İNCİL
(‘Yeni Ahit’, ‘Yeni Antlaşma’)

-----------------------------------(Bulgaristan Türkçesi)
------------------------------------

1

MATTA 1

2
10

Hiskiya, Manase'nin babası oldu.
Manase, Amon'un babası oldu.
Amon, Yoşiya'nın babası oldu.
Yoşiya, Yekoniya ve onun
kardeşlerinin babası oldu. Bu,
Babil'deki sürgünlük
zamanında idi.

MATTA
11

Bölüm 2
İsa'nın soyu
(Luka 3:23-38)
1

İsa Mesih, Davud'un oğludur ve
İbrahim'in oğludur. Onun soyu şöyle:
2
İbrahim, İshak'ın babası oldu.
İshak, Yakub'un babası oldu.
Yakup, Yahuda ve onun
kardeşlerinin babası oldu.
3
Yahuda, Tamar tarafından Peres
ve Zara'nın babası oldu.
Peres, Hesron'un babası oldu.
Hesron, Ram'ın babası oldu.
4
Ram, Aminadab'ın babası oldu.
Aminadab, Nahşon'un babası
oldu.
Nahşon, Salmon'un babası oldu.
5
Salmon, Rahav tarafından Boaz'ın
babası oldu.
Boaz, Rut tarafından Obed'in
babası oldu.
Obed, Yese'nin babası oldu.
6
Yese, kral Davud'un babası oldu.
Davut, Uriya'nın karısı tarafından
Süleyman'ın babası oldu.
7

8

9

2

Süleyman, Rehavam'ın babası
oldu.
Rehavam, Abiya'nın babası oldu.
Abiya, Asa'nın babası oldu.
Asa, Yehoşafat'ın babası oldu.
Yehoşafat, Yoram'ın babası oldu.
Yoram, Uziya'nın babası oldu.
Uziya, Yotam'ın babası oldu.
Yotam, Ahaz'ın babası oldu.
Ahaz, Hiskiya'nın babası oldu.

12

Babil'deki sürgünlük zamanından
sonra,
Yekoniya, Şaltiyel'in babası oldu.
Şaltiyel, Zerubabel'in babası oldu.
13
Zerubabel, Abihud'un babası
oldu.
Abihud, Elyakim'in babası oldu.
Elyakim, Azor'un babası oldu.
14
Azor, Sadok'un babası oldu.
Sadok, Ahim'in babası oldu.
Ahim, Elihud'un babası oldu.
15
Elihud, Elazar'ın babası oldu.
Elazar, Matan'ın babası oldu.
Matan, Yakub'un babası oldu.
16
Yakup, Meryem'in kocası olan
Yusuf'un babası oldu.
Meryem'den gene, Mesih denilen
İsa doğdu.
17

Demek, İbrahim'den Davud'a kadar
tam ondört kuşaktır. Davut'tan Babil'deki
sürgünlük zamanına kadar da ondört
kuşaktır. Ve Babil'deki sürgünlük
zamanından Mesihe kadar gene ondört
kuşaktır.
İsa'nın doğumu
(Luka 2:1-7)
18

İsa Mesihin doğması da şöyle oldu:
Onun anası Meryem, Yusuf'un nişanlısı
idi. Onlar bir araya gelmeden önce,
anlaşıldı ki, Meryem'in rahminde Kutsal
Ruh tarafından bir bebek meydana geldi.
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Ama onun kocası Yusuf doğru bir
adamdı. Onun için istemedi, onu
elalemin önünde rezil etsin. Ve karar
verdi, onu saklıdan uzaklaştırsın.
20

Yusuf bu meselede alıp verirken,
işte, Rabbin bir meleği rüyada ona
göründü. Dedi ki,
"Ey Yusuf, Davud'un oğlu, hiç
korkma, Meryem'i karı olarak yanına
alasın. Çünkü ondaki bebek Kutsal
Ruh'tan meydana geldi. 21 O bir oğul
doğuracak, onun adını da İsa
koyacaksın.
Çünkü
halkını
günahlarından kurtaracak olan Odur."
22

Bütün bunlar oldu, öyle ki, Rabbin
sözü
yerine
gelsin,
hani
onu
peygamberin ağzından söylemişti:
23
"İşte kız gebe kalacak, bir oğul
doğuracak.
Onun adını da 'İmanuel' koyacaksın."
(onun Türkçesi: 'Allah bizimle').
24

Yusuf uykudan kalkınca, Rabbin
meleği ona ne buyurduysa onu yaptı:
karısını yanına aldı. 25 Ama onunla
birleşmedi, çak Meryem oğlunu
doğurana kadar. Ve Onun adını İsa
koydu.
Bölüm 3
Yıldıznamecilerin ziyareti
1

İsa, kral Hirodes'in günlerinde,
Yahudiye
sancağındaki
Beytlehem
kasabasında
doğdu.
Ve
işte,
gündoğusundan Yeruşalim kasabasına
yıldıznameciler geldi. 2 Sordular ki,
"Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk
nerede? Çünkü gündoğusunda onun

yıldızını gördük, ve geldik ona secde
kılalım."
3

Bunu işitince, kral Hirodes ve onunla
birlikte bütün Yeruşalim kasabası telaşa
düştü. 4 Ve halkın bütün güdücülerini,
hani Allahevinin güdücülerini ve kanun
muallimlerini, bir
araya
topladı.
Onlardan öğrenmek istedi, Mesih nerede
doğacak. 5 Ona dediler:
"Yahudiye sancağındaki Beytlehem
kasabasında. Çünkü peygamberin
yazdığı gibi:
6
"Sen, Yahuda topraklarında bulunan
Beytlehem,
Sen Yahuda büyüklerinin arasında
asla en önemsiz kasaba değilsin.
Çünkü senden bir güdücü çıkacak,
Benim halkım İsrail'i güdecek olan
biri."
7

Ondan sonra Hirodes yıldıznamecileri
saklıdan çağırtırdı. Onlara soruşturdu,
yıldız onlara tam olarak ne vakıt
göründü. 8 Onları Beytlehem'e gönderip
dedi:
"Oraya vardınız mı, kızanı çok güzel
araştırın. Bulduktan sonra da bana
haber yollayın, ben de gelip ona secde
kılayım."
9

Onlar kralı sesledikten sonra yola
çıktılar. Ve işte, o yıldız, hani onu
gündoğusunda görmüşlerdi, onların
önünden gitti. En sonunda bebeğin
bulunduğu evin üstünde durdu. 10 Yıldızı
görünce o kadar çok sevindiler ki, kenarı
yok. 11 Eve girip bebeği ve anası
Meryem'i gördüler. Ve yere kapanıp
bebeğe secde kıldılar. Sandıklarını açıp
ona bahşişler verdiler: altın, tütüz ve
kıymetli koku. 12 Allah onlara rüyada
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gösterdi, bir daha Hirodes'in yanına
gitmesinler. Onun için memleketlerine
başka yoldan döndüler.
Mısır'a kaçıyorlar
13

Onlar gitti, ve işte, Rabbin bir meleği
rüyada Yusuf'a göründü ve dedi:
"Kalk, kızanı ve onun anasını al ve
Mısır'a kaç. Ben sana haber verene
kadar orada kalacaksın. Çünkü Hirodes
bu kızanı arıyor ve bakıyor onu
öldürsün."
14

Yusuf da geceleyin kalkıp kızanı ve
onun anasını aldı ve Mısır'a çekildi. 15
Hirodes'in ölmesine kadar orada kaldı.
Böylelikle Rabbin sözü yerine geldi,
hani
onu peygamberin ağzından
söylemişti:
"Oğlumu Mısır'dan çağırdım."
16

Hirodes ne zaman anladı,
yıldıznameciler onu aldatırdı, çok fazla
2:15 Hoşea 11:1

öfkelendi. Ve gönderip Beytlehem
kasabasında hem de onun köylerinde, iki
yaşından küçük, bütün erkek çocukları
öldürtürdü.
Bu
zamanı
yıldıznamecilerden araştırmıştı. 17 O
vakıt peygamber Yeremiya'nın söylediği
söz yerine geldi:
18
"Rama köyünde bir ses işitildi;
Bir ağlamak, bir büyük feryat sesi.
Rahel, kızanlarından için ağlıyor;
İstemiyor avutulsun, çünkü artık yok
oldular."
Nasira'ya dönüyorlar
19

Ama Hirodes öldükten sonra, işte,
Rabbin bir meleği Yusuf'a göründü o
henüz Mısır'da iken. 20 Ve dedi:
4

4

"Kalk, kızanı ve onun anasını al ve
İsrail topraklarına dön. Çünkü kızanın
canını almak isteyenler öldü."
21
Ve Yusuf kalktı, kızanı ve anasını aldı
ve İsrail topraklarına geldi. 22 Ama işitti
ki, Arhelaos babası Hirodes'in yerine
geçti ve Yahudiye sancağının güdücüsü
oldu. O vakıt korktu oraya dönsün. Allah
da ona rüyada ısmarladıktan sonra,
Celile topraklarına çekildi. 23 Gidip
Nasıra denilen bir kasabaya yerleşti.
Öyle ki, peygamberlerin söylediği söz
yerine gelsin, hani 'Ona Nasıralı
diyecekler'.
Bölüm 4
2:18 Yeremiya 31:15

Yahya yolu hazırlıyor
(Mar 1:1-8; Lu 3:1-18; Yuh 1:19-28)
1

O günlerde vaftizci Yahya gelip
Yahudiye'nin ıssız yerlerinde vaftiz
ederdi. 2 Ve dedi:
"Tövbe edin, çünkü Gökün krallığı
yakınladı."
3
Peygamber İşaya'nın konuştuğu adam o
idi. Demişti ki,
'Issız yerlerde birisi şöyle bağırıyor:
Rabbin yolunu hazırlayın, Onun
patikalarını dümdüz yapın.'
4

Yahya'nın rubası deve tüyünden idi
ve belinde deriden bir kayış vardı.
Yemek olarak çekirgeler ve yaban balı
yerdi. 5 O vakıt bütün halk ona gelirdi:
hem Yeruşalim kasabasından, hem bütün
Yahudiye sancağından, hem de Yordan
ırmağının bütün etraflarından. 6 Ve
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günahlarını açık açık söyleyip Yahya'nın
elinden vaftiz oldular.
7

Ferisilerden ve Sadukilerden de bir
sürü kişi vaftiz olmak için ona geldi.
Bunu görünce onlara dedi:
"Vay size yılan soyu! Size kim akıl
verdi, gelecek öfkeden kaçasanız? 8
Onun için yaşamanızda tövbeye uygun
değişiklikler yapın. 9 Hiç de
düşünmeyin,
içinizden
şöyle
konuşasanız: 'Bizim dedemiz İbrahim'.
Ben size diyorum, Allah o kadar
kuvvetli ki, bu taşlardan bile İbrahim'e
evlatlar çıkarabilir. 10 Balta zaten
ağaçların köküne dayandı. Onun için,
hangi ağaç iyi yemiş vermezse, o ağaç
kesilip ateşe atılacak.
11
Bana gelince, ben sizi suyla vaftiz
ediyorum, tövbe edesiniz diye. Ama
benden sonra biri gelecek, O benden
daha kuvvetlidir. Ve ben layık değilim,
Onun pabuçlarının bağlarını çözeyim.
İşte, O sizi Kutsal Ruhla ve ateşle
vaftiz edecek. 12 Onun küreği elindedir.
Harman yerini iyice temizleyecek.
Buğdayı ambarlarına toplayacak. Ama
samanı hiç sönmeyen ateşle yakıp
bitirecek."
İsa'nınn vaftizi
(Mar 1:9-11; Lu 3:21-22; Yuh 1:2934)
13

O sıralarda İsa Celile sancağından
Yordan ırmağına, Yahya'nın yanına
geldi, onun elinden vaftiz olsun. 14 Ama
Yahya Ona engel olmak istedi ve dedi:
"Benim ihtiyacım var, senin elinden
vaftiz olayım; ve sen bana mı
geliyorsun?"

15

Ama İsa ona cevap verip dedi:
"Brak, şimdilik öyle olsun. Çünkü bize
yakışıyor, doğruluğun bütün işlerini
böyle yerine getirelim."
Bunun üzerine Yahya razı geldi. 16
Vaftiz olur olmaz İsa sudan çıktı. Ve
işte, gökler açıldı ve gördü, nasıl Allahın
Ruhu bir güvercin gibi inip Onun
üzerinde durdu. 17 Ve işte, gökten bir ses
dedi ki,
"Bu benim sevgili Oğlumdur. Onunla
ferahlanıyorum."
Bölüm 5
İsa'nın denenmesi
(Mar 1:12-13; Luka 4:1-13)
1

Ondan sonra Ruh, İsa'yı ıssız yerlere
götürdü, Şeytan Onu denesin diye. 2 İsa
kırk gün kırk gece oruç tuttu ve sonra
acıktı. 3 Ve Saptırıcı gelip Ona dedi:
"Madem sen Allahın Oğlusun, söyle
de, bu taşlar ekmek olsun."
4
İsa da ona cevap verip dedi:
"Şöyle yazılıyor: 'İnsan sade ekmekle
yaşamaz, Allahın ağızından çıkan her
bir sözle de yaşar.'"
5

Ondan sonra Şeytan İsa'yı kutsal
kasabaya götürdü. Allahevinin en yüksek
tepesine çıkardı. 6 Ve Ona dedi:
"Madem sen Allahın Oğlusun, kendini
aşağı at. Çünkü Kitap diyor ki,
'Meleklerine senden için buyuracak,
seni korusunlar. Seni ellerinin
üstünde taşıyacaklar, ayağını
birhangi taşa çarpmayasın diye.'"
7
İsa ona dedi:
"Öbür tarafta gene yazıyor:
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'Rab senin Allahındır; Onu
denemeyeceksin.'"

6
17

O zaman İsa başladı, halka konuşup
desin: "Gökün krallığı yakınladı!"

8

Şeytan İsa'yı gene götürdü, bu sefer
çok yüksek bir balkana. Ve Ona bütün
dünyanın krallıklarını ve onların
şanlılıklarını gösterdi. 9 Ve Ona dedi:
"Bütün bunları sana verecem, eger yere
kapanıp bana taparsan."
10
Bunun üzerine İsa ona dedi:
"Çekil Şeytan; çünkü Kitap'ta şöyle
yazıyor:
'Rab senin Allahındır - Ona
tapacaksın, sade Ona kulluk
edeceksin.'"
11
Ondan sonra Şeytan İsa'dan ayrıldı. Ve
işte, melekler gelip Ona hizmet ettiler.
İsa göreve başlıyor
(Mar 1:14-15; Luka 4:11-14)
12

Sonra Yahya'yı mapusa attılar. İsa bu
haberi alınca, Celile sancağına çekildi. 13
Ve
Nasıra
kasabasından
ayrılıp
Kefernahum kasabasına yerleşti. O da
göl kenarında, Zebulon ve Naftali
topraklarının
arasındaki
sınırda
14
bulunuyor.
Öylelikle
İşaya
peygamberinin söylediği söz yerine
geldi:
15
"Zebulon ve Naftali toprakları,
Denize inen yol,
Yordan ırmağın ötesi,
Allahsız milletlerin Celilesi;
16
Karanlıkta oturan halk,
Büyük bir aydınlık gördü.
Ölümün toprağında, ölümün
gölgesinde oturanlar,
Evet, onların üzerine büyük
şafak doğdu."
6

İlk öğrenciler
(Mar 1:16-20; Luka 5:1-11)
18

Celile Gölü'nün kenarında gezerken,
İsa iki kardeş gördü: Simun (ona Petrus
diyorlar) ve onun kardeşi Andreyas.
Göle serpme atmaktaydılar (çünkü
balıkçı idiler). 19 Onlara dedi:
"Benim arkamdan gelin; ben sizi insan
balıkçıları yapacam."
20
Ve dakkada serpmelerini brakıp Onun
arkasından gittiler.
21

Oradan azıcık öteye gidip, gene
başka iki kardeş gördü: Zebedi'nin oğlu
Yakup ve onun kardeşi Yuhanna.
Babaları Zebedi ile birlikte kayıkta
idiler,
serpmelerini
sağlamlardılar.
Onları da çağırdı. 22 Onlar da dakkada
kayıklarını ve babalarını brakıp İsa'nın
arkasından gittiler.
İsa, hastaları iyileştiriyor
(Luka 6:17-19)
23

İsa, Celile sancağının her tarafını
gezdi. Duahanelerinde ders verdi ve
krallıktan için 'iyi haber'ini bildirdi. Ve
halkın arasında her türlü hastalık ve her
türlü viranlığı iyi etti. 24 Onun adı bütün
Suriye sancağına yayıldı. Her türlü
hastalık çekenleri, her türlü sancı
görenleri, kötü ruhlu ve saralı olanları,
ve de inmelileri Ona getirdiler. İsa da
onları şifalardı. 25 Ve büyük kalabalıklar
Onun peşinden yürürdü: Celile ve
Dekapolis
sancaklarından,
Yeruşalim'den ve Yahudiye sancağından,
ve Yordan'ın öte tarafından da.
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Bölüm 6
Asıl mutluluk
(Luka 6:20-23)
1

İsa kalabalıkları görünce bir balkana
bindi. Oturduktan sonra, öğrencileri
Onun yanına geldiler. 2 İsa da ağzını açıp
onlara şöyle ders verdi:
3

"Ne mutlu ruhta fukara olanlara,
çünkü gökün krallığı onlarındır.
4
Ne mutlu ağlayanlara, çünkü onlar
avutulacak.
5
Ne mutlu yavaş olanlara, çünkü
dünya onlara miras kalacak.
6
Ne mutlu doğruluğa acıkmış ve
susamış olanlara, çünkü onlar
doyurulacak.
7
Ne mutlu merhametli olanlara, çünkü
onlara da merhamet edilecek.
8
Ne mutlu yüreği temiz olanlara,
çünkü onlar Allahı görecekler.
9
Ne mutlu barıştırıcılara, çünkü onlara
Allah evlatları denilecek.
10
Ne mutlu doğruluktan için çeki
çekenlere, çünkü gökün krallığı
onlarındır.
11
Benden için size sövdüler mi, çeki
çektirdiler mi, sizden için yalan yere
türlü türlü kötü laf çıkardılar mı, o
vakıt ne mutlu size. 12 Sevinin, şen
olun, çünkü gökte bahşişiniz büyüktür.
Zaten sizden önceki peygamberlere de
aynı öyle çeki çektirdiler.

sade dışarı atılmaya yarıyor, öyle ki,
insanların
ayaklarının
altında
çiğnensin.
14

Dünyanın aydınlığı sizsiniz. Tepe
üzerine kurulan kasaba saklı kalamaz.
15
Kimse de bir lamba yakıp onu bir
teknenin altına koymaz. Hayır, onu bir
mumluğun içine koyar, öyle ki,
evdekilerin hepsine aydınlık versin. 16
Aynı onun gibi, sizin de aydınlığınız
insanların önünde parlasın. Öyle ki,
sizin iyi işlerinizi görüp gökteki
Babanızı şanlasınlar.
Musa'nın kanunu
17

Hiç sanmayın ki, ben gelmişim
Musa'nın
kanununu
ya
da
peygamberlerin
yazdıklarını
yok
edeyim. Ben yok etmeye gelmedim,
ama tamamlamaya geldim. 18 Size çok
doğru bir şey söyleyeyim: Musa'nın
kanunundan en ufak harf ya da en ufak
çizgi bile asla kaybolmayacak. Her şey
yerine gelmeden, gök ve dünya yok
olmayacak. 19 Ve kim o buyrukların en
küçüğünü bile bozup insanlara öyle
öğretirse, o kişiye gökün krallığında
'en küçük' denilecek. Ama onları kim
yerine getirip öyle öğretirse, o kişiye
gökün krallığında 'büyük' denilecek. 20
Çünkü size diyorum ki, sizin
doğruluğunuz kanun muallimlerinin ve
Ferisilerin doğruluğunu geçmezse,
gökün krallığına zaten giremezsiniz.

Tuz ve aydınlık
(Mar 9:50 ; Luka 14:34-35)
13

Dünyanın tuzu sizsiniz. Ama tuz
kendi dadını kaybetti mi, neyle onu
tuzlayacan? O artık bir işe yaramıyor;

Katillik
21

İşittiniz, bizim dedelerimize nasıl
denildi: 'Katillik etmeyeceksin!' ve
'Kim katillik ederse, dava görecek'.
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8

22

Ama ben size diyorum: her kim
kardeşine kızarsa, dava görecek. Ve
her kim kardeşine 'Raka' (hani
'kafasız') derse, en yüksek dava yerine
çıkacak. Ama her kim kardeşine 'beş
para etmez' derse, o kişi cendem
ateşini hak edecek.
23
Onun için: diyelim, sen kurban
yerinde Allaha bir vergi getiriyorsun,
ve orada aklına geliyor ki, kardeşinin
sana karşı bir şeyi var. 24 O vakıt
vergini kurban yerinin önünde brak ve
git, en peşin kardeşinle barış, sonra gel
vergini ver!
25
Senden davacı olan kişiyle bir an
evel, henüz yolda iken anlaş. Yeter ki,
o seni hakime vermesin. Hakim de seni
polise teslim etmesin, sonra mapusa
düşmeyesin. 26 Sana çok doğru bir şey
söyleyeyim: son santime kadar
ödemeden sen oradan çıkmayacaksın."
Zina
27

İşittiniz nasıl denildi: 'Zina
etmeyeceksin!'
28
Ama ben size diyorum: her kim bir
kadına bakıp da onda gözü kalırsa, o
kişi zaten yüreğinde onunla zina
etmiştir.
29
Sağ gözün seni günaha soktu mu,
onu çıkar at! Senin için daha iyi
olacak, bedeninin bir parçası yok
olsun, ne kadar bütün bedenin
cendeme atılsın. 30 Ve sağ elin seni
günaha soktu mu, onu kes at! Senin
için daha iyi olacak, bedeninin bir
parçası yok olsun, ne kadar bütün
bedenin cendeme gitsin.
Nikâhı bozmak
8

31

Bir de denildi: 'Karısından ayrılan
adam ona bir nikâh bozma kâğıdı
versin.'
32
Ama ben size diyorum: Her kim
karısını uğratırırsa, hani zinadan başka
bir meseleden için, o sebep oluyor,
kadını zina işlesin. Hem de, kim
uğratılmış bir kadınla evlenirse, o kişi
de zina ediyor.
Yemin etmek
33

Ve işittiniz, bizim dedelerimize
nasıl denildi: 'Yalan yere yemin
etmeyeceksin. Ama Rabbe ettiğin
yeminlerini yerine getireceksin!'
34
Ama ben size diyorum: hiç yemin
etmeyin! Ne gök üzerine, (orası
Allahın kral iskemlesidir), 35 ne yer
üzerine,
(o
Onun
ayaklarının
basamağıdır), ne de Yeruşalim üzerine,
(orası 'büyük kral'ın kasabasıdır). 36
Kendi başının üzerine de yemin etme,
çünkü saçının tek bir telini bile ne
beyaz, ne de kara yapabilirsin.
37
Öyle değil! Sizin lafınız olsun,
'Evet' mi, evet; ya da 'Hayır' mı hayır.
Ondan ötesi Şeytandandır.
'Göze göz' değil
(Luka 6:29-30)
38

İşittiniz nasıl denildi: 'Göze göz,
dişe diş!'
39
Ama ben size diyorum: kötü kişiye
karşı gelmeyin.
Hayır, kim senin sağ yanağına bir
şamar atarsa, ona sol yanağını da çevir.
40
Kim sana karşı dava açıp senin
entarini almak isterse, ona mantonu da
ver. 41 Ve kim seni zorlarsa, onunla bir
kilometre yürüyesin, onunla iki
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kilometre yürü. 42 Kim senden bir şey
isterse, ona ver. Ve kim senden ödünç
isterse, ona yüz çevirme.

yaparlar. Yeter ki, insanlar onlara saygı
göstersinler. Size doğru bir şey
söyleyeyim: onlar karşılıklarını zaten
almışlar.
3
Hayır! Sen sadaka verdiğin zaman,
senin sol elin bilmesin, sağ elin ne
yapıyor. 4 Öyle ki, sadakaların saklıdan
verilsin. Ve Baban saklı olanı görüyor.
Senin karşılığını O verecek.

Düşmanları sevmek
(Luka 6:27-28,32,36)
43
İşittiniz nasıl denildi: 'Komşunu
seveceksin, ama düşmanına kin
besleyeceksin!'
44
Ama ben size diyorum:
düşmanlarınızı sevin, size çeki
çektirenler için dua edin.
45
Öyle ki, gökteki Babanızın
evlatları olasınız. Çünkü O da güneşini
parlatırıyor hem kötülerin, hem de
iyilerin üzerine. Ve hem doğru
olanlara, hem de doğru olmayanlara
yağmur gönderiyor.
46
Çünkü diyelim, sade sizi sevenleri
seviyorsunuz. O vakıt ne gibi
karşılığınız olacak? Gümrükçüler bile
aynısını yapmıyorlar mı? 47 Ve diyelim,
sade
kardeşlerinize
selam
veriyorsunuz. O vakıt öbürlerinden
daha fazla ne yapmış oluyorsunuz?
Allahsız milletler bile aynısını
yapmıyorlar mı?
48
Onun için, gökteki Babanız nasıl
kusursuz ise, siz de kusursuz olun!

Dua
(Luka 11.24)
5

Ve dua ettiğiniz zaman, ikiyüzlüler
gibi yapmayın. Onlar bayılıyorlar,
duahanelerde ve sokaklarda bile ayağa
dikilip dua etsinler. Yeter ki, insanlar
onları görsünler. Size doğru bir şey
söyleyeyim: onlar karşılıklarını zaten
almışlar. 6 Ama sen dua ettiğin zaman
evinin iç odasına gir, kapıyı kapat,
ondan sonra Babana dua et. O saklıdır
ve saklı olanı görüyor. Senin karşılığını
O verecek.
7
Ve dua ettiğiniz zaman, aynı boş
lafları pepeleyip durmayın. Allahsız
milletler öyle yapıyorlar. Sanıyorlar ki,
çok laf yaptılar mı, Allah onları
işitecek. 8 Onun için, onlar gibi
olmayın. Babanız zaten biliyor neye
ihtiyacınız var, hem de siz Ondan
dilemeden önce bile.

Bölüm 7

9

Sadakalar
1

Sakın doğruluk işlerinizi gösteriş için
insanların önünde yapmayın. Yoksa
gökteki
Babanızdan
karşılığınız
olmayacak. 2 Onun için, sen sadaka
verdiğin zaman, kendi önünden
borazan
öttürme.
İkiyüzlüler
duahanelerde ve sokaklarda öyle

10

11

Onun için siz şöyle dua edin:
'Gökteki Babamız!
Senin adın kutsal bilinsin.
Senin krallığın gelsin.
Senin istediğin olsun - gökte
nasıl olursa, yeryüzünde de
olsun.
Bize bugünkü ekmeğimizi ver.
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10

12

Ve bize karşı borçlu olanları
nasıl bağışladık, sen de bizi
aynı onun gibi bağışla.
13
Bizi denemeye koyma,
ama kötü olandan kurtar.
Çünkü krallık, kuvvet ve şan
sonsuzlara kadar senindir.
Amin.
14
(Çünkü siz insanların suçlarını
bağışladınız mı, gökteki Babanız da
sizi bağışlayacak. 15 Ama insanları
bağışlamadınız mı, Babanız da sizin
suçlarınızı bağışlamayacak.)
Oruç

22

Bedenin
aydınlığı,
onun
gözündedir. Madem öyle, gözünüz
temiz oldu mu, bütün beden de
aydınlık olacak. 23 Ama gözün kötü
oldu mu, bütün bedenin karanlık
olacak. Ve sendeki aydınlık karanlık
oldu mu, o vakıt o karanlık ne kadar da
korkunç!
24
Kimse iki efendiye kulluk edemez.
Çünkü birisinden azlaşmayacak ve
öbürünü sevecek. Ya da birisine
tutunacak ve öbürünü hor görecek.
Evet, hem Allaha, hem de paraya
kulluk edemezsiniz.
Kahırlanmayın

16

Ve oruç tuttuğunuz zaman,
ikiyüzlüler gibi yapmayın. Surat asıp
kara kara bakınırlar, yeter ki,
insanların önünde oruçlu görünsünler.
Size doğru bir şey söyleyeyim: onlar
karşılıklarını zaten almışlar.
17
Hayır! Sen oruç tuttuğun zaman,
saçlarını tara ve suratını yıka. 18 Yeter
ki, insanlara değil de, ama Babana
oruçlu görünesin. O saklıdır ve saklı
olanı görüyor. Senin karşılığını O
verecek.
Gökteki zenginlikler
(Luka 12:33-36; 16:13)
19

Yeryüzünde kendinize zenginlikler
biriktirmeyin. Burada böcekler ve küf
onları yiyip bitirirler. Hırsızlar da girip
onları çalırlar. 20 Hayır! Kendinize
gökte zenginlikler biriktirin. Orada ne
böcekler ne de küf onları yiyip
bitirmez. Hırsızlar da girip onları
çalamazlar. 21 Çünkü zenginliğiniz
neredeyse, yüreğiniz de orada olacak.
10

(Luka 12:22-31)
25

Onun için size diyorum: 'Ne
yiyecez, ne içecez?' deyip hayatınız
için kahırlanmayın. Ne de 'Ne
giyiyecez?' deyip bedeniniz için
kahırlanmayın. Hayat sade yemek için
midir? Beden de sade ruba için midir?
26
Gökteki gargalara bakın: ne ekerler
ne biçerler, ama gökteki Babanız onları
besler. Siz onlardan daha kıymetli
değil misiniz? 27 Acaba, sizden var mı
birisi, kahırlanmakla boyunu bir karış
bile uzattırabilsin?
28
Ve
rubalar
için
neden
kahırlanıyorsunuz? Tarladaki çiçeklere
bakın nasıl büyüyorlar: ne iş yaparlar,
ne de iplik eğirirler. 29 Gene de size
şunu söyleyeyim: Kral Süleyman çok
süslü yaşardı. Ama o bile, bunlardan
bir tanesi kadar güzel giyinmezdi. 30
Otlar bir gün tarlada, ertesi gün de
sobaya atılır. Açan Allah otları bile
öyle giydiriyor, o vakıt çok daha kesin
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değil mi ki, sizi de giydirecek? Ey siz
imanı az olanlar!
31
Onun için kahırlanmayın, 'Ne
yiyecez, ne içecez, ne giyecez' diye. 32
Çünkü Allahsız milletler hep böyle
şeylerin derdine düşüyorlar. Ama
gökteki Babanız biliyor, açan bütün bu
şeylere ihtiyacınız var. 33 Siz gene, en
birinci Onun krallığının ve Onun
doğruluğunun peşine düşün. O vakıt
size bütün bu şeyler de verilecek 34
Onun için, siz yarınki gün için
kahırlanmayın. Hayır, yarınki gün
kendisi için kahırlanacak. Her günün
derdi kendine yeter.
Bölüm 8
Davalamak
(Luka 6:37-38,41-42)
1

Davalamayın ki, davalanmayasınız.
Çünkü siz nasıl davalıyorsunuz, öyle
de davalanacanız. Ve siz hangi ölçüyle
ölçerseniz, aynı o ölçüyle siz de
ölçüleceniz.
3
Ve nasıl oluyor da, kardeşinin
gözündeki çöpü görüyorsun, ama kendi
gözündeki direği görmüyorsun? 4 Ve
senin gözünde direk varken, kardeşine
nasıl diyebilirsin: 'Dur, gözündeki
çöpü çıkarayım'. 5 Seni ikiyüzlü seni!
Sen en birinci kendi gözündeki direği
çıkar. Sonra gözlerin daha keskin olur
ve kardeşinin gözündeki çöpü daha
kolay çıkaracan.
6
Kutsal olanı köpeklere vermeyin, ve
sedef boncuklarınızı domuzların önüne
atmayın. Yoksa onları ayaklarının
altında çiğneyecekler. Sonra da size
karşı dönüp sizi paramparça edecekler.

Dileyin, arayın, kapı kakın
(Luka 11:9-13)
7

Dileyin, size verilecek. Arayın,
bulacanız. Kapıyı kakın, kapı size
açılacak. 8 Çünkü her kim dilerse, alır.
Her kim ararsa, bulur. Ve her kim
kapıyı kakarsa, ona kapı açılır.
9
Aranızda var mı ki öyle adam,
çoçuğu ondan bir ekmek istesin de, ona
taş versin? 10 Ya da ondan bir balık
istesin de, ona yılan versin? 11 Siz kötü
olanlar bile kendi kızanlarınıza güzel
bahşişler
vermeyi
biliyorsunuz.
Madem öyle, gökteki Babanız da
kendisinden dileyen kişilere iyi olanı
verecek. Bu çok daha kesin değil mi?
12
Şimdi, her ne isterseniz, insanlar
size yapsınlar, siz de onlara aynı onu
yapın.
Musa'nın
kanunu
ve
peygamberlerin söyledikleri budur.

2

Dar kapı, geniş kapı
(Luka 13:24)
13

Dar kapıdan girin. Çünkü bir de
geniş kapı ve geniş yol var. Onlar
yıkılmaya getiriyorlar ve çok kişi oraya
giriyor. 14 Ama var bir dar kapı ve dar
yol, onlar hayata getiriyorlar. Ve o
hayatı bulanlar azdır.
Ağaç ve yemişi
(Mat 12:33-35; Luka 6:43-44)
15

Yalancı peygamberlerden sakının!
Onlar size koyun kılığında gelirler,
ama içinde yırtıcı kurtlardır. 16 Onları
yemişlerinden tanıyacanız. Üzümler
çalılardan toplanmıyor, incirler de
tikenli otlardan toplanmıyor, öyle değil
mi? 17 Demek, her iyi ağaç iyi yemiş
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verir, ama kötü ağaç kötü yemiş verir.
18
Olamaz, iyi ağaç kötü yemiş versin,
ya da kötü ağaç iyi yemiş versin. 19 İyi
yemiş vermeyen her ağaç kesilip ateşe
atılır. 20 Evet, onları yemişlerinden
tanıyacanız.

12
28

İsa bu konuşmayı bitirince, halk
Onun öğretişine şaş baş kaldı. 29 Çünkü
onlara kanun muallimleri gibi ders
vermezdi, ama kuvvet sahibi gibi ders
verirdi.
Bölüm 9

21

Kim Bana 'Rab, Rab' diye
bağırırsa,
onların
hepsi
gökün
krallığına girmeyecek. Ama kim gökte
olan Babamın istediğini yerine
getirirse, o girecek. 22 O günde çok kişi
bana diyecek: 'Rab, Rab, biz senin
adında peygamberlik etmedik mi?
Senin adında kötü ruhları uğratırmadık
mı? Senin adında bir sürü mucize
yapmadık mı?' 23 O zaman onlara açık
açık diyecem ki: 'Sizi hiç tanımadım.
Gidin
karşımdan,
sizi
kötülük
işleyenler'.
Kumdaki ev, kayadaki ev
(Luka 6:47-49)
24

Onun için, her kim benim bu
sözlerimi işitirse, ve ona göre yaşarsa,
akıllı adama benzeyecek: adam evini
kaya üzerine kurmuş. 25 Sonra yağmur
yağmış, seller yükselmiş ve rüzgâr
esmiş, ve o eve çarpmışlar. O vakıt ev
yıkılmamış, çünkü kaya üzerine
kurulmuştu.
26
Ve her kim benim bu sözlerimi
işitirse ama ona göre yaşamazsa,
akılsız adama benziyor: adam evini
kumun üzerine kurmuş. 27 Sonra
yağmur yağmış, seller yükselmiş ve
rüzgâr esmiş, ve o eve çarpmışlar. O
vakıt ev yıkılmış, korkunç biçimde maf
olmuş."

12

Lepralı bir adam
(Mar 1:40-45; Luka 5:12-16)
1

Balkandan indikten sonra, büyük
kalabalıklar İsa'nın arkasından gittiler. 2
Ve işte, lepralı bir adam gelip Onun
önünde yere kapandı ve dedi:
"Efendimiz, sen istedin mi, beni temiz
kılabilirsin!"
3
İsa da elini uzatıp adama dokundu ve
dedi:
"İstiyorum, temiz ol".
Dakkada adam lepra hastalığından
temizlendi. 4 İsa adama dedi:
"Bunu kimseye anlatırma. Ama git,
kendini
Allahevindeki
görevliye
göster. Sonra Musa'nın buyurduğu
kurbanı getir, onlara şahitlik olsun".
Yüzbaşının hizmetçisi
(Luka 7:1-10)
5

İsa Kefernahum kasabasına geldikten
sonra, bir yüzbaşı Ona gelip şöyle
yalvardı:
6
"Efendimiz, evde bir hizmetçim var,
o inmeleşti, büyük acılar içinde
yatıyor".
7
İsa adama dedi:
"Gelip onu iyileştirecem".
8
Ama yüzbaşı cevap verip şöyle
konuştu:
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"Efendimiz, ben layık değilim, sen
gelip çatımın altına giresin. Sen sade
tek bir söz söyle, o vakıt hizmetçim
iyileşecek. 9 Çünkü ben de buyruk
altında bir adamım; ve benim
buyruğumda da askerler var. Birisine
'Git' dedim mi, gidecek. 'Gel' dedim
mi, gelecek. Hizmetçime de 'Şunu yap'
dedim mi, onu yapacak."
10

İsa bunu işitince şaş baş kaldı ve
arkasından gelenlere dedi:
"Size çok doğru bir şey söyleyeyim:
İsrail'de hiç kimsede bu kadar büyük
iman rastlamadım. 11 Size şu kadarını
söyleyeyim:
gündoğusundan
ve
günbatısından çok kişi gelecek ve
gökün krallığında İbrahim ve İshak ve
Yakup'la birlikte sofraya oturacaklar. 12
Ama bu krallığa aslında kim gireceydi,
işte, o kişiler dışarı atılacaklar,
karanlığın en kenarına atılacaklar.
Orada ağlamak ve dişleri gıcırdatırmak
olacak."
13
Sonra İsa yüzbaşıya dedi:
"Git, sen nasıl iman ettin, öyle olsun."
İsa, çok kişi iyileştiriyor
(Mar 1:29-34; Luka 4:38-41)
14

İsa Petrus'un evine geldi. O zaman
onun kaynanasını gördü, nasıl ateşler
içinde hasta yatardı. 15 İsa onun eline
dokunduğu gibi ateş ondan çıktı. Kadın
da kalkıp İsa'ya hizmet etti.
16

Akşam olunca, İsa'ya bir sürü kötü
ruhlu kişiler getirdiler. İsa ruhları tek bir
sözle uğratırdı. Ve bütün hastalar
iyileşti. 17 Böylelikle peygamber
İşaya'nın söylediği şu söz yerine geldi:

'Zayıflılıklarımızı O taşıdı;
Hastalıklarımızı O götürdü.'
İsa'nın öğrencisi olmak
(Luka 9:57-62)
18

İsa'nın etrafına bir kalabalık
toplandı. Bunu görünce buyurdu, gölün
öbür kenarına geçilsin. 19 Bir kanun
muallimi gelip İsa'ya dedi:
"Muallim, sen nereye gidersen
arkandan gelecem".
20
Ama İsa ona dedi:
"Tilkilerin barınacak yerleri var.
Gökteki kuşların da yuvaları var. Ama
İnsanoğlu yok nereye başını koysun".
21

Başka bir öğrenci İsa'ya dedi:
"Efendimiz, izin ver de, en peşin gidip
babamı gömeyim".
22
Ama İsa ona dedi:
"Sen benim arkamdan gel. Ölüleri
brak, kendi ölülerini gömsünler".
İsa, fırtınayı dindiriyor
(Mar 4:35-41; Luka 8:22-25)
23

İsa kayığa bindi; öğrencileri de Onun
arkasından geldiler. 24 Ve işte, gölde
kocaman bir fırtına koptu. Öyle ki, kayık
dalgaların altında kaldı. İsa gene, uykuya
dalmıştı. 25 Öğrencileri gelip Onu
uyantırdılar. Dediler:
"Efendimiz, kurtar bizi, yok oluyoruz!"
26
İsa onlara dedi:
"Neden korkuyorsunuz, siz imanı az
olanlar?"
Sonra kalktı, rüzgârı ve denizi azarladı.
Ve her yanı çok sakin oldu. 27 İnsanlar
şaş baş kalıp dediler:
"Bu nasıl bir adam ki, rüzgârlar ve
deniz bile Onu sesliyorlar?"
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İki kötü ruhlu adam
(Mar 5:1-20; Luka 8:26-39)
28

Gölün öbür tarafına, Gadaralıların
memleketine
geldiler.
Mağaralı
mezarlardan kötü ruhlu iki adam çıkıp
İsa'yla karşı karşıya geldiler. Onlar o
kadar aşırı belalı idiler ki, kimse o
yoldan geçemezdi. 29 Ve işte, bağırıp
dediler:
"Sen, Allahın Oğlu, seninle ne işimiz
var? Vakıttan önce bize çeki
çektirmeye mi geldin?"
30
Onlardan biraz uzakta büyük bir
domuz sürüsü otlamakta idi. 31 Kötü
ruhlar da İsa'ya yalvarmaya başladılar:
"Madem bizi uğratıracan, o zaman
domuz sürüsüne yolla".
32
İsa onlara "Defolun!" dedi.
Onlar da çıkıp domuzların içine
girdiler. Ve işte, bütün sürü o dik
bayırdan aşağıya göle koştular ve suların
içinde yok oldular.
33
Çobanlar kasabaya koştular. Orada
her şeyi anlatırdılar, kötü ruhlu
adamların meselesini de. 34 Ve işte,
bütün kasaba kalkıp İsa'yla karşılaşmaya
çıktılar. Onu görünce yalvardılar, onların
topraklarından ayrılsın.
Bölüm 10
İsa, bir inmeli iyileştiriyor
(Mar 2:1-12; Luka 5:17-26)
1

İsa bir kayığa binip gölü geçti.
Böylelikle kendi kasabasına vardı. 2 Ve
işte, Ona döşek üzerinde yatan inmeli bir
adam getirdiler. İsa onların imanını
görünce inmeliye dedi:
14

"Evladım, kurajlan, senin günahların af
edildi".
3
Ve işte, kimi kanun muallimleri kendi
kendilerine şöyle konuştular:
"Bu adam Allaha küfür konuşuyor".
4
Ama İsa onların düşüncelerini anlayıp
dedi:
"Neden içinizde kötü düşünüyorsunuz?
5
Çünkü hangisi daha kolay:
'Günahların af edildi' demek mi, yoksa
'Kalk, yürü' demek mi? 6 Ama
İnsanoğlu'nun var kuvveti, yeryüzünde
günahları af etsin. Bunu anlayasınız
diye...
(bu sefer inmeliye dedi)
"Kalk, döşeğini kaldır ve eve git."
7
Adam da kalkıp evine gitti. 8
Kalabalıklar bunu görünce hayran
kaldılar ve Allahı şanladılar, insanlara
öyle bir hak verdi diye.
Matta çağrılıyor
(Mar 2:13-17; Luka 5:27-32)
9

İsa oradan yoluna devam etti.
Gümrük gişesinde oturan Matta adında
bir adam gördü. Ona
"Arkamdan gel!" diye buyurdu.
Adam da kalkıp İsa'nın arkasından gitti.
10

Ve öyle oldu ki, İsa Matta'nın evinde
sofraya oturmuşken, işte, bir sürü
gümrükçü ve günahkârlar gelip İsa ve
Onun öğrencileriyle birlikte yemek
yediler. 11 Ferisiler bunu görünce İsa'nın
öğrencilerine dediler:
"Sizin mualliminiz ne için gümrükçüler
ve günahkârlarla yemek yiyor?"
12
Ama İsa bunu işitince dedi:
"Değil sağlam olanlara, ama hasta
olanlara doktor lazım. 13 Siz gene,
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gidin ve öğrenin, şu söz ne istiyor
söylesin: 'Ben merhamet istiyorum,
değil kurban'. Çünkü ben gelmedim,
doğru olanları çağırayım, ben geldim,
günahkârları çağırayım."
Oruç meselesi
(Mar 2:18-22; Luka 5:33-39)
14

Sonra Yahya'nın öğrencileri İsa'ya
gelip dediler:
"Nasıl oluyor da biz oruç tutuyoruz,
Ferisiler de oruç tutuyorlar, ama senin
öğrencilerin oruç tutmuyorlar?"
15

İsa onlara dedi:
"Güveyi onların arasında iken,
olamaz güveyinin arkadaşları yas
tutsunlar, değil mi? Ama öyle günler
gelecek ki, Güveyi onlardan alınacak.
İşte, o günlerde oruç tutacaklar.
16
Ve hiç kimse bir su yıkanmamış
ruba parçası alıp eski bir rubaya yama
yapmaz. Yoksa yama rubadan kopacak
ve yırtık daha fena olacak. 17 Hiç kimse
de yeni şarabı eski derilere koymaz.
Yoksa deriler patlayacak, şarap
dökülecek ve deriler ziyan olacak.
Hayır, yeni şarabı yeni derilere
koyarlar.
Öylelikle
ikisi
de
kollanacak."
Ölü kız ve hasta kadın
(Mar 5:21-43; Luka 8:40-56)
18

İsa daha bu şeyleri onlara
anlatırırken, bir duahane güdücüsü gelip
Onun önünde yere kapandı ve dedi:
"Kızım az önce öldü. Gene de gel,
elini onun üzerine koy, o vakıt
yaşayacak".

19

İsa da kalkıp adamın arkasından gitti;
Onun öğrencileri de öyle.
20

Derken, bir kadın İsa'nın arkasından
yetişti. Kadının oniki seneden beri
kanaması vardı. Ve şimdi gelip İsa'nın
rubasının kenarına dokundu. 21 Çünkü
kadın kendi kendine şöyle derdi:
"Yeter ki, Onun rubalarına bir
dokunayım, o vakıt iyileşecem".
22
Ama İsa arkasına döndü ve onu
görünce dedi:
"Kızım,
kurajlan!
İmanın
seni
kurtardı".
Ve kadın dakkada iyileşti.
23

İsa duahane güdücüsünün evine
geldi. Orada kaval çalanları ve gürültü
yapan kalabalığı gördü. 24 O zaman dedi:
"Çıkın dışarı! Zaten kız ölmedi ki, sade
uyuyor".
Ve hepsi Ona gülmeye başladılar. 25
İnsanlar dışarıya çıkarıldıktan sonra, İsa
eve girdi, kızı elinden tuttu ve kız kalktı.
26
Bu haber bütün oralara yayıldı.
İki kör, bir dilsiz
27

İsa oradan yoluna devam edince, iki
kör adam Onun arkasından gittiler.
Yüksek sesle bağırırdılar:
"Davudoğlu, halimize acı!
28
İsa bir eve girdi. O vakıt kör adamlar
Ona yaklaştı. İsa da onlara dedi:
"İman ediyor musunuz ki, benim var
fırsatım bunu yapayım?"
Ona dediler:
"Evet efendimiz, iman ediyoruz".
29
O vakıt İsa onların gözlerine dokunup
dedi:
"İmanınıza göre olsun".
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30

Onların gözleri açıldı ve İsa onlara çok
sıkı ısmarladı:
"Bakın, kimsenin haberi olmasın bu
işten için!"
31
Onlar gene, dışarı çıkıp İsa'nın adını
bütün oralarda yayıdılar.
32

İsa ve öğrencileri dışarı çıkınca, işte,
Ona kötü ruhlu ve dilsiz bir adam
getirdiler. 33 Kötü ruh uğratıldıktan sonra
dilsiz
adam
konuşmaya
başladı.
Kalabalıklar da şaş baş kalıp dediler:
"İsrail'de hiç öyle bir şey görünmedi".
34
Ama Ferisiler şöyle konuştular:
"Kötü ruhları uğratırıyor kötü ruhların
başıyla".
İşçiler az
35
İsa bütün kasabaları ve bütün köyleri
gezdi. Onların duahanelerinde ders
verdi. Krallıktan için 'iyi haberi' bildirdi
ve her türlü hastalığı, her türlü viranlığı
iyileştirdi.
36
Kalabalıkları görünce onlara acıdı,
çünkü sıkıntılı ve perişandılar, sanki
çobansız bir sürü gibi. 37 O zaman
öğrencilerine dedi:
"Harman büyük, ama işçiler az. 38
Onun için, harmanın sahibine yalvarın
ki, harmanına işçiler yollasın."

Bölüm 11
İsa, onikileri yolluyor
(Mar 3:13-19; 6:7-13; Lu 6:12-16; 9:16)
1

İsa oniki öğrencisini yanına çağırdı.
Onlara mundar ruhların üstüne kuvvet
verdi, onları uğratırsınlar diye. Hem de
her türlü hastalık, her türlü viranlık
16

üstüne kuvvet verdi. 2 Oniki apostolun
adları da şunlardır:
Birincisi, Simun (ona Petrus da
diyorlar) ve Andreyas (onun
kardeşi),
Yakup (Zebedi'nin oğlu) ve Yuhanna
(onun kardeşi),
3
Filip ve Bar-Tolomeyus
Tomas ve Matta (gümrükçü olan),
Yakup (Alfeyus'un oğlu) ve Tadeyus,
4
Simun (partizan olan) ve İskariyotlu
Yahuda (İsa'yı ele veren).
5

İsa bu onikisini yolladı. Ama önce
onlara şunları ısmarladı:
"Allahsız
milletlere
gitmeyin,
Samiriyelilerin hiç bir kasabasına da
gitmeyin. 6 Hayır, siz İsrail halkının
kaybolmuş koyunlarına gidin.
7
Her nereye giderseniz şu haberi
bildirin: 'Gökün krallığı yakınladı'. 8
Hastaları iyileştirin, ölüleri diriltirin,
lepralıları temiz kılın, kötü ruhları
uğratırın. Bedava aldınız, bedava
verin.
9
Keselerinize altın, gümüş, ya da
bakır koymayın. 10 Ve yolculuk için ne
bir torba, ne iki kaftan, ne pabuç, ne de
baston almayın, çünkü işçi aylığını hak
ediyor.
11
Ve hangi kasabaya, hangi köye
girerseniz, araştırın orada sayılmış
birisi var mı diye. Ayrılana kadar onda
kalın. 12 Ve o eve girerken ona
selamınızı verin. 13 Evdekiler buna
layıksa, barışınız onların üzerine
gelecek. Ama layık değilseler, barışınız
size dönsün.
14
Ve her kim sizi kabul etmezse ya
da sözlerinize kulak asmazsa, o ev ve o
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kasabadan çıkarken ayaklarınızdan
tozları silkin. 15 Size doğru bir şey
söyleyeyim:
Davalama
gününde
Sodom ile Gomora kasabaları o
kasabadan daha az çeki görecek.
Sıkıntılar gelecek
(Mar 13:9-13; Luka 21:12-17)
16

Bakın, ben sizi koyunlar gibi
kurtların arasına yolluyorum. Onun
için hem yılanlar gibi akıllı, hem de
güvercinler gibi saf olun. 17 Ama
insanlardan sakının: Çünkü sizi dava
yerlerine
teslim
edecekler
ve
duahanelerinde kamçılayacaklar. 18
Hem de sizi benden için sancak
güdücülerinin ve kralların önüne bile
getirecekler. Bu, hem onlara hem
Allahsız milletlere şahitlik olacak.
19
Ama sizi teslim ettiler mi, hiç
kahırlanmayın, nasıl konuşacanız ve ne
söyleyeceniz diye. Çünkü size o
dakkada verilecek ne konuşasanız. 20
Zaten konuşan siz değilsiniz, sizin
içinizde konuşan Babanız'ın Ruhudur.
21
Ve kardeş kardeşine, baba da
evladını
ölüme
teslim
edecek.
Kızanları da ana babalarına karşı
kalkıp onları öldürtürecek. 22 Benim
adımdan için herkes size kin
bağlayacak. Ama kim sonuna kadar
dayanırsa, o kurtulacak. 23 Size bir
kasabada fenalık yaptılar mı, öbür
kasabaya kaçın. Size doğru bir şey
söyleyeyim: İnsanoğlu gelene kadar siz
İsrail'deki kasabaları bitiremezsiniz.
24
Öğrenci mualliminden büyük
değildir; ne de hizmetçi efendisinden
büyüktür. 25 Öğrenci muallimi gibi

oldu mu, hizmetçi de efendisi gibi oldu
mu, bu kadar onlara yeter. Evin
efendisine 'Beel-Zebul' dediler mi,
evdekilere ne kadar daha fazla aynısını
diyecekler.
Kimden lazım korkalım
(Luka 12:2-9)
26

Onun için onlardan korkmayın.
Çünkü yok örtülü bir şey meydana
çıkmasın, yok saklı bir şey bilinmesin.
27
Size karanlıkta ne söylediysem, onu
aydınlıkta konuşun. Kulaklarınıza
fısıldanan sözleri evin en yüksek
tepesinden bağırın.
28
Korkmayın onlardan,
hani
kuvvetleri var bedeni öldürsünler ama
canınızı alamazlar. Hayır, siz Ondan
korkun, hani kuvveti var hem canı hem
bedeni cendemde yok etsin. 29 İki serçe
kuşu bir santime satmıyorlar mı? Ve
gene de, Babanızın razılığı olmadan
onların bir tanesi bile yere düşemez. 30
Kafanızdaki saçlar bile tek tek
sayılmıştır. 31 Onun için korkmayın: siz
çok
serçe
kuşlarından
daha
kıymetlisiniz.
32
Her kim insanların önünde benim
adımı anırsa, ben de gökte olan
Babamın önünde onun adını anacam. 33
Ama her kim insanların önünde beni
inkâr ederse, ben de gökte olan
Babamın önünde onu inkâr edecem.
İsa'ya layık olmak
(Mar 9:41; Luka 12:51-53; 14:26-27)
34

Sanmayın ki, geldim yeryüzüne
barışıklık getireyim. Ben gelmedim
barışıklık getirmeye, geldim bir kılıç
getirmeye. 35 Çünkü ben bir adamın

MATTA 1

18

babasıyla arasını bozmaya geldim; ve
bir kızın anasıyla arasını bozmaya
geldim; ve bir gelinin kaynanasıyla
arasını bozmaya geldim. 36 Ve adamın
kendi ev halkı bile ona düşman olacak.
37
Kim babasını ve anasını benden daha
çok severse, o bana layık değildir. Ve
kim oğlunu ya da kızını benden daha
çok severse, o bana layık değildir. 38
Ve kim haçını yüklenip benim
arkamdan gelmezse, o bana layık
değildir. 39 Kim hayatını bulmuşsa, onu
kaybedecek. Ama kim hayatını benden
için kaybetmişse, o hayatını bulacak.
40
Kim sizi kabul ederse, o beni kabul
etmiş oluyor. Ve kim beni kabul
ederse, beni göndereni kabul etmiş
oluyor. 41 Kim bir peygamber kabul
ederse, peygamberdir diye, o kişi bir
peygamberin karşılığını alacak. Ve kim
bir doğru adam kabul ederse, doğru
adamdır diye, o kişi bir doğru adamın
karşılığını alacak. 42 Ve her kim bu
küçüklerden birisine sade bir kadeh
soğuk su içirirse, hani öğrencidir diye,
size doğru bir şey söyleyeyim: O
kişinin karşılığı kaybolmayacak."
Bölüm 12
İsa ve Yahya
(Luka 7:18-35)
1

İsa'nın oniki öğrencisine verdiği
buyruklar buraya kadar. Ondan sonra
oradan ayrıldı, onların kasabalarında
ders versin ve halka konuşsun diye.
2

Yahya da mapusta Mesihin işlerinden
için işitmişti. Ve kendi öğrencilerinden
iki kişi yolladı. 3 İsa'ya sordular:
18

"Gelecek olan sen misin,
başkasını mı bekleyelim?"
4

yoksa

İsa onlara şöyle cevap verdi:
"Döndüğünüzde Yahya'ya anlatırın
neleri işittiniz, neleri gördünüz:
5
Körlerin gözleri açılıyor
ve sakatlar yürüyor,
lepralılar temizleniyor ve sağırlar
işitiyor,
ölüler diriliyor ve fukaralara 'iyi
haber' bildiriliyor.
6
Ve ne mutlu o adama ki, benden
kösteklenmez."
7

Oradan
ayrıldılar.
Ve
İsa
kalabalıklara Yahya'dan için konuşmaya
başladı:
"Issız yerlere neyi görmeye gittiniz?
Rüzgârın salladığı bir saz mı? 8 Evet,
neyi görmeye gittiniz? Yumuşak
rubaları giyiyen bir adam mı? Bakın,
yumuşak rubaları giyiyenler, kralların
saraylarında oturanlardır. 9 Evet, neyi
görmeye gittiniz? Bir peygamber mi?
Doğru, ama ben size diyorum: o bir
peygamberden daha büyüktü. 10
Kitap'ta yazılı olan şu sözler Yahya'dan
için yazıldı:
"İşte, ben habercimi senin önünden
yolluyorum.
O, senden önce senin yolunu
hazırlayacak."
11
Size doğru bir şey söyleyeyim:
kadından doğanların arasında henüz
öyle bir kişi çıkmadı, Yahya'dan daha
büyük olsun. Ama gökün krallığında
en küçük olan, ondan daha büyüktür.
12
Ve Yahya'nın günlerinden bugüne
kadar gökün krallığı için kapışmak
oluyor. Kapışanlar da onu zorla ele
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13
geçiriyorlar.
Çünkü
bütün
peygamberler ve Musa'nın kanunu
Yahya'ya kadar peygamberlik ettiler. 14
İlyas geleceydi, ve eger kabul
edebilirseniz, o İlyas'ın kendisiydi. 15
Kimin kulağı varsa, işitsin.
16

Ama bu kuşağı neye benzetireyim?
Onlar çarşıda oturan kızanlara
benziyorlar.
Arkadaşlarına
şöyle
bağırıyorlar: 17 'Size zurna çaldık,
oynamadınız. Size cenaze türküleri
söyledik, ağlamadınız'. 18 Çünkü Yahya
gelip ne yedi ne içti. O zaman dediler:
'Adamda kötü ruh var'. 19 İnsanoğlu
gelip yedi ve içti. Bu sefer diyorlar:
'Te, adam körgırtlaklı ve içkici,
gümrükçülerin ve günahkârların dostu'.
Ama Allah bilgisinin evlatları o bilgiyi
haklı gösterecekler."
Tövbe etmeyen kasabalar
(Luka 10:13-15)
20

O vakıt İsa başladı, o kasabaları
azarlasın, nerede en çok kuvvetli
mucizelerini yapmıştı, çünkü tövbe
etmediler:
21
"Vay senin haline Horazin! Vay
senin haline Beytsayda! Çünkü eger
sende yapılan kuvvetli mucizeler Tirus
ve Sidon kasabalarında yapılmış
olsaydı, onlar çoktan çuval ve kül
içinde tövbe ederdiler. 22 Ben size
diyorum: davalama gününde Tirus ve
Sidon kasabaları sizden daha az çeki
görecek. 23 Ya sen Kefernahum! Göke
kadar mı yükseldin? Sen cendemin
dibine batacan. Çünkü sende yapılan
mucizeler Sodom kasabasında yapılmış
olsaydı,
bugüne
kadar
ayakta
duracaydı. 24 Ama ben sana diyorum:

davalama gününde Sodom kasabası
senden daha az çeki görecek".
Yorgunlara rahatlık
(Luka 10:21-22)
25

O vakıt İsa cevap verip şöyle
konuştu:
"'Baba, gökün ve yerin efendisi, sana
şükür ediyorum ki, bu meseleleri bilgili
ve akıllı kişilerden sakladın, ama kızan
aklında olanlara açtın. 26 Evet öyle,
Baba, çünkü senin gözünde doğru olan
buydu.'
27

Baba her şeyi benim elime verdi.
Ve Babadan başka kimse Oğluyu
tanımıyor. Ve Oğuldan başka kimse
Babayı tanımıyor. Ama Oğul kime
Babayı açıklarsa, o kişi de Babayı
tanıyacak.
28

Ey bütün yorgunlar, ağır yük
altında olanlar! Bana gelin, ben size
29
rahatlık
verecem.
Benim
bondruğumu takın ve benden öğrenin.
Çünkü ben yavaş ve alçakgönüllüyüm.
O vakıt canlarınız için rahatlık
bulacanız. 30 Çünkü benim vereceğim
bondruk kolaydır, benim vereceğim
yük yiğindir."
Bölüm 13
Cumartesi gününün efendisi
(Mar 2:23-3:6; Luka 6:1-11)
1

O günlerde, İsa bir cumartesi günü
ekin
tarlalarından
geçti.
Onun
öğrencileri acıktılar ve başladılar, ekinin
başlarını koparıp yemeye. 2 Ferisiler
bunu görünce İsa'ya dediler:
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"Bak, senin öğrencilerin öyle işler
yapıyorlar, hani cumartesi gününde
onları yapmak helal değildir."
3

Ama İsa onlara dedi:
"Siz de hiç okumadınız mı, Davut
acıkınca ne yaptı? Hem kendisi, hem
de onunla beraber olanlar? 4 Nasıl
Allahevine girip oradaki kutsal
ekmekleri yediler (ki, o ekmekler ne
kendisine, ne de onun yanındakilere
helal değildiler. Sade Allahevindeki
görevlilere yemek için helaldır).
5
Ya da Musa'nin kanununda hiç
okumadınız
mı,
Allahevindeki
görevliler orada işlerken bile cumartesi
gününü bozuyorlar ve onlara günah
sayılmıyor? 6 Ama ben size diyorum:
burada Allahevinden daha büyük bir
şey var.
7
'Ben merhamet istiyorum, değil
kurban'. Evet, siz bu sözün anlamını
bilseydiniz,
kabahatsız
kişileri
8
davalamayacaydınız.
Çünkü
İnsanoğlu,
cumartesi
gününün
efendisidir."
9

İsa oradan ayrılınca, onların
duahanesine girdi. 10 Ve işte, orada eli
kurumuş bir adam vardı. İsa'ya sordular:
"Acaba, cumartesi gününde şifa
vermek helal mıdır?"
Bunu, İsa'yı suçlayabilmek için yaptılar.
11
Ama onlara dedi:
"Diyelim, tek bir koyununuz var, o da
cumartesi gününde bir çukura düşüyor.
O zaman, acaba aranızda var mı biri,
koyununu tutup çıkarmasın? 12 Ama
insan bir koyundan ne kadar daha
kıymetli. Madem öyle, cumartesi
gününde iyilik yapmak helaldır."
20

20
13

İsa adama, "Elini uzat" dedi.
Adam da elini uzattı ve eli eskisi gibi
sapasağlam oldu, aynı öbür eli gibi oldu.
14
Ferisiler gene, dışarı çıkıp İsa'ya karşı
birbirlerine danıştılar, nasıl Onu yok
etsinler.
Allahın seçtiği kulu
15

Ama İsa bunun farkındaydı ve
oralardan çekildi. Çok kişi Onun
arkasından gittiler; İsa da hepsini
iyileştirdi. 16 Ama onlara ısmarladı, Onun
adını yaymasınlar. 17 Öyle ki, peygamber
İşaya'nın ağzından söylenen şu söz
yerine gelsin:
18
"Bakın, benim seçtiğim hizmetçim.
Benim sevgilim, Onunla
ferahlanıyorum.
19
O, kavga etmeyecek, bağırıp
çığırmayacak.
Sokakta kimse Onun sesini
duymayacak.
20
Doğruluk yengiyi kazanacak.
Ona yengiyi kazandıran da
benim hizmetçimdir.
O zamana kadar ezilmiş bir
kamışı kırmayacak,
tüten bir fitili de
söndürmeyecek.
21
Ve Allahsız milletler Onun adına
umut edecekler."
İsa ve Beel-Zebul
(Mar 3:20-30; Luka 6:43-45; 11:1423)
22

Ondan sonra İsa'ya kötü ruh dolu bir
adamı getirdiler; hem kör, hem dilsizdi.
İsa onu iyileştirdi, öyle ki, kör adam hem
gördü, hem konuştu. 23 Bütün
kalabalıklar da şaş baş kalıp dediler:
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"Davud'un oğlu bu olmasın?"
24

Ama Ferisiler bunu işitince dediler:
"Bu adam kötü ruhları ancak BeelZebul, hani kötü ruhların başı ile
uğratırıyor."
25

İsa onların düşüncelerini bilirdi.
Onun için onlara dedi:
"İçerden bölünmüş olan her krallık
perişan olacak. Ve içerden bölünmüş
olan bir kasaba, içerden bölünmüş olan
bir hane ayakta duramayacak. 26 Şeytan
Şeytanı uğratırdı mı, demek oluyor ki,
o kendi içinden bölünmüştür. Madem
öyle, onun krallığı nasıl ayakta
duracak?
27
Ve diyelim, ben kötü ruhları BeelZebul ile uğratırıyorum. O vakıt sizin
öğrencileriniza
onları
nasıl
uğratırıyorlar? Onun için, onlar sizi
davalayacaklar.
28
Ama diyelim, ben kötü ruhları
Allahın Ruhu ile uğratırıyorum. O
vakıt Allahın krallığı sizin üzerinize
gelmiştir. 29 Olabilir mi, kişi kuvvetli
adamın evine girip onun mallarını
götürsün? Lazım, en birinci kuvvetli
adamı bağlasın, ondan sonra adamın
evini soyacak.
30

Kim benimle birlikte değilse, o
bana karşıdır. Ve kim benimle birlikte
toplamazsa, o dağıtırıyor. 31 Onun için
size diyorum: insanlara her türlü
günah, her türlü küfürlü söz af
edilecek. Ama Ruha karşı söylenen
küfürlü sözler af edilmeyecek. 32 Kim
a

'öğrencileriniz':
'oğullarınız"

aslında

İnsanoğlu'na karşı bir laf söylerse, o
ona af edilecek. Ama kim Kutsal Ruha
karşı bir şey söylerse, ona af
edilmeyecek - ne şimdiki, ne de
gelecekteki dünyada.
33
Ya ağacı ve onun yemişlerini iyi
yapacaksınız, ya da ağacı ve onun
yemişlerini kötü yapacaksınız. Ağaç ne
de olsa, yemişinden anlaşılıyor.
34
Sizi yılan soyu! Siz kötü olanlar,
nasıl oluyor da, iyi bir şey
konuşasınız? Yüreği dolduran ne ise,
ağız da onu konuşuyor. 35 İyi adam
iyilik hazinesinden iyi olanı çıkarıyor.
Kötü adam da, kötülük hazinesinden
kötü şeyleri çıkarıyor.
36
Ve size şunu da diyecem: İnsanlar
dikkat etmeden bir laf söylediler mi,
davalama gününde onun için bile hesap
verecekler. 37 Çünkü sizi suçlu çıkaran
sözlerinizdir,
haklı
çıkaran
da
sözlerinizdir."
Yunus'un nişanı
(Mar 8:11-12; Luka 11:24-26, 29-32)
38

Ondan sonra kanun muallimleri ve
Ferisilerden bazıları İsa'ya cevap verip
dediler:
"Muallim, istiyoruz, senden bir nişan
görelim."
39

İsa gene, onlara şöyle cevap verdi:
"Demek, kötü ve zinacı bir kuşak bir
nişan
istiyor.
Ama peygamber
Yunus'un nişanından başka onlara hiç
bir nişan verilmeyecek. 40 Çünkü
Yunus nasıl üç gün, üç gece o
denizdeki canavarın tumbağında kaldı,
İnsanoğlu da üç gün üç gece toprağın
bağrında kalacak.
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41

Davalama
olunca,
Ninive
kasabasının adamları bu kuşakla
birlikte kalkıp onu suçlu çıkaracaklar.
Çünkü onlar bari Yunus'un konuşması
üzerine tövbe ettiler. Ama bakın,
burada Yunus'tan daha büyük bir şey
var.
42
Davalama olunca, güneyden gelen
kraliçe bu kuşakla birlikte kalkıp onu
suçlu çıkaracak. Çünkü dünyanın
ucundan geldi, Süleyman'ın bilgiliğini
kendi kulaklarıyla işitsin. Ama bakın,
burada Süleyman'dan daha büyük bir
şey var.
43

Şimdi, mundar ruh insandan çıktı mı,
susuz yerlerden geçip rahat arıyor, ama
bulamıyor. 44 O zaman diyor:
'Geldiğim eve döneyim'. Gelince bir
bakıyor, evde kimse oturmuyor, hem
de süpürülmüş ve toplanmış. 45 O vakıt
gidip yanına kendisinden beter olan
yedi tane ruh daha alıyor. Ve gelip o
evde otururlar. Adamın son hali de,
evelki halinden daha kötü oldu. Bu
kötü kuşağın hali de aynı olacak."
İsa'nın anası ve kardeşleri
(Mar 3:31-35; Luka 8:19-21)
46

İsa daha kalabalıklara konuşurken,
işte, Onun anası ve kardeşleri dışarıda
durdular
ve
istediler,
Onunla
konuşsunlar. 47 Birisi İsa'ya dedi:
"Bak, senin anan ve kardeşlerin
dışarıda durup seninle konuşmak
istiyorlar."
48
Ama İsa bunu söyleyen adama şöyle
cevap verdi:
"Kim benim anam? Kim benim
kardeşlerim?"
22

22
49

Ve eliyle öğrencilerini gösterip dedi:
"Te anam, te kardeşlerim! 50 Çünkü her
kim gökte olan Babamın istediğini
yerine getirirse, o benim kardeşim, o
benim kızkardeşim, o benim anam."
Bölüm 14
Topraklar benzetmesi
(Mar 4:1-20; Luka 8:4-15)
1

O gün İsa evden dışarı çıktı ve gölün
kenarında oturdu. 2 Çok büyük
kalabalıklar Onun etrafında toplandı.
Onun için bir kayığa binip oturdu. Bu
arada bütün kalabalık kumlukta durdu. 3
Ve onlara benzetmelerle çok şeyler
anlatırmaya başladı. Şöyle konuştu:
"Bakın, köylünün biri gitmiş ekin
eksin. 4 Ekerken kimi taneler yol
kenarına düşmüş. Kuşlar gelip onları
yemiş.
5
Başka taneler kayalı taraflara
düşmüş. Orada toprak çok sıva idi.
Dakkada filizlenmeye başlamışlar,
çünkü toprakları derin değilmiş. 6 Ama
güneş çıkınca, kavrulmaya başlamışlar.
Ve kökleri olmadığı için kuruyup
gitmişler.
7
Başka taneler tikenli otların arasına
düşmüşler. Tikenler büyünce, ekin
tohumlarını boğmuşlar.
8
Gene başka taneler iyi toprağa
düşmüşler. Orada bol bol yemiş
vermişler: kimisi yüz kat, kimisi altmış
kat, kimisi de otuz kat.
9
Kimin kulağı varsa, seslesin."
10

İsa'nın öğrencileri Ona gelip dediler:
"Ne
için
onlara
benzetmelerle
konuşuyorsun?"
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11

Onlara cevap verip dedi:
"Size verildi, gökün krallığının saklı
meselelerini anlayasınız. Ama onlara
verilmedi. 12 Çünkü kimde varsa, ona
daha fazla verilecek, ve o kişi bolluk
içinde olacak. Ama kimde yoksa, onda
var olan bile ondan alınacak. 13 Onun
için
onlara
benzetmelerle
konuşuyorum. Çünkü görüyorlar ama
gene de görmüyorlar; işitiyorlar ama
gene de işitmiyoırlar, anlamıyorlar da.
14
Onlarda İşaya'nın şu peygamberlik
sözü yerine geliyor:
'Hep işiteceniz, ama hiç
anlamayacanız.
Hep bakacanız, ama hiç
görmeyeceniz.
15
Çünkü bu halkın yüreği hisetmez
oldu.
Kulakları ile zor işitiyorlar,
Gözlerini de
kapatmışlar
Yeter ki, gözleriyle görmesinler,
kulaklarıyla işitmesinler, ve
yürekleriyle anlamasınlar ve
dönmesinler.
Ben de onları iyileştirmeyeyim.'
16

Ama ne mutlu sizin gözlerinize
çünkü görüyorlar, ve ne mutlu sizin
kulaklarınıza çünkü işitiyorlar. 17 Size
doğru bir şey söyleyeyim: bir sürü
peygamber ve doğru adamlar sizin
gördüklerinizi görmek istediler, ama
göremediler. Sizin işittiğinizi işitmek
istediler, ama işitemediler.
18

Evet, şimdi de köylünün
benzetmesine kulak verin:
19
Var kişi, krallığın haberini işitiyor
ama anlamıyor. O zaman kötü olan

gelip o adamın yüreğine ekilmiş olanı
çalıyor. Yol kenarına ekilen tane işte
budur.
20
Kayalı tarafına ekilen tane de
şudur: kişi sözü işitip dakkada sevinçle
kabul ediyor. 21 Ama onda sağlam kök
yok, sade az vakıt içindir. O sözden
için çeki ya da sıkıntı oldu mu,
dakkada kösteklenip düşüyor.
22
Tikenli otların arasına ekilen tane
de şudur: kişi sözü işitiyor. Ama
dünyanın kahırları, hem de zenginliğin
aldatırması sözü boğuyorlar, ve söz
yemiş vermez oluyor.
23
İyi toprağa ekilen tane de şudur:
kişi sözü işitiyor ve anlıyor. O kişi
sahiden de yemiş veriyor - kimisi yüz
kat, kimisi altmış kat, kimisi de otuz
kat."
Kısır ekinleri benzetmesi
24

İsa onlara başka bir benzetme
anlatırdı:
"Gökün krallığını şöyle bir adama
benzetirebiliriz: adam tarlasına iyi
tohum ekmiş. 25 Ama insanlar uyurken,
adamın düşmanı gelip ekinin arasına
kısır ekini ekmiş ve çekilmiş. 26 Ama
ne vakıt ekin büyüdü ve taneleri ortaya
çıktı, o vakıt kısır ekinleri de belli
olmuş. 27 Toprak sahibinin hizmetçileri
ona gelip demişler:
'Efendimiz, sen tarlana iyi tohum
ekmedin mi? Nasıl oluyor da, onda
şimdi kısır ekini var?'
28
Adam onlara demiş:
'Bunu bir düşman yaptı.'
Hizmetçiler de ona sordu:
'Madem öyle, istiyor musun, biz
gidip onları toplayalım?'
29
Ama adam şöyle demiş:
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'Hayır, yoksa siz kısır ekinleri
toplarken, belki ekini de onlarla
birlikte çıkarırsınız. 30 Brakın, biçme
zamanına kadar ikisi yan yana
büyüsünler. Ve biçme zamanı gelince
orakçılara diyecem: 'En birinci kısır
ekinleri toplayın, ve yakmak için
onları demet yapın. Ekini gene,
ambarıma toplayın.'"
Hardal tanesi ve maya
(Mar 4:30-34; Luka 13:18-21)
31

İsa onlara başka bir benzetme daha
anlatırdı:
"Gökün krallığı bir hardal tanesine
benziyor. Adam onu alıp tarlasına
ekmiş. 32 Bu tohum bütün öbür
tohumlardan daha küçüktür. Ama
büyüdükten sonra, bahçedeki bütün
yemişlerden büyük oluyor, ağaç kadar
oluyor, öyle ki, havadaki kuşlar gelip
onun dallarında yuva kurarlar."
33

İsa onlara başka bir benzetme daha
anlatırdı:
"Gökün krallığı mayaya benziyor. Bir
kadın onu alıp kırk kile unun içine
koymuş. En sonunda hepsi mayalı
olmuş."
34

İsa bütün bu meseleleri kalabalıklara
benzetmelerle
anlatırdı.
Benzetme
olmadan onlara bir şey söylemezdi. 35
Öylelikle
peygamberin
ağzından
söylenen şu söz yerine geldi:
"Ağzımı açıp benzetmelerle
konuşacam.
Dünyanın kurulmasından bu yana
saklı olan meseleleri anlatıracam."
İsa, 'Kısır ekinler'i açıklıyor
24

24
36

İsa kalabalıklardan uzaklaşıp bir eve
girdi. Öğrencileri de Ona gelip dediler:
"Bize o tarladaki kısır ekinin
meselesini açıkla."
37

Onlara cevap verip şöyle konuştu:
"İyi tohum eken adam İnsanoğlu'dur.
38
Tarla da dünyadır. İyi tohum,
krallığın evlatlarıdır, kısır ekinleri
gene, kötü olanın evlatlarıdır. 39 Onları
eken düşman Şeytandır. Biçme zamanı
dünyanın sonudur. Orakçılar da
meleklerdir.
40
Ve nasıl kısır ekinleri toplayıp
ateşin içinde yaktılarsa, dünyanın
sonunda aynı öyle olacak. 41 İnsanoğlu
meleklerini gönderecek, onlar da Onun
krallığından bütün köstekçileri ve
bütün
kanunsuzluk
işleyenleri
toplayacaklar. 42 Onları ateşli fırına
atacaklar. Orada ağlamak ve dişleri
gıcırdatırmak olacak. 43 O vakıt doğru
kişiler babalarının krallığında güneş
gibi parlayacaklar. Kimin kulağı varsa,
işitsin.
Saklı hazine ve saklı inci
44
Gökün krallığı tarlanın içinde saklı
olan bir hazineye benziyor. Adam onu
bulmuş ama gene saklamış. Ona o
kadar sevinmiş ki, gidip varını yoğunu
satmış ve o tarlayı satın almış.
45
Ve gene, gökün krallığı güzel sedef
boncuklarını
arayan
bir
tücara
benziyor. 46 Çok kıymetli bir sedef
boncuğu bulunca, adam gidip varını
yoğunu satmış ve o sedef boncuğunu
satın almış.

