıç almalarını, çünkü kendisinin yazılmış olduğu gibi suçlularla bir
sayılacağını söyler. Öğrencileri iki kılıç olduğunu söylerler, İsa da
onlara “Yeter!”der. Matta 26; Markos 14; Luka 22; Yuhanna 13; Yeşaya 53; Zekeriya 13
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249 Yemekten sonra İsa eline ekmek alıp şükrederek ekmeği böler ve öğrencilerine vererek, “Alın, yiyin, bu
benim bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın” der. Aynı şekilde kâseyi alıp şükrederek, “Bunu alın aranızda
paylaşın. Bu benim kanım, birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. Size doğrusunu söyleyeyim, Tanrı’nın
Egemenliği’nde tazesini içeceğim o güne dek, asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim. Beni anmak için
böyle yapın” der. Çünkü bu ekmeği ne zaman yer, bu kâseden ne zaman içerlerse, geri dönüşüne kadar
Rab’bin ölümünü ilan etmiş olurlar. Matta 26; Markos 14; Luka 22; 1.Korintliler 11; Yeremya 31
Rab’bin Sofrası (1.Korintliler 10-11; Matta 26)
250 İsa elçilerini onlara yer hazırlamak için Baba’ya gittiğini,
İsa
Mesih’i tekrar gelinceye dek anmak için, O’nun
yol, gerçek ve yaşamın kendisi olduğunu söyleyerek teselli eder.
bedenine ve kanına ortak olmak demektir.
O’nu görmenin Baba’yı görmek olduğunu, çünkü kendisinin
Baba’da, Baba’nın da kendisinde olduğunu söyler. Kendisine iman edenler O’nun yaptığı işleri, hatta daha
büyüklerini yapacak, böylece Baba Oğul’da yüceltilecektir. İsa’yı sevmek O’nun buyruklarını yerine getirmek
demektir. Baba’dan bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhu’nu göndermesini isteyecektir. Ancak dünya O’nu kabul
etmeyecektir. Fakat İsa yardım edecek ve sonsuza kadar onlarla birlikte olacaktır. Az sonra dünya artık
O’nu göremeyecek, ancak öğrencileri görecektir. O yaşadığı için öğrencileri de yaşayacak ve İsa’nın Baba’da,
onların İsa’da ve İsa’nın onlarda olduğunu anlayacaklardır. İsa’yı seveni Baba da sevecek ve kendini ona
gösterecektir. Baba’nın İsa’nın adıyla göndereceği Kutsal Ruh, onlara her şeyi öğretecek ve İsa’nın bütün
söylediklerini hatırlatacaktır. Onlara kendi esenliğini vererek, “Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın” der.
Baba’ya gideceği için sevinmelerini, çünkü Baba’nın O’ndan üstün olduğunu belirtir. Dünya İsa’nın Baba’yı
sevdiğini ve Baba’nın buyurduğu her şeyi yerine getirdiğini anlayacaktır. İsa ve öğrencileri bir ilahi
söyledikten sonra Zeytin Dağı’na giderler. Yuhanna 14; Matta 26; Markos 14; Luka 22; Yoel 2

251 İsa yolda kendisinin gerçek asma, öğrencilerinin çubuklar olduğunu ve Baba’nın asmayı daha verimli
hale getirmek için iman etmeyen çubukları budadığını söyler. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve
veremez, kurur ve yakılır. Baba çok meyve vermeleriyle yüceltilir, böylelikle İsa’nın öğrencileri olurlar. İsa,
öğrencilerini Baba’nın O’nu sevdiği gibi sevmektedir. Eğer İsa’nın buyruklarını yerine getirirlerse, tıpkı O’nun
Baba’nın buyruklarını yerine getirip sevgisinde kaldığı gibi, öğrencileri de O’nun sevgisinde kalırlar. İsa onlara
birbirlerini kendisinin onları sevdiği gibi uğruna canlarını verecek şekilde sevmelerini buyurur. İsa,
buyruklarını yerine getirirlerse sadece kulları değil, dostları olacaklarını söyler. Çünkü Baba’dan bütün
işittiklerini onlara bildirmiştir. Onlar İsa’yı değil, kalıcı meyve vermeleri için İsa onları seçmiştir. Dünyadan
olmadığınız için, dünyanın İsa adından dolayı tıpkı O’ndan ve Baba’dan nefret ettiği gibi, sizden de nefret
edeceğini unutmayın. Eğer İsa gelip onlara söylememiş, başka hiç kimsenin yapmadığı işleri yapmış olmasaydı
günahları olmazdı. Ancak Yardımcı O’na tanıklık edecektir, o yüzden öğrencileri de tanıklık etmelidir. Yuhanna
15

252 İsa öğrencilerine sinagoglardan atılacaklarını, onları öldüren herkesin Tanrı’ya hizmet ettiğini sanacağını
söyler. Gitmesinin onların yararına olduğunu, böylece Yardımcı’nın gelip O’na iman etmedikleri için dünyayı
günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda suçlu olduğuna ikna edecektir. Doğruluk konusunda, çünkü
Baba’ya gitmektedir ve dünyanın egemeni yargılanmıştır. Gerçeğin Ruhu geldiğinde onları tüm gerçeğe
yöneltecek ve İsa’yı yüceltecektir. Kısa süre sonra O’nu artık göremeyeceklerdir. Onlar yas tutarlarken dünya
sevinecektir. Ancak kısa süre sonra O’nu gördüklerinde kederleri sonsuz sevince dönüşecektir. Baba onlara
İsa’nın adıyla diledikleri her şeyi verecek ve sevinçleri tam olacaktır. İsa’yı sevdikleri ve Baba’dan çıkıp
geldiğine iman ettikleri için Baba da onları sevmektedir. Ancak artık dünyayı bırakıp Baba’ya dönmektedir. İsa
onlara dağılacakları saatin gelmekte olduğunu, ama Baba’nın kendisiyle olduğunu söyler. Bunları onlara
esenlikleri olsun diye anlatır. Dünyada sıkıntıları olacaktır, ama İsa dünyayı yendiği için cesur olmalıdırlar.
Yuhanna 16

253 Kidron Vadisi’ni geçmeden önce İsa gözlerini gökyüzüne kaldırıp artık
saat geldiği için Baba’ya yüksek sesle dua eder. Baba’dan dünya var
olmadan önce O’nun yanındayken sahip olduğu yücelikle yüceltilmesi ister.
Böylece Oğul da Baba’yı yüceltebilecektir. Çünkü Oğul’a, O’na verdiklerinin
hepsine sonsuz yaşam vermesi için bütün insanlık üzerinde yetki
vermiştir. Sonsuz yaşam Baba’yı ve O’nun gönderdiği İsa Mesih’i
tanımalarıdır. Sonra İsa öğrencilerini kötü olandan koruması için Kutsal
Baba’ya yakarır ve onları gerçek sözü ile kutsal kılmasını ister. İsa ayrıca
öğrencilerinin sözüyle kendisine iman edecekler için de dua eder. Baba ve
Oğul’da tam bir birlik içinde olmalarını ve dünyanın İsa’yı Baba’nın
gönderdiğine iman etmelerini ister. Baba’nın Oğlu’na beslediği sevginin ve
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kendisinin onlarda olması için Baba’nın adını onlara bildirmeye devam edecektir. Yuhanna 17
254 İsa öğrencileriyle birlikte Getsemani Bahçesi’nde otururken Petrus, Yakup ve Yuhanna’yı yanına alıp
uyanık olmalarını söyler. Ölesiye kederli olduğunu söyler, biraz ilerler ve yüzüstü yere kapanıp tek başına dua
etmeye başlar. Abba Baba’dan, mümkünse kâseyi kendisinden uzaklaştırmasını, ama O’nun değil Baba’nın
isteğinin olmasını ister. Gökten bir melek görünerek İsa’yı güçlendirir. Derin bir acı içinde olan İsa’nın teri
toprağa düşen kandamlalarını andırır. Duadan kalkan İsa, öğrencilerinin uyumuş olduklarını görür. Ayartılmamak
için dua etmelerini, çünkü ruhun istekli ama bedenin güçsüz olduğunu söyler. Sonra tekrar dua etmeye gider ve
döndüğünde ikinci kez uyuduklarını görür. O sırada yanında askerler, başkâhinler ve Ferisiler’le Yahuda gelir. İsa
onlara kimi aradıklarını sorunca, “Nasıralı İsa’yı” diye karşılık verirler. İsa, “Ben’im” deyince gerileyip yere
düşerler. Sonra İsa tekrar sorar ve öğrencilerinin gitmelerine izin verilmesini ister. Yahuda İsa’ya bir öpücükle
ihanet eder. Petrus başkâhinin Malkus adındaki kölesinin kulağını kılıçla keser. Ancak İsa kölenin kulağını
iyileştirir. Markos adındaki genç adam ve bütün öğrencileri O’nu
bırakıp kaçarlar. Matta 26; Markos 14; Luka 22; Yuhanna 18
255 İsa’yı sorgulayıp hakaret etmek için Kayafa’nın kayınpederi
Hanan’a götürürler. İsa Yüksek Kurul’un önüne çıkartılır ve yalancı
tanıklar İsa’yı tapınağı yıkıp 3 günde yeniden inşa edeceğini
söylemekle suçlarlar. Ancak tanıklıkları birbirini tutmaz. Sonunda
kurul Mesih ve güçlü gelecek İnsanoğlu olduğu için İsa’yı ölüme
mahkûm eder. Petrus ve Yuhanna Kayafa’nın avlusunda
beklemektedirler. Petrus üç kez İsa’yı tanıdığını inkâr eder, ama sonra
dışarı çıkıp tövbe eder. Yaptığına pişman olan Yahuda İskariot kendini
asar ve ihanetine karşılık aldığı 30 gümüşle satın alınan Kan Tarlası’na
(Hakeldema) gömülür. Matta 26-27; Markos 14; Luka 22; Yuhanna 18; Elçilerin İşleri 1;
Daniel 7
Yahuda İskariot’un Cehennem’de Gömüldüğü Hakeldema Adlı Yer
Yahuda İskariot’un gömüldüğü Kan Tarlası –Hevron Vadisi– bölgesinde bulunan
Hakeldama’nın arkeolojik fotoğraf turu:
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Archaeology/akeldama.html

256 İsa yargılanmak üzere Roma Valisi
Pontius Pilatus’a götürülür. Orada krallığının
bu dünyadan olmadığını ve gerçekten yana olan herkesin sesini işiteceğini söyler. Pilatus, “Gerçek nedir?”
diye sorar, sonra da İsa’nın suçsuz olduğuna karar verir. Ancak Yahudiler Celile’de halkı kışkırttığı için
öldürülmesini isterler. Böylece Pilatus İsa’yı Celile’nin o sırada Yeruşalim’de bulunan bölge valisi Hirodes
Antipas’a gönderir. Hirodes İsa’nın mucizeler
Julius Africanus, Thallus ve Phlegon’un İsa Mesih’in Çarmıha
gerçekleştirmesini ister. Ancak İsa Hirodes’e karşılık
Gerilmesi ve Daniel 9’daki Peygamberlikle İlgili Kaydı
vermeyince O’nu aşağılayıp alay ederek Pilatus’a geri
İ.S. yaklaşık 200 civarında yaşayan eski Hıristiyan tarihçi Julius
Africanus, Thallus ve Phlegon gibi, diğer eski yazarların 3 saat süren
gönderir. Böylece Pilatus ve Hirodes dost olurlar. Matta 27;

karanlık ve İsa Mesih’in çarmıha gerilmesi bağlamındaki görüşlerini
irdeler. Ayrıca çarmıha gerilme zamanını Daniel 9:20-27’deki
peygamberliğe göre hesaplar. Peygamberlik İsa döneminde kalabalık
bir Yahudi topluluğun yaşadığı Babil yakınında yapıldığından, Persli
Magi İsa’nın doğduğu yeri burada aramış olabilir.
http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf06.v.v.xviii.html

Markos 15; Luka 23; Yuhanna 18-19

257 Pilatus Yahudiler’e kendisinin ve Hirodes’in
İsa’yı suçsuz bulduğunu ve Fısıh Bayramı’nda
salıvermek istediğini söyler. Pilatus’un karısı kötü bir
rüya görmüştür ve İsa’yı salıvermesi için Pilatus’u
uyarır. Ancak Yahudiler İsa’nın çarmıha gerilmesi ve yerine suçlu Barabba’nın salıverilmesi için ısrar ederler.
Yahudiler, İsa’nın Tanrı’nın Oğlu olduğunu iddia ettiğini söyleyince Pilatus korkar ve İsa’ya özel olarak
nereden geldiğini sorar. Ancak İsa ona yanıt vermez. Pilatus İsa’yı salıvermek ister, ama Yahudiler O’nu
salıverirse Sezar’a ihanet edeceğini söylerler. Böylece Pilatus İsa’nın öldürülmesini emreder, ama O’nu
Yahudiler’e teslim ederek sorumluluğu üstünden atar. Matta 27; Markos 15; Luka 23; Yuhanna 18-19
258 Romalı askerler İsa’yı kamçılayıp alay ederler ve başına dikenli bir taç koyarlar. Kireneli Simun adında
bir adama İsa’nın çarmıhını taşıtırlar. Kadınlar O’nun için ağıt yakarlarken İsa çarmıha gerilmek üzere Golgota’ya
götürülür. Yine de Yeruşalim ve kentin başına gelecekler için ağıt yakar. İsa sabah dokuzda, biri sağında diğeri
solunda olmak üzere iki haydutla birlikte çarmıha gerilir. Bu arada askerler giysileri için kura çekerler. İsa,
“Baba, onları bağışla, çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar” diye dua eder. Pilatus İsa’nın başına “Yahudiler’in
Kralı” yazan bir yafta astırır. Başkâhinler ve diğerleri İsa’yla alay ederler, ama İsa kendisine iman eden
suçlulardan birine O’nunla birlikte cenette olacağını söyler. İsa, Yuhanna’ya annesiyle ilgilenmesini söyler
ve öğleden saat üçe kadar ülkenin üzerine karanlık çöker. Sonra İsa, “Tanrım, Tanrım, beni neden terk
ettin?” diye haykırır. Susuzluğunu gidermek için ekşi şarap içirilir. Bu arada halk İlyas’ın gelmesini bekler.
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Nihayet, “Tamamlandı” diyerek ruhunu Tanrı’ya teslim eden İsa Mesih ölür. Matta 27; Markos 15; Luka 23; Yuhanna 19;
Mezmur 22; Yeşaya 53

259 Romalılar ölümlerini hızlandırmak için suçluların bacaklarını kırarlardı. Ancak İsa ölmüş olduğundan
böğrüne mızrak saplarlar ve böğründen kanla su akar. O anda yer sarsılır, tapınaktaki perde yukarıdan aşağıya
doğru yırtılarak ikiye bölünür ve mezarlar açılır. İsa’nın başında bekleyen yüzbaşı bunları görünce dehşete
kapılır ve İsa’nın gerçekten Tanrı’nın Oğlu olduğunu itiraf eder. Herkes oradan dehşet içinde ayrılır. Yusuf
adında Aramatyalı bir zenginle Nikodim İsa’yı aceleyle Yusuf’un kendisi için yaptırdığı yeni mezara koyarlar ve
gün batımında mezarın girişini bir taşla kapatırlar. Başkâhinlerle Ferisiler, öğrencilerinin İsa’nın cesedini çalıp
önceden bildirdiği gibi üçüncü gün dirildiğini iddia etmemeleri için Pilatus’dan mezarı güvenlik altına alıp
mühürlemesini isterler. Matta 27; Markos 15; Luka 23; Yuhanna 19; Zekeriya 12

Diriliş ve İsa’nın Göğe Yükselişi
260 Üçüncü gün şafak sökmeden önce parlak giysilere bürünmüş bir
melek mezarın girişini açar ve nöbetçiler korkup kaçarlar. Şafak sökerken
Mecdelli Meryem, Yakup’un annesi Meryem, Yohanna ve Salome boş
mezarda iki melek görürler. Melekler onlardan Petrus ve öğrencilere,
İsa’yla Celile’de buluşmalarını söylemelerini ister. Petrus ve Yuhanna boş
mezara bakmaya koşarlar, ama henüz peygamberlikleri anlamadıklarından
şaşkına dönmüş bir halde oradan uzaklaşırlar. Mecdelli Meryem mezarın
başında tek başına ağlarken İsa’yı görünce önce O’nu bahçıvan sanır.
Ancak İsa ona adıyla seslenir ve
dokunmamasını, çünkü daha
Baba’nın yanına çıkmadığını, gidip diğerlerine, “Benim Babam’ın ve sizin
Babanız’ın, benim Tanrım’ın ve sizin Tanrınız’ın yanına çıkıyorum”
dediğini söylemesini ister. İsa diğer kadınlara da görünür; kadınlar O’na
tapınırlar ve öğrencilerine kendisiyle Celile’de buluşmalarını söylemelerini
yineler. Bu arada başkâhinler askerlere yüklü para vererek valiye
öğrencilerinin gece gelip İsa’nın cesedini çaldıklarını söylemelerini isterler.
Bu söylenti Yahudiler arasında bugün de yaygındır. Matta 28; Markos 16; Luka
24; Yuhanna 20

261 İsa, Emmaus yolunda iki öğrencisine görünür ve onlarla birlikte yürürken Mesih’le ilgili peygamberlikleri
açıklar, sonra gözlerinin önünden kaybolur. Öğrenciler hemen koşup diğerlerine haber verirler. Ardından
Petrus’a görünür. O akşam elçileriyle birlikte yemek yiyerek etten kemikten olduğunu kanıtlar ve Kutsal Ruh’u
Adonay (Kyrios) Rab Anlamına
Gelir
İsa Hakkındaki
Peygamberlik Bildirilerinden Bazıları (ve gerçekleşmeleri)
http://www.newadvent.org/cathen/01146a.htm
1. Mezmur
2 – Tanrı’nın Oğlu olacak (Luka 1)
27. Mezmur 2-Yahudiler ve öteki uluslar O’na saldıracak (Elçilerin İşleri 4)
2. Yaratılış 17 – İbrahim’in soyundan olacak (Galatyalılar 3) 28. Mezmur 118 – Yahudi yöneticiler O’nu reddedecek (Matta 21)
3. Mezmur 132 – Davut’un soyundan olacak (Elçilerin İşleri 13)29. Mezmur 41 – Bir arkadaşı tarafından ihanete uğrayacak (Yuhanna 13)
4. Daniel 9 – Yeryüzündeki hizmetinin zamanlaması (Luka 2)
30. Zekeriya 13 – Öğrencileri O’nu terk edecekler (Matta 26)
5. Yeşaya 7 – Bakireden doğacak (Matta 1; Luka 2)
31. Zekeriya 11 – 30 gümüş karşılığında satılacak (Matta 26)
6. Mika 5 – Beytlehem’de doğacak (Matta 2)
32. Zekeriya 11 – Parayla bir çömlekçinin tarlası satın alınacak (Matta 27)
7. Yeremya 31 – Beytlehem’de doğacak çocuklar katledilecek (Matta 2)33. Yeşaya 42 – Şefkatli ve yumuşak huylu olacak (Matta 12;
İbraniler 4)
8. Hoşea 11 – Mısır’dan çağrılacak (Matta 2)
34. Mezmur 69, Yeşaya 63 – Kardeşleri O’nu reddedecek (Yuhanna 1, 7)
9. Malaki 3 – Vaftizci Yahya’dan sonra gelecek (Matta 3)
35. Yeşaya 8 – Bir sürçme taşı olacak (Romalılar 9; 1.Petrus 2)
10. Yeşaya 11 – Tanrı’nın Ruhu’yla meshedilecek (Matta 3) 36. Yeşaya 50-53 – Kendisine vurulacak ve kamçılanacak (Yuhanna 19)
11. Yasa’nın Tekrarı 18 – Musa gibi bir peygamber olacak (Elçilerin İşleri 3)
37. Yeşaya 53 – Acılara sabırla boyun eğecek (Matta 26-27)
12. Mezmur 110 – Melkisedek gibi bir kâhin olacak (İbraniler 5)
38. Yeşaya 53 – Suçlularla bir sayılacak (Markos 15)
13. Yeşaya 61 – Halka yönelik hizmetinin doğası (Luka 4)
39. Çıkış 12, Mezmur 34 – Hiçbir kemiği kırılmayacak (Yuhanna 19)
14. Yeşaya 9 – Celile’de hizmet edecek (Matta 4)
40. Zekeriya 12 – Bedeni deşilecek (Yuhanna 19)
15. Zekeriya 9 – Yeruşalim’e bir eşek üzerinde girecek (Matta 21)
41. Yeşaya 53 – Zenginlerin yanına gömülecek (Matta 27)
16. Malaki 3 – Hizmeti tapınakla da ilgili olacak (Yuhanna 2)
42. Mezmur 16 – Bedeni çürümeyecek (Elçilerin İşleri 2)
17. Yeşaya 53 – Yoksul ve sade biri olacak (Markos 6; 1.Petrus 2)
43. Mezmur 16, Yeşaya 26 – Ölümden dirilecek (Luka 24)
18. Yeşaya 53 – Başkaları uğruna acı çekecek (Matta 20, 27)
44. Mezmur 68 – Göğe yükselecek (Luka 24; Elçilerin İşleri 1)
19. Yeşaya 53 – Kendisini öldürenler için yakarışta bulunacak (Luka 23)45. Mezmur 110 – Tanrı’nın sağında oturacak (İbraniler 1)
20. Yeşaya 53-İnsanlar O’nun yaraları sayesinde şifa bulacak (Markos 16)
46. Zekeriya 6 – Göksel bir kâhin olacak (Romalılar 8)
21. Mezmur 78 – Benzetmeler kullanarak öğretecek (Matta 13)
47. Yeşaya 28 – Kilisenin köşe taşı (1.Petrus 2)
22. Yeşaya 35 – Mucizeler yapacak (Matta 11; Yuhanna 11)
48. Mezmur 2 – Siyon’da egemenlik sürecek (Luka 1; Yuhanna 18)
23. Mezmur 22 – Suçlanacak ve acı çekecek (Romalılar 15; Luka 22)62
49. Yeşaya 11 – Öteki uluslar O’nun ardından gidecek(Elçilerin İşleri10)
24. Mezmur 22 – O’nunla alay edip giysilerini bölüşecekler (Matta 27)50. Mezmur 45 – Adil bir yönetici (Yuhanna 5; Vahiy 19)
25. Mezmur 22 – Çarmıha gerilecek, terk edilecek (Matta 2; Yuhanna 19)51. Mezmur 72, Daniel 7 – Tüm uluslara hükmedecek (Filipililer 2)
26. Mezmur 69 – İçmesi için kendisine sirke verilecek (Matta 27)
52. Yeşaya 9, Daniel 7 – Egemenliği sonsuza dek sürecek (Luka 1)

almaları için onların üzerine üfler. Başkalarının günahlarını bağışlamalarını söyler. Ancak Tomas onlarla
birlikte olmadığından inanmaz. 8 gün sonra elçiler Tomas da yanlarındayken Celile’de İsa’yı tekrar görürler.
Tomas, “Rabbim ve Tanrım” diye bağırır. Markos 16; Luka 24; Yuhanna 20; 1.Korintliler 15
262 İsa Taberiye Gölü’nün kenarından Petrus, Yakup, Yuhanna, Tomas ve Natanel’e nasıl çok büyük miktarda
balık tutacaklarını anlatır. Sonra onlarla birlikte yemek yer ve Petrus’a üç kez kendisini sevip sevmediğini sorar.
Her defasında da koyunlarını otlatmasını söyler. Petrus’un nasıl öleceğini de bildirir, ama Yuhanna’nın ölümü
hakkında konuşmak istemez. Bu nedenle Yuhanna’nın ölmeyeceğine dair söylentiler yayılır. İsa elçileri ve 500
kişiyle daha Celile’deki bir dağda buluşur ve onlara, “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu
nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla
vaftiz edin; size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle
birlikteyim” der. İman edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır: O’nun adıyla cinleri kovacaklar, yeni
dillerle konuşacaklar, öldürücü bir zehir içseler bile zarar görmeyecekler ve hastaları iyileştirecekler. Matta 28;
Markos 16; Yuhanna 21; 1.Korintliler 15; Daniel 12; Elçilerin İşleri 4

263 İsa daha sonra kardeşi Yakup’a ve diğer bütün elçilere tekrar görünür. İsa öğrencilerine toplam 40 gün
boyunca görünüp peygamberlikleri ve Tanrı’nın Egemenliği’ni anlatır: “Şöyle yazılmıştır: Mesih acı çekecek
ve üçüncü gün ölümden ölümden dirilecek; günahların bağışlanması
için tövbe çağrısı da Yeruşalim’den başlayarak bütün uluslara
O’nun adıyla duyurulacak. Sizler bu olayların tanıklarısınız. Ben de
Babam’ın vaat ettiğini size göndereceğim. Ama siz, yücelerden
gelecek güçle kuşanıncaya dek kentte kalın. Yeruşalim’den
ayrılmayın, Baba’nın verdiği ve benden duyduğunuz sözün
gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki, Yahya suyla vaftiz etti, ama sizler
birkaç güne kadar Kutsal Ruh’la vaftiz edileceksiniz.” Luka 24; Elçilerin
İşleri 1; 1.Korintliler 15; Vahiy 7

264 İsa öğrencilerini Beytanya yakınındaki Zeytin Dağı’na
götürdüğünde O’na, “Ya Rab, İsrail’e egemenliği şimdi mi geri
vereceksin?” diye sorarlar. İsa onları, “Baba’nın kendi yetkisiyle
belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri bilmenize gerek yok. Ama
Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim’de, bütün
Yahudiye ve Samiriye’de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım
olacaksınız” diye yanıtlar. Sonra ellerini kaldırarak onları kutsar,
öğrencilerinin gözleri önünde göğe alınır ve bir bulut O’nu alıp
gözlerinin önünden uzaklaştırır. İsa giderken gözlerini göğe dikip
bakarlar. Tam o sırada beyaz giysiler içinde iki melek yanlarında belirip,
“Aranızdan göğe alınan İsa’nın göğe çıktığını nasıl gördünüzse, aynı
şekilde geri gelecektir” der. Öğrenciler İsa’ya tapınırlar ve büyük sevinç
içinde Yeruşalim’e dönerek tapınakta sürekli Tanrı’yı överler. Markos 16;
Luka 24; Elçilerin İşleri 1

63

10

Elçilerin İlk İşleri

265 Elçiler, aralarında İsa’nın annesi ve kardeşlerinin de bulunduğu 120 kişiyle kaldıkları evin üst katında
buluşurlar ve Yahuda İskariot’un yerine Mattiya’yı seçerler. Pentikost Bayramı’nda Kutsal Ruh rüzgarın esişi
ve ateşten diller şeklinde öğrencilerin üzerine iner ve öğrenciler Yeruşalim’de toplanan insanlara başka dillerle
konuşmaya başlarlar. Bu arada Petrus İsa’yla ilgili peygamberlikleri açıklar. Aralarında Pentikost Bayramı
için Yeruşalim’de bulunan Partlar, Medler,
Elamlılar, Mezopotamya, Yahudiye, Kapadokya,
Pontus, Asya İli, Frikya, Pamfilya, Mısır,
Libya’nın Kirene’ye yakın bölgelerinde
yaşayanlar, Romalılar, Giritliler ve Araplar’ın
da bulunduğu yaklaşık 3.000 kişi vaftiz edilir.
Elçiler her gün tapınakta buluşurlar ve imanlı
sayısı gittikçe artar. Elçilerin İşleri 1-2; Yoel 2; Mezmur 16,
110

Bir gün Petrus’la Yuhanna saat üçte, her gün
tapınağın Güzel
Kapısı’nda dilenen
doğuştan kötürüm
bir adamı iyileştirirler. Kalabalık
toplanınca Petrus İsa’yla ilgili
peygamberlikleri anlatır, O’nun
dirildiğini ve tövbe etmeleri
gerektiğini söyler. Ancak kâhinler
onları hapse atarlar. Ertesi gün,
Hanan, Kayafa ve iyileştirdikleri
adamın da bulunduğu yüksek
kurula çıkartılan Petrus Kutsal Ruh’la dolar ve onların çarmıha
gerdiği İsa Mesih’in adıyla adamın iyileştiğini, göğün altında
insanları kurtarabilecek başka hiçbir ad olmadığını ilan eder. Kurul üyeleri onları tehdit ederler, ama elçiler
“Tanrı’ya itaat etmeliyiz” diyerek yanıtlarlar. Kurul üyeleri onları
Pavlus’un İ.S. 63’te Naklettiği Öğretiler
serbest bırakmak zorunda kalırlar, çünkü bütün Yeruşalim mucizeyi
(1.Timoteos 3:16)
öğrenmiştir. Petrus ve Yuhanna arkadaşlarının yanına dönerek dua
“Kuşkusuz Tanrı yolunun sırrı büyüktür. O,
ederler, sonra Kutsal Ruh’la dolarlar ve toplandıkları ev sarsılır.
266

bedende göründü, Ruh'ça doğrulandı,
meleklerce görüldü, uluslara tanıtıldı,
dünyada O'na iman edildi, yücelik içinde
yukarı alındı.”

Elçilerin İşleri 3-4; Yasa’nın Tekrarı 6 & 18; Yaratılış 22; Mezmur 8 & 118; Yeşaya 53

267 Öğrenciler birlik içindedirler ve birbirlerine yardım etmek için
her şeylerini paylaşırlar. Barnaba (Yusuf) bir tarla satar ve onlara
yardım etmek için parasını elçilere verir. Ancak Hananya ve Safira paylaşma konusunda Kutsal Ruh’a yalan
Lucian’ın Hıristiyanlarla Alay Edişi
İkinci yüzyılda yaşamış olan bir Yunanlı hiciv yazarı, İsa’nın bilge kabul edildiğini, çarmıha
gerildiğini, elçilerinin O’na tapındığını, birbirlerine kardeş gibi davrandıklarını, başka ilahları
reddettiklerini, ölümsüz olduklarına inandıklarını, iman öğretilerini kabul ettiklerini, her
şeylerini aralarında paylaştıklarını ve kendi kutsal yazıları olduğunu teyit eder.
http://www.sacred-texts.com/cla/luc/wl4/wl420.htm
Bkz. Paragraf 11-13

söyleyince ikisi de aniden düşüp ölürler, böylece Tanrı’ya yönelik
saygı artar. Elçiler düzenli olarak tapınakta Süleyman’ın
Eyvanı’nda toplanmaktadırlar. Dışarıdan olanlar bile onlara büyük
saygı duymaktadır, böylece imanlı sayısı sürekli artar. Çevre
kasabalardan getirilen hastalar, yoldan geçerken hiç değilse
Petrus’un gölgesi üzerlerine düşsün diye sokaklara yatırılır ve hepsi
iyileşir. Elçilerin İşleri 4-5
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268 Öfkelenen başkâhinlerle Sadukiler elçileri hapse attırırlar, ama o
gece bir melek tapınakta öğretmeleri için onları serbest bırakır. Gün
doğarken elçileri getirtmek
Pavlus’un İ.S. 55’te Naklettiği Öğretiler
üzere yollanan adam
(1.Korintliler 11:23-26)
“Size ilettiğimi ben Rab'den öğrendim. Ele
nöbetçilerle korunan ve
verildiği gece Rab İsa eline ekmek aldı, şükredip
kilitli zindanın boş
ekmeği böldü ve şöyle dedi: ‘Bu sizin uğrunuza
olduğunu görür. Şaşkın
feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle
durumdaki kurula elçilerin
yapın.’ Aynı biçimde yemekten sonra kâseyi alıp
tapınakta olduğu
şöyle dedi: ‘Bu kâse kanımla gerçekleşen yeni
söylenince korkmalarına
antlaşmadır. Her içtiğinizde beni anmak için
rağmen elçileri getirtip
böyle yapın.’ Bu ekmeği her yediğinizde ve bu
kâseden her içtiğinizde, Rab'bin gelişine dek
kurula itaat etmemekle
Rab'bin ölümünü ilan etmiş olursunuz.”
suçlarlar ve İsa’nın
ölümünden onları sorumlu tutarlar. Fakat Petrus, “İnsanlardan çok,
Tanrı’nın sözünü dinlemek gerek” diyerek onların çarmıha gerdiği
İsa’yı Tanrı’nın diriltip kendi sağına yükselttiğini, İsrail’in
günahlarından tövbe etmesi için O’nu Önder ve Kurtarıcı yaptığını
söyler. Bunun üzerine kurul çok öfkelenir ve onları yok etmek ister.
Ancak halk arasında saygın Kutsal
Yasa öğretmeni Gamaliel, sahte
mesihlerin yok olup gittiğini, ama
kurulun Tanrı’yla savaşamayacağını
söyler. Böylece elçiler kamçılattırılıp
salınırlar, ama İsa’nın adına hakarete
layık görüldükleri için oradan sevinç
içinde ayrılırlar ve her gün tapınakta
hiç ara vermeden öğretmeye devam
ederler. Elçilerin İşleri 5; Yasa’nın Tekrarı 6

Pavlus’un İ.S. 55’te Naklettiği Öğretiler
(1.Korintliler 15:1-8)
“Şimdi, kardeşler, size bildirdiğim, sizin de
kabul edip bağlı kaldığınız Müjde'yi anımsatmak
istiyorum. Size müjdelediğim söze sımsıkı
sarılırsanız, onun aracılığıyla kurtulursunuz.
Yoksa boşuna iman etmiş olursunuz. Aldığım
bilgiyi size öncelikle ilettim: Kutsal Yazılar
uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü,
gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün
ölümden dirildi. Kefas'a (Petrus), sonra
Onikiler'e (Havariler) göründü. Daha sonra da
beş yüzden çok kardeşe (öğrenciler) aynı anda
göründü. Bunların çoğu hâlâ yaşıyor, bazılarıysa
öldüler. Bundan sonra Yakup'a, sonra bütün
elçilere, son olarak zamansız doğmuş bir
çocuğa benzeyen bana da göründü.”
Pavlus’un İ.S. 48’deki Uyarısı
(Galatyalılar 1:6-12)
“Sizi Mesih'in lütfuyla çağıranı bırakıp değişik
bir müjdeye böylesine çarçabuk dönmenize
şaşıyorum. Gerçekte başka bir müjde yoktur.
Ancak aklınızı karıştırıp Mesih'in Müjdesi'ni
çarpıtmak isteyenler vardır. İster biz, ister
gökten bir melek size bildirdiğimize ters düşen
bir müjde bildirirse, lanet olsun ona! Daha önce
söylediğimizi şimdi yine söylüyorum: Bir kimse
size kabul ettiğinize ters düşen bir müjde
bildirirse, ona lanet olsun! Şimdi ben insanların
onayını mı, Tanrı'nın onayını mı arıyorum?
Yoksa insanları mı hoşnut etmeye çalışıyorum?
Eğer hâlâ insanları hoşnut etmek isteseydim,
Mesih'in kulu olmazdım. Kardeşlerim, yaydığım
Müjde'nin insandan kaynaklanmadığını
bilmenizi istiyorum. Çünkü ben onu insandan
almadım, kimseden de öğrenmedim. Bunu
bana İsa Mesih vahiy yoluyla açıkladı.”