Serpme benzetmesi
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47

Ve gene, gökün krallığı bir
serpmeye benziyor. O denize atıldı mı,
her türlü balık topluyor. 48 Serpme
dolunca, onu kıyıya çekmişler. Sonra
oturup
güzel
balıkları
kaplara
koymuşlar, ama bed olanları atmışlar.
49
Dünyanın sonunda aynı öyle
olacak: melekler çıkıp kötü kişileri
doğru olanların arasından çıkaracaklar.
50
Onları ateşli fırına atacaklar. Orada
ağlamak ve dişleri gıcırdatırmak
olacak.
51

Bütün bu meseleleri anladınız mı?"
Ona, "Evet" dediler.
52
Ve İsa onlara dedi:
"Onun için, bir kanun muallimi
krallığın öğrencisi oldu mu, benziyor o
hanenin
başına,
hani
kendi
hazinesinden hem yeni, hem de eski
şeyler çıkarıyor."
Kendi memleketinde saygı yok
(Mar 6:1-6; Luka 4:16-30)
53

Ve öyle oldu ki, İsa bu benzetmeleri
bitirince oradan ayrıldı. 54 Kendi
kasabasına
geldi
ve
onların
duahanesinde onlara ders vermeye
başladı. Öyle ki, şaş baş kalıp dediler:
"Bu adama bu kadar bilgilik nereden
geldi? Mucize yapmak için kuvvet
nereden geldi. 55 Bu, doğramacının
oğlu değil mi? Anasının adı Meryem
değil mi? Kardeşlerinin de adları
Yakup, Yusuf, Simun ve Yahuda değil
mi? 56 Onun kızkardeşleri de aramızda
değil mi ki? Madem öyle, bu adam bu
şeyleri nereden alıyor?"
57
Böylelikle İsa'ya maana buldular.
Ama İsa onlara dedi:

"Bir peygamber kendi kasabasında ve
kendi cinsinden başka her yerde saygı
görüyor."
58
Ve orada onların imansızlığından için
pek fazla mucize yapmadı.
Bölüm 15
Yahya'nın ölümü
(Mar 6:14-29; Luka 9:7-9)
1

O günlerde sancak kralı Hirodes
İsa'dan için işitti. 2 Ve hizmetçilerine
dedi:
"Bu Yahya'dır! Ölülerden dirilmiştir!
Te onun için onda kuvvet var, mucize
yapsın."
3

Çünkü Hirodes Yahya'yı yakalatırıp
bağlatırmıştı. Ve Hirodiyas'tan için
mapusa attırmıştı (o da Hirodes'in
kardeşi olan Filip'in karısı idi). 4 Çünkü
Yahya ona hep derdi ki:
"Onu karı olarak almak sana
haramdır."
5
Aslında Hirodes istedi, Yahya'yı
öldürtürsün, ama halktan korktu, çünkü
onlar hepsi Yahya'yı peygamber
sayardılar.
6

Ama Hirodes'in doğum günü gelince,
Hirodiyas'ın kızı onların önünde göbek
attı. Hirodes de onu çok beğendi. 7
Bunun üzerine yemin edip ona söz verdi,
her ne isterseydi ona verecek diye. 8
Ama anası onu puşuturmuştu. Onun için
dedi:
"Bana bir tepsi üzerinde Yahya'nın
kafasını buraya getir."
9
Kral buna üzüldü; ama gene de öyle
buyurdu. Çünkü hem yemin etmişti, hem
de sofrada oturan misafirlerden için. 10
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Haber yollattırıp mapusta Yahya'nın
kafasını kestirdi. 11 Onun kafasını da bir
tepsiye koyup kıza verdiler, o da onu
anasına getirdi.
12
Ve Yahya'nın öğrencileri gelip onun
bedenini götürdüler ve gömdüler. Sonra
gidip İsa'ya haber verdiler.
İsa, beş bin kişi doyuruyor
(Mar 6:30-44; Lu 9:10-17; Yuh 6:114)
13

İsa bunu işitince oradan çekilip bir
kayıkla tek başına ıssız bir yere gitti.
Halk
ne
vakıt
bunu
öğrendi,
kasabalardan
çıkıp
yayan
Onun
arkasından gittiler. 14 İsa kıyıya varınca
büyük bir kalabalık gördü. Onlara acıdı
ve onların hastalarını iyileştirdi.
15

Akşam olunca öğrencileri Ona gelip
dediler:
"Burası çok ıssız bir yer, hem de vakıt
geç oldu artık. Onun için halkı brak da,
etraftaki köylere gitsinler, kendilerine
yiyenti alsınlar."
16
Ama İsa onlara dedi:
"Yok lüzümü bir yere gitsinler. Siz
onlara yiyenti verin!"
17
Ona dediler:
"Burada sade beş ekmekle iki
balığımız var."
18
İsa onlara dedi:
"Onları bana buraya getirin."
19
Halka
ısmarladı,
çimenliğe
otursunlar. Sonra beş ekmekle iki balığı
aldı, gözlerini kaldırıp göke baktı ve
yiyentileri mubarekledi. Ekmekleri kırıp
öğrencilere verdi. Onlar da ekmekleri
halka dağıtırdılar. 20 Ve hepsi yiyip
26

26

doydular. Ekmek kırıntılarından kalan
parçaları topladılar ve onlarla oniki sepet
doldurdular. 21 Yiyen kişiler aşağı yukarı
beş bin erkek idiler, kadınları ve
kızanları hiç saymadan.
İsa, suyun üstünde yürüyor
(Mar 6:45-56; Yuh 5:15-21)
22

İsa hemen öğrencilere ısmarladı, bir
kayığa binip kendisinden önce gölün
öbür tarafına geçsinler. İsa bu arada
halkı yolcu edecekti. 23 Halkı yolcu
ettikten sonra, dua etmek için tek başına
bir balkana bindi. Akşam olunca orada
yalnız kaldı. 24 Kayık gene, kıyıdan
birkaç kilometre uzaklaşmıştı. Rüzgâr
ona karşı esti, dalgalar da ona çarptı.
25
Sabah üstü İsa gölün üzerinde
yürüyüp onlara yaklaştı. 26 Öğrenciler
Onu gördükleri vakıt, nasıl gölün
üzerinde yürüyor, ürpelenmeye ve
korkudan bağırıp çığırmaya başladılar:
"Bu bir tılsımdır!"
27
İsa onlara hemen konuşup dedi:
"Kurajlanın! Benim! artık korkmayın."
28

Ama Petrus Ona cevap verip dedi:
"Efendimiz eger sen isen, bana buyur
da, suyun üzerinde sana geleyim."
29
İsa da "Gel" dedi.
Petrus kayıktan inip suyun üzerinde
yürüdü ve İsa'ya doğru ilerledi. 30 Ama
rüzgârı görünce, korkmaya ve batmaya
başladı.
"Efendimiz, kurtar beni!" diye bağırdı.
31
İsa hemen elini uzatıp onu tuttu ve ona
dedi:
"Sen imanı az olan adam, ne için
şüpelendin?"

27TTA 28
32

7

Kayığa bindiler, rüzgâr da hemen
kesildi. 33 Kayıkta olanlar Ona taptılar;
"Sen sahiden de Allahın Oğlusun"

İkiyüzlüler sizi! Peygamber İşaya
sizden için ne kadar da doğru
peygamberlik etti:
8
'Bu halk beni sayıyor sade
dudaklarıyla,
Ama yürekleri benden uzaktır.
9
Boşuna tapıyorlar bana.
Öğretiş olarak insan adetlerini
öğretiyorlar.'"

dediler.
34

Gölü geçip, Ginesar kasabasında
toprağa vardılar. 35 Oranın adamları
İsa'yı tanıdılar. Ve etraftaki kasabalara
haber yolladılar. Her taraftan gelip İsa'ya
bütün hastaları getirdiler. 36 Ona
yalvardılar, sade sade Onun rubasının
kenarına dokunsunlar. Ve her kim ona
dokunduysa iyileşti.
Bölüm 16
Temiz ve mundar

10

Sonra İsa kalabalığı yanına çağırıp
onlara şöyle konuştu:
"Beni sesleyin ve anlayın! 11 Ağzına
giren insanı kirletmez, ama onun
ağzından çıkan, işte, insanı kirleten
odur."
12

O vakıt öğrencileri İsa'ya gelip dediler:
"Sen biliyor musun, Ferisiler bu lafı
işitince darıldılar?"

13

Ama İsa onlara cevap verip dedi:
"Gökteki Babamın ekmediği her çiçek
kökünden sökülecek. 14 Brakın onları,
körlerin kör güdücüleridir. Ve kör
adam başka bir köre güdücülük yaptı
mı, ikisi çukura düşecekler."

15

Petrus İsa'ya cevap verip dedi:
"Bu benzetmeyi bize açıkla."

16

İsa şöyle konuştu:
"Sizin de mi anlayışınız hâlâ zayıf? 17
Siz anlamıyor musunuz, hani ağzına
giren herşey tumbağa girip suyoluna
atılıyor? 18 Ama ağzından çıkan şeyler
yürekten geliyor. Te, insanı kirleten
onlardır. 19 Çünkü kötü düşünceler,
katillikler, zinalar, gezgincilikler,
hırsızlıklar, yalancı şahitlikler ve
iftiralar - işte, bunlar yürekten
çıkıyorlar. 20 İnsanı kirleten şeyler

(Mar 7:1-23)
1

Sonra
Ferisiler
ve
kanun
muallimlerinden
kimi
kişiler
Yeruşalim'den İsa'ya gelip dediler:
2
"Senin öğrencilerin dedelerimizin
adetlerini neden tutmuyorlar? Çünkü
ekmek yerken ellerini yıkamıyorlar."
3

Ama İsa onlara cevap verip dedi:
"Ya siz? Siz kendi adetlerinizin
hatırına neden Allahın buyruğunu
bozuyorsunuz? 4 Çünkü Allah dedi ki,
'Babana, anana saygı göster' ve 'Kim
babaya ve anaya karşı kötü konuşursa,
ona lazım ölüm cezası verilsin'. 5 Siz
gene şöyle diyorsunuz: 'Kişi babasına
ya da anasına dedi mi, 'Sana aslında
yardım için bazı şeyler vereceydim,
ama onları Allaha verdim'. 6 O vakıt
kişi artık mecbur değilmiş, babasına ve
anasına saygı göstersin. Böylelikle
kendi adetlerinizin hatırına Allahın
sözünü ortadan kaldırıyorsunuz.
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bunlardır. Ama yıkanmamış ellerle
ekmek yemek, o insanı kirletmez."
Yabancı kadının imanı
(Mar 7:24-30)
21

İsa oradan çekilip Tirus ve Sidon
taraflarına gitti. 22 Ve işte, oralardan
Kenanlı bir kadın çıkıp Ona şöyle
bağırmaya başladı:
"Ey efendimiz, Davud'un Oğlu, bana
merhamet et! Kızımı çok kötü bir ruh
çarptı."
23
Ama İsa ona bir tek söz bile cevap
vermedi. Öğrencileri de Ona gelip şöyle
yalvardılar:
"Uğratır onu, çünkü arkamızdan
bağırıp duruyor."
24
Ama İsa cevap verip dedi:
"Ben sade İsrail halkından olan
kaybolan koyunlara gönderildim."
25
Ama kadın gelip İsa'ya secde kılmaya
başladı ve dedi:
"Efendimiz, bana yardım et!"
26
İsa ona cevap verip dedi:
"Kızanların ekmeğini alıp köpeklerin
önüne atmak iyi değil."
27
Kadın da dedi:
"Tamam, efendimiz, öyle. Ama
köpecikler
bile,
efendilerinin
masasından düşen ekmek kırıntılarıyla
besleniyorlar."
28
O zaman İsa ona cevap verip dedi:
"Kadın, senin imanın büyüktür. Senin
istediğin gibi olsun."
Ve dakkada onun kızı iyileşti.
İsa, dört bin kişi doyuruyor
(Mar 8:1-10)
28

28
29

İsa oradan ayrılıp Celile gölünün
kenarında gezdi. Sonra bir balkana binip,
orada oturdu. 30 Ve büyük kalabalıklar
Ona geldi. Topal, sakat, kör, dilsiz
olanları ve daha bir sürü kişi getirdiler.
Onları İsa'nın ayaklarının dibine
yattırdılar, İsa da onları iyileştirdi. 31
Dilsizler konuşmaya başladılar, sakatlar
iyileştiler, topallar yürüdüler ve körler
gördüler. Halk bunu görünce, şaş baş
kaldılar ve İsrail'in Allahını şanladılar.
32

İsa da öğrencilerini yanına çağırıp
dedi:
"Halka acıdım. Üç gündür, benim
yanımdadırlar ve artık yok ne yesinler.
İstemiyorum da, onları aç karnına
salayım, yolda bayılmasınlar."
33
Öğrencileri de Ona dediler:
"Burası ıssız bir yer. Bu kadar büyük
bir kalabalığı doyurmak için nereden
ekmek bulalım?"
34
İsa onlara sordu:
"Kaç tane ekmeğiniz var?"
"Yedi tane; hem de birkaç tane küçük
balık", dediler.
35
Ve kalabalığa buyurdu, yere
otursunlar. 36 Yedi ekmeği ile balıkları
alıp şükür etti. Onları kırdı ve
öğrencilere vermeye başladı. Öğrencileri
gene, onları kalabalığa verdiler. 37 Hepsi
yiyip doydular. Ekmek kırıntılarından
artan parçaları topladılar, yedi büyük
sepet dolusu kadar. 38 Yiyenler de yakın
dört bin erkek idi, kadınları ve kızanları
hiç saymadan. 39 İsa halkı saldı ve sonra
bir kayığa binip Magadan topraklarına
geçti.
Bölüm 17
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Bir nişan istiyorlar
(Mar 8:11-13; Luka 12:54-56)
1

Ferisiler ve Sadukiler İsa'ya yanaşıp
Onu denemek istediler. Ondan rica
ettiler, onlara gökten bir nişan göstersin.
2
Ama onlara cevap verip dedi:
"Akşam
olunca
diyorsunuz:
'Gökyüzü kırmızı, demek hava güzel
olacak.' 3 Sabah olunca da diyorsunuz:
'Gökyüzü kırmızı ve bulutlu, demek
bugün fırtına çıkacak'. Gökyüzünün
görünüşünü anlıyorsunuz da, bu
günlerin
nişanlarını
anlamıyor
musunuz?
4
Demek, kötü ve zinacı bir kuşak bir
nişan istiyor. Ama onlara Yunus'un
nişanından başka hiç bir nişan
verilmeyecek."
Ve onları brakıp uzaklaştı.
Ferisilerin mayası
(Mar 8:14-21)
5

Öğrenciler de gölün öbür tarafına
geçtiler, ama ekmek almayı unuttular. 6
İsa da onlara dedi:
"Dikkat edin, Ferisilerin ve Sadukilerin
mayasından kendinizi kollayın!"
7
Aralarında konuşmaya başladılar:
"Ekmek almadık diye öyle konuşuyor."
8
İsa bunu fark edince onlara dedi:
"Siz imanı az olan adamlar! Neden
ekmeğiniz yok diye birbirinize
konuşup duruyorsunuz? 9 Siz daha
anlamıyor musunuz? Yoksa o beş
ekmek ve beşbin kişi meselesini
hatırlamıyor musunuz? Hem de kaç
tane sepet topladınız? 10 Ya da o yedi
ekmek ve dört bin kişi meselesini, ve o

zaman kaç tane büyük sepet
topladınız? 11 Nasıl oluyor da, siz hâlâ
anlamıyorsunuz ki, ben size ekmekten
için konuşmuyorum? Hayır, kendinizi
Ferisilerin ve Sadukilerin mayasından
kollayın!"
12
O vakıt anladılar, İsa onlara ekmeğin
mayasından değil de, ama Ferisilerin ve
Sadukilerin öğretişinden için konuştu.
Petrus, İsa'ya 'Mesih' diyor
(Mar 8:27-30; Luka 9:18-21)
13

Böylelikle İsa Kayseriye Filipi
topraklarına geldi. Orada öğrencilerine
şöyle sormaya başladı:
"İnsanlar ne diyor, İnsanoğlu kim
imiş?"
14
Ona dediler:
"Kimisi 'Vaftizci Yahya' diyor.
Başkaları da 'İlyas' diyorlar. Gene
başkaları 'Yeremiya', ya da 'eski
peygamberlerden biri' diyorlar.
15
İsa onlara sordu:
"Ya siz? Sizce ben kimim?"
16
Ve Simun Petrus cevap verip dedi:
"Sen Mesihsin. Yaşayan Allahın
Oğlu'sun."
17
İsa ona cevap verip dedi:
"Yunusoğlu Simun, ne mutlu sana.
Çünkü bunu sana açıklayan birhangi
insan değildi, ama gökte olan Babam
idi. 18 Sana şunu da söyleyeyim: sen
Petrus'sun. Bu kayanın üzerine kilisemi
kuracam ve ölüler devleti bile onu
yenemeyecek. 19 Gökün krallığının
anahtarlarını
sana
verecem.
Yeryüzünde her neyi bağlarsan, o
gökte de bağlanacak. Ve yeryüzünde
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her neyi çözersen, o gökte de
çözülecek."
20
Sonra İsa öğrencilere çok sıkı
ısmarladı, hiç kimseye anlatırmasınlar,
hani Mesih Odur.

30

onlar görecek, İnsanoğlu kendi
krallığında nasıl geliyor. Ve onu
görmeden kesin ölmeyecekler."
Bölüm 18
İsa'nın şanlı görünüşü

İsa, ölümünü bildiriyor
(Mar 8:31-9:1; Luka 9:22-27)
21

İsa Mesih o zamanlarda başladı,
öğrencilerine şöyle öğretirsin: lazım
Yeruşalim'e gitsin, orada akıldaneciler,
Allahevinin güdücüleri ve kanun
muallimlerinin elinden çok çeki görsün,
öldürülsün ve üçüncü gün dirilsin.
22

Petrus da Onu bir kenara çekip
azarlamaya başladı:
"Efendimiz, Allah onu göstermesin!
Öyle bir şey asla başına gelmesin!"
23
Ama İsa dönüp Petrus'a dedi:
"Çekil önümden, Şeytan! Sen beni
kösteklemeye bakıyorsun. Çünkü sen
Allahça
düşünmüyorsun,
insanca
düşünüyorsun."
24
Sonra İsa öğrencilerine dedi:
"Bir kişi benim arkamdan gelmek
isterse, kendi canından bütün kopsun,
ama haçını yüklenip benim yolumu
tutsun. 25 Çünkü her kim isterse canını
kurtarsın, onu kaybedecek. Ama her
kim onu kaybederse benden için, onu
kurtaracak. 26 Bir adam bütün dünyayı
kazanıp da kendi canını kaybederse,
ona ne fayda? Zaten insan kendi canına
karşılık olarak ne versin ki! 27 Çünkü
İnsanoğlu Babasının şanlılığıyla ve
Onun melekleriyle gelecek ve her bir
insana yaptıklarına göre karşılık
verecek. 28 Size doğru bir şey
söyleyeyim: burada var bazı kişiler,
30

(Mar 9:2-13; Luka 9:28-36)
1
Altı gün sonra İsa, Petrus'u, Yakub'u
ve onun kardeşi Yuhanna'yı ayrı olarak
yanına alıp yüksek bir balkana götürdü. 2
Onların önünde İsa'nın görünüşü değişti.
Onun yüzü güneş gibi parlamaya başladı.
Rubaları da ışık gibi beyaz oldular. 3 Ve
işte, onlara Musa ve İlyas göründü, nasıl
İsa'yla konuşurdular. 4 Petrus cevap
verip İsa'ya dedi:
"Efendimiz, iyi ki buradayız. İstersen,
burada üç tane çardak kurayım: bir
tane senin için, bir tane Musa için, bir
tane de İlyas için."
5

O daha konuşurken, işte, parlak bir
bulut gelip onların üstüne gölge saldı.
Ve buluttan şöyle bir ses geldi:
"Sevgili Oğlum budur, Onunla
ferahlanıyorum. Onu sesleyeceksiniz!"
6
Öğrenciler bunu işitince çok fazla
korktular ve yere kapandılar. 7 İsa gelip
onlara dokundu ve dedi:
"Kalkın, korkmayın!"
8
Gözlerini kaldırıp gördüler, nasıl İsa
yalnız
dururdu,
başka
kimseyi
görmediler.
9

Balkandan inerken İsa onlara şöyle
ısmarladı:
"İnsanoğlu ölülerden dirilene kadar, bu
görüntüyü kimseye anlatırmayın."
10
Onun öğrencileri de Ona şunu
sordular:
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"Madem öyle, kanun muallimleri nasıl
diyorlar ki, en birinci lazım İlyas
gelsin?"
11
O da onlara cevap verip dedi:
"Evet, İlyas sahiden de geliyor ve
herşeyi yeniden sıraya sokacak. 12 Ama
ben size diyorum: İlyas zaten geldi,
ama onu tanıyamadılar, ve ona
istedikleri gibi yaptılar. İnsanoğlu da
onların
ellerinden
aynı
çekiyi
görecek."
13
O vakıt öğrenciler anladılar ki, İsa
onlara vaftizci Yahya'dan için konuştu.
Kötü ruhlu bir çocuk
(Mar 9:14-32; Lu 9:37-45)
14
Kalabalığa dönünce, adamın biri
İsa'nın yanına gelip yere kapandı ve
dedi:
15
"Efendimiz, çocuğuma acı. O
saralıdır ve çok hastadır. Sık sık ateşe
ya da suya düşüyor. 16 Onu zaten senin
öğrencilerine getirdim, ama onu
iyileştiremediler."
17
İsa da cevap verip dedi:
"Ey, bu imansız ve sapık halk! Ne
vakıta kadar sizinle beraber olacam?
Ne vakıta kadar size dayanacam? Onu
bana buraya getirin."
18
İsa kötü ruhu azarladı, o da çocuktan
çıktı. Ve çocuk dakkada iyi oldu.
19

Sonra öğrencileri ayrıca İsa'ya gelip
sordular:
"Biz kötü ruhu neden uğratıramadık?"
20
İsa onlara dedi:
"İmanınız çok az da, ondan. Çünkü
size doğru bir şey söyleyeyim: sade bir
hardal tanesi kadar imanınız oldu mu,

bu balkana diyeceniz 'Buradan kalk,
oraya git' ve gidecek. Sizin için
mümkün olmayan bir şey yok. 21 (Gene
de, bu tür kötü ruh ancak dua ve oruçla
çıkıyor)."
22

Celile sancağında bir araya geldiler.
O zaman İsa onlara dedi:
"İnsanoğlu insanların eline teslim
edilecek. 23 Onu öldürecekler, ama O,
üçüncü günde dirilecek."
Ve çok üzülmeye başladılar.
Allahevi için vergi
24

Kefernahum kasabasına geldiler.
Orada Allahevinin vergisini toplayanlar
Petrus'a gelip dediler:
"Sizin mualliminiz Allahevine vergi
ödemiyor mu?"
25
Petrus, "Evet" dedi.
Eve gelince, en birinci İsa lafı açtı:
"Simun, sence nasıl: dünyadaki krallar
kimden gümrük ya da vergi
topluyorlar, kendi evlatlarından mı,
yoksa yabancılardan mı?"
26
Petrus Ona "Yabancılardan" diye
cevap verdi.
Bunun üzerine İsa ona dedi:
"Demek, evlatlar ondan serbesttir. 27
Gene de, onlara sebep vermeyelim
kösteklensinler. Onun için denize in,
oltayı at ve yakaladığın birinci balığını
tut. Onun ağzını açtın mı, orada bir
tane gümüş parası bulacan. Onu al,
onlara, hem senin, hem de benim için
öde."
Bölüm 19
En büyük kim?
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32

(Mar 9:33-37, 42-48; Lu 9:46-48;
17:1-2)
1

O günlerde öğrenciler İsa'ya gelip
sordular:
"Peki, gökün krallığında en büyük olan
kimdir?"
2

İsa bir kızan çağırıp, onu onların
önüne koydu. 3 Ve dedi:
"Size doğru bir şey söyleyeyim: Siz
dönüp kızanlar gibi olmadınız mı,
zaten gökün krallığına girmeyeceniz. 4
Onun için, her kim kendini bu kızan
kadar alçaltırırsa, gökün krallığında en
büyük olan odur. 5 Ve her kim bunun
gibi bir kızan benim adıma kabul
ederse, o beni kabul etmiş oluyor.
6

Ama her kim bana iman eden bu
küçüklerden birini düşürürse, o adam
için daha iyi olacak, ağır bir
değirmentaşı onun boynuna asılsın, o
da denizin en derin dibine atılsın. 7
Vay dünyanın haline onun verdiği
kösteklerden için! Olamaz bu köstekler
gelmesin. Gene de, vay o adamın
haline, hani bu kösteklere sebep
oluyor.
8

Ve elin, ya da ayağın seni günaha
soktu mu, onu kes at! Senin için daha
iyi olacak, sakat ya da topal olarak
yaşama giresin, ne kadar iki elin, iki
ayağınla sonsuz ateşe atılasın. 9 Ve
gözün seni günaha soktu mu, onu çıkar
at! Senin için daha iyi olacak, bir gözle
yaşama giresin, ne kadar iki gözünle
ateşli cendeme atılasın.
Kaybolan koyun
(Luka 15:3-7)
32

10

Bu küçüklerden bir tanesini bile
sakın hor görmeyin. Çünkü size
diyorum: onların gökteki melekleri
durmadakka gökte olan Babamın
yüzünü
görüyorlar.
(11
Çünkü
İnsanoğlu geldi, kaybolanı kurtarsın.)
12
Sizce nasıl: adamın yüz tane
koyunu olsun, onun bir tanesi de
yolunu şaşırsın - adam doksandokuzu
balkanda brakıp da yolunu şaşırmış
olan o koyunu aramaz mı? 13 Ve onu
buldu mu - size doğru bir şey
söyleyeyim - o koyundan için daha
fazla sevinecek, ne kadar yolunu
şaşırmayan o doksandokuz koyundan
için. 14 Aynı onun gibi, gökte olan
Babanız hiç istemiyor ki, bu
küçüklerden bir tanesi bile yok olsun.
Kardeşe karşı günah
15

Kardeşin günah işledi mi, git onu
saklı olarak azarla. Seni seslerse,
kardeşini kazanmış olacan. 16 Ama seni
seslemezse, o vakıt yanına iki ya da üç
kardeş al. Öyle ki, 'Her bir mesele ya
iki, ya da üç şahidin sözlerine göre
karar verilsin.' 17 Kardeş onları da
seslemek istemezse, o vakıt meseleyi
topluluğa bildir. Ve topluluğu bile
seslemek istemezse, o vakıt o size bir
Allahsız kişi ya da gümrükçü gibi
olsun.
18

Size doğru bir şey söyleyeyim:
yeryüzünde her ne bağlarsanız, o gökte
de bağlanacak. Ve yeryüzünde her ne
çözerseniz, o gökte de çözülecek. 19 Bir
de size şunu da söyleyeyim:
yeryüzünde sizden iki kişi her ne
dilerseler, o mesele için aynı fikirde
oldular mı, o vakıt gökte olan Babam
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onlar için onu yapacak. 20 Çünkü iki ya
da üç kişi nerede bir araya gelirse, ben
oradayım, onların arasındayım."
Merhametsiz hizmetçi
21

O vakıt Petrus İsa'ya gelip dedi:
"Efendimiz, kardeşim bana karşı kaç
defa günah işlesin de, ben lazım onu af
edeyim? Yedi kereye kadar mı?"
22

İsa ona dedi:
"Ben sana diyorum: değil yedi kere,
ama yetmiş kere yediye kadar.
23
Onun için, gökün krallığını şöyle
bir krala benzetirebiliriz: adam
hizmetçilerin hesabını görmek istemiş.
24
Hesapları görürken ona bir hizmetçi
getirmişler, krala otuz dört ton altın
borcu varmış. 25 Ama adam yokmuş,
neyi çevirsin. Efendisi de buyurmuş,
hem kendisi, hem karısı, hem kızanları,
hem de bütün malları satılsın da borcu
ödensin. 26 Bunun üzerine hizmetçi
kralın önünde yere kapanıp yalvarmaya
başladı: 'Ne olur, azıcık daha dayan
ben sana her şeyi çevirecem.' 27 O
hizmetçinin efendisi de ona acımış.
Onu serbest brakıp bütün borcunu
silmiş.
28
O hizmetçi gene, çıkıp hizmetçi
arkadaşlarından
birini
bulmuş.
Arkadaşının da ona üç aylık kadar
borcu varmış. Adam arkadaşını
yakasından tutup boğmaya başlamış.
Demiş ki, 'Borcunu geri öde'. 29 Bunun
üzerine onun hizmetçi arkadaşı yere
kapanıp adama yalvarmaya başlamış:
'Ne olur, azıcık daha dayan. Ben sana
borcumu çevirecem.' 30 Adam gene,
razı gelmemiş. Gidip öbür hizmetçiyi

mapusa attırmış. Borcunu geri çevirene
kadar orada kalsınmış.
31
Ama adamın öbür hizmetçi
arkadaşları olanları görmüşler. Buna
çok sıkılmışlar ve gidip efendilerine
bütün olanları anlatırmışlar. 32 Efendisi
adamı çağırtırmış ve ona demiş: 'Seni
yaramaz hizmetçi seni. Ben senin o
kadar borcunu sildim, bana yalvardın
diye. 33 Madem öyle, lazım değil
miydi, sen de hizmetçi arkadaşına
merhamet edesin, nasıl ben de sana
merhamet ettim?' 34 Ve efendisi çok
fazla öfkelenmiş. Adamı işkencecilere
teslim etmiş, çak kendisine karşı ne
kadar borcu varsa hepsi çevirilene
kadar.
35
Her biriniz kendi kardeşini
yürekten af etmedi mi, benim gökteki
Babam da size aynısını yapacak."
Bölüm 20
Nikâh bozmak meselesi
(Mar 10:1-12)
1

Ve öyle oldu ki, İsa bu konuşmayı
bitirdikten sonra oradan ayrıldı ve
Yahudiye'nin Yordan ırmağının öte
tarafına geldi. 2 Büyük kalabalıklar Onun
arkasından gittiler. Ve İsa orada onların
hastalarını iyileştirdi.
3

Ve bazı Ferisiler İsa'ya gelip Onu
denemek için şöyle sordular:
"Acaba, erkek için helal mıdır, karısını
birhangi sebep için uğratırsın?"
4
İsa da onlara cevap verip dedi:
"Siz de hiç okumadınız mı ki, onları
Yaratan, onları en baştan beri erkek ve
dişi olarak yarattı. 5 Ve dedi: 'Bu
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sebeble erkek anasını ve babasını
brakacak, karısına bağlanacak ve ikisi
bir beden olacaklar.' 6 Madem öyle,
onlar artık iki beden değil, tek
bedendirler.
O
vakıt,
Allahın
birleştirdiğini insan ayırmasın."
7
Ama dediler:
"Peki, öyle ise Musa ne için buyurdu,
kadına bir nikâh bozma kâğıdı verilsin
de öyle uğratırılsın?"
8
İsa onlara dedi:
"Musa size izin verdi karılarınızı
uğratırasınız,
çünkü
yürekleriniz
serttir. Ama en başta bu böyle değildi.
9
Ve ben size diyorum: her kim karısını
zinadan başka bir sebepten için
uğratırıp başka karıyla evlenirse, o kişi
zina ediyor."
10
Öğrenciler İsa'ya dediler:
"Madem erkekle karısının arası
öyledir, hiç evlenmemek daha iyi."
11
Ama İsa onlara dedi:
"Herkes bu sözü kabul edemez. Sade
kime verildiyse, o kabul edebilir. 12
Çünkü erkekliğini kaybetmiş üç tür
adam var: kimileri ana rahminden öyle
doğuyorlar. Kimileri insan tarafından
kesilip öyle oldular. Kimileri de
kendilerini gökün krallığından için
öyle sayıyorlar. Bunu kabul edebilen,
kabul etsin."
İsa ve kızanlar
(Mar 10:13-16; Lu 18:15-17)
13

Sonra İsa'ya birkaç ufak kızan
getirdiler, onların üzerine ellerini koyup
dua etsin. Ama öğrenciler onları
azarladılar. 14 İsa gene dedi:
34

"Kızanları brakın, onlara engel
olmayın bana gelsinler: Çünkü gökün
krallığı böylelerindir."
15
Ellerini onların üzerine koydu, ve
sonra oradan ayrıldı.
Zengin genç adam
(Mar 10:17-31; Lu 18:18-30)
16

Ve işte, birisi Ona gelip sordu:
"Muallim hangi iyi işi yapayım da,
sonsuz yaşamı kazanayım?"
17
İsa ona dedi:
"Neden
bana
iyilikten
için
konuşuyorsun? İyi olan tek Biri var.
Ama
madem
yaşama
geçmek
istiyorsun, o zaman buyrukları tut."
Adam İsa'ya, "Hangilerini?" diye sordu.
18
Ve İsa ona şöyle konuştu:
"Katillik
etmeyeceksin,
zina
etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan
söylemeyeceksin. 19 Babana ve anana
saygı göster ve komşunu kendin gibi
seveceksin."
20

Genç adam İsa'ya dedi:
"Bütün bunları hep tuttum. Hâlâ daha
ne eksikliğim var?"
21
İsa ona dedi:
"Eger tastamam olmak istersen, git
mallarını sat ve fukaralara dağıtır. O
vakıt gökte zenginliğin olacak. Sonra
gel, arkama düş."
22
Genç adam bunları işitince kederlenip
ayrıldı, çünkü çok zengin biriydi.
23

Ve İsa öğrencilerine dedi:
"Size doğru bir şey söyleyeyim: zengin
bir adam için gökün krallığına girmek,
ne kadar da zordur! 24 Bir de size şunu
söyleyeyim: deve için daha kolaydır,
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iğnenin deliğinden geçsin, ne kadar
zengin adam Allahın krallığına girsin."
25
Öğrenciler şaş baş kalıp dediler:
"Madem öyle, kim kurtulabilir?"
26
İsa onlara bakıp dedi:
"Bu iş insanca mümkün değildir, ama
Allah için her şey mümkündür."
Öğrencinin karşılığı
27

Sonra Petrus sözü alıp İsa'ya dedi:
"Te bak, biz her şeyi braktık, senin
arkana düştük. Ama karşılığımız ne
olacak?"
28

İsa onlara dedi:
"Size doğru bir şey söyleyeyim:
yenileme zamanında İnsanoğlu şanlı
kral iskemlesinde oturacak. O vakıt siz
benim arkamdan gelenler, evet, siz de
oniki kral iskemlesinin üstünde oturup
İsrail
halkının
oniki
cinsini
davalayacanız.
29
Ve her kim benim adımdan için
evler, kardeşler, kızkardeşler, babasını,
anasını, kızanlarını ya da çiftliklerini
terk etmişse, onları kat kat geri alacak
ve sonsuz yaşamı da miras alacak.
30
Ama var çok kişi, birinci iken
sonuncu olacaklar, ve sonuncu iken
birinci olacaklar.
Bölüm 21
Bağdaki işçiler benzetmesi
1

Gökün krallığı bir bağ sahibine
benziyor. Adam sabah erkenden
gitmiş, üzüm bağına işçi tutsun. 2
İşçilerle anlaşmış, gündelikleri bir
dinar olsun. Sonra onlara üzüm bağına
yollamış. 3 Saat dokuzda çarşıya çıkıp

başkalarını
görmüş,
nasıl
boş
duruyorlar. 4 Onlara demiş:
'Siz de gidin üzüm bağına. Hakkınız
ne kadarsa, size ödeyecem.'
Öylelikle onlar da gitmiş. 5 Sonra saat
öğlen onikide, ve gene saat üçte bir
daha gitmiş ve gene öyle yapmış. 6 Saat
akşam üstü beşte çıkıp gene başkalarını
boş dururken bulmuş. Onlara demiş:
'Ne için bütün gün burada boş
duruyorsunuz?'
7
Ona demişler:
'Çünkü kimse bizi tutmadı.'
Onlara demiş:
'Siz de üzüm bağına gidin.'
8
Akşam olunca, üzüm bağının sahibi
işçilere karışana demiş:
'İşçileri çağır, onlara gündeliklerini
öde. Son tuttuğum kişilerle başla,
birincilerine kadar devam et.'
9
Saat beşte tutulanlar gelince, herkes
birer dinar almış. 10 Ama sıra en birinci
tutulanlara gelince, sandılar ki, daha
fazla alacaklar. Ama onlar da hepsi
birer dinar almışlar. 11 Onu alınca
bağın sahibine karşı mırmırdanmaya
başladılar:
12
'Bu sonuncular sade bir saat
işlediler. Ama sen onları bizimle bir
tutuyorsun. Biz gene, bütün gün
ırgatlık yaptık, yakıcı güneşin altında
durduk.'
13
Bağ sahibi de onlardan birini tutup
ona demiş:
'Arkadaş, ben sana haksızlık
yapmıyorum. Seninle bir dinara
anlaşmadık mı? 14 Hakkını al ve
yolun açık olsun. Ama benim niyetim
var, bu en sonunda tuttuğum adama
aynı sana verdiğim kadar vereyim. 15
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Kendi
malımı
istediğim
gibi
harcarım. Bu benim hakkım değil
mi? Yoksa benim elim açık oldu mu,
gözün onda mı kalıyor?'
16
Onun için sonuncular birinciler
olacak, birinciler de sonuncular olacak.
İsa gene ölümünü bildiriyor
(Mar 10:32-34; Lu 18:31-34)
17

İsa, Yeruşalim'e çıkmak üzere idi. O
zaman oniki öğrenciyi bir kenara çekti
ve yolda iken onlara dedi:
18
"Bakın, Yeruşalim'e çıkıyoruz.
İnsanoğlu Allahevinin güdücüleri ve
kanun muallimlerinin eline teslim
edilecek ve Ona ölüm cezasını
verecekler. 19 Onunla eğlenmek, Onu
kamçılamak ve haça germek için,
Allahsız milletlerin eline teslim
edecekler. Ama üçüncü gün dirilecek."
Bir ananın istediği
(Mar 10:35-45)
20

Sonra Zebedi oğullarının anası
çocuklarıyla birlikte İsa'ya geldi. Onun
önünde eğilip Ondan bir şey rica etti. 21
İsa ona,
"İstediğin ne?" diye sordu.
Kadın Ona dedi:
"Buyur et, senin krallığında bu benim
iki oğlum senin sağında ve solunda
otursunlar."
22
Ama İsa ona cevap verip dedi:
"Siz hiç anlamıyorsunuz, rica
ettiğiniz şey nedir. Tezlerde içeceğim
kadehi siz içebilir misiniz?"
Ona, "İçebiliriz" dediler.
23
Onlara dedi:
36

36

"Sahi, kadehimi içeceniz, ama size
vereyim,
sağımda
ve
solumda
oturasınız, o bana düşmüyor. Babam
bunu kimin için hazırlamışsa, onlara
verilecek."
24

Öbür on öğrenci bunu duyunca, o iki
kardeşe kızmaya başladılar. 25 Ama İsa
onları kendisine çağırdı ve dedi:
"Biliyorsunuz, Allahsız milletlerin
güdücüleri onları bondruğa sokarlar,
ve ileri gelenler onlara diktatörlük
yaparlar. 26 Ama sizin aranızda öyle
değil: aranızda kim isterse büyük
olsun, o size hizmetkâr olacak. 27 Ve
aranızda kim isterse birinci olsun, o
size esir olacak.
28
Aynı İnsanoğlu gibi. Çünkü
İnsanoğlu gelmedi, Ona hizmet etsinler
diye. Hayır, O geldi, kendisi hizmet
etsin ve birçok kişi için canını versin
bir kurtulma fiyatı gibi."
İki kör
(Mar 10:46-52; Lu 18:35-43)
29

Onlar Eriha kasabasından çıkarken,
büyük bir kalabalık İsa'nın peşinden
gitti. 30 Ve işte, iki kör adam yol
kenarında
otururdular.
Ne
vakıt
duydular, İsa geçiyor diye, şöyle
bağırmaya başladılar:
"Efendimiz, Davud'un oğlu, bize acı!"
31
Kalabalık da onlara çok sert çıkıştı,
sussunlar diye. Onlar gene, daha da fazla
bağırdılar:
"Efendimiz, Davud'un oğlu, bize acı!"
32
İsa durdu, onları çağırtırdı ve onlara
sordu:
"Ne istiyorsunuz, sizin için yapayım?"
33
Ona dediler:
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"Efendimiz, istiyoruz, gözlerimiz
açılsın."
34
İsa'nın yüreği merhametle doldu.
Onların gözlerine dokundu, dakkada
onların gözleri açıldı, onlar da İsa'nın
arkasından gitmeye başladılar.
Bölüm 22
Yeruşalim'e giriş
(Mar 11:1-11; Lu 19:28-40; Yuh
12:12-19)

insan İsa'nın önünden gitti. Arkasından
gelenler de şöyle bağırdılar:
"Hozanna Davudoğlu'na!
Rabbin adında gelen mubarek olsun!
En yükseklerde Hozanna!"
10

İsa Yeruşalim'e girdikten sonra,
bütün kasaba heyecanlandı.
"Bu kim?" diye sordular.
11
Kalabalık şöyle dedi:
"Bu
peygamber
İsa'dır,
Celile
sancağındaki Nasıra kasabasından."
İsa, Allahevinde

1

Yeruşalim'e yakınladılar ve Beytfage
köyüne geldiler. O Zeytin Dağı'ndadır. O
zaman İsa iki öğrenci yolladı. 2 Onlara
dedi:
"Karşınızdaki köye girin. Daha
girdiğiniz gibi oraya bağlanmış bir
eşek, bir de sıpa bulacanız. Onları
çözün, bana getirin. 3 Bir kişi size laf
yaparsa, şöyle diyeceksiniz: 'Rabbin
ona ihtiyacı var'. O vakıt onları hemen
gönderecek."
4

Bu oldu ki, peygamberin ağzından
söylenen şu söz yerine gelsin:
5
"Siyon kızına şöyle konuşun:
Bak, Kralın sana geliyor,
Alçakgönüllülükle, bir eşeğe binmiş,
Bir sıpaya, bir yük hayvanın
yavrusuna binmiş."
6

Öğrenciler de gidip, İsa onlara nasıl
buyurdu, öyle yaptılar. 7 Eşeği ve sıpayı
getirdiler ve rubalarını onların üstüne
koydular. İsa'yı da onun üstüne
8
oturturdular.
Kalabalığın
çoğu
rubalarını yolun üzerine serdiler.
Başkaları da ağaçlardan dallar kesip
yolun üzerine yaydılar. 9 Bir kalabalık

(Mar 11:15-19; Luka 19:45-48)
12

İsa Allahevine girdi. Orada satıcılık
ve alışveriş yapanların hepsini uğratırdı.
Para değiştiricilerin masalarını ve
güvercin satanların iskemlelerini devirdi.
13
Onlara dedi:
"Kitap'ta şöyle yazıyor:
'Benim evime dua evi denilecek.'
Siz gene, onu haydutluğa çevirdiniz."
14
Kör ve topal kişiler Allahevine geldi,
İsa da onları iyileştirdi.
15

Ama Allahevinin güdücüleri ve
kanun muallimleri gördüler, İsa ne biçim
şaşılacak işler yaptı ve nasıl kızanlar
Allahevinin
içinde
"Hozanna
Davudoğlu'na" diye bağırıyorlar. O vakıt
kızmaya başladılar. 16 Ve İsa'ya dediler:
"Sen duyuyor musun, bunlar ne
bağırıyorlar?"
Ama İsa onlara dedi:
"Evet, duyuyorum...
'Kızanların ve emzikli bebeklerin
ağzından Kendine övgü hazırladın.'
Siz de bu ayeti hiç okumadınız mı?"
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17

Ve onları brakıp kasabadan dışarı
çıktı. Beytanya köyüne gitti ve orada
geceledi.
İncir ağacı kuruyor
(Mar 11:12-14, 20-24)
18
Sabahlayın kasabaya dönerken, İsa
acıktı. 19 Yol kenarında tek başına duran
bir incir ağacı gördü. Ama onun
üzerinde sade yaprak buldu. O zaman
ağaca dedi:
"Senden asla bir daha yemiş
çıkmayacak!"
Ve ağaç hemen kurumaya başladı. 20
Öğrenciler bunu görünce şaştılar.
"İncir ağacı nasıl hemen kurudu?"
diye sordular. 21 İsa onlara cevap verip
dedi:
"Size doğru bir şey söyleyeyim:
imanınız oldu mu, ve hiç şüpe
etmediniz mi, bu ağaca yapılanı
yapmakla kalmayacanız. O vakıt bu
balkana diyeceniz: 'Sökül, denize atıl!'
ve o iş olacak. 22 Ve duada her ne
dilerseniz, iman ettiniz mi, onu
alacanız."

İsa, kimden izin aldı?
(Mar 11:27-33; Lu 20:1-8)
23

İsa, Allahevine girip ders vermeye
başladı. O zaman Allahevinin güdücüleri
ve halkın akıldanecileri İsa'ya gelip
dediler:
"Ne hakla yapıyorsun bu şeyleri? Sana
bu hakkı veren kim?"
24
İsa onlara cevap verip dedi:
"Ben de size tek bir şey sorayım. Siz
bana cevap verdiniz mi, o vakıt ben de
38

38

size söyleyecem, bu şeyleri ne hakla
yapıyorum:
25
Yahya'nın vaftizi neredendi gökten mi, yoksa insanlardan mı?"
Bunun üzerine birbirlerine danışıp
dediler:
"'Gökten' dersek, O bize diyecek
'Madem öyle, neden ona iman
etmediniz'. 26 Ama 'İnsanlardan' dersek,
halktan korkuyoruz, çünkü hepsi
Yahya'yı peygamber olarak kabul
ediyorlar."
27
Ve İsa'ya cevap verip dediler:
"Bilmiyoruz".
O da onlara dedi:
"Madem
öyle,
ben
de
size
söylemeyecem, bu şeyleri ne hakla
yapıyorum."
İki oğul benzetmesi
28

"Şuna ne dersiniz:
Bir adamın iki oğlu varmış. Birincisine
gidip demiş: 'Evladım, git bugün üzüm
bağında işle.' 29 Çocuğu da 'Gitmem!'
demiş. Ama sonra pişman olmuş ve
gitmiş. 30 Babası sonra ikinci çocuğuna
gitmiş ve ona aynısını söylemiş. O da
'Gidecem, efendim' demiş, ama sonra
gitmemiş. 31 O ikisinden hangisi
babasının istediğini yerine getirdi?"
"Birincisi" dediler.
İsa onlara dedi:
"Size doğru bir şey söyleyeyim:
gümrükçüler ve yolsuz kadınlar sizden
daha
kolay
Allahın
krallığına
girecekler. 32 Çünkü Yahya size geldi
doğruluk yolunda, ve siz ona iman
etmediniz. Ama gümrükçüler ve yolsuz
kadınlar ona iman ettiler. Siz gene,
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bunları gördünüz ama sonradan bile
pişmanlık duyup iman etmediniz.
Bağcılar benzetmesi
(Mar 12:1-12; Lu 20:9-19)
33

Başka bir benzetmeye kulak verin:
'Bir toprak sahibi varmış. Adam bir
üzüm bağı dikmiş, etrafına duvar
çekmiş, kazıp üzümleri çiğnemek için
yer yapmış, bir de kule kaldırmış.
Sonra bağı kiracılara verip uzak bir
memlekete gitmiş. 34 Üzüm toplama
zamanı
yakınlayınca,
adam
hizmetçilerini kiracılara yollamış,
kendi payını alsın diye. 35 Kiracılar da
adamın hizmetçilerini alıp birini
dövmüşler, başkasını öldürmüşler,
üçüncü birisini taşlamışlar. 36 Adam
onlara bir daha hizmetçilerini yollamış,
birinci grubundan daha kalabalık.
Kiracılar onlara da öyle yapmışlar.
37

Onun arkasından adam onlara
oğlunu yollamış, 'Herhalde oğluma
saygı gösterecekler' diye. 38 Ama
kiracılar onun oğlunu görünce
birbirlerine şöyle konuşmuşlar: 'Bu
mirasçı. Haydi, onu öldürelim, mirasını
da ele geçirelim'. 39 Ve onu alıp bağdan
dışarı atmışlar ve öldürmüşler.
40
Onun için, Bağın sahibi geldi mi, o
kiracılara ne yapacak?"
41

İsa'ya şöyle dediler:
"O yaramaz adamları yok edecek.
Üzüm bağını da başkalarına kiraya
verecek. Onlar kendisine uygun vakıtta
yemişler getirecek."

42

İsa onlara şöyle konuştu:
"Siz Kutsal Kitap'ta hiç okumadınız
mı ki,

"Ustaların bir kenara attıkları kaya,
İşte, köşe kayası o oldu.
Bu iş Rabdendir,
Ve gözümüzde şaşılacak bir şeydir."
43
Onun için size diyorum: Allahın
krallığı sizden alınacak ve öyle bir
millete verilecek, hani ona uygun
yemişler veriyor. 44 Kim o kayanın
üzerine düşerse, paramparça olacak.
Ve o kaya bir adamın üzerine düştü
mü, onu ezip toz duman edecek."
45

Allahevinin güdücüleri ve Ferisiler
bu benzetmeyi işitince, anladılar ki, İsa
onlardan için konuştu. 46 Onu
yakalamaya baktılar. Ama halktan
korktular, çünkü halk Onu peygamber
olarak kabul etti.
Bölüm 23
Düğün benzetmesi
(Luka 14:15-24)
1

İsa gene sözü alıp onlara
benzetmelerle konuştu:
2
"Gökün krallığı oğluna düğün
yapan bir krala benzetirilebilir. 3 Kral
hizmetçilerini gönderip düğüne davetli
olanları çağırtırdı. Ama istemediler
gelsinler. 4 Bir daha başka hizmetçiler
gönderip dedi: 'Davetli olanlara şöyle
konuşun: 'Bakın, banketimi hazırladım:
öküzleri ve besli danalarımı kestirdim.
Artık her şey hazır, düğüne gelin.'
5
Ama kişiler hiç kulak asmamışlar.
Herkes kendi yoluna gitmiş: birisi
çiftliğine, öbürü işine dönmüş. 6 Geri
kalanlar da kralın hizmetçilerini tutup
onlara fenalık yapmışlar, onları
öldürmüşler bile. 7 Kral öfkelenmiş.
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Ordularını gönderip o katilleri yok
etmiş, onların kasabasını da yaktırmış.
8
Sonra hizmetçilerine demiş: 'Düğün
hazır, ama davetli olanlar layık
değildirler. 9 Onun için siz kasabadan
dışarı çıkın, yollara gidin. Artık orada
ne kadar kişi bulursanız, onları düğüne
çağırın.' 10 Hizmetçiler
yollara
düşmüşler ve kimi bulmuşlarsa, onların
hepsini toplamışlar, hem kötüleri hem
iyilerini. Böylelikle düğün salonu
misafirlerle dolmaya başladı.
11
Ama kral ne zaman misafirlere
bakmak için içeri girdi, orada düğün
rubalarını giyimemiş olan birini
görmüş. 12 Ona demiş: 'Arkadaş, nasıl
oluyor da, sen düğün rubaları olmadan
buraya girdin?' Adamın dili tutulmuş.
13
O zaman kral, hizmetçilere demiş:
'Onu ellerinden ve ayaklarından
bağlayın ve dışarı atın, karanlığın en
kenarına atın. Orada ağlamak ve dişleri
gıcırdatırmak olacak. 14 Çünkü
davetliler çok, ama seçilenler az."
Emperatora vergi
(Mar 12:13-17; Lu 20:20-26)
15

Sonra Ferisiler çıkıp birbirilerine
danıştılar, nasıl İsa'yı kendi sözlerinden
yakalasınlar. 16 Kendi öğrencilerini
Hirodesçilerle birlikte İsa'ya yollayıp
dediler:
"Muallim! Biliyoruz, sen hakikatçısın
ve
Allahın
yolunu
hakikatla
öğretiyorsun. İnsanların ağzına da
bakmıyorsun; hiç insan ayırmıyorsun.
17
Onun için bize söyle, sen ne
düşünüyorsun:
emperatora
vergi
ödemek helal mıdır, değil midir?"
40

40
18

Ama İsa onların kötü niyetini fark edip
dedi:
"Ne için beni deniyorsunuz, ikiyüzlüler
sizi? 19 Gösterin bana bakalım o parayı,
hani onu vergiyi ödemek için
kullanıyorlar."
Ona bir dinar getirdiler. 20 Ve İsa onlara
sordu:
"Burada kimin kafası var, kimin adı
yazıyor?"
21
Ona, "Emperatorun" dediler.
O vakıt İsa onlara dedi:
"Madem öyle, emparatora emperatorun
şeylerini verin, Allaha da Allahın
şeylerini verin."
22
Bunu duyunca şaş baş kaldılar ve Onu
brakıp çıktılar.
Diriliş meselesi
(Mar 12:18-27; Lu 20:27-40)
23

O gün bazı Sadukiler İsa'ya geldi
(onlara göre diriliş yokmuş). Ona şöyle
bir soru verdiler:
24
"Muallim, Musa bize şöyle buyurdu
'Bir adamın kardeşi ölürse ve karısını
hiç kızanı olmadan geride brakırsa, o
vakıt o adamın kardeşi o karıyı alsın ve
kardeşine soy yetiştirsin.'
25
Şimdi, aramızda yedi kardeş vardı.
Birincisi evlendi ve öldü. Kızanları
olmadığı için, karısı adamın kardeşine
kaldı. 26 İkincisi de öyle, üçüncüsü de
öyle çak yedincisine kadar öyle
oldular. 27 En sonunda kadın da öldü. 28
Madem öyle, dirilişte kadın bu yedi
kardeşten hangisinin karısı olacak? Ne
de olsa, hepsi onu aldı."
29

Ama İsa onlara cevap verip dedi:
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"Yanlışlığınız var. Ne Kutsal Kitabı
biliyorsunuz, ne de Allahın kuvvetini.
30
Çünkü dirilişte ne karı alırlar, ne de
kocaya giderler. Gökte olan melekler
gibidirler.
31
Ama ölülerden dirilmek temasına
gelince: siz hiç okumadınız mı, Allah
size ne konuştu:
32
'Ben İbrahim'in Allahı, İshak'ın
Allahı ve Yakub'un Allahıyım.'
Allah
ölülerin
Allahı
değildir,
yaşayanların Allahıdır."
33

Halk bunu işitince, Onun öğretişine
şaş baş kaldılar.
En büyük buyruk
(Mar 12:28-34; Lu 10:25-28)
34

Ferisiler ne vakıt işittiler, İsa
Sadukileri
susturmuş,
bir
araya
toplandılar. 35 Onların arasında bir Allah
kanunu muallimi vardı. O, İsa'yı
denemek için Ona bir soru sordu:
36
"Muallim Musa'nın kanununda en
büyük buyruk hangisidir?"
37

Ve İsa ona şöyle konuştu:
"'Allahın olan Rabbi seveceksin
bütün yüreğinle, bütün canınla ve
bütün aklınla.'
38
En büyük ve en birinci buyruk
budur. 39 Ama ona benzeyen ikinci bir
tane daha var:
'Komşunu kendin gibi seveceksin.'
40
Musa'nın bütün kanunu ve
peygamberlerin yazdıkları bu iki
buyruğa dayanıyorlar."
Mesih, kimin oğlu olacak?
(Mar 12:35-37, Lu 20:41-44)

41

Ferisiler toplanmışken, İsa onlara bir
soru sordu:
42
"Mesihten için ne düşünüyorsunuz?
Sizce o kimin oğlu?"
Ona, "Davud'un oğlu" dediler.
43
İsa onlara dedi:
"Peki, madem öyle, Davut Allahın
Ruhuyla ona nasıl 'Rab' diyebilir?
Çünkü diyor:
'Rab Rabbime dedi:
44
'Senin düşmanlarını ayaklarına bir
basamak yapacam.
O zamana kadar sen benim sağımda
otur.'
45
Madem Davut ona 'Rab' diyor, nasıl
onun oğlu olacak?
46
Artık hiç kimse İsa'ya tek bir laf bile
söyleyemedi. Ve o günden sonra kimse
kurajlanamadı, Ona bir şey daha sorsun.

Bölüm 24
Vay Ferisilere!
(Mar 12:38-40; Lu 11:39-51; 13:3435; 20:45-47)
1

Ondan sonra İsa kalabalığa, hem de
öğrencilerine şöyle konuştu:
2

"Musa'nın iskemlesinde artık kanun
muallimleri ve Ferisiler oturuyor. 3
Onun için, size her ne söylerseler, onu
yapın, onu tutun. Ama onların
yaptıklarına göre siz yapmayın. Çünkü
konuşuyorlar, ama yapmıyorlar. 4 Ağır
ve zor taşınan yükleri hazırlıyorlar,
sonra da onları insanların omuzlarına
bindiriyorlar. Kendileri gene, onları
kaldırmak için bir parmak bile
oynattırmıyorlar.

MATTA 1
5

Zaten her şeyi yapıyorlar, sade
insanlar onlara dikkat etsinler: mesela,
üstlerine
büyük
ayet
kutuları
bağlıyorlar ve kaftanların ucuna uzun
püsküller dikiyorlar. 6 Seviyorlar,
banketlerde en saygılı yerleri alsınlar
ve duahanelerde en öne otursunlar. 7
Ve bayılıyorlar, çarşılarda selam
alsınlar, insanlar da onlara 'muallim'
desinler. 8 Size gene 'muallim'
demesinler, çünkü tek bir Mualliminiz
var, ve siz hepiniz kardeşsiniz. 9 Ve
yeryüzünde kimseye 'baba' demeyin.
Çünkü tek bir Babanız var, O da
göktedir. 10 Size 'güdücü' demesinler.
Çünkü tek bir Güdücünüz var, o da
Mesihtir. 11 Ama sizin aranızda en
büyük olan, sizin hizmetkârınız olsun.
12
Her kim kendini yükseltirirse, o
alçaltırılacak. Ve her kim kendini
alçaltırırsa, o yükseltirilecek.
13

Vay halinize kanun muallimleri ve
Ferisiler, ikiyüzlüler sizi! Çünkü gökün
krallığını
insanlara
karşı
kilitliyorsunuz.
Ne
kendiniz
giriyorsunuz,
ne
de
girenlere
veriyorsunuz girsinler.
14

Vay halinize kanun muallimleri ve
Ferisiler, ikiyüzlüler sizi! Bir taraftan
gösteriş için uzun uzun dualar
yapıyorsunuz, öbür taraftan dul
kadınların evlerini yiyorsunuz. Onun
için sizin cezanız daha büyük olacak.
15

Vay halinize kanun muallimleri ve
Ferisiler, ikiyüzlüler sizi! Çünkü
denizde ve toprakta uzun yolculuklar
yapıyorsunuz, tek bir kişiyi kendi
öğretişinize çeviresiniz diye. Adam da
kabul ettikten sonra, onu kendinizden
42

42

iki kat daha fazla cendem evladı
yapıyorsunuz.
16

Vay halinize, kör güdücüler sizi.
Diyorsunuz: 'Kişi Allahevinin üzerine
yemin etti mi, o sayılmıyor. Ama kim
Allahevindeki altın üzerine yemin
ederse, o artık mecburdur. 17
Sersemler, kör adamlar! Hangisi daha
önemli: altın mı, yoksa altını kutsal
kılan Allahevi mi? 18 Ve diyorsunuz:
'Kişi kurbanyerinin üzerine yemin etti
mi, o
sayılmıyor.
Ama kim
kurbanyerinin üstündeki kurbanın
üzerine yemin ederse o artık
mecburdur.' 19 Kör adamlar sizi!
Hangisi daha önemli: kurban mı, yoksa
kurbanı kutsal kılan kurbanyeri mi? 20
Onun için, kim öyle yemin ederse, hem
kurbanyerinin üzerine, hem de onun
üstünde ne varsa, onun da üzerine
yemin etmiş oluyor. 21 Ve kim Allahevi
üzerine yemin ederse, hem Allahevinin
kendisi üzerine, hem de orada Oturanın
üzerine yemin etmiş oluyor. 22 Ve kim
gök üzerine yemin ederse, hem Allahın
kral iskemlesinin üzerine, hem de
orada Oturanın üzerine yemin etmiş
oluyor.
23

Vay halinize kanun muallimleri ve
Ferisiler, ikiyüzlüler sizi! Çünkü
nanenin, anasonun ve dere otunun
ondalık zekâtını veriyorsunuz. Ama
Musa'nın kanununda daha önemli
şeyler var: mesela doğruluk, merhamet
ve sadikan olmak. Bunlara önem
vermediniz. İşte, aslında lazımdı
bunları yapasınız. Sonra, öbür işleri de
unutmamalısınız. 24 Kör güdücüler sizi!
Sineği süzüp deveyi yutuyorsunuz.
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Vay halinize kanun muallimleri ve
Ferisiler, ikiyüzlüler sizi! Çünkü
kadehin ve çanağın dış tarafını
temizliyorsunuz,
ama
içerden
açgözlülük ve rezillikle doludurlar. 26
Kör Ferisi seni! En birinci kadehin ve
çanağın içini temizle, öyle ki, onun dış
tarafı da temiz olsun.

ki, yeryüzünde ne kadar suçsuz kan
dökülmüşse, o hepsi sizin başınızın
üzerine gelsin: doğru bir adam olan
Abel'in kanından, çak Berehiyaoğlu
Zekeriya'nın kanına kadar (siz onu
Allahevi ile kurbanyerinin ortasında
öldürdünüz). 36 Size doğru bir şey
söyleyeyim: bütün bunları bu kuşak
bulacak.

27

Vay halinize kanun muallimleri ve
Ferisiler, ikiyüzlüler sizi! Siz kireçli
mezarlara benziyorsunuz. Dışarıdan
çok süslü görünüyorlar, ama içerden
ölülerin kemikleri ve her türlü pislikle
doludurlar. 28 Aynı onun gibi, siz de
insanlara doğru görünüyorsunuz, ama
içerden her türlü ikiyüzlülük ve
kanunsuzlukla dolusunuz.

37

Yeruşalim, Yeruşalim! Sen ki,
peygamberleri öldürüyorsun ve sana
gönderilen adamları taşlıyorsun. Kaç
defa
istedim,
senin
evlatlarını
toplayayım, aynı bir tavuk piliçlerini
kanatlarının altında topladığı gibi. Ama
siz istemediniz. 38 Bakın, sizin eviniz
kimsesiz brakılacak. 39 Çünkü size şunu
diyorum: vakıt gelecek, 'Rabbin adında
gelen mubarek olsun!' diyeceniz. Ama
o zamana kadar beni görmeyeceniz."

29

Vay halinize kanun muallimleri ve
Ferisiler, ikiyüzlüler sizi! Çünkü
peygamberlerin
mezarlarını
kaldırıyorsunuz ve doğru adamların
anma taşlarını süslüyorsunuz. 30 Ve
diyorsunuz:
'Biz
dedelerimizin
günlerinde yaşasaydık, peygamberlerin
kanını
dökmek
için
onlara
katılmayacaydık. 31 Böylelikle siz
kendi
kendinize
karşı
şahitlik
yapıyorsunuz, peygamberleri öldüren
kişilerin torunlarısınız diye. 32 Madem
öyle, dedelerinizin günah ölçüsünü
tamamlayın. 33 Hey, sizi yılanlar! Siz
yılan soyu! Cendemin cezasından nasıl
kaçacanız?
34

Onun için, bakın, ben size
peygamberler ve bilgili adamlar ve
muallimler
gönderecem.
Onların
bazılarını öldüreceniz, haça gereceniz.
Bazılarını duahanelerinizde kamçılayıp
kasabadan kasabaya kovacanız. 35 Öyle

Bölüm 25
Taş üstünde taş kalmayacak
(Mar 13:1-31; Lu 21:5-33)
1

İsa, Allahevinden çıkıp uzaklaşmakta
idi. O vakıt öğrencileri Ona geldiler ve
Allahevinin yapılışını gösterdiler. 2 Ama
O onlara cevap verip dedi:
"Bütün bunları görüyor musunuz? Size
doğru bir şey söyleyeyim: burada taş
üstünde taş kalmayacak; hepsi
yıkılacak."
3

İsa Zeytin Dağı'nda oturdu. O zaman
öğrenciler ayrıca Ona gelip dediler:
"Bize söyle, bu şeyler ne zaman olacak
ve senin gelmenin ve dünyanın
sonunun nişanı ne olacak?"
4

İsa onlara cevap verip dedi:

MATTA 1
"Bakın kimse sizi saptırmasın. 5 Çünkü
çok kişi benim adımla gelip, 'Mesih
benim' diyecekler ve birçoklarını
saptıracaklar. 6 Muharebelerden için
haberler ve laflar duyacanız. Gene de
hiç korkmayın. Çünkü bunlar lazım
olsun, ama bunlar henüz son demek
değil. 7 Millet millete karşı kalkacak,
krallık krallığa karşı kalkacak. Kimi
yerlerde kıtlıklar ve zelzeleler olacak. 8
Bütün bunlar sade doğum sancılarının
başıdır.
9

O vakıt sizi çekiye teslim edecekler
ve öldürecekler. Benim adımdan için
bütün milletler sizden azlaşmayacaklar.
10
O vakıt birçokları kösteklenecekler,
birbirlerini teslim edecekler ve
birbirlerine kin besleyecekler. 11 Bir
sürü yalancı peygamber kalkıp çok
12
kişiyi
saptıracaklar.
Günah
çoğalacak ve onun için çoğunun
sevgisi soğacak. 13 Ama kim sonuna
kadar dayanırsa, o kurtulacak. 14 Ve
krallıktan için bu 'iyi haber' bütün
dünyada bildirilecek, bütün milletlere
şahitlik olsun diye. İşte, o zaman son
gelecek.
15

Peygamber Daniel yıkıcı ve iğrenç
şeyden için konuşmuştu. Onun için, ne
vakıt onu görüyorsunuz, nasıl kutsal
yerde duruyor (okuyan kişi burada
kafasını çalıştırsın!), 16 o vakıt
Yahudiye
sancağında
olanlar
balkanlara kaçsınlar. 17 Evin üstünde
olan kişi inmesin, evden bir şey
almaya. 18 Tarlada olan kişi de
dönmesin, mantosunu almaya. 19 Ya o
günlerde gebe olanlar ya da bebek
emzirenler - vay onların haline! 20 Dua
edin ki, kaçışınız kışa ya da cumartesi
44

44
gününe rast gelmesin. 21 Çünkü o vakıt
öyle büyük bir çeki olacak ki,
dünyanın kuruluşundan bu yana hiç
olmamış, bir daha da olmayacak. 22 O
günler kısaltırılmaydı, hiç bir can
kurtulmayacaydı.
Ama
seçili
olanlardan için o günler kısaltırılacak.
23

O vakıt size birisi dedi mi, 'Bak,
Mesih burada!' ya da, 'Bak, orada!', o
kişiye inanmayın. 24 Çünkü sahte
mesihler ve sahte peygamberler
kalkacak, büyük nişanlar ve mucizeler
gösterecekler. Öyle ki, mümkünseydi,
seçili olanları bile saptıracaklar. 25
Bakın, ben size daha şimdiden
söylüyorum. 26 Onun için, size dediler
mi, 'Bakın, ıssız yerlerdedir', siz
çıkmayın. Ya da, 'Bakın, iç odadadır',
dediler mi, siz onlara inanmayın. 27
Çünkü şimşek gündoğusundan çakıyor
ve günbatısına kadar uzanıyor.
İnsanoğlu'nun gelmesi de aynı öyle
olacak. 28 Leş neredeyse, kartallar da
oraya toplanacak.
29

Ama o günlerin çekisinden hemen
sonra
güneş kararacak
ay da ışığını vermeyecek,
yıldızlar gökten düşecek ve
gökteki kuvvetler sarsılacak.
30
Ve o vakıt İnsanoğlu'nun nişanı
gökte görünecek. O vakıt dünyanın
bütün
milletleri
ağlayıp
çitmelenecekler. Ve İnsanoğlu'nu
görecekler, nasıl gökteki bulutların
üzerinde kuvvetle ve büyük şanlılıkla
geliyor. 31 Ve yüksek bir borazan
sesiyle meleklerini gönderecek. Onlar
da Onun seçtiği kişilerini dünyanın
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dört köşesinden, gökün bir ucundan
öbür ucuna kadar toplayacaklar.
32

Şimdi de, incir ağacından bir ders
alın: onun dalı yumuşadı mı, yaprak
çıkardı mı, o zaman biliyorsunuz, artık
yaz yakınladı. 33 Aynı onun gibi, ne
vakıt görüyorsunuz, bütün bu şeyler
oluyor, bilin ki, O yakındır, kapıdadır.
34
Size çok doğru bir şey söyleyeyim:
bütün bu şeyler yerine gelmeden bu
kuşak ortadan kalkmayacak. 35 Gök ve
yer ortadan kalkacak ama benim
sözlerim ortadan kalkmayacak.
Kimse günü ve saati bilmiyor
(Mar 13:32-37; Lu 17:26-30, 34-46;
12:41-48)
36
Yalnız, o günü ve o saati hiç kimse
bilmiyor: ne gökteki melekler, ne de
Oğul, sade Baba biliyor. 37 Çünkü
İnsanoğlu'nun gelmesi de Nuh'un
günleri gibi olacak. 38 O günlerde, hani
su basmadan önce, yiyip içerdiler, karı
alıp kocaya giderdiler, çak o güne
kadar, ne vakıt Nuh gemiye bindi. 39
Sel gelene kadar, onların hepsini alıp
götürene kadar bir şey anlamadılar.
İnsanoğlu'nun gelmesi de aynı öyle
olacak.
40

O vakıt iki adam tarlada olacak:
birisi alınacak, öbürü geri kalacak. 41
İki kadın bir değirmende oturup
buğday öğütürecek: birisi alınacak,
öbürü geri kalacak. 42 Onun için tetikte
durun. Çünkü bilmiyorsunuz, efendiniz
hangi günde gelecek. 43 Şunu da bilin:
ev sahibi bilseydi, hırsız gecenin hangi
saatinde gelecek, o vakıt tetikte
duracaydı, ve izin vermeyeceydi, evini

bassın. 44 Onun için, siz de hazır olun.
Çünkü İnsanoğlu hiç beklemediğiniz
bir saatte gelecek.
45

Madem öyle, sadikan ve anlayışlı
hizmetçi kim olacak? Efendisi onu
bütün ev halkının başına koyacak,
onlara vakıtla yemeklerini versin diye.
46
Ne mutlu o hizmetçiye, efendisi
geldi mi, onu bu işin başında bulsun. 47
Size doğru bir şey söyleyeyim: efendisi
onu bütün mallarının başına koyacak.
48

Ama diyelim, o hizmetçi kötü
birisidir, ve kendi içinden diyor:
'Efendimin gelmesine daha çok vakıt
var.' 49 Ve başlıyor, hizmetçi
arkadaşlarını dövmeye ve içkicilerle
birlikte yiyip içmeye. 50 O vakıt o
hizmetçinin efendisi, adamın hiç
beklemediği bir günde, hiç bilmediği
bir saatte gelecek. 51 Efendisi onu
kıyımcık kıyımcık yapacak ve ona
ikiyüzlülerin yanında yer verecek.
Orada ağlamak ve dişleri gıcırdatırmak
olacak.
Bölüm 26
On delikanlı kız benzetmesi
1

O zaman gökün krallığı on delikanlı
kıza benzetilebilir: lambalarını alıp
güveyi karşılamaya çıkmışlar. 2 Onların
beşi akılsız, beşi gene akıllı idiler. 3
Akılsız olanlar lambalarını aldılar, ama
yanlarına yağ almadılar. 4 Akıllılar
gene, yanlarına hem lambaları hem de
şişeler içinde yağ almışlar.
5
Ama güveyi geçe kalmış. O zaman
hepsinin gözleri ağırlaşmış ve uykuya
dalmaya başlamışlar. 6 Gece yarısı
birisi şöyle bağırmış:

MATTA 1

'Bakın,
güveyi
geliyor!
Onu
karşılamaya çıkın!'
7
O vakıt bütün delikanlı kızlar kalkıp
lambalarını hazırlamışlar. 8 Ve akılsız
olanlar, akıllı olanlara demişler:
'Bize azıcık yağlarınızdan verin,
lambalarımız sönmek üzere.'
9
Ama akıllı olan kızlar şöyle demişler:
'Olamaz! Yağ hem bize, hem size
yetmeyecek. Siz gidin satıcılara,
kendinize yağ alın.'
10
Onlar da gitmişler alışveriş yapmaya.
Derken, güveyi gelmiş ve hazır olanlar
onunla birlikte içeri girip düğüne
katılmışlar. Ve kapı kapanmış. 11 Sonra
öbür delikanlı kızlar da gelip demişler:
'Efendimiz, efendimiz, bize kapıyı
aç!'
12
Ama o cevap verip demiş:
'Size doğru bir şey söyleyeyim: sizi
tanımıyorum.'
13
Onun için, siz tetikte durun, çünkü
ne günü, ne de saati biliyorsunuz.

46

toprağı kazıp, efendisinin parasını
orada gömmüş.
19
Uzun zamandan sonra, o
hizmetçilerin efendisi gelmiş ve
onların hesabını görmeye başlamış. 20
Beş talantı almış olan gelip beş talant
daha getirmiş ve demiş:
'Efendimiz! Sen bana beş talant
emanet ettin, işte, ben de beş talant
daha kazandım.'
21
Efendisi ona demiş:
'İyi yaptın, sen iyi ve sadikan bir
hizmetçisin. Sen az bir şeyle dürüst
davrandın, ben de seni çok şeylerin
üstüne koyacam. Efendinin sevincine
katıl.'
22

(Luka 19:11-27)

İki talantı almış olan gelip iki talant
daha getirmiş ve demiş:
'Efendimiz! Sen bana iki talant
emanet ettin, işte, ben de iki talant
daha kazandım.'
23
Efendisi ona demiş:
'İyi yaptın, sen iyi ve sadikan bir
hizmetçisin. Sen az bir şeyle dürüst
davrandın, ben de seni çok şeylerin
üstüne koyacam. Efendinin sevincine
katıl.'

14

24

Emanet para benzetmesi
Bu iş benziyor yolculuğa çıkan bir
adama: kendi hizmetçilerini çağırmış
ve kendi mallarını onlara emanet etmiş.
15
Herkese kendi fırsatına göre vermiş:
birisine beş talant, öbürüne iki talant,
başkasına gene bir talant vermiş. Sonra
yolculuğa çıkmış.
16
Beş talantı alan hemen başlamış,
onlarla ticaret yapsın. Böylelikle beş
talant daha kazanmış. 17 Aynı onun
gibi, iki talantı alan da, iki talant daha
kazanmış. 18 Ama bir talantı alan, gidip
46

Ve bir talantı alan da gelip demiş:
'Efendimiz, bilirdim ki, sen sert bir
adamsın: ekmediğin yerde biçiyorsun
ve dağıtırmadığın yerde topluyorsun.
25
Korktum ve gidip senin talantını
toprağa sakladım. Te buyur, senin
malın!'
26
Efendisi ona cevap verip demiş:
'Kötü ve tembel hizmetçi seni!
Demek bilirdin, ben ekmediğim
yerde biçiyorum ve dağıtırmadığım
yerde topluyorum. 27 Madem öyle,
sen lazımdı parayı bankaya koyasın.
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O vakıt döndüğümde paramı
büyümüş olarak geri alacaydım. 28
Onun için, ondaki talantı alın ve
kimin on talantı var, ona verin. 29 Her
kimde varsa, ona daha da verilecek,
öyle ki, bolluk içinde olacak. Ama
kimde yoksa, onda var olan bile
alınacak. 30 Ve yaramaz hizmetçiyi
dışarı atın, karanlığın en kenarına
atın. Orada ağlamak ve dişleri
gıcırdatırmak olacak.'
Koyunlar ve keçiler
31

İnsanoğlu kendi şanıyla gelecek.
Bütün melekler de Onunla birlikte
gelecekler. O vakıt kendi şanlı kral
iskemlesinde oturacak. 32 Bütün
milletler Onun önünde toplanacaklar.
O da kişileri birbirlerinden ayıracak,
aynı nasıl bir çoban koyunları
keçilerden ayırıyor. 33 Ve koyunları
kendi sağ tarafına, keçileri de kendi sol
tarafına koyacak. 34 O vakıt Kral kendi
sağ tarafında olan kişilere diyecek:
'Gelin, siz Babam tarafından
mubarek
olanlar.
Dünyanın
kuruluşundan beri sizin için bir
krallık hazırlandı. Artık onu miras
alın.
35
Çünkü ben aç idim, siz beni
beslediniz.
Susamıştım, siz bana içirdiniz.
Yabancı idim, siz beni içeri
aldınız.
36
Çıplak idim, siz beni giydirdiniz.
Hasta idim, siz beni dolaştınız.
Mapusta idim, ziyaretime
geldiniz.'
37
O vakıt doğru olanlar diyecekler:

'Rab, seni ne vakıt aç gördük de, seni
besledik? Ne vakıt susuz gördük de,
sana içirdik? 38 Ne vakıt seni bir
yabancı gibi gördük de, seni içeri
aldık; ya da çıplak gördük de, seni
giydirdik? 39 Ve ne vakıt seni hasta
ya da mapusta gördük de, seni
dolaştık?'
40
Ve Kral onlara cevap verip diyecek:
'Size doğru bir şey söyleyeyim:
Benim bu kardeşlerime, onların en
küçüğüne bile, bu şeyleri ne kadar
yapmışsanız, o kadarını bana yapmış
oldunuz.'
41
Sonra Kral, kendi solunda olanlara
şöyle konuşacak:
'Ayrılın benden, lanetli olanlar!
Şeytan ve onun melekleri için hiç
sönmeyen bir ateş hazırlandı. Siz
oraya gidin.
42
Çünkü ben aç idim, siz beni
beslemediniz.
Susamıştım, siz bana içirmediniz.
Yabancı idim, siz beni içeri
almadınız.
43
Çıplak idim, siz beni
giydirmediniz.
Hasta ve mapusta idim, siz beni
dolaşmadınız.'
44
O vakıt o kişiler şöyle cevap
verecekler:
'Rab, seni ne vakıt aç, susuz, yabancı,
çıplak, hasta ya da mapusta gördük
de, sana bakmadık?
45
Kral onlara cevap verip diyecek:
'Size doğru bir şey söyleyeyim:
Bunların en küçüğüne bu şeyleri ne
kadar yapmadıysanız, bana onları o
kadar yapmamış oldunuz.'
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48

46

İşte, bunlar sonsuz cezaya
gidecekler. Ama doğru olanlar sonsuz
yaşama girecekler."
Bölüm 27
İsa'ya düzen kuruyorlar
(Mar 14:1-2; Lu 22:1-2; Yuh 11:4553)
1

"Ne için kadını rahatsız ediyorsunuz?
O bana bir iyilik yaptı. 11 Nasıl olsa,
fukaralar her daim yanınızda olacak.
Ama ben her daim yanınızda
olmayacam. 12 Kadın bu parfümü
benim bedenimin üzerine döktü, beni
cenazeye hazırlamak için. 13 Size doğru
bir şey söyleyeyim: bütün dünyada 'iyi
haber' nerede bildirilecekse, orada bu
kadının yaptığı da bildirilecek, kadın
anılsın diye."

İsa bu bütün konuşmayı bitirdikten
sonra, öğrencilerine dedi:
2
"Biliyorsunuz, iki gün sonra Fısıh
Bayramı olacak. O zaman İnsanoğlu
haça gerilmek için teslim edilecek."
3
O arada Allahevinin güdücüleri ve
halkın akıldanecileri, Kayafas adındaki
Allahevinin güdücüsünün avlusunda bir
araya geldiler. 4 Anlaştılar, İsa'yı
saklıdan yakalayıp öldürsünler. 5 Ama
dediler:
"Aman, bayramda olmasın. Yoksa
halkın arasında bir ayaklanma olacak."

Ondan sonra, onikilerden biri olan
İskariyotlu
Yahuda
Allahevinin
güdücülerine gitti. 15 Ve dedi:
"Onu size ele vermek için bana ne
kadar vereceniz?"
Ona otuz gümüş parası saydılar. 16 Ve o
andan sonra Yahuda başladı, İsa'yı ele
vermek için fırsat arasın.