269 Yeruşalim’deki öğrenci sayısı
ciddi biçimde artar, hatta bunların arasına
birçok kâhin de katılır. Kilikya’daki Tarsus
kentinden İstefanos Benyamin oymağından tutucu
bir Ferisi ve Gamaliel’in öğrencisidir. Kuzenleri
Andronikus ve Yunya hali hazırda öğrenci ve
Pavlus’un İ.S. 63’te Naklettiği Öğretiler
önderdirler ve bir gün onunla birlikte hapse
(2.Timoteos 2:8-13)
atılacaklardır. Grekçe konuşan Yahudiler kendi
“Yaydığım Müjde'de açıklandığı gibi, Davut'un
soyundan olup ölümden dirilmiş olan İsa Mesih'i
dullarına gerekli yardımı yapmadıklarını öne
anımsa. Bu Müjde uğruna bir suçlu gibi zincire
sürünce, aralarında İstefanos ve müjdeci
vurulmaya
kadar varan sıkıntılara katlanıyorum.
Filipus’un da bulunduğu yedi görevli atanır. İman
Ama Tanrı'nın sözü zincire vurulmuş değildir.
ve Kutsal Ruh’la dolu olan İstefanos harikalar
Bunun içindir ki, seçilmişler uğruna her şeye
yaratır, Kilikya ve diğer yerlerde Yahudiler’le yaptığı tartışmaları
dayanıyorum. Öyle ki, onlar da sonsuz yüceliğin
kazanınca Yüksek Kurul’un
yanısıra Mesih İsa'da olan kurtuluşa kavuşsunlar.
önüne çıkartılır. İsa’nın tapınağı
Şu güvenilir bir sözdür: ‘O'nunla birlikte
öldüysek, O'nunla birlikte yaşayacağız.
yıkacağını ve Musa’nın törelerini
Dayanırsak, O'nunla birlikte egemenlik süreceğiz.
değiştireceğini söylemekle
O'nu inkâr edersek, O da bizi inkâr edecek. Biz
suçlanır. İstefanos kurula
sadık kalmasak da, O sadık kalacak. Çünkü kendi
Musa’nın bir peygamberin, yani
özüne aykırı davranamaz.’”
İsa’nın geleceğini önceden
bildirdiğini, Süleyman’ın dönemine kadar Tanrı’nın bir tapınağı bile
olmadığını, ama onların atalarının her zaman Kutsal Ruh’a karşı gelip
peygamberleri öldürdüklerini söyler. Bu sözler üzerine çok öfkelenen kurul
üyeleri İstefanos’u öldürmek için taşlarlarken o Tanrı’nın sağında duran
İsa’yı görür. İsa’dan ruhunu almasını ve katillerini bağışlamasını ister.
Bu arada katillerin kaftanlarının başında beklemekte olan Pavlus İstefanos’un öldürülmesini izleyerek
onayladığını gösterir. Elçilerin İşleri 6–7 & 21-23; Romalılar 16; Filimon 3; Galatyalılar 1; Yasa’nın Tekrarı 18; 1.Krallar 8
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270 Yeruşalim’deki kiliseye karşı korkunç bir baskı dönemi
Yuhanna’nın İ.S. 97’de Naklettiği Öğretiler
başlar. Pavlus öğrencileri
(1.Yuhanna 4:2)
Pavlus’un İ.S. 60’ta Naklettiği Öğretiler
“İsa Mesih'in beden alıp dünyaya geldiğini
evlerinden çıkartıp hapse
(Filipililer 2:5-11)
kabul eden her ruh Tanrı'dandır. Tanrı'nın
attırtır, böylece Yahudiye ve
“Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun.
Ruhu'nu bununla tanıyacaksınız.”
Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde,
Samiriye’nin her tarafına
Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak
dağılıp İsa’yı anlatırlar. Bu arada elçiler Yeruşalim’de kalırlar.
saymadı. Ama kul özünü alıp insan
Müjdeci Filipus Samiriye Kenti’nde Mesih’i tanıtmaya başlar,
benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana
belirtiler gerçekleştirir ve hastaları iyileştirir. Böylece aralarında
bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak
büyücü Simun’un da bulunduğu birçok kişi İsa Mesih’in adıyla
ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun
vaftiz olur. Bunu görmeleri için oraya gönderilen Petrus’la Yuhanna
eğip kendini alçalttı. Bunun için de Tanrı
O'nu pek çok yükseltti ve O'na her adın
dua edip ellerini Samiriyeliler’in üzerine koyunca onlar da Kutsal
üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki, İsa'nın
Ruh’la dolarlar. Büyücü Simun elçilerden bu yetkiyi satın almaya
adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer
kalkışınca Petrus onu azarlar. Daha sonra bir melek müjdeci Filipus’u
altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil,
Gazze’ye inen yola gönderir. Filipus burada, Yeşaya 51’de söz edilen
Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in
adamın kim olduğunu soran Etiyopyalı bir görevliyle karşılaşır ve
Rab olduğunu açıkça söylesin.”
onu vaftiz eder. Filipus o kişinin Tanrı’nın kurbanlık kuzusu İsa
Mesih olduğunu anlatır. Bundan sonra müjdeci Filipus Aşdot’tan kuzeyde Sezariye’ye kadar bütün kentlerde
herkese İsa Mesih’i anlatır. Elçilerin İşleri 8; Yuhanna 12; Yeşaya 53; Yeremya 30–31
271 Pavlus öğrencileri tehdit eder, hatta Şam’da onları yakalamak için başkâhinden yetki bile alır. Ancak Pavlus
öğrencileri yakalamak amacıyla yanındaki adamlarla birlikte Şam’a giderken İsa ona görünür. Pavlus’un gözleri
görmez, sonra da İsa onu öteki uluslara Rab’bin adını duyurmaya gönderir! İsa, isteksiz öğrenci Hananya’ya
da görünür; Şam’daki Pavlus’u iyileştirmesini söyler.
Bu arada Pavlus görümünde Hananya’nın geldiğini
görür. Pavlus vaftiz edilmesine rağmen öğrenciler ona
güvenmemektedirler. Böylece Pavlus Arabistan’a gider
ve İsa Mesih ona ne öğreteceğini gösterir. Daha sonra
Şam’a dönen Pavlus, uzun süre sinagoglarda İsa’nın
Tanrı’nın Oğlu ve Mesih olduğunu öğretmeye başlar.
Ancak Yahudiler onu öldürmek için düzen kurunca,
kentin surlarından sarkıtılan bir küfe içinde kaçar.
Elçilerin İşleri 9 & 26; Galatyalılar 1

Pavlus’un İ.S. 56’da Naklettiği Öğretiler
(Romalılar 10:8-10)
“Ne deniyor? ‘Tanrı sözü sana yakındır, ağzında ve
yüreğindedir.’ İşte duyurduğumuz iman sözü budur.
İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın
O'nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen,
kurtulacaksın. Çünkü insan yürekten iman ederek
aklanır, imanını ağzıyla açıklayarak kurtulur.”
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Pavlus 3 yıl sonra Petrus ve Yeruşalim’deki endişeli elçileri ziyaret eder. Barnaba onun Şam’da nasıl iman
ettiğini anlatır. Böylece Pavlus orada kalarak kendisini öldürmek için düzen
kurulana kadar dili Grekçe olan Yahudilerle tartışır. Pavlus tapınakta dua
ederken Kutsal Ruh oradan uzaklaşması için onu uyarınca Pavlus Tarsus’a
geri gönderilir. Petrus birçok kentteki öğrenciyi ziyaret eder, Lidda’da
Eneas adındaki bir felçliyi iyileştirir ve birçok kişi iman eder. Petrus
Yafa’da Tabita’yı diriltir ve uzunca bir süre derici Simun’un evinde kalır.
Bir melek dindar bir adam olan ve yoksullara yardım eden yüzbaşı
Kornelius’a Tanrı’nın dualarını kabul ettiğini, Yafa’da derici Simun’un
evindeki Petrus’u çağırmak için adamlarını göndermesini söyler. Böylece
Kornelius özel yardımcılarından birini iki uşağıyla birlikte gönderir. Ertesi
gün, Kornelius’un adamları kente yaklaşırlarken, Petrus bir görümde
kendisine üç kez bir çarşafın içindeki
murdar, ama Tanrı’nın temiz kıldığı
yiyecekleri yemesinin söylendiğini görür. Petrus ve bazı öğrenciler müjdeci
Filipus’un yaşadığı Sezariye’ye giderler ve Petrus Kornelius’un akraba ve
yakınlarına Tanrı’nın bütün uluslardan insanları kabul ettiğini söyler. Sonra
Kutsal Ruh öteki uluslardan
olanların üzerine iner ve yeni
dillerle konuşmaya başlarlar.
Böylece vaftiz edilirler ve
Petrus birkaç gün onların
yanında kalır. Elçilerin İşleri 9–10 & 22;
272

Markos 1; Yuhanna 12; Yaratılış 22; Yeşaya
52

273 Diğer uluslardan
öğrenciler olduğu haberi
Yeruşalim’de hızla yayılır ve sünnet konusunda endişeler yaratır.
Petrus döndüğünde Kutsal Ruh’la vaftizi anlatır ve öğrenciler öteki
ulusları kabul ederler. Kıbrıslı ve
Kireneli öğrenciler, Suriye’nin
Antakya Kenti’ndeki Grekler’e
İsa Mesih’i anlatarak
birçoklarının iman etmesini

Roma İmparatoru Neron’un Hıristiyanlar’a Yaptığı Zulümler Hakkında Suetonius’un Kaydı
Romalı tarihçi Suetonius İsa’nın elçilerine Elçilerin İşleri 11:26’da belirtildiği gibi Mesihçiler
(Hıristiyanlar) adının verildiğini ve inançları yüzünden Neron’dan zulüm gördüklerini teyit eder.
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Suetonius/12Caesars/Nero*.html
Bkz. Paragraf 16

sağlarlar. Elçiler Antakya’da olanları duyunca, oradakilere
öğretmesi için Kıbrıslı Barnaba’yı gönderirler. Barnaba
Tarsus’daki Pavlus’dan yardım alır. Öğrenciler ilk kez
Antakya’da Hıristiyan adıyla anılırlar. Yeruşalim’den
Antakya’ya bazı peygamberler gelir ve Peygamber Hagavos
kıtlık olacağını bildirir. Kıtlık Roma İmparatoru Klavdius
döneminde yaşanır. Antakya’da toplanan yardımlar Barnaba
ve Pavlus eliyle Yeruşalim’e gönderilir. Pavlus üçüncü göğe
götürülür, görümler, vahiyler, söylenmesi yasak olan ve
dille anlatılamayan sözler alır. Elçilerin İşleri 11; 2.Korintliler 12; Luka
3; Yeşaya 52

Matta İncil’i (Peygamberlik sözleri İsa ile gerçekleşir – İbranice yazılmıştır) Tanrı’nın bakire Meryem’den önce
kullandığı Tamar, Rahav, Rut ve Bat-Şeva gibi sıra dışı kadınları kaydeder.1 İsa’nın aslında Beytlehem’de doğduğunu,
daha sonra Nasıra’da yaşamaya başladığını anlatır ve Vaftizci Yahya’nın İsa’yı kabul ettiğini vurgular.2-4 Sonra
Dağdaki Vaaz’ı nakleder.5-7 Bundan sonra İsa’nın hastaları iyileştirmesini, cinleri kovmasını ve 12 havariyi seçmesini
anlatır.8-11 İsa Şabat Günü’nün efendisidir ve diriliş aracılığıyla gösterdiği Yunus’un belirtisi, yetkisini kanıtlar.12
İsa’nın gücü ve görünümünün değişmesinde Tanrı’nın Egemenliği görülür.13-20 İsa’nın Yahudi önderlerle
Yeruşalim’deki son yüzleşmesi anlatılır.21-23 Sonra İsa’nın Zeytin Dağı’nda yaptığı konuşmayla Yahudiler’i
Yeruşalim’in üzerine gelecek yıkımdan kaçmaları için uyardığı aktarılır.24-25 Son olarak da, İsa’nın yargılanması,
ölümü, mezara konması ve dirilişi ile tüm uluslara yönelik Büyük Buyruk kaydedilir.26-28
274
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275 Kral I. Hirodes Agrippa Yahudiler’i memnun etmek için Yuhanna’nın kardeşi Elçi Yakup’u öldürtür,
hatta Petrus’u da dört takım askerin gözetiminde, Fısıh Bayramı’ndan sonra öldürülmek üzere hapse attırır. Ama
bir melek Petrus’u serbest bırakır. Petrus Markos’un annesi Meryem’in evinde toplanan öğrencilerle buluşur ve
hizmetçileri Roda şaşkına döner. Çok öfkelenen Hirodes Petrus’un nöbetçilerini idam ettirince Petrus başka yere
saklanır. Ancak Tanrı’ya ait olan yüceliği kendine mal ettiği için bir melek Sezariye’de Hirodes’i öldürür.
Öğrencilerin sayısı artmaya ve yayılmaya devam eder. Barnaba ve Pavlus, Barnaba’nın kuzeni Markos’la
birlikte Antakya’ya dönerler. Antakya’daki peygamberler ve öğretmenler arasında Pavlus, Barnaba, Şimon Niger,
Kireneli Lukius ve Hirodes’i tanıyan Menahem vardır. Rab’be tapınıp oruç tutarlarken Kutsal Ruh Pavlus ve
Barnaba’yı özel bir göreve atar. Elçilerin İşleri 12 & 13; Koloseliler 4

Pavlus’un İlk Müjdeleme Yolculuğu
276 Pavlus ve Barnaba İsa Mesih Müjdesi’ni duyurmaya
gönderilirler ve yanlarına Markos’u da alırlar. Barnaba’nın
yaşadığı Kıbrıs’a giderler ve Salamis’deki sinagogda
öğretirler. Sonra adayı baştanbaşa geçerek Baf’a gelirler.
Orada büyücü ve sahte peygamber Baryeşu ile
karşılaşırlar ve onu kör ederler. Vali Sergius Pavlus iman
eder. Oradan denize açılıp Perge ve Pamfilya’ya dönerler.
Belki de Pavlus daha öne çıktığından Markos Yeruşalim’e
dönmüş olabilir. Elçilerin İşleri 4 & 13
277 Pavlus ve Barnaba Pisidya sınırındaki Antakya’ya
giderek sinagogda konuşurlar. Birçok kişi iman eder ve
halk onları tekrar çağırır. Ertesi hafta, halk dinlemek için sinagogda toplanır, ama bazı kıskanç Yahudiler olay
çıkartırlar. Pavlus Yahudiler’e Tanrı’nın sözünü ilk onlara iletmeleri gerektiği halde, şimdi öteki uluslara
gittiklerini söyler ve bu haber yayılır. Bunun üzerine Yahudiler Pavlus’un bölgeden atılması için halkı kışkırtırlar.
Pavlus ve Barnaba Konya’daki sinagoga giderler; orada uzun süre kalarak mucizeler gerçekleştirince birçok
Yahudi ve diğer uluslardan insanlar iman ederler. Ancak iman etmeyenlerin kendilerini hırpalayıp taşa tutmak
için düzen kurduklarını öğrenince oradan kaçarlar. Elçilerin İşleri 13
Tanrı’nın Gözünde Makbul Dindarlık (Yakup 1)
Tanrı'nın gözünde temiz ve kusursuz dindarlık, kişinin
sıkıntı çeken öksüzler ve dullarla ilgilenmesi ve kendini
dünyanın lekelemesinden korumasıdır.
& 14

278 Sonra Listra’ya giderler ve doğuştan
sakat bir adamı iyileştirirler. Bunun üzerine
halk onlara tanrıları Zeus ve Hermes gibi
tapınmaya kalkışınca Pavlus ve Barnaba halkı
engellerler. Antakya ve Konya’dan gelen
Yahudiler halkı kendi taraflarına çekerek
Pavlus’u taşlarlar ve öldüğünü sanarak
bırakırlar. Ancak bazı Galatyalılar Pavlus’un yaralarını iyileştirirler ve birçoğu iman eder. Ertesi gün, Pavlus
ve Barnaba birçok öğrenci edindikleri Derbe’ye giderler. Daha sonra, Pavlus ve Barnaba Listra, Konya ve
Antakya’ya geri dönerek öğrencilerine cesaret verirler ve önderler seçerler. Nihayet Suriye’deki Antakya’ya
dönerek, tüm uluslardan insanların Tanrı’ya iman ettiğini bildirirler. Elçilerin İşleri 14; Galatyalılar 4; Yaratılış 12
279 Yakup’un Mektubu (12 oymaktan bütün Yahudi öğrencilere) Sıkıntılara ve denenmelere dayanın ve imanla
dua edin. Tanrı bilgelik verir. Tanrı’nın gözünde dindarlık öksüzler ve dullarla ilgilenmek ve lekesiz olmaktır.1
Yoksullarla zenginlere eşit muamele gösterin. İmanın ortaya çıkması İbrahim ve Rahav’da olduğu gibi iyi işlerin
ortaya çıkmasını sağlar.2 Dizginlenemeyen dil insanı cehenneme götürür, ama Tanrı’nın bilgeliği barış getirir.3
Tanrı’ya bağımlı olun, ama İblis’e karşı direnin. Bütün tasarılarımızın Tanrı’nın elinde olduğunu bilin.4 Haksız servet
edinenler Tanrı’nın yargısından korksun. Sıkıntılarda sabırlı olun. İmanla edilen dua aynen İlyas’a olduğu gibi bize de
güç ve şifa sağlar. Günah yoluna sapanları döndürün.5
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280 Yahudiye’den gelen bazı Yahudiler, Antakya’daki öteki
uluslardan öğrencilerin kurtulmaları için sünnet olmaları
gerektiğini söylerler. Yeruşalim’deki bu anlaşmazlığı gidermek için
Pavlus, Barnaba ve bir Grek olan Titus gönderilir. Pavlus ve
Barnaba, Fenike ve Samiriye bölgelerinden geçerlerken öteki
uluslardan olanların nasıl iman ettiklerini anlatırlar. Yeruşalim’de
onları elçiler ve ihtiyarlar karşılar ve öteki uluslara yaptıkları ilk
müjdeleme yolculuğunu anlatırlar. Ancak Ferisi öğrenciler öteki
uluslardan olanların sünnet olmaları ve Musa Yasası’na
uymaları gerektiği konusunda ısrar ederler. Bunun üzerine
Petrus, Tanrı’nın daha ilk baştan bütün ulusları lütfuyla kabul
ettiğini söyleyerek Yahudiler’in bile uygulayamadığı yasaları öteki
uluslara diretmenin gereksiz olduğunu belirtir. Daha sonra Petrus
ve Barnaba Tanrı’nın öteki uluslarda gerçekleştirdiği mucizeleri
anlatırlar ve bütün topluluk susar. Nihayet İsa’nın kardeşi Yakup
Elçiler’in Mektubu’nu okur: “Öteki uluslardan olanlara
fuhuştan ve Yahudiler’i öfkelendirmemek için putlara sunulan
kurbanların etini yemekten, kandan ve boğularak öldürülen
hayvanların etini yemekten kaçınmaları gerektiğini
bildirmeliyiz.” Barsabba ve Silas bunu iletmek üzere
Ruh’un Meyvesi (Galatyalılar 5)
onlarla birlikte Antakya’ya gönderilir. Pavlus ve Barnaba
1. Sevgi
4. Sabır
7. Bağlılık
tekrar Antakya’da öğretirler, sonra da ikinci müjdeleme
2. Sevinç
5. Şefkat
8. Yumuşak huyluluk
3. Esenlik
6. İyilik
9. Özdenetim
yolculuğuyla öteki uluslardan olan öğrencilerini ziyaret
etmeye karar verirler. Ancak Barnaba’nın kuzeni Markos’u
tekrar yanlarına alıp almama konusunda aralarında ciddi bir anlaşmazlık çıkar. Elçilerin İşleri 15; Galatyalılar 2; Yaratılış 12;
Amos 9

Pavlus’un Galatyalılar’a Mektubu (Sünnet yanlılarının yanlış öğretileri üzerine yazılmıştır) Tanrı’nın
lütfuna ek olarak koşullar getirmeye çalışanları dinlemeyin. Sadece bir tek Müjde vardır ve İsa onu bizzat
Pavlus’a vermiştir.1 Pavlus ve Barnaba bile elçilerle sünnet konusunda uzlaşmaya varmıştır. Ancak Pavlus, Yakup’un
gönderdiği bazı Yahudiler onları korkutunca öteki uluslardan olanları dışlamaya başladıkları için Petrus’u ve ayrıca
Barnaba’yı azarlamak zorunda kalır.2 Kurtuluş sadece imanla gelir. Kurtuluşu sağlayan Kutsal Yasa’yı izlemek
değil, iman yolunu izlemektir.3 Yasa köle eder, ama Kutsal Ruh’la gelen yaşam, günahtan gerçek özgürlüğü
getirir.4-5 Tanrı’yı kandıramazsınız. İnsan ne ekerse onu biçer. Tanrı’nın Ruhu’nun sizde işlemesine izin verin.6
281

11

Pavlus’un İkinci Müjdeleme Yolculuğu

282 Barnaba ve Markos Kıbrıs’ı tekrar ziyaret ederler. Bu arada Pavlus ve Silas Suriye ve Kilikya bölgelerini
dolaşarak, Derbe ve Listra’ya uğrarlar. Listra’da annesi Yahudi olan Timoteos da onlara katılır. Pavlus,
Timoteos’un babasının Grek olduğunu bilen Yahudiler’i kızdırmamak için onu sünnet eder. Daha sonra
Pavlus, Silas ve Timoteos gittikleri her yerde Yeruşalim’deki elçilerle ihtiyarların aldığı kararları bildirirler,
böylelikle elçiler güçlenir. Frikya ve Galatya bölgesine giderler, sonra da Asya’ya geçmeye çalışırlar, ama Kutsal
Ruh onları engelleyince Misya’dan geçerler ve Bitinya bölgesine gitmek isterler. Ancak Kutsal Ruh onları yine
engeller. Nihayet bir liman kenti olan Troas’a gelirler.
Pavlus’un burada gördüğü bir görümde Tanrı Müjde’yi
duyurmaları için Avrupa’daki Makedonya’ya gitmelerini
söyler ve
Luka da
onlara katılır
(Luka,
Elçiler’in
İşleri
Kitabı’nda
‘biz’ demeye
başlar).
Elçilerin İşleri 15
& 16
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283 Filipi’ye giderek ırmak kıyısındaki dua yerinde İsa Mesih’i anlatırlar. Tiyatira Kenti’nden Lidya ve ailesi
vaftiz edilir ve onun evinde kalırlar. Evodiya, Sintihi, Sizigos ve Klement burada Pavlus’un yardımcıları arasına
katılırlar. Pavlus peşlerini bırakmayan falcı bir kızın içindeki cini çıkartır. Ancak kızın sırtından para kazanan
efendileri halkı kışkırtarak öğrencilerin dövülüp hapse atılmasını isterler. Gece yarısı Pavlus ve arkadaşları ilahiler
söylerlerken şiddetli bir depremle tutukevinin bütün kapıları açılır ve onların kaçtığını düşünen zindancı kendini
öldürmek ister. Ancak onu durdurup İsa Mesih’i anlatırlar. Zindancı kurtulmak için ne yapması gerektiğini sorar.
“Rab İsa’ya iman et, sen de ev halkın da kurtulursunuz” diye cevap verirler. Böylece zindancı onları evine
götürüp yaralarını yıkar ve sabah ailesiyle birlikte vaftiz edilir. Yargıçlar Pavlus’un Roma vatandaşı olduğunu
öğrenince onları serbest bırakırlar. Böylece Pavlus ve arkadaşları Lidya’nın evindeki kardeşlere veda ettikten
sonra oradan ayrılırlar. Elçilerin İşleri 16; Filipililer 4; Yeşaya 53
284 Selanik’te ileri
gelen kadınların
yanı sıra iman eden
birçok Yahudi ve
öteki uluslardan insanlar sinagoga giderler. Ancak bunu
kıskanan Yahudiler kentte kargaşa çıkartarak, Pavlus’un ev
sahibi Yason’u İsa’nın Kral olduğunu söylediği
gerekçesiyle kent yetkililerinin önüne sürüklerler. Yason
kefaletle serbest bırakılır; o gece öğrenciler Pavlus’la Silas’ı
Veriya Kenti’ndeki sinagoga gönderirler. Burada da bazı
önde gelen kadınların yanı sıra birçok Yahudi ve öteki
uluslardan insanlar iman ederler. Bunlar İsa Mesih’le
ilgili peygamberlikleri teyit etmek için gayret gösterirler. Ancak Selanik’teki kıskanç Yahudiler Pavlus’un
Veriya’daki hizmetlerini haber alınca halkı kışkırtmak için oraya da giderler. Bunun üzerine öğrenciler Pavlus’u
gemiyle Atina’ya götürürler. Bu arada Silas ve Timoteos yardım etmek için bir süre daha kalırlar. Pavlus, Silas ve
Timoteos’un bir an önce Atina’ya gelmelerini ister; Timoteos Selanik’e gider. Elçilerin İşleri 17; 1.Selanikliler 2
Hıristiyan İnancında Vaftiz
(1.Petrus 3; Matta 28; Elçilerin İşleri 16)
Kişinin, İsa Mesih'in dirilişiyle sağlanan
temiz vicdanla kendini Tanrı’ya sunmasıdır.

285 Pavlus Atina’daki sinagogda İsa Mesih’i anlatır ve çarşı meydanının putlarla dolu olduğunu görür.
Epikürcü ve Stoacı filozoflar onu Ares Tepesi Kurulu’nda konuşmaya davet ederler. Pavlus onlara, yeri ve
göğü yaratan, bütün ulusları kontrol eden, hatta bir sunak yaptıkları Bilinmeyen Tanrı’yı anlatır: “Bunu,
kendisini arasınlar ve el yordamıyla da olsa bulabilsinler diye yaptı. Aslında Tanrı hiçbirimizden uzak değildir.
Nitekim, ‘O’nda yaşıyor ve hareket ediyoruz; O’nda varız.’ Tanrı geçmiş dönemlerin bilgisizliğini görmezden
geldi; ama şimdi her yerde herkesin tövbe etmesini buyuruyor. Çünkü dünyayı, atadığı Kişi aracılığıyla adaletle
yargılayacağı günü saptamıştır. Bu Kişi’yi ölümden diriltmekle bunun güvencesini herkese vermiştir.” Ölülerin
dirilmesiyle ilgili sözleri duyunca birçokları alay eder, ama kurul üyesi Dionisios ve Damaris adlı bir kadın
Roma İmparatoru Klavdius’un Yahudiler’i Roma’dan Kovması Hakkında Suetonius’un Kaydı
gibi, başka kişiler
Romalı tarihçi Suetonius, İ.S. yaklaşık 49’da İmparator Klavdius’un, Elçilerin İşleri 18:2’de Akvila ve Priskilla’ya olduğu gibi
de iman ederler.
Elçilerin İşleri 17; Yeşaya 6566; Amos 9

Hıristiyan imanlıları rahatsız ettikleri için Yahudiler’i Roma’dan kovduğunu anlatır.
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Suetonius/12Caesars/Claudius*.html
Bkz. Paragraf 25

286 Pavlus Korint’e gider, orada Roma İmparatoru Klavdius tarafından diğer Yahudiler’le birlikte
Roma’dan kovulan Akvila ve Priskilla ile kalır, onlarla birlikte çadır yapar. Silas ve Timoteos Makedonya’dan
gelirler ve Pavlus sinagogda Müjde’yi öğretmeye devam eder. Ancak
Yahudiler karşı çıkınca Pavlus sinagogun bitişiğindeki Titius Yustus’un
evinde öteki uluslardan insanlara yönelir. Sinagog yöneticisi Krispus ve
bütün ailesi iman ederler. İsa bir görümde Pavlus’a, “Korkma, konuş,
susma! Ben seninle birlikteyim; hiç kimse sana dokunmayacak, kötülük
yapmayacak. Çünkü bu kentte benim halkım çoktur” der. Böylece Pavlus
orada bir buçuk yıl kalır. Pavlus Timoteos’u tekrar Selanik’e gönderir ve
Timoteos imanlılarla ilgili iyi haberlerle döner. Elçilerin İşleri 18; 1.Korintliler 1 & 9;
2.Korintliler 11
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287 Pavlus’un Selanikliler’e 1. Mektubu (Baskılara dayanın) Makedonya ve Ahaya’daki imanlılar Selanikliler’in
sadakatini överler.1 Pavlus’un onlara nasıl içten hizmet ettiğini ve onun söylediklerini insan değil, imanlılarda etkin
olan Tanrı sözü olarak kabul ettiklerini unutmayın.2 Pavlus, Timoteos’un Selanik’ten getirdiği güzel haberler için
Tanrı’yı över.3 Temiz kalın ve birbirinizi sevin. “Rab’bin gelişinde önce Mesih’e ait ölüler dirilecek. Sonra yaşamakta
olanlar onlarla birlikte Rab’bi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek
Rab’le birlikte olacağız.”4 Rab’bin günü hiç beklenmedik bir anda, insanlar, “Her şey güvenlik ve esenlik içinde”
dedikleri bir anda gelecek ve yıkım getirecek. Önderlik edenlerin değerini bilin, boş gezenleri uyarın, Ruh’un ateşini
söndürmeyin ve peygamberlik sözlerini küçümsemeyin.5 Daniel 7 & 12; Vahiy 12 & 13

288 Birçok Korintli vaftiz edilir. Ancak Vali Gallio Ahaya’yı yönetmeye başlayınca, Yahudiler Pavlus’a karşı
bir ayaklanma başlatıp onu mahkemeye çıkartırlar ve sinagog yöneticisi Sostenis’i döverler. Ama Gallio olup
bitenlere hiç aldırmaz. Elçilerin İşleri 18
289 Pavlus’un Selanikliler’e 2. Mektubu (İsa’nın gelişi hakkında yanılgılar) Pavlus onların sorunlarını
bilmektedir, ama İsa yeryüzüne döndüğünde her şeyi düzene koyacaktır.1 İsa’nın döndüğü ve Rab’bin Günü’nün
zaten geldiğine dair sanki Pavlus söylemiş gibi iletilen sahte peygamber sözlerine inanmayın. İmandan dönüş
başlayacak ve yasa tanımaz adam kendisini Tanrı ilan ederek Tanrı’nın Tapınağı’na oturacak. Ardından bu adamı
şimdilik engelleyen güç ortadan kalkacak. Bu adam Şeytan’ın etkinliğiyle mucizeler ve yanıltıcı belirtiler gösterecek.
Tanrı bile gerçeği sevmeyenlerin, kurtulmak istemeyenlerin üstüne yalana inanmaları ve yargılanmaları için yanıltıcı bir
güç gönderecek.2 Hizmetlerinde Pavlus için dua edin ve boş gezenlerden uzak durun.3

290 Pavlus adakta bulunduğu için Korint’te saçlarını kestirir, sonra da Akvila ve Priskilla ile Suriye’ye gitmek
üzere gemiyle yola çıkar. Yolda Efes’e uğrarlar, Akvila ve Piskilla orada kalır. Pavlus oradaki sinagogda
Müjde’yi anlatır. Yahudiler daha fazla kalmasını isterler, ama
kabul etmez, eğer Tanrı dilerse yine döneceğini söyler. Pavlus
sonra gemiyle Sezariye’ye gider, Yeruşalim’de öğrencilerle
buluşur ve Suriye Antakya’sına geri döner. Elçilerin İşleri 18
291 Pavlus Antakya’da öğrencilerle çokça vakit geçirir. Bu
arada, İskenderiyeli iyi eğitilmiş bir Yahudi olan Apollos,
Efes’teki sinagogda İsa ile ilgili gerçekleri, hatta Yahya’nın
vaftizini anlatmaktadır. Bunun üzerine, Akvila ve Piskilla
İsa’yla ilgili Müjde’yi ona daha doğru biçimde açıklarlar.
Efes’teki kardeşler Apollos’u iyi karşılamaları için Korint,
Ahaya’daki öğrencilere mektup yazarlar. Apollos orada onlara
çok yardımcı olur, Yahudiler’le yaptığı tartışmalarda İsa’nın
Mesih olduğunu kanıtlar. Elçilerin İşleri 18

Pavlus’un Üçüncü Müjdeleme Yolculuğu
292 Galatya ve Frigya’daki öğrencileri ziyaret edip cesaretlendirmek için Pavlus tekrar yola çıkar. Efes’e
vardığında on iki öğrenciyle karşılaşır. Onlara Kutsal Ruh’u alıp almadıklarını sorar. Öğrenciler sadece Yahya’nın
öğretisine dayanarak vaftiz olduklarını söylerler. Bunun üzerine Pavlus onları
İsa’nın adıyla vaftiz eder. Ellerini onların üzerine koyunca öğrenciler
bilmedikleri dillerle konuşup peygamberlik etmeye başlarlar. Pavlus 3 ay
boyunca Efes’teki sinagogda öğretir, ama bazı Yahudiler açıkça kötülemeye
başlarlar. Böylece Pavlus öğrencilerini Tiranus’daki dershaneye götürüp 2
yıl boyunca orada öğretir ve Asya İli’ndeki herkes Müjde’yi öğrenir. Elçilerin
İşleri 18 & 19
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293 Tanrı, Pavlus’un eliyle olağanüstü mucizeler yaratır. Öyle
ki, giysileri bile hastaları iyileştirip içlerindeki kötü ruhları
çıkartır. Yahudi başkâhin Skeva’nın 7 oğlu ‘Pavlus’un tanıttığı
İsa’nın adıyla’ bir adamın içindeki kötü ruhu çıkarmaya
çalışırlar, ancak İsa’yı ve Pavlus’u tanıdığını söyleyen kötü ruh
onları tanımadığını söyleyerek döver. Bunun üzerine İsa’ya
yönelik saygı artar; imanlılar 50.000 gümüş değerinde
büyücülükle ilgili kitap yakarlar ve Rab’bin sözü orada
güçlü biçimde etkinlik kazanır. Elçilerin İşleri 19
294 Pavlus Korint’i ziyaret eder ve günah içinde yaşayanları
uyarır. Sonra Efes’e dönerek oradan Korintliler’e, suç işleyen
öğrencilerle arkadaşlık yapmamalarını öğütler. Daha sonra
Pavlus, Kloi’nin ailesinden Korintli kardeşler arasında
çekişmeler olduğuna dair rahatsız edici bir duyum alır. Korintli
öğrenciler de Pavlus’a bir mektup yazarak fuhuş ve putlara sunulan yiyecekleri yeme konusunda sorular
sorarlar. Pavlus Yeruşalim’e dönerken Makedonya ve Ahaya’dan geçip sonra da Roma’ya gitmeyi planlar.
Böylece Timoteos ve kentin haznedarı Erastus’u Makedonya ve Korint’e gönderir. Elçilerin İşleri 19; 1.Korintliler 1, 4, 5, 7,
16; 2.Korintliler 13 & 16; Romalılar 16

295 Palus’un Korintliler’e 1. Mektubu (Sorunlar hakkında ikinci mektup) Pavlus, Apollos, Petrus ve İsa yanlıları
arasında bölünmeler vardır, ama herkes bir olmalıdır.1 Sade ve içten imanı sürdürün, insan bilgeliği ve felsefe yerine
Tanrı’nın Ruhu’na güvenin.2-4 Üvey annesiyle birlikte olan adamı aranızdan kovun ve ahlaksızlığın yayılmasını
engelleyin.5 İmansızlar önünde kötü duruma düşmemek için aranızdaki anlaşmazlıkları mahkemeye çıkmadan
çözün.6 Evlilik Tanrı’nın cinsellik için şartıdır ama bekarlığın sağladığı özgürlüğün de kendince yararları vardır. 7
Kendi özgürlüğünüzü öne sürüp örneğin, putlara adanmış et yiyeyerek başkalarının vicdanını zedelemeyin, onlar için
bir daha et yememeyi bile göze alan Pavlus gibi olun.8-10 Rab’bin Sofrası’nın kutsal olduğunu anlayın.11 Tanrı’nın
Kutsal Ruhu imanlılara bilgelik, bilgi, iman, iyileştirme yeteneği, mucizeler, peygamber sözleri, idrak, öteki dillerde
konuşmak ve herkesin tek vücut halinde birlik ve uyum içinde işlev görmesi için armağanlar bahşeder. Kutsal Ruh
elçileri, peygamberleri, öğretmenleri ve başkalarını onlara yardım etmekle görevlendirir. Ama her şey sevgiyle
yapılmadığı takdirde bütün armağanlar yararsızdır. Tanrı’nın bütün armağanlarını isteyin, ama özellikle diğerlerine
fayda sağlayan armağanları isteyin ve bunları herkesin yararı için toplantılarınızda kullanın.12-14 Dirilişi inkar eden
şüphecileri reddedin. Çünkü Mesih dirilmemişse imanımız boştur. Mesih geri dönünce dirilip çürümez bedenlere
kavuşacağız ve Mesih egemenliği Baba Tanrı’ya teslim edince son gelecek ve ölüm yenilecek.15 Yahudiye’deki
kardeşlerinize yardım etmek için Galatyalılar gibi aranızda para toplayın. Pavlus Pentikost Günü’nden sonra
Makedonya’yı ve onları ziyaret etmeyi planlar. O yüzden geldiğinde Timoteus’a yardımcı olun ama Apollos şu anda
onları ziyaret edemez.16
Ruhsal Hizmetler
6. Hastaları iyileştirenler (1Ko.12)
11. Vaiz ve çobanlar (Ef.4)
7. Yönetme yeteneği olanlar (1Ko.12)
12. Müjdeciler (Ef.4, Elç.8 ve 21)
8. Çeşitli dillerle konuşanlar (1Ko.12)
13. Teşvik edenler (Rom.12)
9. Önderler & İhtiyarlar (1Ti.3 ve 5; Tit.1)
14. Bağış verenler (Rom.12)
10. Hizmetkârlar & kilise gönüllüleri (1Ti.3)
15. Merhamet ve güler yüz gösterenler (Rom.12)
Ruhsal Armağanlar (1.Korintliler 12-14)
yönelik tepkileri
1. Bilgece Konuşma
4. Hastaları İyileştirme
7. Ruhları Ayırt Etme
2. Bilgi İletme
5. Mucize Yapma Olanakları 8. Dillerle Konuşma
3. Ruh aracılığıyla İman
6. Peygamberlik
9. Dilleri Çevirme