Bir kadın parfüm sürüyor

Son sofra

(Mar 14:3-9; Yuh 12:1-8)
6

İsa Beytanya köyünde, Simun adında
bir adamın evindeydi (onun lağabı
'lepralı' idi). 7 O zaman bir kadın ona
geldi. Onda çok pahalı parfümle dolu bir
mermer kabı vardı. Ve İsa sofrada
otururken, kadın onu İsa'nın kafasına
döktü. 8 Ama öğrenciler bunu görünce
kızdılar.
"Ne için bu ziyancılık?" dediler. 9
"Olabilirdi, bu parfüm çok yüksek
fiyata satılsın ve onun parası fukaralara
dağıtırılsın."
10
İsa bunu fark edince onlara dedi:
48

Yahuda, güdücülerle anlaşıyor
(Mar 14:10-11; Lu 22:3-8)
14

(Mar 14:12-26; Lu 22:7-23; Yuh
13:21-30; 1.Kor 11:23-25)
17

Mayasız Ekmekler Bayramının
birinci gününde, İsa'nın öğrencileri Ona
gelip dediler:
"Nerede istiyorsun hazırlık yapalım,
Fısıh kurbanını orada yiyesin?"
18
İsa dedi:
"Kasabaya gidin, filanca adama deyin:
'Muallim diyor ki, 'Vaktım geldi artık,
lazım Fısıh Bayramını öğrencilerimle
birlikte senin evinde kutlayayım.'"
19
Öğrenciler İsa'nın söylediği gibi
yaptılar. Öylelikle Fısıh Bayramı için
hazırlık yaptılar.
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20

Akşam olunca, İsa oniki öğrenci ile
birlikte sofrada oturmakta idi. 21 Yemek
yerlerken dedi:
"Size doğru bir şey söyleyeyim: sizden
biri beni ele verecek."
22
Çok sıkılmaya ve teker teker Ona
sormaya başladılar:
"Efendimiz, herhalde ben değilim ya?"
23
İsa cevap verip dedi:
"Elini benimle birlikte tencereye
bandıran adam, işte, o beni ele
verecek. 24 Sahi, İnsanoğlu aynı öyle
gidiyor, nasıl kendisinden için
yazılmıştı. Ama İnsanoğlu'nu ele veren
adam var ya, vay o adamın haline! O
adam hiç dünyaya gelmeydi daha iyi
olurdu."
25
İsa'yı ele veren Yahuda Ona cevap
verip dedi:
"Muallim, herhalde ben değilim ya?"
İsa ona dedi:
"Sen kendin söyledin".
26

Onlar yemek yerken, İsa ekmek aldı,
onu mubarekleyip kırdı ve öğrencilere
verip dedi:
"Alın, yiyin, bu benim bedenimdir"
27

Sonra bir kadehi aldı, şükür etti ve
onlara verip dedi:
"Siz hepiniz bundan için. 28 Çünkü bu
benim kanımdır, anlaşma kanıdır. Bu
kan dökülüyor, birçoklarının günahları
af edilsin diye. 29 Ama size şunu
söyleyeyim:
asmanın
yemişinden
Babamın krallığında sizinle birlikte
yeniden içecem. Ama bundan sonra o
güne
kadar
ondan
bir
daha
içmeyecem."
30
Ve bir ilahi söyledikten sonra, çıkıp
Zeytin Dağına doğru gittiler.

Petrus, İsa'yı inkâr edecek
(Mar 14:27-31; Lu 22:31-34; Yuh
13:36-38)
31

Sonra İsa onlara dedi:
"Bu gece hepiniz benden için
düşeceniz. Çünkü şöyle yazıyor:
'Çobanı vuracam,
sürüdeki koyunlar da darmadağın
olacak.'
32
Ama dirilecem ve ondan sonra
sizden
önce
Celile
sancağına
gidecem."
33
Ama Petrus Ona cevap verip dedi:
"Hepsi senden için düşseler de, ben
asla düşmem."
34
İsa ona dedi:
"Sana doğru bir şey söyleyeyim: tam
bu gece, horoz ötmeden, sen beni üç
defa inkâr edecen."
35
Petrus Ona dedi:
"Lazımsa seninle birlikte ölürüm, ama
seni inkâr etmem." Bütün öğrenciler de
aynısını söylediler.
Getsemani bahçesinde
(Mar 14:32-42; Lu 22:39-46)
36

İsa onlarla birlikte Getsemani adında
bir yere geldi. Öğrencilerine dedi:
"Ben te oracığa kadar gidip dua
edecem, siz gene, burada oturun."
37
Ama yanına Petrus'u ve Zebedi'nin iki
oğlunu aldı. Sonra başladı, üzülmeye ve
ağır bir sıkıntı hisetmeye. 38 Onlara dedi:
"Canım o kadar sıkıntı içinde, sanki
ölecem. Siz burada kalın ve benimle
birlikte uyanık durun."
39
Biraz ileri gitti, yere kapandı ve şöyle
dua etmeye başladı:
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"Babam, mümkünse, bu kadeh benden
geçsin. Gene de, değil benim
istediğim, ama senin istediğin olsun."
40
İsa öğrencilerine döndü, ama onları
uykuda buldu. Ve Petrus'a dedi:
"Demek, bir saat olsun, benimle
birlikte uyanık duramadınız. 41 Uyanık
durun ve dua edin, denemeye
düşmeyesiniz. Ruh istekli, ama beden
zayıfıtr."
42
İkinci defa gidip şöyle dua etti:
"Babam, eger fırsat yoksa, bu kadeh
geçsin ben onu içmeden, o vakıt senin
istediğin olsun."
43
Ve bir daha gelip onları uykuda buldu,
çünkü gözleri artık çok ağırlaşmıştı. 44
Gene onları brakıp döndü ve üçüncü
defa aynı sözlerle dua etti. 45 Sonra
öğrencilere gelip dedi:
"Hâlâ uyuyup dinleniyor musunuz?
Bakın,
vakıt
geldi.
İnsanoğlu
günahkârların eline teslim edilecek. 46
Kalkın, gidelim. Bakın, beni ele veren
adam geldi!"
İsa yakalanıyor
(Mar 14:43-50; Lu 22:47-53; Yuh
18:3-12)

"Selam, muallim!" dedi ve Onu öptü.
İsa ona dedi:
"Arkadaş! Ne için geldiysen, onu yap!"
Sonra geldiler ve İsa'yı yakalayıp
tuttular.
50

51

Ve işte, İsa'yla birlikte olanlardan biri,
uzanıp kılıcını çekti. Allahevinin
güdücüsünün hizmetçisini vurdu ve onun
kulağını uçurdu. 52 O vakıt İsa o kişiye
dedi:
"Kılıcını gene yerine koy! Çünkü her
kim kılıcı çekerse, o kılıçtan yok
olacak. 53 Yoksa ne sanıyorsun: bende
yok mu fırsat, Babamdan rica edeyim.
O zaman O bana dakkada oniki
ordudan fazla melek yollamayacak mı?
54
Ama o vakıt Kutsal Kitabın sözleri
nasıl yerine gelecek. Çünkü onlara
göre bu iş lazım böyle olsun."
55
O vakıt İsa kalabalığa dedi:
"Beni kılıçlarla sopalarla mı tutmaya
çıktınız? Sanki hırsızın peşine düşmüş
gibi! Her gün Allahevinde oturup ders
verirdim ve beni tutmadınız. 56 Ama
bütün bunlar oldu ki, peygamberlerin
yazdığı sözler yerine gelsin."
Ondan sonra bütün öğrenciler İsa'yı terk
edip kaçtılar.

47

İsa daha konuşurken, işte,
onikilerden biri olan Yahuda geldi.
Yanında bir kalabalık kişi vardı. Kılıçlar
ve sopalar taşırdılar. Allahevinin
güdücüleri, kanun muallimleri ve halkın
akıldanecileri onları yollamıştı. 48 İsa'yı
ele veren adam onlara şöyle bir nişan
vermişti:
"Ben kimi öpersem, odur. Onu
yakalayın."
49
Ve hemen İsa'ya yaklaşıp,
50

Parlamentonun önünde
(Mar 14:53-65; Lu 22:54-55, 63-71;
Yuh 18:13-14, 19-24)
57

İsa'yı yakalayanlar Onu Allahevinin
güdücüsüne götürdüler. Onun adı
Kayafas idi. Kanun muallimleri ve
akıldaneciler orada toplanmıştı.
58
Ama Petrus uzaktan İsa'nın
arkasından
gitti
ve
Allahevinin
güdücüsünün avlusuna kadar geldi.
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Orada bekçilerle birlikte oturdu. Merak
etti, bu işin sonu ne olacak.
59
Allahevinin güdücüleri ve bütün
parlamento hep uğraşırdılar, İsa'ya karşı
bir yalancı şahitlik bulsunlar da, Ona
ölüm cezasını versinler. 60 Bir sürü
yalancı şahit öne çıktı, gene de hiç bir
şey bulamadılar. En sonunda iki kişi
çıkıp dediler:
61
"Bu adam dedi ki, 'Benim var
fırsatım, Allahevini yıkayım ve üç gün
sonra onu yeniden kaldırayım.'"
62
O vakıt Allahevinin güdücüsü ayağa
kalkıp İsa'ya dedi:
"Sen hiç cevap vermeyecen mi? Bu
adamların sana karşı yaptıkları
şahitlikler nedir?"
63
Ama İsa hep sustu. Allahevinin
güdücüsü Ona dedi:
"Yaşayan Allahın adına sana yemin
ettiriyorum - söyle bize, Mesih sen
misin, Allahın Oğlu sen misin?"
64
İsa ona dedi:
"Sen kendin söyledin. Gene de size
söylüyorum:
bundan
sonra
İnsanoğlu'nu göreceniz, nasıl en
kuvvetli Olanın sağında oturacak, ve
nasıl gökteki bulutların üstünde
gelecek."
65
Bunun üzerine Allahevinin güdücüsü
rubalarını yırttı ve dedi:
"Adam Allaha küfür etti. Artık ne
ihtiyacımız kaldı şahitlere? Siz
kendiniz işittiniz, nasıl Allaha küfür
etti. 66 Kararınız ne?"
Cevap verip, "Ölümü hak etti!" dediler.
67

Ondan sonra İsa'nın yüzüne
tükürdüler ve yumruklarla dövdüler.
Kimisi gene, şamarladı. 68 Ve dediler:

"Haydi Mesih seni! Peygamberlik et
bakalım, Seni kim vurdu?"
Petrus, İsa'yı inkâr ediyor
(Mar 16:66-72; Lu 22:56-62; Yuh
18:15-18, 25-27)
69
Bu arada Petrus dışarıda avluda
otururdu. Bir hizmetçi kız gelip ona
dedi:
"Sen de o Celileli İsa ile birlikte idin."
70
Ama Petrus onu herkesin önünde inkâr
edip dedi:
"Anlamıyorum, ne konuşuyon!"
71

İç avlusundan dış avlusuna geçti. O
vakıt başka bir hizmetçi kız onu gördü
ve orada duranlara dedi:
"Bu adam Nasıralı İsa ile birlikte idi."
72
Ve yemin edip inkâr etti:
"Ben o adamı tanımıyorum!"
73

Az sonra orada duranlar yaklaşıp
Petrus'a dediler:
"Sahi, sen de onlardansın. Senin
diyalektin seni ele veriyor."
74
O vakıt Petrus ilenmeye ve yemin
etmeye başladı:
"Ben o adamı tanımıyorum!"
Ve dakkada horoz öttü. 75 O vakıt
Petrus, İsa'nın ona söylediği sözlerini
aklına getirdi:
"Horoz ötmeden, sen beni üç defa
inkâr edecen."
Ve dışarı çıkıp acı acı ağlamaya başladı.
Bölüm 29
Yahuda kendini öldürüyor
(Mar 15:1; Luka 23:1-2; Yuh 18:2832; Ap.İşl. 1:18-19)
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Sabah olunca, Allahevinin bütün
güdücüleri ve halkın akıldanecileri,
İsa'ya ölüm cezasını vermek için, bir
toplantı yaptılar. 2 Onu bağlayıp
götürdüler ve sancakbeyi Pilatus'a teslim
ettiler.
3
İsa'yı ele veren Yahuda ne vakıt
gördü, İsa'ya ölüm cezası verildi diye,
pişman oldu. O otuz gümüş parasını alıp
Allahevinin güdücüleri ve akıldanecilere
geri çevirdi. 4 Ve dedi:
"Günah işledim. Suçsuz bir kişiyi ele
verdim!"
Onlar gene dedi:
"O, işimize girmiyor? Sen onun
çaresine kendin bakacan."
5
Ve gümüş paralarını Allahevinin içine
fırlattırdı ve oradan çekildi. Ve gidip
kendini astı.
6

Ama Allahevinin güdücüleri o gümüş
paraları alıp dediler:
"Bunları Allahevinin kasasına atmak
helal değildir, çünkü kanlı paradır."
7
Sonra toplanıp karar verdiler, o parayla
'Çömlekçinin tarlası' diye bir yer satın
alsınlar. Oraya yabancılar için bir
mezarlık yaptılar. 8 Onun için o tarlanın
adı bugüne kadar 'Kan Tarlası' diye
kaldı. 9 O vakıt peygamber Yeremiya'nın
söylediği şu söz yerine geldi:
"İsrailoğulları bir adama fiyat
koydular.
Otuz gümüş parasıydı, onun fiyatı.
Onu aldılar 10 ve çömlekçinin tarlası
için verdiler,
aynı nasıl Rab bana buyurmuştu."
İsa, Pilatus'un önünde
(Mar 15:2-15; Lu 23:3-5, 13-25; Yuh
18:33; 19:16)
52

52
11

İsa, sancakbeyin önünde dururdu. O
da İsa'yı sorguya çekti:
"Sen misin Yahudilerin kralı?"
İsa da ona dedi: "Söylediğin gibidir."
12
Allahevinin
güdücüleri
ve
akıldaneciler Onu suçladılar. Ama İsa
hiç karşılık vermedi. 13 Sonra Pilatus
Ona dedi:
"Sen hiç duymuyor musun, sana karşı
ne kadar çok şahitlikler yapıyorlar?"
14
Ama İsa ona tek bir suçlamadan için
bile cevap vermedi. Sancakbeyi ona
şaştı.
15

Şimdi, her sene bu bayramda
sancakbeyin bir adeti vardı: halk hangi
mapusçuyu istesin, onlara serbest
brakırdı. 16 O günlerde Bar-Abbas adında
çok tanınmış bir mapusçu vardı. 17 Halk
bir araya geldikten sonra, Pilatus onlara
sordu:
"Kimi istiyorsunuz, size serbest
brakayım: Bar-Abbas'ı mı, yoksa İsa'yı
mı, hani ona 'Mesih' diyorlar."
18
Çünkü bilirdi ki, İsa'yı sade
kıskançlıktan için teslim ettiler.
19

Ve davalama masasında otururken,
onun karısı ona haber yolladı:
"Bu doğru adamla sakın işin olmasın.
Ben ondan için dün gece rüyamda çok
çeki çektim."
20
Ama Allahevinin güdücüleri ve
akıldaneciler kalabalığı puşurturdular,
Bar-Abbas'ı istesinler ve İsa'yı yok
etsinler.
21

Ama sancakbeyi onlara cevap verip
dedi:
"Ne istiyorsunuz: o ikisinden size
hangisini serbest brakayım?"
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Ve "Bar-Abbas'ı" dediler.
22
Pilatus onlara sordu:
"Madem öyle, 'Mesih' denilen o İsa'yla
ne yapayım?"
Hepsi, "Haça gerilsin!" dediler.
23
Pilatus sordu:
"Ne için? O ne kötülük yaptı ki?"
Ama daha da fazla bağırmaya devam
ettiler:
"Haça gerilsin!"
24

Pilatus gördü ki, bir yere varamıyor,
hem de halk ayaklanmaya başlıyor. O
vakıt su alıp halkın önünde ellerini
yıkadı ve dedi:
"Bu adamın kanından suçsuzum. Siz o
işe bakın."
25
Halk da cevap verip dedi:
"Onun kanının ışımı bizim ve
evlatlarımızın üstünde olsun!"
26
Sonra Pilatus onlara Bar-Abbas'ı
serbest braktı. İsa'yı gene, kamçılatırdı
ve sonra haça gerilmeye teslim etti.
İsa'yla eğleniyorlar
(Mar 15:16-20; Yuh 19:2-3)
27

Sancakbeyin askerleri İsa'yı alıp
'Pretoriyum' denilen saray avlusuna
getirdiler. Bütün bölük asker Onun
etrafına toplandı. 28 Onu soydular ve Ona
kırmızı bir kaftan giydirdiler. 29 Tikenli
dallardan bir taç örüp Onun kafasına
koydular. Onun sağ eline bir kamış
tıktılar. Onunla eğlenmek için, önünde
diz çöküp,
"Selam, Yahudilerin kralı!" dediler.
30
Ona tükürdüler, ve o kamışı alıp
onunla kafasına vurmaya başladılar. 31
Onunla eğlendikten sonra, kaftanını

çıkardılar ve gene kendi rubalarını Ona
giydirdiler. Ondan sonra Onu haça
gerilmeye götürdüler.
İsa haça geriliyor
(Mar 15:21-32; Lu 23:26-43; Yuh
19:17-27)
32
Dışarı çıkarken, Simun adında
Kireneli bir adam buldular. Onu
zorladılar, İsa'nın haçını taşısın. 33
Golgota denilen bir yere geldiler (onun
anlamı: Kuru kafa yeri). 34 İsa'ya ilaçlı
şarap verdiler içsin. Ondan tatınca, onu
içmek istemedi. 35 Onu haça gerdiler. Ve
çöp atıp Onun rubalarını aralarında
paylaştılar. 36 Sonra oraya oturup İsa'nın
üzerine bekçilik yaptılar. 37 Onun
kafasının yukarısına suçunu yazdılar: BU
İSA'DIR, YAHUDİLERİN KRALI.
38

Aynı zamanda iki haydut Onunla
birlikte haça gerildi; birisi Onun sağında,
birisi Onun solunda. 39 Oradan geçenler
kafalarını sallayıp İsa'ya küfür ettiler. 40
Şöyle dediler:
"Hey, sen Allahevini yıkıp onu üç
günde yeniden kaldıracak adam!
Kendini kurtar bakalım. Haydi, haçtan
insene, madem Allahın Oğlusun!"
41

Aynı onun gibi, Allahevinin
güdücüleri, hem de kanun muallimleri ve
akıldaneciler de Onunla eğlendiler:
42
"Başkalarını kurtardı da, kendini
kurtaramıyor! Ee, İsrail'in kralıdır!
Şimdi haçtan insin de, Ona iman
edelim. 43 Allaha güveniyor. 'Allahın
Oğlu benim' derdi. Madem Allah
Ondan
hoşlanıyor,
şimdi
Onu
kurtarsın."
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44

Onunla birlikte haça gerilen
haydutlar da Ona aynı küfürler yaptılar.
İsa'nın ölümü
(Mar 15:33-41; Lu 23:44-49; Yuh
19:28-30)
45
Ve öğlen saat onikiden saat üçe
kadar bütün devletin üzerine karanlık
çöktü. 46 Saat üç olunca, İsa yüksek sesle
şöyle bağırdı:
"Eloy, Eloy, lama savahtani?",
(onun Türkçesi: "Allahım, Allahım,
beni ne için braktın?").
47
Orada duranlardan bazıları bunu
işitince dediler:
"Bu adam İlyas'ı çağırıyor."
48
Dakkada onlardan biri koşup bir
sünger aldı, onu sirke ile doldurdu, onu
bir kamışın ucuna taktı ve İsa'ya içirdi. 49
Ama öbürleri dediler:
"Bakalım, İlyas sahiden de gelip onu
kurtaracak mı?"
50

Ve İsa bir daha yüksek sesle bağırıp
canını verdi.
51

Ve işte, Allahevindeki ayırma
perdesi yukarıdan aşağıya kadar yırtılıp
iki parça oldu. Yer sarsıldı ve kayalar
parçalandı. 52 Mezarlar açıldı ve ölmüş
olan birçok kutsal adamların bedenleri
dirildi. 53 Onlar İsa'nın dirilişinden sonra
mezarlarından çıkıp kutsal kasabaya
girdiler ve birçok kişiye göründüler.
54

İsa'ya bekçilik yapan yüzbaşı ve
onun yanındaki adamlar zelzeleyi ve
olup bitenleri gördüler. O vakıt çok fazla
korkmaya başladılar ve dediler:
"Bu adam sahiden de Allahın Oğlu
idi!"
54

55

Birçok kadın da uzaktan baktılar.
Onlar Celile sancağından gelip İsa'ya
hizmet etmek için Onun arkasından
gittiler. 56 Onların arasında şunlar da
vardı:
- Mejdelli Meryem
- Meryem (Yakub'un ve Yusuf'un
anası)
- Zebedi oğulların anası.
İsa, mezara koyuluyor
(Mar 15:42-47; Lu 23:50-56; Yuh
19:38-42)
57

Akşam olunca, Arimateyalı Yusuf
adında zengin bir adam geldi. Kendisi de
İsa'nın öğrencisi olmuştu. 58 Bu adam
Pilatus'a gidip İsa'nın ölüsünü istedi.
Pilatus da buyurdu, ona verilsin. 59 Yusuf
bedeni alıp bir temiz keten bezine sardı.
60
Yusuf kendine kayanın içine yeni bir
mezar oydurmuştu. İsa'nın bedenini
oraya koydurdu. Mezarın kapısının
önüne kocaman bir kaya yuvarladı ve
oradan ayrıldı. 61 Bu arada Mejdelli
Meryem oradaydı, öbür Meryem de
mezarın karşısında oturdu.
Mezarın başındaki askerler
62

Ertesi gün, hani hazırlık gününden
bir sonraki gün, Allahevinin güdücüleri
ve Ferisiler toplanıp hep birlikte Pilatus'a
gittiler. 63 Şöyle dediler:
"Efendimiz, hatırlıyoruz, bu aldatırıcı
daha hayatta iken dedi ki, 'Üç gün
sonra gene dirilecem'. 64 Onun için,
buyur et, mezar üçüçüncü güne kadar
kollansın. Olmasın da, öğrenciler gelip
ölüyü çalsınlar, sonra da halka
desinler: 'O, ölülerden dirildi'. Yoksa,
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ikinci aldatırma birincisinden daha da
kötü olacak."
65
Pilatus onlara dedi:
"Buyurun, bir grup kollayıcı asker
sizin olsun. Gidin, elinizden ne kadar
gelirse, mezarı kollayın."
66
Gidip mezarı kolladılar. Kollayıcı
askerlerden başka, kayanın üzerine bir
mühür koydular.
Bölüm 30
İsa dirildi!

8

Kadınlar da çabucak mezardan
ayrıldılar. Hem korku, hem de büyük
sevinç içinde idiler. Öğrencilerine haber
vermeye koştular. 9 Ve işte, İsa onlarla
karşılaştı ve selam verdi. Onlar da
yaklaşıp İsa'nın ayaklarına sarıldılar ve
Ona secde kıldılar. 10 O vakıt İsa onlara
dedi:
"Korkmayın! Gidin, kardeşlerime
haber verin, Celileye doğru yola
çıksınlar. Orada beni görecekler."
33Askerler meseleyi anlatıyorlar
11

(Mar 16:1-10; Lu 24:1-12; Yuh 20:110)
1

Cumartesi gününden sonra, haftanın
birinci gününde güneşin doğmasından az
önce, Mejdelli Meryem ve öbür Meryem
mezara bakmaya geldiler.
2

Ve işte, daha önce büyük bir zelzele
olmuştu. Rabbin bir meleği gökten inip
kayayı bir kenara yuvarlamıştı. Şimdi de
o kayanın üstünde oturdu. 3 Onun
görünüşü bir şimşek gibi idi, rubaları da
kar gibi beyazdı. 4 Kollayıcı askerler
ondan o kadar korktular ki, titreyip ölü
gibi olmuşlardı.
5

Melek sözü alıp kadınlara dedi:
"Korkmayın! Biliyorum, siz haça
gerilmiş olan İsa'yı arıyorsunuz. 6 O
burada değil, çünkü söylediği gibi
dirilmiştir. Gelin, O nerede yattıydı, o
yeri görün. 7 Sonra hemen gidip Onun
öğrencilerine söyleyin ki, O ölülerden
dirildi. Ve işte, O sizden önce Celile
sancağına
gidiyor.
Orada
Onu
göreceniz. Evet, ben size şimdi
söyledim."

Kadınlar daha giderken, işte,
kollayıcı askerlerden birkaç kişi
kasabaya girdiler ve olup biten bütün
meseleleri Allahevinin güdücülerine
bildirdiler. 12 Onlar da akıldanecilerle
toplanıp danıştılar. Sonra askerlere
büyük para verdiler. 13 Ve dediler:
"Şöyle
konuşacaksınız:
'Onun
öğrencileri geceleyin gelip, biz
uyurken Onun ölüsünü çaldılar.' 14 Ve
bu laf sancakbeyin kulağına gelirse, biz
onu kandırıp sizi telaştan kurtaracaz."
15

Askerler de parayı alıp, onlara nasıl
söylendi, aynısını yaptılar. Ve bu laf
Yahudilerin arasında çok yayıldı, ve
bugüne kadar yayılıyor.
Bütün dünyaya gidin!
(Mar 16:14-18; Lu 24:36-49; Yuh
20:19-23; Ap.İşl. 1:6-8)
16

Onbir öğrenci de Celile sancağına,
İsa'nın onlara söylediği balkana gittiler.
17
Onu görünce, Ona secde kılmaya
başladılar. Kimileri gene, şüpe ettiler. 18
İsa onlara yaklaşıp dedi:
"Gökte ve yeryüzünde bütün kuvvet
bana verildi. 19 Onun için gidin, bütün
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milletleri öğrenci olarak yetiştirin.
Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh
adında vaftiz edin. 20 Onlara öğretirin,
size her ne buyurduysam, onu yerine
getirsinler. Ve işte, ben her vakıt
sizinle birlikteyim, hem de dünyanın
sonuna kadar."
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9

Ve o günlerde öyle oldu ki, İsa Celile
sancağındaki Nasıra kasabasından geldi
ve Yahya'nın elinden Yordan ırmağında
vaftiz oldu. 10 İsa sudan çıkarken
birdenbire gördü, nasıl gökler yarıldı ve
Ruh bir güvercin gibi Onun üzerine indi.
11
Ve gökten şöyle bir ses geldi:
"Sen benim sevgili Oğlumsun, seninle
ferahlanıyorum."

MARKOS
Bölüm 1
Yahya'nın işi
(Mat 3:1-12; Lu 3:1-18; Yuh 1:19-28)
1

Allahın Oğlu olan İsa Mesihin 'iyi
haberi' başlıyor:

12

Ruh da İsa'yı hemen ıssız yerlere
önterdi. 13 Orada, ıssız yerlerde, kırk gün
durdu, ve Şeytan Onu denedi. Yabani
hayvanların yanında kaldı. Melekler de
Ona hizmet etti.

2

İşaya peygamberin kitabında şöyle
yazıyor:
"Bakın, ben habercimi senin önünden
gönderiyorum,
O senin yolunu hazırlayacak.
3
Issız yerlerde birisi şöyle bağırıyor:
'Rabbin yolunu hazırlayın,
Onun patikalarını dümdüz yapın!'"

İsa'nın ilk öğrencileri
(Mat 4:17-22; Lu 5:1-11)
14

Yahya teslim edildikten sonra, İsa
Celile sancağına geldi ve Allahın
krallığından için 'iyi haberi' bildirirdi. 15
Şöyle derdi:
"Vakıt doldu artık. Allahın krallığı
yakınladı. Tövbe edip 'iyi haber'e iman
edin!"

4

Yahya ortaya çıktı. Issız yerlerde
vaftiz ederdi ve bildirirdi ki, günahların
af edilmesi için vaftiz olunsun. 5 Bütün
Yahudiye sancağında ve Yeruşalim
kasabasında oturan halk ona geldi. Ve
hepsi kendi günahlarını açık açık
söyleyip Yordan ırmağında Yahya'nın
elinden vaftiz oldular. 6 Yahya deve
tüyünden rubalar giyerdi ve belinde
deriden bir kayışı vardı. Yemek olarak
çekirgeler ve yaban balı yerdi. 7 Şöyle
bildirirdi:
"Benden sonra daha kuvvetli biri
geliyor. Ben de layık değilim, onun
pabuçlarındaki bağlarını çözeyim. 8
Sahi, ben sizi su ile vaftiz ettim. O
gene, sizi Kutsal Ruh'la vaftiz edecek."

16

Celile gölünün kenarında gezerken,
Simun ve onun kardeşi Andreyas'ı gördü,
nasıl göle serpme attılar (çünkü balıkçı
idiler). 17 İsa da onlara dedi:
"Benim arkamdan gelin; ben sizi insan
balıkçıları yapacam."
18
Ve dakkada serpmelerini brakıp Onun
arkasından gittiler.
19

Oradan azıcık daha öteye gidip
Zebedi'nin oğlu Yakub'u, hem de onun
kardeşi Yuhanna'yı gördü. Onlar kayıkta
idiler, serpmelerini sağlamlardılar. 20 İsa
dakkada onları çağırdı. Onlar da babaları

İsa'nın vaftizi ve denenmesi
(Mat 3:13 - 4:22; Lu 3:21-22; 4:1-15)
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Zebedi'yi işçilerin yanında kayıkta
brakıp İsa'nın arkasından gittiler.
İsa, bir kötü ruh çıkarıyor
(Mat 8:14-17; Lu 4:31-44)
21

Kefernahum kasabasına girdiler. Ve
hemen bir sonraki cumartesi gününde İsa
duahaneye gidip ders verdi. 22 Kişiler de
Onun öğretişine şaş baş kaldılar. Çünkü
onlara kanun muallimleri gibi ders
vermezdi, ama kuvvet sahibi biri gibi
ders veriridi. 23 O duahanede kötü ruhlu
bir adam vardı ve bağırırdı. 24 Dedi ki,
"Nasiralı İsa, seninle ne işimiz var ki?
Sen bizi yok etmeye mi geldin? Ben
biliyorum, sen kimsin: Allahın
Kutsalı'sın."
25
İsa da onu azarlayıp dedi:
"Sus ve adamdan çık!"
26
Kötü ruh adamı bir çarptı, yüksek sesle
bağırdı ve ondan çıktı.
27

Ve hepsi şaşkına döndüler.
Birbirleriyle söyleşmeye başladılar:
"Bu ne? Ne biçim yeni öğretiş bu?
Adam kötü ruhlara bile kuvvetle
buyuruyor, onlar da Onu sesliyorlar."
28
Ve İsa'nın adı birdenbire bütün Celile
taraflarında yayıldı.
İsa, çok kişi şifalıyor
(Mat 8:14-17; Lu 4:38-41)
29

Duahaneden çıktıkları gibi, Yakup'la
Yuhanna ile birlikte Simun ve
Andreyas'ın evine girdiler. 30 Ve
Simun'un kaynanası ateşle hasta yattı.
Hemen İsa'ya ondan için haber verdiler.
31
Onun yanına gitti, onu elinden tuttu ve
ayağa kaldırdı. Ve dakkada ateş ondan
çıktı. Kadın da onlara hizmet etmeye
58

başladı. 32 Akşam olunca, güneş battığı
vakıt, bütün hastaları ve kötü ruhla dolu
olanları Ona getirdiler. 33 Bütün kasaba
toplanıp kapısına dikilmişti. 34 Ve türlü
türlü hastalıktan viranlanmış kişileri
iyileştirdi. Çok kötü ruhları da uğratırdı.
Kötü ruhlara vermezdi konuşsunlar,
çünkü Onu tanırdılar.
İsa, yalnız olarak dua ediyor
35

Ve çok erkenden, henüz karanlık
iken, O kalkıp dışarı çıktı, ıssız bir yere
gitti ve orada dua etti. 36 Ama Simun ve
yanındakiler Onun peşine düştüler. 37
Onu bulunca Ona dediler:
"Hepsi seni arıyorlar."
38
Onlara dedi:
"Etraftaki kasabalara da gidelim, orada
da halka konuşayım. Zaten onun için
geldim."
39
Ve bütün Celile sancağında onların
duahanelerinde konuştu ve kötü ruhları
uğratırdı.
İsa, bir lepralıyı şifalıyor
(Mat 8:1-4; Lu 5:12-16)
40

Lepralı bir adam Ona geldi. Onun
önünde diz çöküp Ona şöyle yalvardı:
"İstersen, beni temiz kılabilirsin!"
41
İsa adama acıdı, elini uzatıp ona
dokundu ve dedi:
"İstiyorum. Temiz ol!"
42
Ve konuştuğu gibi lepra hastalığı
dakkada o adamdan ayrıldı ve temiz
oldu.
43

Adama kesin olarak bir şey
ısmarlayıp onu yolladı. 44 Ona dedi ki:
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"Bak bunu kimseye bildirmeyesin!
Ama sen git, kendini Allahevindeki
görevliye göster. Hem de, kendini
temiz kılasın diye, Musa neyi
buyurmuşsa, onu yerine getir. Öyle ki,
onlara şahitlik olsun."
45
Adam gene ayrılınca, başladı, bu
meseleyi hep bildirsin ve sağa sola
yaysın. O dereceye geldi ki, İsa artık
kasabaya açık giremez oldu, dışarıda,
ıssız yerlerde kaldı. Bütün her yerden de
Ona gelirdiler.
Bölüm 2
İnmeli adam şifalanıyor
(Mat 9:1-8; Lu 5:17-26)

"İçinizden niye öyle alıp veriyorsunuz?
9
Hangisi daha kolay? İnmeli adama,
'Günahların af edildi' mi diyeyim,
yoksa ona 'Kalk, döşeğini topla ve
yürü!' mü diyeyim? 10 Ama haberiniz
olsun, İnsanoğlu'un var kuvveti
yeryüzünde günahları af etsin. Onun
için..."
(bu sefer inmeli adama konuştu)
11
"Sana diyorum: kalk, döşeğini kaldır
ve evine git."
12
Ve adam dakkada kalktı, döşeğini
kaldırıp herkesin gözünün önünde dışarı
çıktı. Ondan için hepsi şaş baş kaldılar
ve
"Öyle bir şey hiç görmedik!"
deyip Allahı övmeye başladılar.

1

Birkaç gün sonra gene Kefernahum
kasabasına döndü. Ve 'O evdedir' diye
haber oldu. 2 O kadar halk toplandı ki,
artık hiç yer kalmamıştı, kapının yanında
bile. O da onlara Allahın haberini
anlatırdı. 3 Ve Ona inmeli bir adamı
getirdiler. Adamı dört kişi taşıdı. 4 Ama
kalabalıktan için İsa'ya yaklaşamadılar.
İnmeli adam bir döşeğin üstünde yattı,
ve o vakıt tavandaki kerpiçleri çıkarıp
bir delik açtılar ve o döşeği aşağı
indirdiler. 5 İsa onların imanını görünce,
inmeli adama dedi:
"Evladım, senin günahların af edildi."
6
Ama bazı kanun muallimleri orada
otururdular ve içlerinden şöyle alıp
vermeye başladılar:
7
"Bu adam nasıl öyle konuşabilir?
Allaha küfür konuşuyor. Allahtan
başka kim günahları af edebilir?"
8
İsa ruhunda hemen anladı ki, onlar
içinden öyle alıp verdiler. Ve onlara
dedi:

Levi çağırılıyor
(Mat 9:9-13; Lu 5:27-32)
13

İsa gene göl kenarına gitti. Bütün
halk Onun yanına geldi, İsa da onlara
ders verdi. 14 Geçerken Alfeyus'un oğlu
Levi'yi gördü. O gümrük gişesinde
otururdu. Ve ona dedi:
"Benim arkamdan gel!"
Levi de kalkıp onun arkasından gitti.
15

Ve şöyle bir şey oldu: İsa, Levi'nin
evinde oturup yemek yerdi. O vakıt bir
sürü gümrükçü ve günahkârlar gelip İsa
ve Onun öğrencileri ile birlikte yemeğe
oturdular. Çok kişi idiler ve İsa'nın
arkasından gitmeye başladılar. 16 Ama
kanun muallimleri ve Ferisiler gördüler,
nasıl İsa günahkârlarla ve gümrükçülerle
yemek yedi. Ve Onun öğrencilerine
dediler:
"Nasıl olur da, günahkârlarla ve
gümrükçülerle yemek yiyor?"

MATTA 31
17

60

İsa onların konuşmalarını işitti ve dedi:
"Sağlam kişilerin ihtiyaçları yok
doktora, ama hasta olanların ihtiyacı
var. Ben de gelmedim, doğru olanları
çağırayım; ben geldim günahkârları
çağırayım."
Oruç meselesi
(Mat 9:14-17; Lu 5:33-39)
18

Yahya'nın öğrencileri, hem de
Ferisilerin öğrencileri vardı. Onlar oruç
tutardılar. Ve gelip İsa'ya sordular:
"Yahya'nın öğrencileri ve Ferisilerin
öğrencileri oruç tutuyorlar. Ya senin
öğrencilerin neden oruç tutmuyorlar?"
19

İsa da onlara dedi:
"Güveyi onların aralarında iken,
düğüncüler oruç tutabilirler mi? Hayır,
güveyi onların aralarında iken, oruç
tutamazlar ki! 20 Ama öyle günler
gelecek, güveyi onlardan alınacak. Ve
o zaman, evet o günde oruç tutacaklar.
21
Ve hiç kimse bir su yıkanmamış
ruba parçası alıp eski bir rubaya yama
yapmaz. Yoksa yeni parça eski
rubadan kopacak ve yırtık daha fena
olacak. 22 Hiç kimse de yeni şarabı eski
derilere koymaz. Yoksa şarap derileri
patlatıracak; hem şarap, hem de deriler
ziyan olacak. Hayır, yeni şarap yeni
derilere!"
Cumartesi gününün efendisi
(Mat 12:1-8; Lu 6:1-5)
23

Ve öyle oldu ki, bir cumartesi günü
ekin
tarlaların
arasından
geçti.
Öğrencileri de bir yol açıp ekin başlarını
koparmaya başladılar. 24 Ferisiler de
İsa'ya dediler:
60

"Bak, bunlar cumartesi gününde neden
helal olmayan işler yapıyorlar?"
25

İsa da onlara dedi:
"Siz de hiç okumadınız mı, Davut
zorda kalınca ve acıkınca ne yaptı hem kendisi, hem de onunla beraber
olanlar? 26 Nasıl Allahevine girdi (o
günlerde onun güdücüsü Abiyatar idi).
Ve nasıl Allah için ayırılmış ekmekleri
yedi (onları yemek sade Allahevinin
hizmetçilerine helaldır)? Hem de
onunla beraber olanlara da verdi?"
27
Ve onlara şöyle konuştu:
"Cumartesi günü insan için yapıldı;
değil insan cumartesi günü için
yapılsın. 28 Demek İnsanoğlu cumartesi
gününün de efendisidir."
Bölüm 3
Eli sakat bir adam
(Mat 12:9-14; Lu 6:6-11)
1

Ve İsa gene duahaneye girdi. Orada
eli kurumuş bir adam vardı. 2 İsa'yı
gözletirdiler, acaba cumartesi gününde
şifa verecek mi diye. Öyle ki, Onu
suçlayabilsinler. 3 İsa da eli kurumuş
olan adama dedi:
"Kalk, ortaya geç!"
4
Ve kişilere dedi:
"Cumartesi gününde iyilik yapmak mı
helal, yoksa kötülük yapmak mı? Bir
hayatı kurtarmak mı helal, yoksa onu
öldürmek mi?"
Onlar da sustular. 5 İsa etrafındakilere
kızgın kızgın baktı. Onların sert
yüreklerine karşı kendi yüreği kırıldı.
Adama,
"Elini uzat!" dedi.
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O da elini uzattı ve eli eskisi gibi
sapasağlam oldu. 6 Ferisiler de çıkar
çıkmaz
Hirodes'in
adamlarıyla
anlaşmaya başladılar, nasıl İsa'yı yok
etsinler diye.
Kalabalıklar İsa'nın peşinde
7

Ve İsa öğrencileri ile birlikte göl
kenarına çekildi. Büyük kalabalıklar da
Onun arkasından geldi: Celile'den,
8
Yahudiye'den,
Yeruşalim'den,
İdumeya'dan, hem de Yordan ırmağının
ötesinden
ve
Tirus
ile
Sidon
kasabalarının etrafından. Çok büyük
kalabalıklar İsa'nın yaptıklarından için
işitip Ona geldiler. 9 Ve kalabalık Onu
ezmesin diye, öğrencilerine buyurdu ki,
bir kayık hazırlasınlar. 10 Çünkü birçok
kişiyi iyileştirmişti. Öyle bir dereceye
geldi ki, her kimde hastalık vardı, hepsi
Ona dokunmak için Onun üzerine
yüğüştüler. 11 Mundar ruhlar da Onu
görünce Onun önünde yere yıkıldılar ve
bağıra bağıra,
"Sen Allahın Oğlusun!" dediler.
12
Onu yaymasınlar diye, İsa onları çok
sert azarladı.
Oniki apostol çağırılıyor
(Mat 10:1-4; Lu 6:12-16)
13

İsa bir balkana bindi ve istediği
kişileri kendisine çağırdı; onlar da Ona
geldiler. 14 Oniki kişi ayırdı (onlara
'apostol' adını da verdi). İstedi, hep Onun
yanında bulunsunlar, hem de onları
göndersin halka konuşsunlar. 15 Hem de
kuvvetleri
olsun
kötü
ruhları
uğratırmaya. 16 İsa'nın ayırdığı oniki kişi
şunlardır:
- Simun (İsa ona 'Petrus'

adını verdi)
- Yakup (Zebedi'nin oğlu)
- Yuhanna (Yakub'un kardeşi İsa o ikisine 'Boan-Erges',
hani 'Gök gürüldemesinin
Oğulları' lağabını verdi)
18
- Andreyas
- Filip
- Bar-Tolomeyus
- Matta
- Tomas
- Yakup (Alfeyus'un oğlu)
- Tadeyus
- Simun ('partizan') ve
19
- İskariyotlu Yahuda (o da İsa'yı
ele verdi).
17

İsa ve Beel-Zebul
(Mat 12:22-32; Lu 11:14-23; 12:10)
20

Ve eve gittiler. Kalabalık gene
toplandı. O dereceye geldi ki, artık
ekmek yemeğe bile fırsatları kalmadı. 21
İsa'nın hısımları da bunu öğrenince Onu
almaya kalktılar. "Aklını kaçırdı"
dediler.
22

Yeruşalim'den kanun muallimleri
geldi ve dediler:
"Onda Beel-Zebul var. Kötü ruhların
başıyıla kötü ruhları uğratırıyor."
23

İsa onları yanına çağırdı ve onlara
benzetmelerle konuşmaya başladı:
"Şeytan Şeytanı mı uğratırsın? Bu nasıl
olacak?
24
Bir krallık kendi içinde bölündü
mü, o krallık ayakta duramaz. 25 Ve bir
hane kendi içinde bölündü mü, o hane
ayakta duramaz. 26 Şeytan da kendine
karşı kalkıp bölündü mü, o ayakta
kalamaz. O zaman onun sonu gelmiştir.
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27

Hiç kimse kuvvetli bir adamın
evine girip onu soyamaz. En peşin
lazım, o kuvvetli adamı bağlasın.
Ondan sonra onun evini soyacak.
28
Size çok doğru bir şey söyleyeyim:
İnsanoğullarına her tür günah af
edilecek, Allaha karşı ne kadar küfür
etmişlerse bile. 29 Ama kim Kutsal
Ruh'a karşı küfür ederse, ona
sonsuzlara kadar af edilmeyecek. O
kişinin suçu, sonsuz bir günahtır."
30
İsa bunu söyledi çünkü dediler: "Onda
mundar ruh var."
İsa'nın anası ve kardeşleri
(Mat 12:46-50; Lu 8:19-21)
31

İsa'nın anası ve kardeşleri geldi. Ve
dışarıda kaldıkları için Ona haber
gönderip Onu çağırtırdılar. 32 Onun
etrafında bir kalabalık insan oturdu. Ona
dediler:
"Bak, anan ve kardeşlerin dışarıdadır,
seni arıyorlar."
33
İsa da onlara cevap verip dedi:
"Kim benim anam, kim benim
kardeşlerim?"
34
Ve etrafında oturanlara bakınıp dedi:
"Te anam, te kardeşlerim! 35 Çünkü her
kim Allahın istediğini yerine getirirse,
benim kardeşim, benim kızkardeşim ve
benim anam odur."
Bölüm 4
Topraklar benzetmesi
(Mat 13:1-9; Lu 8:4-8)
1

İsa gene göl kenarında ders vermeye
başladı. Ve kocaman bir kalabalık Onun
etrafına toplandı. Onun için, İsa gölde
duran bir kayığa binip oturdu. Kalabalık
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da göl kenarında toprakta dururdu. 2
Onlara benzetmelerle çok şeyler öğretti.
Ders verirken onlara şöyle konuştu:
3
"Sesleyin! İşte, köylünün biri
gitmiş, ekin eksin. 4 Ve öyle oldu ki, o
ekerken kimi taneler yol kenarına
düşmüş. Gökteki kuşlar gelip onları
yemiş.
5
Başka taneler gene, kayalı yere
düşmüş.
Hemen
büyümeye
başlamışlar, çünkü toprak derin
değilmiş. 6 Güneş çıkınca da
kavrulmuşlar. Kökleri olmadığı için
kuruyup gitmişler.
7
Gene başka taneler tikenlerin
arasına düşmüş. Tikenler büyüyünce
tohumu boğmuşlar ve hiç yemiş
vermemiş.
8
Ama başka taneler iyi toprağa
düşmüş. Büyüyüp çoğalmış ve yemiş
vermiş - kimisi otuz kat, kimisi altmış
kat, kimisi de yüz kat."
9
Ve İsa onlara dedi:
"Kimin kulakları varsa seslemek için,
seslesin."
Benzetmelerin maksadı
(Mat 13:17; Lu 8:9-10)
10

İsa yalnız kalınca onikilerle birlikte
Onun etrafında duranlar bu benzetmeden
için Ona sordular. 11 Onlara şöyle
konuştu:
"Allahın krallığının saklı meseleleri
size verildi. Ama dışarıda olanlara her
şey benzetmelerle anlatılıyor. 12 Öyle
ki,
"Baktıkça baksınlar
ama görmesinler, ve
işitikçe işitsinler
ama duymasınlar.
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Öyle olmasın da
yollarından dönsünler de,
af edilsinler."
Benzetmenin açıklanması
(Mat 13:18-23; Lu 8:11-15)
13

İsa onlara dedi:
"Bu
benzetmeyi
de
mi
anlamıyorsunuz? O zaman bütün
benzetmeleri nasıl anlayacanız?
14
Köylü sözü ekiyor. 15 Yol kenarına
ekilenler şunlardır: işitir işitmez Şeytan
gelip onların içine ekilen sözü alıyor.
16
Kayalık yere ekilenler de şunlardır:
sözü işitince onu dakkada sevinçle
kabul ediyorlar. 17 Ama onlarda kök
yok, sade bir vakıt içindirler. Ondan
sonra o sözden için çekiler başladı mı,
çabucak kösteklenip düşüyorlar.
18
Gene başkaları, tikenlerin arasına
ekilenler gibi, şöyledir: onlar sözü
işitmişler. 19 Ama bu dünyanın kahırları
ve zenginliğin aldatırması, ve başka
şeylere üzenmek araya giriyor ve sebep
oluyor, söz yemiş vermesin.
20
Ve iyi toprağa ekilenler de
şunlardır: sözü işitip kabul ediyorlar ve
otuz, altmış, yüz kat bile yemiş
veriyorlar."
Kandil benzetmesi
(Luka 8:16-18)
21

İsa onlara şöyle konuştu:
"İnsanlar kandil getirmiyorlar, onu bir
kabın altına ya da bir yatağın altına
koysunlar diye, değil mi? Daha
doğrusu, onu bir kandilliğe koysunlar
diye getiriyorlar. 22 Çünkü yok saklı bir
şey, ortaya çıkmasın. Ve yok saklı bir
şey aydınlığa çıkmasın.

23

Kişide var mı kulak işitmek için,
işitsin."
24

İsa onlara şöyle konuştu:
"Dikkat edin, neye kulak veriyorsunuz.
Hangi ölçüyle ölçerseniz, siz de onunla
ölçüleceniz. 25 Çünkü kimde varsa, ona
verilecek. Ama kimde yoksa, elinde
olanı bile alınacak."
Büyüyen tohum benzetmesi
26

Ve İsa dedi:
"Allahın krallığı şöyle bir adama
benziyor: toprağa tohum ekmiş, 27 gece
yatmağa gitmiş, sabahlayın da kalkmış.
Tohum filizlenip büyümüş. Ve bu iş
nasıl olmuş, kendisi de bilmiyor. 28
Toprak kendiliğinden yemiş vermiş: en
birinci bir saz, sonra onun başı, en
sonunda başının içinde olgun ekin. 29
Yemiş de olgunlaştı mı, adam hemen
orakçı gönderiyor, çünkü harmanın
vaktı geldi artık."
Hardal tanesi benzetmesi
(Mat 13:31-34; Lu 13:18-19)
30

Ve İsa dedi:
"Allahın krallığını neye benzetirelim?
Hangi benzetme ile onu anlatıralım?
31
Bir hardal tanesine benziyor. O
toprağa
ekildiği
zaman,
bütün
dünyadaki tohumlardan daha ufaktır. 32
Ama ekildikten sonra büyüyor ve
bütün otlardan daha büyük oluyor. O
kadar ki, gökteki kuşlar onun
gölgesinin altında yuva kurabilirler."
33

İsa birçok benzetmelerle onlara
Allahın haberini anlatırdı. 34 Benzetmeler
olmadan onlara hiç konuşmazdı. Ama
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kendi öğrencileriyle baş başa kalınca,
onlara her şeyi açıklardı.
İsa, fırtınayı dindiriyor
(Mat 8:23-27; Lu 8:22-25)
35

Ve aynı o günde, akşam olunca,
onlara dedi:
"Gölün öbür tarafına geçelim!"
36
Kalabalıkları saldılar ve İsa'yı hemen
içinde bulunduğu kayıkla götürdüler.
Onun yanında başka kayıklar da vardı.
37
Ve çok hızlı bir rüzgâr koptu.
Dalgalar kayığa çarpmağa başladı. O
kadar ki, kayık neredeyse suyla
dolacaydı. 38 İsa gene, kayığın arkasında
bir yastığın üstünde yatardı. Onu
uyantırıp dediler:
"Muallim, yok oluyoruz; sen de ona
hiç aldırmıyor musun?"
39
İsa da kalktı, rüzgârı azarladı ve
denize dedi:
"Sus, sakin ol!"
Rüzgâr da sustu, sular da dümdüz oldu.
40
İsa öğrencilerine dedi:
"Neden korkuyorsunuz? Nasıl oluyor
da, hâlâ imanınız yok?"
41
Ve çok fazla korkmaya başladılar.
Birbirlerine dediler:
"Bu kim olabilir, madem rüzgâr da,
deniz de onu sesliyor?"
Bölüm 5
Kötü ruhlu adam
(Mat 8:28-34; Lu 8:26-39)
1

Gölün öbür tarafına, Gerasalıların
memleketine geldiler. 2 İsa kayıktan iner
inmez bir adamla karşılaştı. O,
mezarlıktan çıktı ve onda mundar ruh
vardı. 3 Adam mezarlıkta yaşardı. Onu
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ne kadar da zincirlere vursunlar, gene
kimse onu bağlı tutamazdı. 4 Onu çok
defa prangalar ve zincirlerle bağlamağa
kalktılar. Ama adam hep zincirleri
koparmıştı ve prangalarını kırmıştı.
Kimse onu zaptettiremezdi. 5 Gece
gündüz mezarlıklarda ve balkanlıklarda
kalırdı. Hep kendini bağırmaktan yırtardı
ve taşlarla paralardı.
6

İsa'yı henüz uzaktan gördüğü gibi
koşarak geldi ve İsa'ya secde kıldı. 7
Yüksek sesle bağırıp dedi:
"Niye bana karışıyorsun, ey İsa, en
yüksek olan Allahın Oğlu? Allahını
seversen, bana fenalık yapma."
8
Çünkü İsa ona demişti:
"Adamdan çık, ey mundar ruh!"
9

Ve ona "Adın ne?" diye sordu. O da
cevap verip dedi:
"Adım 'Ordu', çünkü biz kalabalıkız."
10
Kötü ruh İsa'ya çok yalvardı, onları o
taraflardan dışarı yollamasın diye. 11
Şimdi, oralarda balkanlıkta kocaman bir
domuz sürüsü otlamaktaydı. 12 Kötü
ruhlar İsa'ya şöyle yalvardılar:
"Bizi domuzlara yolla, onların içine
girelim."
13
Dakkada İsa onlara izin verdi. Kötü
ruhlar da adamdan çıkıp domuzların
içine girdiler. Bütün sürü yakın iki bin
hayvan idi. Onlar da bayırdan dik
aşağıya koştular ve göle atlayıp
boğuldular. 14 Çobanlar kaçıp bu
meseleyi kasabada ve bütün köylerde
yaydılar. Halk da çıkıp olup bitenleri
görmeye geldi. 15 İsa'ya gelince kötü
ruhlu adamı gördüler, hani onda bir ordu
kadar kötü ruh vardı. Adam giyinikti,
aklı başındaydı ve orada otururdu. O
zaman korktular. 16 Ve meseleyi görmüş
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olanlar, onlara kötü ruhlu adam hem de
domuzlardan için anlattılar. 17 Ve İsa'ya
yalvarmaya
başladılar,
onların
memleketinden dışarı çıksın.
18

Ve İsa kayığa binerken kötü ruhlu
adam Ona yalvardı, Onun yanında
kalabilsin diye. 19 Ama İsa ona izin
vermedi. Ona dedi:
"Evine, hısımlarına git. Onlara anlat,
Rab senden için ne kadar çok şeyler
yaptı, sana nasıl acıdı."
20
Adam da çıkıp Dekapolis sancağında
bildirmeye başladı, İsa ondan için ne
kadar çok şeyler yaptı. Hepsi de şaş baş
kaldılar.
Dirilen kız ve hasta kadın
(Mat 9:18-26; Lu 8:40-56)
21

İsa kayıkla gene öbür tarafa geçti.
Ve gölün kenarında iken, Onun etrafına
büyük bir kalabalık toplandı. 22 Yayrus
adında duahanenin güdücülerinden biri
vardı. İsa'yı görünce gelip Onun
ayaklarının dibine düştü. 23 Ona çok
yalvarıp dedi:
"Kızım ölüyor! Gel, ona el koy da,
kurtulup yaşasın."
24
İsa adamla birlikte yola çekildi.
O kadar büyük bir kalabalık Onun
arkasından gitti, Onu çak sıkmaya
başladılar. 25 Bir kadın vardı, oniki
seneden beri onun kanı akardı. 26 Bir
sürü doktora gidip onlardan çok
çekmişti. Bütün parasını harcamıştı,
gene de iyileşeceğine daha da fena
olmuştu. 27 İsa'dan için duymuştu. Ve
kalabalığın içinden Ona yaklaşıp Onun
rubasına dokundu. 28 Kendi kendine
şöyle derdi:

"Onun rubalarına bir dokunayım,
iyileşecem."
29
Dakkada onun kanaması kesildi. Kadın
bedeninde o hastalıktan kurtulduğunu
anladı. 30 İsa da hemen anladı ki,
kendisinden bir kuvvet çıktı. Kalabalığa
dönüp dedi:
"Rubalarıma kim dokundu?"
31
Öğrencileri ona dediler:
"Görüyorsun kalabalık seni nasıl
sıkıyor; hem de diyorsun 'Kim bana
dokundu'!"
32
İsa bunu yapmış olan kişiyi görmek
için etrafına bakındı. 33 Kadın anladı,
kendisine ne yapıldı diye ve korkup
titremeye başladı. Gidip İsa'nın önünde
yere kapandı. Ve Ona bütün hakikatı
anlattı. 34 İsa da ona dedi:
"Kızım,
imanın
seni
kurtardı.
Rahatlıkla git, hastalığından kurtulmuş
olasın."
35

İsa henüz konuşurken, duahane
güdücüsünün adamları gelip dediler
"Kızın öldü. Muallimi niçin daha
rahatsız ediyorsun?"
36
Ama İsa konuşulan lafları işitti ve
duahane güdücüsüne dedi:
"Hiç korkma, sade iman et!"
37
Ve sade Petrus, Yakup ve Yakub'un
kardeşi olan Yuhanna'yı yanına aldı.
Başkalarına izin vermedi Onunla gitsin.
38

Duahane güdücüsünün evine geldi ve
gürültü yapan kalabalığı, ağlayanları ve
çitmeleyenleri gördü. 39 İçeri girdikten
sonra onlara dedi:
"Neden gürültü yapıp ağlıyorsunuz?
Kızan ölmedi ki, sade uyuyor!"
40
Ama İsa'yla eğlendiler. O da hepsini
dışarı çıkartırdı. Yanına sade kızanın

MATTA 31

66

babasını ve anasını hem de kendisinin
yanında olanları alıp kızanın yattığı
odaya girdi. 41 Ve kızanın elini tutup ona
"Talita kumi." dedi (onun anlamı da
şudur: "Kız, sana diyorum kalk!').
42
Ve kız dakkada ayağa kalkıp
yürümeye başladı. Kız oniki yaşında idi.
Kişiler de şaşkına döndüler. 43 Onlara
çok sıkı ısmarladı, bu meseleden
kimsenin haberi olmasın diye. Hem de
buyurdu, kıza yemek verilsin.
Bölüm 6
İsa reddediliyor
(Mat 13:53-58; Lu 4:16-30)
1

İsa oradan çıkıp kendi memleketine
gitti. Öğrencileri de Onun arkasından
gittiler. 2 Cumartesi günü olunca
duahanede ders vermeye başladı. Ve
Onu dinleyen çok kişi şaş baş kalıp
dediler:
"Bu adam nereden biliyor bu şeyleri?
Nasıl bir anlayış verildi Ona? Ne biçim
mucizeler yapıyor? 3 Bu adam
doğramacı değil mi? Meryem'in oğlu,
Yakub'un, Yose'nin, Yahuda'nın ve
Simun'un agası değil mi? Onun
kızkardeşleri aramızda değil mi ki?"
Ve böylelikle maana bulup Ondan
vazgeçtiler. 4 İsa onlara dedi:
"Olamaz bir peygamber saygısızlık
görsün kendi memleketinden, kendi
halkından, kendi cinsinden başka bir
tarafta."
5
İsa orada çok fazla mucize yapamadı.
Sade birkaç hasta kişilerin üzerine
ellerini koyup onları iyileştirdi. 6 Onların
imansızlığına şaşıp kaldı. Ve köy köy
dolaşıp ders verdi.
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İsa onikileri gönderiyor
(Mat 10:5-15; Lu 9:1-6)
7

İsa yanına onikileri çağırdı ve onları
ikişer ikişer yollamaya başladı. Onlara
mundar ruhların üzerine kuvvet verdi. 8
Onlara ısmarladı, yolculuğa birşey
almasınlar: sade bir tane baston, ne
ekmek, ne torba, ne de kese. 9 Çarık
giyisinler ve iki kat ruba almasınlar. 10
Onlara dedi:
"Birhangi eve girdiniz mi, o kasabadan
ayrılana kadar orada kalın. 11 Bir yerde
sizi kabul etmediler mi, sizi
seslemediler mi, oradan ayrılırken
ayaklarınızın altındaki tozu bile silkin,
onlara karşı şahitlik olsun."
12
Öğrenciler çıkıp halka tövbe etsinler
diye bildirdiler. 13 Çok kötü ruhları
uğratırdılar. Bir sürü hastaların üstüne
zeytinyağı döküp onları ilaçladılar.
Yahya'nın ölümü
(Mat 14:1-12; Lu 9:7-9)
14

Kral Hirodes İsa'dan için işitti, çünkü
Onun adı çok yayılmıştı. Ve dedi:
"Olmasın da, vaftizci Yahya ölülerden
dirilsin! Te onun için adamda kuvvet
var, bu mucizeleri yapsın."
15
Başkaları gene dedi:
"O İlyas'tır."
Daha başkaları da,
"O eski peygamberlerden biridir!"
dediler. 16 Ama Hirodes bunu işitince
dedi:
"Hayır! Yahya dirildi, aynı o adam
hani kafasını kestirdiydim."
17

Çünkü Hirodes kendisi adamlar
yollayıp Yahya'yı tutturmuştu. Ve onu

67TTA 32

bağlayıp mapusa attılar. Sebebi de
şuydu: Hirodes kendi kardeşi Filipus'un
karısı Hirodiya ile evlenmişti. 18 Yahya
da Hirodes'e dedi ki,
"Kardeşinin karısını almak sana helal
değil!"
19
Hirodiya Yahya'ya kin bağladı ve
istedi, onu öldürtürsün, ama yapamadı. 20
Hirodes gene bilirdi ki, Yahya doğru ve
kutsal bir adamdı ve ondan korkardı.
Hem
de
onu
kollardı.
Onun
konuşmalarını seslerken şaş baş kalırdı,
gene de onu seslemekten hoşlanırdı.
21

En sonunda fırsat çıktı: Hirodes
kendi doğum gününde büyük devlet
adamlarına, büyük askerlere ve Celile
sancağının güdücülerine bir banket yaptı.
22
Hirodiya'nın kızı girip göbek attı.
Hirodes ve onunla birlikte sofrada
oturanlar onu çok beğendiler. Kral
delikanlı kıza şöyle konuştu:
"Benden ne istersen dile, onu sana
verecem."
23
Kıza yemin etti bile:
"Her ne dilersen verecem, krallığımın
yarısına kadar bile."
24
Kız dışarı çıkıp anasına dedi:
"Ne dileyeyim?"
Anası da dedi:
"Vaftizci Yahya'nın kafasını."
25
Kız hemen içeri girip acele acele
kralın önüne çıktı ve dedi:
"İstiyorum bana dakkada vaftizci
Yahya'nın kafasını bir tepsi üzerinde
veresin."
26
Kral çok fazla üzüldü, ama hem
yemin ettiği için, hem de sofrada oturan
misafirlerden için istemedi kızı kırsın. 27
Kral dakkada bir cellat gönderdi ve

Yahya'nın kafasını getirsin diye buyurdu.
O da çıkıp mapusta onun kafasını
kestirdi. 28 Kafayı tepsi üzerinde getirip
delikanlı kıza verdi. O da onu anasına
verdi. 29 Yahya'nın öğrencileri bunu
öğrenince, gelip onun cenazesini
kaldırdılar, onu mezara koydular.
İsa, beş bin kişi doyuruyor
(Mat 14:13-21; Lu 9:1-17; Yuh 6:114)
30

Apostollar İsa'yla toplanıp, bütün
yaptıklarını, bütün öğretiklerini, hepsini
Ona anlattılar. 31 İsa onlara dedi:
"Haydi, yalnızca ıssız bir yere gidelim,
azıcık dinlenesiniz."
(Çünkü o kadar çok kişi gelip giderdi ki,
vakıt bile kalmadı ekmek yesinler.)
32

Ve tek başlarına kayıkla yola çıkıp
ıssız bir yere gittiler. 33 Ama onlar
giderken insanlar onları gördü. Ve çok
kişi onları tanıdı. Bütün kasabalardan
yayan yola çıktılar. Ve hep birlikte
koşarak oraya daha çabuk yetiştiler. 34
İsa kayıktan inince büyük bir kalabalık
gördü ve onlara acıdı, çünkü çobansız
koyunlar gibi idiler. Ve başladı onlara
çok şeyler öğretirsin.
35

Vakıt geç olunca İsa'nın öğrencileri
Ona gelip dediler:
"Burası ne kadar da ıssız bir yer. Hem
de saat çok ilerledi. 36 Halkı brak da,
etraftaki çiftliklere ve köylere gitsinler,
kendilerine yiyenti alsınlar."
37
İsa da onlara cevap verip dedi:
"Siz onlara yiyenti verin!"
Ona dediler:
"Gidip de ekmek için ikiyüz dinar mı
harcayalım, onlara yiyenti verelim?"
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Ama İsa onlara dedi:
"Kaç tane ekmeğiniz var?"
Bunu öğrendikten sonra Ona dediler:
"Beş tane, hem de iki tane balık."
39

Ve İsa halka buyurdu, yeşil çimenin
üstünde grup grup uzansınlar. 40 Halk da
yüzer ellişer kişi olarak oturdular. 41 İsa
beş ekmeği ve iki balığı alıp göke baktı,
onları bereketledi, ekmekleri kırdı ve
öğrencilerine verdi, dağıtırsınlar diye.
İki balığı da paylaştırdı. 42 Hepsi de yiyip
doydular. 43 Ve ekmek kırıntılarından
oniki sepet dolusu kadar topladılar.
Balıkları da öyle yaptılar. 44 Ekmek
yiyenlerin arasında beşbin erkek vardı.
İsa, suyun üstünde yürüyor
(Mat 14:22-33; Yuh 6:15-21)
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51

Onların yanına kayığa bindi. Ve
rüzgâr dindi. Öğrenciler de şaş baş
kaldılar. 52 Çünkü o ekmek meselesinden
bir şey anlamamışlardı, yürekleri
sertleşmişti.
53

Gölü geçip Ginesar taraflarına
geldiler ve orada toprağa vardılar. 54 Ve
kayıktan iner inmez insanlar İsa'yı
tanıdılar. 55 O memleketteki insanlar
hepsi ayaklandılar. Her taraftan döşekler
üzerinde
hastaları
taşıdılar,
İsa
oradaymış diye duydukları yerlere
getirdiler. 56 Ve köyler olsun, kasabalar
olsun, çiftlikler olsun, İsa her nereden
geçtiyse, hasta olanları meydanlıklara
getirdiler. Ona yalvardılar, sade sade
rubasının kenarına dokunsunlar. Ve her
kim Ona dokunduysa iyileşti.

45

İsa dakkada öğrencilerini kayığa
bindirdi, kendisinden önce gölün öbür
kenarına,
Beytsayda
kasabasına
geçsinler
diye.
Kendisi
gene
kalabalıkları serbest braktı. 46 Onları
geçirdikten sonra, İsa bir balkana
çekildi, dua etsin diye.
47

Akşam olunca kayık gölün ortasına
vardı. İsa gene yapayalnız kurudaydı. 48
Gecenin dördüncü nöbetinde rüzgâr
onlara karşı üfürürdü ve kürek çekmek
çok zor geldi. İsa onu görünce suyun
üstünde yürüyüp onlara yaklaştı. Ama
onları geçeceydi. 49 Öğrenciler Onu
görünce, nasıl gölün üstünde yürüyor,
Onu bir tılsım sanıp çığırmaya
başladılar. 50 Çünkü hepsi Onu gördüler
ve ürpelenmeye başladılar. İsa hemen
onlara konuşup dedi:
"Kurajlanın, korkmayın, ben'im."
68

Bölüm 7
Temiz ve mundar
(Mat 15:1-20)
1

Yeruşalim'den gelen kimi Ferisiler ve
kanun muallimleri İsa'nın etrafına
2
toplandılar.
Ve
İsa'nın
bazı
öğrencilerini gördüler, nasıl mundar,
hani yıkanmamış ellerle yemek yediler.
Ve onlara maana buldular. 3 Çünkü
Ferisiler, hem de bütün Yahudiler,
ellerini iyi gibi yıkamadan ekmek
yemezler.
Böylelikle
dedelerinin
adetlerini tutarlar. 4 Çarşıdan dönünce de
yıkanmadan ekmek yemezler. Bunun
gibi daha bir sürü başka adet tutarlar:
kadehler, çanaklar ve bakırdan kaplar,
her şeyi suya bandırırlar.
5

Ferisiler ve kanun muallimleri İsa'yı
sorguya tuttular:
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"Senin öğrencilerin dedelerimizin
adetlerini neden tutmuyorlar? Neden
yıkanmamış ellerle ekmek yiyorlar?"

adetlerinizle Allahın sözünü ortadan
kaldırıyorsunuz."
14

6

İsa onlara cevap verip dedi:
"İşaya sizlerden için ne güzel
peygamberlik etmişti, ikiyüzlüler sizi.
Yazıldığı gibi:
"Bu halk beni sayıyor sade
dudaklarıyla,
Ama yürekleri benden uzaktır.
7
Boşuna tapıyorlar bana.
Öğretiş olarak insan adetlerini
öğretiyorlar."
8
Evet, Allahın buyruklarını bir kenara
brakıp insan adetlerini tutuyorsunuz."
9

Onlara bir de şunları söyledi:
"Kendi adetlerinizi tutmak için,
Allahın buyruklarını ne güzel bir
kenara atıyorsunuz. 10 Çünkü Musa
şöyle dedi:
'Babana, anana saygı göster.'
ve
'Kim babaya ve anaya karşı kötü
konuşursa, ona lazım ölüm cezası
verilsin.'
11
Siz gene şöyle diyorsunuz: 'Kişi
babasına ya da anasına dedi mi, 'Sana
yardım
için
vereceğim
şeyler
Korbandır b.' (demek adaktır), 12 O
vakıt ona artık izin vermiyorsunuz,
babası ya da anasına iyilik yapsın. 13
Öylelikle
dedelerden
kalma
b
Korban - bu söz İbranicedir. Allaha
birhangi mal teslim etmek için söylenirdi. Ama
kişi gene de onun bir parçasını kendisi için
kullanabilirdi. Böylelikle aslında yaşlı ana babası
için lazım olan parayı hem kendi keyfine
harcamış, hem de güya Allah için bir iş yapmış
olurdu.

İsa kalabalıkları kendine çağırıp dedi:
"Siz hepiniz beni sesleyin ve anlayın: 15
İnsanın dışında yok birhangi şey, onun
içine girdi mi, onu kirletebilsin. Hayır,
insanı kirleten onun içinden çıkan
şeylerdir. 16 (Kimin kulağı varsa
işitmek için, seslesin!")
17

İsa kalabalıkları brakıp eve girdi. O
zaman Onun öğrencileri Ona bu
benzetmeden için sordular. 18 Onlara
şöyle konuştu:
"Sizin de mi aklınız kıt? Siz de mi
anlamıyorsunuz, hani insanın dışında
yok birhangi şey, onun içine girdi mi
onu kirletsin. 19 Çünkü onun yüreğine
girmiyor; sade onun tumbağına giriyor,
oradan da suyoluna atılır." (İsa bunu
söylemekle bütün yemekleri temiz
kıldı.)
20

İsa şöyle devam etti:
"Evet, insanın içinden çıkan, işte insanı
kirleten odur. 21 Çünkü kötü düşünceler
insanın içinden, onun yüreğinden
çıkıyor: gezgincilik, hırsızlık, katillik,
22
zina, açgözlülük, beterlik, sinszicilik,
rezillik, pis gözlü olmak, şer atmak,
gurur ve düşüncesizlik. 23 İşte, bütün
bu kötü işler içerden geliyor ve insanı
kirletiyor."
Yabancı kadının imanı
(Mat 15:21-28)
24

İsa oradan kalkıp Tirus taraflarına
gitti. Bir eve girdi, ama istemedi kimse
onu bilsin. Gene de saklı kalamadı. 25 Bir
kadının mundar ruhlu bir küçük kızı
vardı. Kadın İsa'dan için duyar duymaz
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Ona gelip Onun ayaklarının dibine
düştü. 26 Kadın da bir Yahudi değildi,
Suriye-Finike halkından idi. İsa'ya
yalvarıp dururdu, kızından o kötü ruhu
uğratırsın diye.
27
İsa ona dedi:
"Brak, en birinci kızanlar karınlarını
doyursunlar. Kızanların ekmeğini alıp
köpeklerin önüne atmak iyi değil."
28
Kadın da Ona cevap verip dedi:
"Tamam, efendimiz, öyle. Ama
masanın altındaki köpecikler bile
kızanların
ekmek
kırıntılarıyla
besleniyorlar."
29
İsa ona dedi:
"Madem böyle konuştun, git. Kötü ruh
senin kızından çıktı."
30
Kadın da evine dönüp kızını yatakta
yatarken buldu; kötü ruh ondan çıkmıştı.
Sağır ve dilsiz adam
31

İsa, Tirus taraflarından dönüp
Sidon'dan geçip Dekapolis sancağına,
oradaki Celile Gölüne vardı. 32 Ona sağır
bir adam getirdiler; çok zorlukla
konuşurdu. İsa'ya yalvardılar, adama el
koysun.
33
İsa onu kalabalıktan çıkardı, tek
başına yanına aldı. Parmaklarını onun
kulaklarına koydu, ve tükürüp adamın
diline dokundu. 34 Göke bakıp derin
derin ofladı. Sonra adama "Efata!" dedi.
(O da "Açıl!" demektir.) 35 Adamın
kulakları açıldı, dili çözüldü ve serbest
konuşmaya başladı.
36

İsa onlara ısmarladı, kimseye
söylemesinler diye. Ama ne kadar fazla
onlara ısmarladıysa, o kadar daha fazla
70
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onu yaydılar. 37 Ve o kadar çok şaştılar
ki, dediler:
"Her şeyi iyi etti! İşitmeyenleri
işittiriyor
ve
konuşamayanları
konuşturuyor."
Bölüm 8
İsa, dört bin kişi doyuruyor
(Mat 15:32-39)
1

O günlerde gene kocaman bir
kalabalık toplandı ve yoktu ne yesinler.
O vakıt İsa öğrencilerini kendi yanına
çağırıp onlara dedi:
2
"Halka acıyorum. Üç gündür benim
yanımdadırlar ve artık yok ne yesinler.
3
Onları braktım mı aç açına evlerine
gitsinler, yolda bayılıp düşecekler.
Hem de onların birçoğu uzak yoldan
gelmişler."
4
Onun öğrencileri şöyle cevap verdi:
"Burası ıssız bir yer. Bunları doyurmak
için, insan nereden ekmek bulsun?"
5
İsa onlara sordu:
"Kaç tane ekmeğiniz var?"
"Yedi tane." dediler.
6
İsa kalabalığa buyurdu, yere otursunlar.
Sonra o yedi ekmeği alıp şükür etti,
onları kırdı ve öğrencilerine verdi onlara
dağıtırsınlar. Onlar da kalabalığa
dağıtırdılar. 7 Birkaç tane ufacık balıkları
da vardı. İsa onları da bereketledi ve
istedi dağıtırsınlar. 8 Doyuma tokuma
yediler. Hem de artan parçalardan yedi
büyük sepet dolusu kadar topladılar. 9
Orada yakın dört bin kişi vardı. Sonra
İsa onları evlerine yolladı. 10 Hemen
öğrencileriyle birlikte kayığa bindi.
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Böylelikle
geldiler.

Dalmanuta

taraflarına

Mayanın kötülüğü
(Mat 16:1-12)
11

Ve Ferisiler gelip Onunla kırkılmaya
başladılar. Onu denemek için Ondan
istediler, gökten bir nişan göstersin. 12
İsa için için oflayıp dedi:
"Bu kuşak neden nişan istiyor? Size
çok doğru bir şey söyleyeyim: bu
kuşağa hiç bir nişan verilmeyecek."
13

Onları brakıp gene kayığa bindi ve
gölün öbür kenarına doğru gitti.
14

Ama öğrenciler unuttular ekmek
alsınlar. Kayıkta onların yanında sade bir
tane ekmek vardı. 15 İsa onlara
ısmarlayıp dedi:
"Dikkat edin, kendinizi kollayasınız
Ferisilerin mayasından ve Hirodes'in
mayasından!"
16

Öğrenciler de birbirlerine konuşmaya
başladılar:
"Ekmeğimiz yok diye öyle konuşuyor."
17
İsa bunu fark edince onlara dedi:
"Neden ekmeğiniz yok diye birbirinize
konuşup duruyorsunuz. Siz daha
görmüyor musunuz, daha anlamıyor
musunuz? Yoksa yürekleriniz sertleşti
mi? 18 'Gözleri var ama görmüyorlar.
Ve kulakları var ama işitmiyorlar'.
Hem de hatırlamıyor musunuz: 19 Ne
vakıt o beş ekmeği kırdım beş bin kişi
için, kaç sepet dolusu kırıntı
topladınız?"
Ona, "Oniki" dediler.

20

"Ne vakıt o yedi ekmeği dört bin kişi
için kırdım, kaç tane büyük sepet
dolusu kırıntı topladınız?"
Ona, "Beş tane" dediler.
21
Ve İsa onlara sordu:
"Hâlâ anlamıyor musunuz?"
Kör bir adam şifalanıyor
22

Beytsayda'ya geldikleri zaman, İsa'ya
kör bir adam getirdiler. İstediler, İsa ona
dokunsun. 23 İsa da kör adamı elinden
tuttu, köyden dışarı çıkardı ve onun
gözlerine tükürdü. Sonra ellerini onun
üstüne koyup ona sordu:
"Bir şey görüyor musun?"
24
Adam da gözlerini kaldırıp dedi:
"İnsanları görüyorum sanki yürüyen
ağaçlar gibi."
25
İsa bir daha ellerini adamın üstüne
koydu. Adam gözlerini bütün açtı,
iyileşti ve herşeyi açık saçık görmeye
başladı. 26 İsa adamı evine yolladı ve
dedi:
"Köye hiç girme!"
Petrus'un 'Mesih sensin' sözü
(Mat 16:13-20; Lu 9:18-21)
27

İsa öğrencileriyle birlikte oradan
ayrıldı, Filipi Kayseriye'nin köylerine
gitti. Yolda iken öğrencilerine sordu:
"İnsanlar ne diyor, ben kim imişim?"
28
Onlar da İsa'ya şöyle dediler:
"'Vaftizci Yahya', diyorlar, başkaları
gene
'İlyas'
ya
da
'eski
peygamberlerden biri' diyorlar."
29
Ve İsa onlara sordu:
"Ya siz? Sizce ben kimim?"
Petrus Ona cevap verip dedi:
"Sen Mesihsin."
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30

İsa da onlara çok kesin ısmarladı, bunu
hiç kimseye anlatmasınlar.

Bölüm 9
İsa'nın görünüşü değişiyor

İsa, kendi ölümünü bildiriyor
(Mat 16:21-28; Lu 9:22-27)
31

Ve İsa öğrencilerine şöyle ders
vermeye başladı: İnsanoğlu lazım çok
çeki çeksin, lazım halkın akıldanecileri,
Allahevinin güdücüleri ve kanun
muallimleri Onu reddetsinler ve
öldürsünler, O da lazım üç gün sonra
gene dirilsin. 32 İsa onlara açık açık
konuştu. Ama Petrus Onu bir kenara
çekti, Ona çıkışmaya başladı.
33
İsa da dönüp öğrencilerini görünce
Petrus'u şöyle azarladı:
"Çekil önümden, Şeytan! Sen Allahça
düşünmüyorsun,
insanca
düşünüyorsun."
34

Ve İsa hem kalabalığı, hem de
öğrencilerini çağırıp onlara dedi:
"Bir kişi benim arkamdan gelmek
isterse, kendi canına bakmasın, ama
haçını yüklenip benim yolumu tutsun.
35
Çünkü her kim isterse canını
kurtarsın, onu kaybedecek. Ama her
kim onu kaybederse benden için ve 'iyi
haber'den için, işte, canını kurtaracak
olan odur. 36 Çünkü bir adam bütün
dünyayı kazansa da ona ne fayda, eger
aynı zamanda kendi canını kaybederse.
37
Zaten insan, kendi canına karşılık
olarak ne versin ki!
38
Bu şimdiki kuşak hayırsız ve
günahlıdır. Ve her kim onların önünde
benden ve sözlerimden utanırsa, işte,
ben de ondan utanacam, ne vakıt
İnsanoğlu Babasının şanıyla, ve kutsal
meleklerle gelecek."
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(Mat 17:1-13; Lu 9::28-36)
1

Ve onlara dedi:
"Size çok doğru bir şey söyleyeyim:
burada var bazı kişiler, onlar görecek,
Allahın krallığı nasıl kuvvetle geliyor;
ve
onu
görmeden,
kesin
ölmeyecekler."
2

Altı gün sonra İsa, Petrus'u, Yakub'u
ve Yuhanna'yı yanına aldı. Öbürlerinden
ayrı olarak onları yüksek bir balkana
götürdü. Orada İsa'nın görünüşü değişti.
3
Onun rubaları şıllamaya başladı, çok
aşırı beyaz oldular; öyle bir beyaz ki,
dünyanın en hızlı çamaşırcısı bile onu
yapamaz. 4 Derken, öğrencilere İlyas ve
Musa göründü. İsa'yla konuşurdular. 5
Petrus da İsa'ya dönüp dedi:
"Muallim, iyi ki buradayız. Üç tane
çardak kuralım: biri senin için, biri
Musa için, biri de İlyas için."
6
(Petrus şaşırdı ne desin, çünkü çok
fazla korkmaya başladılar.)
7

Birden bir bulut onların üstüne gölge
saldı. Ve bulutun içinden bir ses şöyle
dedi:
"Sevgili
Oğlum
budur.
Onu
sesleyeceksiniz!"
8
Hemen etraflarına baktılar, ama İsa'dan
başka kimseyi göremediler. O da onların
yanında durdu.
9

Balkandan inerken İsa öğrencilerine
ısmarladı,
İnsanoğlu
ölülerden
dirilmezden önce, gördüklerini hiç
kimseye anlatmasınlar. 10 Bu sözden
dışarı çıkmadılar. Ama aralarında
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kırkıldılar, ölülerden dirilmek ne
demekmiş diye.
11
İsa'ya şunu sordular:
"Kanun muallimleri neden diyorlar,
hani en birinci lazım İlyas gelsin?"
12
O da onlara dedi:
"Sahiden de öyle: İlyas en birinci gelir,
her bir şeyi yeniden sıraya sokar. Ama
nasıl oluyor da, İnsanoğlu'ndan için
yazıyor ki, lazım çok çeki çeksin ve
aşağılansın? 13 Ben size şunu
söyleyeyim: İlyas zaten geldi, ve ona
istedikleri gibi yaptılar, aynı ondan için
yazıldığı gibi."
Kötü ruhla dolu çocuk
(Mat 17:14-23; Lu 9:37-45)
14
Öbür öğrencilerine dönünce, onların
etrafında
kocaman
bir
kalabalık
gördüler. Birtakım kanun muallimleri de
onlarla kırkılırdılar. 15 İsa'yı görür
görmez bütün kalabalık şaştı. Ve koşarak
geldiler Onu selamlamaya. 16 O da onlara
sordu:
"Onlarla ne için kırkılıyorsunuz?"
17
Kalabalığın içinden biri İsa'ya cevap
verdi:
"Muallim, çocuğumu sana kadar
getirdim. Onda bir dilsizlik ruhu var. 18
O ne vakıt çocuğumu tutuyor, onu yere
yıkıyor. Ağzı köpürmeye ve dişlerini
gıcırdatırmaya başlıyor, direk gibi
oluyor. Senin öğrencilerine konuştum,
o ruhu uğratırsınlar diye, ama
beceremediler."
19
İsa onlara cevap verip dedi:
"Ey, bu imansız halk! Ne vakıta kadar
sizinle beraber olacam? Getirin çocuğu
bana."