1. Elçiler (1Ko.12)
2. Peygamberler (1Ko.12)
3. Öğretmenler (1Ko.12)
4. Mucize yapanlar (1Ko.12)
5. Yardımcılar (1Ko.12)

296

Pavlus mektubuna

öğrenmesi ve yardım paralarını toplaması için Titus’u Korint’e gönderir.
Kuyumcu Dimitrios Hıristiyanlar yüzünden Artemis Tapınağı’ndan sağladığı
kazançtan yoksun kaldığı gerekçesiyle Efes’te bir ayaklanma başlatır, belediye
yazmanı araya girene kadar Derbeli Gayus’la Selanikli Aristarhus’u tehdit
eder. Pavlus ve arkadaşları Asya İli’nde öldürüleceklerini düşündükleri bir anda
Tanrı onları kurtarır. Ortalık sakinleşince Pavlus Efes’ten ayrılır, Korint’teki
kardeşlerin mektubuna nasıl bir tepki verdiklerini öğrenmek amacıyla Titus’u
bulmak üzere Troas ve Makedonya’ya gider. Titus iyi kabul ettiklerini ve
gerekli değişiklikleri yaptıklarını söyler. Daha sonra Pavlus Makedonya’yı
dolaşarak vaızlar verir ve yüklü miktarda bağış parası toplar. Fakat sonra
Timoteus Yahudi yetkililerin Korint’te kendilerini Pavlus’dan üstün
görerek övündükleri haberini getirir. Elç.İş. 19 & 20, 2Kor 1, 2, 7 ,8, 12, 15
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297 Pavlus’un Korintliler’e 2. Mektubu (Titus, Pavlus’un üçüncü teşvik mektubunu getirir) Pavlus Korint’i ilk
başta planlandığı gibi Makedonya’ya gelmeden önce ziyaret etmediğini, çünkü ziyaretinin teşvik edici olabilmesi için her
şeyin yolunda olduğundan emin olmak istediğini anlatır.1 Üvey annesiyle birlikte olduğu için aranızdan
uzaklaştırdığınız adamı, tövbe ettiği için bağışlayın ve artık ona destek olun.2 Kutsal Yasa’dan farklı olarak İsa’nın
bildirisini duyurmak büyük sorumluluk ister. Çünkü artık doğrudan Tanrı’ya hesap veriyoruz.3-4 Tanrı’ya hizmet
etmeyi ciddiye alın. Çünkü hepimiz mutlaka Tanrı’nın karşısına çıkmak zorundayız. Sorunlarımız olduğunda O’na
başvurmalıyız.5-7 Titus’un Pavlus’u ziyaret etmesine kadar bağış toplanmasına yardımcı olun.8-9 Pavlus kendisini
küçümseyen Yahudi ziyaretçilerin gururu konusunda uyarılarda bulunur. Pavlus elçiliğini kanıtlayan önemli deliller
olmasına rağmen, güçsüzlüklerinde kendi gücü yerine Tanrı’nın gücüne güvenmektedir. Pavlus bu konuyla Korint’e
geldiğinde ilgilenecektir.10-13

298 Pavlus bu ziyaretleri sırasında sık sık hapse atılmış, dayak yemiş, defalarca ölüm tehdidi almış, beş defa
39’ar kez kamçılanmış, üç kez sopayla dövülmüş, bir
kez taşlanmış, üç kez gemi kazası atlatmış, bütün bir
gün ve geceyi açık denizde geçirmiş, her yerde
nehirler, soyguncular, Yahudiler, öteki uluslardan
insanlar ve sahte imanlıların tehditlerine maruz
kalmıştır. Çoğu zaman uykusuz, aç, üşümüş ve çıplak
olarak yolculuk yapmıştır. İllirikum’da mucizeler
yapıp vaazlar veren Pavlus Korint’in ötesine,
muhtemelen İspanya’ya gitmeyi planlar. Pavlus,
Timoteos, Efesli Trofimus, Gayus ve Erastus 3 ay
boyunca Yunanistan ve Korint’i ziyaret ederler. Elçilerin
İşleri 20 & 22; Romalılar 15; 2.Korintliler 10 & 11

Tanrı İsa Mesih Aracılığıyla Sonsuz Yaşam Verir
(Romalılar 3): Herkes günah işler ve Tanrı’nın buyruklarını çiğner
(Romalılar 6): Günah hepimize ölüm getirir
(Romalılar 6): Yaşam, Tanrı’nın İsa Mesih aracılığıyla verdiği armağandır
(Romalılar 5): Sadece İsa Mesih bizi Tanrı katında aklayabilir
(Romalılar 10): İsa Mesih’e iman etmeli ve bu imanımızı ikrar etmeliyiz
(Romalılar 5): Tanrı’yla ancak İsa Mesih sayesinde barışabiliriz
(Romalılar 8): Mesih’e ait olanlara hiçbir mahkûmiyet yoktur
(Romalılar 8): Tanrı’nın Mesih’teki sevgisinden bizi hiçbir şey ayıramaz
(Efesliler 2): Tanrı bizi yaptığımız iyi işlere dayanarak değil, imanla ve lütufla
kurtarır. Öyle ki Tanrı’yla birlikte iyi olanı yapalım

299 Pavulus’un Romalılar’a Mektubu (Tanrı’ya iman) Pavlus muhtemelen kuzenlerinin övgüyle söz ettiği
Romalı öğrencileri ziyaret etmeyi umar. Tanrı kendisine iman edenlere yaşam verir. Ama karanlık ve kötülük,
gerçeğe engel olmaktan ve Tanrı’yı görmezlikten kaynaklanır; halbuki Tanrı’nın görünmez nitelikleri,
yarattıkları aracılığıyla açıkça görülmektedir.1 Yahudiler ve öteki uluslar Tanrı’nın gözünde eşittir. O yüzden önemli
olan sadakat ve itaattir.2 Bütün insanlar aynı biçimde günahın boyunduruğu altındadır ve İsa Mesih Tanrı’nın
sağladığı tek kurtuluş yoludur.3 Yahudiler’in Kutsal Yasası’ndan önce, Tanrı’ya iman eden ve Tanrı tarafından kabul
edilen İbrahim, imanlılara örnek olmalıdır.4 Nasıl ki Adem’in suçu yüzünden insanlığa ölüm geldiyse, bir tek adamın,
İsa Mesih’in aracılığıyla yaşam verilmiştir.5 Günaha hizmet etmek sadece ölüm getirir. Ama Tanrı İsa aracılığıyla
bizlere sonsuz yaşam armağanını vermiştir.6 İçimizde iyiyi yapma isteği olsa bile doğamız gereği günaha yenik
düşeriz.7 İçimizdeki Tanrı Ruhu bize günaha galip gelme gücünü verir.8 Tanrı hepimizi çağırır. İsrail önceden
bildirildiği gibi tökezlemiştir, ama Tanrı bu durum aracılığıyla Yahudiler’i ve öteki ulusları İsa’da birleştirmiştir.9-11
Bedenlerinizi Tanrı’ya sunun, başkalarına hizmet edin, iyi ilişkiler kurun ve zayıflara yardım edin. Pavlus bağış paralarını
Yeruşalim’e götürdükten sonra Roma’yı ziyaret etmeyi planlar.12-16 Yaratılış 15-17; Mezmur 14, 53, 140; Yeşaya 8-9
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Pavlus Suriye’ye gitmek için denize açıldığında Yahudiler ona tuzak kurarlar. Bunun üzerine Pavlus ve
Luka Filipi’ye kaçar. Bu arada, Timoteos, Gayus, Trofimos,
Tihikos, Aristarhus ve diğerleri gemiyle Troas’a giderler.
Pavlus ve Luka Fısıh Bayramı’nı Filipi’de kutlayıp
diğerleriyle Troas’ta buluşmak üzere denize açılırlar. Pavlus
Troas’ta bir hafta kalır ve Pazar günü gece yarısına kadar
imanlılarla konuşur. Bu arada uykuya dalan Eftihos ikinci
kattan aşağı düşer, ama Pavlus onu ölümden diriltir ve gün
doğarken imanlılar oradan ayrılır. Yalnız kalmak isteyen
Pavlus, daha önceden gemiyle oraya gelenlerle buluşmak
üzere Asos’a gider. Sonra hep birlikte gemiyle Milet’e
giderler. Pavlus Efesli ihtiyarları çağırarak Kutsal Ruh’un
kendisini zincirler ve sıkıntıların beklediğine dair uyardığını
ve onları bir daha göremeyeceğini düşündüğünü söyler.
Öğrencileri, onları İsa’dan uzaklaştırmak isteyen
aralarındaki düşmanlardan korumalıdırlar. Daha sonra
Pavlus gemiyle Sur Kenti’ne gider ve elçilerle bir hafta
geçirir. Müjdeleme yolculuğu Sezariye’de son bulur. Burada
Eusebius’un Elçi Filipus Hakkındaki Kaydı
peygamberlik eden evlenmemiş dört kızı bulunan Müjdeci
Bu eski Hıristiyan tarihçi, Elçi Filipus’un Elçilerin İşleri
Kitabı’ndaki Müjdeci Filipus’la muhtemel ilişkisini yansıtan
Filipus’un evinde kalır. Elçilerin İşleri 20 & 21
300

olayları anlatır.
http://www.newadvent.org/fathers/250103.htm
Bkz: Bölüm 31, Paragraf 2-6

Pavlus’un Roma’daki ilk tutukluluğu

301 Yeruşalim’den
ziyarete gelen Hagavos adlı peygamber, Pavlus’un kuşağıyla kendi
ellerini bağlayarak Pavlus’un Yeruşalim’de tutuklanacağını bildirir.
Bunun üzerine, Sezariye’deki elçiler oraya gitmemesi için Pavlus’a
yalvarırlar, ama Pavlus oraya Rab İsa’nın adına gittiği konusunda
ısrar eder. Pavlus Yeruşalim’de Kıbrıs’daki ilk öğrencilerinden biri olan
Minason’un evinde kalır. Ertesi sabah İsa’nın kardeşi Yakup’la ihtiyarları
görmeye ve onlara öteki uluslardan birçok kişinin de öğrenciler arasına
katıldığını anlatmaya giderler. İhtiyarlar da Pavlus’a birçok Yahudi’nin
iman ettiğini, Musa’nın Yasası’nı her zamankinden fazla savunduklarını
ve Pavlus’un öyle olmadığına dair çıkan söylentiler karşısında onu
eleştirdiklerini bildirirler. Pavlus’un sorun çıkmasını engellemek için
aralarından adak adamış dört kişiyi alarak Musa’ya saygısını göstermek
için tapınakta yardım etmesini isterler. Ancak Pavlus’u tapınakta gören
bazı Efesli Yahudiler, Grek Trofimos’u beraberinde tapınağa soktuğu
iddiasıyla halkı kışkırtırlar. Romalı komutan Lisias Pavlus’u kurtarır ve
kalabalığa konuşmasına izin verir. Pavlus Yahudiler’e ölümden dirilen
İsa’nın kendisini öteki uluslara gönderdiğini söyleyince kalabalık onu
tekrar öldürmeye çalışır. Romalılar Pavlus’u kendi ordugâhlarına
götürürler, ama Roma vatandaşı olduğu için sorgulamazlar. Elçilerin İşleri
21 & 22

302 Ertesi gün, Lisias yüksek
kurulda başkâhin Hananya’nın
karşısına çıkartılan Pavlus’un
savunmasını dinler. Pavlus dirilişle
ilgili bütün sorunların çözüldüğünü
söyleyince, Ferisiler’le Sadukiler bu
konuya öylesine şiddetle karşı
çıkarlar ki, Romalılar Pavlus’u tekrar
kurtarmak zorunda kalırlar. O gece
İsa Pavlus’a görünüp, “Cesur ol!
Yeruşalim’de benimle ilgili nasıl
tanıklık ettinse, Roma’da da öyle tanıklık etmen gerekir” der. Ertesi gün,
Pavlus’un yeğeni Lisias’ı Yahudiler’in Pavlus’u öldürmek için tuzak
kurdukları konusunda uyarınca Lisias Pavlus’u silahlı muhafızlar eşliğinde
Sezariye’deki Roma Valisi Feliks’e gönderir. Elçilerin İşleri 22 & 23
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303 5 gün sonra, Hananya ve hatip Tertullus Pavlus’u Vali Feliks’e
şikayet ederler. Ancak Pavlus sorun çıkarmaya çalışmadığını, konunun
sadece din olduğunu anlatır. Feliks gerçeği bilmesine rağmen davayı
erteler. Birkaç gün sonra Feliks ve Yahudi olan karısı Drusilla,
Pavlus’un Mesih İsa’ya olan inancını dinlerler. Ancak Pavlus gelecek
olan yargı gününden bahsederken Feliks korkuya kapılıp onu
susturur. Rüşvet beklentisi içindeki Feliks Pavlus’u 2 yıl hapiste tutar
ve bu arada onunla sık sık konuşur. Elçilerin İşleri 24
304 Feliks’in yerine geçen Vali Festus, Yeruşalim’deki Yahudiler’i
Pavlus’u suçlamaları için Sezariye’ye davet eder. Festus on gün sonra Pavlus’u yargı karşısına çıkartır ve
Pavlus’a karşı yapılan suçlamalar kanıtlanamaz. Festus Pavlus’un yeniden sorgulanması için Yahudiler’in onu
tekrar öldürmeyi planlayabilecekleri Yeruşalim’e gitmesini isteyince, Pavlus davasının Roma’daki Sezar’a
iletilmesini ister. Birkaç gün sonra Festus Kral II Hirodes
Agrippa ve karısı Bernike’yi Pavlus’u dinlemeleri için davet eder.
Pavlus onlara dirilişi ve İsa’nın kendisini öteki uluslara gönderdiğini
anlatır. Ancak Festus Pavlus’un konuşmasını keserken, Agrippa
anlattıklarını ikna edici bulur. Her ikisi de Pavlus’un ölümü hak
etmediğine karar verirler. Elçilerin İşleri 25-26
305 Yüzbaşı Yulius’a teslim edilen Pavlus, Luka ve Selanikli
Aristarhus’u da yanına alarak Efes’e giden bir gemiyle Roma’ya
doğru deniz yolculuğuna çıkar. Mira’da Roma’ya giden bir
İskenderiye gemisine binerler ve Girit yakınında fırtınaya
yakalanırlar. Bir melek
Pavlus’a
kurtarılacaklarını bildirir.
Gemi Malta adasında karaya oturur; Yulius tutukluların hayatını
bağışlar. Pavlus Malta’nın baş yetkilisi Publius’un babasını ve
başkalarını iyileştirince onlara iyi davranılır. Üç ay sonra başka bir
gemiyle Roma’ya doğru yola çıkarlar ve oradaki öğrenciler kendilerini
yolda karşılar. Pavlus Roma’da 2 yıl boyunca ev hapsinde tutulur ve
mahkemeye çıkarılmayı beklerken ziyaretçi kabul etmesine izin verilir.
Oradaki Yahudi önderlere İsa Mesih’i anlatır, ama sadece bazıları
inanınca Pavlus öteki uluslardan olanları davet eder. Elçilerin İşleri 27 & 28
Luka (Muhtemelen Pavlus’un Roma’daki Savunmasının 1. Bölümü) Güvenilir bir kayıt olan bu kitapta İsa
Mesih ve Vaftizci Yahya’nın ilişkileri, doğumları ve gençlik dönemleri anlatılır.1-2 Sonra Vaftizci Yahya’nın öğretileri
ve İsa Mesih’in soyağacı belirtilir.3 İsa Mesih’in denenmesi ve peygamberlik sözlerini yerine getiren hizmetleri
nakledilir.4 İsa Mesih’in hastaları iyileştirmesi, yetkisi, yaşam değiştiren bildirisi ve elçilerini seçmesi anlatılır.5-6 Bir
yüzbaşının iman etmesi, İsa Mesih’in dul bir kadının oğlunu diriltmesi ve Vaftizci Yahya’nın İsa Mesih’in
gerçekleştirdiği mucizeleri teyit etmesi nakledilir.7 Daha sonra, İsa Mesih’in hastaları iyileştirmesi, cinleri kovması,
Yahudiler’le öteki uluslardan insanları diriltmesi yinelenir.8 İsa Mesih elçilerine yetki verir, mucizevi bir şekilde 5.000
kişiyi doyurur ve görünümü değişip yüceliğe bürünür.9 İyi Samiriyeli örneği bütün insanların komşumuz olduğunu
gösterir.10 Bütün insanlar İsa Mesih’e ya iman etmeli ya da O’nu reddetmelidirler. İsa Mesih’i reddeden Ferisiler
ikiyüzlüdürler.11-13 Herkes davetlidir, ama öğrenci olmanın bedeli vardır.14 Tanrı bizi çağırıyor, zenginliğinizi
sonsuz yaşamı dikkate alarak kullanın.15-17 İsa Mesih Tanrı’nın alçakgönüllü Kralı’dır, siz de onun gibi sadık ve
alçakgönüllü olun.18-19 Sezar’ın hakkını Sezar’a, Tanrı’nın hakkını Tanrı’ya verin.20 İsa, Yeruşalim’in
uğrayacağı yıkımı önceden bildirir.21 İsa tutuklanır, ama Roma Valisi Pilatus, Mesih ve Kral olarak ulusu yoldan
saptırdığı ve vergi ödenmesine engel olduğu yolundaki suçlamaları reddeder. Fakat İsa yine de çarmıha gerilir ve
dirilerek peygamberlik sözlerini gerçekleştirir. Kutsal Ruh’u göndermeyi vaat eder ve göğe yükselir.22-24
306

Elçilerin İşleri (Muhtemelen Pavlus’un Roma’daki Savunmasının 2. Bölümü) Luka’nın anlatımına kaldığı
yerden devam eder. İsa’nın göğe yükselmesinden sonraki olayları ve vaat edilen Kutsal Ruh’un gücünü anlatır.1-2
Yeruşalim’deki imanlıların sayıca büyümesi nakledilir.3-6 Sonra da İsa’nın elçilerine uygulanan zulüm ve dört yana
dağılmaları çevresinde gelişen olaylar aktarılır.7 Sonra Tanrı’nın Yahudi olmayan ulusları elçileri olarak çağırması
nakledilir.8-11 Son olarak, elçilerin imparatorluğun her tarafına gönderildiği anlatılır.12-20 Pavlus’un
tutuklanmasından ve şu anda Roma’da yargılanmayı beklediğinden söz edilir.21-24
307
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308 Aristarhus Pavlus’la birlikte hapse atılmıştır. Ancak
Timoteos, Luka, Markos, Tihikus ve Demas onlara yardım
ederler. Daha sonra, Pavlus’u tutukevinde ziyaret eden kaçak
köle Onisimos iman eder. Kolose’de İsa’ya ilk iman eden
öğrenci olan Epafras, Pavlus’a kötü haberler getirir. Bunun
üzerine Pavlus Laodikya ve Kolose’deki öğrencilere birbirleriyle
paylaşmaları için mektuplar yazar. Efes’teki öğrencilere de bir
mektup yazar. Kolose’deki Filimon’a özel bir mektup gönderir.
Sonra Tihikus ve Onisimos’u mektuplarını iletmek üzere
Laodikya, Kolose ve Efes’e gönderir. Koloseliler 1 & 4; Efesliler 6; Filimon

309 Pavlus’un Koloseliler’e Mektubu (İsa’yı Her Şeyden Önemli Sayın) Tanrı bizi karanlıktan kurtardı ve Sevgili
Oğlu’nun Egemenliği’ne kabul etti. Gökteki ve yeryüzündeki her şey Oğul için ve Oğul aracılığıyla yaratılmıştır ve
O’nun tarafından devam ettirilmektedir.1 İsa hakkındaki bildiriye yanıltıcı felsefeler ekleyip boyunduruk altına
girmemeye dikkat edin.2 Temiz ve imanlı bir yaşam sürün, aile içinde ve toplumda saygılı davranın.3 Mesih’in
müjdesinin yayılmasında bir kapı açılması için dua edin.4

310 Pavlus’un Filimon’a Mektubu (İsa’ya borçluyuz) Onisimos’u kaçak bir köle olarak değil, sevgili bir kardeş
olarak yeniden kabul et. Pavlus yakında salıverileceğini ve Kolose’de Filimon’u ziyaret edeceğini ummaktadır.

311 Pavlus’un Efesliler’e Mektubu (Tanrı’nın Görkemli Tasarısı) Tanrı bizi İsa Mesih’te cömertçe kutsamıştır.
O’nun kanı aracılığıyla kurtulduk ve günahlarımız bağışlandı. İsa Mesih, Tanrı’nın başlangıçtan beri tasarladığı
gibi, gökteki ve yeryüzündeki her şeyi birleştirmiştir.1 Tanrı imanlılara bu armağanı lütfu sayesinde verir,
Yahudiler’le öteki ulusları birleştirir.2-3 Lütufla olgunlaşın, temiz ve imanlı bir yaşam sürün. Aileye ve topluma
saygılı davranın. Tanrı’nın verdiği ruhsal silahlarla Rab’de güçlü olun.4-6

312 Hapisteki Pavlus’u ziyaret eden Epafroditus ona Filipi’deki öğrencilerden bir armağan getirir ve oradaki
öğrencilere iletilmek üzere ondan bir mektup teslim alır. Pavlus İsa Mesih müjdesini Sezar’ın sarayında ve
Romalı askerler arasında yaymıştır. Filimon 1
313 Pavlus’un Filipililer’e Mektubu (İsa gibi olun) Filipililer Pavlus’u hoşnut ederler. Ancak Pavlus Mesih’le
birlikte olmayı arzular ki, bu çok daha iyidir. Yine de onların iyiliği için hayatta kalması daha gereklidir. İsa
hakkındaki haber zindandan yayılmaktadır.1 Bize hizmet etmek için Tanrı katındaki yüceliğinden soyunan
İsa’nın yaptığı gibi, başkalarını alçakgönüllülükle sevin. Timoteos ziyaretinize gelecek.2 Hedefe doğru koşun, sizi
12
Yahudileştirmeye çalışanlara dikkat edin.3 Her konuda Tanrı’ya dua edin, birlik olun, hoşnut olun.4

Elçilerin Petrus ve Pavlus’un Şehit Edilmesine Kadarki Hizmetleri
314 Pavlus, Roma İmparatoru Neron’un mahkemesi tarafından hapisten salınır ve muhtemelen kısa süre
sonra, aynen planladığı gibi İtalya’dan Filipi ve Kolose’ye gider. Filipililer 1-2; Filimon
Pavlus’un Roma’da Beraat Etmesi hakkında Eusebius’un Kaydı
Tarihçi Eusebius Roma İmparatoru Neron’un Elçi Pavlus’u Roma’daki ilk
tutukluğu sırasında suçsuz bulup serbest bıraktığını anlatır. Bu olay Elçilerin İşleri
Kitabı’nda da aktarılır.
http://www.newadvent.org/fathers/250102.htm
Bkz. Bölüm 22, Paragraf 1-2

Josephus’un Adil Yakup’un şehit edilmesi hakkında kaydı
Eski Yahudi tarihçi Josephus, Kral II. Hirodes Agrippa döneminde,
İsa’nın kardeşi Yakup’un şehit edilmesine yol açan olayları anlatır.
http://www.ccel.org/j/josephus/works/ant-20.htm
Bkz: Bölüm 9, Paragraf 1
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İbraniler Mektubu (İsa Musa Yasası’ndan büyüktür) Geçmişte Tanrı peygamberler aracılığıyla seslenmesine
rağmen, artık her şeyi aracılığıyla yarattığı ve kendisine teslim ettiği Oğlu aracılığıyla seslenmektedir. İsa, Tanrı
yüceliğinin parıltısı ve O’nun varlığının öz görünümüdür. O’na tapınan meleklerden çok daha üstündür.1 İsa’yı
Musa’dan bile fazla dinleyin.2-3 İsa, Melkisedek düzeni uyarınca yeni başkâhinimizdir, çektiği sıkıntılar sayesinde bizi
anlayabilir ve yeni Şabat’ın ve Yeni Antlaşma’nın aracısı olduğu için Harun’un kâhinlerinden daha üstündür.4-8
Yahudi tapınma düzeni, İsa’da bulunan asıl gerçeklerinin bir temsilidir.9-10 Geçmişte birçoklarının yaptığı gibi Tanrı’nın
vaatlerine inanmalıyız.11 Sarsılmaz bir egemenlik için Oğlu’nun terbiye edişini Tanrı’nın terbiye edişi gibi kabullenin,
herkesle barış içinde yaşayın, önderlerinizle işbirliği yapın ve yeni öğretilere kanmayın. Timoteos hapisten çıktı;
İtalya’daki kardeşlerden selamlar.12-13
315

316 Pavlus ve Timoteos Efes’e giderler. Timoteos yardım etmek için orada kalırken Pavlus Makedonya’ya
geçer. 1.Timoteos 1 & 3
317 Pavlus’un Timoteos’a 1. Mektubu (Tanrı rehberliğinde çobanlık-önderlik) Timoteos Efes’teki imanlıları
Himeneos ve İskender’in bildirdikleri gibi sahte öğretilere ve ahlaksızlığa karşı korumalıdır.1 İyi hizmet etsinler
diye tüm yöneticiler için dua edin ki, İsa hakkındaki bildiriyi Tanrı’nın isteği doğrultusunda herkes işitebilsin.2 Önderler
topluma örnek olmalıdırlar. İsa Mesih, takvanın sırrıdır.3 Ruh açıkça der ki, son zamanlarda bazıları cinlerin
öğretilerine kulak vererek imandan dönecekler. Tanrı sözüne sadık kalın.4 Öğrenciler birbirlerini sevmeli, saymalı ve
yardım etmelidirler. Para sevgisinden uzak durup Tanrı yolunda koşun.5-6

318 Pavlus salıverildikten bir süre sonra, daha önce bahsettiği gibi İspanya’ya gitmiş olabilir. Daha sonra Pavlus
Titus’la birlikte gemiyle Girit adasına gider, Titus’u önderlik etmesi için orada bırakır, kendisi yola devam eder.
Romalılar 15; Titus 1

319 Pavlus’un Titus’a Mektubu (Düzen sağlamak için önderler ata) Titus Girit’te imanlı önderler atamalı ve asi,
boşboğaz ve aldatıcı kişileri uyarmalıdır.1 Sağlam öğretiye uygun olanı öğretmeli ve doğru davranışları özendirmelidir.2
İmanlılar yöneticilere saygı göstermeli ve barış içinde yaşamalıdırlar. Pavlus, Artemas ve Tihikos’u Girit’e
gönderecektir. Hukukçu Zenas’la Apollos’u yolcu ederken bir eksikleri olmamasına dikkat et.3

320 Pavlus Trofimos’u Milet’te hasta bırakır, sonra da abasını ve kitaplarını Troas’daki Karp’ın yanında
bırakır. Erastus Korint’te kalır, ama Dimas bu dünyayı sevdiği için Pavlus’u terkedip Selanik’e gider. Neron
Roma’yı yakıp suçu Hıristiyanlar’ın üstüne attıktan sonra, Petrus Markos yanındayken Pontus, Galatya,
Kapadokya, Asya İli ve Bitinya’ya dağılan imanlılara Silas’la acil bir mektup gönderir. 2.Timoteos 4; 1.Petrus 5
Neron’un Roma’nın Yanmasından Hıristiyanlar’ı Sorumlu Tutması
Hakkında Tacitus’un Kaydı
Eski Romalı tarihçi Tacitus, şüpheleri kendinden uzaklaştırmak için
İmparator Neron’un Roma’nın yakılmasından nasıl Hıristiyanları
sorumlu tuttuğunu ve onlara nasıl zulmettiğini anlatır. Böylece,
imparatorluğun her tarafında başlayan zulümlerde Elçi Petrus ve
Pavlus şehit edilir. Ayrıca, İsa’nın İmparator Tiberius döneminde
Yahudiye’de Vali Pontius Pilatus tarafından çarmıha gerildiğini de
teyit eder.
http://classics.mit.edu/Tacitus/annals.11.xv.html
Bkz. Sayfa 13 / 17, 1. ve 2. Paragraflar

321 Petrus’un 1. Mektubu (Pontus, Galatya, Kapadokya, Asya İli ve Bitinya’daki sürgünlere) Denenmeler bizi arıtır,
o yüzden geri çekilmeyin, güçlü olun ve birbirinizi sevin.1 Tanrı’nın tapınağı olmak üzere İsa üzerine bina edilen diri
taşlar gibiyiz. O’nun gibi hizmet edin.2 Önemli olan ruh güzelliğidir. İsa gibi, iyilik yapmak uğruna sıkıntı çekmeye
istekli olun. Tanrı bizi ödüllendirir.3-4 Önderler gönüllü çobanlık yapmalıdırlar.5
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Markos (Petrus’un Öteki Uluslar için Hatıraları) Vaftizci Yahya, Şeytan’a direnen, hastaları iyileştirip cinleri
kovan İsa’yı tanıtır.1 İsa hiç sevilmeyen bir vergi görevlisini çağırır ve Yahudi geleneklerini alt üst eder.2 İsa,
Şabat Günü’nün insan için yaratıldığını söyler, 12 elçisini seçer ve Şeytan’ın gücüyle hareket ettiği suçlamalarını
reddeder.3 İsa benzetmelerle öğretir ve denizde fırtınayı dindirir.4 İsa kimsenin başa çıkamadığı bir adamın içindeki
cinleri çıkartır, ölüleri diriltir.5 Ancak kendi halkından saygı görmez ve Vaftizci Yahya öldürülür. İsa mucizevi
biçimde 5.000 kişiyi doyurur ve suyun üzerinde yürür.6 İsa Yahudiler’e insanı kirleten şeyin insanın içinden çıktığını
gösterir. Öteki uluslardan olanları iyileştirir.7 Ayrıca mucizevi biçimde 4.000 kişiyi doyurur. Petrus İsa’nın Mesih
olduğunu itiraf eder, ama İsa bu konuda henüz kimseye bir şey söylememesi için uyarır.8 İsa’nın görünümü değişip
yüceliğe bürünür, cinleri kovar ve kendi adını kullanarak cin kovmaları için başkalarına yetki verir.9 İsa
boşanmadan, zenginlikten, alçakgönüllülükten söz eder ve kendi ölümünü önceden bildirir.10 İsa Yeruşalim’e Tanrı’nın
Kralı olarak gider ve yetkisini savunur.11 Tanrı Yahudi olmayanları kabul eder, Sezar’ın hakkını Sezar’a, Tanrı’nın
hakkını Tanrı’ya ver, Mesih Tanrı’nın Oğlu’dur.12 İsa Yeruşalim’in uğrayacağı yıkımı önceden bildirir.13 İsa
çarmıha gerilip dirildiği için öğrencileri Kutsal Ruh’un gücüne sahip olurlar.14-16
322

323 Pavlus kışı Nikopolis’de geçirir. Titus, Kriskis, Luka ve Tihikos ona katılırlar. Sonra Kriskis Galatya’ya,
Titus Dalmaçya’ya gider. Titus 3; 2.Timoteos 4
324 Petrus’un 2. Mektubu (Petrus’un vedası) Petrus yakında ölecektir, ama İsa’ya imanınızdan vazgeçmeyin.1
İmanlılar arasında ortaya çıkan yıkıcı öğretmenlere dikkat edin, Tanrı onları yargılayacak.2 Yeni gök ile yeni yeryüzü
ortaya çıkmadan önce her şey daha kötüye gidecek. Bilgisiz ve kararsız kişiler, Pavlus’un bazı öğretilerini
çarpıtarak kendi yıkımlarını hazırlıyorlar.3

325 Himeneos ve Filitos
Hyperlink – Eusebius’un Markos Müjdesi’yle Petrus ve Pavlus’un Şehit Edilmeleri Hakkındaki Kaydı
dirilişin sona erdiğini
Eski Hıristiyan tarihçi Eusebius Yuhanna Markos’un Müjde’sini Elçi Petrus’un anıları olarak yazdığını belirtir.
http://www.newadvent.org/fathers/250102.htm
söyleyerek Efes’te imanları alt
Bkz. Bölüm 15, Paragraf 1-2
üst eden öğretiler yayarlar.
Eusebius Neron’un Elçi Pavlus’un başını kestirdiğini ve Elçi Petrus’u çarmıha gerdirdiğini kaydeder.
Pavlus tutuklanıp Roma’da
Bölüm 25, Paragraf 5-8
hapse atılır. Asya İli’ndeki öğrenciler onu terkederken Luka
Kutsal Yazılar’ın Yetkisi
yanında kalır. Efes’te Pavlus’a yardım eden Onisiforos, Roma’da
(2.Timoteos 3:16) “Kutsal Yazılar'ın tümü Tanrı
da onu gayretle arayıp bulur. Pavlus Tihikos’u Efes’e Akvila ve
esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola
getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için
Priskilla’nın yanına gönderir. Böylece Timoteos ve Markos
yararlıdır.”
Pavlus’u ziyaret edebilirler. Roma’da bakırcı İskender Pavlus ve
(2.Petrus 3:15-18) “Sevgili kardeşimiz Pavlus'un da
Müjde’ye şiddetle karşı çıkmaktadır. 2.Timoteos 1,2 & 4

kendisine verilen bilgelikle size yazdığı gibi,
Rabbimiz'in sabrını kurtuluş fırsatı sayın. Pavlus
bütün mektuplarında bu konulardan böyle söz
eder. Mektuplarında güç anlaşılan bazı yerler var ki,
bilgisiz ve kararsız kişiler, öbür Kutsal Yazılar'ı
olduğu gibi bunları da çarpıtarak kendi yıkımlarını
hazırlıyorlar. Bu nedenle, sevgili kardeşlerim, ilke
tanımayan kişilerin aldatmasıyla sürüklenip
kararlılığınızdan sapmamak için bunları önceden
bilerek sakının. Öte yandan Rabbimiz ve
Kurtarıcımız İsa Mesih'in lütfunda ve O'nu
tanımakta ilerleyin.”
(İbraniler 4:12-13) “Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir,
iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle
eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler;
yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar. Tanrı'nın
görmediği hiçbir yaratık yoktur. Kendisine hesap
vereceğimiz Tanrı'nın gözü önünde her şey çıplak
ve açıktır.”

326 Pavlus’un Timoteos’a 2. Mektubu (Pavlus’un vedası) Timoteos sıkıntıya göğüs gererek İsa ve Pavlus’u
savunmaya devam etmelidir.1 Tanrı’yı reddedersek O da bizi reddeder. Zor zamanlarda Tanrı’ya sadık kalın.2
Her şey daha kötüye gidecek, ama Tanrı’nın sizi ilk başta Antakya, Konya ve Listra’da nasıl kurtardığını unutmayın.3
Pavlus yakında ölecek, ama ödülü kendisini bekliyor.4

327 Yahuda Mektubu (Acil uyarı) İmanlılar arasında ortaya çıkan yıkıcı öğretmenlere dikkat edin. Tanrı onları
yargılayacak. İmanınızı geliştirin, tökezleyenlere yardım edin.
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Romalılar İ.S. 66’da Yeruşalim’i Kuşatıyor ve Sonra İ.S. 70’te Yağmalamak İçin Geri Dönüp Tapınağı Yıkıyor
Eski Yahudi tarihçi Josephus, Romalı General Cestius Gallus’un İ.S. 66’da Yeruşalim’i isyanı bastırmak için nasıl başarıyla kuşattığını, ama sonra
beklenmedik bir şekilde nasıl geri çekildiğini anlatır. Matta 24:15-12, Markos 13:12-20 ve Luka 21:20-24’de İsa Siyon Dağı’ndaki vaazında, öğrencilerini
yıkıma uğramadan önce Yeruşalim’den kaçmaları için bu işarete dikkat etmelerini söyleyerek uyarır. Tarihi kayıtlar Hıristiyanların bu uyarı doğrultusunda
Pella Kenti’nden kaçtıklarını, böylece Romalı General Titus 4 yıl sonra işi bitirirken hayatlarını kurtardıklarını göstermektedir. Ancak Luka 21. bölümde
İsa’nın Siyon Dağı’ndaki vaazında önceden belirtildiği gibi, Titus’un bütün kurtarma çabalarına rağmen tapınak tamamen yıkılır
http://www.ccel.org/j/josephus/works/war-2.htm
Bkz. Bölüm 19, Paragraf 1-9
http://www.ccel.org/j/josephus/works/war-6.htm
Bkz. Bölüm 4, Paragraf 3-8

Romalılar’ın Yeruşalim’i Yağmalamasından Yuhanna’nın Ölümüne Kadarki
Dönemde Hıristiyanlar
İsa Mesih’in Yüceliği Hakkında Josephus’un Kaydı
Eski Yahudi tarihçi Josephus’un Yahudi ve kâhin bir aileden geldiği ve öğrenci
olmadığı halde İsa’dan övgü dolu sözlerle bahsetmesi, bazı araştırmacıların
bunu neden yaptığını sorgulamasına yol açmıştır. Ancak kendisi de
Romalılar’ın Yeruşalim’i İsa’nın önceden bildirdiği gibi yıkmasına tanıklık eden
tutsak bir Yahudi general olan Josephus, Hıristiyanlar’ın zarar görmeden nasıl
kaçtıklarını görmüştür.
http://www.ccel.org/j/josephus/works/ant-18.htm
Bkz. Bölüm 3, Paragraf 3

Yahudiler’in Kralı olarak İsa (Mara Bar-Serapion’un Kaydı)
Muhtemelen birinci yüzyıldan kalma Hıristiyanlara değil
Suriye’ye ait bu mektup, Yeruşalim’in Romalılar tarafından
fethedilmesini, Yahudiler’in burada bilge ve dürüst kralları
olarak tanımlanan İsa’yı haksız yere öldürmelerine bağlıyor.
http://www.earlychristianwritings.com/text/mara.html
Bkz. 16. Paragraf