20

Ona çocuğu getirdiler. O İsa'yı
görünce, ruh dakkada ona çarptı. Çocuk
yere düştü, yuvarlanmaya ve köpürmeye
başladı. 21 İsa babasına sordu:
"Çocuk ne zamandan beri bu
vaziyette?"
"Küçükten beri", diye cevap verdi. 22
"Sık sık onu ya ateşe, ya suya attırdı,
ne kadar çocuğu yok etsin. Ama senin
elinden bir şey gelirse, bize acı, yardım
et!"
23
İsa adama dedi:
"Ne demek: 'Senin elinden gelirse'?
İman eden kişi her şeyi yapabilir."
24
Çocuğun babası hemen şöyle haykırdı:
"İman
ediyorum!
İmansızlığıma
yardım et!"
25
İsa görünce, nasıl kalabalık koşup
toplanmaya başlıyor, mundar ruhu
azarladı ve ona dedi:
"Ey sen, dilsizlik ve sağırlık ruhu!
Sana buyuruyorum: ondan çık ve bir
daha ona girme!"
26
Ruh kuvvetli sesle bağırıp çocuğu çok
fena çarptı, ve öylelikle çıktı. Çocuk ölü
adama benzer oldu, öyle ki, çoğu kişi,
"Artık öldü!" dediler. 27 Ama İsa onu
elinden tutup kaldırınca çocuk kalktı.
28

İsa bir eve girdikten sonra,
öğrencileri Onu bir kenara çekip
sordular:
"Nasıl
oldu
da,
biz
onu
uğratıramadık?"
29
İsa da onlara dedi:
"Bu tür kötü ruh sade dua ile
çıkabilir."
İsa ele verilecek
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30

Oradan çıkıp Celile sancağını
dolaşmaya başladılar. Ama istemedi,
kimsenin haberi olsun. 31 Çünkü
öğrencilerine artık şöyle ders verirdi:
"İnsanoğlu insanların ellerine teslim
edilecek. Onu öldürecekler, ve
öldürüldükten üç gün sonra dirilecek."
32
Ama İsa'nın bu lafını anlamadılar; hem
de korktular Ona sorsunlar.
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"Onu zaptetmeyin! Yok öyle insan,
benim adımla mucize yapsın, ve hemen
arkasından benden için kötü konuşsun.
40
Çünkü bize karşı olmayan kişi,
bizimledir. 41 Her kim size bir kadeh su
içirirse benim adımla, hani Mesihin
insanlarısınız diye - size çok doğru bir
şey söyleyeyim - o kişi karşılığını hiç
kaybetmeyecek.

En büyük kim?
(Mat 18.1-5; Lu 9:46-48)
33

Kefernahum kasabasına geldiler. Eve
girdikten sonra da onlara sordu:
"Yolda neyi konuştunuz?"
34
Sustular, çünkü yolda iken konuştular,
aralarında en büyük kim imiş diye.
35
Oturup onikileri çağırdı ve onlara
dedi:
"Bir kişi en birinci olmak istedi mi,
herkesin içinde en sonuncu o olsun,
herkesin hizmetkârı o olsun."
36
Ve bir kızanı alıp onu orta yere koydu,
ona sarıldı ve herkese dedi:
37
"Her kim benim adımla bu
kızanlardan birisini kabul ederse, beni
kabul etmiş oluyor. Beni kabul eden de
aslında beni değil, ama beni Göndereni
kabul etmiş oluyor."

Bize karşı olmayan bizimledir
(Lu 9:49-50)
38

Yuhanna da Ona cevap verip dedi:
"Muallim, gördük bir kişi, senin adında
kötü ruhları uğratırırdı. Biz de baktık,
onu
zaptedelim,
çünkü
bizim
arkamızdan gelmezdi."
39
Ama İsa dedi:
74

Günaha düşürmek
(Mat 18:6-9; Lu 17:1-2)
42

Ama her kim iman eden bu
küçüklerden birini günaha düşürürse,
onun için daha iyi olacak, boynuna bir
değirmentaşı asıp onu denize atsınlar.
43
Senin elin seni günaha soktu mu,
onu kes at! Senin için daha iyi, sakat
olarak yaşama geçesin, ne kadar iki
sağlam elinle cendeme, hani sönmeyen
ateşe gidesin. 44 Orada, öyle kişilere
çektirmek için hiç ölmeyen bir kurt ve
hiç sönmeyen bir ateş var.
45
Ve senin ayağın seni günaha soktu
mu, onu kes at! Senin için daha iyi,
topal olarak yaşama geçesin, ne kadar
iki sağlam ayağınla cendeme atılasın. 46
Orada, öyle kişilere çektirmek için, hiç
ölmeyen bir kurt ve hiç sönmeyen bir
ateş var.
47
Ve senin gözün seni günaha soktu
mu, onu çıkar at! Senin için daha iyi,
bir tek gözle Allahın krallığına
geçesin, ne kadar iki sağlam gözle
cendeme atılasın. 48 Orada, öyle
kişilere çektirmek için hiç ölmeyen bir
kurt ve hiç sönmeyen bir ateş var.
49
Çünkü herkes ateşle tuzlanacak. 50
Tuz iyi bir şeydir. Ama tuz tuzsuz oldu
mu, ona nasıl dat vereceniz? İçinizde
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tuz olsun,
olsun."

ve

aranızda

barışıklık

Bölüm 10
Nikahı bozmak

"Kim nikâhını bozup başka kadınla
evlenirse, birinci karısına karşı zina
ediyor. 12 Ve kadın da nikâhını bozup
başka erkeğe vardı mı, o da zina
ediyor."
İsa ve ufak kızanlar

(Mat 19:1-12; Lu 16:18)
1

İsa oradan kalkıp Yahudiye sancağı
ve Yordan ırmağının öte tarafına geldi.
Gene Onun etrafına kalabalıklar
toplandı, ve her zamanki gibi, İsa gene
onlara ders verdi.
2

Bazı Ferisiler Onu denemek istediler.
O niyetle Ona yaklaşıp sordular, acaba
erkek için nikâhı bozmak helal mıdır,
değil midir. 3 İsa da onlara cevap verip
dedi:
"Musa size nasıl buyurdu?"
4
Onlar dediler:
"Musa izin verdi, bir nikâh bozma
kâğıdı yazılsın da, öyle nikâh
bozulsun."
5
Ama İsa onlara dedi:
"Musa size bu buyruğu verdi, sade
yüreklerinizin sertliğinden için. 6 Daha
dünyanın başında, Allah onları erkek
ve dişi olarak yarattı.
7
'Onun için adam
- anasını ve babasını brakacak,
- karısına bağlanacak ve
8
- ikisi tek bir beden olacak.'
Madem öyle, onlar artık değil iki, ama
tek bir bedendirler. 9 Onun için, Allah
neyi
birleştirdiyse,
insan
onu
ayırmasın."
10

Evde iken, İsa'nın öğrencileri Ona bu
temadan için gene sormaya başladılar. 11
O da onlara dedi:

(Mat 9:13-15; Lu 18:15-17)
13

Bu arada İsa'ya ufak kızanları
getirdiler, onlara el koysun diye. Ama
öğrenciler onları azarladılar. 14 İsa da
onu görünce kızdı. Onlara dedi:
"Brakın kızanları, bana gelsinler.
Onlara engel olmayın. Çünkü Allahın
krallığı böylelerindir. 15 Size çok doğru
bir şey söyleyeyim: her kim Allahın
krallığını bir kızan gibi kabul etmezse,
oraya asla girmeyecek."
16
Sonra onları kucakladı, onların üstüne
ellerini koyup onları mubarekledi.
Zengin genç adam
(Mat 19:16-30; Lu 18:18-30)
17

İsa tam bir yolculuğa çıkarken, bir
adam koşarak Ona geldi, ve Onun
önünde diz çöküp Ona sordu:
"İyi muallim! Ne lazım yapayım da,
sonsuz yaşamı kazanayım?"
18
İsa adama dedi:
"Neden bana 'iyi' diye bağırıyorsun?
Allahtan başka iyi olan kimse yok ki!
19
Sen buyrukları biliyorsun: Katillik
etmeyeceksin, zina etmeyeceksin,
çalmayacaksın, yalan söylemeyeceksin,
aldatırmayacaksın, babanı ve ananı
sayacaksın."
20
Ama adam İsa'ya cevap verip dedi:
"Muallim, bütün bunları
zaten
çocukluğumdan beri tutuyorum."
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21

İsa adama baktı ve ona karşı bir sevgi
hisetti. Ona dedi:
"Bir tek eksikliğin var: git, bütün
herşeyini sat ve fukaralara ver. O vakıt
gökte zengin olacan. Sonra gel,
arkamdan yürü ve haçı yüklen."
22
Adam da bu lafa çok üzüldü ve kederli
kederli ayrıldı, çünkü çok zengin biriydi.
23

İsa etrafına bakınıp öğrencilerine
dedi:
"Zenginler için ne kadar da zor olacak,
Allahın krallığına girsinler!"
24

Öğrenciler de bu lafa karşı şaş baş
kaldılar. İsa onlara gene cevap verip
dedi:
"Çocuklar, Allahın krallığına girmek
ne kadar da zordur. 25 Bir deve için
daha kolaydır bir iğnenin deliğinden
geçsin, ne kadar bir zengin adam
Allahın krallığına girsin."
26

O vakıt daha da fazla şaştılar.
Birbirlerine dediler:
"Madem öyle, kim kurtulabilir?"
27
İsa gözlerini onlara dikip dedi:
"Bu iş insanca mümkün değildir. Ama
Allah için öyle değil, Ona herşey
mümkündür."
Öğrencinin karşılığı
(Mat 20:17-19; Lu 18:31-34)
28

Petrus da İsa'ya şöyle konuşmaya
başladı:
"Te bak, biz herşeyi braktık, senin
arkana düştük."
29
İsa da ona dedi:
"Size çok doğru bir şey söyleyeyim:
var öyle insanlar, benden için ve 'iyi
haber'den için brakıyorlar evini,
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kardeşlerini, kızkardeşlerini, anasını,
babasını, kızanlarını ya da tarlalarını. 30
Onlardan yok bir kişi, şimdiki zamanda
onun yüz katını kazanmasın: hem
evler, kardeşler, kızkardeşler, analar,
kızanlar ve tarlalar, (ama onların
yanında çekiler de kazanacak), hem de
gelecek zamanda sonsuz yaşamı
kazanacak. 31 Birincilerden bir sürü
kişi sonuncu olacaklar, hem de
sonunculardan birinci olacaklar."
İsa, ölümünü bildiriyor
32

Yeruşalim'e çıkan yolda idiler. İsa da
onların önünde yürüdü. Öğrenciler buna
şaştılar; arkadan gelenler de korktular.
İsa onikileri gene bir kenara çekip onlara
anlattı, tezlerde Onun başına neler
gelecek:
33
"Bakın, Yeruşalim'e çıkıyoruz.
İnsanoğlu, Allahevinin güdücülerine ve
kanun muallimlerine teslim edilecek.
Ona ölüm cezasını verecekler, Onu
Allahsız milletlerin eline teslim
edecekler. 34 Onu eğlentiye alacaklar,
kamçılayacaklar, Ona tükürecekler ve
Onu öldürecekler. Ama üç gün sonra O
tekrar dirilecek."
Yakup ve Yuhanna'nın isteği
(Mat 20:20-28)
35

Ve Yakup ile Yuhanna, hani
Zebedi'nin oğulları, İsa'ya yaklaşıp
dediler:
"Muallim, istiyoruz, senden ne rica
ederseyiz, onu bizim için yapasın."
36
O da onlara dedi:
"Ne istiyorsunuz size yapayım?"
37
Ona dediler:
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"Ver de, sen şanlılığına kavuşunca,
birimiz sağında öbürümüz gene
solunda otursun."
38
Ama İsa onlara dedi:
"Siz
ne
istediğinizi
hiç
anlamıyorsunuz. Benim içtiğim kadehi
siz içebilir misiniz? Benim çektiğim
vaftizle siz vaftiz olabilir misiniz?"
39
Ona, "Evet, onu yaparız!" dediler.
Ama İsa onlara şöyle konuştu:
"Sahi, benim içtiğim kadehi siz de
içeceniz. Ve benim çektiğim vaftizle
siz de vaftiz olacanız. 40 Ama bana
düşmüyor, size vereyim, sağımda ve
solumda oturasınız. Bu kimler için
hazırlanmışsa, onlara verilecek."
41

Öbür on öğrenci bunu duyunca
Yakup'la
Yuhanna'ya
kızmaya
başladılar. 42 Ama İsa onları çağırıp dedi:
"Bildiğiniz gibi, Allahsız milletlerde
şöyle bir sıra var: onlarda güdücü
sayılanlar onları bondruğa sokarlar ve
ileri gelenler onlara diktatörlük
yaparlar. 43 Ama sizin aranızda sıra
öyle değil: aranızda kim isterse büyük
olsun, o size hizmetkâr olacak. 44 Ve
aranızda kim isterse birinci olsun, o
herkesin esiri olacak. 45 Ne de olsa,
İnsanoğlu bile gelmedi, Ona hizmet
etsinler diye. Hayır, O geldi, kendisi
hizmet etsin ve birçok kişi için canını
versin bir kurtulma fiyatı gibi."
Kör Bar-Timeyus
(Mat 20:29-34; Lu 18:35-43)
46

Eriha kasabasına geldiler. İsa,
öğrencileriyle ve büyük bir kalabalıkla
birlikte kasabadan çıkarken, kör bir
dilenci yol kenarında otururdu. Adı, Bar-

Timeyus, hani Timeyus'un oğlu, idi. 47 O
ne vakıt işitti, Nasıralı İsa olduğunu,
başladı şöyle bağırmaya:
"Davudoğlu İsa, bana acı!"
48
Ve çok kişi ona bağırdı, sussun. O
gene daha da fazla bağırmaya başladı:
"Davudoğlu, bana acı!"
49
İsa da durup,
"Onu buraya çağırın!" dedi.
Kör adamı getirip ona dediler:
"Kurajlan, kalk. O seni çağırıyor."
50
O da mantosunu atıp ayağa kalktı ve
İsa'ya yaklaştı. 51 İsa ona dönüp dedi:
"Ne istiyorsun sana yapayım?"
Kör adam gene dedi:
"Rabbuni, gözlerim görsün."
52
İsa da ona dedi:
"Git, imanın seni kurtardı."
Adamın gözleri dakkada açıldı. Ve yola
çıkıp İsa'nın arkasından gitmeye başladı.
Bölüm 11
Yeruşalim'e giriş
(Mat 21:1-11; Lu 19:28-40; Yuh
12:12-19)
1

Yeruşalim'e yaklaşırken Beytfage ve
Beytanya köylerinden geçtiler (onlar
Zeytin
Dağına
yakındır).
İsa
öğrencilerinden iki kişi yolladı. 2 Onlara
dedi:
"Karşınızdaki köye gidin. Daha
girdiğiniz gibi, bir sıpa bulacanız. Hiç
kimse daha ona binmemiştir. Onu
çözün bana getirin. 3 Bir kişi size, 'Ne
yapıyorsunuz öyle?' derse, ona
diyeceksiniz: 'Rabbin ondan ihtiyacı
var. Onu hemen geri gönderecek.'"
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4

Gidip dışarıda, sokakta sıpayı
buldular. Kapının yanında bağlıydı. Onu
çözdüler. 5 Etrafta duranlardan kimi
kişiler onlara dedi:
"Ne yapıyorsunuz? Nasıl sıpayı
çözüyorsunuz?"
6
Öğrenciler de aynı İsa'nın söylediği
gibi onlara konuştular ve kişiler onlara
izin verdiler.
7

Sıpayı İsa'ya getirip üzerine
rubalarını attılar. İsa da ona bindi. 8 Ve
çok kişi rubalarını yola serdiler.
Başkaları da kırlıktan yapraklı dallar
kesip yola serdiler. 9 Önden gidenler ve
arkadan gelenler şöyle bağırdılar:
"Hozanna!"
"Rabbin adında gelen kişi
mubarek olsun!"
10
"Dedemiz Davud'un krallığı
gelecek! O krallık mubarek
olsun!"
"En yükseklerde Hozanna!"

(Mat 21:12-17; Lu 19:45-48; Yuh
2:13-22)
15

Böylelikle Yeruşalim'e geldiler. İsa,
Allahevine girip orada satıcılık ve
alışveriş yapanları dışarı atmaya başladı.
Para değiştiricilerin masalarını ve
güvercin satanların iskemlelerini devirdi.
16
Ve izin vermezdi, kişiler yük taşımak
için Allahevinin ortasından geçsinler. 17
Halka ders verip dedi:
"Kitap'ta şöyle yazmıyor mu:
'Benim evime, bütün milletlerin dua
evi denilecek.'
Siz gene onu haydutluğa çevirdiniz!"
18

Allahevinin güdücüleri ve kanun
muallimleri bunu işitince, İsa'yı yok
etmek için bir yol aradılar. Ondan
korkardılar, çünkü bütün halk Onun
öğretişine bayılırdı. 19 Akşam olunca,
İsa'yla öğrencileri kasabadan dışarı
çıktılar.
Kurumuş olan incir ağacı

11

İsa Yeruşalim'e girdi. Allahevine
girip her tarafa bakındı. Sonra, artık geç
olduğu için, onikilerle birlikte Beytanya
köyüne çekildi.
İsa, incir ağacını lanetliyor
(Mat 21:18-19)
12

Onlar ertesi gün Beytanya köyünden
ayrılınca, İsa acıktı. 13 Uzaktan bol
yapraklı bir incir ağacı gördü. İsa ağaca
yaklaştı, 'Belki üzerinde birşey bulurum'
diye. Ama yaklaşınca, yapraktan başka
bir şey bulamadı (çünkü zaten incir için
vakıt erkendi). 14 Ve ağaca dedi:
"Artık hiç kimse senden bir daha yemiş
yemesin!" Öğrencileri de bunu işittiler.
İsa, Allahevinde
78

(Mat 21:20-22)
20

Sabahlayın o incir ağacından
geçerken fark ettiler, nasıl kökten
kurumuştu. 21 Petrus meseleyi hatırlayıp
İsa'ya dedi:
"Muallim, bak! Senin ilendiğin incir
ağacı kurudu!"
22

İsa ona cevap verip dedi:
"İmanınız olsun Allaha. 23 Size çok
doğru bir şey söyleyeyim: şu balkana
bir kişi desin 'Sökül ve denize atıl!', ve
yüreğinde hiç şüpe olmasın, ama iman
etsin, hani onun söylediği şey olacak
diye, işte, o vakıt onun istediği olacak.
24
Onun için size diyorum: duada her
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ne dilerseniz, iman edin ki, onu zaten
almışsınız, ve sizin istediğiniz olacak.
25
Ayağa dikilip dua ettiğiniz zaman,
bir kişiye karşı bir şeyiniz varsa, onu af
edin. Öyle ki, sizin gökteki Babanız da
sizin suçlarınızı af etsin. 26 (Ama siz af
etmediniz mi, gökteki Babanız da sizin
suçlarınızı af etmeyecek.)"
İsa kimden hak aldı?
(Mat 21:23-27; Lu 20:1-8)
27

Gene Yeruşalim'e geldiler. İsa
Allahevinde
gezerken,
Allahevinin
güdücüleri, kanun muallimleri ve halkın
akıldanecileri Ona yaklaştılar. 28 Ona
dediler:
"Sen ne hakla bunları yapıyorsun? Kim
sana hak verdi, bu şeyleri yapasın?"
29
İsa onlara dedi:
"Ben size tek bir şey soracam, siz de
bana cevap vereceksiniz. O vakıt size
söyleyecem, ben bu şeyleri ne hakla
yapıyorum:
30
Yahya'nın vaftizi gökten miydi,
insanlardan miydi? Bana cevap verin!"
31
Birbirlerine danışıp dediler:
"'Gökten' dersek, O bize diyecek:
'Madem öyle, neden ona iman
etmediniz?'. 32 Ama 'İnsanlardan'
dersek..."
Bu sefer halktan korktular, çünkü hepsi
Yahya'yı peygamber olarak kabul ettiler.
33
Ve İsa'ya,
"Bilmiyoruz" diye cevap verdiler.
Bunun üzerine İsa onlara dedi:
"Madem
öyle,
ben
de
size
söylemeyecem, bu şeyleri ne hakla
yapıyorum."

Bölüm 12
Bağcılar benzetmesi
(Mat 21:33-46; Lu 20:9-19)
1

Ve İsa başladı, onlara benzetmelerle
konuşsun.
"Adamın biri bir üzüm bağı dikmiş,
etrafına duvar çekmiş, kazıp üzüm
çiğnemek için bir yer yapmış, hem de
bir kule kaldırmış. Sonra memleketten
ayrılıp üzüm bağını kiracılara vermiş. 2
Ve kiracılara bir hizmetçi yollamış,
onlardan üzüm bağının yemişlerinden
bir parça toplasın diye. 3 Onlar gene
hizmetçiyi alıp dövmüşler, boş ellerle
geri yollamışlar. 4 Adam kiracılara
gene başka bir hizmetçi yollamış. Ona
taş atmışlar, kafasına vurmuşlar, sövüp
onu da geri yollamışlar. 5 Adam gene
başka kişi yollamış, onu öldürmüşler.
Ve daha bir sürü kişi yollamış.
Kimisini
dövmüşler,
kimisini
öldürmüşler.
6
Adamın çok sevdiği tek bir Oğlu
varmış. Son olarak,
'Oğlumu sayacaklar'
diye, onu kiracılara yollamış. 7 O
kiracılar gene birbirlerine şöyle
konuşmuşlar:
'Bu adam mirasçı! Onu öldürelim, o
vakıt miras bizim olacak.'
8
Onu tutup öldürmüşler, ve üzüm
bağından dışarı atmışlar.
9

Acaba, üzüm bağının sahibi ne
yapacak? Kendisi gelip o kiracıları yok
edecek, üzüm bağını da başkalarına
verecek.

MATTA 31

80

10

Siz de Kutsal Kitabı hiç
okumadınız mı:
'Ustaların bir kenara attıkları kaya,
İşte, köşe kayası o oldu.
11
Bu iş Rabdendir,
Ve gözümüzde şaşılacak bir şeydir.'"
12
Ve İsa'yı yakalamaya baktılar, ama
gene
de
halktan
korkardılar.
Anlamışlardı ki, o benzetmeyi onlardan
için söyledi. Böylelikle çekilip gittiler.
Vergi ödemek meselesi
(Mat 22:15-22; Lu 20:20-26)
13

İsa'ya
Ferisilerden
ve
Hirodesçilerden
birtakım
adamları
yolladılar. İstediler, Onu birhangi
sözünde kapana düşürsünler. 14 Gelip
dediler:
"Muallim! Biliyoruz sen hakikatçısın;
insanların ağzına bakmıyorsun; hiç
insan ayırmıyorsun; ama Allahın
yolunu hakikatla öğretiyorsun. Acaba,
emperatora vergi ödemek helal mıdır,
değil midir? Onu ödeyelim mi,
ödemeyelim mi?"
15

İsa gene onların ikiyüzlülüğünü fark
etti ve dedi:
"Niye beni deniyorsunuz? Getirin bana
bir dinar da, ona bir göz atalım."
16
Ve getirdiler. İsa da onlara dedi:
"Burada kimin kafası var, kimin adı
yazıyor?"
Ona, "Emperatorun" dediler.
17
Ve İsa onlara şöyle konuştu:
"Emperatorun şeylerini emperatora
verin, Allahın şeylerini gene Allaha
verin."
Ve İsa'ya şaş baş kaldılar.
80

Diriliş meselesi
(Mat 22:23-33; Lu 20:27-40)
18

Bazı Sadukiler İsa'ya geldiler (onlar
diyor ki, diriliş yokmuş). Ona sormaya
başladılar:
19
"Muallim! Kitapta Musa bize şöyle
buyurdu:
'Bir adamın kardeşi ölürse ve karısını
hiç kızanı olmadan geride brakırsa, o
vakıt o adamın kardeşi o karıyı alsın ve
kardeşine soy yetiştirsin.'
20
Şimdi, yedi kardeş varmış.
Birincisi bir karı almış ve hiç kızanları
olmadan ölmüş. 21 İkinci kardeş de o
karıyı alıp hiç soy yetiştirmeden ölmüş.
Üçüncüsü de öyle yapmış. 22 Ve
böylelikle bütün o yedi kardeş ona soy
yetiştirmemiş. Son olarak o kadın da
ölmüş. 23 Şimdi, dirilişte, ne vakıt hepsi
dirilecek, kadın kimin karısı olacak,
madem yedisi onu almıştı?"
24

İsa onlara dedi:
"Siz ne Kutsal Kitabı biliyorsunuz,
ne de Allahın kuvvetini. Te, zaten
ondan için yanlış düşünüyorsunuz. 25
Çünkü dirildiler mi, ne karı alacaklar,
ne de kocaya gidecekler. Hayır,
gökteki melekler gibi olacaklar.
26
Şimdi, ölülerin dirilmesine gelince:
Musa'nın kitabında hiç okumadınız mı,
hani o çalı meselesinde, Allah ona
nasıl konuşuyor. Dedi ki:
'Ben İbrahim'in Allahı, İshak'ın
Allahı ve Yakub'un Allahıyım.'
27
Allah ölülerin Allahı değildir,
yaşayanların Allahıdır. Evet, büyük
yanlışınız var."
En büyük buyruk
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(Mat 22:34-40; Lu 10:25-28)
28

Kanun muallimlerinden biri gelip
sesledi, nasıl konuşuyorlar. Fark etti,
nasıl İsa onlara ne güzel bir cevap verdi
ve Ona sordu:
"Bütün buyrukların en büyüğü
hangisidir?"
29

İsa cevap olarak dedi:
"En büyük buyruk şudur:
'Sesle, ey İsrail,
Allahımız Rab tek bir Rabdir.
30
Ve Allahın olan Rabbi seveceksin
bütün yüreğinle, bütün canınla,
bütün aklınla ve bütün kuvvetinle.'
31
İkinci buyruk şudur:
'Komşunu kendin gibi seveceksin!'
Bunlardan daha büyük buyruk yok."
32
Kanun muallimi de İsa'ya dedi:
"Çok güzel, muallim! Sen çok doğru
söyledin ki, 'O birdir ve Ondan başka
yok.' 33 Hem de Onu bütün yürekle,
bütün anlayışla ve bütün kuvvetle
sevmek, bir de komşunu kendin gibi
sevmek, işte bu, bütün yakılan adaklar
ve kurbanlardan daha büyüktür."
34
İsa fark etti, adam nasıl akıllıca cevap
verdi, ve ona dedi:
"Sen Allahın krallığından uzak
değilsin!"
Ondan sonra artık kimsenin kurajı
kalmadı, İsa'ya daha fazla soru sorsunlar.
Mesih kimin oğlu olacak?
(Mat 22:41-46; Lu 20:41-44)
35

İsa Allahevinde ders verirken cevap
olarak şöyle konuşmaya başladı:
"Nasıl oluyor da kanun muallimleri
diyor, Mesih Davud'un oğluymuş? 36

Meğer Davud'un kendisi Kutsal
Ruh'tan konuşup diyor:
'Rab Rabbime dedi:
senin düşmanlarını ayaklarına bir
basamak yapacam.
O zamana kadar sen benim sağımda
otur.'
37
Madem Davud'un kendisi ona 'Rab'
diyor, Mesih ne gibi onun oğlu
olacak?"
Ve bütün kalabalık İsa'yı seslemekten
hoşlanırdı.
Kanuncuların ikiyüzlülüğü
(Mat 23:1-36; Lu 20:45-47)
38

Ders verirken İsa dedi:
"Kanun muallimlerinden sakının. Onlar
bayılırlar,...
- uzun kaftanlarla gezsinler ve
- çarşılarda onlara selam verilsin.
39
- duahanelerde en öndeki yerleri
alsınlar ve
- sofralarda en güzel yerlerde
otursunlar.
40
- Dul kadınların evlerini yiyorlar.
- Gösteriş olsun diye uzun uzun dua
ederler.
Onların cezası daha büyük olacak."
Dul kadının bahşişi
(Lu 21:1-4)

41
İsa, Allahevindeki kasanın karşısında
oturdu ve dikkat etti, halk nasıl ona para
atardı. Çok zengin kişiler de büyük
paralar atardılar. 42 Fukara bir dul kadın
da gelip iki bakır para attı (o bir ekmek
parası bile değil). 43 İsa öğrencilerini
çağırıp onlara dedi:
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"Size çok doğru bir şey söyleyeyim: bu
fukara dul kadın, kasaya para atanların
hepsinden daha çok attı. 44 Çünkü onlar
sade fazlalıklarından attılar. Dul kadın
gene bütün fukaralığında varını yoğunu
attı, bütün idare parasını bile attı."
Bölüm 13
Allahevi yıkılacak
(Mat 24:1-28; Lu 21:5-24)
1

İsa Allahevinden çıkarken, Onun
öğrencilerinden biri Ona dedi:
"Muallim, bak ne biçim kayalar, ne
biçim binalar!"
2
İsa ona dedi:
"Bu kocaman binaları görüyorsunuz
ya? Taş üstünde taş brakılmayacak,
hepsi yıkılacak."
3

İsa, Allahevinin karşısında Zeytin
Dağı'nın üzerinde oturdu. O zaman
Petrus, Yakup, Yuhanna ve Andreyas
yalnız başlarına Ona gelip sordular:
4
"Bize söyle:
- bu şeyler ne vakıt olacak, ve
- ne gibi bir nişan olacak, açan
vakıt geldi, bu şeyler yerine
gelsin?"
5

İsa da onlara şöyle konuşmaya
başladı:
"Bakın kimse sizi saptırmasın. 6 Çok
kişi benim adımda gelecek. 'Ben
O'yum' deyip çok kişiyi saptıracaklar. 7
Muharebe haberleri duydunuz mu, ya
da muharebeden için laflar işittiniz mi,
korkmayın. Bu şeyler lazım olsun, ama
bunlar son demek değildir. 8 Çünkü
millet millete karşı kalkacak, ve krallık
krallığa karşı kalkacak. Kimi yerlerde
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zelzeleler olacak, kıtlıklar olacak. Ama
bunlar sade doğum sancılarının başıdır.
9

Siz gene, kendinizi kollayın! Sizi
dava yerlerine teslim edecekler ve
duahanelerde kamçılayacaklar. Benden
için güdücülerin ve kralların önüne
çıkacanız, onlara şahitlik olsun diye. 10
Ve en peşin 'iyi haber' lazım bütün
milletlere bildirilsin. 11 Sizi yakalayıp
teslim ettiler mi, telaşa düşüp önceden
hesaplamayın, ne söyleyeceniz diye. O
dakkada size ne verilirse, onu
söyleleyin. Çünkü zaten konuşan siz
değilsiniz, Kutsal Ruh'tur.
12

Kardeş kendi kardeşini ve baba
kendi evladını ölüme teslim edecek.
Kızanlar kendi anasına babasına karşı
kalkıp onları öldürtürecekler. 13 Herkes
benim adımdan için sizden nefret
edecek. Ama kim sonuna kadar
dayanırsa, o kurtulacak.
14

O yıkıcı ve iğrenç şey öyle bir yerde
duracak, nerede lazım durmasın
(okuyan
kişi
burada
kafasını
çalıştırsın!). Onu gördünüz mü,
Yahudiye
sancağında
olanlar
balkanlara kaçsınlar. 15 Ve evin
üstünde olan kişi aşağı inmesin, bir şey
almak için evine girmesin. 16 Tarlada
olan da mantosunu almak için
dönmesin. 17 Ya o günlerde gebe
olanlar, ya da bebek emzirenler - vay
onların haline! 18 Dua edin ki, bu şeyler
kışa rast gelmesin. 19 Çünkü o günler
bir çeki zamanı olacak. Allah dünyayı
ne vakıt yarattı, o günden bugüne
kadar o kadar büyük bir çeki olmadı,
bir daha da olmayacak. 20 Rab o
günleri kısaltırmaydı, hiç bir can

83TTA 32

kurtulmayacaydı.
Ama
seçili
olanlardan için, Allahın seçtiği
kişilerden için o günler kısaltırıldı.
21

O vakıt size birisi dedi mi, 'Bak,
Mesih burada!' ya da, 'Bak, orada!', o
kişiye inanmayın. 22 Çünkü sahte
mesihler ve sahte peygamberler
kalkacak, nişanlar ve mucizeler
gösterecekler.
İsteyecekler,
mümkünseydi, seçili olanları bile
saptırsınlar. 23 Siz gene sakının. Bakın,
size şimdi herşeyi önceden söyledim.
Mesihin ikinci gelişi
(Mat 24:29-31; Lu 21:25-28)
24

Ama o günlerde, o sıkıntıdan sonra...
güneş kararacak
ay da ışığını vermeyecek,
25
yıldızlar gökten düşecek ve
gökteki kuvvetler sarsılacak.
26
Ve o vakıt İnsanoğlu'nu görecekler,
nasıl bulutlarda büyük kuvvetle ve
şanla geliyor. 27 O vakıt melekleri
gönderecek ve seçili olanları dört
rüzgârdan toplayacak, dünyanın en
uzak ucundan, gökün en uzak ucuna
kadar.
28

İncir ağacından bir ders alın: onun
dalı yumuşadı mı, yaprak çıkardı mı, o
zaman biliyorsunuz, yaz yakınladı
artık. 29 Aynı onun gibi, ne vakıt
görüyorsunuz, bu şeyler oluyor, bilin
ki, O yakındır, kapıdadır. 30 Size çok
doğru bir şey söyleyeyim: bütün bu
şeyler yerine gelmeden bu kuşak
ortadan kalkmayacak. 31 Gök ve yer
ortadan kalkacak ama benim sözlerim
ortadan kalkmayacak.

O saati kimse bilmiyor
(Mat 24:36-44)
32

Yalnız, o günü ve o saati hiç kimse
bilmiyor: ne gökteki melekler, ne de
Oğul, sade Baba biliyor. 33 Dikkat edin,
tetikte durun! Çünkü bilmiyorsunuz, o
an ne vakıt gelecek. 34 Bu benziyor bir
adama, evinden çıkıp yolculuğa gitmiş.
Giderken evini hizmetçilerine teslim
etmiş, herkese işini vermiş. Kapıcıya
da buyurmuş bekçilik yapsın.
35
Onun için, siz de uyanık durun - siz
de bilmiyorsunuz, ev sahibi ne vakıt
gelecek: akşam mı, öğlen mi, horoz
öttüğü vakıt mı, yoksa sabahlayın mı. 36
Ansızın gelmesin de, sizi uykuda
bulmasın. 37 Size nasıl dedim, hepinize
söylüyorum: uyanık durun."
Bölüm 14
Parfüm getiren kadın
(Mat 26:1-16; Lu 22:1-6; Yuh 11:4553)
1

Fısıh ve Mayasız Ekmekler
Bayramından iki gün önce idi.
Allahevinin güdücüleri ve kanun
muallimleri baktılar, İsa'yı saklı saklı
yakalayıp öldürsünler. 2 Dediler:
"Aman, bayramda olmasın, halk
ayaklanmasın!"
3

İsa Beytanya köyünde, Simun adında
bir adamın evindeydi (onun lağabı
'lepralı' idi). Sofrada otururken bir kadın
Ona yaklaştı. Onda çok pahalı parfümle
dolu bir mermer kabı vardı. Onu kırıp
İsa'nın kafasına döktü. 4 Bazıları da
maana bulup birbirlerine dediler:
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"Bu parfüm niye ziyan edildi? 5
Olabilirdi, bu parfüm üç yüz dinardan
daha fazla paraya satılsın, paralar gene
fukaralara dağıtırılsın."
Böylelikle kadını azarlamaya başladılar.
6

Ama İsa dedi:
"Brakın onu! Niye onu rahatsız
ediyorsunuz? O bana iyilik yaptı. 7
Nasıl olsa, fukaralar her daim
yanınızda olacak. Ve ne zaman canınız
çekerse, onlara iyilik yapabilirsiniz.
Ama ben her daim yanınızda
olmayacam. 8 Kadın elinden geleni
yaptı: bedenimi önceden cenaze için
yağladı. 9 Size çok doğru bir şey
söyleyeyim: kadının anılması için,
bütün dünyada 'iyi haber' nerede
bildirilecekse, orada bu kadının yaptığı
da bildirilecek."
10

Onikilerden biri olan İskariyotlu
Yahuda, Allahevinin güdücülerine gitti,
İsa'yı ele versin. 11 Onlar bunu duyunca
sevindiler ve para vermeye söz verdiler.
Yahuda da uygun bir vakıt arardı, İsa'yı
ele versin.
Birinci Rabbin sofrası
(Mat 26:17-30; Lu 22:7-23; Yuh
13:21-30)
12

Mayasız Ekmekler Bayramının
birinci gününde Fısıh kuzusu kesilirdi. O
vakıt İsa'nın öğrencileri Ona dediler:
"Nereye gidip hazırlık yapalım, Fısıh
kurbanını orada yiyesin?"
13
İsa öğrencilerinden iki kişiyi yolladı ve
onlara dedi:
"Kasabaya gidin. Bir su testisi taşıyan
bir erkek sizi karşılayacak; onun
arkasından gidin. 14 Ve o hangi eve
84
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girecek, siz oranın ev sahibine deyin:
'Muallim soruyor ki, misafir odam
nerede, ben orada öğrencilerimle Fısıh
kurbanını yiyeyim?' 15 O size geniş,
döşenmiş ve hazırlanmış bir tavan
odası gösterecek. Orada bizim için
hazırlık yapın."
16
Öğrencileri çıkıp kasabaya geldiler ve
meseleyi İsa'nın anlattığı gibi buldular.
Öylelikle Fısıh kurbanını hazırladılar.
17

Akşam olunca İsa onikilerle geldi. 18
Onlar sofrada oturup yemek yerlerken
İsa dedi:
"Size çok doğru bir şey söyleyeyim:
sizden biri beni ele verecek - benimle
birlikte ekmek yiyen biri!"
19
Başladılar çok sıkılmaya ve teker teker
Ona sormaya:
"Yoksa ben miyim?"
20
İsa onlara dedi:
"Onikilerden biri, benimle birlikte
ekmeğini tencereye bandıran biri. 21
Sahi, İnsanoğlu aynı öyle gidiyor, nasıl
kendisinden için yazılmıştı. Ama
İnsanoğlu'nu ele veren adam var ya,
vay o adamın haline! O adam hiç
dünyaya gelmeydi daha iyi olurdu."
22

Onlar ekmek yerken, İsa ekmek aldı,
onu mubarekledi ve dedi:
"Alın, bu benim bedenimdir."
23
Sonra bir kadeh aldı, ondan için şükür
etti ve onlara verdi. Ve hepsi ondan
içtiler. 24 Onlara dedi:
"Bu benim kanımdır. Çok kişi için
dökülen anlaşma kanıdır. 25 Size çok
doğru bir şey söyleyeyim: asmanın
yemişinden Allahın krallığında yeniden
içecem; ama o güne kadar ondan bir
daha içmeyecem."
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26

Ve bir ilahi söyledikten sonra, çıkıp
Zeytin Dağına doğru gittiler.
Petrus İsa'yı inkâr edecek
(Mat 26:31-35; Lu 22:31-34; Yuh
13:36-38)
27

İsa onlara dedi:
"Siz hepiniz düşeceniz! Çünkü şöyle
yazıyor:
'Çobanı vuracam,
koyunlar da darmadağın olacak.'
28
Ama dirildikten sonra sizin
önünüzden Celile sancağına gidecem."

29

Petrus İsa'ya dedi:
"Hepsi senden için düşseler de, ben
düşmem!"
30
Ama İsa ona dedi:
"Sana çok doğru bir şey söyleyeyim:
bu gece, daha horoz iki defa ötmeden,
sen beni üç defa inkâr edecen."
31
Petrus gene üsteleyip dedi:
"Lazımsa senin için ölürüm, ama seni
asla inkâr etmem!"
Hepsi de aynısını söylediler.
Getsemani bahçesinde
(Mat 26:36-46; Lu 22:39-46)
32

Böylelikle Getsemani adında bir yere
geldiler. İsa da öğrencilerine dedi:
"Ben duamı bitirene kadar siz burada
oturun."
33

Yanına Petrus'u Yakub'u ve
Yuhanna'yı aldı ve başladı, panik ve ağır
bir sıkıntı hissetsin. 34 Onlara dedi:
"Canım o kadar sıkıntı içinde, sanki
ölecem. Siz burada kalın ve uyanık
durun."

35

Biraz ileri gitti, yere kapandı ve dua
etmeye başladı, eger mümkünseydi o
saat kendisinden geçsin diye. 36 Ve dedi:
"Abba, babacığım! Sen herşeyi
yapabilirsin. Bu kadehi benden
uzaklaştır. Gene de, değil benim
istediğim, ama senin istediğin olsun."
37

İsa dönüp öğrencileri uykuda buldu ve
Petrus'a dedi:
"Simun, sen uyuyor musun? Bir saat
olsun uyanık duramadın mı? 38 Uyanık
durun ve dua edin, öyle ki, denemeye
düşmeyesiniz. Ruh istekli, ama beden
zayıftır."
39
Gene uzaklaşıp aynı sözlerle dua etti.
40
Dönerken onları gene uykuda buldu.
Onların gözleri artık çok ağırlaştı ve
şaşırdılar, İsa'ya ne desinler. 41 Üçüncü
defa gelip onlara dedi:
"Hâlâ uyuyup dinleniyor musunuz?
Yeter artık! Vakıt geldi. Bakın,
İnsanoğlu günahkârların eline teslim
edilecek. 42 Kalkın, gidelim. Bakın,
beni ele veren adam geldi!"
İsa yakalanıyor
(Mat 26:47-56; Lu 22:47-53; Yuh
18:3-12)
43

Tam o anda, İsa daha konuşurken,
onikilerden biri olan Yahuda geldi.
Yanında bir kalabalık kişi vardı. Kılıçlar
ve sopalar
taşıdılar. Allahevinin
güdücüleri, kanun muallimleri ve halkın
akıldanecileri onları yollamıştı. 44 İsa'yı
ele veren adam onlara şöyle bir nişan
vermişti:
"Ben kimi öpersem, odur. Onu
yakalayıp sıkı bağlı olarak götürün."
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45

Yahuda daha geldiği gibi İsa'ya
yaklaşıp, "Muallim", dedi ve Onu öptü.
46
Öbürleri de İsa'yı yakalayıp tuttular. 47
Ama İsa'nın yanından birisi kılıcını çekti,
bir adamı vurup onun kulağını uçurdu. O
adam gene, Allahevinin güdücüsünün
hizmetçisi idi. 48 Ama İsa onlara cevap
verip dedi:
"Beni kılıçlarla sopalarla mı tutmaya
çıktınız? Sanki hırsızın peşine düşmüş
gibi! 49 Her gün Allahevinde sizinle
birlikte idim, hem de ders verirdim ve
beni tutmadınız. Ama bu oluyor,
Kutsal Kitabın sözleri yerine gelsin
diye."
50
Ve bütün öğrenciler İsa'yı brakıp
kaçtılar.
51

İsa'nın arkasından gelenlerin
arasında delikanlı bir adam vardı. O sade
bir çarşafa sarınmıştı, öbür türlü çıplaktı.
Onu da tutmaya kalktılar. 52 O gene
çarşafı brakıp çıplak kaçtı.
İsa, parlamentonun önünde
(Mat 26:57-68; Lu 22:54-55 63-71;
Yuh 18:13-14, 19-24)
53

İsa'yı Allahevinin güdücüsüne
götürdüler. Orada Allahevinin bütün
güdücüleri, akıldaneciler ve kanun
muallimleri toplanmıştı.
54
Petrus uzaktan İsa'nın arkasından
gelmişti ve böylelikle Allahevinin
güdücüsünün avlusuna girdi. Bekçilerle
birlikte bir ateşin etrafında oturup
ısınırdı.
55
Allahevinin güdücüleri ve bütün
parlamento hep uğraşırdılar, İsa'ya karşı
bir şahitlik bulsunlar da, Ona ölüm
cezasını versinler. Ama hiç bulamadılar.
56
Çünkü bir sürü kişi İsa'dan için yalancı
86
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şahitlik yaptılar, ama onların şahitlikleri
birbirlerine uymadılar. 57 Kimileri de
kalkıp İsa'dan için şöyle yalancı şahitlik
yaptılar:
58
"Biz kendimiz işitttik, O nasıl dedi
ki, 'Elle yapılmış bu Allahevi var ya;
ben onu yıkacam ve üç gün sonra elle
yapılmamış bir Allahevi kaldıracam!'"
59
Ama bu meselede bile şahitlikleri
birbirlerine uymadılar.
60

Allahevinin güdücüsü de ayağa
kalkıp orta yere çıktı ve İsa'ya şunu
sordu:
"Sen hiç cevap vermeyecen mi? Bu
adamların sana karşı yaptıkları
şahitlikler nedir?"
61
Ama İsa sustu, hiç cevap vermezdi.
Allahevinin güdücüsü tekrar Ona soru
sordu:
"Mesih sen misin? Mubarek Olanın
Oğlu sen misin?"
62

Ve İsa dedi:
"Evet, ben o'yum! Ve İnsanoğlu'nu
göreceniz, nasıl en kuvvetli Olanın
sağında oturacak, ve nasıl gökteki
bulutlarla gelecek."
63
Bunun üzerine Allahevinin güdücüsü
rubalarını yırttı ve dedi:
"Artık ne ihtiyacımız kaldı şahitlere? 64
Siz kendiniz işittiniz, nasıl Allaha
küfür etti. Kararınız ne?"
Ve hepsi karar verdiler, ölüm cezasını
hak etmiş diye. 65 Kimileri de Ona
tükürmeye başladılar, Onun gözlerini
bağlayıp Onu yumruklamaya başladılar.
Dediler:
"Haydi, peygamberlik et bakalım!"
Bekçiler de Onu alıp şamarladılar.
Petrus, İsa'yı inkâr ediyor
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(Mat 26:69-75; Lu 22:56-62; Yuh
18:15-18, 25-27)
66

Bu arada Petrus aşağıdaki avluda
bulunurdu.
Derken,
Allahevinin
güdücüsünün bir hizmetçi kızı geldi. 67
Petrus'u gördü nasıl ısınırdı. Ona iyi gibi
baktıktan sonra dedi:
"Sen de o Nasıralı İsa ile birlikte idin."
68
Petrus da inkâra gelip dedi:
"Ben Onu tanımıyorum. Anlamıyorum
da ne konuşuyon!"
Ve iç avlusundan dış avlusuna geçti. (O
anda bir horoz öttü).
69

Hizmetçi kız onu görünce etrafta
duranlara gene dedi:
"Bu da onlardandır!"
70
Petrus bir daha inkâra geldi.
Az sonra etrafta duranlar gene Petrus'a
dediler:
"Sahi, sen de onlardansın, çünkü sen
de Celile'densin."
71
Bunun üzerine Petrus başladı İsa'ya
ilenmeye ve yemin etmeye,
"Sizin
konuştuğunuz
adamı
tanımıyorum" diye.
72
Ve dakkada horoz ikinci defa öttü.
Petrus da İsa'nın sözünü aklına getirdi:
'Horoz iki defa ötmeden sen beni üç
defa inkâr edecen.'
Ve bunu düşündükçe ağlamaya başladı.
Bölüm 15
İsa, Pilatus'un önünde
(Mat 27:1-2, 11-14; Lu 23:1-5; Yuh
18:28-38)
1

Sabahlayın çok erkenden Allahevinin
güdücüleri
bir
toplantı
yaptılar.
Akıldaneciler, kanun muallimleri ve

bütün parlamento da katıldılar. İsa'yı
bağlayıp götürdüler ve Pilatus'a teslim
ettiler. 2 Pilatus da Onu sorguya çekti:
"Sen misin Yahudilerin kralı?"
İsa da ona cevap verip dedi:
"Söylediğin gibidir."
3
Allahevinin güdücüleri İsa'yı çok ağır
suçladılar. 4 Pilatus Ona gene sordu:
"Cevap vermeyecen mi? Bak, ne kadar
çok şeylerle seni suçluyorlar."
5
Ama İsa daha fazla cevap vermedi,
öyle ki, Pilatus şaş baş kaldı.
6

Şimdi, her Fısıh Bayramında Pilatus
onlara hangi mapusçuyu isterseydiler
serbest brakırdı. 7 O sırada Bar-Abbas
adında bir adam başkalarla birlikte
mapusta yatardı. Hükümete karşı
ayaklanma yaptılar. Bar-Abbas da o
ayaklanma içinde katillik yapmıştı. 8 Ve
bir kalabalık Pilatus'un yanına binip
istediler, her sefer onlara nasıl yaptıysa,
şimdi de öyle yapsın. 9 Pilatus da onlara
şöyle karşılık verdi:
"İstiyor musunuz, size Yahudilerin
kralını serbest brakayım?"
10

Çünkü bilirdi ki, Allahevinin
güdücüleri İsa'yı sade kıskançlıktan için
teslim ettiler. 11 Allahevinin güdücüleri
de kalabalığı puşuturdular, Pilatus'tan
istesinler, onlara Bar-Abbas'ı serbest
braksın.
12

Pilatus cevap verip onlara bir daha
sordu:
"Peki, Yahudilerin kralı dediğiniz
adama ne istiyorsunuz yapayım?"
13
"Onu haça ger!" diye bağırdılar.
14
Pilatus onlara dedi:
"Adam ne kötülük yapmış ki!"
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Ama halk daha fazla bağırmaya başladı:
"Onu haça ger!"
15
Pilatus istedi, halkın gönlünü yapsın.
Öylelikle onlara Bar-Abbas'ı serbest
braktı. Ve İsa'yı kamçılatırıp haçta
ölmeye teslim etti.
Askerler alay ediyorlar
(Mat 27:27-31; Yuh 19:2-3)
16

Askerler İsa'yı sarayın avlusuna
götürdüler (oraya 'Pretoriyum' diyorlar).
Hem de bütün bölüğü çağırdılar. 17 Ona
ergivan renginde bir giysi giydirdiler ve
kafasına tikenlerden örülmüş bir taç
koydular. 18 Ve başladılar Onu
selamlamaya:
"Selam, ey Yahudilerin kralı!"
19
Kafasına kamışla vurdular, Ona
tükürdüler ve diz çöküp secde kıldılar. 20
Onunla eğlendikten sonra Ondan o
ergivan giysiyi çıkarıp kendi rubalarını
giydirdiler. Sonra Onu haça gerilmeye
götürdüler.
İsa, haça geriliyor
(Mat 27:32-44; Lu 23:26-43; Yuh
19:17-27)
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21

Tarladan gelen bir adam oradan
geçerdi. Adı Kireneli Simun idi
(Aleksander ve Rufus'un babası). Onu
zorladılar İsa'nın haçını taşısın. 22 İsa'yı
'Golgota' denilen bir yere götürdüler.
(Onun Türkçesi 'Kurukafa Yeri'dir). 23
İsa'ya ilaçlı şarap vermeye kalktılar, ama
onu almadı. 24 Ve Onu haça gerdiler.
Sonra Onun rubalarını paylaşmak için
onların üzerine çöp attılar, kimin olacak
diye. 25 İsa'yı haça gerdikleri vakıt saat
dokuzdu. 26 Onun suçunu gösteren bir
tabela vardı: 'YAHUDİLERİN KRALI'.
27

İsa'yla birlikte iki haydut da haça
gerdiler, biri İsa'nın sağında öbürü Onun
solunda. 28 (Böylelikle Kutsal Yazı'nın
sözü yerine geldi: 'O, kanunsuz
adamlarla bir sayıldı').
29

Oradan geçenler de kafalarını
sallayıp İsa'ya küfür ettiler:
"Hey, sen Allahevini yıkıp onu üç
günde yeniden kaldıracak adam! 30
Kendini kurtar bakalım. Haydi, haçtan
insene!"
31
Aynı onun gibi, Allahevinin
güdücüleri ve kanun muallimleri de
aralarında Onunla eğlendiler:
"Başkalarını kurtardı da, kendini
kurtaramıyor! 32 Mesih imiş! İsrail'in
kralı imiş! Ha, şimdi haçtan insin,
bakalım. Onu görelim de iman
edelim!"
İsa ile birlikte haça gerilmiş olanlar da
Ona sövdüler.
İsa ölüyor
(Mat 27:45-56; Lu 23:44-49; Yuh
19:28-30)
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33

Saat öğlen oniki olunca, bütün
devletin üzerine bir karanlık çöktü. Bu
saat üçe kadar sürdü. 34 Ve saat üç
olunca İsa çok yüksek bir sesle bağırdı:
"Eloy, Eloy, lama savahtani?" (onun
Türkçesi: "Allahım, Allahım, beni ne
için braktın?").
35
Bunun üzerine etrafta duranlardan
bazıları dediler:
"Bakın, İlyas'ı çağırıyor!"
36
Adamın biri koşup bir sünger sirke ile
doldurdu, onu bir kamışın ucuna takıp
İsa'ya içirdi. Dedi ki,
"Durun, bakalım, İlyas sahiden de
gelip Onu indirecek mi?"
37

Ve İsa çok yüksek sesle bağırıp
canını verdi. 38 Allahevindeki ayırma
perdesi yukarıdan aşağı kadar yırtılıp iki
parça oldu.

42

Akşam oldu; ve zaten hazırlık günü,
hani cumartesi gününden bir önceki gün
idi. 43 Onun için Arimateya köyünden
olan Yusuf adında biri kurajla Pilatus'a
gidip ondan İsa'nın ölüsünü istedi. Yusuf
gene, sayılmış bir akıldaneci idi ve
beklerdi, Allahın krallığı gelsin. 44
Pilatus şaştı, İsa o kadar çabuk ölsün.
Onun için yüzbaşıyı çağırtırıp ona sordu,
acaba İsa çoktan mı ölmüş diye. 45 Ve
meseleyi yüzbaşıdan öğrendikten sonra,
ölüyü Yusuf'a braktı.
46

O da keten bezleri satın aldı ve
bedeni indirdikten sonra o bezlerle sardı.
Ondan sonra Onu kayanın içine oyulmuş
bir mezara koydu. Mezarın ağzına da bir
kaya yuvarladı. 47 Mejdelli Meryem ve
Yose'nin anası Meryem gördüler, İsa'yı
nereye koydular.

39

İsa'nın tam karşısında duran yüzbaşı
dikkatla baktı, İsa nasıl canını verdi. O
zaman dedi:
"Bu adam sahiden de Allahın Oğlu
idi!"
40

Bazı kadınlar da uzaktan bakıp olup
bitenleri gördüler. Onların arasında
şunlar da vardı:
- Mejdelli Meryem
- Meryem (küçük Yakub'un ve
Yose'nin anası)
- ve Salome.
41
Bu kadınlar, İsa henüz Celile'de iken
Onun arkasından gidip, Ona hizmet
etmişlerdi. Ondan başka birçok kadın
Onunla birlikte Yeruşalim'e gelmişlerdi.
İsa mezara konuluyor
(Mat 27:57-61; Lu 23:50-56; Yuh
19:38-42)

Bölüm 16
İsa ölümden diriliyor
(Mat 28:1-8; Lu 24:1-12; Yuh 20:110)
1

Cumartesi günü geçti. Ondan sonra
Mejdelli Meryem, Yakub'un anası
Meryem ve Salome kokulu ot kök satın
aldılar. Öyle ki, gidip İsa'nın bedenini
yağlasınlar. 2 Haftanın birinci gününde
çok erkenden, güneş doğarken mezara
geldiler. 3 Birbirlerine dediler:
"Mezarın ağzındaki kayayı bizim için
kim yuvarlayacak?"
4

Bir de bakıp fark ettiler ki, o kaya
zaten bir kenara yuvarlanmıştı. Hem de
kocaman bir kaya idi. 5 Mezara girdikten
sonra sağ tarafta genç bir adam gördüler.
Beyaz bir kaftan giyimişti. Ve çok
şaştılar. 6 Adam kadınlara dedi:

MATTA 31

90

"Hiç şaşmayın! Siz haça gerilmiş Olan
Nasıralı İsa'yı arıyorsunuz. Ama O
dirildi, burada değildir. Te bakın, Onu
buraya yattırmışlardı. 7 Ama siz gidin,
Onun öğrencilerine hem de Petrus'a
deyin ki, O sizden önce Celile'ye
gidiyor. Ve size bildirdiği gibi, Onu
orada göreceniz."
8
Kadınlar dışarı çıkıp mezardan kaçtılar.
Onları bir titremek ve şaşkınlık tuttu.
Kimseye birşey söylemediler çünkü
korktular.
9

İsa, haftanın birinci gününde çok
erkenden dirildi. Ve en birinci Mejdelli
Meryem'e göründü (hani ondan yedi tane
kötü ruh çıkardıydı). 10 O da gidip İsa'yla
birlikte yaşamış olanlara haber verdi.
Onlar gene, dövünüp ağlardılar. 11 Ne
vakıt işittiler, İsa yaşarmış, hem de
Meryem'e görünmüş, hiç inanmadılar.
12

Bu işlerden sonra, İsa başka bir
biçimde onlardan daha iki kişiye
göründü. Kırlıkta yolculuk yapmakta
idiler. 13 Onlar da gidip öbürlerine haber
verdiler. Ama onlara da inanmadılar.
14

Daha sonra İsa kendisi onbirlere
göründü, tam sofraya oturmuşken. Onları

LUKA
Bölüm 1
Luka İncili nasıl yazıldı
1

Kıymetli Teofilos!

Çok kişi başladı, aramızda kabul
edilen şeyleri toplayıp yazmaya. 2 Tıpkı
baştan beri gören şahitler ve Allah
90

azarladı iman etmedikleri ve yürekleri
sert oldukları için. Çünkü O dirildikten
sonra,
kendisini
gören
kişilere
inanmadılar.
Bütün dünyaya gidin!
(Mat 28:16-20; Lu 24:36-53; Yuh
20:19-23; Ap.İşl. 1:6-11)
15

Ve İsa onlara dedi:
"Bütün dünyaya gidin ve 'iyi haberi'
bütün insanlara bildirin. 16 Kim iman
edip vaftiz olursa, o kurtulacak. Ama
kim iman etmezse, o davalanacak. 17
İman edenlerin yanında şu mucizeler
de bulunacak: benim adımla kötü
ruhları uğratıracaklar, yeni dillerde
konuşacaklar. 18 Yılanları elleyecekler,
ve birhangi otalaklı şey içtiler mi,
onlara zarar vermeyecek. Ellerini
hastaların üzerine koydular mı, onlar
düzelecekler."
19

Ve öylelikle Rab İsa onlara
konuştuktan sonra göke alındı ve Allahın
sağında oturdu.
20

Onlar da çıkıp haberi her yerde
bildirdiler. Rab onlarla birlikte işledi ve
haberin arkasından gelen mucizelerle
haberi doğruladı.
sözünün
hizmetçileri
bize
nasıl
anlattılarsa. 3 Madem öyle, ben de her
şeyi baştan dikkatla araştırdım; ve karar
verdim, sana her şeyi sırayla yazayım. 4
Öyle ki, sana öğrettikleri şeylerden için
tam doğruluğu bilesin.
Yahya'nın doğumu bildiriliyor
5

idi.

Yahudiye sancağının kralı Hirodes
Onun günlerinde Allahevinde
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Zekeriya adında bir görevli vardı.
'Abiya' denilen grubundan idi. Onun
karısı Harun kızlarından idi ve adı
Elizabet idi. 6 Onlar ikisi de Rabbin
bütün buyruklarını ve istediklerini
yerine getirirdiler. Allahın gözünde
doğru ve kusursuz kişiler idi. 7 Ama
Elizabet kısırdı, kızanları olmazdı. İkisi
de çok yaşlı idiler.
8

Bir gün, Allahın önünde hizmet
ederken, sıra Zekeriya'nın grubuna
geldi. 9 Allahevinin görevlilerinin
adetine göre çöp atıldı. Zekeriya da
Rabbin evine girip orada duman yaksın
diye seçildi. 10 Ne zaman duman kurbanı
yakıldı, o saatte halktan büyük bir
kalabalık dışarıda durup dua ederdi. 11
Ve Rabbin bir meleği ona göründü; tam
duman kurban yerinin sağında dururdu.
12
Onu görünce Zekeriya'nın üzerine
büyük bir sıkıntı, fena bir korku geldi. 13
Ama melek ona dedi ki,
"Ey Zekeriya, korkma artık! Çünkü
yalvarışın işitildi: karın Elizabet sana
bir çocuk doğuracak. Onun adını
Yahya koyacaksın. 14 Sen de
sevinecen, coşacan. Onun doğmasına
çok kişi sevinecek. 15 Çünkü o, Rabbin
önünde büyük olacak. Hiç şarap ya da
içki içmeyecek. Daha anasının
karnında iken Kutsal Ruh ile dolu
16
olacak.
İsrail
oğullarından
birçoğunu onların Allahı olan Rab'be
geri döndürecek. 17 Rabbin önünden
gidecek. İlyas'ın ruhu ve kuvveti onda
olacak.
Öyle
ki,
babalarının
yüreklerini
yeniden
kızanlarına
döndürecek. Seslemeyenleri de doğru
kişilerin aklına döndürecek. Böylelikle

Rabbe
hazırlanmış
bir
halk
yetiştirecek."
18
Zekeriya da meleğe şöyle dedi: "Peki,
nasıl anlayacam, bu doğrudur? Çünkü
ben yaşlı bir adamım, karımın yaşı da
çok ilerlemiş."
19
Melek ona cevap verip dedi ki, "Ben
Allahın önünde duran Cebrail'im. Sana
konuşayım, bu iyi haberi vereyim diye
gönderildim. 20 Ve işte, senin dilin
tutulacak. Bu şeyler ne zaman
olacaksa,
o
güne
kadar
konuşamayacan. Çünkü inanmadın
benim sözlerime, ki onların olacağı
vakıt bellidir."
21

İnsanlar da Zekeriya'yı bekleyip,
niçin Allahevinde geçe kalıyor diye
merak ettiler. 22 Ama ne zaman dışarı
çıktı, onlarla konuşamadı. Anladılar ki,
Allahevinde bir görüntü gördü. O da
dilsiz kalıp, onlara elleriyle anlatırmaya
başladı. 23 Böylelikle Allahevindeki
hizmet günleri bitince, kendi evine
döndü.
24

O günlerden sonra, onun karısı
Elizabet gebe kaldı. Ama beş ay evden
dışarı çıkmadı. Dedi ki,
25
"Bunu Rab benim için yaptı! Bu
günlerde bana dikkat çevirdi; ehalenin
önünde rezilliğimi kaldırdı."
İsa'nın doğumu bildiriliyor
26

Altıncı ayda Allah, melek Cebrail'i,
Celile'deki Nasıra kasabasına yolladı. 27
Orada delikanlı bir kız vardı. O da
Davud'un cinsinden olan Yusuf adında
bir adama nişanlı idi. Kızın adı Meryem
idi. 28 Melek girip şöyle dedi:

MATTA 31

"Selam sana, ey şanslı kız! Rab
seninledir."
29
Ama Meryem bu söze çok fazlasına
şaştı.
'Bu ne biçim selam?' diye hep
düşünürdü.
30
Melek de ona dedi ki,
"Meryem, korkma. Çünkü Allahın
gözünde iyi göründün. 31 Ve işte, gebe
kalacan. Senin bir çocuğun olacak.
Onun adını da İsa koyacaksın. 32 O
büyük olacak, 'En yüksek Olan'ın
Oğlu' diye çağrılacak. Rab Allah da
Ona dedesi kral Davud'un iskemlesini
verecek. 33 Yakup soyu üzerine
sonsuza kadar krallık sürecek,
krallığının sonu hiç gelmeyecek."
34
Meryem meleğe şöyle dedi:
"Ama bu nasıl olacak ki? Ben el
değmemiş bir kızım."
35
Melek de ona cevap verip dedi ki,
"Kutsal Ruh senin üzerine gelecek. 'En
yüksek Olan'ın kuvveti, senin üzerine
gölge salacak. İşte, tam onun için
doğacak evladına 'Kutsal' diyecekler,
'Allahın Oğlu' diyecekler.
36
Bak, senin hısımlarından Elizabet
var ya. O da yaşlılığında gebe kaldı,
onun bir oğlu olacak. Kısır dedikleri
kadın şimdi altıncı ayında. 37 Çünkü
Allah için olmayacak şey yoktur."
38
Meryem de dedi ki,
"İşte, ben Rabbin emirindeyim. Sen
bana nasıl dedin, öyle olsun."
Melek de onun yanından ayrıldı.
Elizabet'e ziyaret
39

O günlerde Meryem kalkıp alatladı,
Yahudiye sancağının balkanlık tarafında
92
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bulunan bir kasabaya gitsin. 40
Zekeriya'nın evine girip Elizabet'e selam
verdi. 41 Ve öyle oldu ki, Elizabet
Meryem'in selamını işitince, onun
karnındaki bebek fırladı. Elizabet de
Kutsal Ruh'la doldu. 42 Yüksek sesle
bağırarak şöyle dedi:
"Kadınlar arasında en mutlusun, ne
mutlu da senin karnındaki bebeğe. 43
Ve nereden bana o şans ki, Rabbimin
anası bana geliyor? 44 Çünkü işte, ne
zaman
senin
selamının
sesi
kulaklarıma geldi, tam o zaman bebek
karnımda sevinçle fırladı. 45 Ne mutlu
o kadına ki, Rab ona ne konuşmuştu
olacak diye iman etti."
46

Meryem de şöyle konuştu:
"Canım Rabbi yükseltiriyor,
47
Ruhum kurtarıcım Allahla seviniyor.
48
Kulunun düşkünlüğüne dikkat
çevirdi.
İşte, bundan sonra bütün kuşaklar
beni mutlu sayacak.
49
Çünkü 'Kuvvetli Olan' benim için
büyük işler yaptı.
Kutsaldır Onun adı.
50
Onun merhameti kuşaktan kuşağa
Ondan korkan kişilerin üzerinde
duruyor.
51
O, kendi eli ile kuvvetli işler yaptı.
Yüreğinde yükseklik düşünenleri
darmadağın etti.
52
O, kralları iskemlelerinden aşağı attı
ve düşkünleri yükseltirdi.
53
Aç olanları iyiliklerle doyurdu,
zenginleri gene boş ellerle geri
çevirdi.
54
Kendi merhametini andı, kulu olan
İsrail'e yardım etti.
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55

Hani nasıl dedelerimize söz verdiydi:
İbrahim'e ve onun evlatlarına
sonsuza kadar merhamet edeceydi."

56

Meryem de üç ay kadar Elizabet'in
yanında kaldı. Sonra evine döndü.
Yahya'nın doğumu
57
Elizabet'in doğurma vaktı gelince,
bir erkek çocuğu doğurdu. 58 Komşuları
ve hısımları duydular, Rab ona ne kadar
büyük bir iyilik yaptı. Onunla beraber
çok sevindiler. 59 Sonra da öyle oldu ki,
sekizinci gün, çocuğu sünnet etmek için,
toplantı yaptılar. Ona babasının adını
Zekeriya vereceklerdi. 60 Anası cevap
verip dedi ki,
"Hayır, olamaz! Onun adı Yahya
olacak."
61
Ona dediler:
"Ama senin hısımların arasında öyle
ad yok ki!"
62
Çocuğun babasına ellerle konuşup,
onun adı ne olsun diye sordular. 63 O da
istedi, bir yazı tahtası getirsinler.
Üzerinde şöyle yazdı:
"Onun adı Yahya."
Herkes de şaşıp kaldı. 64 Dakkada onun
ağzı açıldı ve dili çözüldü. O da Allahı
övüp konuşmaya başladı. 65 Aynı
mahallede oturanların hepsine büyük bir
korku geldi. Yahudiye sancağının
balkanlık tarafında her yerde bütün bu
meseleleri konuşurdular. 66 Ve her kim
bu meseleleri işitmişse onları aklında
tutardı. Dediler ki,
"Bakalım, bu çocuğa ne olacak."
Çünkü Rabbin kuvveti açık açık onunla
beraber idi.

67

Ve babası Zekeriya Kutsal Ruh'la
dolup peygamberlik etti. Dedi ki,
68
"İsrail'in Allahına, Rab'be şanlar
olsun.
Çünkü aramıza geldi.
Kendi halkını yeniden satın alıp
kurtuluş getirdi.
69
Hizmetçisi Davud'un cinsinden
bizim için kuvvetli bir kurtarıcı
yükseltirdi.
70
Hani, kutsal peygamberlerin
ağzından eskiden nasıl söz
verdiydi:
71
Düşmanlarımızdan, bizden
azetmeyenlerin hepsinden kurtuluş
getireceydi.
72
Dedelerimize merhamet
göstereceydi,
kutsal anlaşmasını, 73 İbrahim
dedemize ettiği yeminini anacaydı.
74
Yemin etmişti ki, bizi
düşmanlarımızın elinden
kurtaracaydı.
İzin vereceydi ki, korku olmadan
Ona hizmet edelim.
75
Kutsallık ve doğruluk içinde ömür
boyunca Onun önünde hizmet
edelim.
76
Sen de, ey çocuk,
'En Yüksek Olan'ın peygamberi
diye çağrılacan.
Rabbin önünden gidecen, Onun
yollarını hazırlayasın diye.
77
Onun halkına bildirecen ki, günahları
af edilecek de, öyle kurtulacaklar.
78
Çünkü Allahımız merhamet ve acıma
ile doludur.
O merhametle 'Yükseklerden
Doğan Güneş' bize gelecek.
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94

Karanlık ve ölüm gölgesinde
oturanların üzerine parlasın diye,
ayaklarımızı barış yollarında gütsün
diye."

80

Çocuk da büyümeye ve ruhta
kuvvetlenmeye devam etti. İsrail
halkının önüne çıkacaktı; ama o güne
kadar ıssız yerlerde yaşadı.
Bölüm 2
İsa nasıl doğdu
(Mat 1:18-25)
1

O günlerde Emperator Avgustus'un
bir buyruğu çıktı, bütün dünyanın
insanları sayılsın diye. 2 (Bu, birinci
sayım idi. O vakıt Suriye sancağının
güdücüsü Kiriniyus idi.) 3 Herkes bu
sayım için kendi memleketine yazılmaya
gitti. 4 Yusuf da yazılmak için Celile
sancağındaki Nasıra kasabasından kalktı
ve Yahudiye sancağındaki Beytlehem
denilen Davud'un kasabasına gitti,
çünkü Davud'un cinsi ve hanesinden idi.
5
Yanına nişanlısı olan Meryem'i de aldı.
Meryem de gebe idi. 6 Onlar orada iken,
Meryem'in günleri doldu doğum yapsın.
7
Böylelikle birinci kızanını doğurdu, o
da bir çocuk oldu. Onu bezlere sarıp bir
yemliğe yattırdılar, çünkü handa onlara
yer kalmamıştı.
8

Aynı o taraflarda kırlıkta çobanlar
vardı. Geceleyin uymayıp sürülerine
bakmakta idiler. 9 Birden Rabbin bir
meleği onların önünde durdu ve Rabbin
şanlılığı onların etrafında şılladı. Büyük
bir korkuya düştüler. 10 Melek de onlara
dedi:
94

"Korkmayın! İşte, ben size sevinçli bir
haber veriyorum; bütün halk da
sevinecek. 11 Çünkü sizin için bugün
Davud'un kasabasında bir kurtarıcı
doğdu. O da Rab Mesihtir. 12 Sizin için
nişan şu olacak: kundağa sarılmış ve
yemlikte yatan bir bebek bulacanız."
13

Ve dakkada meleğin yanında
kalabalık bir gök ordusu göründü.
Allahı övüp şöyle dediler:
14
"En yüksek olan Allaha şanlar olsun.
Yeryüzünde de Allah kimden razı
ise, onlara barış olsun."
15

Melekler onların yanından ayrılıp
göke çekildikten sonra çobanlar
birbirlerine dediler:
"Haydi, doğru Beytlehem'e gidelim.
Rab bize ne bildirdi, neymiş bakalım."
16
Koşarak geldiler, sora sora Meryem'le
Yusuf'u hem de yemlikte yatan bebeği
buldular. 17 Onu gördükten sonra, her
tarafa yaydılar, bebekten için onlara
neler anlatıldıydı. 18 Bunları da kim
duymuşsa çobanların anlattıklarına şaşıp
kaldı. 19 Ama Meryem bütün bu şeyleri
dikkatla düşünüp yüreğinde sakladı. 20
Çobanlar da yerlerine dönerken, Allahı
şanlayıp övdüler. Çünkü ne duymuşlar,
ne görmüşlerse, tam onlara anlatırıldığı
gibi oldu.
21

Sekiz gün sonra çocuğun sünnet
etme vaktı gelmişti. O zaman ona 'İsa'
adını verdiler. Ki, melek de çocuk daha
anasının karnına düşmezden önce aynı
adı vermişti.
Bebek İsa Allahevinde
22

Musa'nın kanununa göre onların
paklanma
günleri
dolunca
onu
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Yeruşalim'e getirdiler, onu Rabbe
adamak için. 23 (Rabbin kanununda
şöyle yazıyor: 'Ana karnını açan birinci
olarak doğan her erkek çocuk Rabbe
kutsal sayılacak.') 24 Hem de Rabbin
kanununda denildiği gibi: 'Bir çift
güvercin, ya da iki güvercin yavrusu'
kurban olarak vereceklerdi.
25

Ve işte, Yeruşalim'de Simeon
adında bir adam vardı. O dürüst bir
Allah adamı idi. Hep beklerdi, İsrail'in
zor günleri bitsin. Kutsal Ruh da onun
üzerinde idi. 26 Kutsal Ruh ona
göstermişti ki, Rabbin Mesihini
görmeden ölmeyeceydi. 27 Ruh'un
gütmesi ile Allahevine girdi. Küçük
İsa'nın anası ve babası da aynı dakkada
çocuğu getirdiler, Allah kanunundaki
adet yerine gelsin diye. 28 O dakkada
Simeon onu kucağına alıp Allahı övdü.
Dedi ki,
29
"Ya Rab, nasıl söz verdiydin, şimdi
brak hizmetçini,
rahatlık içinde gitsin.
30
Çünkü gözlerim senin kurtarışını
gördü.
31
Onu bütün milletlerin önünde
hazırladın.
32
Allahsız milletlerin şafağı O olacak,
ve senin halkın İsrail'in şanı O
olacak."
33

İsa'nın anası ve babası şaşıp kaldılar,
İsa'dan için neler söylendi. 34 Simeon da
onları mubarekledi. Çocuğun anası
Meryem'e de dedi ki,
"Bak, bu çocuk niçin verildi:
İsrail'de birçok kişi düşsün,
birçok kişi de yükselsin diye verildi.
Hem de herkesin karşı geldiği bir
nişan olsun diye verildi.

35

(Senin canını da bir kılıç delip
geçecek).
Bütün bunlar olacak ki,
çoğu kişinin yüreklerindeki
düşünceleri meydana çıksın."