Vahiy Bölümü (İsa geleceği Tanrı’nın O’na verdiği simgelerle açıklıyor) İsa, Patmos Adası’nda şekil değiştirip
görkeme bürünerek Yuhanna’ya görünür ve Asya İli’ndeki 7 şehirde öğrencilere iletecek bildirileri vardır: Efes’teki
cemaat sevgisini yitirmesine rağmen hâlâ Tanrı için mücadele etmektedir – başlangıçtaki sevginize yeniden kavuşun;
İzmir’deki cemaat sıkıntı çekmektedir ve zindana atılacaktır – sadık kalın; Bergama’daki cemaat sıkıntı çekmekte, ama
sahte öğretmenlere hoşgörü göstermektedir – onlardan kurtulun; Tiyatira’daki cemaat sevgi dolu, imanlı ve sabırlı olmasına
rağmen ahlaksız kişilerin toplumu kirletmesine izin vermektedir – temizlenin; Sart’taki cemaat yaşıyor olarak ad yapmasına
rağmen ölüdür – Tanrı’ya hizmet edin; Filadelfya’daki cemaat zor zamanlarda İsa’yı reddetmemek için sabırla Tanrı sözüne
sadık kaldı – imanınıza sımsıkı sarılın; Laodikya’daki cemaat iyi durumda olduğunu düşünmesine rağmen acınacak
durumdadır – kendinizle ilgili gerçekleri görün.1-3 Yuhanna görmesi için göğe çağırılır. İsa, Yahuda’nın Aslanı ve
Tanrı’nın Kuzusu olarak layık olduğu şekilde Tanrı’dan mühürlü bir tomar alır.4-5 İsa tomardaki 7 mühürden 6’sını açar:
1. mühür beyaz bir atın üstünde başında taç olan bir binici getirir; 2’ncide kızıl renkli bir atın binicisi savaş getirir;
3’üncüde siyah bir atın binicisi kıtlık getirir; 4’üncüde binicisi ölüm olan soluk renkli bir at ve ardından ölüler diyarı
gelir; 5. mühür sunağın altında Tanrı’nın yaşayanları yargılayıp intikam alması için feryat eden şehitlerin ruhlarını
gösterir; 6. mühür insanlar Tanrı’nın gazabından kaçarlarken kozmik felaket getirir.6 Tanrı İsrail’in 12 oymağından
12.000 hizmetkârı mühürler. Sonra İsa’nın kanıyla aklanmış her ulustan, oymaktan, halktan ve dilden insanlardan
oluşan büyük bir kalabalık, Tanrı’nın tahtının karşısında kurtuluşa kavuşur, Tanrı’ya övgüler yağdırır.7 İsa 7.
mührü açınca gökte yarım saat kadar sessizlik olur, melekler 7 borazanı çalmaya hazırlanır: 1. borazan yeryüzüne dolu,
ateş ve kan getirir; 2’ncisi çalınınca alev alev yanan bir dağ kanlı bir denize atılır; 3’üncüsü çalınınca gökten düşen bir
yıldız suları zehirler; 4’üncü güneşi ve ayı karartır; 5’inci çalınınca dipsiz derinliklerin kuyusundan çıkan çekirgeler 5
ay boyunca insanlara işkence ederler; 6. borazan çalınınca salıverilen 4 melek Fırat Irmağı’nda insanları öldürür
(200.000.000 atlı).8-9 Melek, Tanrı’nın sır olan tasarısının tamamlanacağını bildirir ve Yuhanna’ya küçük tomarı
yemesi ve peygamberlikte bulunması söylenir.10 Tanrı’nın iki tanığı öldürülür, ama ardından dirilir ve göğe yükseltilir.
Yedinci borazan çalınır ve dünya krallıkları sonsuza dek Tanrı’nın Egemenliği altına girerler.11 Gökte bir çocuk
doğar. Başmelek Mikail ve melekleri Şeytan’la meleklerini yeryüzüne atarlar. Fazla zamanı kalmadığını bilen ejderha
savaş başlatır.12 7 başlı ve 10 boynuzlu bir canavar 42 ay boyunca Tanrı’nın halkına zulmeder. Kuzu gibi iki boynuzu,
ejderha gibi sesi ve büyük gücü olan başka bir canavar ona yardım eder, gökten düşmanlarının üstüne ateş yağdırır,
yeryüzünde yaşayanları ilk canavara tapmaya zorlamaya ve belirtiler göstermeye, bir şey alıp satabilmek için 666
işaretini taşımaya zorlama yetkisi vardır.13 İsa 144.000 kişiyle birlikte Siyon Dağı’nda durur, Babil’in düşeceği ilan
edilir, yerin ürünü toplanır ve Tanrı’nın masarasından 321 kilometre boyunca kan akar.14 Meleklere içinde son
belaların bulunduğu 7 tas verilir: 1. tas canavara tapanlara iğrenç yaralar getirir; 2’ncisi denizi kana dönüştürür; 3.
tas pınarları ve ırmakları kana dönüştürür; 4’üncüsü boşaltılınca güneş insanları kavurur; 5’incisi canavarın
egemenliğine karanlık ve ıstırap getirir; 6’ncısı Fırat Nehri’ni kurutur ve yeryüzü krallarını Armagedon’da toplar. 7.
tas döküldüğünde tapınaktaki tahttan yükselen gür bir ses, ‘Tamam!’ der ve büyük bir deprem şehirleri yerle bir eder,
tanesi yaklaşık 40 kilo ağırlığında dolu yağar.15-16 Büyük Babil düşer; İsa Tanrı Sözü’dür. Beyaz bir atın üzerinde,
gökteki ordularla birlikte canavarı ve ordularını yener.17-19 Şeytan dipsiz derinliklere hapsedilir, İsa’nın Egemenliği
yeryüzünde bin yıl boyunca sürer. Şeytan atıldığı zindandan, O’na karşı savaş başlatmak üzere kısa süreliğine çıkartılır,
ama yenilir. Tanrı büyük bir beyaz taht üzerinde ölüleri yargılar – Şeytan, 2 canavar, ölüm ve ölüler diyarı ‘ikinci ölüm’
olan ateş gölüne atılırlar.20 Tanrı insanların arasında yaşamaya başlar ve artık gözyaşı, acı ve ölüm olmaz. Yeni
Yeruşalim yeryüzüne iner ve uluslar şifa bulur. ‘Amin! Gel, ya Rab İsa!’21-22
328

Vahiy Kitabındaki 12 İsrail Oymağı (Vahiy 7)
1. Yahuda 2. Ruben 3. Gad 4. Aşer 5. Naftali 6. Manaşşe 7. Şimon 8. Levi 9. İssakar 10. Zevulun 11. Yusuf 12. Benyamin
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Hippolytus’un Tanrı Sözü hakkında kaydı (Logos)
Tanrı Sözü (Logos) Elçi Yuhanna’nın üç yazısında (Vahiy 19:11-16, 1.Yuhanna 1:1-4 ve Yuhanna 1:1-18) İsa’dan söz ederken kullandığı ve Yaratılış birinci
bölümde anlatılanları yansıtan bir terimdir. Bu terim o dönemde antik dünyada Yahudi yazar Philo’dan Elçi Pavlus’un Elçilerin İşleri 17:16-34’de
anlatıldığı gibi Atina’da karşılaştığı Yunanlı stoik filozoflara kadar yaygın biçimde kullanılmıştır. Hatta Efesli aristokrat Heraclitus, Tanrı Sözü terimini
felsefede ilk kez İ.Ö. 480’de, Kraliçe Ester döneminde Perslerin Efes’i ele geçirdikleri sırada popüler hale getirmiştir. Heraclitus’un eserleri antik dönemin
yedi harikasından biri olan yakındaki Artemis tapınağında saklanmıştır. Yuhanna’nın hem Yuhanna Müjde’sini hem de Yuhanna’nın 1. Mektubunu, Vahiy
bölümünün esinlendiği Patmos Adası’ndan salıverildikten sonra Efes’ten yazdığı anlaşılıyor. Ancak bu kaynaklardaki Tanrı Sözü kavramı Yuhanna’nın
kullandığından oldukça farklıdır. Eski Hıristiyan tarihçi Hippolytus, Noetus gibi Tanrı Sözü’nün Kutsal Kitap içeriğindeki anlamını bozan sapkınların bile
çıktığından bahseder. Tanrı Sözü’nün Kutsal Kitap içeriğindeki temeli Yuhanna’nın yazdıklarından on yıllar önce, yaklaşık aynı bölgede Elçi Pavlus
tarafından atılmıştır. İ.S. yaklaşık 55’te Pavlus 1.Korintliler 1:18-24 ve 2.Korintliler 4:1-4’de Atina yakınında filozoflarla tartışmasını anlatır. İ.S. yaklaşık
61’de ise, Koloseliler 1:15-23, Efesliler 1:3-14 ve 3:4-21’de Efes ve çevresindeki kiliselere İsa’nın doğasıyla ilgili, İbraniler birinci bölümdekine benzeyen
ve daha güçlü anlatım içeren mektuplar gönderir. Son olarak İ.S. 96-98’de, eski filozofların düşüncelerinin aksine, Yuhanna’nın Efes ve civarından
yazdıkları Tanrı Sözü’nün, Baba’yı bize bildiren Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih’te beden bulduğunu gösterir.
http://www.newadvent.org/fathers/050101.htm
Bkz: Bölüm 4
http://www.newadvent.org/fathers/050109.htm
Bkz: Bölüm 2-5
Ayrıca Logos için bkz: http://www.newadvent.org/cathen/09328a.htm

329 Yuhanna’nın 1. Mektubu (Tanrı sevgidir) Başlangıçtan beri Baba’yla birlikte olan Tanrı Sözü bize
göründü. Tanrı’nın ışığında yürüyün çünkü Tanrı ışıktır. Günahlarımızı itiraf edersek Tanrı bizi bağışlar.1 Tanrı’nın
buyruklarına itaat edin; İsa bizim Başkâhinimiz’dir. Birçok Mesih karşıtı İsa’nın Mesih olduğunu inkâr etmektedir.2
Tanrı’nın çocukları günah işlemez, birbirlerini severler.3 Sahte öğretmenler Mesih’i inkâr ediyorlar. Tanrı sevgidir. O
yüzden birbirinizi sevin, sevgi korkuların üstesinden gelir.4 İsa’nın Tanrı’nın Oğlu olduğuna iman edenler, dünyayı
yenerler.5

330 Yuhanna’nın 2. Mektubu (Mesih karşıtları) – İsa Mesih’in beden alıp geldiğini kabul etmeyen aldatıcılara
dikkat edin..

331 Yuhanna’nın 3. Mektubu (Konukseverlik) Diotrefis’in aksine, Gayus ve Dimitrios Müjde’yi yayanlara
konukseverlik gösterirler.

Yuhanna’nın Patmos ve Efes’teki Dönemi Hakkında Eusebius’un Kaydı
Eski Hıristiyan tarihçi Eusebius, Roma İmparatoru Domitian’ın uyguladığı
zulümden dolayı Elçi Yuhanna’nın Vahiy bölümünü yazdığı Patmos
Adası’nda hapse atılmasını anlatır.
http://www.newadvent.org/fathers/250103.htm
Bkz. Bölüm 17’den Bölüm 18, Paragraf 1’e kadar
Eusebius, Yuhanna Patmos’dan salıverildikten sonra İmparator Trajan
dönemine kadar Efes’teki öğrencilerin önderi olduğunu, 3 mektubuyla
Yuhanna Müjdesi’ni oradan yazdığını nakleder.
Bkz. Bölüm 20, Paragraf 9-11; Bölüm 23, Paragraf 1-4;
Bölüm 24, Paragraf 7-14

Genç Plinius ve Roma İmparatoru Trajan Hıristiyanlar’dan Söz Ediyor
İ.S. yaklaşık 112 civarında Roma’nın Bitinya’daki (şimdiki Türkiye) valisi ile
İmparator Trajan arasında yazılan bu mektuplar, elçiler döneminden sonra
Hıristiyanlar’ın İsa’ya tapınmalarını, yüksek ahlak değerlerini ve gördükleri
zulümleri belgeliyor.
http://www9.georgetown.edu/faculty/jod/texts/pliny.html
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332 Yuhanna Bölümü (İsa Tanrı’nın Oğlu’dur) “Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz
Tanrı’ydı. O başlangıçta Tanrı’yla birlikteydi. Her şey O’nun aracılığıyla var oldu; var olan hiçbir şey O’nsuz
olmadı. Yaşam O’ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlığı aydınlatır ve karanlık ışığı alt edemez. Kendi
yurduna geldi, ama kendi halkı O’nu kabul etmedi. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın
çocukları olma hakkını verdi – onlar ne kandan, ne beden ne de insan isteğinden doğdular; tersine, Tanrı’dan
doğdular. Söz, insan olup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini – Baba’dan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik
Oğul’un yüceliğini – gördük… Hepimiz O’nun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. Kutsal Yasa Musa
aracılığıyla verildi, ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. Tanrı’yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Baba’nın
bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik Oğul O’nu tanıttı.”1 İsa’nın bedeni Tanrı’nın Tapınağı’dır.2 “İsa şöyle yanıt
verdi: ‘Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan ve Ruh’tan doğmadıkça Tanrı’nın Egemenliği’ne giremez.
Bedenden doğan bedendir. Ruh’tan doğan ruhtur. Sana, ‘Yeniden doğmalısınız’ dediğime şaşma.’… Çünkü Tanrı
dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz
yaşama kavuşsun. Tanrı, Oğlu’nu dünyayı yargılamak için göndermedi, dünya O’nun aracılığıyla kurtulsun diye
gönderdi… Baba Oğul’u sever; her şeyi O’na teslim etmiştir. Oğul’a iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama
Oğul’un sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı’nın gazabı böylesinin üzerinde kalır.”3 “Tanrı’ya
tapınanlar O’na ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. Tanrı da kendisine böyle tapınanları arıyor.” 4 “Şabat Günü böyle
şeyler yaptığı için (Yahudi yetkililer) İsa’ya zulmetmeye başladılar. Ama İsa onlara şu karşılığı verdi: ‘Babam hâlâ
çalışmaktadır, ben de çalışıyorum.’ İşte bu nedenle Yahudi yetkililer O’nu öldürmek için daha çok gayret ettiler.
Çünkü yalnız Şabat Günü düzenini bozmakla kalmamış, Tanrı’nın kendi babası olduğunu söyleyerek kendisini
Tanrı’ya eşit kılmıştı.” İsa Yahudi yetkililere şöyle karşılık verdi: “Size doğrusunu söyleyeyim, Oğul, Baba’nın
yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne yaparsa Oğul da aynı şeyi yapar. Çünkü Baba
Oğul’u sever ve yaptıklarının hepsini O’na gösterir. Şaşasınız diye O’na bunlardan daha büyük işler de
gösterecektir. Baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa, Oğul da dilediği kimselere yaşam verir. Baba
kimseyi yargılamaz, bütün yargılama işini Oğul’a vermiştir. Öyle ki, herkes Baba’yı onurlandırdığı gibi Oğul’u
onurlandırsın. Oğul’u onurlandırmayan, O’nu gönderen Baba’yı da onurlandırmaz. Size doğrusu söyleyeyim,
sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir…
Buna şaşmayın. Mezarda olanların hepsinin O’nun sesini işitecekleri saat geliyor. Ve onlar mezarlarından çıkacaklar.
İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirilecekler. Ben kendiliğimden hiçbir şey
yapamam. İşittiğim gibi yargılarım ve benim yargım adildir. Çünkü amacım kendi istediğimi değil, beni
gönderenin istediğini yapmaktır.”5 İsa şöyle dedi: “Yaşam ekmeği Ben’im. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman
eden hiçbir zaman susamaz… Baba’nın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana gelenleri asla kovmam.
Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim… Çünkü Babam’ın isteği,
Oğul’u gören ve O’na iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim...
Size doğrusunu söyleyeyim, İnsanoğlu’nun bedenini yiyip kanını içmedikçe, sizde yaşam olmaz… Yaşayan Baba
beni gönderdiği ve ben Baba’nın aracılığıyla yaşadığım gibi, bedenimi yiyen de benim aracılığımla yaşayacak… Bu
sizi şaşırtıyor mu? Ya İnsanoğlu’nun önceden bulunduğu yere yükseldiğini görürseniz? Yaşam veren Ruh’tur.
Beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır.”6 “İsa onlara, ‘Benim öğretim benim değil,
beni gönderenindir’ diye karşılık verdi. Eğer bir kimse Tanrı’nın isteğini yerine getirmek istiyorsa, bu öğretinin
Tanrı’dan mı olduğunu, yoksa kendiliğimden mi konuştuğumu bilecektir…” “Bayramın son ve en önemli günü İsa
ayağa kalktı ve yüksek sesle şöyle dedi: ‘Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. Kutsal Yazı’da dendiği gibi, bana
iman edenin ‘içinden diri su ırmakları akacaktır.’ Bunu kendisine iman edenlerin alacağı Ruh’la ilgili olarak
söylüyordu.”7 “İsa yine halka seslenip şöyle dedi: ‘Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta
yürümez, yaşam ışığına sahip olur… Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz.
Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak.’”8 “Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben
de Baba’yı tanıdığım gibi, benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarım uğruna canımı veririm… Canımı tekrar geri
almak üzere veririm. Bunun için Baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz; ben onu kendiliğimden veririm.
Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu Babam’dan aldım.” 9-10 “Diriliş ve yaşam Ben’im.
Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek.” 11 “Size gerçeği söylüyorum,
benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem ‘Yardımcı’ size gelmez. Ama gidersem, O’nu size gönderirim… Ne
var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek… Baba’nın nesi varsa benimdir. Benim olandan
alıp size bildirecek dememim nedeni budur.” İsa çarmıha gerilmeden önceki son hafta bize başka birçok vaatte daha
bulundu.12-19 “İsa’nın yaptığı daha başka çok şey vardır. Bunlar tek tek yazılsaydı, sanırım yazılan kitaplar
dünyaya sığmazdı... Yazılanlar, İsa’nın, Tanrı’nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O’nun adıyla
yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır.” 20-21 Vahiy 21-22; Mezmur 69, 82, 118; Yeşaya 7, 9, 42, 53, 54; Daniel 7, 9, 12; Zekeriya 9
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(Mavi: anahtar noktalar 4 saatlik konuşma) Hakimler
1-a. Özelliklerin açıklanması (5 dk.)
33. Kenliler İsrail’in yakınına yerleşir
sürdürmesi/İsrail
Kutsal Kitap’ın eşsiz özelliği
34. İsrail lanetlenir & kirlenir
b. Kutsal Kitap’ın önemi
35. Otniyel & Dan’da putperestlik
c. Kutsal Yazı’nın eskiliği – gerçek
11-36. Hakimler Ehut & Şamgar
d. Eşsiz korunma
37. Hakim Debora – Barak & Yair
e. Gerçek kehanetler
38. Hakim Gidyon & putperetlik
f. Arkeoloji & eski yazılar
39. Avimelek & Şekem
g. Diriliş & Müjde
40. Benyamin oymağı yok edilir
2 Kırmızı: Slayd Numaraları
41. Yehova’ya tapınmaktan vazgeçerler
Eski Antlaşma
42. Hakim Yiftah & Efrayim
Bölüm 1 (10 dk.)
43. Hakimler İvsan, Elon & Avdon
Başlangıç
44. Dan’lı hakim Şimson
3-1. Tanrı kişisel Yaratan’dır
12-45. Rut Kitabı
2. Aden Bahçesi – Tohum
46. Antlaşma Sandığı Benyamin’e
3. Yehova Tanrı’dır
götürülür
4. Nuh ve tufan
Soru/Cevap (5 dk)
5. Nimrod, Babil, Harran
Bölüm 3 (10 dk)
İman Ataları
Birleşik İsrail Krallığı
4-6. İbrahim tüm ulusları kutsayacak
47. Benyaminli Saul kral olur
7. Melkisedek & yabancı ülke 400 yıl
48. Samuel uyarır
8. Hacer, İbrahim, İshak
49. Saul Tanrı buyruklarını çiğner
9. Lut – Ammon & Moav
50. Tanrı Saul’u krallıktan reddeder
10. İsmail büyük bir ulus
13-51. Davut Saul için Golyat’ı öldürür
11. İbrahim İshak’ı sunar
52. Saul Davut’u öldürmeye çalışır
5-12. İshak Rebeka ile evlenir
53. Davut arkadaşlarıyla birlikte kaçar
13. Yakup & Esav doğar
54. Davut Saul’ün hayatını bağışlar
14. İshak & Yakup tüm ulusları kutsar
55. Davut Filistliler’in yanına kaçar
15. Yakup’un ailesi
56. Saul oğulları tarafından öldürülür
16. Yakup’un adı İsrail olarak değişir
57. Yahuda Davut’u kralları yapar
17. Esav – Edom & Amalek
14-58. İsrail Davut’u da karlarlı yapar
18. Yusuf/Efrayim kutsanır
59. Yeruşalim başkent olur
6-19. Eyüp Kitabı – hayatın gizemi
60. Davut’un krallığı sonsuza dek sürecek
Soru/Cevap (5 dk)
61. Davut diğer ulusları fetheder
62. Davut Bat-Şeva ile günah işler
Bölüm 2 (10 dk)
63. Avşalom Davut’a karşı ayaklanma
Mısır’dan Çıkış
64. Davut’un hayatı kedere boğulur
20. Musa – Mısır’daki 10 bela
15-65. Mezmurlar 1. Kitap
7-21. İsrail Mısır’dan kaçar – Yitro
66. Davut’un felaket getiren sayımı
22. 10 Buyruk
67. Davut Süleyman’ı kral yapar
23. Buluşma Çadırı
68. Süleyman Tapınak’ı inşa eder
8-24. Hovav & Kenliler
16-69. Mezmurlar 2. Kitap
25. İsrail 40 yıl dolaşır – casuslar
70. Vaiz Kitabı
26. Korah karşı gelir
71. Ezgiler Ezgisi
9-27. İsrail Sihon & Og’u yener
72. Süleyman Tanrı’dan uzaklaşır
28. Moav & Balak İsrail’i ayartır
73. Tanrı 10 oymağı alacak
29. Yasa’nın Tekrarı Kitabı
& Yarovam’a verecek
10-30. İsrail Kenan diyarına girer
Süleyman Rehavam’ı kral yapar
31. Yeşu 31 kralı bozguna uğratır
Soru/Cevap (5 dk)
32. İsrail oymaklar arasında paylaşılır

Bölüm 4 (25 dk)
Bölünmüş Krallık: Yahuda/İsrail

Bölüm 5 (10 dk)
Yahuda Krallığının varlığını

17-74. İsrail bölünür – Tapınak yağmalanır 124. Hizkiya Yahuda kralı olur
75. Yarovam İsrail’i putperestliğe sürükler 26-125. Mezmurlar 4. Kitap
76. Yahuda 500.00 İsrailli’yi öldürür
126. Süleyman’ın Özdeyişleri
77. Yahuda kralı Asa Kuşlular’ı yener
127. Yeşaya Kitabı bölüm 20-35
78. İsrail’de Başa Hanedanı
128. Mika Kitabı bölüm 5-7
79. Asa İsrail’i Aramlılar’a yendirir
129. Melek Asur ordusunu öldürür
18-80. İsrail’de Zimri/Omri hanedanı
27-130. Hizkiya Babil’i kayırır
81. Samiriye İsrail’in başkenti yapılır
131. Yeşaya Kitabı bölüm 40-66
82. Yoel Kitabı
132. Nahum Kitabı
83. Ahav İsrail kralı olur
133. Manaşşe Yahuda kralı olur
84. Yehoşafat Yahuda kralı olur
134. Manaşşe tövbe edince Tanrı onu
85-86. İlyas Baal peygamberlerini yener 135. Amon Yahuda kralı olur
19-87. Aramlılar Ahav’ı öldü
28-136. Yoşiya Yahuda kralı olur
88. Tanrı Yehoşafat’ın düşmanlarını öldürür
137. Yeremya Kitabı bölüm 1-6
89. İlyas’ın yerine Elişa geçer
138. Hulda Yahuda’nın yıkımını önceden
90. Elişa 3 orduyu kurtarır
139. Sefanya Kitabı
91. Elişa Naaman’ın deri hastalığını iyileştirir
140. Firavun Neko Yoşiya’yı öldürür
20-92. Elişa Samiriye’nin kurtarılacağını bildirir 141. Yehoahaz Yahuda kralı olur
93. Atayla Yahuda kralıçesi olur
142. Yehoyakim Yahuda kralı olur
94. Yehu İsrail/Yahuda krallarını öldürür 143. Yeremya Kitabı bölüm 26-28
95. Atayla Yahuda’yı yönetir
Soru/Cevap (5 dk)
96. İsrail’de Yehu hanedanı
21-97. Genç Yoaş Yahuda kralı olur
Bölüm 6 (10 dk)
98. Aram İsrail’i perişan eder
Yahudalılar’ın Babil Tarafından Sürgün
99. Yoaş Tanrı’yı terk eder
29-144. Habakkuk Kitabı
100. Elişa sayesinde İsrail Aram’ı yener 145. Daniel Babil’e sürgün edilir
101. İsrailli paralı askerler Yahuda’yı yağmalar 146. Daniel Kitabı bölüm 1-3
102. Uzziya Yahuda kralı olur
147. Yeremya Kitabı bölüm 25, 35 – 36, 45
22-103. Amos Kitabı
148. Yehoyakin Yahuda kralı olur
104. Mezmurlar 3. Kitap
149. Yeremya Kitabı bölüm 7-16
105. Yunus İsrail’in görkemini bildirir
30-150. Yehoyakin & Hezekiel sürgün
106. Yunus Kitabı
151. Sidkiya Yahuda kralı olur
23-107. Hoşea Kitabı
152. Yeremya Kitabı bölüm 27-31, 51
108-109. İsrail’de Şallum hanedanı
153. Hezekiel Kitabı bölüm 1-25
110. İsrail’de Menahem hanedanı
31-154. Sidkiya Babil’e karşı ayaklanır
111-112. İsrail’de Pekah hanedanı
155. Yeremya Kitabı
24-113. Yeşaya Kitabı bölüm 1-6
156. Hezekiel Kitabı bölüm 29
114. Yotam Yahuda kralı olur
157. Babil Yahuda’yı sürgüne gönderir
115. Mika Kitabı bölüm 1-2
158. Hezekiel Kitabı bölüm 26-28,31
116. Ahaz Yahuda kralı olur
159. Gedayla öldürülür – Mısır’a kaçış
117. Yeşaya Kitabı bölüm 7
32-160. Yeremya Kitabı bölüm 46-49
118. Ahaz Asur’un Aram’ı yenmesini sağlar 161. Ağıtlar Kitabı
119. Mika Kitabı bölüm 3-4
162. Hezekiel Kitabı bölüm 29, 32-48
25-120. İsrail’de Hoşea hanedanı
163. Daniel Kitabı bölüm 4
121. Yeşaya Kitabı bölüm 8-9
164, Yehoyakin’e Babil’de lütuf gösterilir
122. Asur İsrail’i sürgüne gönderir
Soru/Cevap (5 dk)
123. Yeşaya Kitabı bölüm 10-19
Soru/Cevap (5 dk)
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Bölüm 7 (10 dk)
İsa’nın Daha Sonraki Hizmetleri
252. İsa kısa süre sonra gidecek
Pavlus’un Üçüncü Müjdeleme Yolculuğu
Yahudiler’in dönüşü/Pers Krallığı
206. İsa & Yunus’un belirtisi
253. İsa öğrencileri için dua eder
292. Pavlus Efes’te 2 yıl kalar
33-165. Daniel Kitabı bölüm 5-9 soM/70x7 207. Petrus İsa’nın Mesih olduğunu açıklar 53-254. İsa’nın Getsemani’de tutuklanması 64-293. Öğrenciler büyücülükle ilgili kitap
166. Zerubbabil & 42,360 sürgün döner 208. İsa dirileceğini önceden bildirir
255. İsa suçlanır – Yahuda ölür
294. Pavlus Efes’ten sonra Korint’i ziyaret
167. Daniel Kitabı bölüm 10-12
209. İsa’nın görünümünün değişmesi
256. Pilatus & Hirodes İsa’yı sorgular
295. Korintliler’e 1. Mektup
34-168. Tapınağın inşası yeniden başlar 44-210. İsa çarmıha gerileceğini önceden 257. Pilatus çarmıha gerilmesini emreder 296. Pavlus Makedonya’ya gider
169. Hagay Kitabı bölüm 1-2
211. Başkalarını iyilik yapmaktan
258. İsa çarmıhta ölür
65-297. Korintliler’e 2. Mektup
170. Zekeriya Kitabı bölüm 1
212. Anlaşmazlıkların çözülmesi
54-259. İsa mezara konulur
298. Pavlus 3 aylığına Korint’e gider
171. Hagay Kitabı bölüm 2
213. Samiriyeliler İsa’ya yardım etmezler Diriliş ve İsa’nın Göğe Yükselişi
299. Romalılar’a Mektup
172. Zekeriya Kitabı bölüm 1-14
214. İsa Çardak Bayramı’nda
260. Boş mezar
66-300. Kutsal Ruh tehlike konusunda
173. İkinci tapınağın inşası tamamlanır
45-215. Öğrenciler Kutsal Ruh’u alacaklar 55-261. İsa Elçilerle buluşur
Pavlus’un Roma’daki İlk Tutukluluğu
35-174. Ovadya Kitabı
216. İsa İbrahim’den önce vardı
262. İsa 500 öğrencisiyle buluşur
301. Pavlus tapınakta tutuklanır
175. Ahaşveroş’a Yahudiler’i suçlayan
217. Öğrenciler sinagogdan dışlanır
263. İsa 40 gün boyunca görünmeye devam eder 302. Romalılar Pavlus’u korur
176. Ester Kitabı
218. Tanrı’nın Egemenliği yaklaşıyor
264. İsa göğe yükselir
67-303. Pavlus Sezariye’de 2 yıl hapiste
177. Ezra & 1,500 sürgün döner
219. Tüm insanlar komşumuzdur
Soru/Cevap (5 dk)
304. Pavlus Roma’ya başvurur
178. Nehemya surları yeniden inşa eder 46-220. Kutsal Ruh’u dileyin
305. Roma yolunda gemi kazası
179. Nehemya & Ezra ant içirirler
221. Tanrı’nın cezalandırması
Bölüm 10 (15 dk)
306. Luka Müjdesi
36-180. Mezmurlar 5. Kitap
222. Ferisiler ikiyüzlüdür
Elçilerin İlk İşleri
307. Elçilerin İşleri Kitabı
181. Nehemya gider
223. Pilatus bazı Celileliler’i öldürür
56-265. Pentikost Bayramı & Kutsal Ruh 68-308. Epafras & Onisimos’un ziyareti
182. Malaki Kitabı
224. İsa Şabat Günü hastaları iyileştirir
266. Petrus & Yuhanna kötürüm bir adamı iyileştirirler 309. Koloseliler’e Mektup
183. Nehemya döner
225. İsa Tanrı’nın Oğlu olduğunu söyler 267. Öğrenciler her şeyi paylaşırlar
310. Filimon’a Mektup
Büyük İskender’den Pompei’ye
47-226. Hirodes İsa’yı öldürmek ister
57-268. Başkahinler elçileri durdurmaya çalışır 311. Efesliler’e Mektup
Soru/Cevap (5 dk)
227. Tanrı başkalarını çağıracak
269. İstefanos Yahudiler tarafından öldürülür
312. Epafroditus Pavlus’u hapiste
ziyaret eder
37- İsa’nın İlişkileri
228. Büyük kalabalıklar İsa’nın ardından 58-270. Samiriyeliler vaftiz edilir
313. Filipililer’e Mektup
Yeni Antlaşma
229. Zengin adam & Lazar
271. İsa Pavlus’u öteki uluslara gönderir Soru/Cevap (5 dk)
Bölüm 8 (25 dk)
Soru/Cevap (5 dk)
59-272. Öteki uluslardan imanlılar vaftiz edilir
İsa’nın Dünyaya Gelişi ve İlk Eylemleri
273. Öğrenciler Hıristiyan adıyla anılır
Bölüm 12 (15 dk)
38-184. Melek Cebrail doğumları önceden bildirir
274. Matta Müjdesi
Elçilerin Petrus ve Pavlus’un Şehit
Edilmesine Kadarki Hizmetleri
185. İsa tüm ulusları kurtaracak
İsa’nın Yargılanması & Çarmıha Gerilmesi 60-275. Hirodes Elçi Yakup’u öldürtür
314. Pavlus Roma’da hapisten salınır
186. Magi’nin ziyareti & Bebek İsa
48-230. İsa Lazar’ı ölümden diriltir
Pavlus’un İlk Müjdeleme Yolculuğu
Adil Yakup Şehit Edilir
39-187. İsa’nın vaftiz edilmesi & sınanması 231. İnsanoğlu geri dönecek
276. Pavlus & Barnaba Kıbrıs’a giderler 69-315. İbraniler Mektubu
188. Nikodim & İsa’nın mucizeleri
232. Ferisiler & vergi görevlisi
277. Yahudiler Antakya’da Müjde’ye karşı direnirler316. Timoteos Efes’te önderlik eder
189. Yuhanna zindana atılır
233. Sonsuz yaşama kavuşmak için
278. Galatyalılar Pavlus’un yaralarını iyileştirirler 317. Timoteos’a 1. Mektup
İsa’nın Celile’deki Büyük Hizmeti
234. İsa başına gelecekleri önceden bildirir279. Yakup’un Mektubu
318. Titus Girit’te önderlik eder
190. İsa’nın öteki ulusları kabul etmesi
235. Yakup & Yuhanna’nın kayırılmak için 61-280. Elçilerin öğrencilere Mektubu
319. Titus’a Mektup
40-191. Kalabalıklar İsa’ya akın eder
49-236. Tanrı’nın Egemenliği henüz gözle 281. Pavlus’un Galatyalılar’a Mektubu
320. Roma yanar – imanlılar kovulur
192. İsa Ferisiler’i öfkelendirir
237. Fısıh Bayramı’ndan 6 gün önce
Soru/Cevap (5 dk)
321. Petrus’un 1. Mektubu
193. Ferisiler İsa’yı öldürmek için düzen 238. Fısıh Bayramı’ndan beş gün önce
70-322. Markos Müjdesi
194. Yahudiler & öteki ulustan olanlar İsa’yı 239. Fısıh Bayramı’ndan dört gün önce
Bölüm 11 (20 dk)
323. Pavlus kışı Nikopolis’te geçirir
195. İsa 12 elçisini seçer
50-240. Fısıh Bayramı’ndan üç gün önce Pavlus’un İkinci Müjdeleme Yolculuğu
324. Petrus’un 2. Mektubu
41-196. Dağdaki Vaaz
241. Ferisiler İsa’yı tuzağa düşürmeye
282. Pavlus & Silas Makedonya’ya giderler 325. Pavlus Roma’da yeniden hapse atılır
197. İsa öteki ulusları dahil eder
242. İsa’nın halka yaptığı son konuşması 62-283. Filipi’de birçokları iman eder
326. Timoteos’a 2. Mektup
198. Yahya hapisten İsa’ya haber gönderir 243. Zeytin Dağı’ndaki Konuşma
284. Selanik’te birçokları iman eder
Neron Petrus ve Pavlus’u şehit eder
199. İsa Tanrı’nın Egemenliği’ni öğretir
51-244. Fısıh Bayramı’ndan iki gün önce 285. Pavlus Atina’da Ares Tepesi Kurulu’nda konuşur
327. Yahuda Mektubu
42-200. Kutsal Ruh’a küfredilir
245. Fısıh Bayramı’ndan bir gün önce
286. Pavlus Korint’te 1 ½ yıl kalır
İ.S. 66’da Roma Yeruşalim’e saldırır
201. İsa birçok benzetme yapar
246. Fısıh Bayramı’nda üst kattaki oda
63-287. Pavlus’un Selanikliler’e 1. Mektubu İ.S. 70’de Roma Yeruşalim’i yıkar
202. Mucizeler büyücülük olarak
247. İsa’ya ihanet – Yahuda sofradan
288. Korint’te birçok kişi iman eder
Yuhanna’nın Ölümüne Kadarki Dönemde
203. İsa insanların barışsever olmasını
248. Petrus’un kendisini inkar edeceğini 289. Selanikliler’e 2. Mektup
71-328. Vahiy Bölümü
204. Yahudiler İsa’yı kral yapmak isterler 52-249. Son Akşam Yemeği – ekmek
290. Akvila & Pirskilla Efes’te
329-331. Yuhanna’nın 1., 2., 3. Mektupları
43-205. İsa’nın bedenini yiyip kanını için 250. Yardımcı gelecek
291. Apollos Korint’e gider
332. Yuhanna Bölümü
251. Getsemani Bahçesi’ne gidiş – sevgi Soru/Cevap (5 dk)
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