36

Aşer cinsinden, Fanuel'in kızı, Anna
adında bir kadın peygamber vardı. Çok
yaşlı idi. Evlendikten sonra yedi sene
kocası ile yaşamıştı. 37 Sonra dul kalıp
seksen dört yaşına gelmişti. O,
Allahevinden hiç ayrılmazdı. Gece
gündüz oruç ve dualarla Allaha hizmet
ederdi. 38 Ve tam o dakkada yaklaşıp
Allaha şükür etmeye başladı. Ve
Yeruşalim'in kurtuluşu için bekleyen
kişilere hep o çocuktan için anlatmaya
devam etti.
39

Ne zaman Rabbin kanununa göre
her şeyi yapmaya bitirdiler, Celile'ye
kendi
kasabaları
olan
Nasıra'ya
döndüler. 40 Çocuk büyümeye ve
kuvvetlenmeye devam etti. Aklı da
büyüdü, ve Allahın merhameti onun
üzerinde idi.
Delikanlı İsa Allahevinde
41

Onun anası ve babası her sene
Yahudilerin
Kurtuluş
Bayramı
zamanında Yeruşalim'e giderdiler. 42
Çocuk da onikinci yaşını doldurunca,
gene bayram adetine göre oraya çıktılar.
43
Bütün bayram günlerini orada
geçirdiler. Sonra onlar eve dönerken,
küçük İsa Yeruşalim'de kaldı. Ama
anası ve babası onu fark etmediler. 44
Sandılar ki, hısımlarının yanında imiş.
Bir günlük yol aldılar. Sonra onu
hısımları ve arkadaşlarının arasında
aramaya başladılar. 45 Onu bulamayınca,
aramak için Yeruşalim'e döndüler.
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46

Ve öyle oldu ki, üç gün sonra Onu
Allahevinde buldular. Muallimlerin
ortasında otururdu. Hem onları seslerdi,
hem de onlara sorular sorardı. 47 Onu
sesleyenler de Onun anlayışına ve
verdiği cevaplarına şaşıp kaldılar. 48
Anası ve babası Onu görünce şaştılar.
Anası da Ona dedi ki,
"Oğlum! Bize niçin böyle yaptın?
Baban ve ben senin için korktuk; seni
her yerde aradık."
49
O da onlara dedi ki,
"Ne için beni aradınız? Bilmez mi
idiniz ki, ben lazım Babamın evinde
olayım?"
50
Ama onlar Onun bu sözünü
anlayamadılar. 51 O da onlarla inip
Nasıra'ya geldi. Onları seslemeye devam
etti. Anası bütün bu şeyleri yüreğinde
sakladı. 52 İsa akılda ve boyda büyümeye
devam etti. Allahın ve insanların
sevgisini kazandı.
Bölüm 3
Yahya halkı tövbeye çağırıyor
(Mat 3:1-12; Mar 1:1-8; Yuh 1:19-28)
1

2
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- Tiberius Sezar onbeş senelik
emparator iken,
- Pontuslu Pilatus Yahudiye
sancağının güdücüsü iken,
- Hirodes Celile'nin sancak kralı
iken,
- onun kardeşi Filip İturea ve
Trahonitis'in sancak kralı iken,
- Lisaniyas Abilinis'in sancak kralı
iken,
- Annas ile Kayafas Allahevinin
güdücüleri iken,

o vakıt Allahın sözü ıssız yerlerde
yaşayan Zekeriyaoğlu Yahya'ya geldi. 3
O da bütün Yordan ırmağının
etrafındaki memleketleri gezdi. Halka
bildirirdi, tövbe için ve günahtan af
edilmek için vaftiz olsunlar. 4 Aynı
peygamber İşaya'nın kitabında yazıldığı
gibi:
"Issız yerlerde biri şöyle bağırıyor:
Rabbin yolunu hazırlayın, Onun
patikalarını dümdüz yapın.
5
Her dere doldurulacak, her balkan ve
her tepe alçaltılacak,
Yamuk yollar doğrultulacak, düz
olmayan yollar dümdüz olacak
6
Ve bütün insanlık Allahın kurtarışını
görecek."
7

Büyük kalabalıklar vaftiz olmak için
Yahya'ya geldiler. O zaman onlara şöyle
dedi:
"Vay size yılan soyu! Size kim akıl verdi,
gelecek öfkeden kaçasanız? 8 Onun için,
en peşin yaşamanızda tövbeye uygun
değişiklikler yapın. Ve hiç kalkmayın,
kendi kendinize şöyle diyesiniz: 'Bizim
dedemiz İbrahim.' Ben size diyorum,
Allah o kadar kuvvetli ki, bu taşlardan
bile İbrahim'e evlatlar çıkarabilir. 9 Hem
de, balta zaten ağaçların köküne dayandı.
Onun için, hangi ağaç iyi yemiş
vermezse, o ağaç kesilip ateşe atılacak."
10

Kalabalıklar Yahya'ya sorular
sorardı. Mesela şunu:
"O zaman biz ne lazım yapalım?"
11
O da onlara hep şöyle derdi:
"Kimde varsa iki anteri, paylaşsın
onunla kimde hiç yok. Kimde yiyecek
varsa, aynısını yapsın."
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12

Bazı gümrükçüler de vaftiz olmaya
geldiler. Ona dediler ki,
"Muallim, biz ne yapalım?"
13
Onlara şöyle dedi:
"Size ne kadar buyrulmuşsa, ancak o
kadar, daha fazla toplamayın."
14
Askerlerden de ona gelip sordular,
"Ya biz? Biz de ne yapalım?"
Onlara dedi ki,
"Zorla hiç kimseden para toplamayın.
Kimseyi de yalandan suçlamayın. Ne
kadar alırsanız, o kadar size yeter
olsun."
15

Şimdi halk tam birşeyler beklerdi.
Herkes yüreğinde Yahya için şöyle
düşündü:
"Acaba Mesih bu mu?"
16
Yahya da onlara cevap verip herkese
dedi:
"Ben mi? Ben sizi su ile vaftiz
ediyorum. Ama biri geliyor ki, benden
daha kuvvetlidir. Benim hakkım yok
bile, onun pabuçlarının bağlarını
çözeyim. Ama O, sizi Kutsal Ruhla ve
ateşle vaftiz edecek. 17 Onun küreği
elindedir. Harman yerini iyice
temizleyecek. Buğdayı ambarlarına
toplayacak. Ama samanı hiç sönmeyen
ateşle yakıp bitirecek."
18

Yahya daha birçok sözlerle iyi
haberi halka anlattı. 19 Ama sancak kralı
Hirodes, kardeşinin karısı Hirodiya'yı
almıştı. Yahya onu bu mesele için ve
daha ne kadar kötülükler yapmışsa, hep
azarlardı. 20 Hirodes de bütün
kötülüklerine bir tanesini daha kattı:
Yahya'yı mapusa attı.
İsa vaftiz oluyor

(Mat 3:13-17; Mar 1:9-11)
21

Ve öyle oldu ki, bütün halk vaftiz
olurken, İsa da vaftiz oldu. Ve O ne
vakıt dua etti, gök açıldı, 22 Kutsal Ruh
bir güvercin gibi, bedence görünür bir
biçimde onun üzerine indi. Ve gökten
bir ses geldi:
"Sen benim sevgili Oğlumsun. Seninle
ferahlanıyorum."
İsa'nın soyu
(Mat 1:1-17)
23

İsa ne vakıt işine başladı, kendisi
aşağı yukarı otuz yaşında idi. Sandılar
ki, o Yusuf'un oğlu imiş. Yusuf da Eli
oğlu, 24 Matat oğlu, Levi oğlu, Malki
oğlu, Yanay oğlu, Yusuf oğlu, 25
Matitiya oğlu, Amos oğlu, Nahum oğlu,
Hesli oğlu, Nagay oğlu, 26 Mahat oğlu,
Matitiya oğlu, Şimi oğlu, Yose oğlu,
Yoda oğlu, 27 Yohanan oğlu, Reşa oğlu,
Zerubabel oğlu, Şaltiyel oğlu, Neri oğlu,
28
Malki oğlu, Addi oğlu, Kosam oğlu,
Elmadam oğlu, Er oğlu, 29 Yeşu oğlu,
Eliyezer oğlu, Yorim oğlu, Matat oğlu,
Levi oğlu, 30 Simeon oğlu, Yahuda oğlu,
Yusuf oğlu, Yonam oğlu, Elyakim oğlu,
31
Mala oğlu, Menna oğlu, Matata oğlu,
Natan oğlu, Davut oğlu, 32 Yeşay oğlu,
Obed oğlu, Boaz oğlu, Salmon oğlu,
Nahşon oğlu, 33 Aminadab oğlu, Ram
oğlu, Hesron oğlu, Peres oğlu, Yahuda
oğlu, 34 Yakup oğlu, İshak oğlu, İbrahim
oğlu, Terah oğlu, Nahor oğlu, 35 Seruk
oğlu, Reyu oğlu, Pelek oğlu, Eber oğlu,
Şalah oğlu, 36 Kenan oğlu, Arfahşat
oğlu, Sam oğlu, Nuh oğlu, Lamek oğlu,
37
Metuşelah oğlu, Hanok oğlu, Yaret
oğlu, Mahalalel oğlu, Kenan oğlu, 38
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Enoş oğlu, Şit oğlu, Adem oğlu, Allah
oğlu idi.
Bölüm 4
Şeytan İsa'yı deniyor
(Mat 4:1-11; Mar 1:12-13)
1
İsa Kutsal Ruh ile dolu olarak
Yordan ırmağından döndü. Ruh da onu
ıssız yerlere getirdi. 2 Kırk gün, kırk
gece Şeytan onu denedi. O günler içinde
İsa hiç bir şey yemedi. O günlerin
sonunda acıktı. 3 Şeytan da Ona dedi ki,
"Madem sen Allahın Oğlusun, söyle
de bu kaya ekmek olsun."
4
İsa da ona şöyle cevap verdi:
"Kitap'ta yazıyor ki, 'İnsan sade
ekmekle yaşamaz.'"
5

Gene Şeytan onu yüksek bir yere
getirdi. Oradan dakkada dünyanın bütün
krallıklarını gösterdi. 6 Şeytan Ona dedi:
"Bak, bütün bunların üzerine ben sana
güdücülük verecem. Hem de bütün
zenginlikleri ile beraber. Çünkü bunlar
hepsi bana teslim edildi. Ben de kime
istersem, ona veririm. 7 Onun için,
eger benim önümde bana taparsan,
bütün bunlar senin olacak."
8
İsa ona cevap verip dedi,
"Kitap'ta şöyle yazıyor:
'Rab senin Allahındır - Ona
tapacaksın, sade Ona kulluk
edeceksin.'"
9

Gene Şeytan Onu Yeruşalim'e
getirdi. Allahevinin en yüksek tepesine
çıkardı. Sonra dedi ki,
"Madem sen Allahın Oğlusun, kendini
buradan aşağı at. 10 Çünkü Kitap'ta
diyor ki,
98

'Meleklerine senden için buyuracak,
seni korusunlar.'
11
Hem de şöyle diyor:
'Seni ellerinin üstünde taşıyacaklar,
ayağını birhangi taşa çarpmayasın
diye.'"
12
İsa da ona cevap verip dedi ki,
"Allah şöyle diyor:
'Rab
senin
Allahındır,
Onu
denemeyeceksin.'"
13
Bütün bu denemeleri bitirdikten sonra
Şeytan, İsa'dan ayrıldı. Ama sade bir
zaman için.
İsa halka konuşmaya başlıyor
(Mat 4:12-17; Mar 1:14-15)
14

İsa, Kutsal Ruh'un kuvveti ile
beraber Celile'ye döndü. Ve Onun adı
bütün oralara yayıldı. 15 Onların
duahanelerinde ders vermeye başladı.
Herkes de onu övdü. 16 Böylelikle kendi
kasabasına Nasıra'ya geldi. Orada
büyümüştü. Her zaman yaptığı gibi,
cumartesi gününde duahaneye gitti.
Sonra da okumak için ayağa kalktı. 17
Ona İşaya peygamberinin kitabını
verdiler. Kitabı açıp şu ayetleri buldu:
18
'Rabbin Ruhu benim üzerimdedir:
Çünkü beni meshetti, fukaralara iyi
haberi getireyim diye.
Beni yolladı, mapusta olanlara
'çıkabilirsiniz' ve körlere
'göreceğiniz' ilan edeyim diye,
ezilenleri serbest edeyim diye,
19
Rabbin sevinç ve kurtuluş senesini
ilan edeyim diye.'"
20

Sonra İsa kitabı kapadı, onu toplantı
güdücüsüne geri verdi ve oturdu.
Duahanede herkes gözlerini Ona
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dikmişti. 21 O da onlara şöyle
konuşmaya başladı:
"Bugün bu ayetler, nasıl onları
işittiniz, dakkada yerine geliyor."
22

Herkes İsa'dan için iyi konuşmaya
başladı. Onun ağzından çıkan merhamet
dolu sözlere şaşıp kaldılar. Birbirlerine
dediler ki,
"Bu Yusuf'un oğlu değil mi?"
23

O da onlara dedi:
"Biliyorum,
bana
şu
sözü
söyleyeceğiniz: Hani bir atasöz var ya:
'Ey doktor, en peşin kendini iyileştir'.
Kefernahum'da neler oldu duyduk.
Şimdi de kendi kasabanda da aynı
işleri yapsana!"
24
İsa şöyle devam etti:
"Size çok doğru bir şey söyleyeyim:
hiç bir peygamber kendi kasabasında
hoş karşılanmaz!
25
Size çok doğru bir şey
söyleyeyim: İlyas peygamberinin
zamanında İsrail'de çok dul kadınlar
vardı. Hani, o günlerde üç sene altı ay
hiç yağmur yağmamıştı, bütün
memlekete büyük bir kıtlık gelmişti. 26
Ve yine de İlyas onların hiç birine
gönderilmedi.
Ama
Sidon
memleketine, Zarefat kasabasına,
orada oturan dul bir kadına gönderildi.
27
Hem de, Elişa peygamberinin
zamanında İsrail'de çok lepralılar
vardı. Ama onların hiç biri
paklanmadı, ancak Suriyeli Naaman
paklandı."
28

Bunu duyunca duahanede oturan
herkes çok fena kızmaya başladı. 29
Kalkıp İsa'yı kasabadan uğratırdılar.
Onların kasabası bir tepenin üzerinde

kurulmuştu. İsa'yı o tepenin çak
yukarısına götürdüler. Onu oradan
uçurumdan aşağı atmak istediler. 30 Ama
İsa onların ortasından geçip yoluna
devam etti.
İsa, bir kötü ruh kovuyor
(Mar 1:21-28)
31

Böylelikle Celile'nin Kefernahum
kasabasına indi. Oradakilere cumartesi
gününde ders verdi. 32 Onlar da İsa'nın
öğretişine şaş baş kaldılar. Çünkü Onun
sözlerinde kuvvet vardı.
33

Ve duahanede kötü ve mundar ruhlu
bir adam vardı. Çok yüksek sesle
bağırıp dedi ki,
34
"Çekil, sen Nasıralı İsa! Seninle ne
işimiz var ki? Bizi yok etmeye mi
geldin? Sen kimsin biliyorum ben Allahn Kutsalısın!"
35
İsa da onu azarladı. Dedi ki,
"Sus! Çık o adamdan!"
Kötü ruh, o adamı herkesin önünde
yere yıktı. Sonra ona hiç zarar vermeden
ondan çıktı. 36 Hepsi de şaşkına
döndüler. Birbirleri ile söyleşmeye
başladılar:
"Bu ne biçim söz idi? Bu adamın sözü
geçerli:
kuvvetle
kötü
ruhlara
buyuruyor, onlar da çıkıyor."
37
Ve İsa'dan için haber bütün oralara
yayıldı.
İsa, çok hastaları iyileştiriyor
(Mat 8:14-17; Mar 1:29:34)
38
İsa da kalkıp duahaneden çıktı.
Simun'un evine girdi.
Simun'un
kaynanası yüksek ateşle hasta idi. Onun
için İsa'ya yalvardılar. 39 Onun üzerine

MATTA 31

100

eğilip ateşi azarladı. Ateş de ondan
çıktı. Kadın dakkada kalkıp onlara
hizmet etti.
40

Güneş batarken türlü türlü
hastalıkları olan ehaleden ne kadar
kişiler varsaydı İsa'ya getirdiler.
Herkesin üstüne elini koydu, herkesi
iyileştirdi. 41 Birçoklarından da kötü
ruhlar çıktı. Kuvvetli bir sesle şöyle
bağırdılar: "Sen Allahın Oğlusun!" İsa
onları
azarladı,
izin
vermezdi
konuşsunlar. Çünkü bilirdiler, açan
Mesih odur.
İsa bütün Yahudi halkına konuşuyor
42

Gün doğunca onlardan ayrılıp sessiz
bir yere gitti. Kalabalıklar da onu
aradılar. Ona gelip istediler, bir daha
onlardan ayrılmasın. 43 Ama onlara dedi
ki,
"Lazım Allahın krallığının iyi haberi
öbür kasabalarda da anlatayım. Zaten
onun için gönderildim."
44
İsa, Yahudilerin bütün memleketinde,
duahanelerde hep konuşmaya devam
etti.
Bölüm 5
İsa sefte öğrenciler çağırıyor
(Mat 4:18-22; Mar 1:16-20)

da oturup halka kayıktan ders vermeye
başladı. 4 Konuşmasını bitirince,
Simun'a dedi ki,
"Derin sulara ayda, serpmelerinizi
orada indirin, balık tutasınız."
5
Simun cevap verip dedi:
"Efendim, bütün gece çok sıkı çalıştık,
gene de bir şey yakalayamadık. Ama
madem sen söylüyorsun, serpmeleri
indirecem."
6

Onu yaptıktan sonra o kadar çok
balık tuttular ki, serpmeleri yırtılmaya
başladı. 7 Öbür kayıkta çalışan
arkadaşlarına el attılar, gelip yardım
etsinler diye. Geldiler, her iki kayığı da
doldurdular, öyle ki, az kalsın
batacaydılar. 8 Simun Petrus bunları
görünce İsa'nın ayaklarının dibine düştü
ve dedi:
"Ey Efendimiz, ayrıl benden. Ben
günahlı bir adamım."
9
Çünkü o ve arkadaşları şaşkınlığa
döndüler, o kadar çok balık tutmuşlar
diye. 10 Simun'un ortakları olan Zebedi
oğulları Yakup ve Yuhanna'ya da öyle
oldu. Ve İsa Simun'a dedi:
"Korkma, bundan sonra insanları
tutacan."
11
Kayıkları toprağa çektiler, herşeyi
brakıp İsa'nın arkasından gittiler.
Lepralı bir adam

1

Ve öyle oldu ki İsa, Ginesar gölünün
kenarında dururdu. Kalabalıklar da
Allahın haberini işitmek için, Onun her
yanını sarıp Onu sıkıştırdılar. 2 İsa gölün
kenarında iki kayık gördü. Ama
balıkçılar oradan çıkmıştı, serpmelerine
temizlik yapardılar. 3 Bu kayıkların biri
Simun'un idi. İsa ona binip, Simun'a
yalvardı, kenardan biraz içeri girsin. İsa
100

(Mat 8:1-4; Mar 1:40-45)
12

Ve öyle oldu ki, İsa kasabaların
birinde iken, işte orada lepra dolu bir
adam vardı. İsa'yı görünce yüzüstü yere
kapandı ve İsa'ya şöyle yalvardı:
"Ey Efendimiz! İstersen beni temiz
kılabilirsin."
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13

İsa da elini uzatıp adama dokundu.
Dedi ki,
"İstiyorum. Temiz ol!"
Dakkada lepra ondan ayrıldı. 14 İsa ona
kimseye anlatmasın diye ısmarladı:
"Şimdi git, kendini Allahevindeki
görevliye göster. Musa'nın buyurduğu
gibi, kendin için bir paklanma kurbanı
getir. Onlara şahitlik olsun."
15

Ama İsa'dan için haber daha da çok
yayıldı. Ve büyük kalabalıklar Ona
geldiler,
Onu
seslesinler
ve
hastalıklarından şifa bulsunlar diye. 16 O
gene, çoğu defa saklıdan ayrılıp ıssız
yerlere dua etmeye gitti.
İnmeli bir adam
(Mat 9:1-8; Mar 2:1-12)
17

Bir gün İsa ders verirken şöyle bir
şey oldu: Ferisiler ve Musa'nın kanunu
muallimlerinden bazıları orada otururdu.
Celile ve Yahudiye sancaklarının her bir
köyünden ve Yeruşalim'den oraya
gelmişlerdi. Rabbin kuvveti de şifa
vermek için İsa'nın üzerinde idi.
18

Ve işte, birkaç kişi gelip bir döşek
üzerinde inmeli bir adamı taşıdılar.
Uğraştılar, onu içeri getirip tam İsa'nın
önüne braksınlar. 19 Ama kalabalık çok
büyük olduğu için yol bulamadılar, onu
içeri getirsinler. Sonra tavana çıkıp,
adamı kiremitlerin arasından döşek
üzerinde odanın tam ortasında İsa'nın
önüne indirdiler.
20

İsa onların imanını görünce dedi ki,
"Dostum, günahların af edildi."
21
Kanun muallimleri ve Ferisiler şöyle
konuşmaya başladılar:

"Bu da kim oluyor ki, Allaha küfür
konuşuyor? Allahtan başka günahları
kim af edebilir?"
22
Ama İsa onların düşüncelerini anladı.
Cevap verip dedi ki,
"Niye
içinizden
öyle
alıp
veriyorsunuz? 23 Hangisi daha kolay?
'Günahların af edildi' demek mi, yoksa
'Kalk, yürü' demek mi? 24 Ama
İnsanoğlu'nun kuvveti var, yeryüzünde
günahları af etsin. Onu anlayasınız
diye...",
bu sefer İsa inmeliye konuşup dedi ki,
"...sana söylüyorum: kalk, döşeğini
kaldır ve evine git!"
25

Adam da dakkada herkesin önünde
ayağa kalktı, üzerinde yattığı döşeği
kaldırdı ve Allahı öve öve evine gitti. 26
Hepsi şaşkınlıktan çılgına döndüler ve
Allahı şanlamaya başladılar. Herkese de
korku düştü. Dediler ki,
"Bugün şaşılacak işler gördük."
Levi seçiliyor
(Mat 9:9-13; Mar 2:13-17)
27

Ondan sonra İsa dışarı çıktı. Levi
adında ayakbastı parasını toplayan bir
devlet adamı gördü. Adam gümrük
gişesinde otururdu.
İsa ona dedi ki, "Arkamdan gel!"
28
O da herşeyi brakıp İsa'nın arkasından
gitmeye başladı. 29 Ve Levi kendi evinde
İsa için büyük bir banket yaptı.
Gümrükçüler ve başka kişilerden büyük
bir kalabalık gelmişti, onlarla beraber
yemeğe oturmuşlardı. 30 Ama Ferisiler
ve
kanun
muallimleri
İsa'nın
öğrencilerine maana bulmaya başladılar.
Dediler ki,
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"Siz de nasıl gümrükçüler ve
günahkârlarla
birlikte
yiyip
içiyorsunuz?"
31
İsa onlara cevap verip dedi:
"Değil sağlam olanlara, ama hasta
olanlara doktor lazım. 32 Ben de değil
doğruları ama günahkârları çağırmaya
geldim tövbe etsinler."
Oruç
(Mat 9:14-17; Mar 2:18-22)
33

Ona dediler ki,
"Yahya'nın öğrencileri hep oruç
tutuyolar, dua ediyorlar. Ferisilerin
öğrencileri de aynı öyle yapıyorlar.
Ama seninkiler yiyip içiyorlar."
34
İsa onlara şöyle konuştu:
"Güveyi onların arasında iken, olur
mu siz güveyinin arkadaşlarına oruç
tutturasanız? Olmaz, tutturamazsınız.
35
Ama öyle günler gelecek ki, Güveyi
onlardan alınacak. İşte o günlerde
oruç tutacaklar."
36

Bir de onlara bir benzetme anlattı:
"Kimse yeni rubadan bir parça alıp
eski rubanın üzerine yama yapmaz.
Yoksa hem yenisi yırtılır, hem de
eskisine uymayacak. 37 Kimse de yeni
şarap, eski derilere koymaz. Yoksa
yeni şarap, derileri patlatıracak. Hem
şarap dökülecek, hem de deriler ziyan
olacak. 38 Ama yeni şarap lazım yeni
derilere koyulsun. 39 Eski şarabı
içtikten sonra da kimse yeni şarabı
aramaz, 'Eskisi iyi ya!' diyecek."
Bölüm 6
Kutsal cumartesi günü
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(Mat 12:1-14; Mar 2:23 - 3:6)
1

Ve öyle oldu ki, bir cumartesi günü
İsa bazı ekin tarlalarından geçti. Onun
öğrencileri de ekinin başlarını koparıp,
avuçları içinde ezip yediler. 2 Ama
Ferisilerden bazıları sordular:
"Niye öyle işler yapıyorsunuz, hani
onları cumartesi gününde yapmak
helal değildir?"
3
İsa onlara cevap verip dedi:
"Siz de hiç okumadınız mı, Davut
acıkınca ne yaptı? Hem kendisi, hem
de onunla beraber olanlar? 4 Nasıl
Allahevine girdi, oradaki kutsal
ekmekleri yedi, hem de yanındakilere
verdi
(ki,
o
ekmekler
sade
Allahevindeki görevlilere yemek için
helaldır)." 5 Ve İsa onlara dedi:
"İnsanoğlu
cumartesi
gününün
efendisidir."
6

Başka bir cumartesi günü öyle oldu
ki, bir duahaneye girip ders vermeye
başladı. Orada bir adam vardı, onun sağ
eli kurumuştu. 7 Kanun muallimleri ve
Ferisiler de İsa'yı gözletirdiler, acaba
cumartesi gününde şifa verecek mi diye.
Böylelikle İsa'yı suçlamak için fırsat
aradılar. 8 Ama İsa onların düşüncelerini
bilirdi. Eli kurumuş olan adama dedi ki,
"Kalk, ortaya geç!"
Adam da kalktı, ortaya geçti. 9 O zaman
İsa onlara dedi:
"Size bir şey sorayım! Cumartesi
gününde iyilik yapmak mı helal,
kötülük yapmak mı? Bir hayatı
kurtarmak mı helal, yoksa onu yok
etmek mi?"
10
Etrafına dönüp herkese baktı. Sonra
adama

103TTA 32

"Elini uzat!" dedi.
Adam öyle yaptı ve eli eskisi gibi
sapasağlam oldu. 11 Ama onlar
kızmaktan çılgına döndüler. İsa'ya ne
yapsınlar diye anlaşmaya başladılar.
Oniki apostol seçiliyor
(Mat 10:1-4; Mar 3:13-19)
12

O günlerde dua etmek için bir
balkana bindi. Bütün gece Allaha dua
etmekle geçirdi. 13 Gün doğunca
öğrencilerini yanına çağırdı. Onlardan
şu oniki kişi seçti (onlara ayrıca 'apostol'
adını da verdi):
14
Simun (İsa ona 'Petrus' adını da
verdi),
Andreyas (onun kardeşi),
Yakup,
Yuhanna,
Filip,
15
Bar-Tolomeyus,
Matta,
Tomas,
Yakup (Alfeyusoğlu),
Simun (lağabı da 'partizan' idi),
16
Yahuda (Yakupoğlu),
Yahuda İskariot (sokucu o idi).
Çok kişi iyileştiriliyor
17

İsa onlarla birlikte aşağı inip
düzlükte durdu. Öğrencilerinden büyük
bir kalabalık orada idi. Hem de bütün
Yahudiye sancağından, Yeruşalim'den,
bir de Tire ve Sidon, hani deniz
kenarından sayısız kişiler vardı. 18 Onu
seslemeye ve hastalıklarından şifa
bulmaya gelmişlerdi. Kimde mundar ruh
varsaydı, derdinden kurtuldu. 19 Bütün
kalabalık baktı, İsa'ya el sürsün. Çünkü

Ondan bir kuvvet akardı ve onların
hepsini şifalardı.
Asıl mutluluk
(Mat 5:1-12)
20

İsa gözlerini öğrencilerine kaldırdı
ve şöyle konuşmaya başladı:
"Ne mutlu sizin gibi fukaralara
- Allahın krallığı sizindir.
21
Ne mutlu sizin gibi şimdi açlık
çekenlere
- doyacanız.
Ne mutlu sizin gibi şimdi ağlayanlara
- yüzünüz gülecek.
22
Ne mutlu size, eger İnsanoğlu'nun
yüzünden insanlar sizden azetmezlerse,
sizi uğratırlarsa, size söverlerse, sizden
için zem ederlerse. 23 O günde sevinçten
oynayın, fırlayın. Çünkü işte, gökte
bahşişiniz büyük olacak. Bakın, onların
dedeleri, peygamberlere de aynısını
yapardılar.
24

Ama vay halinize, siz zenginler!
- Siz zaten dakkada
avutuluyorsunuz.
25
Vay halinize, şimdi karnı tok olanlar!
- Siz açlık çekeceniz.
Vay halinize, şimdi yüzü gülenler!
- Yas tutup ağlayacanız.
26
Vay halinize, eger herkes sizi överse!
Onların dedeleri, yalancı peygamberlere
de aynısını yapardılar.
Asıl sevgi nedir
(Mat 5:38-48; 7:12)
27

Ama, ey siz beni sesleyenler, ben
size diyorum ki,
Düşmanlarınızı sevin!
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31

Sizden kim azetmezse, onlara iyilik
yapın.
Size kim lanet ederse, onlar için
bereket dileyin.
Size kim sövüp sayarsa, onlar için
dua edin.
Senin yanağına kim şamar atarsa, ona
öbürünü de çevir.
Senden kim mantonu almak isterse,
ondan anterini de saklama.
Senden her kim bir şey isterse, ona
ver.
Senin malından her kim bir şey
alırsa, ondan geri isteme.
Ve siz nasıl istersiniz, insanlar size
yapsınlar, siz de onlara aynı öyle
yapın.
32

Sade sizi sevenleri sevdiniz mi, ne
sevabınız olacak? Günahkârlar bile
kendilerini sevenleri severler. 33 Ve
sade size iyilik yapanlara iyilik
yaptınız mı, ne sevabınız olacak?
Günahkârlar bile o kadarını yaparlar.
34
Ve kimden umut edersiniz geri
almaya, sade onlara ödünç verdiniz
mi, ne sevabınız olacak? Günahkârlar
bile başka günahkârlara ödünç
verirler, aynı parayı geri alsınlar diye.
35

Ama siz düşmanlarınızı sevin,
iyilik yapın, ödünç verip beklemeyin
çevirsinler. O zaman bahşişiniz büyük
olacak. O zaman 'En büyük Olan'ın
evlatları olacanız. Çünkü O da nankör
ve kötü kişilere iyilik gösterir. 36
Babanız nasıl merhametli ise, siz de o
kadar merhametli olun.
37

- Davalamayın, siz de
davalanmayacanız.
- Af edin, siz de af edileceniz.
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38

- Verin, size de verilecek. Sizin
kucağınıza sıkı bastırılmış, güzelce
silkelenmiş, dolup taşan bol bir
ölçüyle dökecekler.
Çünkü siz hangi ölçüyle ölçerseniz,
size de aynı ölçüyle ölçülecek."
İsa benzetmeler anlatıyor
39

Bir de onlara bir benzetme anlattı:
"Kör adam başka bir kör adama yol
gösteremez, değil mi? Yoksa ikisi
çukura düşmez mi?"
40

"Öğrenci mualliminden yüksek
değildir. Ama herkes mektebini tam
bitirdikten sonra, muallimine benzer
olacak."
41

"Ve nasıl olur da, kardeşinin
gözündeki çöpü görüyorsun, ama
kendi gözündeki direği görmüyorsun?
42
Ya da kardeşine nasıl diyecen,
'Kardeş, senin gözündeki çöpünü
çıkarayım?', ne vakıt sen kendi
gözündeki direği görmüyorsun. Seni
ikiyüzlü seni! Sen en birinci kendi
gözündeki direği çıkar. Sonra gözlerin
daha keskin olur ve kardeşinin
gözündeki
çöpü
daha
kolay
çıkaracan."
43

"Hiç iyi bir ağaç yok ki, kötü yemiş
versin. Hiç kötü bir ağaç da yok, iyi
yemiş versin. 44 Çünkü her ağaç kendi
yemişinden
anlaşılır.
İnsanlar
tikenlerden incir toplamaz, çalılardan
da üzüm toplamazlar. 45 İyi adam
yüreğinin zenginliğinden iyi olan
şeyleri çıkarıyor; kötü adam da
kötülük bolluğundan kötü olanı
çıkarıyor. İnsanın yüreği ne ile dolu

105TTA 32

ise, işte insanın ağzı da ondan
konuşuyor."

Hani bizim için duahaneyi yaptıran o
idi."

46

6

"Nasıl olur da, beni 'Rab, Rab!' diye
çağırıyorsunuz, ama ben size ne
söylüyorum, onu yapmıyorsunuz? 47
Bana her kim gelirse, benim sözlerimi
seslerse ve ona göre yaşarsa,
göstereyim size o adam kime
benziyor: 48 O adama benziyor, hani
kalkmış ev yapmaya, çok derin kazıp
kayaların üstünde temel kurmuş. Ne
vakıt hızlı bir yağmur yağmış, sular
yükselip o eve çarpmış, ama onu
kıpırdatamamış, çünkü çok sağlam
yapılmıştı. 49 Ama kim işitiyor ve ona
göre yapmıyor, o adama benziyor ki,
temel yapmadan toprak üzerinde ev
yapmış. Hızlı yağmurlar o eve çarpmış
ve ev dakkada yıkılmış. Evin yıkılışı
da çok fena olmuş."
Bölüm 7
Yüzbaşının hizmetçisi
(Mat 8:5-13)

İsa onlarla birlikte yola çıktı. Ne
zaman yüzbaşının evine yaklaştılar, o
onlara arkadaşlarını yolladı. Dediler ki,
"Efendimiz, fazla zahmet etme. Ben
layık değilim ki, benim çatımın altına
giresin. 7 Zaten bunun için yüzüm
yoktu, senin yanına geleyim. Ama
yeter ki, bir söz söyle, hizmetçim
iyileşecek. 8 Çünkü ben de buyruk
altında bir adamım. Benim altımda da
askerler var. Birisine 'Git' dedim mi,
gidecek. Başkasına 'Gel' dedim mi,
gelecek. Hizmetçime de 'Şunu yap'
dedim mi, onu yapacak."
9
İsa bu sözleri duyunca, adama şaşıp
kaldı. Dönüp Onunla gelen kalabalıklara
dedi ki,
"Size çok doğru bir şey söyleyeyim:
İsrail halkında bile bu kadar büyük bir
imana rastlamadım."
10
Gönderilen adamlar ne vakıt eve
döndüler, hizmetçiyi iyileşmiş buldular.

Bir dul kadının oğlu

1

Bütün bu sözleri İsa halka anlattı,
onlar da seslediler. Sonra Kefernahum
kasabasına gitti. 2 Orada (Romalı) bir
yüzbaşı vardı. Adamın çok saydığı bir
hizmetçisi vardı. Hizmetçisi gene çok
hasta idi, ölmek üzere idi. 3 Yüzbaşı, ne
vakıt İsa'dan için duydu, Yahudilerin
akıldanecilerinden birkaç kişiyi İsa'ya
yolladı. Yalvarsınlar, İsa gelsin,
hizmetçisinin hayatını kurtarsın diye. 4
İsa'ya geldikten sonra ona çok
yalvardılar. Dediler ki,
"Adam hak etti, sen ona iyilik yapasın.
5
Çünkü bizim milleti çok seviyor.

11

Az bir zaman sonra da öyle oldu ki,
İsa Nain adında bir kasabaya girdi.
Öğrencileri
de
Onun
yanında
yürürdüler. Büyük bir kalabalık onlarla
beraberdi. 12 İsa ne vakıt kasabanın
kapısına yaklaştı, işte, ölü bir adamı
dışarıya
taşıdılar.
Anasının
tek
çocuğuydu, kadın gene dul idi.
Kasabadan büyük bir kalabalık da
gelmişti.
13

Rab, kadını görünce, ona acıdı.
Ona, "Ağlama!" dedi.
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14

Yaklaşıp tabuda dokundu, tabudu
taşıyanlar da durdu. Dedi ki,
"Delikanlı, sana diyorum, kalk."
15
Ölü adam doğrulup oturdu. İsa da
onu anasına geri verdi 16 Herkese çok
fena bir korku geldi, Allahı şanlamaya
başladılar, dediler ki,
"Aramızda büyük bir peygamber
kalktı." ve
"Allah, kendi halkının arasına girdi."
17

Ve İsa'dan için bu haber bütün
Yahudiye sancağına ve etrafındaki
memleketlere yayıldı.
İsa ile Yahya
(Mat 11:2-19)
18

Yahya'nın öğrencileri de bütün bu
19
şeyleri
ona anlattı.
Yahya,
öğrencilerinden iki kişi yanına çağırıp
onları Rabbe yolladı şöyle sorsunlar:
"Beklenen kişi sen misin, yoksa
başkasını mı bekleyelim?"
20
Adamlar İsa'ya geldikten sonra
dediler:
"Vaftizci Yahya bizi sana yolladı.
Soruyor ki, gelecek olan sen misin,
yoksa başkasını mı bekleyelim?"
21

İsa o dakkada çok kişi viranlıktan,
hastalıktan
ve
kötü
ruhlardan
şifalamakta idi, birçok körlerin gözlerini
de açtı. 22 İsa cevap verip Yahya'nın
öğrencilerine dedi ki,
"Gidin, ne gördünüz, ne işittiniz
Yahya'ya bildirin: Körlerin gözleri
açılıyor, sakatlar yürüyor, lepralılar
temizleniyor, sağırlar işitiyor, ölüler
diriltiriliyor ve fukaralara iyi haber
bildiriliyor. 23 Ve ne mutlu o adama ki,
benden kösteklenip düşmez."
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24

Yahya'dan
gelen
haberciler
ayrıldıktan sonra, İsa kalabalıklara
Yahya'dan için konuşmaya başladı:
"Neyi göresiniz diye ıssız yerlere
gittiniz? Rüzgârda sallanan bir saz mı?
25
Evet, neyi göresiniz diye gittiniz?
Yumuşak rubalar giyiyen bir adamı
mı? Bakın, gösterişli rubaları giyiyen,
bolluk içinde yaşayan adamları
saraylarda bulacanız.
26
Evet, neyi göresiniz diye gittiniz?
Bir peygamber mi? Doğru! Ama ben
size diyorum, o bir peygamberden çok
daha büyük biri idi. 27 Kutsal Kitap'ta
şu ayetler Yahya'dan için yazıldı:
'İşte, ben habercimi senin önünden
yolluyorum.
O, senden önce senin yolunu
hazırlayacak.'
28
Size diyorum ki, kadından
doğanların arasında Yahya'dan daha
büyük kimse yok. Ama Allahın
krallığında en küçük olan, gene
Yahya'dan daha büyüktür."
29

Bütün halk ve gümrükçüler bunu
duyunca, Allaha hak verdiler. Çünkü
Yahya'nın vaftizini almışlardı. 30 Ama
Ferisiler ve Allah kanunun muallimleri
kendileri için Allahın sırasını kabul
etmediler. Çünkü Yahya'nın vaftizini
almamışlardı.
31

"Bu kuşağın insanlarını neye
benzetireyim, neye benziyorlar? 32
Çarşıda oturan kızanlara benzetireyim.
Birbirlerine hep şöyle bağırıyorlar:
'Sizin için zurna çaldık oynamadınız.
Sizin için cenaze türküleri söyledik,
ağlamadınız.'
33
Çünkü vaftizci Yahya geldi, ekmek
yemedi, şarap da içmedi. O zaman
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dediniz ki, 'Adamda kötü ruh var.' 34
İnsanoğlu geldi, hem yedi, hem de içti.
Bu sefer diyorsunuz: 'Bakın, ne biçim
adam
bu:
körgırtlaklı,
içkici,
gümrükçülerin
ve
günahkârların
dostu!' 35 Ama Allah bilgisinin bütün
evlatları,
o
bilgiyi
haklı
gösterecekler."
Bir Yahudi hocanın evinde
36

Ferisilerden biri İsa'ya yalvardı ki,
onunla sofraya otursun. İsa da Ferisinin
evine girip sofrada uzandı. 37 Ve işte,
kasabada günahkâr bir kadın vardı. O ne
zaman öğrendi, İsa Ferisinin evinde
sofraya oturdu diye, gelip parfüm dolu
bir mermer kabı getirdi. 38 Kadın İsa'nın
arkasında ayaklarının yanında durdu ve
ağladı. Onun ayaklarını gözyaşları ile
ıslatırdı, saçları ile kuruturdu. Sonra da
ayaklarını öpüp parfüm sürdü.
39

İsa'yı çağıran Ferisi bunu görünce,
kendi kendine şöyle dedi:
"Bu
adam
peygamber
olaydı,
bileceydi Ona ilişen kadın kimdir, ne
takım biridir, hani günahkârdır."
40
İsa cevap verip ona dedi:
"Simun, lazım sana bir şey
söyleyeyim."
O da "Söyle, muallimim" diye cevap
verdi.
41
"Bir faizci varmış. Adamın da iki
borçlusu varmış. Birinin borcu beş yüz
gümüş, öbürünün borcu elli gümüş
imiş. 42 Ne vakıt yoktu paraları
çevirsinler, adam her ikisinin borcunu
silmiş. Acaba, bunların hangisi o
adamı daha çok sevecek?"
43
Simun cevap verip dedi ki,

"Sanıyorum o adam, kime daha büyük
borç bağışlandı."
İsa da, "Doğru karar verdin"
diye cevap verdi.
Sonra da kadına dönüp, Simun'a dedi
ki,
"Bu kadını görüyor musun? Ben senin
evine girdim, bana ayaklarım için su
vermedin. Ama bu kadın ayaklarımı
gözyaşları ile ıslatırdı, saçları ile
kuruturdu. 45 Sen bana öpücük
vermedin. Ama bu kadın senin evine
girdiğimden beri şimdiye kadar
durmadakka ayaklarımı öpüyor. 46 Sen
benim başıma zeytinyağı sürmedin.
Ama bu kadın ayaklarıma parfüm
sürdü. 47 İşte, onun için sana diyorum
ki, onun günahları çoktur, ama hepsi
af edildi. Çünkü bak, ne kadar çok
sevgi gösterdi. Ama kime gene az
bağışlandı, o az sevgi gösteriyor."
44

48

Ve İsa kadına dedi ki,
"Senin günahların af edildi."
49
Onunla birlikte sofrada oturanlar
anlaşmaya başladılar:
"Bu adam da kim, günahları bile af
ediyor?"
50
İsa kadına dedi:
"İmanın seni kurtardı. Rahatlıkla git!"
Bölüm 8
Kadınlar İsa'ya yardım ediyor
1

Sonra İsa köyden köye, kasabadan
kasabaya gezmeye başladı. Halka
konuşup Allahın krallığından için iyi
haberi bildirdi. Onikiler de onunla
birlikte idiler. 2 Hem de bazı kadınlar
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vardı. İsa onları kötü ruhlar ve
hastalıklardan kurtarmıştı:
- Meryem (ona 'Mejdelli' derdiler,
ondan yedi tane kötü ruh çıkmıştı),
3
- Yoana (Hirodes'in veziri olan
Suza'nın karısı),
- Suzanna,
- ve daha birçok kadınlar.
Kendi keselerinden onların geçimi için
yardım ederdiler.
Topraklar benzetmesi
(Mat 13:1-23; Mar 4:1-20)
4

Kocaman bir kalabalık toplandı,
değişik kasabalardan Ona geldiler. O
zaman onlara benzetmelerle konuştu:
5
"Köylünün biri gitmiş, ekin eksin.
Ekerken kimi taneler yol kenarına
düşmüş. Ayaklarının altında çiğnenmiş
ve gökteki kuşlar onları yemiş. 6 Başka
taneler kayalı toprağın üstüne düşmüş.
Biraz büyüyünce de kuruyup gitmiş,
çünkü suyu az idi. 7 Gene başka
taneler tikenlerin arasına düşmüş.
Tikenler de onlarla beraber büyümüş,
onları boğmuş. 8 Ve gene başka
taneler bereketli toprağa düşmüş.
Büyüyüp yüz kat daha fazla yemiş
vermiş."
İsa bu şeyleri söyleyince şöyle dedi:
"Kimin kulağı varsa seslemek için,
seslesin!"
9
Öğrencileri gelip İsa'ya sordular, bu
benzetme ne demekmiş. 10 O da onlara
dedi:
"Sizlere verildi, Allahın krallığının
saklı meselelerini anlayasınız. Ama
ehaleye
lazım
benzetmelerle
konuşayım. Öyle ki, görüp de
görmesinler, sesleyip de anlamasınlar.
108
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Şimdi, benzetme şöyle gidiyor:
'Tane, Allahın haberidir. 12 Yol
kenarına ekilenler de şunlardır: en
baştan sesliyorlar, ama sonra Şeytan
gelip
Allahın
sözünü
onların
yüreklerinden çalıyor. Öyle ki, iman
edip kurtulmasınlar.
13
Kayalık toprağa düşenler gene
şunlardır: Allahın haberini işitince,
onu sevinçle kabul ediyorlar. Ama
sağlam kökleri yok. Sade bir zaman
için iman edip sıkıntı zamanında
düşüyorlar.
14
Tikenlerin arasına düşen taneler
gene şunlardır: Allahın haberini
işittiler. Sonra yollarında devam
ederken,
bu
hayatın
kahırları,
zenginliği ve keyfi onları boğuyorlar.
Hiç de olgun yemiş vermezler.
15
Bereketli toprağa düşen taneler de
şunlardır: Allahın haberini dürüst ve
iyi bir yürekle sesliyorlar. Ona sarılıp
sabırla iyi yemiş veriyorlar."
Işık lazım saklanmasın
(Mar 4:21-25)
16

"Ve hiç kimse ışığı yakıp onu bir
kapla örtmez, ya da yatağın altına
koymaz. Hayır, onu bir mumluğun
içine koyuyor, öyle ki, kim içeri
girerse ışığı görsün. 17 Çünkü yok bir
şey, şimdi saklı olup açığa çıkmasın.
Ya da şimdi saklı olup sonra
bilinmesin ve aydınlığa çıkarılmasın.
18
Onun için dikkat edin, nasıl
sesliyorsunuz. Çünkü kimde varsa,
ona daha da çok verilecek. Ama kimde
yoksa, ondan o bile alınacak, hani
'bende var' diye düşünüyor."
İsa'nın anası ve kardeşleri
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(Mat 12:46-50; Mar 3:31-35)
19

Ve anası ile kardeşleri Ona geldiler.
Kalabalık olduğu için kendisine
yaklaşamadılar. 20 İsa'ya dediler,
"Anan ve kardeşlerin dışarıda duruyor.
Seninle görüşmek istiyorlar."
21
Ama İsa cevap verip dedi:
"Kim Allahın sözünü seslerse ve
yerine getirirse, işte, anam ve
kardeşlerim onlardır."
İsa fırtınayı dindiriyor
(Mat 8:23-27; Mar 4:35-41)
22

O günlerde şöyle bir şey oldu: İsa
öğrencileri ile birlikte bir kayığa bindi.
Onlara dedi ki,
"Gölün öbür tarafına geçelim."
Onlar da suyun başından uzaklaştılar. 23
Kayıkta giderlerken, İsa uykuya daldı. O
zaman göle çok hızlı bir rüzgâr indi. Su
altında kalmaya başladılar ve büyük
korkunçluk oldu. 24 Öğrenciler İsa'ya
gelip dediler:
"Efendimiz, efendimiz, yok oluyoruz."
İsa uyanınca rüzgârı ve kabaran
dalgaları azarladı. Durdular, her yanı
çok sakin oldu. 25 İsa onlara dedi:
"Hani imanınız nerede?"
Onlar da korkup şaştılar. Birbirlerine
dediler,
"Bu adam kim ki, rüzgâra ve suya
buyuruyor, onlar da Onu sesliyor."
Kötü ruhlu bir adam
(Mat 8:28-34; Mar 5:1-20)
26

Ve kayıkla Gerasilerin memleketine
vardılar (o da Celile'nin karşısındadır).
27
Suyun kenarına vardıktan sonra, İsa o

kasabadan olan bir adamla karşılaştı.
Adam uzun zamandan beri kötü ruhlarla
dolu idi. Hiç rubalar giyimezdi. Bir
evde değil, ama mezarlıkta yaşardı. 28
İsa'yı görünce, adam bir bağırdı, Onun
önünde yere düşüp yüksek sesle şöyle
dedi:
"Niye bana karışıyorsun, ey İsa, en
yüksek
olan
Allahın
Oğlu?
Yalvarırım, bana fenalık yapma!"
29
Çünkü İsa mundar ruha, adamdan
çıksın diye buyurmuştu. Kötü ruh çok
defa adama çarptıydı. Kişiler adamı
zincirlerle, prangalarla bağlardılar, onun
üzerine nöbet tutardılar. Ama adam
bağlarını hep koparırdı. Kötü ruhlar da
onu hep ıssız yerlere kovalardı.
30
İsa ona,
"Adın ne senin?" diye sordu.
O da "Ordu" dedi, çünkü adama gayet
fazlasına kötü ruhlar girmişti. 31 İsa'ya
yalvarıp
Ondan
istediler,
onları
cendeme yollamak için buyurmasın. 32
Hemen o dikliklerde büyük bir domuz
sürüsü otlamakta idi. Kötü ruhlar İsa'ya
yalvardılar, domuzlara girsinler diye
izin versin. O da izin verdi. 33 Kötü
ruhlar o adamdan çıkıp, domuzların
içine girdiler. Bütün o sürü de
uçurumdan
aşağı
göle
atlayıp
boğuldular.
34
Çobanlar, olan şeyleri görünce
kaçtılar. Haberi o kasabada ve bütün
köylerde yaydılar. 35 İnsanlar 'Acaba ne
oldu' diye görmek için gelmeye
başladılar. Ne zaman İsa'ya geldiler,
içinden kötü ruhlar çıkmış olan adamı
gördüler: rubalar giyimişti, aklı yerinde
olarak İsa'nın ayaklarının dibinde
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otururdu. O zaman çok korktular. 36
Hem de göz şahitler ortaya çıktı. Onlara
anlattılar, kötü ruh dolu o adam nasıl
kurtuldu. 37 O bütün memleketin
Gerasiler halkı İsa'ya yalvardılar,
onlardan ayrılsın. Çünkü çok fazla
korkmaya başladılar. Böylelikle İsa,
tekrar kayığa binip döndü.
38

İçinden kötü ruhlar çıkmış olan
adam, İsa'ya çok yalvardı onun yanında
kalabilsin diye. Ama İsa onu geri
yolladı. Dedi ki,
"Evine dön ve anlat, Allah senin için
ne işler yaptı."
39
Adam da ayrılıp bütün kasabada ilan
etti, İsa onun için neler yapmıştı.
Dirilen kız, iyileşen kadın
(Mat 9:18-26; Mar 5:21-43)
40

İsa dönünce, kalabalıklar Onu
karşılamaya geldiler, çünkü zaten Onu
beklerdiler. 41 Yayrus adında bir adam
geldi. Duahanede güdücülük yapardı.
İsa'nın ayaklarının dibine düşüp
yalvardı, İsa onun evine gelsin. 42 Çünkü
onun tek bir kızanı vardı: oniki yaşında
bir kız. O da ölmek üzere idi. İsa yoluna
devam ederken, kalabalıklar Onu az
kalsın ezeceydiler.
43

Bir kadın geldi, oniki seneden beri
onun kanı akardı. Malını mülkünü
hepsini doktorlara harcamış, gene de
şifa bulamamıştı. 44 Arkadan yaklaşıp
İsa'nın rubasının kenarına bir dokundu,
dakkada onun kanaması kesildi.
45
İsa, "Bana dokunan kim?" diye
sordu.
Herkes inkâra gelince Petrus dedi:
110

110

"Efendimiz, bak, kalabalıklar senin
her tarafını sarmış, seni sıkıştırıyorlar.
Sen de 'Bana dokunan kim' diye
soruyorsun."
46
Ama İsa dedi:
"Hayır, birisi bana dokundu. Hisettim
ki, benden bir kuvvet çıktı."
47
Kadın baktı, yok nereye kaçsın, titreye
titreye ortaya çıkıp İsa'nın önünde yere
kapandı. Bütün halkın karşısında İsa'ya
anlattı, neden Ona dokundu ve nasıl
dakkada şifa buldu. 48 İsa ona dedi:
"Kızım,
imanın
seni
kurtardı.
Rahatlıkla git."
49

İsa henüz konuşurken, duahane
güdücüsünün evinden biri gelip o adama
dedi:
"Kızın öldü. Artık muallimi daha fazla
rahatsız etme."
50
İsa bunu duyunca dedi:
"Hiç korkma, sade iman et. O vakıt o
kurtulacak."
51
İsa o eve gelince Petrus, Yuhanna ve
Yakup, hem de kızın babası ve
anasından başka kimseye izin vermedi,
içeri girsin. 52 Herkes kızın arkasından
ağladı, göğsünü vurdu. İsa da dedi:
"Ağlamayı kesin! O ölmedi, sade
uyuyor."
53
İsa ile eğlendiler, çünkü bilirdiler ki,
kız ölmüştü. 54 İsa kızın elini tutup,
"Kalk evladım" diye bağırdı.
55

Kızın ruhu döndü ve kız dakkada
ayağa kalktı. İsa buyurdu, ona yemek
versinler. 56 Kızın anası babası şaşıp
kaldılar. Ama İsa onlara ısmarladı,
kimseye anlatmasınlar ne oldu diye.
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Bölüm 9
İsa oniki öğrencisini yolluyor
(Mat 10:5-15; Mar 6:7-13)
1

İsa onikileri bir araya çağırdıktan
sonra onlara kuvvet ve izin verdi, hem
bütün kötü ruhların üzerine, hem de
hastalıkları iyileştirsinler diye. 2 Onları
Allahın krallığını bildirmeye ve
hastalara şifa vermeye yolladı. 3 Onlara
şöyle konuştu:
"Yol için bir şey almayın: ne baston,
ne torba, ne ekmek, ne de para.
Kendinize ikişer anteri bile almayın. 4
Hangi eve girerseniz hep orada kalın;
oradan ayrılıp yolunuza devam edin. 5
Sizi kabul etmeyenler olursa, şöyle
yapacaksınız: o kasabadan ayrılırken
ayaklarınızın tozunu silkin, onlara
karşı şahitlik olsun diye."
6

Sonra oradan ayrıldılar, 'İyi haberi'
yayıp her tarafta şifa verip köyden köye
gezdiler. 7 Sancak kralı Hirodes, İsa
neler yaptı diye duyunca şaştı. Çünkü
kimisi derdi ki, "Yahya ölülerden
dirildi." 8 Ve kimisi derdi ki, "İlyas
göründü." Ve gene başkası, "Eski
peygamberlerden biri dirildi" derdi. 9
Hirodes dedi:
"Ben kendim Yahya'nın kafasını
kestirdiydim. O zaman kim O adam ki,
Ondan için böyle şeyleri duyuyorum?"
Ve hep meraklı idi, İsa'yı görsün.
İsa beşbin kişiyi doyuruyor
(Mat 14:13-21; Mar 6:30-44, Yuh 6:144)
10

Apostollar
dönünce,
yaptıklarını İsa'ya anlattılar.

bütün
Onları

yanına alıp yalnız olarak Beytsayda
adında bir kasabaya çekildi. 11 Ama
kalabalıklar öğrendiler Onun nerede
olduğunu ve peşinden gittiler. İsa onları
kabul etti. Sonra onlara Allahın
krallığından için anlattı ve kimin şifaya
ihtiyacı varsaydı onları iyileştirdi.
12

Akşama doğru onikiler gelip İsa'ya
dediler ki,
"İzin ver de, halk etraftaki köylere ve
çiftliklere gitsin, orada geceleyip
yemek yesinler. Baksana, burası ne
kadar ıssız bir yer."
13
İsa onlara dedi:
"Siz onlara yiyenti verin!"
Dediler ki,
"Yanımızda sade beş ekmek ve iki
balık var. Yoksa kendimiz mi gidip
bütün bu kalabalık için yiyecek
alalım?"
14
(Çünkü orada, sade erkekleri sayarsan
aşağı yukarı beş bin kişi vardı).
İsa öğrencilerine dedi:
"Söyleyin, ellişer ellişer otursunlar."
15
Öyle yaptılar, herkesi oturturdular. 16
İsa da beş ekmeği ile iki balığı aldı,
gözlerini göke kaldırdı, onların üzerinde
bereket
duasını
söyleyip
onları
parçaladı. Sonra öğrencilerine verdi,
kalabalığın önüne koysunlar diye. 17
Hepsi yiyip doydular. Hem de
arttıklarından tam oniki sepet dolusu
ekmek parçaları topladılar.
Petrus'un Mesih'i tanıması
(Mat 16:13-28; Mar 8:27 - 9:1)
18

İsa yalnız başına dua ederken, sade
öğrencileri yanında idiler. Onlara sordu,
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"Kalabalıklar ne diyor, ben kim
imişim?"
19
Cevap verip dediler,
"Yahya imişsin diyorlar. Başkalarına
göre İlyas imişsin. Başkaları gene
diyorlar, eski peygamberlerden biri
dirildi."
20
İsa onlara sordu:
"Ya siz? Ne dersiniz, ben kimim?"
Petrus cevap verip dedi:
"Sen Allahın Mesihi'sin."
İsa nasıl öleceğini bildiriyor
21

İsa onlara çok sıkı ısmarladı, bunu
kimseye söylemesinler. 22 Dedi ki,
"İnsanoğlu lazım çok çeki çeksin,
lazım
halkın
akıldanecileri,
Allahevinin güdücüleri ve kanun
muallimleri Onu reddetsinler ve
öldürsünler, O da lazım üçüncü gün
dirilsin."
Öğrenciler de acı çekecek
23

Herkese şunu derdi:
"Bir kişi benim arkamdan gelmek
isterse, kendi canından kopsun, her
gün haçını yüklensin, ve benim
yolumu tutsun. 24 Çünkü her kim
canını
kurtarmak
isterse,
onu
kaybedecek. Ama her kim onu benden
için kaybederse, işte canını kurtaracak
olan odur. 25 Çünkü bir adam bütün
dünyayı kazansa da ona ne fayda, eger
aynı zamanda kendi kendini maf edip
kendi canını kaybederse.
26
İnsanoğlu kendi şanı, Baba'nın ve
kutsal meleklerinin şanı ile gelecek. O
vakıt her kim benden ve sözlerimden
utanırsa, ben de ondan utanacam.
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27

Size çok doğru bir şey söyleyeyim:
burada duranların arasında var bazı
kişiler, Allahın krallığını görmeden
kesin ölmeyecekler."
İsa'nın görünüşü değişiyor
(Mat 17:1-8; Mar 9:2-8)
28
Aşağı yukarı sekiz gün sonra İsa,
Petrus'u, Yuhanna'yı ve Yakub'u yanına
aldı ve bir balkana bindiler dua etsinler.
29
İsa dua ederken, Onun yüzünün
görünüşü bambaşka oldu, Onun rubaları
da parlak bir beyaza döndü. 30 Ve işte,
iki adam Onunla konuşurdu - onlar
Musa ve İlyas idi. 31 Onların görünüşü
çok şanlı idi. Konuştular, İsa
Yeruşalim'de nasıl bir son bulacak. 32
Petrus ve onunla beraber olanlara ağır
bir uyku bastı. Ama tam uyanınca
İsa'nın şanını ve Onunla beraber duran
iki adamı gördüler.
33
Onlar İsa'dan ayrılınca, Petrus Ona
dedi:
"Efendimiz, iyi ki buradayız. Üç tane
çardak kuralım: biri senin için, biri
Musa için, biri de İlyas için!"
(aslında ne konuştu, farkında değildi).
34
Petrus daha konuşurken, bir bulut
geldi, onların üstüne gölge saldı. Buluta
dalınca çok korktular. 35 Buluttan bir ses
geldi,
"Seçtiğim
Oğlum
budur.
Onu
sesleyeceksiniz!" dedi.
36
O ses kesilince baktılar, İsa yalnız
dururdu. Onlar da sustu. O günlerde
kimseye gördükleri meselelerden bir şey
anlatmadılar.

Kötü ruhlu bir çocuk
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(Mat 17:14-23; Mar 9:14-32)
37

Bir sonraki gün balkandan indikten
sonra, büyük bir kalabalık İsa'yı
karşılamaya geldi. 38 O kalabalıktan bir
adam yüksek sesle şöyle dedi:
"Muallim, yalvarırım sana, oğluma bir
bak, çünkü tek evladım odur. 39 İşte,
bir kötü ruh ona hep çarpıyor, birden
bağırıyor. Onu dartıyor, perişan
ediyor, öyle ki, ağzından köpükler
çıkıyor. Ondan ancak çok güç çıkıyor,
onu çok yorukturuyor. 40 Senin
öğrencilerine
yalvardım,
onu
uğratırsınlar, ama beceremediler."
41
İsa cevap verip dedi:
"Ey, bu imansız ve sapık halk! Ne
vakıta kadar sizinle beraber olacam,
size ne vakıta kadar dayanacam?
Oğlunu buraya getir!"
42
Çocuk henüz yolda iken, kötü ruh onu
yere yıktı, perişan etti. Ama İsa mundar
ruhu azarladı, çocuğu iyileştirdi ve
babasına geri verdi. 43 Hepsi Allahın
büyüklüğüne şaşıp kaldılar.
İsa gene öleceğini bildiriyor
Herkes Onun yaptıklarına şaşmışken,
İsa öğrencilerine dedi:
44
"Şu sözleri iyice belleyin: İnsanoğlu
insanların ellerine teslim edilecek."
45
Ama bu sözü anlamadılar. Hem de
anlamasınlar
diye
onun
anlamı
kendilerinden saklandı. Ve korktular da,
Ona bu meseleden için sorsunlar.
Asıl büyüklük
(Mat 18:1-5; Mar 9:33-40)
46

Aralarında, en büyük kim diye,
çekişmeye başladılar. 47 İsa bilirdi ki,

kafalarında ne gibi düşünceleri vardı.
Bir kızanı tutup onu yanına oturturdu. 48
Onlara dedi:
"Her kim bu kızanı benim adımla
kabul ederse, beni kabul etmiş olur.
Beni kabul eden de, beni Göndereni
kabul etmiş olur. Çünkü hepinizin
arasında en küçük kim ise, en büyük
odur."
49

Yuhanna şöyle cevap verdi:
"Efendimiz, bir adamı gördük, senin
adında kötü ruhlar uğratırırdı. Ona
engel olduk, çünkü bizimle beraber
senin arkandan gelmiyor."
50
İsa ona dedi:
"Sizden kimse ona engel olmasın. Kim
size karşı değilse, sizinle beraberdir."
İsa kurtarmaya geldi
51

Ne zaman İsa'nın vaktı yakınladı
yukarıya alınsın, kesin bir karar verip
52
Yeruşalim'e
gitmeye
kalktı.
Kendisinden önce haberciler gönderdi.
Onlar da İsa için hazırlık yapsınlar diye,
Samiriyelilerin bir köyüne gittiler. 53
Ama oradaki halk Onu kabul etmedi,
çünkü Yeruşalim'e doğru gitmekte idi. 54
Öğrencilerinden olan Yakup ve
Yuhanna bunu görünce dediler:
"Efendimiz,
ister
misin,
biz
buyuralım, gökten ateş yağsın, onları
bitirsin?"
55
Ama İsa dönüp onları azarladı:
"Siz bilmiyorsunuz ki, hangi
ruhtansınız. 56 Çünkü İnsanoğlu
gelmedi, insanların hayatlarını maf
etsin, ama geldi onları kurtarsın."
Sonra başka bir köye gittiler.
Öğrenci nasıl olmalı
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(Mat 8:19-22)
57

Onlar yolda giderlerken birisi İsa'ya
dedi:
"Sen nereye gidersen, ben de senin
arkandan geleyim."
58
İsa ona dedi:
"Tilkilerin barınacak yerleri var,
gökteki kuşların da yuvaları var, ama
İnsanoğlu'nun yok nereye başını
koysun."
59

Başkasına dedi:
"Arkamdan gel!"
O da "İzin ver de en peşin gidip babamı
gömeyim" dedi.
60
İsa ona dedi:
"Brak
ölüler
kendi
ölülerini
gömsünler. Ama sen git, Allahın
krallığını ilan et."
61

Başkası dedi:
"Efendimiz, senin arkandan gelecem.
Ama izin ver de en peşin gideyim,
evdekilerle vedalaşayım."
62
İsa ona şöyle konuştu:
"Kim sürmeyi eline alırsa, ama sonra
geri bakarsa, Allahın krallığına uygun
değildir."
Bölüm 10
Yetmiş öğrenci yollanılıyor
1

Bundan sonra Rab yetmiş başka kişi
seçti. Hangi kasabaya, hangi köye
gitmek istedi ise, onları ikişer ikişer
kendisinden önce oraya yolladı. 2 Onlara
şöyle konuştu:
"Harman sahiden de büyük, ama
işçiler az. Onun için, harmanın
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sahibine yalvarın ki, işçiler yollasın
harmanına.
3
Gidin! İşte, ben sizi koyunlar gibi
kurtların arasına yolluyorum. 4
Yanınıza kese, torba ya da pabuçlar
almayın. Yolda iken kimseye de selam
vermeyin.
5
Hangi eve girerseniz, 'Bu eve barış
olsun' diye dileyin. 6 O evde bir barış
adamı oturursa, sizin barışınız onun
üzerinde duracak. Ama yoksa, tekrar
size dönecek. 7 O evde kalın. Size ne
verirlerse onu yiyin, için. Çünkü her
işçi aylığını hak ediyor. Başka başka
evlerde gecelemeyin.
8
Ne vakıt bir kasabaya girerseniz,
onlar da sizi kabul ederlerse, önünüze
ne koyarlarsa onu yiyin. 9 O
kasabadaki hastalara şifa verin, halka
ilan edin ki, 'Allahın krallığı size
yakınladı.'
10
Ama ne zaman bir kasabaya
girerseniz ve onlar sizi kabul
etmezlerse, sokaklara çıkın ve şöyle
konuşun: 11 'Sizin kasabanızdan bize
yapışan tozlarını bile silkiyoruz, size
karşı şahitlik olsun diye. Şunu
bilesiniz: Allahın krallığı size
yakınladı.' 12 Ben size şu kadarını
söyleyeyim: O Günde Sodom'un hali o
kasabanınkinden daha iyi olacak.
13
Vay senin haline, ey Horazin
kasabası! Vay senin haline, ey
Beytsayda kasabası! Çünkü sizde
yapılan kuvvetli işler Tire ve Sidon'da
yapılmış olsaydı, onlar çoktan çuval
ve
kül
içinde
oturup
tövbe
edeceydiler. 14 Ama davalama
gününde Tire ve Sidon'un hali o kadar
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korkunç olmayacak, ne kadar o
kasabanın hali korkunç olacak. 15 Ve
sen, ey Kefernahum! Sen göke kadar
yükselmişsin. Ama sen cendemin
dibine batacan.
16
Kim sizi seslerse, beni seslemiş olur.
Ve kim sizi kabul etmezse, beni kabul
etmemiş olur. Ve kim beni kabul
etmezse, beni Göndereni kabul
etmemiş olur."
17

Yetmişler sevinç içinde döndüler.
İsa'ya dediler:
"Rab, kötü ruhlar bile senin adınla bizi
seslediler."
18

O da onlara şöyle cevap verdi:
"Ben baktım, Şeytan bir şimşek gibi
gökten düştü. 19 Ben size kuvvet
veriyorum, yılanlar ve akrepler ve
düşmanın bütün kuvvetini ezesiniz; o da
size hiç zarar vermeyecek. 20 Gene de
sevinmeyin, kötü ruhlar sizi sesliyorlar
diye, ama sevinin, adlarınız gökte
yazılıdır diye."
21

O vakıt İsa Kutsal Ruhta coştu. Dedi
ki,
"Sana şükür ediyorum, ey Baba,
gökün ve yerin Rabbi, çünkü bu
meseleleri bilgili ve akıllı kişilerden
sakladın, ama kızan aklında olanlara
açtın. Evet, Baba, çünkü sen razı idin
öyle olsun."
22
Öğrencilerine dönüp dedi:
"Babam herşeyi benim elime verdi.
Oğul kimdir diye, Baba'dan başka
kimse bilmez. Ve Baba kimdir diye,
Oğul'dan başka kimse bilmez. Sade
Oğul kime açıklamak isterse, o kişi de
Baba'yı tanıyacak."

23

Gene öğrencilerine dönüp dedi:
"Ne mutlu o gözlere ki, sizin
gördüklerinizi görüyorlar. 24 Size şunu
söyleyeyim: Çok peygamber ve krallar
vardı, sizin gördüklerinizi görmek
istediler, ama göremediler. Ve sizin
işittiklerinizi işitmek istediler, ama
işitemediler."
İyi Samiriyeli benzetmesi
25

Bir Allah kanunun muallimi kalkıp
İsa'yı denedi. Dedi ki,
"Muallim, ne lazım yapayım da,
sonsuz yaşamı alayım?"
26
İsa ona şöyle dedi:
"Allah Kanununda ne yazıyor. Orada
ne okuyorsun?"
27
Öbürü cevap verip dedi:
"Rab Allahını bütün yüreğinle, bütün
canınla, bütün kuvvetinle ve bütün
fikrinle seveceksin. Komşunu da
kendin gibi seveceksin."
,28
İsa ona dedi:
"Sen doğru cevabı verdin. Öyle yap,
yaşayacan."
29
Ama öbürü istedi, kendini haklı
çıkarsın. İsa'ya dedi:
"Peki, komşum kim?"
30
Cevap olarak İsa ona şöyle konuştu:
"Adamın biri Yeruşalim'den Eriha'ya
inerken haydutların eline düşmüş. Onu
soymuşlar, dövmüşler, ölü gibi ortada
brakıp gitmişler.
31
Ama Allahevindeki görevlilerden
biri rastgele oradan geçiyormuş. O da
adamı görünce yolun öbür kenarından
geçmiş. 32 Aynı onun gibi bir Levili
Allah adamı o yere gelmiş, onu
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görmüş, ama o da yolun öbür
kenarından geçmiş.
33
Ama
yolculuk
yaparken,
Samiriyeli bir yabancı onu bulmuş.
Adamı görünce ona acımış. 34 Ona
gidip zeytinyağı ve şarap sürüp onun
yaralarını sarmış. Sonra kendi
hayvanına bindirip onu en yakın hana
götürmüş, orada ona bakmış. 35 Ertesi
gün ayrılırken çıkarmış iki gümüş
para, onları hancıya vermiş, ve ona
demiş: 'Adama iyi bak. Ve eger daha
fazla harcarsan, ben onu dönüşte sana
öderim.'
36
Peki, sence haydutların ellerine
düşen o adama bunlardan hangisi bir
komşu oldu?"
37
Adam dedi:
"Bence o adam, hani öbürüne
merhamet etmiş."
İsa adama dedi:
"Sen de git, aynı onun gibi yap."
Meryem ve Marta'nın evinde
38

Onlar yolculuk yaparken bir köye
geldiler. Marta adında bir kadın da Onu
kendi evine misafir etti. 39 Meryem
adında bir kız kardeşi vardı. O da İsa'nın
ayaklarının dibinde oturup Onun
sözlerine kulak verdi. 40 Marta gene, çok
uğraştı hizmet etsin; büyük bir telaş
içinde idi. Gelip dedi:
"Efendimiz, bakın, kızkardeşim beni
yalnız braktı, bütün işleri yalnız
yapayım.
Sen
de
ona
hiç
aldırmıyorsun. Söyle de, bana yardım
etsin."
41
Rab ona cevap verip dedi:
"Marta, Marta, sen çok şeyler için
kahırlanıyorsun, kaygı çekiyorsun. 42
116
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Ama sade bir şey lazım bize. Meryem
daha iyisini seçti, ve onu ondan hiç
kimse almayacak."
Bölüm 11
Dua nasıl olmalı
(Matt 6:9-13; 7:7-11)
1

İsa bir yerde dua etti. Duasını
bitirdikten sonra, öğrencilerinden biri
ona dedi ki,
"Rab, Yahya kendi öğrencilerine
öğreti, nasıl dua etsinler. Sen de bize
dua etmesini öğret."
2
İsa onlara dedi:
"Dua ederken, şöyle konuşun:
'Baba!
Senin adın kutsal bilinsin,
Senin krallığın gelsin,
3
Günden güne bize gündelik
ekmeğimizi ver.
4
Günahlarımızı af et,
Çünkü her kim bize borçlu ise,
biz de onu af ediyoruz.
Hem de bizi denemeye koyma.'"
5

Ayrıca onlara şöyle konuştu:
"Acaba aranızda kimin arkadaşı olur
da, geceyarısı ona giderseniz ve
derseniz, 6 'Arkadaş, bana üç ekmek
ödünç ver. Bak, bir arkadaşım
yolculuktan geldi. Elimde avucumda
yok, onun önüne ne koyayım.' 7 O da
şöyle desin: 'Beni rahatsız etme. Kapı
kilitli, ben de kızanlarımla yataktayım.
Artık kalkıp sana bir şey veremem'? 8
Size şu kadarını söyleyeyim: Arkadaşı
olduğu için kalkıp vermezse bile, yine
de öbürünün yüzsüzlüğü ve inadı için
kalkıp ona ne kadar lazımsa verecek.
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Ben size diyorum ki: dileyin size
verilecek; arayın bulacanız; kapıya
vurun size açılacak. 10 Çünkü her
dileyen alır, arayan bulur ve kapıya
vurana açılır.
11
Bakın, aranızda hangi baba var ki,
onun çocuğu ondan bir ekmek istediği
kerekte, ona ekmek yerine taş versin?
Ya da balık istediği kerekte, ona balık
yerine yılan versin? 12 Ya da ondan bir
yumurta istediği kerekte, ona akrep
versin? 13 Madem siz kötü olanlar bile
kızanlarınıza iyi bahşişler vermeyi
biliyorsunuz, o zaman Baba, gökten
Kutsal Ruh'u dileyenlere vermeyecek
mi? O çok daha kesin değil mi?"

onları kimin kuvveti ile uğratırıyorlar?
Madem öyle, onlar sizi davalasınlar.
20
Ama eger ben kötü ruhları Allahın
parmağı ile uğratırırsam, o zaman
Allahın krallığı sahiden aranıza gelmiş
demektir. 21 Kuvvetli ve silahlı bir
adam kendi evini kolladığı vakıt, onun
mallarına hiç bir şey olamaz. 22 Ama
daha da kuvvetli biri onun üstüne
düşüp
onu
yenerse,
öbürünün
güvendiği silahlarını alıyor ve
kazandığı mallarını dağıtırıyor."
23
"Her kim benimle beraber değilse,
bana karşıdır. Ve her kim benimle
beraber toplamazsa, dağıtırıyor."
24
"Mundar bir ruh insandan çıktı mı,
susuz yerleri gezip bir yer arıyor,
nerede rahat etsin. Onu bulamayınca
da şöyle diyor: 'Hangi evden
çıktıysam, oraya dönecem.' 25 Dönünce
de evi süpürülmüş ve toplanmış
buluyor. 26 O vakıt gidip kendisinden
daha da beter yedi tane başka kötü ruh
alıyor ve girip orada oturuyorlar.
Böylelikle o adamın son hali, evelki
halinden daha da kötü olacak."

İsa ve kötü ruhlar
(Mat 12:22-30; Mar 3:20-27)
14

İsa, dilsizlik getiren bir kötü ruh
uğratırmakta idi. Kötü ruh çıkınca,
dilsiz adam konuştu. Kalabalıklar da
şaşıp kaldı. 15 Ama bazıları dedi:
"Kötü
ruhları
Beel-Zebul
ile
uğratırıyor." (o da kötü ruhların
başıdır).

İsa'nın anası

16

Başkaları gene, İsa'yı denemeye
çalıştılar. İstediler, onlara gökten bir
nişan versin. 17 Ama İsa onların
fikirlerini bildiği için dedi:
"İçerden bölünmüş olan her krallık
perişan olacak. Ve içerden bölünmüş
olan hane yıkılacak. 18 Şeytan da kendi
kendisiyle bölünmüşse, onun krallığı
nasıl ayakta dursun ki? (çünkü
diyorsunuz, ben kötü ruhları BeelZebul ile uğratırırmışım).
19
Peki, ben kötü ruhları Beel-Zebul
ile uğratırırsam, o vakıt sizinkiler

27

İsa bunu anlatırken, kalabalıktan bir
kadın şöyle bağırdı:
"Ne mutlu seni taşıyan ananın karnı,
ne mutlu emdiğin memeler."
28
Ama O gene dedi:
"Değil öyle! Ne mutlu onlara ki,
Allahın sözünü işitip tutarlar."
Tek nişan
(Mat 12:38-42)
29

Kalabalıklar toplanınca İsa dedi:
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"Bu kuşak kötü bir kuşaktır. Bir nişan
istiyorlar, ama onlara Yunus'un
nişanından
başka
bir
nişan
verilmeyecek. 30 Çünkü Yunus nasıl
Ninivelilere bir nişan olmuşsa,
İnsanoğlu da bu kuşağa bir nişan
olacak. 31 Güneyden gelen kraliçe
davalama gününde bu kuşağın
adamları ile beraber kalkacak, onları
davalayacak. Çünkü o, dünyanın
ucundan geldi, Süleyman'ın bilgili
sözlerini işitsin. Ve işte, burada
Süleyman'dan daha büyük biri var. 32
Ninive halkı, davalama gününde bu
kuşağın adamları ile beraber kalkacak,
onları davalayacak. Çünkü onlar
Yunus'un konuşması üzere tövbe
ettiler. Ve işte, burada Yunus'tan daha
büyük biri var.
İnsanın ışığı
(Mat 5:15; 6:22-23)
33

Hiç kimse lamba yakıp onu saklı bir
yere koymaz, ne de bir kabın altına
koyar. Ama onu bir kandilliğin üstüne
koyar, eve girenler ışığı görsün. 34
Sizin
bedeninizin
lambası
da
gözünüzdür. Gözünüz temiz oldu mu,
bütün bedeniniz aydınlık olacak. Ama
gözünüz kötü oldu mu, bütün
bedeniniz karanlık olacak. 35 Madem
öyle, dikkat et: senin içindeki aydınlık
olmasın karanlık. 36 Eger bedenin
hepsi aydınlık ise, içinde hiç karanlık
yoksa, o vakıt büsbütün şafak olacak.
Sanki, bir lamba seni şafağı ile
aydınlatırmış gibi olacak."
Yahudi hocaların günahları
(Mat 23:1-36; 12:38-40)
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37

İsa sözünü bitirdikten sonra, bir
Ferisi Onu yemeğe davet etti. Gidip
sofrada oturdu. 38 Ferisi bunu görünce
şaşıp kaldı, çünkü İsa yemekten önce
ellerini yıkamamıştı. 39 Rab ona dedi:
"Bak şimdi, siz Ferisiler kadehin ve
çininin dış tarafını temizliyorsunuz.
Ama sizin iç tarafınız açgözlülük ve
kötülükle doludur. 40 Sizi sersemler!
Acaba, dışı yapan, içi de yapmadı mı?
41
Ama sadaka verdiğiniz zaman,
içerdeki şeylerden verin, ve işte, size
her şey temiz olacak.
42
Ama vay halinize, siz Ferisiler!
Çünkü
siz
nanenin,
defne
yapraklarının ve her türlü otun ondalık
zekâtını veriyorsunuz, ama doğruluğa
ve
Allahı
sevmeye
önem
vermiyorsunuz. İşte, lazım en peşin
bunları yapasınız. Daha sonra öbür
şeyleri de yapmayı unutmayın.
43
Vay halinize, siz Ferisiler! Çünkü
siz duahanelerde en güzel yerde
oturmaktan ve çarşılarda selam
almaktan hoşlanıyorsunuz.
44
Vay halinize! Siz o mezarlara
benziyorsunuz, hani insanlar onları
görmeden üzerinden geçiyor."
45

Musa'nın kanunu muallimlerinden biri
İsa'ya cevap verip dedi:
"Muallim, bunu derken, bizi de
gücendiriyorsun."
46
İsa da şöyle dedi:
"Vay sizin de halinize, siz
kanuncular! Çünkü insanların sırtına
öyle yükler koyuyorsunuz, az kalsın
taşıyamayacaklar. Ama kendiniz o
yükleri bir parmakla bile ellemezsiniz.
47
Vay sizin halinize! Dedeleriniz
peygamberleri öldürdüler. Siz de o
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peygamberlere
süslü
mezarlar
48
dikiyorsunuz.
Böylelikle
dedelerinizin yaptıklarına şahitlik
ediyorsunuz ki, doğru yapmışlar.
Çünkü onlar öldürdüler, siz de
mezarlarını yapıyorsunuz.
49
Onun için Allah bilgisi şöyle
diyor: 'Onlara peygamberler ve
haberciler
gönderecem.
Onların
bazılarını öldürecekler, bazılarına da
etki yapacaklar.' 50 Öyle ki, dünyanın
yaradılışından bu yana ne kadar
peygamberlerin kanı dökülmüşse, bu
kuşaktan sorulsun, 51 Abil'in kanından
Zekeriya'nın kanına kadar (ki o,
Allahevindeki kurban yeri ile oradaki
en
kutsal
yerin
ortasında
öldürülmüştü). Evet, size diyorum ki,
bu kuşaktan sorulacak onların kanı.
52
Vay sizin halinize, siz kanuncular!
Çünkü anlayış kapısının anahtarını
alıp götürdünüz. Hem kendiniz
girmediniz, hem de girmek isteyenlere
engel oldunuz."
53

İsa oradan ayrılınca, kanun
muallimleri ve Ferisiler Ona düşman
kesilmeye başladılar. Ve çok meseleler
için onun ağzını araştırdılar. 54 Ona
kapan kurup, istediler Onun ağzından
bir söz çıksın, onlar da Onu kabahatlı
çıkarsınlar.
Bölüm 12
İkiyüzlülük
(Mat 10:26-31)
1

Bu sıralarda o kadar büyük bir
kalabalık toplandı ki, artık birbirlerini
ezmeye başladılar. O zaman İsa en peşin
öğrencilerine şunları söyledi:

"Ferisilerin ikiyüzlülüğü mayalı hamur
gibidir. Kendinizi kollayın, öyle
olmayasınız. 2 Bakın, yok birhangi şey
şimdi saklı olsun da, sonra açığa
çıkmasın. Ya da şimdi örtülü olsun da,
sonra bilinmesin. 3 Onun için, siz
karanlıkta
neler
konuşmuşunuz,
aydınlıkta anlatılacak, ve kapalı
kapılar ardında neler fısıldamışınız,
onu
çatılardan
bağıra
bağıra
anlatacaklar."
4

"Siz arkadaşlarımsınız. Size diyorum
ki, korkmayın onlardan, hani bedeni
öldürebilirler ve ondan öte kötülük
yapamazlar. 5 Size göstereyim kimden
lazım korkasınız: Ondan korkun, hani
öldürdükten sonra var kuvveti, sizi
cendeme atsın. Evet, size diyorum ki,
Ondan korkun. 6 Beş serçe kuşu yirmi
santime satmıyorlar mı? Ve Allah
gene de onların hiç birini unutmaz. 7
Bakın, kafanızdaki saçlar bile hepsi
sayılmıştır. Korkmayın, siz birçok
serçe kuşlardan daha kıymetlisiniz."
İsa'ya iman edersek, lazım açık açık
söyleyelim
8

Ve size diyorum ki, her kim beni
insanların önünde tanırsa, İnsanoğlu
da onu Allahın melekleri önünde
tanıyacak. 9 Ama kim beni insanların
önünde
inkâr
ederse,
Allahın
meleklerinin önünde de inkâr edilecek.
10
Ve her kim İnsanoğlu'na karşı bir
söz söylerse, o af edilecek. Ama kim
Kutsal Ruh'a karşı küfür ederse, o af
edilmeyecek. 11 Sizi ne zaman
duahanelere, çorbacıların ve beylerin
önüne dartarlarsa, hiç sıkılmayın.
'Kendimizi nasıl haklı çıkaracaz?' ya
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da 'Ne diyecez?' diye hiç düşünmeyin.
12
Çünkü Kutsal Ruh size o dakkada
öğretecek, ne lazım söyleyesiniz."
Zenginlik
13

Kalabalıktan biri gelip İsa'ya dedi:
"Muallim, agama söyle de, mirası
benimle paylaşsın."
14
İsa da ona öyle konuştu:
"Ey adam! Kim bana bu işi verdi de,
size hakim ya da uzlantırıcı olayım?"
15
Ve herkese şunu söyledi:
"Dikkat edin, kendinizi her türlü
açgözlülükten kollayasınız. Çünkü bir
adamın çok fazla malı olsa da, onun
yaşamı o şeylerde değildir."
16
Onlara şu benzetmeyi anlattı:
"Zengin bir adamın toprağı çok fazla
harman vermiş. 17 Kendi kendine
düşünmüş ki, 'Ne yapayım? Yok
nereye harmanımı saklayayım!' 18 Ve
dedi:
'Evet,
şöyle
yapacam:
ambarlarımı
yıkacam,
daha
büyüklerini
yapacam.
Bütün
harmanımı ve mallarımı oraya
saklayacam. 19 Ve canıma diyecem,
'Ey canım, şimdi çok sene yetecek
kadar malların var, rahat et, ye, iç,
sefa sür.' 20 Ama Allah ona dedi: 'Ey
akılsız adam! Bu gece canını senden
isteyecem. Ve işte, hazırladığın şeyler,
onlar kimin olacak?' 21 Evet, kim
kendine mal biriktirirse, ama Allahın
önünde zengin değilse, ona benziyor."
Kahırlanmak
(Mat 6:25-34)
22

Ve İsa öğrencilerine dedi:
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"Onun için size diyorum: hayatınız
için kahırlanmayın, ne yiyeceniz diye.
Ne de bedeniniz için kahırlanmayın,
ne giyeceniz diye. 23 Çünkü hayat sade
yemek değildir. Beden de sade ruba
giyimek değildir.
24

Gargalara bakın: ne ekiyorlar, ne
biçiyorlar. Kilerleri yok, ambarları da
yok. Ve Allah onları gene de besler.
Siz gene, kuşlardan ne kadar daha
kıymetlisiniz. 25 Aranızdan kim
kahırlanmakla yüksekliğini bir karış
arttırabilir? 26 Madem siz bu kadar
küçük bir şey bile yapamazsınız, niçin
öbür şeyler için kahırlanıyorsunuz? 27
Çiçeklere bakın, nasıl büyüyorlar! Ne
iş yaparlar, ne de iplik eğiriyorlar.
Gene de size şunu söyleyeyim: Kral
Süleyman çok süslü yaşardı. Ama o
bile, bunlardan bir tanesi kadar güzel
giyinmezdi. 28 Otlar bir gün tarlada,
ertesi gün de sobaya atılır. Açan Allah
otları bile öyle giydiriyor, o vakıt çok
daha kesin ki, sizi de giydirecek. Ey
siz imanı az olanlar!
29

Siz de ne yiyeceğinizi ve ne
içeceğinizi hep düşünmeyin. Hep
fesfese etmeyin. 30 Çünkü dünyanın
Allahsız milletleri hep bunu arıyorlar.
Ama sizin Babanız biliyor ki, bu
şeyler size lazım oluyor. 31 Öyle
yapacağınıza, Allahın krallığını arayın.
O vakıt öbür şeyler de sizin olacak.
32

Korkmayın, ey küçük sürü. Babanız
razı geldi, krallığı size versin. 33
Mallarınızı satın, sadaka verin.
Kendinize öyle keseler alın ki, hiç
çürümesinler. Kendinize gökte öyle
bir hazine toplayın ki, hiç eksilmesin.
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Oraya hırsızlar giremez, böcekler de
yiyip bitiremez. 34 Çünkü malınız
nerede ise, yüreğiniz de orada olacak.
Hazırlık
35

Belleriniz hep kuşanmış olsun,
lambalarınız da hep yansın. 36 O
adamlara benzer olun, hani efendileri
ne vakıt düğünden eve dönerse, onlar
bekleyip
duruyorlar.
Öyle
ki,
efendileri gelip kapıya vurursa, ona
hemen açabilsinler. 37 Ne mutlu o
hizmetçilere ki, efendi geldiği vakıt
onları uyanık bulsun. Size doğrusunu
söyleyeyim: o efendi peşkir takıp
hizmetçileri sofraya oturturacak, gelip
onlara hizmet edecek. 38 Ne mutlu o
hizmetçilere, efendi ikinci ya da
üçüncü nöbette geldiği vakıt, onları
öyle bulsun. 39 Şunu da bilin: Eger ev
sahibi bilseydi, hırsız hangi vakıtta
gelecek, izin vermeyeceydi, duvarlar
delinsin. 40 Siz de lazım hazır olasınız.
Çünkü İnsanoğlu beklemediğiniz
vakıtta gelecek."
41

Petrus şöyle sordu:
"Efendimiz, bu benzetmeyi sade bize
mi, yoksa herkese mi anlatıyorsun?"
42
Rab da ona dedi:
"Acaba, kim olacak o sadikan ve
akıllı hizmetçi, hani efendisi onu
bütün evinin üstüne koyacak, herkese
yemeğini tam vaktında versin diye? 43
Ne mutlu o hizmetçiye, hani efendisi
gelince, onu bu şeyleri yaparken
44
buluyor.
Size
doğrusunu
söyleyeyim: efendi o hizmetçiyi bütün
herşeyin üzerine koyacak.
45
Ama diyelim, o hizmetçi
yüreğinde, 'Efendim zaten henüz

gelmez' diyor. Öbür erkek ve kadın
hizmetçilere fena etki yapmaya
başlıyor. Ve yemeye, içmeye ve sarfoş
olmaya başlıyor. 46 O vakıt o
hizmetçinin efendisi, hiç beklemediği
bir gün ve hiç bilmediği bir vakıtta
gelecek. Adamı kırıp dökecek,
Allahsız kişilerin yanında yer verecek.
47
Diyelim, bir hizmetçi zaten
efendisinin ne istediğini biliyor, ama
ona göre hazırlık yapmıyor. Ya da
onun istediğini yerine getirmiyor. İşte
o hizmetçi gayet fazla dövülecek. 48
Ama diyelim bir hizmetçi, bilmeden
bir şey yapmış, ve onun için
dövülmeyi hak ediyor. O vakıt az
dövülecek. Kime çok verilmişse,
ondan çok şeyler de istenecek.
İnsanlar kime fazla emanet ederlerse,
ondan fazla da bekliyorlar."
Ayrılık
49

"Ben geldim, dünyada bir ateş
yakayım. Ve keşke daha şimdiden
yakılmış olaydı. 50 Ama bir vaftizim
var, lazım onunla vaftiz olayım. O işi
bitirinceye kadar nasıl da sıkılıyorum.
51
Ne sanıyorsunuz: dünyaya
barışıklık getirmeye mi geldim? Hayır,
daha doğrusu bölmeye geldim. 52
Çünkü bundan sonra şöyle olacak: bir
hanede beş kişi bölünmüş olacak ikiye karşı üç ve üçe karşı iki olacak.
53
Baba çocuğuna, çocuğu da babasına
karşı gelecek. Kız anasına ve anası
kıza karşı gelecek. Gelin kaynanasına
ve kaynanası da gelinine karşı
gelecek."
Vakıtla karar vermeliyiz
(Mat 16:2-3)
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54

İsa kalabalıklara şunu da söyledi:
"Ne
zaman
görüyorsunuz
günbatısından bir bulut yükseliyor,
dakkada
diyorsunuz
'Yağmur
yağacak!'. Ve öyle de oluyor. 55 Ve ne
zaman görüyorsunuz rüzgâr güneyden
üflüyor, diyorsunuz, 'Çok sıcak
olacak.' Ve öyle de oluyor. 56 Sizi
ikiyüzlüler sizi! Yeryüzünün ve gökün
görünüşünü ne güzel anlıyorsunuz.
Ama bu şimdiki vakıt, işte onu
anlayamıyorsunuz. 57 Niçin kendiniz
için karar vermiyorsunuz, doğru olan
nedir diye?"
58

"Ne zaman seni davaya veren kişi
ile dava yerine gidiyorsun, bak onunla
barışasın. Yoksa o seni hakimin önüne
dartacak, hakim de seni polisin eline
verecek, o da seni mapusa atacak. 59
Size doğrusunu söyleyeyim: borcunu
son santime kadar ödemeden oradan
çıkamazsın."
Bölüm 13
Tövbe etmek
1

O anda bazı kişiler İsa'ya geldi.
Anlattılar Ona o Celilelilerden için, hani
onlar kurban keserken Pilatus onları
öldürtürmüş. Öyle ki, onların kanı,
kurbanların kanı ile karıştı. 2 İsa da
şöyle cevap verdi:
"Ne sanıyorsunuz? O Celileliler öbür
vatandaşlardan daha mı büyük
günahkârlar idi, madem başlarına öyle
bir şey geldi? 3 Ben size diyorum: öyle
değil. Ya siz? Eger siz de tövbe
etmezseniz, siz de aynı öyle maf
olacanız. 4 Ya o onsekiz kişi, hani
Şiloa'daki kule onların üstüne yıkıldı
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ve onları öldürdü. Ne sanıyorsunuz?
Onlar Yeruşalim'de oturan öbür
insanlardan daha mı suçluydular? 5
Hayır! Sözlerime dikkat edin: tövbe
etmezseniz, siz de maf olacanız."
6

Onlara şu benzetmeyi de anlattı:
"Bir adamın bahçesinde bir incir ağacı
varmış. Ve geldi, onun üzerinde yemiş
arasın, ama bulamamış. 7 Bağcıya da
demiş ki: 'Te, üç senedir gelip bu incir
ağacının üstünde yemiş arıyorum, hiç
de bulamıyorum. Artık kes onu. Niye
toprağı zayıflatırsın ki?' 8 Adam da
ona cevap verip demiş: 'Efendim, onu
bu sene de brak, ben onun etrafını
çapalayım, gübreleyeyim. 9 Gelecek
sene yemiş verirse, iyi. Eger yoksa
onu kesersin.'"
Cumartesi günü
10

İsa gene bir duahanede cumartesi
gününde ders verdi. 11 Ve işte, orada bir
kadın vardı, onsekiz seneden beri bir
viranlık ruhundan çekerdi. İki kat
olmuştu, belini doğrulturamazdı. 12 İsa
kadını görünce onu çağırıp dedi:
"Ey kadın! Viranlığından kurtul!"
13
Ellerini onun üzerine koydu. Kadın da
dakkada doğruldu ve Allahı övmeye
başladı.
14

Ama duahanenin güdücüsü, İsa'ya
çok fena kızdı, cumartesi gününde şifa
veriyor diye. Adam duahanedeki halka
dedi:
"Altı gün var, lazım onlarda işleyelim.
O günlerde gelin, şifa bulun. Ama
cumartesi gününde olmaz."
15
Rab da onlara cevap verip dedi:
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"Sizi ikiyüzlüler sizi! Cumartesi günü
oldu mu, hepiniz öküzünüzü ya da
eşeğinizi çözüp yemlikten su içirmeye
götürmez misiniz? 16 İşte, bu kadın da
İbrahim'in bir kızıdır. Ama Şeytan onu
onsekiz sene bağlı tuttu. Bu da bu
bağlardan cumartesi gününde lazımdı
çözülsün, değil mi?"
17
İsa
bunu söyleyince,
onun
düşmanlarının hepsi rezil oldu. Ama
bütün halk sevindi, İsa bu kadar şanlı
işler yaptı diye.
Allahın krallığına girmek zor
(Mat 13:31-33; 7:13-23; Mar 4:30-32)
18

İsa onun için dedi:
"Allahın krallığı neye benziyor? Neye
benzetireyim onu? 19 O benziyor bir
hardal tanesine: adam onu alıp
bahçesine ekti. Sonra büyüdü, ağaç
kadar oldu. Öyle ki, gökün kuşları
gelip onun dalların arasında yuva
kurdular."
20

İsa gene onlara şöyle dedi:
"Allahın krallığını neye benzetireyim?
21
O bir parça mayaya benziyor: kadın
onu alıp kırk kile un ile karıştırdı. En
sonunda hepsi mayalı oldu."
22

İsa köyler ve kasabalardan geçerek
hep ders verirdi. Yeruşalim'e doğru
yoluna devam ederdi. 23 Ve biri Ona
dedi:
"Efendimiz, acaba kurtulanlar az mı
olacak?"
İsa da halka şöyle konuştu:
24
"Uğraşın, dar kapıdan giresiniz. Size
diyorum ki, çok kişi isteyecek
girsinler, ama giremeyecekler.

25

Ev sahibi kalkıp kapıyı kilitledi
mi, siz de dışarıda kaldınız mı, kapıya
vurmaya ve 'Efendimiz, aç kapıyı
bize!' diye bağırmaya başladınız mı,
işte o vakıt size şöyle cevap verecek:
'Siz de nereden geldiniz? Sizi
tanımıyorum.' 26 Siz de o vakıt
diyeceniz: 'Değil mi, seninle beraber
yedik,
içtik.
Sen
de
bizim
sokaklarımızda ders verirdin.' 27 Ama
ev sahibi şöyle diyecek: 'Siz de
nereden geldiniz? Sizi tanımıyorum.
Hepiniz benden ırak olun, siz kötülük
işleyenler.'
28
İbrahim, İshak ve Yakup ve bütün
peygamberler Allahın krallığında
olacaklar. Siz gene onları görüp
dışarıda kalacanız. İşte o vakıt ağlayıp
29
dişlerinizi
gıcırdatıracanız.
Gündoğusundan ve günbatısından,
kuzeyden ve güneyden insanlar
gelecek, Allahın krallığında sofraya
oturacaklar. 30 Ve işte, bazı sonuncular
birinciler olacak, bazı birinciler de
sonuncular olacak."
İsa, üçüncü defa nasıl öleceğini
bildiriyor
(Mat 23:37-39)
31

Tam o dakkada bazı Ferisiler gelip
Ona dediler:
"En iyisi git buradan, yoluna devam
et. Hirodes bakıyor, seni öldürsün."
32
İsa onlara dedi:
"Gidin o tilkiye deyin ki, 'Bugün ve
yarın kötü ruhları uğratıracam, şifa
verecem, ve öbür gün işimi bitirecem.'
33
Gene de lazım, bugün ve yarın ve
öbür gün yoluma devam edeyim.
Çünkü olamaz, bir peygamber
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Yeruşalim'den başka bir yerde
öldürülsün.
34
Ey Yeruşalim, Yeruşalim! Sen ki,
peygamberleri öldürürsün ve sana
gönderilen kişileri taşlarsın! Kaç kere
istedim, bir tavuk piliçlerini nasıl
kanatlarının altında toplarsa, ben de
senin evlatlarını öyle toplayayım - ama
sen istemedin. 35 İşte senin evin ıssız
kalacak. Size diyorum ki, ne vakıt
diyeceniz, 'Rabbin adında gelen
mubarek olsun!' o zamana kadar beni
görmeyeceniz."
Bölüm 14
Cumartesi günü mucize

8

"Birisi seni bir düğüne çağırırsa, en
baştaki yere oturma. Olabilir de,
senden daha önemli biri davetli olsun,
9
sizi davet eden adam gelsin, sana
desin ki, 'Kalk, bu adama yer ver.' Sen
de ondan sonra utanç içinde en arkada
bir yerde oturursun. 10 Ama sen davet
edildiğin zaman, git, en berideki yerde
otur. Öyle ki, seni davet eden adam
gelince sana desin: 'Arkadaşım, sen
kalk, daha güzel bir yere geç.' O vakıt
seninle beraber sofrada oturanların
gözünde şerefli olacan. 11 Çünkü her
kim kendini yükseltirirse, alçaltılacak.
Ve
kim
kendini
alçaltırırsa,
yükseltirilecek."
Davet eden kişiler

1

Bir cumartesi günü İsa Ferisilerin
büyük adamlarından birinin evine
yemeğe gitti. Onlar da İsa'ya hep dikkat
ederdiler. 2 Ve bir adamla karşılaştı,
bedeninin her tarafı sudan şişik idi. 3 İsa
da Allah kanunu muallimleri ve
Ferisilere konuşup dedi:
"Acaba, cumartesi gününde şifa
vermek helal mı?"
4
Onlar da sustu. O vakıt İsa adamı aldı,
onu şifaladı ve braktı gitsin. 5 Onlara
dedi:
"Aranızda hangi adam var ki, onun
çocuğu ya da öküzü kuyuya düşsün de,
cumartesi gününde olsa bile onu
dakkada çıkarmasın?"
6
Bu söze hiç cevap veremediler.

(Mat 22:1-10)
12

İsa da kendisini davet etmiş olan
adama şöyle dedi:
"Sen bir sofra ya da banket yaptın mı,
arkadaşlarını çağırma. Kardeşlerini,
hısımlarını ya da zengin komşularını
da çağırma. Yoksa onlar da seni
çağıracaklar ve senin karşılığın olacak.
13
Ama sen bir banket yaptın mı,
fukaraları çağır, sakatları, topalları ve
körleri çağır. 14 O vakıt mutlu olacan,
çünkü onlar sana karşılık veremezler.
Ama sen, doğru kişiler ne vakıt
dirilirse, o zaman karşılığını alacan."
Maana bulan davetliler
15

Davetli kişiler
7

İsa davet edilen kişilere bir benzetme
anlattı (çünkü fark etmişti, herkes nasıl
en güzel yerleri seçti). Dedi ki,
124

İsa ile beraber sofrada oturan bir
adam bunu duyunca, Ona dedi:
"Ne mutlu o adama ki, Allahın
krallığında ekmek yiyecek."
16
Ama İsa ona dedi:
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"Bir gün adamın biri büyük bir
banket yapmış, çok kişi davet etmiş. 17
Banketin zamanı gelince, hizmetçisini
davetli kişilere göndermiş, söylesinler
onlara: 'Gelin, her şey hazır artık.' 18
Ama hepsi tıpkı maana bulmaya
başlamış. Birincisi ona demiş: 'Bir
tarla aldım. Lazım gideyim, onu
göreyim. Ne olur, beni iyi gör.' 19
Başkası demiş: 'Beş çift öküz aldım.
Te gidiyorum onları denemeye. Ne
olur, beni iyi gör.' 20 Gene başkası
demiş: 'Ben karı aldım. Onun için
gelemem.'
21
Böylelikle hizmetçi dönünce
efendisine bunları anlatmış. O vakıt ev
sahibi çok fena kızmaya başlamış.
Hizmetçisine demiş, 'Haydi şevik ol,
kasabayı
sokak
sokak
dolaş.
Fukaraları, sakatları, körleri ve
topalları içeri getir.'
22
Dönünce
hizmetçi
demiş:
'Efendimiz, buyurduğunu yaptık. Ama
gene de yer kaldı.' 23 Efendi de
hizmetçisine demiş: 'Kasabadan çık,
yolları ve patikaları dolaş. İnsanları
razı ettir de, içeri gelsinler. Yeter ki,
evim dolsun.'
24
Çünkü size diyorum: davet edilen
adamlardan
hiç
kimse
benim
banketime katılmayacak."

kızkardeşlerinden, hem de, evet, kendi
hayatından bile vazgeçmedi mi, o kişi
benim öğrencim olamaz. 27 Her kim
haçını taşıyıp arkamdan gelmezse,
benim öğrencim olamaz.
28
Çünkü aranızda bir kişi var mı ki,
bir kule yapmak isterken, en peşin
oturup hesap yapmasın: acaba
bitirmek için elinde yetecek kadar para
var mı, yok mu? 29 Yoksa temel
attıktan sonra bitiremezse, onu gören
herkes başlayacak onunla eğlenmeye.
30
Diyecekler: 'Bu adam kalktı ev
yapsın, ama bitiremedi.' 31 Ya da hangi
kral başka bir kralla muharebe
yapmaya giderken, en peşin oturup
herkesin fikrini öğrenmesin: acaba on
bin adamıyla yirmi bin adamla
karşısına çıkan kralı yenebilir mi diye.
32
Yoksa öbürü daha uzakta iken,
habercisini gönderip istesin anlaşma
olsun. 33 Onun için, her kim bütün
herşeyini geride brakmazsa, benim
öğrencim olamaz."

Öğrenci nasıl olmalı

Bölüm 15

34

"Tuz iyi bir şeydir. Ama tuz dadını
kaybederse? O vakıt yeniden tuzun
dadını nasıl verirsin? 35 Ne toprağa, ne
de fışkılığa fayda verebilir. İnsanlar
onu bokluğa atacaklar. Kimin işitmek
için kulağı varsa, seslesin.

(Mat 10:37-38)
25

Büyük kalabalıklar İsa ile beraber
yolculuk yapardılar. O da arkasına
dönüp onlara şöyle dedi:
26
"Bir kişi bana geldi mi, ama kendi
anası ve babasından, karısı ve
kızanlarından,
kardeşleri
ve

Kaybolan koyun benzetmesi
(Mat 18:12-14)
1

Bütün gümrükçüler ve günahkârlar
hep İsa'ya gelirdiler, Onu seslesinler. 2
Ama Ferisiler ve kanun muallimleri
mırmırdandılar. Dediler ki,
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"Bu adam günahkârları kabul ediyor,
onlarla sofraya oturuyor."
3
Ama İsa onlara şu benzetmeyi anlattı:
4
"Diyelim, sizde yüz tane koyun var,
bir tanesini de kaybettiniz. O zaman
sizden bir kişi var mı ki, doksandokuzu
ıssız yerlerde brakıp kaybolmuş koyunun
peşine düşmesin, çak onu bulana kadar. 5
Bulduktan sonra da onu büyük sevinçle
omuzuna koyacak. 6 Eve gelince
arkadaşlarını ve komşularını çağıracak,
onlara diyecek: 'Benimle beraber
sevinin. Çünkü kaybolan kuzumu
buldum.' 7 Size diyorum ki, gökte de
öyle olacak: o doksandokuz doğru kişiye
lazım değil tövbe etsinler. Ama tövbe
eden tek bir günahkâr için gökte daha
büyük bir sevinç olacak.
Kaybolan para benzetmesi
8

Ya da diyelim, bir kadının on tane
gümüş parası olsun, bir tanesini de
kaybetsin. O zaman hangi kadın lamba
yakıp, bütün evi süpürüp, onu bulana
kadar didik didik aramayacak? 9 Onu
bulduktan sonra da arkadaşlarını ve
komşularını çağıracak ve diyecek,
'Benimle beraber sevinin, çünkü
kaybettiğim parayı buldum.' 10 Size
diyorum, aynı onun gibi Allahın
meleklerinin önünde tövbe eden tek
bir günahkâr için sevinç olacak."
Kaybolan oğul benzetmesi
11

Ve İsa şöyle konuştu:
"Bir adamın iki çocuğu varmış. 12
Onların küçüğü de babasına demiş ki,
'Babam, mallardan bana düşen payı
ver.' Adam da bütün mallarını
çocukların arasında bölmüş. 13 Çok
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gün geçmeden, küçük oğul herşeyini
toplamış, uzak bir devlete yolculuğa
çıkmış. Orada sefa sürüp bütün
mallarını boşa harcamış. 14 Hepsini
harcadıktan sonra o devlette büyük bir
kıtlık olmuş, kendisi de yoksuzluk
çekmeye başlamış. 15 Onun için gitmiş,
o devletin vatandaşlarının birine
asılmış. Adam da onu tarlalarına
yollamış, domuzları gütsün. 16 Küçük
oğulun
canı
atarmış,
karnını
domuzların yediği şeylerle doyursun.
Ama kimse ona bir şey vermemiş. 17
Ama aklı başına gelince kendi kendine
demiş ki, 'Ben burada açlıktan
geberirken, babamın kaç tane işçileri
var, yemekleri artıyor! 18 Kalkayım,
gideyim babama, ona diyeyim ki,
'Babam, göke karşı ve sana karşı
günah işledim. 19 Artık layık değilim,
oğlun gibi senin adını taşıyayım. Beni
işçilerinden say.'
20
Kalkıp babasının yanına varmış.
Ama o henüz uzakta iken, babası onu
görmüş. Babasının yüreği ona acımış,
koşarak gelmiş, onun boynuna sarılmış
ve onu öpmüş. 21 Çocuğu da ona demiş
'Babam, göke karşı ve sana karşı
günah işledim. Artık layık değilim,
oğlun gibi senin adını taşıyayım.' 22
Ama babası hizmetçilerine demiş:
'Şevik olun, en güzel kaftanı getirin,
ona giydirin. Parmağına bir yüzük
takın, ayaklarına da pabuç giydirin. 23
En besli danayı getirip kesin. Yiyelim
ve mutlu olalım. 24 Çünkü bu çocuğum
ölü idi, dirilidi. Kaybolmuştu,
bulundu.' Ve başlamışlar kutlamaya.
25
Adamın büyük çocuğu da tarlada
imiş. Dönüşünde evine yaklaşınca
çalgıların ve oyun havalarının sesini
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duymuş. 26 Hizmetçilerinden birini
çağırıp ona 'Bunlar ne demek oluyor?'
diye sormuş. 27 O da şöyle cevap
vermiş: 'Senin kardeşin döndü. Baban
da en besli danayı kestirdi. Çünkü
evladına sağ salim kavuştu.' 28 Ama
büyük çocuk kızmaya başlamış,
istememiş içeri girsin. Babası dışarı
çıkıp başlamış ona yalvarmaya. 29 O da
babasına demiş: 'Bak, bunca sene sana
hizmet ettim. Hiç senin sözünden
dışarı çıkmadım. Sen de bana bir defa
olsun bir keçi yavrusu bile vermedin,
arkadaşlarımla kutlayayım. 30 Ama
senin bu çocuğun gelince, hani senin
ekmeğini yolsuz kadınlara harcayıp
yok etti, o vakıt ona en besli danayı
kestirirsin!' 31 Babası da ona demiş:
'Evladım, sen her vakıt benimle
berabersin. Benim neyim varsa
senindir. 32 Ama lazım idi, kutlayalım,
sevinelim. Çünkü senin kardeşin ölü
idi, dirildi. Kaybolmuştu, bulundu.'"
Bölüm 16
Kurnaz idareci benzetmesi
1

İsa, öğrencilerine şunları da anlattı:
"Zengin bir adamın bir idarecisi
varmış. Başlamışlar onu zengin adama
sokmaya, 'Senin mallarını boşa
kullanıyor.' diye. 2 O da idareciyi
çağırmış ona demiş: 'Ne bu senden
için duyduğum şeyler? İdareciliğinin
hesabını vereceksin. Artık sen idareci
olamazsın.' 3 İdareci de kendi kendine
demiş: 'Ne yapsam, acaba? Efendim
idareciliği elimden alıyor. Çukur
kazmaya kuvvetim yok, dilencilik
yapmaya da yüzüm yok. 4 Ha, buldum!
Ne yapacağımı biliyorum, öyle ki,

idarecilikten atıldım mı, insanlar beni
evlerine kabul etsinler.' 5 Sonra
efendisinin borçlularını teker teker
çağırmış.
Birincisine
sormuş,
'Efendime ne kadar borcun var senin?'
6
O da demiş: 'Dört bin litre
zeytinyağı.' Ona demiş: 'Te, borç
kâğıdın. Al bakayım onu, çabuk otur,
iki bin litre diye yaz.' 7 Daha sonra bir
başkasına sormuş: 'Senin de ne kadar
borcun var?' O da cevap verip demiş:
'Elli ton buğday.' İdareci ona demiş:
'Te borç kâğıdın. Al bakayım onu, kırk
ton diye yaz.' 8 Efendisi de aldatırıcı
idareciyi akıllılığı için övmüş.
Çünkü bu dünyanın evlatları, kendi
aralarında şafak evlatlarından daha
akıllıca davranıyorlar. 9 Ben de size
diyorum: aldatıran zenginliklerle
kendinize arkadaşlar edin, öyle ki,
zenginliklerin sonu gelince, siz sonsuz
evlere kabul edilesiniz."
Sadikan olmak
10

Çok az bir şeyde sadikan olan,
büyük meselelerde de sadikan olacak.
Ama çok az bir şeyde dürüst olmayan,
büyük
meselelerde
de
dürüst
olmayacak. 11 Siz de eger haksız
zenginliklerde sadikan olamazsanız, o
vakıt asıl zenginlikleri size kim
emanet edecek? 12 Ve eger başkasının
malı ile sadikan olmadıysanız, o vakıt
size kendi malınız olan şeyleri kim
verecek? 13 Hiç bir hizmetçi iki
efendiye kulluk edemez: ya birinden
azetmeyip, öbürünü sevecek, ya da
birine bağlanıp, öbürünü hor görecek.
Siz de hem Allaha, hem de zenginliğe
kulluk edemezsiniz."
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14

Parayı seven Ferisiler, İsa'nın bütün
bu sözlerini işitip Onunla hep
eğlenirdiler. 15 Ama İsa onlara dedi:
"Siz insanların önünde hep kendinizi
haklı çıkarıyorsunuz. Ama Allah
yüreğinizi biliyor. Çünkü insanlar
arasında yüksek sayılan herşey, Allah
katında iğrenç sayılır."

İbrahim'i görmüş; Lazar da onun
24
kucağında
dururmuş.
Şöyle
bağırmaya başlamış: 'Ey, İbrahim
dedemiz! Bana acı! Ne olur, Lazar'ı
yolla da parmağının ucunu suya
bandırsın, dilimi azıcık serinletirsin.
Çünkü bu yalınlar içinde acı
çekiyorum.' 25 Ama İbrahim şöyle
demiş: 'Evladım! Hatırla, hayatta iken
sen nasıl iyi şeyler alırdın, Lazar da
hep bed şeyler alırdı. Ama şimdi onu
burada eğleyen var, sen gene acı
çekiyorsun. 26 Hem de şöyle bir mesele
daha var: aramızda kocaman bir
uçurum konuldu. Öyle ki, buradan size
geçmek isteyenlere engel olsun, ne de
sizden bizim yanımıza kimse geçen
olmasın.'
27
O vakıt zengin adam demiş: 'Ey
Babam, yalvarırım sana, onu babamın
evine gönder. 28 Çünkü beş kardeşim
var. Onları uyantırsın, bu işkence
yerine gelmesinler.' 29 Ama İbrahim
demiş:
'Onlarda
Musa'nın
ve
peygamberlerin kitapları var, onları
seslesinler.' 30 Adam gene şöyle demiş:
'Hayır, İbrahim dedemiz. Ama
ölülerden bir kişi onlara gitsin, o vakıt
tövbe edecekler.' 31 İbrahim ona
demiş: 'Eger Musa ve peygamberleri
seslemezlerse, o vakıt bir kişi
ölülerden
dirilsin
bile,
gene
inanmayacaklar.'"

16

"Musa'nın
kanunu
ve
peygamberler Yahya'ya kadar idi. O
günden bu güne kadar, Allahın krallığı
ilan ediliyor. Herkes de oraya girmek
için kakışıyor. 17 Daha kolay gök ve
yer ortadan kaybolsun, ne kadar
Musa'nın kanunundan en ufak bir
parça boşa çıksın."
18
"Her kim nikâhını bozup tekrar
evlenirse, zina etmiş olur. Her kim
kocasından brakışık bir kadınla
evlenirse de zina etmiş olur."

Fukara Lazar benzetmesi
19

"Zengin adamın biri, hep ergivan
ipek ve en ince keten rubaları
giyirmiş, her gün de güzellik
yaparmış. 20 Lazar adında fukara bir
adam da varmış. Onu hep zengin
adamın
ev
kapısının
önüne
brakırlarmış. Onun bedeni de her taraf
yaralarla dolu imiş. 21 Canı atarmış,
zengin adamın sofrasından düşen
kırıntıları yesin. Bununla yetmezmiş
gibi, köpekler gelip adamın yaralarını
yalarlarmış.
22
Bir gün fukara adam ölmüş,
melekler gelmiş onu İbrahim'in
kucağına götürmüşler. Zengin adam
da ölmüş ve gömülmüş. 23 Ölüler
memleketinde acı çekerken zengin
adam gözlerini kaldırıp uzaktan
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Bölüm 17
Günah, iman ve hizmet
(Mat 18:6-7; Mar 9:42)
1

İsa öğrencilerine şunları da anlattı:
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"Günaha düşüren şeyler mutlaka lazım
gelsin. Ama vay o kişiye ki, bu şeylere
sebep oluyor. 2 Bu küçüklerden bir
kişiyi bile günaha düşürmesin. Öyle
yapacağına daha iyi boynuna bir
değirmen taşı takıp denize atılsın."
3
"Kollayın kendinizi! Eger kardeşin
günah işlerse, onu azarla. O vakıt
tövbe ederse, ona af et. 4 Ve günde
sana karşı yedi defa günah işlerse,
sonra yedi defa sana dönüp 'tövbe
ediyorum' derse, ona af edeceksin."
5

Apostollar İsa'ya dediler,
"Bize daha büyük iman ver."
6
Rab dedi:
"Eger bir hardal tanesi kadar imanınız
olaydı, o vakıt şu dut ağacına
'Kökünden sökül, denize dikil!'
diyeceydiniz, o da sizi seslerdi."
7
"Diyelim, birinizin tarlada işleyen ya
da koyunları güden bir hizmetçisi var.
Dışarıdan gelince, ona hemen diyecek
mi: 'Hazır gelmişken, sofraya buyur'? 8
Yoksa şöyle demeyecek mi: 'Bana
yemek hazırla, peşkir tak, bana hizmet
et, yiyeyim, içeyim. Ben bitirdikten
sonra, sen de yiyip içecen.' 9 Adam
hizmetçisine hiç şükür edecek mi,
buyur edilen şeyleri yaptı diye? 10
Aynı onun gibi, size buyrulan herşeyi
yerine getirdikten sonra, şöyle
konuşacaksınız: 'Biz ancak kıymetsiz
kullarız. Ne lazım idi yapalım, sade
onu yaptık.'"
On lepralı
11

İsa Yeruşalim'e giderken, Samiriye
ve Celile sancaklarının ortasındaki
yerlerden geçti. 12 Tam bir köye

gireceydi, o vakıt on lepralı adam
karşısına çıktı, ama uzakta durdular. 13
Yüksek sesle bağırdılar:
"Ey İsa, efendimiz, bize acı!"
14
İsa onları görünce, dedi:
"Gidin,
kendinizi
Allahevindeki
görevlilere gösterin."
Onlar da giderlerken paklandılar. 15
Sonra onlardan biri, şifa bulduğunu
görünce döndü, yüksek sesle Allahı
övmeye başladı. 16 Yüzüstü düşüp
İsa'nın ayaklarına kapandı ve Ona hep
şükür etti. Adam da Samiriyeli idi. 17 O
vakıt İsa şunu sordu:
"On kişi paklanmadı mı? Hani, nerede
öbür dokuz kişi? 18 Bu yabancıdan
başka kimse çıkmadı mı, dönüp Allahı
övsün?"
19
Sonra adama dedi:
"Kalk, yoluna devam et, imanın seni
kurtardı."
Allahın krallığı ne vakıt gelecek?
(Mat 24:23-41)
20

Ferisiler ona, "Allahın krallığı ne
vakıt gelecek?"
diye sorunca, İsa onlara şöyle cevap
verdi:
"Allahın krallığı öyle gelmez ki, onu
gözlerle göresiniz. 21 Hem de
demeyecekler: 'Bak, buradadır!' ya da
'Te, orada!' Çünkü işte, Allahın
krallığı aranızdadır.c"
22

Ve öğrencilerine dedi:
"Öyle
günler
gelecek
ki,
İnsanoğlu'nun günlerinin tek bir
tanesini görmeye hasret kalacanız,
c ya da: 'Allahın krallığı içinizdedir'
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ama göremeyeceniz. 23 Ve size
diyecekler, 'Te, orada!' ya da 'Te,
şurada!' Gitmeyin, düşmeyin onların
arkalarına. 24 Çünkü şimşek çakınca
gökü bir ucundan öbür ucuna kadar
aydınlatırıyor. İnsanoğlu da kendi
gününde aynı öyle olacak. 25 Ama en
başta lazım O, çok acı çeksin ve bu
kuşak Onu reddetsin.
26
Nuh'un günlerinde nasıl olmuşsa,
İnsanoğlu'nun günlerinde de öyle
olacak: 27 Yerdiler, içerdiler, karı
alırdılar, kocaya giderdiler. Çak o
güne kadar, hani ne vakıt Nuh gemiye
bindi, sular basıp onların hepsini yok
etti.
28
Lut'un günlerinde de öyle idi:
yerdiler, içerdiler, alırdılar, satardılar,
ekerdiler, ev yapardılar. 29 Ama Lut ne
vakıt Sodom kasabasından çıktı, o gün
gökten ateş ve taş yağdı, onların
hepsini yok etti. 30 İşte, İnsanoğlu ne
vakıt görünürse, o günde de öyle
olacak.
31
O günde bir adamın malları evinde
ise, kendisi de tavanda ise, aşağı
inmesin onları almaya. Tarlada olan
adam da dönmesin. 32 Lut'un karısını
hatırlayın! 33 Her kim bakarsa, hayatını
kurtarsın, onu kaybedecek. Ama her
kim
hayatını
kaybederse,
onu
kurtaracak. 34 Size diyorum, o gecede
iki adam bir yatakta olacak: birisi
alınacak, öbürü brakılacak. 35 İki kadın
beraber değirmende çalışacak: birisi
alınacak, öbürü brakılacak. 36 (İki kişi
tarlada olacak, birisi alınacak öbürü
brakılacak.)
37
İsa'ya sordular,
"Nerede, efendimiz?"
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Onlara şöyle dedi:
"Leş neredeyse, kartallar da oraya
toplanacak."
Bölüm 18
Bıkmadan dua etmeliyiz
1

İsa onlara bir benzetme anlattı. İstedi
söylesin, hep dua etsinler, hiç
usanmasınlar. 2 Dedi ki,
"Kasabanın birinde bir hakim varmış.
Adam ne Allahtan korkarmış, ne de
insanlara saygısı varmış. 3 Gene o
kasabada dul bir kadın varmış. Hep
hakime gelirmiş, dermiş ki, 'Falanca
kişi ile davam var. Ondan hakkımı al.'
4
Hakim bir zaman için razı
gelmezmiş. Ama daha sonra kendi
kendine demiş ki, 'Yau, ben ne
Allahtan korkarım, ne de insanları
sayarım. 5 Gene de şu kadının hakkını
alacam. Çünkü beni hep rahatsız
ediyor. Yoksa durmadan gelip, beni
çileden çıkaracak.'"
6

Rab da dedi ki,
"Kulak verin, dürüst olmayan hakim
ne diyor. 7 Allah çok sabrediyor.
Seçilen kişiler de gece gündüz ona
yalvarıyorlar. Onların hakkını hiç
almayacak mı? 8 Size diyorum ki,
onların hakkını şevik alacak. Gene de,
İnsanoğlu gelince
acaba dünyada
iman bulacak mı?"
Hoca ile günahkârın duası
9

Kendilerine güvenen bazı kişiler
vardı. Kendilerini çok doğru sanırdılar,
ve başkalarını hep hor görürdüler. İsa
onlara şu benzetmeyi anlattı:
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10

"İki adam gitmiş Allahevine dua
etsinler: birisi Ferisi imiş, öbürü
gümrükçü. 11 Ferisi ayağa kalkıp kendi
kendine şöyle dua etmiş: 'Ey Allahım,
çok şükür sana, öbür insanlar gibi
değilim: soyguncu, haramcı, zinacı
değilim.
Şu
gümrükçüye
de
benzemiyorum. 12 Haftada iki defa
oruç tutuyorum, bütün kazancımın
onda birini zekât olarak veriyorum.'
13
Ama gümrükçü uzakta durmuş.
Yüzü yoktu bile, gözlerini göke
kaldırsın. Yüreğine vura vura şöyle
demiş: 'Ey Allahım, benim gibi
günahkâra merhamet et.' 14 Size
diyorum ki, birinci adam değil de,
ikinci adam Allahın gözünde doğru
sayıldı ve öyle evine döndü. Çünkü
her
kim
kendini
yükseltirirse
alçaltılacak. Ve her kim kendini
alçaltırsa yükseltirilecek."
İsa kızanları çağırıyor
(Mat 19:13-15; Mar 10:13-16)
15

İsa'ya ufak kızanları da getirdiler,
onlara dokunsun diye. Öğrencileri bunu
görünce onlara engel oldular. 16 Ama İsa
kızanları yanına çağırıp dedi:
"Brakın, kızanlar bana gelsin. Onlara
engel olmayın. Çünkü Allahın krallığı
böylelerindir. 17 Size çok doğru bir şey
söyleyeyim: Kim Allahın krallığını bir
kızan gibi kabul etmezse, oraya asla
girmeyecek."
İsa ile zengin adam
(Mat 19:16-30; Mar 10:17-31)
18

Akıldanecilerin biri İsa'ya sordu,
"İyi muallimim, ne lazım yapayım da
sonsuz yaşamı kazanayım?"

19

İsa da ona dedi:
"Niye bana 'iyi' diyorsun? Allahtan
başka iyi kimse yok ki!
20
Allah kanunlarını biliyorsun: 'Zina
etme, insan öldürme, hırsızlık yapma,
yalan söyleme, babana ve anana saygı
göster.'"
21
Adam da dedi:
"Bütün bunları zaten gençliğimden
beri tutuyorum."
22
İsa bunu duyunca ona dedi:
"Hâlâ var bir eksikliğin: bütün
mallarını sat, fukaralara dağıtır. İşte o
vakıt gökte zengin olacan. Sonra kalk,
benim arkamdan gel."
23
Adam bunu duyunca üzüldü, çünkü
çok zengin biriydi. 24 İsa ona bakıp fark
etti ki, ne kadar üzülmüştü ve dedi:
"Zenginler için Allahın krallığına
girmek ne kadar da zor! 25 Daha kolay
bir deve iğne deliğinden geçsin, ne
kadar zengin bir adam Allahın
krallığına girsin."
26
Bunu sesleyenler sordu,
"Madem öyle, kim kurtulabilir?"
27
Ama İsa dedi:
"İnsanlar için mümkün olmayan şeyler
Allah için mümkündür".
28

Petrus da dedi:
"Te bak, biz her şeyimizi braktık,
senin arkana düştük."
29
İsa da onlara şunları söyledi:
"Size çok doğru bir şey söyleyeyim:
olamaz bir adam Allahın krallığından
için
braksın
evini,
karısını,
kardeşlerini, anasını ve babasını ya da
kızanlarını, 30 ve bu zamanda onların
kat kat fazlasını almasın, hem de
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gelecek zamanda
almasın."
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sonsuz

yaşam

İsa son defa ölüp dirileceğini
bildiriyor
(Mat 20:17-19; Mar 10:32-34)
31
Sonra onikileri bir kenara çekip,
onlara dedi:
"Bakın, Yeruşalim'e çıkıyoruz. Ve
peygamberler İnsanoğlu için ne
yazmışlarsa hepsi yerine gelecek. 32
Çünkü O, Allahsız milletlerin eline
teslim edilecek. Onu eğlentiye alıp
aşağılayacaklar, Ona tükürecekler, 33
Onu kamçılayacaklar ve öldürecekler.
Ama üçüncü gün O dirilecek."
34
Onlar gene, bu meselelerden hiç bir
şey anlayamadılar. Bu söz onların
akıllarından saklı tutuldu. Söylenen
şeyler onların zihinlerine girmedi.

İsa kör bir adamı iyileştiriyor
(Mat 20:29-34; Mar 10:46-52)
35

Ve öyle oldu ki, İsa Eriha
kasabasına yaklaşınca, kör bir adam yol
kenarında durup dilencilik yapardı. 36
Adam ne vakıt duydu ki, bir kalabalık
geçiyor, "Ne oluyor" diye sordu. 37 Ona,
"Nasıralı İsa geçiyor" dediler. 38 Adam
bağırmaya başladı:
"Ey İsa, Davudoğlu, bana acı."
39
Önde duranlar onu azarladılar, sussun
diye. Ama adam daha da çok bağırmaya
başladı:
"Ey Davudoğlu, bana acı!"
40

İsa durup adamı kendisine
getirsinler diye buyurdu. Adam gelince,
İsa ona sordu:
41
"Ne istiyorsun, sana yapayım?"
132

Adam, "Efendimiz, gözlerim görsün"
dedi.
42
Ve İsa ona dedi:
"Açılsın gözlerin. İmanın seni
kurtardı."
43
Adamın gözleri de dakkada açıldı, o
da Allahı öve öve İsa'nın arkasına
çekildi. Bütün halk bunu görünce,
Allahı övmeye başladılar.
Bölüm 19
İsa ile Zakay
1

İsa Eriha kasabasına girdi. Oradan
geçerken, 2 işte, Zakay adında bir kişi
vardı. Adam başgümrükçü ve gayet
fazlasına zengin idi. 3 O da İsa'yı
görmeye uğraştı, ama kalabalıktan Onu
göremedi, çünkü çok köse idi. 4 Onun
için önden koşup bir incir ağacına bindi
(çünkü İsa o yoldan geçecekti). 5 İsa
oraya gelince gözlerini kaldırıp adama
dedi:
"Haydi, Zakay, şevik ol, aşağı in!
Bugün lazım senin evinde misafir
kalayım."
6
Adam acele acele aşağı indi, İsa'yı
büyük bir sevinçle kabul etti. 7 Ehale
bunu
görünce
başladılar
maana
bulmaya:
"Gitti günahkâr adama misafir
olmaya" dediler.
8
Zakay da ayağa kalkıp Rabbe dedi:
"Bakın efendimiz, mallarımın yarısını
fukaralara verecem. Ve kimseden
birhangi şey hakzılık ile aldımsa, onun
dört katını geri çevirecem."
9
Ve İsa ona dedi:
"Bugün bu eve kurtuluş geldi. Bu da
İbrahim'in evlatlarındandır. 10 Çünkü
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İnsanoğlu geldi, kaybolanları arasın ve
kurtarsın."
Altın parası benzetmesi
(Mat 25:14-30)
11

Onlar bu şeyleri seslerken, İsa
onlara bir benzetmeyi anlatmaya
başladı.
Çünkü
Yeruşalim'e
yaklaşmışlardı, ve sandılar ki, Allahın
krallığı hemen görüneceydi. 12 Onun için
İsa dedi:
"Soylu bir adam uzak bir memlekete
gitmiş, orada krallığını alsın. Sonra da
döneceydi. 13 Hizmetçilerinden on
kişiyi çağırıp onlara birer altın para
vermiş. Onlara demiş ki, 'Ben gelene
kadar, siz bununla iş yapın.' 14 Ama
adamın
vatandaşları
ondan
azetmemişler.
Onun
peşinden
haberciler gönderip, ağlaştılar, 'Biz bu
adamı istemiyoruz, bizi gütsün' diye.
15
Ama adam krallığını almış.
Memleketine
dönünce,
o
hizmetçilerini, hani onlara paraları
braktıydı, yanına çağırtırmış. İstemiş
öğrensin,
alışverişle
ne
kadar
kazanmışlar.
16
Birincisi
gelmiş
demiş:
'Efendimiz, senin bir altın paran on
tane daha kazandı.' 17 Efendisi de ona
demiş: 'Aferin, iyi hizmetçisin. Çok az
bir şeyde sadikan oldun, seni on
kasabanın üzerine koyacam.' 18 İkincisi
de gelmiş demiş: 'Efendimiz, senin bir
altın paran beş tane daha kazandı'. 19
Ona efendisi demiş: 'Seni de beş
kasabanın üzerine koyuyorum.'
20
Sonra başka birisi gelmiş demiş:
'Efendimiz, senin bir altın paran te
burada. Onu bir mendile sarıp iyice

sakladım. 21 Çünkü sen sert adamsın,
korktum senden: koymadığın yerde
alıyorsun,
ekmediğin
yerde
biçiyorsun.' 22 Efendisi ona demiş:
'Senin
kendi
ağzından
seni
davalayacam, yaramaz hizmetçi seni!
Demek bilirdin, ben sert adamım,
koymadığım yerde alırım, ekmediğim
yerde biçerim. 23 Açan öyle, niye
paramı
bankaya
yattırmadın.
Döndüğüm vakıt onu büyümüş olarak
geri alırdım'. 24 Etrafta duranlara
demiş: 'Adamın bir altın parasını alın,
kimin on parası varsa, ona verin.' 25
Ona demişler: 'Efendimiz, onun zaten
var on parası!' 26 'Ben size şunu
diyorum: kimde varsa, ona daha çok
verilecek. Kimde yoksa, ondan ne
kadar varsa bile alınacak.
27
Şimdi, bu benim düşmanlarım var
ya, hani istemediler ben onların
üzerine kral olayım. Onları getirin,
benim önümde öldürün.'"
İsa Yeruşalim'e giriyor
(Mat 21:1-11; Mar 11:1-11; Yuh
12:12-19)
28
İsa bunları söyledikten sonra
onlardan önce Yeruşalim'e doğru yoluna
çıktı. 29 Zeytin Dağın dibinde Beytfage
ve Beytanya adında iki köy var. İsa
oraya yaklaşınca, öğrencilerden iki kişi
yolladı. 30 Dedi ki,
"Karşıdaki köye gidin. Girerken
bağlanmış bir sıpa bulacanız. Bugüne
kadar kimse ona binmemiş. Onu çözün
bana getirin. 31 Size 'Ne için onu
çözüyorsunuz?' diye soran olursa,
'Rabbin
ona
ihtiyacı
var'
diyeceksiniz."
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Gönderilen iki öğrenci, Rab onlara
nasıl anlattıysa, tıpkı öyle buldular. 33
Sıpayı çözerken onun sahipleri onlara,
"Ne için sıpayı çözüyorsunuz?" diye
sordular.
34
Onlar da dedi:
"Rabbin ona ihtiyacı var."
35
Sıpayı İsa'ya getirdiler, rubalarını
üzerine attılar ve İsa'yı ona bindirdiler.
36
O da yoluna devam ederken, onlar
rubalarını yolun üzerine serdiler. 37
Zeytin Dağı'ndan aşağı inen yolundan
Yeruşalim'e yaklaşırken, öğrencilerin
bütün o kocaman kalabalığı yüksek bir
sesle başladı coşmaya ve Allahı
övmeye, çünkü onun bütün kuvvetli
işlerini görmüşlerdi. 38 Şöyle dediler:
"Övelim Rabbin adına gelen kralı!
Gökte barış olsun,
En yüksekte Olana şan olsun."

brakmayacaklar.
Çünkü
sen
anlamadın, Allah ne vakıt sana geldi."
İsa, Allahevindeki satıcıları
uğratırıyor
(Mat 21:12-17; Mar 11:15-19)
45
Sonra İsa Allahevine girip satıcıları
uğratırmaya başladı. 46 Onlara dedi:
"Kitap'ta şöyle yazıyor:
'Benim evim bir dua evi olacak'

Ama siz onu haydutluğa çevirdiniz."
47

Her gün Allahevinde ders verirdi.
Ama Allahevinin güdücüleri, kanun
muallimleri ve halkın akıldanecileri
baktılar, onu öldürsünler. 48 Gene de yol
bulamadılar, ona bir şey yapmaya,
çünkü bütün halk Onu candan seslerdi.
Bölüm 20

39

Kalabalığın içinde bazı Ferisiler
vardı. İsa'ya
"Öğrencilerini azarla!" dediler.
40
O da şöyle cevap verdi:
"Size diyorum ki, bunlar sussalar bile
taşlar bağıracak."
41

İsa Yeruşalim'e yaklaşınca, kasabayı
gördü ve orası için ağlamaya başladı. 42
Dedi ki,
"Keşke bugün sen de sana barış
getiren yolunu bileydin. Ama o senin
gözlerinden saklıdır. 43 Çünkü senin
üzerine öyle günler gelecek ki,
düşmanların senin etrafında rampalar
yapacak, seni çepeçevre saracak ve
her taraftan sıkıştıracak. 44 Ve seni,
hem de senin içindeki evlatlarını yere
atacaklar. Ve sende taş üstünde taş
134

İsa kimden izin aldı?
(Mat 21:23-27; Mar 11:27-33)
1

O günlerde İsa Allahevinde halka
ders verirdi ve 'iyi haberi' anlatırırdı. O
zaman Allahevinin güdücüleri, kanun
muallimleri ve halkın akıldanecileri Ona
yaklaşıp 2 dediler:
"Söyle bize bakalım: bu şeyleri ne
hakla yapıyorsun? Sana bu hakkı
veren kim?"
3
Onlara cevap verip dedi:
"Ben de size bir soru soracam. Siz de
bana şunu söyleyin bakalım: 4
Yahya'nın vaftizi gökten mi idi,
insandan mı idi?"
5
Bu meseleyi aralarında konuşmaya
başladılar. Dediler ki,
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"Eger 'Gökten' desek, o bize diyecek,
'Madem öyle, niye iman etmediniz?' 6
Ama 'İnsandan' desek, bütün halk bizi
taşlayacak, çünkü hepsi Yahya'yı bir
peygamber gibi kabul ediyorlar."
7
O vakıt şöyle cevap verdiler:
"Nereden idi bilmiyoruz."
8
İsa da onlara dedi:
"Ben de size söylemeyecem, bu
şeyleri ne hakla yapıyorum."
Bağcılar benzetmesi
(Mat 21:33-46; Mar 12:1-12)
9

Sonra da halka şu benzetmeyi
anlatmaya başladı:
"Bir adam bağ dikmiş ve onu
başkalarına kiraya vermiş. Sonra da
uzun bir zaman için başka bir
memlekete gitmiş. 10 Zamanı gelince,
kiracılara bir hizmetçi göndermiş,
bağın yemişlerinden kendisine düşen
payını ödesinler. Ama kiracılar adamı
dövüp boş ellerle geri göndermişler. 11
Sonra adam başka bir hizmetçi
göndermiş.
Onu
da
dövüp
aşağılamışlar ve dışarı atmışlar. 12
Adamcağız üçüncü defa bir hizmetçi
göndermiş. Onu yaralar içinde brakıp
dışarı atmışlar. 13 Sonra bağ sahibi
demiş ki, 'Ne yapsam, acaba? Onlara
sevgili oğlumu yollayacam. Olur da
ona saygı göstersinler.' 14 Ama
kiracılar onu görünce aralarında şöyle
konuşmuşlar: 'Mirasçı bu. Onu
öldürelim de, miras bize kalsın.' 15 O
vakıt onu bağdan dışarı atıp
öldürmüşler. Peki, ondan sonra bağın
sahibi onlara ne yapacak, biliyor
musunuz? 16 Gelip o kiracıları yok

edecek, üzüm bağını da başkalarına
verecek."
Halk bunu duyunca, "Allah korusun"
dediler.
17

Ama İsa onlara bakıp dedi:
"Madem öyle, Kutsal Kitap'tan şu ayet
ne demek oluyor:
'Evi yapanlar bir kayayı
beğenmediler.
İşte, tam o taş, köşedeki baş kayası
oldu.'
18
Kim o kayanın üzerine düşerse,
paramparça olacak. Ve o kaya bir
adamın üzerine düştü mü, onu ezip toz
duman edecek."
19

Kanun muallimleri ve Allahevinin
güdücüleri istediler, dakkada İsa'yı
tutsunlar, ama halktan korktular.
Anladılar ki, İsa o benzetmeyi onlara
karşı anlattı.
Emperatora vergi meselesi
(Mat 22:15-22; Mar 12:13-17)
20

Onun için İsa'yı gözletirdiler. Saklı
sokucular gönderdiler ki, kendilerini
sahiden enterese edermiş gibi yapsınlar
da, İsa'nın sözlerini denesinler. Sonra da
İsa'yı sancakbeyin eline vereceydiler. 21
Ona sordular:
"Muallim, biliyoruz ki, sen doğruyu
konuşuyorsun
ve
öğretiriyorsun.
İnsanları da ayırmıyorsun, ama
Allahın
yolunu
doğru
olarak
öğretiriyorsun. 22 Emperatora vergi
ödemek bizim için helal mı, değil
mi?"
23
Ama İsa onların numarasını anlayıp
onlara dedi:
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24

"Bana bir para gösterin! Üzerinde
kimin kafası var, kimin adı yazıyor?"
"Emperatorun", dediler.
25
İsa da onlara şöyle cevap verdi:
"Madem
öyle,
emparatora
emperatorun şeylerini verin, Allaha da
Allahın şeylerini verin."
26
Ve sokucular halkın önünde İsa'yı
söylediği
sözleri
ile
kapana
düşüremediler, Onun cevabına şaşıp
kaldılar ve sustular.
Diriliş

olurlar, Allah evlatları olurlar, çünkü
artık dirilişin evlatları oldular.
37
Ama Musa bile o çalı meselesinde
gösteriyor ki, ölüler diriliyor. Orada
Rabbe şöyle bağırıyor: 'İbrahim'in
Allahı, İshak'ın Allahı ve Yakub'un
Allahı.' 38 Şimdi, Allah yaşayanların
Allahıdır, ölülerin değil. Çünkü Onun
gözünde herkes diridir."
39

Ve kimi kanun muallimleri dedi:
"Muallim, sen çok güzel konuştun."
40
Çünkü artık onların yüzü yoktu, Ona
başka soru sorsunlar.

(Mat 22:23-33; Mar 12:18-27)
27

Ve gene İsa'ya bazı Sadukiler geldi
(onlar diriliş yoktur diyorlar). 28 Ona
şöyle bir soru sordular:
"Muallim, kitapta Musa bize şöyle
buyurdu: ne vakıt bir adamın kardeşi
ölürse ve hiç kızanı olmamışsa, kalan
kardeş lazım o karıyı alsın, kardeşinin
soyunu devam ettirsin. 29 Şimdi, yedi
kardeş varmış. Birincisi bir karı almış,
kızanı olmadan ölmüş. 30 İkincisi de
öyle. 31 Üçüncüsü de öyle. Ve tıpkısı
bütün yedi kardeş onu almış, ama
kızanı olmamış. 32 Arkasından kadın
da ölmüş. 33 Madem öyle, diriliş
vaktında bu kadın kimin karısı olacak?
Çünkü o yedisi de onu karı olarak
almışlar."
34

İsa ona şöyle cevap verdi:
"Bu zamanın insanları karı alıyorlar,
kocaya gidiyorlar. 35 Ama kimler layık
sayılırsa o zamana ve ölülerden
dirilişine erişmeye, onlar ne karı
alırlar, ne de kocaya giderler. 36 Onlara
bir daha ölmek yok: melekler gibi
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Mesih, kimin oğlu olacak?
(Mat 22:41-46; Mar 12:35-37)
41

Ama İsa onlara dedi:
"Nasıl diyorlar ki, Mesih Davud'un
oğlu imiş? 42 Çünkü Davut kendisi
Mezmurlar kitabında şöyle diyor:
43
'Rab Rabbime dedi: senin
düşmanlarını ayaklarına bir
basamak yapacam. O zamana kadar
sen benim sağımda otur.'
44
Demek ki, Davut Mesihe 'Rab'
diyor. Açan öyle, Mesih nasıl onun
oğlu olacak?"
45

Ve bütün halkın önünde İsa kendi
öğrencilerine dedi:
46
"Kendinizi kanun muallimlerinden
kollayın. Onlar ki, uzun kaftanlar
içinde dolaşmayı seviyorlar. Çarşıda
selam
almaya
bayılıyorlar.
Duahanelerde en öndeki yerleri ve
sofralarda en güzel yerleri arıyorlar. 47
Dul kadınların evlerini yiyorlar ve
gösteriş olsun diye uzun uzun dua
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gitmeyin. 9 Hem de, muharebeler ve
karışıklıklardan için işittiniz mi,
korkuya düşmeyin. Çünkü lazım en
peşin bunlar olsun. Ama son hemen
gelmeyecek."

ediyorlar. Onların cezası daha büyük
olacak."
Bölüm 21
En büyük bahşiş
(Mar 12:41-44)
1

İsa bakınırken gördü,
zenginler
nasıl
bahşişlerini Allahevindeki
kasaya atardılar. 2 Hem de fukara dul bir
kadın gördü, iki bakır para attı. 3 Ve İsa
onlara dedi:
"Size çok doğru bir şey söyleyeyim:
bu fukara dul kadın hepsinden daha
çok attı. 4 Çünkü onlar hepsi öyle para
attılar, hani onlara zaten lazım
olmayacak.
Ama
bu
kadın
fukaralığında bütün idare parasını bile
attı."
Бьолюм

21

Dünyanın sonu
(Mat 24:1-35; Mar 13:1-31)
5

Ve bazıları Allahevinden için
konuşurdu, nasıl güzel taşlarla ve
ehalenin adadığı bahşişlerle süslenmişti.
Ama İsa dedi:
6
"Bu gördüğünüz şeyler var ya! Öyle
günler gelecek ki, taş üstünde taş
brakılmayacak, hepsi yıkılacak."
7
Ona sordular,
"Muallimimiz, bunlar ne vakıt olacak,
ve bunların olacağına nasıl bir nişan
olacak."
8
Ve İsa dedi:
"Bakın sizi saptırmasınlar. Çünkü
çok kişi benim adıma gelip 'Ben
O'yum!' ve 'Vakıt yakınladı artık!'
diyecekler. Siz onların arkalarından

10

Ve İsa onlara şöyle konuştu:
"Halklar birbirlerine karşı ve
devletler
de
birbirlerine
karşı
muharebe yapacaklar. 11 Kimi yerlerde
büyük zelzeleler, kıtlıklar ve korkunç
hastalıklar olacak. Gökte büyük ve
korkunç nişanlar olacak.
12
Ama bütün bunlar olmazdan önce,
sizi tutacaklar, size eziyet edecekler,
duahanelere
ve
mapuslara
sürükleyecekler. Benim adımdan için
sizi kralların ve devlet adamların
önüne getirecekler. 13 O sizin için bir
şahitlik fırsatı olacak. 14 Onun için, en
birinci, yüreğinizde kararlı olun,
hazırlık yapmayasınız, nasıl cevap
vereceniz diye. 15 Çünkü size
konuşacak sözler ve anlayışı veren
benim. Düşmanlarınız ona karşı
duramayacaklar,
bir
söz
söyleyemeyecekler. 16 Ana ve babanız,
kardeşler, hısımlar ve arkadaşlarınız
bile sizi ele verecekler. Sizden
bazılarını öldürecekler. 17 Ve herkes
benim adımdan için size karşı kin
kovalayacak. 18 Ama başınızdaki
saçlarınızın
bir
tanesi
bile
düşmeyecek. 19 Dayanmakla canınızı
kazanacanız.
20
Ama ne vakıt görüyorsunuz,
Yeruşalim'in etrafını askerler sarmış, o
vakıt bilin ki, onun yıkılışı yakınladı.
21
O vakıt Yahudiye sancağında
olanlar
balkanlara
kaçsınlar.
Kasabanın içinde olanlar oradan
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çıksınlar. Köylerde olanlar da oraya
girmesinler. 22 Çünkü o günler intikam
günleri olacak. Öyle ki, Kutsal
Kitap'ta yazılan herşey yerine gelsin. 23
Ama vay o günlerde gebe olan ya da
bebek emzirenlerin haline! Çünkü
dünya üzerine büyük bir sıkıntı ve bu
halkın üzerine öfke gelecek. 24 Kılıçtan
geçirilecekler ve bütün halklara esir
olarak dağılacaklar, çak Allahsız
halkların günleri doluncaya kadar.
25
Güneş, ay ve yıldızlarda nişanlar
olacak. Yeryüzünde de milletler,
denizin gümürdemesini ve dalgalarını
görecekler. O vakıt büyük sıkıntıya
girip ne yapacaklarını şaşacaklar. 26
İnsanlar, dünyanın üzerine gelecek
olan
şeyleri
bekleyecekler
ve
korkudan bayılacaklar. Çünkü gökteki
kuvvetler sarsılacak. 27 O vakıt
İnsanoğlu'nu görecekler, nasıl bir
bulut içinde kuvvetle ve büyük bir
şanla geliyor. 28 Evet, bu şeyler
olmaya
başlayınca,
gözlerinizi
kaldırın,
çünkü
kurtuluşunuz
yakınlıyor."
29

Ve onlara bir benzetme anlattı:
"İncir ağacına ve bütün ağaçlara
bakın. 30 Onlar ne vakıt filizleniyor,
kendiniz
görüyorsunuz
ve
anlıyorsunuz ki, yaz yakınladı artık. 31
İşte, tıpkı öyle, ne vakıt görüyorsunuz
bu şeyler oluyor, bileceniz Allahın
krallığı yakındır.
32
Size çok doğru bir şey söyleyeyim:
bunların hepsi olmazdan önce, bu
kuşak geçmeyecek. 33 Gök ve yer
ortadan kaybolacak, ama benim
sözlerim asla ortadan kaybolmayacak.
34
Ama kendinizi kollayın: yürekleriniz
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yemek, içkicilik ve bu hayatın
kahırları ile sertleşmesin. O gün sizi
bir kapan gibi ansızın yakalamasın. 35
Çünkü
yeryüzünde
yaşayanların
hepsini öyle yakalayacak. 36 Ama siz
her an tetikte durun. Dua edin,
kuvvetiniz olsun, gelecek olan bütün
bu
şeylerden
kaçmaya
ve
İnsanoğlu'nun önünde durmaya."
37

Ve İsa her gün Allahevinde ders
verirdi. Geceleyin de çıkıp Zeytin Dağı
denilen yerde kalırdı. 38 Bütün halk Onu
seslemek için sabahlayın erkenden
Allahevine gelirdi.
Bölüm 22
Yahuda, karar veriyor, İsa'yı ele
versin
(Mat 26:1-5; Mar 14:1-2; Yuh 11:4553)
1

Mayasız
Ekmekler
Bayramı
yakınlamıştı (onun adı aynı zamanda
'Fısıh'tır). 2 Allahevinin güdücüleri ve
kanun muallimleri baktılar, nasıl İsa'yı
öldürsünler, çünkü halktan korkardılar. 3
Sonra
Şeytan,
İskariyot
lağaplı
Yahuda'nın içine girdi. O da onikilerden
biri idi. 4 Gidip Allahevinin güdücüleri
ve başpolisler ile anlaşmaya başladı,
nasıl İsa'yı ele versin. 5 Onlar sevindiler,
adama para versinler diye anlaştılar. 6 O
da razı geldi. Fırsat aradı, kalabalık
olmadan İsa'yı onların eline versin.
Son sofra
(Mat 26:17-35; Mar 14:12-31; Yuh
13:21-38; 1.Kor 11:23-25)
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7

Sonra Mayasız Ekmekler günü geldi.
Fısıh kurbanı lazım o günde kesilsin. 8
Onun için İsa, Petrus ve Yuhanna'yı
gönderip dedi:
"Gidin, bizim için Fısıh sofrasını
hazırlayın da yiyelim."
9
Onlar da Ona sordular,
"Nerede istiyorsun onu hazırlayalım?"
10
Onlara dedi:
"Bakın, kasabaya girerken bir su
testisi
taşıyan
bir
adamla
karşılaşacanız. Gireceği eve kadar
onun peşinden gidin. 11 Ev sahibine
deyin ki, 'Muallim sana diyor, 'Misafir
odası
nerede?
Orada
ben
öğrencilerimle
Fısıh
sofrasını
yiyeyim.' 12 O vakıt size üst katta
döşenmiş büyük bir oda gösterecek.
İşte orada sofrayı hazırlayın."
13
Öğrenciler de gidip İsa onlara nasıl
anlattıysa tıpkı öyle buldular ve Fısıh
sofrasını hazırladılar.
İsa, kutsal sofrayı buyuruyor
14

Saat yakınlayınca, İsa apostollar ile
birlikte sofraya oturdu. 15 Onlara dedi:
"Ben çok iştedim, çeki çekmezden
önce bu Fısıh sofrasını sizinle beraber
yiyeyim. 16 Çünkü size diyorum ki, bu
sofra ne vakıt Allahın krallığında asıl
anlamda yerine gelecekse, o zamana
kadar ondan bir daha yemeyecem."
17
Ve kadehi alıp, şükür ettikten sonra
dedi:
"Bunu alın, aranızda paylaşın. 18
Çünkü size diyorum, bundan sonra
asmanın yemişinden içmeyecem, çak
Allahın krallığı gelene kadar."

19

Ve ekmeği alıp, şükür ettikten sonra
onu kırdı, onlara verdi. Dedi ki,
"Bu benim bedenimdir, sizin için
veriliyor. Beni anmak için bunu
yapın.”
20
Tıpkı öyle, yemekten sonra kadehi de
alıp dedi:
"Bu kadeh sizin için dökülüyor.
Benim kanımla yapılan yeni anlaşma
budur. 21 Ama işte, beni ele veren
adamın eli, benim elimle birlikte aynı
sofrada. 22 Sahi, İnsanoğlu çizilen
yoldan gidiyor, ama vay Onu ele veren
adama."
23
Ve birbirlerine sormaya başladılar,
bunu kim yapacak diye.
Büyüklük
24

Aralarında çekişme oldu, onlardan
kim en büyük sayılacak diye. 25 İsa da
onlara dedi:
"Allahsız milletlerin kralları onların
üzerine diktatörlük yaparlar. Söz
sahibi devlet adamları da istiyorlar ki,
kendilerine 'iyilik yapan' denilsin. 26
Ama siz öyle olmayacaksınız.
Aranızda en büyük olan en küçüğünüz
gibi olsun, güdücü de hizmetkâr gibi
olsun. 27 Çünkü kim daha büyük:
sofrada oturan mı yoksa hizmet eden
mi? Sofrada oturan, değil mi? Ama
ben aranızda hizmet eden biri gibiyim.
28
Ama sıkıntılarımda benimle
beraber dayandınız. 29 Babam bana
nasıl bir krallık verdiyse, ben de size
bir krallık veriyorum. 30 Öyle ki,
krallığımda benim soframda yiyip
içesiniz ve kral iskemlelerinin
üzerinde oturup İsrail'in oniki cinsini
davalayasınız."
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Petrus İsa'yı inkâr edecek
31

"Simun, Simun, işte bak, Şeytana
verildi, sizi ekin gibi elekten geçirsin. 32
Ama ben senin için dua ettim, senin
imanın bitmesin diye. Sonra döndüğün
vakıt, kardeşlerini kuvvetlendir."
33
Petrus da İsa'ya dedi:
"Efendimiz, ben hazırım seninle
mapusa, hem de ölüme kadar
gideyim."
34
İsa dedi:
"Ey Petrus, sana diyorum ki, sen beni
üç defa inkâr etmeden, bu gece horoz
ötmeyecek."
Öğrencilere zor günler bekliyor
35

Ve herkese şunu söyledi:
"Sizi ne vakıt kese, torba ve pabuç
olmadan yollamıştım, o vakıt bir
eksiğiniz oldu mu?"
"Hiç olmadı", dediler.
36
İsa onlara dedi:
"Ama şimdi kimin kesesi varsa, onu
alsın, kimin çantası varsa da öyle
yapsın. Ve kimin kılıcı yoksa,
mantosunu satıp bir tane kılıç alsın. 37
Çünkü ben size şunu söyleyeyim: Hani
şöyle bir ayet var ya 'O suçlu
adamlarla bir sayıldı.' İşte, o ayet
bende lazım yerine gelsin. Çünkü
benden için ne yazılmışsa hepsi yerine
geliyor."
38
Dediler ki, "Efendimiz, te bak, burada
iki kılıç var."
O da onlara "Yeter artık", dedi.
İsa dua ediyor
(Mat 26:36-46; Mar 14:32-42)
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39

İsa dışarı çıkıp adeti olduğu gibi
Zeytin Dağı'na gitti. Öğrencileri de
Onun arkasından geldiler. 40 O yere
varınca, İsa onlara dedi:
"Yalvarın
da
denemeye
düşmeyesiniz."
41
Ve onlardan bir taş atması kadar
uzaklaştı, diz çöküp şöyle dua etti:
42
"Ey Babam, eger istersen bu kadehi
benden kaldır. Gene de - değil ben,
sen nasıl istersen, öyle olsun."
43
Gökten bir melek Ona göründü, Ona
kuvvet verdi. 44 İsa büyük bir sıkıntıya
düşerken daha da ciddi yalvarmaya
başladı. Onun teri, yere düşen iri kan
damlaları gibi oldu. 45 Duasından
kalkınca, öğrencilerine geldi, gördü ki,
üzüntüden uykuya dalmışlardı. 46 Onlara
dedi:
"Niye uyuyorsunuz? Kalkıp yalvarın
ki, denenmeye düşmeyesiniz."
İsa yakalanıyor
(Mat 26:47-68; Mar 14:43-50; Yuh
18:3-12)
47

İsa daha konuşurken büyük bir
kalabalık geldi. Yahuda adındaki adam,
hani onikilerden biri, onlara yol
gösterdi. Yaklaşıp İsa'yı öpmeye kalktı.
48
Ama İsa ona dedi:
"Ey Yahuda, İnsanoğlu'nu bir
öpücükle mi ele verecen?"
49
İsa'nın yanında duranlar, ne olacağını
anlayınca, sordular:
"Efendimiz, kılıçla vuralım mı?"
50
Onlardan
biri
Allahevinin
güdücüsünün hizmetçisini vurup onun
sağ kulağını kesti. 51 Ama İsa dedi:
"Yetti artık, be!"
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Adamın
kulağına
dokunup
onu
iyileştirdi. 52 Allahevinin güdücüleri,
başpolisler ve akıldaneciler İsa'nın
üzerine yürüdüler. Sonra İsa onlara
dedi:
"Ne bu? Bir haydutu yakalamaya mı
geldiniz böyle, kılıçlarla, sopalarla? 53
Her gün sizin yanınızda Allahevinde
idim; o vakıt bana karşı el
kaldırmadınız.
Ama
bu
sizin
saatınızdır,
karanlık
kuvvetinin
saatıdır."
Petrus İsa'yı inkâr ediyor

aklına getirdi; nasıl ona demişti ki,
'Bugün horoz ötmeden, sen beni üç defa
inkâr etmiş olacan.' 62 Petrus da dışarı
çıkıp acı acı ağladı.
İsa'yı dövüyorlar, eğlentiye alıyorlar
63

İsa'yı tutan adamlar Onunla
eğlendiler, Onu dövdüler. 64 Onun
gözlerini bağlayıp Ona sordular:
"Haydi peygamberlik yap bakalım:
seni kim vurdu?"
65
Daha birçok sözlerle Ona sövüp
saydılar.
İsa en yüksek dava yerinde

54

Ondan sonra İsa'yı yakaladılar,
Allahevinin güdücüsünün kendi evine
götürdüler. Petrus uzaktan onların
peşinden gitti. 55 Avlunun ortasında bir
ateş yakıp beraber oturdular. Petrus da
onların arasında oturdu. 56 Sonra o ışıkta
otururken, bir hizmetçi kadın onu görüp
gözlerini ona dikti. Dedi ki,
"Bu adam da İsa ile beraber idi."
57
Ama Petrus Onu inkâr edip dedi:
"Yok be kadın, ben onu tanımıyom."
58

Az bir zaman sonra başkası onu
görüp dedi:
"Sen onlardan birisin."
Ama Petrus ona,
"Yok be aga, değilim" dedi.
59

Aşağı yukarı bir saat geçtikten sonra
gene başkası ısrar edip dedi:
"Bu adam da mutlaka İsa ile beraber
idi. Çünkü o da Celile'den."
60
Ama Petrus dedi ki,
"Abe aga, ne diyon sen anlamıyom."
Ve dakkada, Petrus daha konuşurken,
horoz öttü. 61 Rab da dönüp Petrus'a
baktı. O vakıt Petrus Rabbin sözünü

(Mat 26:59-66; Mar 14:55-64; Yuh
18:19-24)
66

Sabah olunca halkın akıldanecileri
bir toplantı yaptılar; hem Allahevinin
güdücüleri, hem de kanun muallimleri.
İsa'yı alıp toplantılarına götürdüler.
Dediler ki,
67
"Eger sen Mesih isen, bize söyle."
Ama O onlara dedi:
"Eger size söylersem, gene iman
etmeyeceniz. 68 Ve eger size bir şey
sorarsam, gene cevap vermeyeceniz. 69
Ama bundan sonra İnsanoğlu'nu
göreceniz, nasıl Allahın kuvvetinin
sağında oturacak."
70

Ve hepsi bir ağızdan sordular,
"Madem öyle, sen Allahın Oğlu
musun?"
İsa da onlara,
"Siz kendiniz söylüyorsunuz, ben
o'yum" dedi.
71
Onlar da şöyle dediler:
"Bize başka ne şahitlik lazım ki? Onun
kendi dudaklarından kendimiz işittik."
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Bölüm 23
İsa, sancakbeyin önünde
(Mat 27:1-14; Mar 15:1-5; Yuh 18:2838)
1
Sonra toplantıdaki adamlar hepsi
kalkıp İsa'yı Pilatus'a götürdüler. 2 Onu
suçlamaya başladılar. Dediler ki,
"Bu adam var ya! Onu yakaladık nasıl
milletimizi saptırdı ve yasak etti,
emperatora vergi ödeyelim. Hem de
duyduk, 'Mesih benim, kral benim'
diye söylüyor."
3
Pilatus ona sordu,
"Sen Yahudilerin kralı mısın?"
İsa da ona cevap olarak dedi:
"Sen kendin söylüyorsun bunu."
4
Pilatus, Allahevinin güdücülerine ve
bütün halka dedi:
"Ben bu adamda birhangi kabahat
bulamıyorum."
5
Ama onlar brakmadılar, dediler ki,
"Ama halkı kışkırtıyor. Çak Celile'den
bu yana bütün Yahudiye sancağında
ders veriyor."
6
Pilatus bunu duyunca,
"Bu adam Celile sancağından mi?"
diye sordu. 7 Ve ne vakıt öğrendi, İsa
Hirodes'in izini altında idi, Onu
Hirodes'e yolladı, çünkü o da aynı
vakıtta Yeruşalim'de idi.

İsa, Kral Hirodes'in önünde
8

Hirodes İsa'yı görünce gayet
fazlasına sevindi. Uzun zamandan beri
istedi Onu görsün, çünkü Ondan için
duymuştu ve hep umut ederdi, Onun bir
mucizesini görsün. 9 Onun için İsa'ya
uzun uzun sorular sordu. Ama İsa hiç
142

10
cevap
vermezdi.
Allahevinin
güdücüleri ve kanun muallimleri de
orada durup İsa'yı ağır suçladılar. 11 Ve
Hirodes, askerleri ile beraber İsa'yı
aşağılayıp eğlentiye aldı. Sonra Ona
süslü rubalar giydirip, Onu Pilatus'a geri
yolladı. 12 Tam o günde Hirodes ile
Pilatus dost oldular. Çünkü ondan önce
birbirleri ile kavgalı idiler.

İsa'ya ölüm cezası veriliyor
(Mat 27:15-26; Mar 15:6-15; Yuh
18:39 - 19:16)
13

Ondan sonra Pilatus Allahevinin
güdücüleri ve halkın akıldanecileri ve
bütün ehaleyi bir araya çağırdı. 14 Onlara
dedi:
"Siz bana bu adamı getirdiniz, yok
efendim, halkı saptırırmış. Ama sizin
önünüzde Onu sorguya çektim. Ve
işte, sizin suçlamalarınıza göre bu
adamda hiç bir kabahat bulamadım. 15
Hirodes de bir şey bulamadı, çünkü
Onu bize geri yolladı. İşte, adamcağız
bir şey yapmadı ki, ölümü hak etsin. 16
Onun için Onu biraz terbiye edip
serbest brakacam."
17

Şimdi Hirodes lazımdı, her sene
bayramda onlara bir mapusçuyu serbest
braksın. 18 Ama onlar hep bir ağızdan,
"Yok et bu adamı - bize Bar-Abbas'ı
serbest brak"
diye bağırdılar. 19 (O adam kasabada bir
karışıklık başlatırıp insan öldürmüştü ve
onun için mapusa atıldı).
20

Pilatus onlara bir defa daha konuştu,
çünkü istedi, İsa'yı serbest braksın. 21
Ama onlar hep,
"Onu haça ger, Onu haça ger!"
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diye bağırdılar. 22 Onlara üçüncü defa
konuştu:
"Niçin? Adam ne kötülük yaptı? Onda
hiç bir kabahat bulamadım ki, Ona
ölüm cezasını vereyim. Onun için Onu
biraz terbiye edip serbest brakacam."
23
Ama onlar hiç brakmadılar, yüksek
sesle bağırdılar, İsa haça gerilsin diye.
Ve onların sesleri kazandı. 24 Sonunda
Pilatus karar verdi, onların istediği gibi
olsun. 25 Öbür adam hükümete karşı
başkaldırdığı ve adam öldürdüğü için
mapusa atılmıştı. Halk onu istedi,
Pilatus da onu serbest braktı. Ama
İsa'nın hayatını onların eline teslim etti.
İsa haça geriliyor
(Mat 27:32-44; Mar 15:21-32; Yuh
19:17-27)
26

Ve Onu götürürken, Kireneli Simun
adında bir adam köyden geldi. Onu
tuttular, haçı onun üzerine koydular,
zorladılar onu, İsa'nın arkasından gidip
onu taşısın. 27 Halktan koskoca bir
kalabalık İsa'nın arkasından geldi.
Ağlayan ve Onun için dövünen kadınlar
da vardı. 28 Ama İsa onlara dönüp dedi:
"Ey Yeruşalim kızları. Benim için
ağlamayın, kendiniz ve kızanlarınız
için ağlayın. 29 Çünkü işte, öyle günler
gelecek ki, 'Ne mutlu kısır olanlara, ne
mutlu hiç kızan taşımamış ana
karnılarına, ne mutlu hiç emzirmemiş
olan ana memelerine' diyecekler. 30 O
vakıt balkanlara 'Üzerimize düşün!' ve
tepelere 'Bizi örtün!' diyecekler. 31
Çünkü ağaç yaşken böyle yaparlarsa, o
vakıt ağaç kurumuşken daha neler
yapacaklar?"

32

İsa ile beraber iki başka adam ölüme
götürdüler (onlar kötü adamlar idi). 33
'Kurukafa' denilen bir yere geldiler.
Orada İsa'yı haça gerdiler. O iki kötü
adama da öyle yaptılar, biri İsa'nın
sağında, öbürü Onun solunda. 34 Ve İsa
dedi:
"Baba onları af et. Çünkü ne
yaptıklarını bilmiyorlar."
İsa'nın rubalarını paylaşsınlar diye, çöp
çektiler.
35

Halk etrafta durup bakardı. Ama
halkın akıldanecileri İsa ile eğlendiler.
Şöyle konuştular:
"Başkalarını kurtardı, kendini de
kurtarsın bakalım, madem Allahın
Mesihi, Allahın seçtiği kişi ise!"
36
Askerler de yukarıya binip ona sirke
verdiler. Onunla eğlenip 37 dediler:
"Madem sen Yahudilerin kralısın,
kurtar kendini bakalım."
38
Onun başının üstünde bir de şöyle bir
yazı yazdılar:
'YAHUDİLERİN KRALI.'
39

Ölüm cezasını çeken o iki kötü
adamlardan birisi İsa'ya sövmeye
başladı.
"Hani, sen Mesih değil misin? Kendini
kurtar, bizi de kurtar!"
dedi. 40 Ama öbürü onu azarladı. Dedi
ki,
"Sen Allahtan hiç korkmuyor musun?
Baksana, sen de aynı ölüm cezasını
çekiyorsun. 41 Sahi, biz haklı olarak
çekiyoruz.
Sade
yaptıklarımızın
karşılığını alıyoruz. Ama bu adam hiç
kötülük yapmadı ki."
42
Ve dedi:
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"Ey İsa, ne vakıt bir kral olarak
gelirsen, beni hatırla."
43
İsa ona dedi:
"Sana çok doğru bir şey söyleyeyim,
bugün benimle birlikte cennette
olacan."
İsa ölüyor
(Mat 27:45-56; Mar 15:33-41; Yuh
19:28-30)
44

Saat aşağı yukarı öğlen oniki
olmuştu. Bütün memleketin üzerine bir
karanlık çöktü, saat üçe kadar sürdü. 45
Güneş kararmıştı. Allahevindeki perde
de yırtılıp iki parça oldu. 46 O vakıt İsa
yüksek bir sesle şöyle bağırdı:
"Babam, senin ellerine ruhumu teslim
ediyorum!"
Bunu söyledikten sonra son defa
soludu. 47 Orada bir yüzbaşı vardı.
Bütün bunları görünce Allahı şanladı ve
dedi:
"Bu adam sahiden de suçsuz idi!"
48
Büyük bir kalabalık olanları görmek
için
toplandı.
Gördükten
sonra
yüreklerine vura vura evlerine döndüler.
49
İsa'nın bütün tanıdıkları ve o kadınlar,
hani
Onunla
beraber
Celile'den
gelmiştiler, onlar uzakta durup, bu
şeyleri gördüler.
İsa gömülüyor
(Mat 27:57-61; Mar 15:42-47; Yuh
19:38-42)
50

Ve işte, Yahudilerin Arimateya
köyünden Yusuf adında bir adam vardı.
Yüksek devlet toplantısında idi. İyi ve
doğru bir adam idi. 51 O toplantının
fikirleri ve yaptıklarına zaten hiç razı
144

gelmemişti. Ama hep Allahın krallığını
beklerdi. 52 Bu adam Pilatus'a gidip
İsa'nın ölüsünü rica etti. 53 Ondan sonra
Onu haçtan indirip bir keten beze sardı.
Kayanın içinden oyulmuş bir mezar
vardı. Oraya henüz hiç bir ölü
yatırılmamıştı. İsa'yı oraya yattırdılar. 54
Bayramdan bir önceki gün idi, ve
cumartesi günü başlamak üzere idi. 55
İsa ile beraber Celile'den gelmiş olan
kadınlar arkadan geldiler. Mezarı görüp
İsa'nın ölüsü nasıl konuldu diye şahit
oldular. 56 Sonra dönüp güzel kokulu ot
kök ve yağlar hazırladılar. Cumartesi
gününde Allahın buyurduğu gibi hiç bir
iş yapmadılar.
Bölüm 24
İsa'nın mezarı boş!
(Mat 28:1-10; Mar 16:1-8; Yuh 20:110)
1

Ama haftanın birinci gününde, gün
doğarken, erken erken mezara gittiler.
Yanlarına hazırladıkları ot kökler de
aldılar. 2 Gördüler ki, taş mezarın
ağzından yuvarlanıp uzakta dururdu. 3
Ama ne vakıt içeri girdiler, ölüyü
bulamadılar.
4

Bu meseleye şaşıp dururken, işte,
yanlarında iki adam durdu. Çok şıllak
rubalar giyimişlerdi 5 Kadınlar korku
içinde yüzlerini yere çevirdiler, öyle
durdular. Adamlar onlara dedi:
"Nasıl oluyor da, diri Olanı ölülerin
arasında arıyorsunuz? 6 O burada
değil. Hatırlarsınız, O daha Celile'de
iken size nasıl söylemişti. 7 İnsanoğlu
lazım idi, kötü adamların ellerine
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verilsin, haça gerilsin ve üçüncü gün
yeniden dirilsin."
8
O zaman İsa'nın sözlerini hatırladılar.
9

Mezardan dönünce bütün bu
meseleleri onbirlere ve öbür bütün
öğrencilerine anlattılar. 10 Ve bunları
apostollara anlatan Mejdelli Meryem,
Yoana, Yakub'un anası olan Meryem ve
onlarla beraber olan öbür kadınlar idi. 11
Ama bu sözler onlara boş bir masal gibi
geldi, hiç de inanmadılar. 12 Petrus gene
de kalkıp koşarak mezara gitti. Eğilip
içeri bakarken gördü ki, sargı bezleri bir
kenarda ayrı dururdular. 'Acaba ne oldu'
diye merak ederek eve döndü.
İsa, iki öğrenciye görünüyor
(Mar 18:12-13)
13

Tam o günde öğrencilerin ikisi
Emayus adında bir köye gittiler.
Yeruşalim'den aşağı yukarı on kilometre
uzakta. 14 Bütün bu meseleleri aralarında
konuşurdular. 15 Onlar birbirleri ile
konuşup taşınırken, İsa'nın ta kendisi
yaklaştı, onlarla beraber yürümeye
başladı. 16 Ama onların gözleri öyle oldu
ki, Onu tanıyamadılar. 17 İsa onlara
sordu,
"Nedir böyle yürürken yaptığınız bu
muhabet?"
Onlar da durup üzgün, üzgün baktılar. 18
O vakıt Kleopas adında onların biri Ona
cevap verip dedi:
"Yeruşalim'e
gelen
bütün
ziyaretçilerden bir tek sen mi
bilmiyorsun orada olan meseleleri?"
19
O da onlara "Hangi meseleler?" diye
sordu.
Ona dediler,

"Hani Nasıralı İsa'dan için. O, hem
işlerinde hem de sözlerinde, hem
Allahın, hem de bütün halkın önünde
kuvvetli bir peygamber idi. 20 Ve
duymadın mı, Allahevinin güdücüleri
ve halkımızın akıldanecileri Ona nasıl
ölüm cezasını verip haça gerdiler. 21
Ama biz umut etmiştik ki, İsrail'i O
kurtarsın. Evet öyle, hem de bunlar
olalı üç gün oldu. 22 Bununla
yetmezmiş gibi, bizim aramızdan bazı
kadınlar da bizi şaşırttı. Bu sabah
erkenden mezarda idiler. 23 Ama Onun
ölüsünü bulamamışlar. Dönüp dediler
ki, bir görüntüde melekler görmüşler.
Kadınlara demişler, 'İsa yaşıyor'. 24
Bizimle beraber olan birkaç kişi
mezara gitti ve kadınlar nasıl
anlatmışlarsa, aynı öyle buldular. Ama
İsa'nın kendisini görmediler."
25
Ama İsa onlara dedi:
"Ey
siz
akılsız
adamlar!
Peygamberlerin
söylediklerini
yürekten çok zor inanıyorsunuz! 26
Hani Mesih, lazım değil mi idi, bu
şeyleri çeksin de öyle şanına girsin?"
27
Sonra
Musa
ve
bütün
peygamberlerden tutup bütün Kutsal
Kitap'ta kendisinden için ne kadar şeyler
yazılmışsa, onlara açıklamaya başladı.
28

Böylelikle
gideceği
köye
yakınladılar. Ama İsa kendini sanki
daha öteye gidecekmiş gibi yaptı. 29
Onlar da İsa'yı zorladılar. Dediler:
"Bizimle kal, çünkü akşam oluyor,
gün bitmek üzere."
Öylelikle içeri girip onlarla beraber
kalacaktı. 30 Ve birlikte sofrada
otururken, ekmeği alıp onun üzerine
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şükran duasını yaptı, onu kırdı, sonra
onlara verdi. 31 O vakıt onların gözleri
açıldı, Onu tanıdılar. Ama İsa onların
gözleri önünde kaybolup gitti. 32
Birbirlerine dediler,
"O bizimle yolda konuşurken, bizim
için Kutsal Kitabın anlamını açarken,
içimizde yüreklerimiz yanardı, değil
mi?"
33
Onlar da aynı saatte kalkıp
Yeruşalim'e döndüler. Onbirleri ve
onunla beraber olanları toplanmış
buldular. 34 Dediler:
"Rab sahiden de dirildi ve Simun'a
göründü."
35
Sonra onlara anlattılar, yolda iken
neler oldu, ve ekmek kırarken onu nasıl
tanıdılar.
İsa bütün öğrencilerine görünüyor
(Mat 28:16-20; Mar 16:14-18; Yuh
20:19-23; Ap.İşl. 1:6-8)
36

Onlar bu meseleleri anlatırken,
İsa'nın ta kendisi birdenbire onların
ortasında durup,
"Size barış olsun!" dedi.
37
Ama onlar sandılar ki, bir ruh
görmüşler. Şaşıp kaldılar ve çok
korktular. 38 İsa onlara dedi:
"Ne için sıkılıyorsunuz? Niye
yüreklerinizde şüpeler ortaya çıkıyor?
39
Ellerime, ayaklarıma bakın: işte
benim. Bana dokunun, bakın. Bir
ruhun eti ve kemikleri yoktur, ama
görüyorsunuz bende var."
40
Bunları söyledikten sonra, onlara
ellerini ve ayaklarını gösterdi. 41 Onlar
hâlâ sevinçten iman edemediler, şaşıp
kaldılar. O zaman onlara sordu:
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"Burada yiyecek bir şeyiniz var mı?"
Ona biraz kızarmış balık verdiler. 43
Onu alıp onların gözlerinin önünde yedi.
42

44

Sonra onlara şunu dedi:
"Daha sizinle beraber iken bu aynı
sözleri size söyledim: benden için
Musa'nın kitaplarında, peygamberlerin
kitaplarında ve Mezmurlar kitabında
ne yazılmışsa, lazım hepsi yerine
gelsin."
45

Ondan sonra onların zihinlerini açtı,
Kutsal Kitabı anlasınlar diye. 46 Ve
onlara dedi:
"Kutsal Kitap'ta şöyle yazıyor:
Mesih acı çekeceydi ve üçüncü gün
ölülerden dirileceydi. 47 Onun adında
tövbe ve günahların affı ilan edilsin,
Yeruşalim'den
başlayarak
bütün
milletlere kadar. 48 Siz bu şeylerin
şahitlerisiniz. 49 Ve işte, Babamın söz
verdiği şeyi size gönderiyorum. Ama
size yukarıdan kuvvet verilecek. O
vakıta kadar bu kasabada kalın."
İsa göke alınıyor
(Mar 16:19-20; Ap.İşl. 1:9-11)
50

Sonra onları dışarı çıkarıp
Beytanya'ya kadar götürdü. Ellerini
kaldırıp onları mubarekledi. Onları
mubareklerken onların yanından ayrıldı,
göke çekildi. 52 Onlar da İsa'ya taptılar,
Yeruşalim'e
büyük
bir
sevinçle
53
döndüler.
Hep
Allahevinde
bulunurdular ve Allahı överdiler.

15

YUHANNA
Bölüm 1
Söz insan oldu
1

En başta Söz vardı, Söz Allah ile
birlikte idi ve o Söz Allah idi. 2 Evet, en
başta O, Allah ile birlikte idi.
3

Her şey Onunla var oldu, ve yoktur
birhangi şey Onsuz var olsun. 4 Onda
yaşam vardı. Yaşam da insanların
aydınlığı idi. 5 Işık karanlıkta parlardı,
ama karanlık Onu kabul etmedi.

Yahya Ondan için şahitlik ederdi,
bağıra bağıra şöyle derdi:
"İşte, ben o Kişiden için dedim ki,
'Benden sonra gelen, benden daha
ileridir, çünkü benden evel vardı."
16
Biz de hepimiz Onun doluluğundan
aldık; merhamet üstüne merhamet aldık.
17
Çünkü Allah kanunu Musa'dan verildi,
ama merhamet ve hakikat İsa Mesih ile
oldu. 18 Hiç kimse, hiç bir zaman Allahı
görmemiştir - ama Tek Doğan, kendisi
Allah Olan, evet Babanın bağrında Olan,
işte O Allahı açıkladı.
Yahya, Mesih değildi
(Mat 3:1-12; Mar 1:1-8; Lu 3:1-18)

6

Allahtan gönderilen bir adam vardı,
onun adı Yahya idi. 7 O şahitlik için
geldi, hani ışıktan için şahitlik yapsın
diye. Öyle ki, onun sayesinde herkes
imana gelsin. 8 O kendisi ışık değildi,
ama ışıktan için şahitlik yapmağa geldi. 9
Hakikat ışık vardı. O dünyaya geldi ve
bütün insanlara aydınlık verdi.
10

O dünyada idi. Hem de, dünya Onun
sayesinde var oldu, gene de dünya Onu
tanımadı. 11 O kendi insanlarına geldi,
ama kendi insanları Onu kabul etmedi. 12
Ama kaç kişi Onu kabul ettiyse, hani
kim Onun adına iman ediyor, onların
hepsine hak verdi, Allah evlatları
olsunlar. 13 Öyle kişiler ne kandan, ne
bedenin isteğinden, ne de bir erkeğin
isteğinden doğmadılar - onlar Allahtan
doğdular.
14

Ve Söz beden oldu, aramızda oturdu.
Biz de Onun şanlılığını gördük. Babadan
tek doğanın şanlılığı, merhamet ve
hakikatla dolu olan bir şanlılığı gördük.

19

Yeruşalim kasabasındaki Yahudiler,
Allahevindeki görevlilerden ve Levili
Allah adamlarından kimi kişileri
Yahya'ya yolladılar; sorsunlarmış, "Sen
kimsin?" diye. 20 O vakıt Yahya şöyle
şahitlik yaptı, açık açık söyledi ve hiç
inkâr etmedi:
"Ben Mesih değilim" dedi.
21
Ve ona sordular: "O zaman ne? Sen
İlyas mısın?"
O da "Değilim" dedi. "Sen o peygamber misin?"
Ve cevap verip, "Hayır, değilim"
dedi.
22
Onun için ona dediler ki,
"Sen kimsin? Bizi gönderenlere bir
cevap verelim. Sen kendinden için ne
söylüyorsun?"
23
Yahya şöyle konuştu:
"Ben ıssız yerlerde şöyle bağıran bir
sesim: 'Rabbin yolunu düz yapın', aynı
peygamber İşaya'nın söylediği gibi."
24

Ve Ferisilerden gönderilen bazı
adamlar da orada idi. 25 Onlar Yahya'ya
147
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şöyle sordular: "Madem sen Mesih
değilsin, İlyas da değilsin, ne de o
peygamber değilsin, o zaman niye vaftiz
ediyorsun?"
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26

Yahya onlara şöyle cevap verdi:
"Ben su ile vaftiz ediyorum. Ama sizin
aranızda duruyor öyle bir Kişi ki, siz
onu tanımıyorsunuz. 27 Benden sonra
gelen odur. Ben de layık değilim, onun
pabuçlarının bağlarını çözeyim."
28
Bu meseleler Beytanya kasabasında
oldu. O da Yordan ırmağının öte
tarafındadır. Yahya orada vaftiz ederdi.
İsa, Allah Kuzusu
29

Ertesi sabah Yahya İsa'yı görüyor,
nasıl kendisine doğru yürüyor ve diyor:
"Bakın, Allah kuzusu budur, dünyanın
günahını O kaldırıyor. 30 Zaten bu
kişiden için demiştim: 'Benden sonra
bir adam gelecek, O benden daha
ileridir, çünkü benden evel vardı.' 31 Ve
ben Onu tanımazdım. Ama O, İsrail
halkının önünde belli edilsin diye ben
geldim su ile vaftiz etmeye."
32

Ve Yahya şöyle şahitlik yaptı:
"Ben gördüm, nasıl Ruh gökten indi ve
bir güvercin gibi Onun üzerinde durdu.
33
Ve ben Onu tanımazdım. Ama kim
beni yolladı, su ile vaftiz edeyim, O
bana demişti: 'Kimde görüyorsun, Ruh
onun üzerine iniyor ve onun üzerinde
duruyor, işte, Kutsal Ruh'la vaftiz eden
odur.' 34 Ben de gördüm ve şahitlik
yaparım ki, Allahın Oğlu budur."
İsa'nın birinci öğrencileri
35

Ertesi gün Yahya gene iki
öğrencisiyle dururdu. 36 Ve İsa geçerken,
Yahaya Ona bakarak diyor ki,
"Bakın, Allahın kuzusu!"
37
Bunu söylerken onun iki öğrencisi
bunu işitip İsa'nın arkasından gittiler. 38

İsa dönüp gördü ki, Onu izliyorlar ve
onlara sordu:
"Ne istiyorsunuz?"
Onlar da Ona şöyle dediler:
"Ey Rabbi (ve bunun Türkçesi
'muallim'dir), sen nerede oturuyorsun?"
39
Onlara, "Gelin de görün!" dedi.
Gidip Onun nerede yaşadığını gördüler
ve o gün Onunla kaldılar, çünkü saat
öğlenden sonra dört idi.
40

Evet bu ikisi önce Yahya'yı sesleyp
sonra İsa'nın arkasından gittiler.
Onlardan biri Simun Petrus'un kardeşi
Andreyas idi. 41 O da en birinci kardeşini
Simun'u buluyor ve ona diyor ki,
"Biz Mesihi bulduk (bunun grekçesi
gene 'Hristos'turd)."
42
Onu İsa'ya getirdi. İsa da ona bakıp
dedi:
"Sen Simun Yunusoğlu'sun. Ama senin
adın olacak Kifas (bu Türkçe 'Kaya'
demektir)."
Filipus ve Nataniyel çağrılıyor
43

Ertesi gün İsa niyette idi, Celile'ye
gitsin. Filipus'u bulup ona,
"Benim arkamdan gel!" diyor.
44
Filipus de Beytsayda kasabasından,
hani
Andreyas'ın
ve
Petrus'un
kasabasından idi. 45 Filipus gene,
Nataniyel'i bulup ona anlatırıyor:
d
'Mesih' sözü İbranice dilinden geliyor,
'Hristos' sözü gene Grekçedir. İkisi de aynı anlam
taşıyorlar: meshedilmiş. Meshetmek, bir kişinin
başına yağ dökmek demektir. Eski Ahit'te bununla
krallara,
Allahevindeki
görevlilere
ve
peygamberlere görev verilirdi. Demek, 'Mesih'
sözü, 'görev verilmiş' ya da 'Allahtan kurtarıcı
görevini almış' olan kişi demektir.
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"Musa, Allah kanunu kitaplarında ve
peygamberler kimden için yazmışlarsa,
biz onu bulduk: Nasıra kasabasından,
Yusuf'un oğlu İsa."
46
Nataniyel de ona dedi:
"Olabilir mi hiç, Nasıra kasabasından
iyi bir şey çıksın?"
Filipus ona, "Gel de gör!" cevabını
verdi. 47 İsa Nataniyel'i gördü, nasıl Ona
doğru yürüyor. Ve ondan için dedi:
"Bakın, doğru bir İsrailli. Onda hiç
kurnazlık yok!"
48
Nataniyel de Ona dedi:
"Sen beni nereden tanıyorsun?"
İsa ona cevap verip dedi:
"Filipus seni çağırmazdan önce bile,
sen o incir ağacının altında iken ben
seni gördüm."
49
Nataniyel Ona cevap verip dedi:
"Ey muallim! Sen Allahın Oğlu'sun.
Sen İsrail'in kralısın."
50
İsa ona cevap verip dedi:
"Acaba sen niye iman ediyorsun? Seni
o incir ağacının altında gördüm diye
söylediğim için mi? Sen bunlardan
daha büyük şeyler görecen!"
51
Ve gene ona dedi:
"Size çok doğru bir şey söyleyeyim:
siz göreceniz, gök nasıl açık duracak
ve
nasıl
Allahın
melekleri
'İnsanoğlu'nun üstünde yukarı çıkıp
inecekler."

öğrencileri de o düğüne davetli idiler. 3
Ve ne zaman onların şarapları bittiydi,
anası İsa'ya dedi:
"Şarapları bitmiş!"
4
İsa ona dedi:
"Hanımefendi, benden ne istiyorsun?
Benim vaktım henüz gelmedi."
5
Ama anası hizmetçilere dedi:
"Size her ne buyurursa, onu yapın."
6
O evde altı tane taştan yapılma küp
dururdu. Onlar Yahudilerin temizlemek
adetleri için kullanılırdı. Her biri aşağı
yukarı seksen yüzyirmi litre alırdı. 7 İsa
onlara dedi:
"Küpleri suyla doldurun!"
Ve
onları
ağzına
kadar
suyla
doldurdular. 8 Onlara dedi:
"Şimdi
de
sudan
çekin
ve
başhizmetçiye götürün." Ve ona
götürdüler.
9
Başhizmetçi de sudan olmuş şaraptan
tattı, ve onun nereden geldiğini bilmezdi
(ama suyu çeken hizmetçiler onu
bilirdiler). O vakıt güveyiyi çağırdı. 10
Ve ona dedi:
"Herkes en başta güzel şarabı veriyor.
Sonra sarfoş oldular mı, daha düşük
olan şarabı veriyor. Sen gene, güzel
şarabı şimdiye kadar saklamışsın."
11
Bu, İsa'nın birinci nişanlı mucizesi idi.
Onu Celile sancağının Kana köyünde
yaptı ve böylelikle kendi şanlılığını
gösterdi. Öğrencileri de Ona iman ettiler.
Allahevindeki satıcılar

Bölüm 2
Su şaraba dönüyor
1

Üçüncü günde Celile sancağındaki
Kana köyünde bir düğün oldu. İsa'nın
anası da orada idi. 2 İsa ve Onun
150

12

Ondan sonra İsa, anası, kardeşleri ve
öğrencileri Kefernahum kasabasına
indiler. Ama orada ancak birkaç gün
kaldılar.
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Yahudilerin
Fısıh
Bayramı
yakınlamıştı.
İsa
da
Yeruşalim
kasabasına çıktı. 14 Ve Allahevinde
gördü, nasıl öküzler, koyunlar ve
güvercinler satardılar. Para değiştiren
kişiler de oraya yerleşmişlerdi. 15 İsa
iplerden bir kamçı yapıp bunların
hepsini, hem de koyunları ve öküzleri
Allahevinden kovdu. Para değiştirenlerin
paralarını yere döktü ve masalarını
devirdi. 16 Güvercin satanlara da dedi:
"Kaldırın bunları buradan! Babamın
evini
artık
ticaret
evi
gibi
kullanmayın!"
17
Onun öğrencileri de hatırladılar ki,
şöyle yazılmıştır:
"Senin evin için hırslıyım, ve o hırs
beni yiyip bitirdi."
18

Onun için Yahudiler Ona cevap
olarak dediler ki,
"Madem sen bunları yapıyorsun, bize
nişan olarak nasıl bir mucize
gösterecen?"
19
İsa onlara şöyle cevap verdi:
"Bu Allahevini yıkın, ben de onu üç
günde kaldıracam."
20
Yahudiler de şöyle konuştular:
"Bu Allahevini çak kırk altı senede
bitirdiler, sen de onu üç günde mi
kaldıracan?"
21
Ama İsa'nın söylediği Allahevi, kendi
bedeniydi. 22 Onun için, İsa ölülerden
dirildikten sonra, Onun öğrencileri
hatırladılar ki, onlara öyle konuşmuştu.
Ve Kutsal Yazının bu sözüne ve İsa'nın
söylemiş olduğu söze iman ettiler.
23
İsa Fısıh Bayramı için Yeruşalim'de
kaldı; o vakıt çok kişi Onun adına iman
etti. Çünkü Onun işlediği mucizelerini
gördüler. 24 Ama İsa onlara güvenmezdi,

çünkü bütün insanları tanırdı. 25 Onun
ihtiyacı yoktu, bir kişi birhangi insan için
Ona şahitlik yapsın. O bilirdi, insanların
içinde ne var.
Bölüm 3
İsa ile Nikodimus
1

Ferisilerden bir adam vardı, adı
Nikodimus
idi.
O,
Yahudilerin
güdücülerinden biri idi. 2 Geceleyin
İsa'ya geldi ve dedi ki,
"Ey muallim! Biliyoruz, sen Allahtan
gelen bir muallimsin. Çünkü eger
Allah onunla birlikte değilse, hiç kimse
senin işlediğin mucizeleri işleyemez."
3
İsa ona cevap verip şöyle dedi:
"Sana çok doğru bir şey söyleyeyim:
bir kişi yeniden doğmadı mı, Allahın
krallığını göremeyecek."
4
Nikodimus Ona dedi:
"Bir kişi yaşlı iken, nasıl yeniden
doğabilir ki? Bir daha anasının
rahmine girip doğsun mu?"
5
İsa şöyle cevap verdi:
"Sana çok doğru bir şey söyleyeyim:
bir kişi sudan ve ruhtan doğmadı mı,
Allahın krallığına giremeyecek. 6
Bedenden ne doğarsa, bedendir. Ve
ruhtan ne doğarsa, ruhtur. 7 Sana dedim
ya, yeniden doğmalısın; ona şaşma. 8
Rüzgâr nerede isterse, orada esiyor.
Sen belki onun sesini işitiyorsun, ama
nereden geliyor, nereye gidiyor, onu
bilemezsin. İşte, Ruh'tan doğmuş olan
her kişi de öyledir."
9
Nikodimus Ona cevap verip dedi:
"Bu şeyler nasıl olabilir?"
10
İsa da cevap verip dedi:
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"Sen İsrail'in muallimisin ve bu
meselelerden anlamıyor musun? 11
Sana çok doğru bir şey söyleyeyim: biz
ne bilirsek, onu konuşuyoruz. Ve neyi
görmüşsek, ona şahitlik yapıyoruz.
Gene
de
şahitliğimizi
kabul
etmiyorsunuz. 12 Size dünyadaki
şeylerden anlatırdım, siz de iman
etmediniz. O vakıt, size gökteki
şeylerden anlatırdım mı, nasıl iman
edeceniz? 13 Ve kim gökten indi,
Ondan başka hiç kimse göke çıkmadı:
o da 'İnsanoğlu'dur. 14 Musa bir vakıt
ıssız yerlerde iken yılanı yukarı
kaldırmıştı. 'İnsanoğlu' da aynı öyle
lazım yukarı kaldırılsın. 15 Öyle ki, Ona
her kim iman ederse, maf olmasın ama
onun sonsuz yaşamı olsun."
16

Çünkü Allah dünyayı o kadar sevdi
ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, her kim
Ona iman ederse, maf olmasın ama onun
sonsuz yaşamı olsun. 17 Çünkü Allah,
Oğlunu dünyaya göndermedi, dünyayı
davalasın diye, ama dünya Onun eliyle
kurtarılsın diye. 18 Kim Ona iman ederse,
davalanmaz. Ama kim iman etmezse,
zaten davalanmıştır, çünkü Allahın
biricik Oğlu'nun adına iman etmedi. 19
Davalanma da şudur: aydınlık dünyaya
geldi, ama insanlar karanlığı aydınlıktan
daha fazla sevdiler; çünkü onların işleri
kötü idi. 20 Her kim kötülük işlerse,
aydınlıktan azlaşmıyor. Ve onun işleri
ortaya çıkmasın diye aydınlığa gelmez. 21
Ama kim hakikatı işlerse, aydınlığa
geliyor. Öyle ki, anlaşılsın, onun işleri
Allahta yapılıyor diye.
Yahya'nın şahitliği
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Bu meselelerden sonra İsa, kendi
öğrencileri ile birlikte, Yahudiye
topraklarına geldi. Orada onlarla vakıt
geçirdi ve vaftiz etti. 23 Yahya da
oradaydı ve Enon'da, Salim kasabasına
yakın bir yerde, vaftiz ederdi, çünkü
orada bol su vardı. Halk Ona gelip vaftiz
olurdu. 24 Çünkü Yahya henüz mapusa
atılmamıştı.
25

Yahya'nın öğrencileri ve Yahudilerin
arasında temizlemek temasında bir
mesele çıktı. 26 Ve Yahya'ya gelip ona
dediler ki,
"Muallim, Yordan ırmağının öte
tarafında bir adam senin yanındaydı ya.
Hani sen Ondan için şahitlik yaptıydın.
İşte, O vaftiz ediyor, herkes de Ona
gidiyor."
27
Yahya cevap verip dedi ki,
"Kendisine gökten verilmedi mi, kimse
bir şey alamaz. 28 Ben hep şöyle
derdim (ve siz de bunun için
şahitlerimsiniz): ben 'Mesih değilim,
ama Onun önünden gideyim diye
gönderildim.' 29 Gelin kimin ise, işte,
güveyi odur. Ama güveyinin dostu,
onun yanında durup onu sesliyor. Ve
onun sesini işitti mi, gayet fazla
seviniyor. Evet, böylelikle benim
sevincim tamam oldu. 30 O lazım
büyüsün, ben gene lazım küçüleyim."
31
Kim yukarıdan gelmişse, O herkesin
üzerindedir. Kim dünyadan gelmişse,
dünyadandır ve dünyadan konuşuyor.
Ama kim gökten gelmişse, O herkesin
üzerindedir. 32 Ve neyi görmüşse, neyi
işitmişse, ona şahitlik ediyor. Kimse de
Onun şahitliğini kabul etmiyor. 33 Ama
kim Onun şahitliğini kabul etmişse,
Allahın hakikatçı olduğuna garant
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gidiyor.
Çünkü
Allah
kimi
göndermişse, O Allahın sözlerini
söylüyor. Allah, ne de olsa, Ruhunu
ölçerek vermez. 35 Baba, Oğlunu seviyor,
ve herşeyi Onun eline teslim etmiştir. 36
Kim bu Oğula iman ederse, onun sonsuz
yaşamı olacak. Ama kim bu Oğula
boyun eğmezse, yaşamı görmeyecek.
Allahın öfkesi böylesinin üstünde
duracak.

Bölüm 4
Kuyudaki kadın
1

İsa Yahya'dan daha fazla kişi vaftiz
ederdi. Ve Rab öğrendi ki, Ferisiler de
bunu işitmişlerdi. 2 (Aslında İsa'nın
kendisi vaftiz etmezdi, Onun öğrencileri
vaftiz ederdi). 3 Onun için Yahudiye
sancağından ayrılıp tekrar Celile
sancağına döndü.4 Ve lazımdı, Samiriye
sancağından geçsin.
5

Böylelikle Sihar adında Samiriye'nin
bir kasabasına geldi. O kasaba, Yakub'un
oğlu Yusuf'a verdiği topraklarına yakın
idi. 6 Yakub'un kuyusu da orada idi. İsa
yolculuktan yorulmuştu ve öylelikle
kuyunun başına oturdu. Saat aşağı yukarı
öğlen oniki idi. 7 Samiriyelilerin bir
kadını geldi, su çeksin. İsa ona dedi:
"Bana su ver, içeyim."
(Çünkü Onun öğrencileri kasabaya
gitmişlerdi, yiyecek alsınlar).
9
Bunun üzerine o Samiriyeli kadın Ona
dedi ki,
"Nasıl oluyor da, sen Yahudi bir erkek,
benim gibi Samiriyeli bir kadından
içecek istiyorsun?"
8

(Çünkü Yahudilerin Samiriyelilerle
alışverişleri yoktur).
10
İsa ona cevap verip dedi:
"Keşke bileydin Allahın bahşişini. Ve
keşke bileydin, sana 'Bana su ver
içeyim' diyen kimdir. O vakıt sen
Ondan isteyeceydin, O da sana diri su
vereceydi."
11
Kadın Ona dedi:
"Efendim, senin yok neyle su çekesin.
Kuyu gene derindir. Nereden alacan o
diri suyu? 12 Bu kuyu bize dedemiz
Yakup verdi. Kendisi bundan içti,
çocukları bundan içti, hayvanları
bundan içti. Sen ondan büyük
olmayasın."
13
İsa cevap verip ona dedi:
"Kim bu sudan içerse, o gene
susayacak. 14 Ama kim benim
vereceğim sudan içerse, o kesinlikle
bir daha susamayacak. Hayır, ona
vereceğim su, o kişinin içinde bir su
pınarı olacak ve sonsuz yaşama kadar
akacak."
15
Kadın Ona dedi:
"Efendim, bana o sudan ver de, artık
susamayayım,
ne
de
buraya
gelmeyeyim su çekmeye."
16
İsa ona dedi:
"Git, kocanı çağır ve buraya dön."
17
Kadın Ona cevap olarak dedi:
"Benim kocam yok ki!"
İsa ona dedi:
"Sen bunu güzel söyledin, hani 'kocam
yok' diye. 18 Beş tane kocaya gittin, ve
şimdi kiminle yaşıyorsun, o gene senin
kocan değil. Evet, bunu doğru
söyledin."
19
Kadın Ona dedi:
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"Efendim,
görüyorum,
sen
bir
peygambersin. 20 Bizim dedelerimiz
Allaha bu balkanda taptılar. Siz gene
diyorsunuz, yer olarak lazım Allaha
Yeruşalim kasabasında tapılsın."
21
İsa ona dedi:
"Kadın, bana inan, öyle bir vakıt
gelecek ki, Baba'ya ne bu balkanda ne
de Yeruşalim'de tapacanız. 22 Siz
bilmediğinize tapıyorsunuz. Biz gene
bildiğimize tapıyoruz. Çünkü kurtuluş
Yahudilerdendir. 23 Ama öyle bir vakıt
gelecek ki, ve aslında başladı bile, asıl
tapanlar Baba'ya Ruh'ta ve hakikatta
tapacaklar. Çünkü kim Ona öyle
taparsa, işte, Baba öyle kişileri arıyor.
24
Allah ruhtur, ve kim Ona taparsa,
lazım Ona Ruh'ta ve hakikatta tapsın."
25
Kadın Ona dedi:
"Biliyorum Mesih gelecek, hani ona
'Hristos' diyorlar. O geldi mi, bize
herşeyi anlatıracak."
26
İsa ona dedi:
"Ben o kişiyim. Evet sana konuşan
ben, oyum."
27

O anda Onun öğrencileri geldi. Bir
kadınla konuştuğuna şaştılar. Gene de
kimse (kadına) sormadı 'Ne istiyorsun?'
ya
da
(İsa'ya),
'Onunla
nasıl
konuşuyorsun?'
28

O vakıt kadın su testisini brakıp
kasabaya girdi ve insanlara şöyle
konuştu:
29
"Gelin, görün o adamı, ben her ne
yapmışsam bana anlatırdı. Olabilir mi,
Mesih bu olsun?"
30
Onun için halk kasabadan dışarı çıktı
ve İsa'ya geldiler.
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31

Bu arada Onun öğrencileri Ona
dediler:
"Muallim, yesene!"
32
O gene onlara dedi:
"Benim öyle bir yiyentim var, siz onu
bilmiyorsunuz."
33
Onun için öğrencileri birbirlerine
dediler ki,
"Ona birisi yiyecek mi getirdi?"
34
İsa onlara şöyle dedi:
"Beni kim gönderdi, Onun istediğini
yerine getirmek ve Onun işini
tamamlamak - işte, benim yiyentim
odur. 35 Siz demiyor musunuz, 'Daha
dört ay ve harman vaktı olacak'?
Bakın, ben de size diyorum ki,
gözlerinizi kaldırın ve tarlaları görün.
Onlar zaten harman olacak kadar beyaz
olmuşlar. 36 Ve kim onları biçerse,
karşılığını alıyor, sonsuz yaşam için
yemiş topluyor. Öyle ki, kim ekerse ve
kim biçerse, o ikisi birlikte sevinsinler.
37
Çünkü şu söz burada yerine geliyor:
'Biri ekiyor, öbürü biçiyor'. 38 Ben sizi
yolladım,
işlemediğiniz
yerde
biçesiniz. Başkaları işledi, siz gene
onların işine hazıra kondunuz."
39

Ve o kasabadan çok Samiriyeliler o
kadının sözünden için İsa'ya iman ettiler.
Çünkü şöyle şahitlik yaptıydı: 'Her ne
yapmışsam, O bana söyledi.' 40 Onun için
Samiriyeliler İsa'ya gelince, Ondan rica
ettiler, kendileri ile birlikte kalsın. O da
onlarda iki gün kaldı. 41 Onun sözünden
için daha da fazla kişi iman etti. 42
Kadına da dediler ki,
"Biz artık senin konuşmalarından için
iman
etmiyoruz.
Çünkü
şimdi

155TTA 35

kendimiz işittik ve biliyoruz, dünyanın
kurtarıcısı Odur, Mesih Odur."
Saray adamının oğlu
43

İki gün geçtikten sonra oradan
ayrıldı ve Celile sancağına döndü. 44
Çünkü İsa kendisi şahitlik etti, bir
peygamber kendi kasabasında saygı
görmez diye. 45 Öylelikle Celile
sancağına gelince, Celileliler Onu kabul
etti. Yeruşalim kasabasında bayram
zamanında yapmış olduğu bütün şeyleri
görmüştüler, çünkü onlar da oraya
gittiydiler.
46

İsa tekrar Celile'nin Kana köyüne
geldi, hani orada suyu şaraba
döndürmüştü. Orada bir saray adamı
vardı.
Onun
oğlu
Kefernahum
kasabasında hasta idi. 47 Adam işitmişti,
İsa Yahudiye sancağından Celile
sancağına geldi diye. Ona gidip yalvardı,
oğlunu iyileştirsin, çünkü o ölmek üzere
idi.
48
Onun için İsa ona dedi,
"Siz nişanlar ve mucizeler görmediniz
mi, herhalde hiç iman etmeyeceniz."
49
Saray adamı da Ona dedi:
"Efendim, benim evladım ölmeden
bize kadar gel."
50
İsa ona dedi:
"Git, senin oğlun yaşıyor."
Adam da İsa'nın kendisine söylediği söze
iman edip ayrıldı. 51 O hâlâ yolda iken,
onun hizmetçileri onu karşıladı ve
dediler ki,
"Senin evladın yaşıyor."
52
Onun için onlardan öğrendi, çocuğu
hangi saatte iyileşti. Ona dediler:

"Dün, öğlen saat birde ateş ondan
ayrıldı."
53
Babası da öylelikle anladı ki, o aynı
saatte İsa ona 'Çocuğun yaşıyor' diye
söylemişti. Ve kendisi hem de bütün
hanesi iman etti.
54
Bu, İsa'nın ikinci nişanlı mucizesi
idi. Onu Yahudiye sancağından Celile
sancağına geldikten sonra yaptı.

Bölüm 5
Havuzdaki sakat adam
1

Bu meselelerden sonra, Yahudilerin
bir bayramı oldu. İsa da Yeruşalim
kasabasına çıktı. 2 Yeruşalim'in 'Koyun
kapısı'nın yanında beş avlulu bir havuz
var. Onun İbranice adı Beytesta'dır. 3 Bu
avlularda hasta, kör, sakat ve topallardan
çok büyük bir kalabalık yatardı ve
beklerdiler, sular dalgalansın. 4 (Kimi
zaman bir melek havuza inip suları
çalkalardı.
Ve
kim
bu
suyun
çalkalanmasından sonra oraya en birinci
dalırsa,
o
çektiği
hastalığından
iyileşirdi). 5 Otuz sekiz seneden beri
hastalığını çeken bir adam da orada idi.
6
İsa onu gördü ve bilirdi, adam orada
uzun zamandan beri bu vaziyette
yatmıştı. Ona sordu:
"Düzelmek istiyor musun?"
7
Hasta adam Ona cevap verip dedi:
"Efendim, sular çalkalandı mı, benim
kimsem yok ki, beni havuza indirsin.
Ben daha yolda iken başkası beni
evelleyip inecek."
8
İsa ona dedi:
"Kalk, döşeğini kaldır ve yürü!"
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9

Ve adam dakkada iyileşti, döşeğini
kaldırdı ve yürüdü.
Ve o gün cumartesi günü idi. 10 Onun
için Yahudiler iyileşmiş olan adama
şöyle konuştular:
"Bugün cumartesi günü. Senin için
döşeğini kaldırmak helal değil!"
11
O da onlara şöyle cevap verdi:
"Kim beni iyileştirdi, O bana dedi
'döşeğini kaldır ve yürü'."
12
Onun için ona sordular:
"Kim o adam, hani sana dedi 'döşeğini
kaldır ve yürü'?"
13
Ama iyileşmiş olan adam onun kim
olduğunu bilmezdi. Çünkü o yerde bir
kalabalık vardı ve İsa oradan ayrılmıştı.
14

Bu meselelerden sonra İsa adamı
Allahevinde buldu ve ona dedi:
"Bak şimdi, sen şifalandın. Artık günah
işleme, senin başına daha fena bir şey
gelmesin."
15

Adam ayrıldı ve Yahudilere
anlatırdı, İsa onu şifaladı diye.
Oğul yaşam veriyor
16

Onun için Yahudiler İsa'ya eziyet
ettiler ve Onu öldürmeye baktılar. Çünkü
bu şeyleri bir cumartesi gününde yaptı. 17
Ama İsa onlara şöyle cevap verdi:
"Benim Babam
şimdiye kadar
işlemektedir, ben de işliyorum."
18
Bunun için Yahudiler daha da fazla
baktılar, Onu öldürsünler. Değil O sade
cumartesi gününü bozsun, Allaha 'Baba'
bile derdi, ve böylelikle kendini Allahla
bir kılardı.
19

Onun için İsa onlara cevap verip
dedi:
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"Size çok doğru bir şey söyleyeyim:
Oğul kendisinden hiç bir iş yapamaz,
eger Babasını o işi yaparken görmezse.
Çünkü O ne yaparsa, aynı onun gibi
Oğul da o şeyleri yapıyor. 20 Çünkü
Baba Oğul'u seviyor. Ve kendisi ne
yaparsa, herşeyi Ona gösteriyor. Hem
de Ona bundan daha büyük işler
gösterecek. Öyle ki, şaşıp kalacanız. 21
Baba nasıl ölüleri kaldırırsa ve onlara
yaşam verirse, Oğul da kime isterse,
ona yaşam verecek. 22 Çünkü Baba hiç
kimseyi davalamaz, bütün davalama
işini Oğul'a braktı. 23 Öyle ki, herkes
Baba'ya ne kadar saygı gösterirse,
Oğul'a da o kadar saygı göstersin.
Oğul'u kim saymazsa, Onu göndermiş
olan Baba'ya saygısızlık etmiş oluyor.
24

Size çok doğru bir şey söyleyeyim:
kim benim sözümü işitirse ve beni
göndermiş Olana iman ederse, onun
sonsuz yaşamı var. O davalanmaya
girmez, ama ölümden yaşama geçmiş
oluyor. 25 Size çok doğru bir şey
söyleyeyim: öyle bir vakıt gelecek, ve
aslında başladı bile, ölüler Allahın
Oğlu'nun sesini işitecekler, işitenler de
yaşayacak. 26 Çünkü nasıl Baba'nın
kendisinde yaşam varsa, aynı öyle
Oğul'a da verdi, kendisinde yaşam
olsun. 27 Ve Ona hak verdi, davalasın,
çünkü 'İnsanoğlu' Odur.
28

Siz buna şaşmayın. Çünkü öyle bir
vakıt gelecek, mezarda olanların hepsi
Onun sesini işitecekler. 29 Ve dışarı
çıkacaklar: iyilik yapmış olanlar yaşam
dirilişine, kötülük yapmış olanlar gene
davalanma dirilişine. 30 Ben kendimden
bir şey yapamam. Nasıl işitirsem, öyle
davalıyorum, ve benim davalamam
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doğrudur. Çünkü kendi istediğimi
aramıyorum, beni göndermiş olan
Baba'nın istediğini arıyorum.
İsa'nın şahitleri
31

Ben kendimden için şahitlik yaptım
mı, şahitliğim doğru olmaz. 32 Var
başka biri, benden için şahitlik yapsın.
Ve biliyorum, benden için yaptığı
şahitlik doğrudur.
33

Siz Yahya'ya adamlar yollamıştınız.
O da hakikata şahitlik yaptıydı. 34 Ben
aslında insanlardan şahitlik kabul
etmem. Ama bu şeyleri size söyledim,
kurtulasınız diye. 35 O, yanan ve
şıllayan bir lamba idi. Siz de
razıydınız, kısa bir vakıt için onun
aydınlığında sevinesiniz.

sevgisi yok. 43 Ben Babamın adıyla
geldim, siz de beni kabul etmediniz.
Ama başka birisi kendi adıyla geldi mi,
onu kabul edeceniz. 44 Siz birbirinizden
şanlılık kabul ediyorsunuz ve tek olan
Allahtan gelen şanlılığı aramıyorsunuz.
Madem öyle, siz nasıl iman
edebilirsiniz?
45

Sanmayın, ben sizi Baba'nın önünde
suçlayacam. Var başka biri sizi
suçlasın: o da Musa'dır, ki siz ona
umut bağlamışsınız. 46 Ama siz
Musa'ya inanmış olaydınız, bana iman
edeceydiniz. Çünkü o benden için
yazmıştı. 47 Ama madem onun
sözlerine inanmıyorsunuz, bana nasıl
iman edeceniz?"
Bölüm 6

36

Ama Yahya'nın şahitliğinden daha da
büyük bir şahitliğim var: çünkü Baba
bana işler verdi, onları bitireyim diye.
İşte, benim yaptığım işler onlardır. Ve
onlar benden için şahitlik ediyorlar,
Baba beni yolladı diye. 37 Hem de, beni
göndermiş olan Baba, O kendisi de
benden için şahitlik etmiştir. Siz hiç bir
zaman ne Onun sesini işittiniz, ne de
Onun biçimini gördünüz. 38 Onun sözü
de sizde yaşamıyor. Çünkü O Kimi
göndermişse, Ona iman etmiyorsunuz.
39
Kutsal Kitabı araştırıyorsunuz,
çünkü sanıyorsunuz, onda sonsuz
yaşama sahip olacanız. Ama o, benden
için şahitlik ediyor. 40 Gene de razı
değilsiniz, yaşamınız olsun diye bana
gelesiniz.
41

Ben insanlardan şanlılık kabul
etmem. 42 Ama ben sizi zaten
tanıyorum. Biliyorum, içinizde Allah

İsa beş bin kişi doyuruyor
(Mat 14:13-21; Mar 6:30-44; Lu 9:1017)
1

Bu şeylerden sonra, İsa Celile
Gölü'nün öbür tarafına geçti (onun başka
bir adı da Tiberiyas Gölü'dür). 2 Büyük
bir kalabalık da Onun arkasından geldi.
Çünkü gördüler, hastalarda nasıl
mucizeler yapardı. 3 İsa da bir balkana
binip orada öğrencileri ile birlikte
oturdu. 4 'Fısıh' adında Yahudilerin bir
bayramı da yakınlamıştı.
5

İsa gözlerini kaldırıp gördü ki, büyük
bir kalabalık Ona doğru geliyor. O
zaman Filipus'a dedi:
"Nereden ekmek alalım da, bunlar
yesin?"
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6

Ama bunu Filipus'u denemek için
söyledi. Çünkü O, az sonra ne
yapacağını bilirdi.
7
Filipus Ona cevap verdi:
"Her biri bir lokmacık alsın diye,
ikiyüz dinarlık ekmek alsak bile onlara
yetmeyecek."
8
İsa'nın bir öğrencisi, Simun Petrus'un
kardeşi olan Andreyas, Ona dedi:
9
"Burada var küçük bir çocuk. Onda
beş tane arpa ekmeği, iki de küçük
balık var. Ama bunlar nedir, o kadar
çok kişiye karşı?"
10
İsa da dedi:
"İnsanları yere oturturun."
O yerde çok otluk vardı. Onun için
erkekler oturduktan sonra, onların sayısı
aşağı yukarı beş bin idi. 11 İsa da
ekmekleri aldı, ve şükür ettikten sonra
onları öğrencilere dağıtırdı. Öğrenciler
gene oturanlara dağıtırdılar. Aynı onun
gibi, küçük balıkları da istedikleri kadar
dağıtırdılar. 12 Onlar doyduktan sonra
öğrencilerine dedi:
"Artan parçaları toplayın. Birşeycik
atılmasın."
13
Böylelikle onları topladılar. Ve yemek
yiyenlerden artan beş arpa ekmeğinin
parçalarıyla beş tane büyük sepet
doldurdular.
14

Onun için insanlar görünce, İsa nasıl
bir nişanlı mucize yaptı, dediler:
"Dünyaya gelecek olan o peygamber
sahiden de budur."
15
İsa bilirdi ki, onlar istediler, gelip Onu
zorla kral yapsınlar. Ve onun için tekrar
yalnız başına balkana çekildi.
İsa su üstünde yürüyor
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(Mat 14:22-33; Mar 6:45-52)
16

Akşam olunca, Onun öğrencileri
göle indiler. 17 Kayığa binip Kefernahum
kasabasına doğru gölü geçerdiler.
Karanlık da çökmüştü ve İsa henüz
onlara gelmemişti. 18 Büyük bir rüzgâr
esti ve deniz onunla çalkalandı. 19
Böylelikle aşağı yukarı beş, beş buçuk
kilometre kürek çektiler. Ve İsa'yı
gördüler, nasıl denizin üzerinde yürüyüp
kayığa yaklaşıyor. Ve çok korktular. 20
Ama O onlara dedi:
"Benim! Korkmayın!"
21
O vakıt Onu seve seve kayığa aldılar.
Kayık da hemen gidecekleri yere vardı.
22

Ertesi gün, gölün öbür tarafında
kalmış olan kalabalıklar gördüler, sade
bir tane kayık var ve İsa öğrencileri ile
birlikte ona binmemişti. Ve anladılar ki,
Onun öğrencileri ayrıca yola çıktılar. 23
Tiberiyas kasabasından başka kayıklar
geldi ve o yere vardılar, nerede Rab
şükür ettikten sonra o ekmekleri yediler.
24
Kalabalık görünce, ne İsa ne de
öğrencileri orada yoktu, kayıklara binip
İsa'yı
aramak
için
Kefernahum
kasabasına geldiler.
Yaşam ekmeği
25

Ve Onu gölün öbür tarafında bulunca
Ona sordular: "Muallim, ne zaman
buraya geldin?"
26
İsa onlara cevap verip dedi:
"Size doğru bir şey söyleyeyim: siz
beni aramıyorsunuz, nişanlı mucizeleri
gördüğünüz için, ama ekmeklerden
yiyip doyduğunuz için. 27 İşlemeyin
yok olan ekmek için, ama işleyin
sonsuz yaşama kadar kalacak olan
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ekmek için. Onu da size 'İnsanoğlu'
verecek. Baba, hani Allah, Ona mühür
basmakla garant oldu."
28
Onun için Ona dediler ki,
"Biz ne yapalım da, Allahın işlerini
yerine getirelim?"
29
İsa onlara cevap verip dedi:
"Allahın işi şudur: Onun göndermiş
olduğu Kişiye iman edesiniz."
30
Onun üzerine Ona dediler:
"O zaman sen nişan olarak nasıl bir
mucize yapacan, biz de onu görüp sana
iman edelim? Evet, ne yapacan? 31
Dedelerimiz ıssız yerlerde iken, 'man'
ekmeğini yediler. Aynı yazıldığı gibi:
'Onlara gökten ekmek verdi, yesinler.'"
32
Bunun üzerine İsa onlara dedi:
"Size çok doğru bir şey söyleyeyim:
size gökten ekmek veren Musa değildi.
Ama size asıl gökten gelen ekmeği
veren benim Babamdır. 33 Çünkü
Allahın ekmeği gökten inmiş olan ve
dünyaya yaşam veren Kişidir."
34
Onun için Ona dediler ki,
"Ey efendimiz, bize bu ekmeği her
daim ver!"
35
İsa da onlara dedi:
"Yaşam ekmeği benim. Kim bana
gelirse, asla acıkmayacak, ve kim bana
iman ederse, asla susamayacak. 36 Ama
ben size diyorum, siz beni hem
gördünüz, hem de iman etmiyorsunuz.
37
Baba bana ne kadar kişi verirse,
hepsi bana gelecekler. Ve bana kim
gelirse, onu dışarı atmayacam. 38
Çünkü ben gökten inmedim, kendi
istediğimi yapmaya, ama indim, beni
Gönderenin istediğini yapmaya. 39 Beni
Gönderenin istediği de şudur: bana

vermiş olduğu kişilerden bir tanesini
bile kaybetmeyeyim, ama onları son
günde diriltireyim. 40 Babamın istediği
de şudur: her kim Oğul'u görüp Ona
iman ederse, onun sonsuz yaşamı
olsun. Ben de onu son günde
diriltirecem."
41

Bunun üzerine Yahudiler İsa'dan için
mırmırdandılar. Çünkü O demişti.
'Gökten inmiş olan ekmek benim'. 42 Ve
dediler:
"Bu Yusuf'un Oğlu İsa değil mi ki?
Onun babasını ve anasını tanımıyor
muyuz? Madem öyle, nasıl diyor 'Ben
gökten indim'?"
43
O vakıt İsa cevap verip dedi:
"Birbirinize mırmırdanmayın. 44 Bir
kişi bana gelemez, eger beni
göndermiş olan Baba onu çekmese.
Ben de o kişiyi son günde diriltirecem.
45
Peygamberlerin kitabında yazıyor ki,
'Ve hepsi Allahtan ders alacaklar.'
Onun için, her kim Allahı işitmişse ve
Ondan öğrenmişse, bana geliyor. 46
Değil, bir kişi Baba'yı görmüş olsun.
Hayır, sade kim Baba'dan gelmişse,
ancak O Baba'yı gördü. 47 Size çok
doğru bir şey söyleyeyim: kim bana
iman ederse, onun sonsuz yaşamı
olacak.
48
Yaşam ekmeği benim. 49 Sizin
dedeleriniz ıssız yerlerde iken, 'man'
ekmeğini yediler ve öldüler. 50 Gökten
inen ekmek budur ki, bir kişi ondan
yesin ve ölmesin. 51 Gökten inmiş olan
yaşayan ekmek benim. Bir kişi bundan
yedi mi, sonsuza kadar yaşayacak.
Benim vereceğim ekmek de, kendi
bedenimdir. Ben onu dünyanın yaşamı
için verecem."
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52

Bunun üzerine Yahudiler birbirleriyle
çekiştiler:,
"Bu bize kendi bedenini nasıl verebilir
ki, yiyelim?"
53
İsa onun için onlara dedi:
Size çok doğru bir şey söyleyeyim: siz
'İnsanoğlu'nun etini yemediniz mi, ve
Onun kanını içmediniz mi, sizde yaşam
olmayacak. 54 Kim benim etimi yerse
ve kanımı içerse, onun sonsuz yaşamı
oluyor. Ben de onu son günde
diriltirecem. 55 Çünkü asıl yemek
benim bedenimdir, ve asıl içecek
benim kanımdır. 56 Kim benim etimi
yerse ve kanımı içerse, bende kalıyor,
ben de onda kalıyorum. 57 Yaşayan
Baba beni gönderdi, ve ben Baba'dan
yaşam alıyorum. Tıpkı onun gibi, kim
beni yerse, o da benden yaşam alacak.
58
Evet, gökten inmiş olan ekmek
budur. Değil nasıl sizin dedeleriniz
'man' ekmeğini yiyip öldüler. Hayır,
kim bu ekmeği yerse, sonsuza kadar
yaşayacak."
59

Bu şeyleri söyledi, ne vakıt
Kefernahum kasabasında duahanede
ders verdi.
Çok kişi İsa'dan vazgeçiyorlar
60

Onun öğrencilerinden çok kişi bunu
işitip dediler ki,
"Bunlar çok keskin laflar. Kim onları
kabul edebilir?"
61
İsa yüreğinde fark etti, açan bu
mesele için mırmırdanmalar oldu. Ve
öğrencilerine sordu:
"Bu meseleden için imandan mı
62
düşeceniz?
Ya
görürseniz,
'İnsanoğlu' nasıl tekrar yukarı çıkacak
o yere, en birinci nereden geldiyse? 63
160
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Yaşamı veren ruhtur, bedenin bunda
faydası yok. Size söylediğim sözler onlar ruhtur, onlar yaşamdır. 64 Gene
de aranızda iman etmeyen kişiler var."
Çünkü İsa baştan bilirdi, kimler iman
etmeyeceydi ve kim Onu ele vereceydi.
65
Ve dedi:
"İşte, bunun için size demiştim ki,
benim Babam'dan ona verilmedi mi,
hiç kimse bana gelemez."
66
O
zamandan
beri
Onun
öğrencilerinden birçoğu döndüler ve
artık Onunla yürümediler. 67 Onun için
İsa onikilere sordu:
"Siz de mi dönmek istiyorsunuz?"
68
Bunun üzerine Simun Petrus Ona
şöyle cevap verdi:
"Ya Rab, biz kime gidelim? Sende
sonsuz yaşamın sözleri var. 69 Ve artık
iman ettik ve anladık ki, Mesih sensin,
yaşayan Allahın Oğlu sensin."
70
İsa ona cevap verdi:
"Siz onikileri ben kendim seçmedim
mi? Ve gene de aranızdan bir kişi bir
Şeytandır?"
71
O gene İskariotlu Simun'un oğlu
Yahuda'dan için konuştu. Çünkü o,
onikilerden biri idi, ama gene de İsa'yı
ele vermek üzereydi.
Bölüm 7
İsa Yeruşalim'e gidiyor
1
Ve bu meselelerden sonra İsa Celile
sancağında gezdi. İstemezdi, Yahudiye
sancağında gezsin, çünkü Yahudiler Onu
öldürmeye baktılar. 2 Yahudilerin
'Yapraktan
Evler
Bayramı'
da
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yakınlamıştı. 3 Onun için, İsa'nın
kardeşleri Ona dediler:
"Buradan ayrıl, Yahudiye sancağına
git. Öyle ki, senin öğrencilerin de
görsün, sen ne gibi işler yapıyorsun. 4
Çünkü bir kişi tanınmak istedi mi,
kesinlikle hiç bir şey saklı yapmaz.
Eger sende bu işleri yapmak varsa,
kendini dünyaya göster."
5
Çünkü Onun kardeşleri bile Ona iman
etmezdiler. 6 İsa da onlara dedi:
"Benim vaktım henüz gelmedi. Ama
sizin için vakıt her zaman uygundur. 7
Olamaz dünya sizden azetmesin. Ama
benden
azetmiyor,
çünkü
ben
dünyadan için şahitlik yapıyorum,
onun işleri kötüdür diye. 8 Bu bayrama
siz çıkın. Ben bu bayrama çıkmam,
çünkü benim vaktım henüz gelmedi."
9
Bu şeyleri onlara söyledi, ne vakıt
Celile sancağında kalırdı.
10

Ama Onun kardeşleri yola çıktıktan
sonra, O da bayrama çıktı. Ama açık
açık gitmedi, sanki saklı olarak gitti. 11
Onun için Yahudiler Onu bayramda
aradılar ve "Nerede O?" diye sordular.
12

Kalabalık da İsa'dan için çok
mırmırdandı. Kimisi, "O iyi bir adam"
derdiler. Kimisi gene, "Hayır, O halkı
aldatırıyor" derdi. 13 Ama hiç kimse
Ondan için açık açık konuşmazdı, çünkü
Yahudilerden korktular.
İsa bayramda ders veriyor
14

Ama bayramın ortasında İsa
Allahevine girip ders vermeye başladı. 15
Yahudiler de şaşıp kaldılar ve dediler ki,
"Bu adam hiç okumadı. Nereden
geliyor onun bu kadar okumuşluğu?"

16

İsa onlara cevap verip dedi:
"Benim öğretişim aslında benim
değildir, beni göndermiş Olanındır. 17
Bir kişide istek var mı, Onun istediğini
yerine getirsin, o vakıt anlayacak, bu
öğretiş Allahtan mıdır, yoksa ben
kendimden mi konuşuyorum. 18 Kim
kendisinden
konuşursa,
kendi
şanlılığını arıyor. Ama kim kendisini
gönderen kişinin şanlılığını ararsa, o
hakikatçıdır ve onda hiç haksızlık
bulunmaz. 19 Musa size Allah
kanununu vermedi mi? Gene de, sizden
kimse Allah kanunu yerine getirmiyor.
Siz
neden
beni
öldürmeye
bakıyorsunuz?"
20
Kalabalık Ona cevap verip dedi:
"Sende kötü ruh var! Kim bakıyor seni
öldürsün?"
21
İsa onlara cevap verip dedi:
"Ben tek bir iş yaptım, hepiniz de şaşıp
kaldınız. 22 Siz cumartesi gününde bile
insanı sünnet ediyorsunuz, çünkü
sünneti size Musa verdi (ki, aslında o
Musa'dan kalma değildir, dedelerden
kalmadır). 23 Demek, Musa'nın kanunu
bozulmasın diye, cumartesi gününde
bile adam sünnet oluyor. Madem öyle,
ben bir cumartesi gününde insanı
büsbütün iyileştirdim mi, neden bana
kızıyorsunuz? 24 Siz artık görünüşe
göre karar vermeyin, doğrulukla karar
verin."
25
Onun için kimi Yeruşalimliler Ona
dediler:
"Bu adam aynısı değil mi, hani
bakıyorlar Onu öldürmeye? 26 Ve
bakın, açıkta konuşuyor ve gene de
Ona bir şey demiyorlar. Yoksa
güdücüler Onu sahiden de Mesih
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olarak kabul ettiler mi? 27 Biz bu
adamdan için biliyoruz, nereden
gelmiştir. Ama Mesih geldi mi, kimse
bilmeyecek, o nereden geliyor."
28
İsa o anda Allahevinde ders verirdi ve
yüksek sesle şöyle konuştu:
"Siz hem beni tanıyorsunuz, hem de
biliyorsunuz, ben nereden geldim. Ben
kendimden gelmedim. Ama beni
Gönderen doğrudur. Ve siz Onu
tanımıyorsunuz. 29 Ama ben Onu
tanıyorum, çünkü ben Ondanım ve
beni göndermiş Olan Odur."
30
O sebepten baktılar, Onu yakalasınlar.
Gene de kimse Ona ellerini sürmedi,
çünkü Onun vaktı henüz gelmemişti. 31
Ama kalabalıktan çok kişi Ona iman etti
ve dediler:
"Acaba, Mesih geldi mi, bu adamdan
daha mı fazla mucizeler yapacak?"
32
Ferisiler işittiler, nasıl kalabalık
İsa'dan için bu şeyleri fısıldardı. Ve
Ferisiler ve Allahevinin başgörevlileri
Onu yakalamak için adamlar yolladılar.
33
İsa onlara dedi:
"Sizinle az bir vakıt daha kalacam,
sonra da, beni Gönderene dönecem. 34
Beni arayacanız ama bulamayacanız.
Ve ben nerede olursam, oraya siz
gelemezsiniz."
35
Onun için Yahudiler aralarında şöyle
konuştular:
"Bu da nereye gidecek ki, biz onu
bulamayalım? Gitmesin o Yahudilere,
hani Greklerin arasında yaşıyorlar?
Gitmesin Grekleri öğretirmeye. 36
Onun yaptığı laf da neydi: 'Siz beni
arayacanız ama bulamayacanız' ve 'Ben
nerede
olursam,
oraya
siz
gelemezsiniz'?"
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Ve bayramın son gününde, ki en
büyük gün odur, İsa kalkıp yüksek sesle
şöyle konuştu:
"Bir kişi susadı mı, bana gelsin ve
içsin. 38 Kim bana iman ederse, onun
içinden diri su ırmakları akacak. Tıpkı
Kutsal Kitabın yazdığı gibi."
39
Bunu da Ruh'tan için söyledi. Ona
iman edenler de o Ruhu almak üzere idi.
Ve Kutsal Ruh henüz ortada yoktu,
çünkü İsa henüz şanlanmamıştı.
40
Kalabalıktan çok kişi bu sözü işitince
dediler ki, "Sahiden de o peygamber
budur." 41 Başkaları gene, "Bu Mesihtir"
dediler. Gene başkaları şöyle konuştu:
"Öyleyse Mesih, Celile sancağından mı
geliyor? 42 Kutsal Kitap demiyor mu,
Mesih olacak Davud'un cinsinden, ve
Davud'un köyü olan Beytlehem'den?" 43
Böylelikle kalabalığın içinde İsa'dan için
bir ayrılık çıktı. 44 Onlardan bazıları Onu
yakalamak istediler. Gene de kimse Ona
el sürmedi.
45

Böylelikle kollayıcı askerler
Allahevinin
başgörevlilerine
ve
Ferisilere geri döndüler. Onlara dediler:
"Onu neden getirmediniz?"
46
Nöbetçi askerler de şöyle cevap
verdiler:
"Hiç bir insan hiç bir zaman bu adam
gibi konuşmamıştır."
47
Ferisiler onlara şöyle cevap verdiler:
"Siz de mi aldandınız? 48 Güdücüler ya
da Ferisilerden bir kişi bile Ona iman
etsin? 49 Ama bu kalabalık zaten Allah
kanununu bilmiyor. Onlar lanet
olsunlar!"
50
Nikodimus (o geceleyin İsa'ya gelmişti
ve onlardan biri idi) onlara diyor ki,
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"Bizim kanunumuz herhalde
vermiyor, bir kişi davalansın, eger o
kişiye önce kulak verilmemişse, o ne
yaptı diye anlaşılmamışsa."
52
Ona cevap verip dediler:
"Sen de Celile sancağından olmayasın?
Araştır ve gör: Celile'den henüz
peygamber çıkmamıştır."
53
Ve herkes evine döndü.
Bölüm 8

dururdu. 10 İsa doğrulup kadından başka
kimseyi göremeyince ona dedi:
"Kadın, nerede onlar? Kimse seni
davalamadı mı?"
11
Kadın da dedi: "Kimse, efendim!".
İsa gene ona şöyle dedi:
"Ben de seni davalamam. Git, artık
günah işleme."
İsa'nın şahitliği doğrudur
12

Zinacı kadın
1

İsa da Zeytin Dağına gitti. 2 Sabaha
doğru gene Allahevine gitti. Bütün halk
da Ona geldi. O da oturup onlara ders
verdi. 3 Ve kanun muallimleri ile
Ferisiler Ona bir kadın getirdiler, onu
zina yaparken yakalamışlardı. Onu orta
yere koydular. 4 İsa'ya dediler:
"Ey muallim! Bu kadın tam zina
yaparken suçüstü yakalandı. 5 Şimdi,
Allah kanunu kitabında Musa bize
buyuruyor ki, böyle kişiler taşlansın.
Peki, sen ne dersin?"
6
Bunu söylediler İsa'yı denemek için.
İstediler, ellerinde bir şey olsun, neyle
Onu suçlasınlar. İsa da eğilmişti ve
parmağıyla yere birşeyler yazardı. 7 Ama
hep devam ettiler Ona sormaya. O vakıt
İsa doğrulup onlara dedi:
"Aranızda kim günahsız ise, ona
birinci taşı o atsın."
8
Ve gene eğilip toprağa yazmaya devam
etti. 9 Onlar da bunu işitince,
duygularında rahatsız olup teker teker
dışarı çıktılar. Yaşlılardan başlayarak,
çak son adama kadar. Böylelikle İsa
yalnız kaldı. Kadın da orta yerde

13

İsa onlara tekrar konuştu. Dedi ki,
"Dünyanın aydınlığı benim. Kim
benim arkamdan gelirse, karanlıkta
yürümez, ama yaşam aydınlığına sahip
olur."

Onun için Ferisiler Ona dediler,
"Sen
kendinden
için
şahitlik
yapıyorsun. Senin şahitliğin doğru
değildir."
14
İsa onlara cevap verip dedi:
"Ben kendimden için şahitlik yaparsam
bile, benim şahitliğim doğrudur. Çünkü
ben biliyorum, nereden geldim ve
nereye
gidiyorum.
Ama
siz
bilmiyorsunuz, nereden geldim ve
nereye gidiyorum. 15 Siz davalamayı
bedene göre yapıyorsunuz, ama ben
kimseyi davalamam. 16 Davalamaya
kalksam bile, benim davalamam
doğrulukla oluyor. Çünkü ben o işte
yalnız değilim: ben ve beni göndermiş
olan Baba'yla beraberiz. 17 Ve sizin
Allah kanununuzda bile yazıyor ki, iki
kişinin şahitliği doğrudur diye. 18 İşte,
ben
kendimden
için
şahitlik
yapıyorum, ve beni göndermiş olan
Baba da benden için şahitlik yapıyor."
19
Onun için Ona dediler:
"Nerede senin baban?"
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İsa şöyle cevap verdi:
"Ne beni tanıyorsunuz, ne de Babamı.
Beni tanımış olaydınız, Babamı da
tanıyacaydınız."
20
İsa bu sözleri konuştu, ne zaman
Allahevinde, oradaki para toplama
yerinde ders verirdi. Ama kimse Onu
yakalamadı, çünkü Onun vaktı henüz
gelmemişti.
21

İsa onlara tekrar şöyle konuştu:
"Ben gidiyorum. Siz de beni
arayacanız ama günahlarınız içinde
öleceniz. Ben nereye gidiyorum, siz
oraya gelemezsiniz."
22
Bunun üzerine Yahudiler dedi:
"Olmasın da kendini öldürsün. Hani
diyor ya, 'Ben nereye gidiyorum, siz
oraya gelemezsiniz'".
23
O da onlara dedi:
"Siz aşağıdansınınz, ben yukarıdanım.
Siz bu dünyadansınız, ben bu
dünyadan değilim. 24 İşte, onun için
dedim, günahlarınız içinde öleceniz.
Çünkü eger inanmazsanız, ben Var
Olan'ıme diye, günahlarınız içinde
öleceniz."
25
Bunun üzerine Ona, "Sen de kimsin?"
dediler.
İsa da onlara şunu dedi:
"Size en baştan beri ne dediysem,
oyum. 26 Sizden için var çok şeyler ben
ne söyleyeyim ve neyle sizi davalayım.
Ama
beni
göndermiş
Olan
e Grekçede 'ego eimi' = 'ben'im', ya da 'ben
varım' demektir. Eski Ahitte Allahın adı İbranice
'Yahve' idi. Bu da Grekçe olarak 'ego eimi' diye
çevriliyor. İsa bu bölümde bu sözü şu ayetlerde
kullanıyor: 24, 28, 58. Ve bunu söylerken 'Ben
Allah'ım' demiş oluyor.
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hakikatçıdır. Ondan ne işitmişsem,
dünyaya bunları konuşuyorum."
27
Anlamadılar ki, onlara Baba'dan için
konuştu.
28
Bunun üzerine İsa onlara dedi:
"İnsanoğlu'nu yukarı kaldırdınız mı,
işte, o vakıt anlayacanız ki, ben Var
Olan'ım. Ve anlayacanız, kendimden
bir şey yapamam. Ama Babam bana ne
öğretirmişse, onu konuşuyorum. 29
Beni
göndermiş Olan
benimle
birliktedir. Baba beni yalnız brakmadı.
Çünkü her zaman Onu memnun eden
şeyleri yapıyorum."
30
İsa bunları konuşunca çok kişi Ona
iman etti.
İbrahim'in evlatları
31

Onun için İsa, kendisine iman eden
Yahudilere şöyle konuştu:
"Siz benim sözümde kaldınız mı, o
vakıt asıl öğrencilerim oluyorsunuz. 32
Siz hakikatı bileceniz, hakikat da sizi
serbest edecek."
33
Ona cevap olarak dediler:
"Biz İbrahim'in soyundanız. Hiç bir
vakıt, kimseye esirlik yapmadık. Nasıl
diyorsun 'serbest olacanız'?"
34
İsa onlara şöyle cevap verdi:
"Size çok doğru bir şey söyleyeyim:
her kim günah işlerse, günahın kölesi
oluyor. 35 Köle de her daim evde
kalmayacak, ama oğul her daim
kalacak. 36 Onun için, Oğul sizi serbest
kıldı mı, asıl o zaman serbest olacanız.
37
Biliyorum,
siz
İbrahim'in
soyundansınız.
Gene
de
beni
öldürmeye bakıyorsunuz. Çünkü benim
sözüme sizde yer yok. 38 Ben Babamın
yanında ne gördüm, onu anlatırıyorum.
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Siz de babanızdan ne işittiniz, onu
yapıyorsunuz."
39
Ona cevap verdiler:
"Bizim babamız İbrahim'dir."
İsa onlara dedi:
"Siz İbrahim'in evlatları olsaydınız,
İbrahim'in işlerini yapacaydınız. 40
Şimdi
de
beni
öldürmeye
bakıyorsunuz. Size hakikatı konuşmuş
olan
bir
adamı
öldürmeye
bakıyorsunuz, ki, ben de onu Allahtan
işittim. Yok, İbrahim öyle bir şey
yapmadı. 41 Siz babanızın işlerini
yapıyorsunuz."
Bunun üzerine Ona dediler:
"Biz zinadan doğmadık. Tek bir
babamız var: o da Allahtır."
Şeytanın evlatları
42

Onun için İsa onlara dedi:
"Allah sizin babanız olsaydı, beni
severdiniz. Çünkü ben Allahtan çıkıp
geldim. Kendimden de gelmedim, beni
O gönderdi. 43 Acaba, benim
söylediklerimi neden anlamıyorsunuz?
Çünkü
benim
sözlerimi
işitemiyorsunuz. 44 Siz babanız
Şeytandansınız.
Ve
babanızın
istediklerini yapmaya bakıyorsunuz. O
baştan beri bir katil idi ve hakikatta
durmaz, çünkü onda hakikat yoktur. O
ne vakıt yalan söylerse, o zaman kendi
özünden konuşmuş oluyor. Ne de olsa
o yalancıdır, hem de yalanın babasıdır.
45
Ama ben hakikatı konuşuyorum,
onun için bana inanmıyorsunuz. 46 Kim
benim bir günahımı gösterebilir? Ve
madem hakikatı konuşuyorum, neden
bana inanmıyorsunuz? 47 Allahtan olan
kişi Allahın sözlerini işitiyor. İşte,

onun için işitmiyorsunuz,
Allahtan değilsiniz."

çünkü

İsa'nın kişiliği
48

Bunun üzerine Yahudiler Ona cevap
verip dediler:
"Biz doğru söylemedik mi, sen bir
Samiriyelisin ve sende kötü ruh var."
49
İsa şöyle cevap verdi:
"Bende kötü ruh yok. Ama ben
Babama saygınlık gösteriyorum, siz
gene bana saygısızlık ediyorsunuz. 50
Ben kendi şanlılığımı aramıyorum. Var
onu arayan ve davalayan. 51 Size çok
doğru bir şey söyleyeyim: kim benim
sözümü tutarsa, sonsuz ölümü asla
görmeyecek."
52
Bunun üzerine Yahudiler Ona dedi,
"Evet, şimdi biliyoruz, sende kötü ruh
var: İbrahim öldü, peygamberler de
öldü. Sen gene diyorsun 'Kim benim
sözümü tutarsa, sonsuz ölümü asla
görmeyecek'. 53 Sen bizim dedemiz
İbrahim'den daha büyük olmayasın, ki
o da öldü. Ve peygamberler de öldü.
Sen kendini ne sanıyorsun?"
54
İsa cevap verdi:
"Ben kendimi şanladım mı, benim
şanlılığım bir hiçtir. Ama beni
şanlayan Babamdır. Ve siz Ondan için
diyorsunuz, sizin Allahınız imiş. 55 Siz
Onu tanımadınız, ama ben onu
tanıyorum. Ve 'Ben Onu tanımıyorum'
dersem, ben de sizin gibi yalancı
olacam. Ama ben Onu tanıyorum, ve
Onun sözünü tutuyorum. 56 İbrahim
benim günlerimi görecekti, ve onun
için sevinçliydi. Benim günlerimi
gördü ve sevindi."
57
Onun için Yahudiler Ona dediler:
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"Sen daha elli yaşına bile gelmedin ve
İbrahim'i de mi gördün?"
58
İsa onlara şöyle dedi:
"Size çok doğru bir şey söyleyeyim:
İbrahim doğmadan önce ben Var
Olan'ım."
59
Bunun üzerine İsa'ya atmak için taşlar
kaldırdılar. Ama İsa saklandı ve
Allahevinden ayrıldı.
Bölüm 9
Doğuştan kör adam
1

Ve geçerken doğuştan kör olan bir
adam gördü. 2 Öğrencileri de Ona şöyle
sordular:
"Muallim, acaba kim günah işledi de,
bu adam kör olarak dünyaya gelsin kendisi mi, yoksa anası ve babası mı?"
3
İsa cevap verdi:
"Ne bu adam günah işledi, ne de anası
ya da babası. Allahın işleri onda belli
edilsin diye, o öyle doğdu. 4 Ben lazım
beni göndermiş Olanın işlerini
bitireyim, henüz gündüz iken. Gece
yakınlıyor, ve o vakıt kimse
işleyemeyecek. 5 Ben dünyada
bulunduğum
kadar,
dünyanın
aydınlığıyım."
6
Bu şeyleri söyledikten sonra, yere
tükürdü, tükürükten çamur yaptı, o
çamuru da kör adamın gözlerine sürdü. 7
Ve ona dedi:
"Git, 'Şiloa' adındaki havuzda yıkan (o
da Türkçe 'gönderilmiş' demektir)."
Onun için gidip yıkandı ve gözleri
açılmış olarak döndü. 8 Onun komşuları
ve kim onu önceden kör olarak
görmüşse, dediler:
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"Bu adam değil mi, hani hep oturup
dilenirdi?"
9
Kimi kişiler "Evet, odur" dediler.
Kimileri "Hayır, ona benzeyen birisidir"
dediler. Kendisi gene 'Evet, benim" dedi.
10
Onun için ona sordular:
"Senin gözlerin nasıl açıldı?"
11
Cevap verip dedi:
"İsa adında bir adam çamur yaptı,
gözlerime sürdü ve 'Şiloa havuzuna git
ve yıkan' dedi. Ben de gidip yıkandım
ve gözlerim açıldı."
12
Ona "O nerede?" diye sordular.
O da "Bilmiyorum" dedi.
Ferisiler adamı araştırıyorlar
13

Eskiden kör olan adamı Ferisilere
götürdüler.
14

Ne zaman İsa o çamuru yaptı ve
adamın gözlerini açtı, bir cumartesi günü
idi. 15 Ferisiler ona tekrar sordular,
gözleri nasıl açıldı diye. Onlara dedi:
"Gözlerime çamur sürdü, yıkandım ve
görüyorum."
16
Onun için kimi Ferisiler şöyle
konuştular:
"Bu adam, madem cumartesi gününü
tutmuyor, Allahtan olamaz."
Başkaları dedi:
"Günahlı bir adam nasıl böyle
mucizeler yapabilir?"
Ve aralarında bir ayrılık oldu.
17
Gene kör adama dönüp dediler:
"Sen o adamdan için ne diyecen,
madem senin gözlerini açtı?"
O da, "O bir peygamberdir" dedi.
18
Yahudiler gene ona inanmadılar,
eskiden kör olup gözleri açıldı diye.
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Gözleri açılmış olan adamın anasını ve
babasını çağırtırdılar. 19 Onlara şöyle
sordular:
"Bu sizin oğlunuz mu, hani diyorsunuz
kör doğdu? Peki, nasıl oluyor da şimdi
görüyor?"
20
Anası babası cevap verip dediler:
"Biz biliyoruz, bu bizim oğlumuz ve
kör olarak doğdu. 21 Ama nasıl oluyor
da şimdi görebiliyor, onu bilmiyoruz.
Ya da kim onun gözlerini açtı, onu da
bilmiyoruz. Onun yaşı yerinde. Ona
sorun, kendisi için konuşsun."
22
Onun anası ve babası öyle konuştular,
çünkü Yahudilerden korktular. Çünkü
Yahudiler zaten anlaşmışlardı, kim İsa'yı
Mesih olarak kabul ederse, onu
duahaneden kovacaklar. 23 Onun için
adamın anası ve babası dediler, "Onun
yaşı yerinde. Ona sorun."
24
Böylelikle eskiden kör olan adamı
ikinci defa çağırtırıp dediler:
"Allahı şanla! Biz biliyoruz, bu adam
bir günahkârdır."
25
Adam cevap verip dedi:
"O bir günahkâr mı, değil mi, bilemem.
Tek bir şey biliyorum: kör idim ama
şimdi görüyorum."
26
Ona tekrar sordular:
"O sana ne yaptı? Senin gözlerini nasıl
açtı?"
27
Adam onlara cevap verdi:
"Ben size zaten söyledim, ama siz
dikkat etmediniz. Niye bunu bir daha
işitmek istiyorsunuz? Yoksa siz de mi
Onun öğrencileri olmak istiyorsunuz?"
28
Ona sövmeye başladılar ve dediler:
"Onun öğrencisi sensin. Biz gene
Musa'nın öğrencileriyiz. 29 Biz

biliyoruz, Allah Musa ile konuştu.
Ama bu adam için nereden geldi bile
bilmiyoruz."
30
Adam onlara cevap verip dedi:
"Bu şimdi sahiden şaşılacak bir iş: siz
bilmiyorsunuz O nereden geldi, ama O
gene benim gözlerimi açtı. 31 Biliyoruz,
Allah günahkârları işitmez. Tam tersi,
bir kişi Allahtan korktu mu ve Onun
istediğini yerine getirdi mi, işte, Allah
onu işitecek. 32 Hiç öyle bir şey
duyulmadı, birisi anadan doğma kör
olan bir kişinin gözlerini açsın. 33 Bu
adam Allahtan olmaydı, hiç bir şey
yapamayacaydı."
34
Ona cevap verip dediler:
"Sen
büsbütün
günah
içinde
doğmuşsun. Sen mi kalkıp bize ders
verecen?" Böylelikle onu dışarı attılar.
Ruhça körlük
35

İsa işitti, hani onu dışarı atmışlar diye.
Onu bulduktan sonra adama dedi:
"Sen Allahın Oğluna iman ediyor
musun?"
36
Adam cevap verip dedi:
"Efendim, o kimdir. Söyleyin de, ona
iman edeyim."
37
İsa ona dedi:
"Onu sen hem görmüşsün, hem de
seninle konuşan kişi Odur."
38
Adam da dedi:
"Ya Rab, iman ediyorum." Ve Ona
secde kıldı.
39

İsa da şöyle dedi:
"Ben davalamak için bu dünyaya
geldim. Öyle ki, görmeyenler görsün,
görenler gene kör olsun."
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40

Ve İsa'nın yanında Ferisilerden kimi
kişiler bunu işitince dediler:
"Yoksa biz de mi körüz?"
41
İsa onlara dedi:
"Siz kör olsaydınız, günahınız
olmayacaydı. Ama madem 'Biz
görüyoruz' diyorsunuz, sizin günahınız
duruyor."
Bölüm 10
İyi çoban
1

"Size çok doğru bir şey söyleyeyim:
var kişi koyunların sayasına kapıdan
girmiyor, ama başka bir yerden atlıyor.
İşte, o bir hırsız ve hayduttur. 2 Ama
kim kapıdan girerse, koyunların çobanı
odur. 3 Kapıcı ona kapıyı açacak.
Koyunlar onun sesine kulak verecek. O
da kendi koyunlarını adla çağıracak ve
dışarı çıkaracak. 4 Ve bütün
koyunlarını dışarı çıkardı mı, onların
önünden gidecek. Koyunlar da onun
arkasından gelecek, çünkü onun sesini
tanıyorlar. 5 Ama yabancı bir kişinin
arkasından asla gitmeyecekler. Ondan
kaçacaklar, çünkü yabancının sesini
tanımıyorlar."
6

İsa onlara bu benzetmeyi anlatırdı, ama
onlara ne demek istedi anlamadılar. 7
Onun için İsa onlara tekrar konuştu:
"Size çok doğru bir şey söyleyeyim: o
koyunların kapısı benim. 8 Benden
önce gelenler hepsi hırsız ve haydut
idiler. Ama koyunlar onların sesine
kulak asmadılar. 9 Kapı ben'im: bir kişi
benden geçip içeri girdi mi, kurtulacak.
Girip çıkacak ve otlak bulacak. 10
Hırsız gene sade geliyor çalsın,
öldürsün ve yok etsin. Ama ben geldim
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onlara yaşam olsun, hem de bola gani
yaşam olsun diye.
11

İyi çoban ben'im. İyi çoban koyunlar
için canını veriyor. 12 Ama diyelim var
kiralanmış bir işçi: o asıl çoban değil,
koyunlar da onun değil. O gördü mü,
kurt yakınlıyor, koyunları brakıp
kaçacak. Kurt da onları kapacak ve
koyunları dağıtıracak. 13 Şimdi,
kiralanmış işçi neden kaçıyor - çünkü
ancak kiralanmıştır ve kendi koyunları
için düşünmez.
14

İyi çoban ben'im. Benimkilerimi
tanıyorum, benimkiler de beni
tanıyorlar. 15 Nasıl Baba beni tanıyor,
ben de Baba'yı öyle tanıyorum. Ve
koyunlar için canımı veririm. 16 Başka
koyunlarım da var, bu sürüden
değildirler. Onları da lazım getireyim.
Sesimi işitecekler, ve tek bir sürü, tek
bir çoban olacak. 17 Ben canımı
veririm, ta ki, onu tekrar alayım. Zaten
Baba beni onun için seviyor. 18 Kimse
canımı benden alamaz. Ben onu
kendimden veririm. Benim var hakkım
onu vereyim ve var hakkım onu geri
alayım. Babamın kendisi bana
buyurdu, bunu yapayım."
19

Bu sözler üzerine Yahudilerin
arasında gene bir ayrılık oldu. 20 Onların
birçoğu dediler:
"Onda kötü ruh var, hem de delirdi.
Niye onu sesliyorsunuz?"
21
Başkaları dedi:
"Bu sözler, kötü ruhun çarptığı bir
adamın sözlerine benzemiyor. Bir kötü
ruh kör adamın gözlerini açabilir mi
hiç?"
Yahudilerin imansızlığı
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Ve Yeruşalim kasabasında bir
bayram oldu (O bayram, Allahevinin
açılmasını anmak için her sene
kutlanırdı). Kış aylarında oldu. 23 İsa da
Allahevinin içinde, 'Süleymanın avlusu'
denilen bir yerde gezerdi. 24 O zaman
Yahudiler Onun etrafını sarıp şöyle
sordular:
"Ne zamana kadar bizi tetikte tutacan.
Eger sen Mesih isen, bize açık açık
söyle."
25
İsa onlara cevap verdi:
"Ben size bunu zaten söyledim. Ama
siz inanmadınız. Babamın adında
yaptığım işler, onlar benden için
şahitlik yapıyorlar. 26 Ama siz iman
etmiyorsunuz,
çünkü
benim
koyunlarımdan değilsiniz. 27 Benim
koyunlarım benim sesimi işitiyorlar.
Ben onları tanıyorum, onlar da benim
arkamdan geliyorlar. 28 Ben de onlara
sonsuz yaşam veririm. Onlar sonsuza
kadar kesinlikle yok olmayacaklar.
Kimse de onları benim elimden
kapamayacak. 29 Onları benim Babam
bana verdi. O da herşeyden daha
büyüktür. Ve kimse onları Babamın
elinden kapamayacak. 30 Ben ve Baba
biriz."
31

Onun için Yahudiler gene İsa'yı
taşlamak için kayalar kaldırdılar. 32 İsa
onlara şöyle cevap verdi:
"Ben size bunca iyi işler gösterdim. Ve
onlar benim Babamdan geldi. Bu
işlerden
hangisinden
için
beni
taşlayacanız?"
33
Yahudiler Ona cevap verip dediler:
"Biz seni taşlıyoruz, değil birhangi iyi
işten için, ama Allaha küfür ettiğin

için. Nasıl oluyor da, sen bir insan
iken, kendini Allah yapıyorsun?"
34

İsa onlara şöyle cevap verdi:
"Sizin Allah kanununda yazmıyor mu,
'Ben dedim: siz tanrılarsınız'? 35
Allahın sözü kime geldiydi, onlara
'tanrılar' diyor (ki, olamaz Kutsal Kitap
bozulsun!). 36 Madem öyle, nasıl
Baba'nın
kutsal
kılıp
dünyaya
gönderdiği Kişi'ye diyorsunuz: 'Sen
Allaha küfür ediyorsun', çünkü size
'Allahın Oğlu benim' dedim. 37 Eger
ben Babamın işlerini yapmasam, bana
inanmayın. 38 Ama diyelim, o işleri
yapıyorum. O vakıt bana da
inanmasanız, o işlere inanın. Öyle ki,
şunu bilesiniz ve anlayasınız: Baba
nasıl bende ise, ben de öylece
Babadayım."
39
Onun için İsa'yı tekrar yakalamaya
çalıştılar. Ama o onların elinden
kurtulup gitti.
40

Ve oradan ayrılıp gene Yordan
ırmağına geldi. Aynı o yere, nerede
Yahya en başta vaftiz etmişti. Orada da
kaldı. 41 Ve Ona çok kişi gelip dediler:
"Sahi, Yahya hiç mucize yapmadı.
Ama Yahya bu adamdan için ne
söylediydi, hepsi doğru çıktı."
42
Ve orada çok kişi Ona iman etti.
Bölüm 11
Lazar'ın ölümü
1

Ve Beytanya köyünden Lazar adında
bir adam hasta idi. Meryem ve onun
kızkardeşi Marta'nın köyündendi. 2
(Rabbe parfüm süren, Onun ayaklarını
kendi saçları ile kuruturan, işte o
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Meryem idi. Hasta olan Lazar onun
kardeşi idi.) 3 Ve kızkardeşleri İsa'ya
şöyle haber yolladılar:
"Ey efendimiz! Senin sevdiğin adam
hastadır"
4
Bunu duyunca İsa dedi:
"Bu hastalık ölümle bitmeyecek ama
Allaha şan getirmek içindir, öyle ki,
onunla Allahın Oğlu'na şan getirilsin."
5
İsa, Marta'yı, onun kızkardeşini ve
Lazar'ı severdi. 6 Ama İsa ne vakıt onun
hasta olduğunu işitti, gene de olduğu
yerde iki gün kaldı. 7 Ondan sonra
öğrencilerine dedi:
"Yahudiye sancağına tekrar dönelim."
8
Öğrenciler Ona dedi:
"Muallim, biraz önce Yahudiler seni
taşlamaya kalktılar, şimdi de tekrar
oraya mı dönecen?"
9

İsa şöyle cevap verdi:
"Günde oniki saat var, değil mi? Kişi
gündüz iken yürüdü mü, kösteklenmez,
çünkü bu dünyanın aydınlığını
görüyor. 10 Ama kişi geceleyin yürüdü
mü, köstekleniyor, çünkü kendisinde
aydınlık yok."
11
Bunları anlatırdıktan sonra, onlara
dedi:
"Arkadaşımız Lazar uykuya daldı. Ben
de gidiyorum, onu uyantırayım."
12
Bunun üzerine öğrenciler dedi:
"Madem o uykuya daldı, demek
iyileşecek."
13
Ama İsa onun ölmesinden konuştu.
Onlar gene sandı, İsa dinlenmek
uykusundan için konuştu. 14 Bunun
üzerine İsa onlara açık açık söyledi:
"Lazar öldü! 15 Ben de sizin için
seviniyorum, ben orada bulunmadım
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diye. Öyle ki, iman edesiniz. Haydi,
onun yanına gidelim."
16
Bunun üzerine Tomas (onun lağabı
'İkiz'dir) öbür öğrencilere dedi:
"Biz de gidelim ve Onunla birlikte
ölelim."
Meryem ve Marta
17

Oraya varınca İsa öğrendi, Lazar
dört günden beri mezarda bulunuyor
diye. 18 Beytanya köyü Yeruşalim'e
yakındı: aşağı yukarı üç kilometre. 19
Yahudilerden birçok kişi Marta ve
Meryem'e geldiler, onları kardeşinden
için avuturmaya. 20 Marta ne vakıt işitti
İsa geliyor, onu karşılamaya gitti.
Meryem gene, evde kaldı. 21 Marta İsa'ya
dedi:
"Ey efendimiz! Sen burada olsaydın,
kardeşim ölmeyeceydi. 22 Ama şimdi
bile biliyorum, Allahtan ne dilersen,
Allah sana onu verecek."
23
İsa ona dedi:
"Senin kardeşin tekrar dirilecek."
24
Marta da Ona şöyle dedi:
"Biliyorum o son gündeki dirilişte,
kardeşim dirilecek."
25
İsa ona dedi:
"Diriliş ve yaşam ben'im. Kim bana
iman ederse, ölse bile yaşayacak. 26 Ve
kim yaşarsa ve bana iman ederse, o
sonsuzlara kadar ölmeyecek. Sen buna
iman ediyor musun?"
27
Ona "Evet, Rab!" dedi. "Ben artık
inandım, Mesih sensin, dünyaya gelen
Allahın Oğlu sensin."
28
Bunları söyledikten sonra ayrılıp
kızkardeşini Meryem'i saklıdan çağırdı
ve dedi:
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"Muallim geldi ve seni çağırıyor."
29

O da bunu duyunca acele acele
kalkıp Onun yanına gitti. 30 İsa henüz
köye gelmemişti, Marta Onunla nerede
karşılaştı, orada durdu. 31 Onun yanında
evde bulunan ve onu avuturan Yahudiler
Meryem'i gördüler, nasıl acele acele
kalkıp dışarı çıktı. Bunu görünce, onlar
da kalkıp onun arkasından dışarı çıktılar.
Dediler:
"Mezara gidiyor, orada ağlasın diye."
32
Meryem, İsa'nın yanına gelip Onu
görünce ayaklarının dibine düştü. Ona
dedi:
"Ey efendimiz! Sen burada olsaydın,
kardeşim ölmeyeceydi."
33
Bunun üzerine İsa gördü o nasıl
ağlıyor ve onunla birlikte gelmiş olan
Yahudiler de ağladılar. O vakıt İsa kendi
ruhunda inledi ve sıkılmaya başladı. 34
Ve dedi:
"Siz onu nereye yattırdınız?"
Ona, "Efendim, gel de gör" dediler.
35
Ve İsa ağladı. 36 Bunun üzerine
Yahudiler dediler:
"Bakın, onu ne kadar severmiş!"
37
Ama onlardan kimi kişiler dedi:
"Bu adam körlerin gözlerini açardı.
Onda yok muydu fırsat, öyle yapsın da,
Lazar ölmesin?"
Lazar diriliyor
38

Bunun üzerine İsa ikinci defa ruhunda
inledi ve mezarın yanına gitti. Mezar bir
mağarada idi ve onun ağzında bir kaya
dururdu. 39 İsa dedi:
"Taşı kaldırın."
Ölen adamın kızkardeşi olan Marta
İsa'ya dedi:

"Ey efendimiz! Öleli artık dört gün
oluyor. Fena kokuyor."
40
İsa ona dedi:
"İman edersen, Allahın şanlılığını
görecen. Ben bunu sana demedim mi?"
41
Bunun üzerine, ölü adam nerede
yatardı, oradaki taşı kaldırdılar. İsa da
gözlerini yukarı kaldırıp dedi:
"Ey Baba, sana şükür ederim, beni
işittin. 42 Biliyorum, sen beni her daim
işitiyorsun.
Ama
etrafta
duran
kalabalığın faydası için bunu söyledim.
İman etsinler, sen beni gönderdin
diye."
43
Bunları söyledikten sonra yüksek sesle
dedi:
"Lazar, dışarı çık!"
44
Ölü adam da dışarı çıktı. Ayakları ve
elleri sargı bezleri ile sarılmıştı. Yüzü de
bir mendille örtülü idi. İsa onlara dedi:
"Onu çözün, serbest gitsin."
İsa'yı öldürmek planı
(Mat 26:1-5; Mar 14:1-2; Lu 22:1-2)
45

Meryem'e gelen ve İsa'nın
yaptıklarını gören Yahudilerden çok kişi
Ona iman etti. 46 Ama bunlardan kimi
kişiler Ferisilere gidip İsa'nın yaptığını
onlara anlatırdılar. 47 Onun için
Allahevinin güdücüleri ve Ferisiler bir
toplantı yaptılar ve dediler:
"Ne yapacaz? Çünkü bu adam çok
mucize yapıyor. 48 Onu kendi haline
braktık mı, herkes Ona iman edecek.
Romalılar da gelip hem bu yeri, hem
de bütün halkı elimizden alacaklar."
49
Ama onlardan biri olan Kayafas, (o
sene Allahevinin güdücüsü o idi) onlara
şöyle dedi:
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"Siz hiç bir şey bilmiyorsunuz. 50 Ne
de şunu düşünmüyorsunuz: bütün halk
yok olacağına, tek bir kişi halkın
yerinde ölsün. Bu sizin için daha
faydalı olacak."
51

Bunu da kendisinden söylemedi.
Ama o sene Allahevinin güdücüsü
olduğu için, bir peygamberlik yaptı,
hani, İsa halk için ölmek üzere idi diye.
52
Ve değil yalnız kendi halkı için, ama
aynı zaman Allahın dağılmış evlatlarını
bir araya toplamak için ölecekti.
53

O gün İsa'yı öldürmek için plan
kurmaya başladılar. 54 Bunun üzerine İsa
artık Yahudilerin arasında açıkta gezmez
oldu. Oradan çekilip ıssız yerlere yakın
taraflara, Efraim adında bir kasabaya
gitti. Öğrencileri ile birlikte orada kaldı.
55

Yahudilerin
Fısıh
Bayramı
yakınlamıştı. Köylerden çok kişi Fısıh
Bayramından önce Yeruşalim kasabasına
çıktılar, arınmak adetlerini yerine
getirsinler diye. 56 Onun için İsa'yı
aradılar ve Allahevinde dururken
birbirlerine dediler:
"Ne diyeceniz, O bayram için hiç
gelmeyecek mi?"
57
Ama İsa'yı yakalasınlar diye,
Allahevinin güdücüleri ve Ferisiler
buyurdular ki, kim Onun nerede
olduğunu bilirse, onu bildirsin.
Bölüm 12
Bir kadın İsa'ya yağ döküyor
(Mat 26:6-13; Mar 14:3-9)
1

Fısıh Bayramından altı gün önce İsa
Beytanya köyüne geldi. Lazar, hani İsa
onu ölülerden diriltirdi, orada idi. 2 Ve
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İsa için orada bir banket yaptılar. Marta
hizmet etti, Lazar gene İsa ile birlikte
oturanların arasında idi. 3 O zaman
Meryem bir litre parfüm aldı (bu, saf
Hindistan çiçeğinden yapılma ve çok
pahalı idi). Bunu İsa'nın ayaklarının
üzerine döktü, sonra da ayaklarını kendi
saçlarıyla sildi. Ve bütün ev bu
parfümün hoş kokusuyla doldu.
4

Bunun üzerine İskariyotlu Simunoğlu
Yahuda
dedi
ki
(o,
İsa'nın
öğrencilerindendi ve Onu ele vermek
üzere idi):
5
"Neden bu parfüm üçyüz dinara
satılmadı?
Ve
olabilirdi,
para
fukaralara dağıtırılsın!"
6
Bunu da söylemedi, fukaraları
düşündüğü için, ama hırsız olduğu için.
Çünkü kasa onda idi ve oraya atılan
paraları eksiltirirdi.
7
Onun için İsa dedi:
"Kadıncağızı rahat brakın. Öyle oldu
ki, bunu benim gömüleceğim gün için
sakladı. 8 Fukaralar zaten her daim
sizinle olacak. Ama ben her daim
sizinle olmayacam."
9

Yahudilerden çok büyük bir
kalabalık, İsa oradadır diye öğrenince,
oraya geldiler. Değil sade İsa'dan için,
ama Lazar'ı da görmeye geldiler, hani İsa
onu ölülerden diriltirmişti. 10 Bunun
üzerine Allahevinin güdücüleri karar
verdiler, Lazar'ı da öldürsünler. 11 Çünkü
o sebep oldu, birçok Yahudi onlardan
dönüp İsa'ya iman etsinler.
Yeruşalim'e giriş
(Mat 21:1-11; Mar 11:1-11; Lu 19:2840)
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Ertesi gün bayrama çok kalabalık
geldiler, çünkü duymuşlardı, İsa da
Yeruşalim'e gelecek. 13 Ve hurma
ağaçlarından dallar alıp Onu karşılamaya
çıktılar. Şöyle bağırdılar:
"Hozana! Rabbin adında Gelen
mubarek olsun! İsrail'in kralı Odur!"
14

İsa bir sıpa bulup ona bindi. Aynı
yazıldığı gibi:
15
"Ey Siyonf kızı, korkma! Bak,
senin kralın geliyor! Bir eşek
yavrusuna binmiş geliyor!"
16

Onun öğrencileri bu meseleleri en
başta
anlamazlardı.
Ama
İsa
şanlandıktan sonra hatırladılar ki,
kendisinden için bu şeyler yazılmıştı ve
Ona aynısını yaptılar.
17

İsa ne vakıt Lazar'ı mezardan dışarı
çağırıp ölülerden diriltirdi, Onun
yanında bir sürü kişi bulundu. Onlar da
Ona şahitlik yaptılar. 18 Bu sebepten
kalabalık Onu karşılamaya çıktı, çünkü
duymuşlardı, İsa o nişanlı mucizeyi yaptı
diye. 19 Bunun üzerine Ferisiler
birbirlerine dediler:
"Gördünüz
mü?
Bir
yere
varamıyorsunuz! Bakın, bütün dünya
adamın peşine taklaştı."
İsa, öleceğini bildiriyor
20

Bayram için tapmaya gelenlerin
arasında bazı Grekler de vardı. 21 Bunlar
Filipus'a yanaştılar (o da Celile
sancağındaki Beytsayda kasabasından
idi). Ondan şöyle bir şey rica ettiler:
"Efendim, istiyoruz İsa'yı görelim."
f Siyon: Yeruşalim kasabası üç tepenin üzerine
kurulmuştu...

22

Filipus gidip Andreyas'a anlatırdı.
Filipus ve Andreyas da İsa'ya
anlatırdılar. 23 İsa da onlara cevap verip
dedi:
"Artık
vakıt
geldi,
'İnsanoğlu'
şanlansın. 24 Size çok doğru bir şey
söyleyeyim: bir buğday tanesi toprağa
düşüp ölmedi mi, yalnız başına
kalacak. Ama öldü mü, çok yemiş
meydana getirecek. 25 Kim kendi canını
severse, onu kaybedecek. Ama kim bu
dünyada canına kıymet biçmezse, onu
sonsuz yaşam için kazanacak. 26 Kim
bana hizmet ederse, benim arkamdan
gelsin. Ben nerede isem, hizmetçim de
orada olsun. Ve kim bana hizmet
ederse, Babam ona saygı gösterecek.
27
Dakkada canımın üzerine bir sıkıntı
geldi. Ve buna ne diyeyim? 'Baba beni
bu saatten kurtar' mı diyeyim? Hayır,
çünkü zaten bu sebep için bu saate
vardım. 28 Baba, kendi adını şanla."
Bunun arkasından gökten şöyle bir ses
geldi:
"Onu hem şanladım hem de gene
şanlayacam."
29
Bunun için etrafta duran ve bu sesi
işiten kalabalık dedi: "Gök gürüldedi".
Başkaları gene, "Bir melek Ona
konuştu" dediler.
30

İsa cevap verip dedi:
"Bu ses benim için gelmedi, ama sizin
için geldi. 31 Artık bu dünyanın üzerine
davalama gelmiştir. Bu dünyanın
güdücüsü artık dışarı atılacak. 32 Ve
ben dünyadan yukarı kaldırıldım mı,
herkesi kendime çekecem."
33
Tezde nasıl öleceğini göstersin diye,
bunu söyledi.
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34

Kalabalık Ona şöyle cevap verdi:
"Biz Allah kanunundan öğrendik ki,
Mesih sonsuza kadar kalacak. Sen
nasıl diyebilirsin ''İnsanoğlu' lazım
yukarı kaldırılsın?'. Bu 'İnsanoğlu'
kimdir?"
35
Bunun üzerine İsa onlara dedi ki,
"Işık az bir vakıt daha sizinle birlikte
kalacak. Henüz aydınlık varken
yürüyün. Karanlık sizi yakalamasın.
Kim karanlıkta yürürse, nereye gittiğini
bilmez. 36 Henüz aydınlığınız varken,
aydınlığa iman edin, öyle ki, siz de
aydınlığın evlatları olasınız."
İsa bunları söyledikten sonra onlardan
ayrılıp saklıda kaldı.
İmansızlık devam ediyor
37

Onların önünde bunca nişanlı
mucizeler yaptı, ama gene de Ona iman
etmediler. 38 Öyle ki, İşaya peygamberin
sözü yerine gelsin. O şöyle demişti:
"Rab, haberimize kim inandı?
Ve Rabbin kuvveti kime gösterildi?"
39
İşte, bunun için iman edemediler,
çünkü İşaya gene şöyle diyor:
40
"Onların gözlerini kör etti ve
yüreklerini sertleştirdi. Öyle ki,
gözleriyle bir şey görmesinler ve
yürekleriyle anlamasınlar. Sakın
Allaha dönmesinler ve
kurtulmasınlar."
41
İşaya bunları söyledi, ne vakıt Mesihin
şanlılığını gördü. Evet, İşaya Mesihten
için konuştu.
42

Güdücülerden bile birçok kişi Ona
iman etti. Ama Ferisilerden için onu
açıkça söylemediler, duahanelerden
kovulmasınlar diye. 43 Çünkü değil Allah
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onları övsün, daha fazla severdiler,
insanlar onları övsünler.
44

İsa da yüksek bir sesle şöyle bağırdı:
"Kim bana iman ederse, bana iman
etmiş olmuyor, beni göndermiş Olana
iman etmiş oluyor. 45 Ve kim beni
görürse, beni göndermiş Olanı görmüş
oluyor. 46 Ben geldim, dünyaya
aydınlık olmaya. Öyle ki, bana her kim
iman ederse artık karanlıkta kalmasın.
47
Ama bir kişi benim sözlerimi işitip
gene de iman etmezse, ben onu
davalamam. Çünkü gelmedim, dünyayı
davalayım
diye
ama
dünyayı
kurtarayım diye. 48 Kim beni redderse
ve sözlerimi kabul etmezse, onun için
var kim onu davalasın: söylemiş
olduğum söz - işte, dünyanın sonunda
o kişiyi davalayacak olan odur. 49 Ne
de olsa, ben kendimden konuşmadım.
Ama beni göndermiş Olan Baba, o
kendisi bana buyurdu, ne söyleyeyim
ve ne konuşayım diye. 50 Ve biliyorum,
Onun buyruğu sonsuz yaşamdır. Ben
de ne konuşursam, Baba'nın bana
söylediği gibi konuşuyorum."
Bölüm 13
İsa ayak yıkıyor
1

Fısıh Bayramından önce idi. İsa
bilirdi ki, artık vaktı geldi, bu dünyadan
ayrılıp Baba'ya dönsün. Bu dünyada
kendi kişilerini zaten severdi. Şimdi de
onları sonuna kadar sevdi.
2

Fısıh yemeğinin sırasında şöyle bir
şey oldu: Şeytan zaten İskariotlu
Simunoğlu Yahuda'nın yüreğine öyle bir
fikir koymuştu ki, İsa'yı ele versin. 3 İsa
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zaten bilirdi, hani Baba herşeyi Onun
eline verdi. Ve Allahtan geldiğini ve
gene Allaha döneceğini de bilirdi. 4
Böylelikle akşam yemeğinden kalktı,
soyundu ve bir mağarama alıp onunla
sarındı. 5 Sonra bir leğene su döküp
başladı, öğrencilerin ayaklarını yıkamaya
ve sarmış olduğu mağarama ile
kuruturmaya.
6

Böylelikle Simun Petrus'a geldi. O da
Ona dedi:
"Rab, sen mi benim ayaklarımı
yıkayacan?"
7
İsa cevap verip ona dedi:
"Sana
ne
yaptığımı
dakkada
anlayamazsın. Ama daha ötelerde
anlayacan."
8
Petrus Ona dedi:
"Sen
benim
ayaklarımı
asla
yıkamayacan!"
İsa ona şöyle cevap verdi:
"Ben seni yıkamadım mı, bende hiç bir
hakkın olmayacak."
9
Simun Petrus Ona dedi:
"Rab, değil sade ayaklarımı, ama
benim ellerimi ve kafamı da yıka!"
10
İsa ona dedi:
"Kim yıkanmışsa, o lazım sade
ayaklarını yıkasın ve gene bütün temiz
olacak. Siz temizsiniz, ama hepiniz
değil."
11
Çünkü O bilirdi, kim Onu ele
verecekti. İşte onun için 'Hepiniz temiz
değilsiniz' dedi.
12

Öylelikle onların ayaklarını yıkayıp
giyindikten sonra gene oturdu ve onlara
dedi:

"Anladınız mı, size ne yaptım? 13 Siz
bana muallim ve Rab diyorsunuz.
Doğru söylüyorsunuz, çünkü sahiden
de oyum. 14 Ve madem ben, Rab ve
muallim olarak, sizin ayaklarınızı
yıkadım, siz de lazım birbirinizin
ayaklarını yıkayasınız. 15 Çünkü size
bir örnek verdim: ben size nasıl
yaptım, siz de öyle yapasınız. 16 Size
çok doğru bir şey söyleyeyim: hizmetçi
efendisinden büyük değildir, ne de
haberci onu yollayandan büyük
değildir. 17 Madem bu şeyleri
biliyorsunuz, bunları yerine getirdiniz
mi, ne mutlu size.
İsa ele verileceğini söylüyor
(Mat 26:20-25; Mar 14:17-21; Lu
22:21-23)
18

Hepinizden için konuşmuyorum. Ben
biliyorum, kimleri seçtim. Ama bu
oldu ki, Kutsal Kitabın şu sözü yerine
gelsin: 'Benimle beraber ekmek yiyen
bana karşı döndü.' 19 Ben bunu size
daha şimdiden söyledim, öyle ki, bu
mesele yerine geldi mi, bilesiniz ben
Var Olan'ım. 20 Size çok doğru bir şey
söyleyeyim: kim benim gönderdiğim
kişiyi kabul ederse, beni kabul etmiş
oluyor. Ve kim beni kabul ederse, beni
Göndereni kabul etmiş oluyor."
21

İsa bu sözleri söylerken ruhunda
sıkıldı ve şahitlik yapıp dedi:
"Size çok doğru bir şey söyleyeyim:
sizden biri beni ele verecek."
22

Bunun üzerine öğrenciler birbirlerine
bakıp, acaba kimden için konuşuyor diye
alıp vermeye başladılar. 23 Ama İsa'nın
öğrencilerinden biri, hani Onun sevdiği
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öğrencisi, İsa'ya yaslanıp yatmıştı. 24
Simun Petrus da ona şmar yaptı,
sorsunmuş, acaba kimden için konuşuyor
diye. 25 O da İsa'nın göğsüne yaslanmış
iken Ona sordu:
"Rab, kimdir o?"
26
İsa cevap verdi:
"Bir lokma ekmeği bandırıp kime
verirsem odur".
Ve lokmayı bandırıp İskariyotlu
Simunoğlu Yahuda'ya verdi.
27

Ve o lokmadan sonra ona Şeytan
girdi. Bunun üzerine İsa ona dedi:
"Yapacağın işi şevik yap!"
28
Ama yemekte oturanların hiç birisi
bilmezdi, İsa ona bunu ne için söyledi. 29
Kimileri şöyle düşündü: madem kasa
Yahuda'da idi, İsa ona demiş: 'Bayram
için bize lazım olan şeyleri satın al' ya da
fukaralara bir şey versinmiş. 30
Böylelikle lokmayı alır almaz dışarı
çıktı. Artık karanlık çökmüştü.
Petrus İsa'yı inkâr edecek
31

O çıktıktan sonra İsa dedi:
"İşte, 'İnsanoğlu' şimdi şanlandı. Allah
da Onunla şanlandı. 32 Ve madem
Allah Onunla şanlandı, Allah da Onu
Kendisinde şanlayacak. Hem de
tezlerde Onu şanlayacak.
33
Ey evlatlar, artık az vakıt kaldı,
sizinle olayım. Siz beni arayacanız ve
nasıl Yahudilere söylemiştim, aynısını
şimdi size söylüyorum: ben nereye
gidersem, siz oraya gelemezsiniz.
34
Size yeni bir buyruk veriyorum:
birbirinizi sevin. Ben sizi nasıl
sevdiysem, siz de birbirinizi aynı öyle
sevin. 35 Birbiriniz için sevginiz oldu
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mu, işte, bununla herkes bilecek, siz
benim öğrencilerimsiniz."
36

Simun Petrus Ona, "Rab, nereye
gidiyorsun?" diye sordu.
İsa ona şöyle cevap verdi:
"Nereye gidersem, şimdi beni oraya
izleyemezsin,
ama
sonra
beni
izleyecen."
37
Petrus Ona dedi:
"Rab, neden seni oraya şimdi
izleyemezmişim? Ben senin için
canımı veririm!"
38
İsa ona cevap verdi:
"Sen canını mı verecen benim için?
Sana çok doğru bir şey söyleyeyim:
sen beni üç defa inkâr etmedin mi,
horoz ötmeyecek."
Bölüm 14
İsa, öğrencileri teselli ediyor
1

"Yüreğiniz sıkılmasın. Allaha iman
edin - bana da iman edin. 2 Benim
Babamın evinde çok odalar var. Öyle
olmasaydı, onu size bildireceydim. Ben
gidiyorum, size bir yer hazırlayayım. 3
Ve madem size bir yer hazırlamaya
gidiyorum, tekrar dönüp sizi yanıma
alacam. Öyle ki, ben nerede isem, siz de
orada olasınız. 4 Ben nereye gidiyorum,
oraya giden yolu biliyorsunuz."
Baba'ya giden yol İsa'dır
5

Tomas Ona dedi:
"Rab,
sen
nereye
gidiyorsun
bilmiyoruz. Ve oraya giden yolu da
nasıl bilecez?"
6
İsa ona dedi:
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"Yol ve hakikat ve yaşam ben'im.
Bensiz hiç kimse Baba'ya gelemez. 7
Beni tanısaydınız, Babamı da tanımış
olacaydınız. Bundan öte siz Onu
tanıyorsunuz, hem de Onu gördünüz."
8
Filipus Ona dedi:
"Rab, bize Baba'yı göster. O kadar
yeter bize."
9
İsa ona dedi:
"Ey Filipus, bunca vakıt sizinle
birlikteyim ve beni hâlâ tanımadın mı?
Kim beni görmüşse, Baba'yı görmüş
oluyor. Nasıl oluyor da diyorsun 'Bize
Baba'yı göster'? 10 Ben Baba'dayım,
Baba da bendedir. Sen buna inanmıyor
musun? Size söylediğim sözleri
kendimden söylemiyorum. Hayır,
bende duran Baba o işleri yapıyor. 11
Bana inanın ki, ben Baba'dayım ve
Baba bendedir. Hiç değilse, sade
işlerden için bana inanın. 12 Size çok
doğru bir şey söyleyeyim: kim bana
iman ederse, benim yaptığım işleri o da
yapacak. Hem de ondan daha büyük
işler
yapacak,
çünkü
Baba'ya
gidiyorum. 13 Ve benim adımla her ne
dilerseniz, onu yapacam. Öyle ki, Baba
Oğul'da şanlansın. 14 Benim adımla bir
şeyi dilediniz mi, ben onu yapacam.
Kutsal Ruh gelecek
15

Eger beni severseniz, benim
buyruklarımı tutacaksınız. 16 Ve ben
Baba'dan isteyecem, O da size başka
bir Yardımcı verecek, öyle ki, O her
daim sizinle kalsın. 17 O, hakikatın
Ruhudur. Dünya Onu kabul edemez.
Çünkü Onu ne görüyor ne de tanıyor.
Ama siz Onu tanıyorsunuz, çünkü O
yanınızda kalıyor ve içinizde olacak. 18

Ben sizi kimsesizler gibi brakmam:
size dönecem. 19 Az bir vakıt kaldı ve
dünya beni artık görmeyecek. Ama siz
beni göreceniz. Madem ben yaşıyorum,
siz de yaşayacanız. 20 O günde
anlayacanız ki, ben Babam'dayım, siz
bendesiniz ve ben sizdeyim. 21 Kimde
benim buyruklarım bulunursa, ve kim
onları tutarsa, işte, beni seven odur. Ve
beni kim severse, işte, Babam da onu
sevecek. Ben de onu sevecem ve
kendimi ona açıklayacam."
22
Yahuda (ama değil İskarioyutlu
Yahuda) Ona dedi:
"Rab, acaba ne oldu da, tezlerde
kendini bize açıklayacan, ama dünyaya
kendini açıklamayacan?"
23
İsa ona cevap verip dedi:
"Bir kişi beni severse, benim sözümü
tutacak, Babam da onu sevecek. Ve biz
o kişiye gelip onda ev kuracaz. 24 Kim
beni sevmezse, benim sözlerimi
tutmaz. Ve işittiğiniz söz benim
değildir, beni göndermiş olan Baba'nın
sözüdür.
25
Evet, bu sözleri size konuştum,
henüz sizinle birlikte iken. 26 Yardımcı
size herşeyi öğretirecek ve ben her ne
söylediysem, o şeyleri sizin aklınıza
getirecek. O Yardımcı Kutsal Ruh'tur;
Baba Onu benim adımda gönderecek.
27
Size barış brakıyorum, size benim
barışımı veriyorum. Dünyanın verdiği
barışı size vermiyorum. Yüreğiniz
sıkılmasın, ne de korkmasın. 28 Size ne
söylediğimi duydunuz: 'Ben gidip size
geri dönüyorum'. Eger beni sevmiş
olaydınız,
'Baba'ya
gidiyorum'
dediğime
sevineceydiniz.
Çünkü
Babam benden büyüktür. 29 Ve işte,
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ben size bunları olmadan önce
söyledim. Öyle ki, bunlar yerine
geldikten sonra iman edesiniz. 30 Ben
sizinle artık fazla konuşmayacam.
Çünkü bu dünyanın güdücüsü geliyor
ve onun hiç bir hakkı yok benim
üzerimde. 31 Ama dünya bilsin ki, ben
Baba'yı seviyorum. Ve bilsin ki, Baba
bana ne buyurduysa, onu yapıyorum.
Onun için, kalkalım buradan gidelim."
Bölüm 15
Asma ile çubukları
1

"Asıl asma ben'im. Babam da
bağcıdır. 2 Babam bende yemiş
vermeyen her çubuğu kesiyor. Ve
yemiş veren her çubuğu temizliyor,
öyle ki, daha da fazla yemiş versin. 3
Size söylemiş olduğum sözden için siz
zaten temizsiniz. 4 Siz bende kalın, ben
de sizde kalacam. Çubuk asmada
kalmadı mı, kendisinden yemiş
veremez. Aynı onun gibi, siz bende
kalmadınız mı, siz de yemiş
veremezsiniz.
5

Asma ben'im, çubuklar gene sizsiniz.
Kim bende kalırsa, ve ben kimde
kalırsam, o kişi çok yemiş verecek.
Çünkü benden ayrı olarak bir şey
yapamazsınız. 6 Bir kişi bende kalmadı
mı, bir çubuk olarak dışarı atılıp
kuruyacak. Kişiler onu toplayacak ve
ateşe atacaklar ve o yanacak. 7 Siz
bende kaldınız mı, ve sözlerim de
sizde kaldı mı, o zaman her ne
isterseniz dileyin ve bu iş sizin için
olacak. 8 Çok yemiş verdiniz mi, o
zaman öğrencilerim olacanız. Ve
öylelikle Babam şanlanacak.
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9

Babam beni nasıl sevdi, ben de sizi
öyle sevdim. Siz benim sevgimde
devam edin. 10 Benim buyruklarımı
tuttunuz mu, o zaman benim sevgimde
devam ediyorsunuz; aynı nasıl ben de
Babamın buyruklarını tuttum ve Onun
sevgisinde devam ediyorum. 11 Bu
şeyleri size söyledim, benim sevincim
sizde kalsın, sizin sevinciniz de dolup
taşsın diye. 12 Benim buyruğum şudur:
Ben sizi nasıl sevdim, siz de birbirinizi
aynı öyle sevin! 13 Bir kişi kendi
dostları için canını versin - işte, bundan
daha büyük bir sevgi kimsede yok. 14
Size buyurduğum herşeyi yaparsanız, o
vakıt benim dostlarım oluyorsunuz. 15
Ben size artık 'hizmetçi' demem.
Çünkü hizmetçi bilmiyor ki, efendisi
neler yapıyor. Hayır, ben size 'dostlar'
dedim. Çünkü Babamdan her ne
işittiysem, onu size bildirdim. 16 Siz
beni seçmediniz, ben sizi seçtim. Ve
karar verdim, gidip yemiş veresiniz,
yemişiniz de kalıcı olsun. Öyle ki,
Babadan benim adımla ne dilerseniz, O
size versin. 17 Birbirinizi sevesiniz diye
ben size bu şeyleri buyuruyorum.
Dünyanın nefreti
18

Dünya sizden azetmedi mi, bilin ki,
en evela benden de azetmedi. 19 Siz
dünyadan olsaydınız, dünya sizi kendi
malı gibi seveceydi. Ama siz dünyadan
değilsiniz, ben sizi dünyadan seçtim.
İşte, onun için dünya sizden azetmiyor.
20
Size söylemiş olduğum şu sözü
hatırlayın: 'Hizmetçi efendisinden
büyük değildir'. Bana eziyet ettiler mi,
size de eziyet edecekler. Benim
sözümü tuttular mı, sizin sözünüzü de
tutacaklar. 21 Ama bütün bu şeyleri size
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yapacaklar benim adımdan için. Çünkü
beni Göndereni tanımıyorlar. 22 Eger
hiç gelmeseydim ve onlara hiç
konuşmamış olsaydım, onların günahı
olmayacaydı. Ama şimdi onların
günahı için maanaları kalmıyor. 23 Kim
benden azetmezse, aynı zaman
Babamdan da azetmiyor. 24 Onların
arasında öyle işler yaptım ki, başka hiç
kimse yapmadı. O işleri yapmasaydım,
onların günahı olmayacaydı. Ama
şimdi hem onları gördüler ve hem
benden,
hem
de
Babamdan
azetmediler. 25 Ama bunlar oldu ki,
onların kanununda yazılmış olan şu söz
yerine gelsin: 'Hiç sebep yokken
benden azetmediler'.

Şimdi de beni Gönderene gidiyorum.
Ve sizden kimse bana sormuyor,
'Nereye gidiyorsun?'. 6 Ama size bu
şeyleri anlatırdım diye, yüreğiniz
üzüntü ile doldu. 7 Ben size hakikatı
söylüyorum: Benim gitmem sizin
faydanız içindir. Çünkü ben gitmedim
mi, Yardımcı size gelmeyecek. Ama
gittim mi, ben Onu size gönderecem. 8
Ve O geldi mi, dünyayı günah,
doğruluk ve davalamak meselelerinden
için azarlayacak: 9 Günah meselesinden
için, çünkü bana iman etmiyorlar. 10
Doğruluk meselesinden için, çünkü
ben Babama gidiyorum ve beni
görmeyeceniz. 11 Ve davalamak
meselesinden için, çünkü bu dünyanın
güdücüsü artık davalanmış oluyor.
12
Daha çok şey var, size söyleyeyim,
ama şimdi henüz onları işitmeye hazır
değilsiniz. 13 Ama O, hani hakikatın
ruhu, geldi mi, sizi güdüp bütün
hakikata götürecek. Çünkü kendisinden
konuşmayacak: ne işitirse, onu
konuşacak. Hem de gelecek olan
şeyleri size bildirecek. 14 O beni
şanlayacak. Çünkü benim neyim varsa,
O ondan alıp size bildirecek. 15
Babamın her neyi varsa, benimdir.
Onun için dedim, 'Benim neyim varsa,
O ondan alıp size bildirecek.'
16
Az vakıt kaldı ve beni görmeyeceniz.
Ve gene az vakıt sonra beni
göreceniz."

26

Ama ben size Babadan Yardımcı'yı
gönderecem. Hakikatın ruhu Odur, ve
O Babadan çıkıyor. O geldi mi, benden
için şahitlik yapacak. 27 Ve siz de
şahitlik yapacanız, çünkü en baştan
beri benimle birliktesiniz.
Bölüm 16
1

Bu şeyleri size söyledim, imandan
2
düşmeyesiniz
diye.
Sizi
duahanelerden kovacaklar. Öyle bir
vakıt gelecek, her kim sizi öldürürse,
Allaha hizmet ettiğini sanacak. 3 Ve bu
şeyleri size yapacaklar, çünkü ne beni
tanıyorlar, ne de Babamı. 4 Bu şeyleri
size anlatırdım ki, o vakıt geldi mi,
bunları hatırlayasınız, hani ben size
bunları anlatırmıştım diye. Ama bu
şeyleri size baştan anlatırmadım, çünkü
zaten sizinle birlikte idim.
Kutsal Ruh'un işi

Kahır sevince dönecek
17

Bunun üzerine öğrencilerinden birkaç
kişi birbirlerine dediler:
"Acaba, Onun söylediği sözler ne
demek oluyor - 'Az vakıt kaldı ve beni
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görmeyeceniz. Ve gene az vakıt sonra
beni göreceniz', bir de 'Çünkü ben
Babaya gidiyorum'."
18
Onun için dediler:
"Onun söylediği bu 'kısa zaman' ne
demek
oluyor?
Söylediğini
anlamıyoruz!"
19
Onlar istedi, İsa onlara sorsun. İsa
bunu anlayınca onlara dedi:
"Acaba onun için mi birbirinize
soruyorsunuz, hani ben size dedim 'Az
vakıt kaldı ve beni görmeyeceniz. Ve
gene az vakıt sonra beni göreceniz'? 20
Size çok doğru bir şey söyleyeyim: siz
ağlayacanız ve dövüneceniz. Dünya
sevinecek, siz gene üzüleceniz. Ama
üzüntünüz sevince dönecek. 21 Kadın
bir kızanı doğururken sancılanıyor,
çünkü onun vaktı gelmiştir. Ama
kızanı doğurduktan sonra, o sıkıntıları
artık hatırlamıyor. Çünkü seviniyor, bir
insan dünyaya geldi diye. 22 Sahi, sizin
de dakkada üzüntünüz var. Ama sizi
tekrar görecem. Yüreğiniz sevinecek,
kimse de o sevinci sizden almayacak. 23
Ve o günde bana bir şey sormayacanız.
Size çok doğru bir şey söyleyeyim:
Babadan benim adımla her ne
dilerseniz, O size verecek. 24 Şimdiye
kadar henüz benim adımla bir şey
sormadınız. Sorun, alacanız. Öyle ki,
sevinciniz tamam olsun.
25
Bu şeyleri size bir benzetme gibi
anlatırdım. Ama vakıt gelecek, size
benzetmelerle konuşmayacam. O vakıt
size Baba'dan için açık açık
anlatıracam. 26 O günde benim adımla
dileyeceniz. Ben size demiyorum,
'Babadan sizden için dileyecem'. 27
Hayır, Babanın kendisi sizi seviyor.
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Çünkü siz beni sevdiniz, ve iman
ettiniz, ben Allahtan geldim diye. 28
Ben Babadan çıkıp dünyaya geldim.
Ve dünyadan ayrılıp tekrar Babaya
dönüyorum."
29
Öğrencileri Ona dediler:
"Bak, şimdi açık açık konuşuyorsun,
benzetme ile konuşmuyorsun. 30 Şimdi
anladık, sen herşeyi biliyorsun ve
ihtiyacın yok, bir kişi sana soru sorsun.
Böylelikle inanıyoruz ki, sen Allahtan
geldin."
31
İsa onlara cevap olarak dedi:
"Şimdi iman ediyor musunuz? 32
Bakın, öyle bir vakıt gelecek, ve
aslında gelmiştir bile, herkes dağılıp
kendi yerine gidecek ve beni yalnız
brakacanız. Ve gene de yalnız değilim,
çünkü Baba benimledir. 33 Bu şeyleri
size söyledim, bende barışınız olsun
diye. Bu dünyada sıkıntılarınız var,
ama kurajlı olun: ben dünyayı
yendim."
Bölüm 17
İsa kendisi için dua ediyor
1

İsa bu şeyleri onlara söyledikten
sonra, gözlerini göke kaldırıp şöyle
konuştu:
"Baba, vakıt geldi artık. Oğlunu şanla,
öyle ki, Oğlun da seni şanlasın. 2
Çünkü sen Ona bütün insanların
üzerine hak verdin. Öyle ki, Ona kaç
kişi vermişsen, onların hepsine sonsuz
yaşam versin. 3 Sonsuz yaşam da
şudur: seni, hani tek sahi Allahı
tanısınlar, ve senin göndermiş olduğun
İsa Mesihi tanısınlar. 4 Ben yeryüzünde
iken seni şanladım. Bana bir iş
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vermiştin, onu yapayım - ben de o işi
tamamladım. 5 Dünya kurulmazdan
önce ben senin yanında idim ve o vakıt
şanım vardı. Ve şimdi, Baba, bana
senin yanında gene o aynı şanı ver.
İsa öğrencileri için dua ediyor
6

Sen bana dünyadan kişiler verdin,
ben de onlara senin adını bildirdim.
Onlar senin idi, sen onları bana verdin,
onlar da senin sözünü tuttular. 7 Şimdi
artık anladılar ki, bana her ne kadar
vermişsen, sendendir. 8 Çünkü bana
vermiş olduğun sözleri onlara verdim.
Onlar da o sözleri kabul ettiler ve
sahiden de anladılar ki, ben senden
çıktım. Ve iman ettiler, sen beni
gönderdin diye. 9 Onlardan için
yalvarıyorum. Değil dünyadan için,
ama sen bana kimleri vermişsen,
onlardan için yalvarıyorum. Çünkü
onlar zaten senindirler. 10 Ve neyim
varsa senindir, senin neyin varsa gene
benimdir. Ben de onlarda şanlandım. 11
Ben artık dünyada olmayacam, ama
onlar dünyada olacak. Ve ben sana
geliyorum. Ey kutsal Baba, senin adını
bana verdin, ve onları o adınla kolla.
Öyle ki, biz nasıl biriz, onlar da aynı
bizim gibi bir olsunlar. 12 Ben ne vakıt
onlarla birlikte idim, onları ben senin
adınla kollardım, ki o adını sen bana
verdin. Evet, ben onları korurdum,
onlardan kimse de kaybolmadı. Sade
'perişanlığın evladı'g kayboldu, Kutsal
Kitabın sözleri yerine gelsin diye.
13

Şimdi de sana geliyorum. Ve bu
şeyleri daha dünyada iken söylüyorum.
g İsa Mesih burada İskariotlu Yahuda'dan
konuşuyor

Öyle ki, benim sevincim onlarda olsun
ve dolup taşsın. 14 Ben onlara senin
sözünü verdim. Dünya da onlardan
azetmedi. Çünkü ben nasıl dünyadan
değilim, onlar da dünyadan değildirler.
15
Ben dilemiyorum, onları dünyadan
kaldırasın, ama onları kötü Olandan
kollayasın diye. 16 Ben nasıl dünyadan
değilsem,
onlar
da
dünyadan
değildirler. 17 Onları senin hakikatınla
kutsal kıl. Senin sözün hakikattır. 18
Sen beni nasıl dünyaya gönderdin, ben
de onları dünyaya gönderdim. 19 Ve
kendimi onlar için kutsal kıldım, öyle
ki, onlar da hakikatla kutsal kılınsın.
İsa imanlılar için dua ediyor
20

Sade onlar için yalvarmıyorum. Ama
kim onların sözleriyle bana iman
ederse, onlar için de yalvarıyorum. 21
Ve diliyorum, onların hepsi bir
olsunlar. Aynı nasıl sen, Baba,
bendesin ve ben sendeyim. Öyle ki,
dünya inansın, sen beni gönderdin
diye. 22 Sen bana nasıl şanlılık verdin,
ben de onlara o şanlılığı verdim. Öyle
ki, onlar o kadar bir olsunlar ne kadar
biz de biriz: 23 Ben onlarda - sen gene
bende. Öyle ki, onlar birlik içinde
tamamlansınlar. Ve dünya anlasın ki,
sen beni gönderdin ve beni ne kadar
sevmişsen, onları da o kadar sevdin.
24

Baba, sen bana kimleri verdiysen,
ben istiyorum benim olduğum yerde
onlar da olsunlar. Öyle ki, benim
şanlılığımı görsünler. O şanlılığı sen
bana verdin, çünkü dünya kurulmazdan
önce sen beni sevdin.
25

Doğru olan Baba, dünya seni
tanımadı. Ama ben seni tanıyorum. Ve
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bunlar da biliyorlar ki, sen beni
gönderdin. 26 Ben senin adını onlara
bildirdim, hem de bildirecem. Öyle ki,
bana göstermiş olduğun sevgi onlarda
da olsun, ben de onlarda olayım."
Bölüm 18
İsa tutuklanıyor
(Mat 26:47-56; Mar 14:43-50; Lu
22:47-53)
1

Bu şeyleri söyledikten
öğrencileri ile birlikte dışarı
Kidron deresini geçti. Orada bir
vardı. Kendisi ve öğrencileri
girdiler.

sonra,
çıkıp
bahçe
oraya

2

Onu ele veren Yahuda da bu yeri
bilirdi, çünkü İsa sık sık öğrencileri ile
orada buluşurdu. 3 Yahuda böylelikle
birkaç yüz asker aldı, hem de
Allahevinin güdücüleri ve Ferisilerden
polisler aldı. Fenerlerle, yanan bezli
odunlarla ve silahlarla oraya geldiler.

"Ben size dedim, açan ben'im. Ve
madem beni arıyorsunuz, bunları
brakın gitsinler."
9
Böylelikle kendisinin söylediği şu söz
yerine
gelecekti:
'Bana
verdiğin
kişilerden bir tanesini bile kaybetmedim.'
10
Ve Simun Petrus'un bir kılıcı vardı.
Onu çekip bir adama saldırdı ve onun
sağ kulağını kesti. (O da Malhus adında,
Allahevinin güdücüsünün hizmetçisi idi).
11
Bunun üzerine İsa Petrus'a dedi:
"Kılıcını kınına koy! Baba bana bir
kadeh verdi, ben de onu içmeyeyim
mi?"

Annas'ın önünde
12

Böylelikle askerler, onların binbaşısı
ve Yahudilerin polisleri İsa'yı yakalayıp
bağladılar. 13 Ve Onu en birinci Annas'a
götürdüler. O sene Allahevinin güdücüsü
Kayafas idi. Annas gene onun kaynatası
idi. 14 Ve 'Tek bir kişi halkın yerinde
ölsün - bu daha faydalıdır' diye
Yahudilere akıl veren, işte o Kayafas idi.

4

Ama İsa başına gelecek olan şeylerin
hepsini bilirdi. Ve öne çıkıp onlara dedi:
"Kimi arıyorsunuz?"
5
Ona "Nasıralı İsa'yı" diye cevap
verdiler.
İsa onlara dedi:
"Evet, ben'im."
Onu ele veren Yahuda da onlarla birlikte
dururdu. 6 İsa ne vakıt dedi 'Evet,
ben'im', onlar geri çekilip yere düştüler. 7
Onun için onlara bir defa daha sordu:
"Kimi arıyorsunuz?".
Onlar da, "Nasıralı İsa'yı" dediler.
8
İsa cevap verdi:
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Petrus'un birinci inkârı
(Mat 26:69-70; Mar 14:66-68; Lu
22:55-57)
15

Ama Simun Petrus ve öbür öğrenci
de onların arkasından geldiler. O öğrenci
gene Allahevinin güdücüsü ile tanışık idi
ve İsa ile birlikte onun avlusuna girdi. 16
Petrus gene, dışarıdaki kapıda kaldı.
Bunun üzerine öbür öğrenci (hani
Allahevinin güdücüsü ile tanışık olan)
kapıcı ile konuşup Petrus'u içeri getirtti.
17

Kapıcılık yapan bir hizmetçi kız idi. O
da Petrus'a dedi:
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"Sen de bu adamın öğrencilerinden
olmayasın?".
O gene, "Hayır, değilim" dedi.
18
Hizmetçiler ve polisler orada
dururdular. Kömürden ateş yakıp
ısınırdılar, çünkü hava soğuktu. Petrus
da onların arasında durup ısınırdı.
İsa sorguya çekiliyor
(Mat 26:59-66; Mar 14:55-64; Lu
22:66-71)
19

Allahevinin güdücüsü de İsa'yı
öğrencileri ve öğretişinden için sorguya
çekti. 20 İsa ona şöyle cevap verdi:
"Ben dünyaya açık açık konuştum. Her
vakıt duahanelerde ve Allahevinde
ders verirdim. Bütün Yahudiler her
vakıt oraya toplanıyorlar. Saklı bir
yerde hiç konuşmadım. 21 Niye beni
sorguya çekiyorsun? Konuştuğum
şeyleri kim işittiyse, onları sorguya
çek. İşte, onlar biliyorlar, ben ne
konuşmuşum."
22
İsa'nın böyle konuşması üzerine
yanında duran bir polis Ona bir şamar
attı ve dedi:
"Sen Allahevinin güdücüsüne böyle mi
konuşuyorsun?"
23
İsa ona cevap verdi:
"Ben kötü bir şey konuştuysam, bu
kötülüğe şahitlik et. Ama doğru bir şey
konuştuysam, neden beni vuruyorsun?"
24
Annas da Onu eli kolu bağlı olarak
Allahevinin güdücüsü olan Kayafas'ın
yanına yolladı.
Petrus'un 2. ve 3. inkârı
(Mat 26:71-75; Mar 14:69-72; Lu
22:58-62)

25

Şimdi, Simun Petrus durup ısınırdı.
Ona dediler:
"Sen de Onun öğrencilerinden
olmayasın?"
O da inkâra gelip dedi:
"Hayır, değilim."
26
Allahevinin
güdücüsünün
hizmetçilerinden biri dedi:
"Ben seni o bahçede Onun yanında
görmedim mi?"
(Petrus kimin kulağını kestiyse, bu adam
gene onun bir hısımı idi). 27 Bunun
üzerine Petrus tekrar inkâra geldi ve
hemen arkasından horoz öttü.
İsa, Pilatus'un önünde
(Mat 27:1-31; Mar 15:1-20; Lu 23:125)
28

Ondan sonra İsa'yı Kayafas'tan
sancakbeyin sarayına götürdüler. Erken
sabah idi. Ama abdestleri bozulmasın
diye kendileri saraya girmedilerh, öyle ki,
Fısıh kurbanından yiyebilsinler diye. 29
Bunun üzerine Pilatus onları karşılamaya
çıktı ve dedi:
"Bu adamı ne ile suçluyorsunuz?"
30
Ona şöyle cevap verdiler:
"O kötülük yapan biri olmaydı, onu
sana teslim etmeyeceydik."
31
Pilatus onlara dedi:
"Siz onu alın, kendi kanunuza göre
davalayın."
Ama Yahudiler ona dediler:
"Bizim hakkımız yok ki, kimseye ölüm
cezasını verelim."
h abdestleri bozulmasın: Yahudilere göre başka
milletlerden olan kişilerle oturmak ya da onların
evlerine gitmek onları mundar kılardı ve bunun
sebebine bayrama katılmazlardı.
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Ve böylelikle İsa'nın sözü yerine geldi.
Çünkü O daha evel zaten göstermişti, ne
gibi bir ölüm ile ölmek üzere idi.i
33

Ondan sonra Pilatus gene saraya
girdi ve İsa'yı çağırıp Ona dedi:
"Sen misin Yahudilerin kralı?"
34
İsa ona cevap verdi:
"Bunu kendinden mi söylüyorsun,
yoksa başkaları mı bunu sana benden
için anlatırdılar?"
35
Pilatus şöyle cevap verdi:
"Ben Yahudi miyim? Senin halkın ve
Allahevinin güdücüleri seni bana
teslim ettiler. Peki, sen ne yaptın?"
36
İsa ona cevap olarak dedi:
"Benim krallığım bu dünyadan
değildir. Eger bu dünyadan olsaydı,
benim adamlarım dövüşeceydiler, ne
kadar Yahudilere teslim edilmeyeyim.
Ama benim krallığım zaten buradan
değildir."
37
Bunun üzerine Pilatus Ona dedi:
"Demek, sen kralsın?"
İsa ona cevap verip dedi:
"Senin dediğin gibi: ben kralım.
Hakikata şahitlik yapayım - ben o
sebep için doğdum, ve o sebep için
dünyaya geldim. Her kim hakikatı
tutarsa, benim sesimi işitiyor."
38
Pilatus Ona dedi:
"Nedir hakikat?"
Ve bunu söyledikten sonra tekrar dışarı
çıktı, Yahudilere gitsin. Onlara dedi:
"Ben Onda hiç bir suç bulamadım. 39
Ama sizin bir adetiniz var ya, hani
Fısıh Bayramında size bir kişi serbest
brakayım. Onun için, istiyor musunuz,
i taşlamak yerine haça germek:
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ben Yahudilerin kralını serbest
brakayım?"
40
Bunun üzerine hepsi tekrar bağırmaya
başladılar:
"Hayır, bu adamı değil, ama BarAbbas'ı brak!"
Bar-Abbas da bir haydut idi.
Bölüm 19
İsa'ya ölüm cezası veriliyor
1

Ondan sonra Pilatus İsa'yı alıp
kamçılatırdı. 2 Askerler tikenlerden bir
taç örüp Onun kafasına koydular. Hem
de Ona mor renkli bir manto giydirdiler.
3
Ona yaklaşıp, "Selam, ey Yahudilerin
kralı!" dediler ve şamar attılar.
4

Sonra Pilatus gene dışarı çıkıp onlara
geldi ve dedi:
"Bakın, ben Onu size dışarı getirecem,
öyle ki, bilesiniz ben Onda hiç bir suç
bulamıyorum."
5
Bunun üzerine İsa dışarı çıktı. Tikenli
tacı ve mor renkli mantoyu giyimişti. Ve
Pilatus onlara dedi:
"Bakın adama!"
6
Allahevinin güdücüleri ve polisler
Onu görünce şöyle bağırdılar:
"Onu haça gerin! Onu haça gerin!"
Pilatus onlara dedi:
"Onu siz alın ve haça gerin. Çünkü ben
Onda hiç bir suç bulamıyorum."
7
Yahudiler ona şöyle cevap verdiler:
"Bizim kanunumuz var, ve o kanuna
göre O lazım ölsün, çünkü kendini
Allahın Oğlu yaptı."
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Pilatus bu lafı duyunca daha da fazla
korktu. 9 Ve tekrar saraya girip İsa'ya
dedi:
"Sen nereden geldin?"
Ama İsa ona cevap vermedi.
10
Bunun üzerine Pilatus Ona dedi:
"Sen konuşmayacan mı? Benim var
kuvvetim, seni haça gerdireyim ve var
kuvvetim, seni serbest brakayım. Sen
bunu bilmiyor musun?"
11
İsa ona şöyle cevap verdi:
"Sana yukarıdan verilmemiş olaydı,
benim üzerime hiç bir kuvvetin
olmazdı. Onun için, kim beni senin
eline teslim etti, onun günahı daha
büyüktür."
12

Ondan sonra Pilatus baktı, Onu
serbest braksın. Ama Yahudiler şöyle
bağırdılar:
"Sen bu adamı serbest braktın mı,
Emperatorun dostu olamazsın. Her kim
kendini kral yaparsa, Emperatora karşı
gitmiş oluyor."
13

Pilatus bu lafı işitince, İsa'yı dışarı
çıkardı ve davalama masasına oturdu (o
yerin adı 'Kaldırım'dır, İbranice gene:
'Gabbata'). 14 Saat öğlen onikiye doğru
idi, ve tam o saatte Fısıh kurbanlarını
hazırlamaya başladılar. Pilatus da
Yahudilere dedi ki,
"Bakın kralınıza!"
15
Onlar da şöyle bağırdılar:
"Onu yok et, yok et! Onu haça ger!"
Pilatus onlara dedi:
"Nasıl, sizin kralınızı mı haça
gereyim?"
Allahevinin güdücüleri dediler:
"Emperatordan başka kralımız yok!"

16

O zaman İsa'yı onlara teslim etti, haça
gerilsin diye.
İsa haça geriliyor
(Mat 27:32-44; Mar 15:21-32; Lu
23:26-43)
Ve İsa'yı alıp götürdüler. 17 O da haçını
taşıyarak kasabadan dışarı
çıktı.
'Kurukafa' denilen bir yere geldi (onun
İbranice adı 'Golgota'dır). 18 Onu orada
haça gerdiler. Onunla birlikte iki adam
daha haça gerdiler: İsa'nın yanında birer
kişi, kendisi gene ortada idi.
19

Pilatus da bir tabela yazdırdı ve onu
haçın üzerine asıltırdı. Şöyle yazdı:
NASIRALI İSA - YAHUDİLERİN
KRALI. 20 Yahudilerden çok kişi bu
tabelayı okudu. Çünkü İsa nerede haça
gerildi, o yer kasabaya yakın idi. Hem de
İbranice, Grekçe ve Latince olarak
yazılmıştı. 21 Onun için Yahudilerin ve
Allahevinin güdücüleri Pilatus'a dediler:
"'Yahudilerin Kralı' diye yazma. Ama
'Yahudilerin Kralı benim dedi' diye yaz."
22
Pilatus cevap olarak, "Ne yazdıysam
yazdım" dedi.
23
Bundan sonra, askerler İsa'yı haça
gererken Onun rubalarını alıp dört pay
ettiler. Her askere birer pay düşecekti,
ama anteri kaldı. Anteri de dikişsiz,
baştan başa tek bir dokuma parçası idi. 24
Onun için birbirlerine dediler:
"Onu yırtmayalım, onun üzerine çöp
atalım, kimin olsun diye."
Bu oldu, Kutsal Kitabın şu sözü yerine
gelsin:
"Rubalarımı aralarında pay ettiler ve
giysilerim için çöp attılar."
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İşte, askerler bunun için bu şeyleri
yaptılar.
25

Ve İsa'nın haçının dibinde

- Onun anası ve
- anasının kızkardeşi
- Meryem (hani Klopas'ın karısı),
- hem de Mejdelli Meryem
dururdu.
26
İsa ne zaman gördü kendi anasını ve
Onun sevdiği öğrencisini, nasıl aşağıda
durdular, anasına dedi:
"Bak, kadın, bu senin oğlun!"
27
Ondan sonra o öğrenciye de,
"Bak, bu senin anan!" dedi.
O öğrenci onu o günden kendi evine
aldı.
İsa'nın ölümü
(Mat 27:45-56; Mar 15:33-41; Lu
23:44-49)
28

Bundan sonra İsa bilirdi ki, herşey
tamamlandı. Ve Kutsal Kitabın sözleri
yerine gelsin diye,
"Susadım" dedi.
29
Oralarda sirke dolu bir fıçı vardı. Bir
süngeri sirke ile doldurup bir kamışın
ucuna taktılar ve öylelikle Onun ağzının
önüne getirdiler. 30 İsa o sirkeden
tattıktan sonra,
"Artık tamam oldu!"
dedi. Ve kafasını eğiltirip ruhunu verdi.
31

O gün, bayrama hazırlanma günü idi.
Hem de o Sept günüj, büyük bir Sept
günü idi. Ve ölüler Sept gününde haçın
üzerinde kalmasınlar diye, Yahudiler
j 'Sept' - burada asıl anlamında, hani 'Dinlenme
Günü' olarak kullanılıyor. Bu gün cuma günü idi,
cumartesi günü değil.
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Pilatus'tan rica ettiler, onların bacaklarını
kırıp ölüleri indirsinler. 32 Bunun üzerine
askerler İsa ile birlikte haça gerilmiş
olan adamlara geldiler. Birinci adamın
hem de öbürünün bacaklarını kırdılar. 33
Ama İsa'ya gelince gördüler, O zaten
ölmüştü.
Ve
Onun
bacaklarını
kırmadılar. 34 Askerlerden biri mızrakla
Onun boşmadesini deldi. Ve hemen kan
ve su çıktı.
35

Bunu görmüş olan kişi buna şahitlik
yapmıştır. Ve onun şahitliği doğrudur.
Hakikatı konuştuğunu kendisi de biliyor,
öyle ki, iman edesiniz. 36 Çünkü bu
şeyler oldu, şu Kutsal Yazı yerine gelsin
diye:
"Onun tek bir kemiği bile
kırılmayacak."
37
Ve gene başka bir Kutsal Yazı şöyle
diyor:
"Bedenini deldikleri adama
bakacaklar."
İsa'nın cenazesi
(Mat 27:57-61; Mar 15:42-47; Lu
23:50-56)
38

Bu şeylerden sonra Arimateyalı
Yusuf Pilatus'a yalvardı, İsa'nın ölüsünü
kaldırabilsin. Pilatus da izin verdi.
(Yusuf, İsa'nın bir öğrencisi idi. Ama
Yahudilerden korkup bunu saklardı). 39
Nikodimus da geldi (o daha önce İsa'ya
geceleyin gelmişti) ve otuz litre kadar
karışık kokulu sakız ve otlar getirdi. 40
Ve İsa'nın bedenini alıp keten bezler ve
kokularla bir sargı yaptılar. Yahudilerin
cenazelerinde adet böyledir. 41 O nerede
haça gerilmişti, orada bir bahçenin
içinde yeni bir mezar vardı. Oraya henüz
hiç kimse koyulmamıştı. 42 Yahudilerin
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bayramına hazırlama günü idi. Onun için
İsa'yı oraya koydular, çünkü mezar
yakındı.
Bölüm 20
Mezar boş!
(Mat 28:1-8; Mar 16:1-8; Lu 24:1-12)
1
Ama haftanın birinci gününde çok
erkenden, henüz karanlık iken, Mejdelli
Meryem mezara geldi. Ve gördü ki, kaya
mezardan kaldırılmıştı. 2 Onun için
koşup Simun Petrus'a hem de İsa'nın
sevdiği öbür öğrenciye geldi ve onlara
dedi:
"Efendimizi mezardan kaldırmışlar.
Hem de bilmiyoruz, Onu nereye
koydular."
3
Bunun üzerine Petrus ve öbür öğrenci
çıkıp mezara geldiler. 4 İkisi birlikte
koştular, ama öbür öğrenci Petrus'tan
daha hızlı koştu ve mezara en birinci
yetişti. 5 Eğilip içeri baktı ve gördü, sargı
bezleri nasıl dururdular. Gene de içeri
girmedi. 6 Onun arkasından Simun
Petrus da gelip mezara girdi ve baktı,
sargı bezleri nasıl dururdular. 7 İsa'nın
başına bir mendil sarmışlardı. O şimdi
sargı bezlerin yanında durmazdı, ayrı bir
yerde kıvırılanmış olarak dururdu. 8
Ondan sonra öbür öğrenci de, hani ilk
önce o mezara vardı, içeri girdi. Gördü
ve iman etti. 9 Kutsal Kitapta diyor ki, O
lazımdı ölülerden dirilsin. Ama onlar o
yazıyı henüz anlamamışlardı.

İsa, Meryem'e görünüyor
(Mat 28:9-10; Mar 16:9-11)

10

Bundan sonra öğrenciler gene
evlerine döndüler. 11 Ama Meryem
mezarın dışında durup ağladı. Böyle
ağlarken mezarın içine doğru eğildi. 12
Ve baktı, bembeyaza giyinmiş iki melek
gördü. Birisi, İsa'nın bedeni nereye
koyulmuştu, orasının baş tarafında öbürü
gene onun ayak tarafında otururdu. 13 Ve
ona dediler:
"Kadın, niye ağlıyorsun?"
Onlara dedi:
"Çünkü efendimizi kaldırmışlar, ve
Onu nereye koydular bilmiyorum."
14

Bunu söyledikten sonra, arkasına
döndü ve baktı, İsa orada duruyor. Ama
bilmezdi onun İsa olduğunu. 15 İsa ona
dedi:
"Kadın, niye ağlıyorsun? Kimi
arıyorsun?"
Onu bahçivan sandı ve ona dedi:
"Efendim, eger sen Onu götürdüysen,
söyle bana, Onu nereye koydun. Ben
de Onu alacam."
16
İsa ona, "Meryem" dedi. O da dönüp
Ona, "Rabbuni" dedi (o da 'muallim'
demektir).
17
İsa ona dedi:
"Brak, daha fazla elleme beni; çünkü
henüz Babamın yanına çıkmadım. Sen
kardeşlerime git ve onlara şöyle konuş:
'Benim Babam ve sizin Babanız, benim
Allahım ve sizin Allahınız Olana
çıkacam.'"
18
Mejdelli Meryem gidip öğrencilere
haber getirdi, Rabbi görmüş, O da
kendisine bunları anlatırmış diye.
İsa öğrencilere görünüyor
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(Mat 28:16-20; Mar 16:14-18; Lu
24:36-49)
19

O gün haftanın birinci günü idi ve
artık akşam olmuştu. Öğrenciler nerede
toplandı, o evin kapıları kilitli idi, çünkü
Yahudilerden korkardılar. Ve İsa geldi,
onların ortasında durdu ve
"Size barış olsun" dedi.
20
Onu söyledikten sonra onlara kendi
ellerini ve boşmadesini gösterdi.
Öğrenciler Rabbi görünce sevindiler. 21
Ve İsa onlara tekrar dedi:
"Size barış olsun. Baba beni
gönderdiği gibi, ben de sizi
gönderiyorum."
22
Bunu söyledikten sonra onların
üzerine üfürdü ve onlara dedi:
"Kutsal Ruhu alın. 23 Kimin
günahlarını
bağışlarsanız,
onlara
bağışlanmış olur. Ve kimin günahlarını
bağışlamazsanız, onlara bağışlanmamış
olur."
İsa, Tomas'a görünüyor
24

Ama İsa ne zaman geldi, onikilerden
biri olan 'İkiz' lağaplı Tomas onlarla
birlikte değildi. 25 Onun için öbür
öğrenciler ona dediler ki,
"Biz Rabbi gördük".
O gene onlara dedi:
"Ben Onun ellerinde enserlerin izlerini
görmedim mi ve elimi Onun
boşmadesine koymadım mı, asla iman
etmeyecem."
26

Ve sekiz gün sonra İsa'nın
öğrencileri gene evde idiler. Tomas da
onlarla birlikte idi. Kapılar kilitli iken
İsa geldi, onların ortasında durdu ve,
"Size barış olsun" dedi.
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27

Sonra Tomas'a dedi:
"Parmağını buraya koy, ellerime bak.
Elini de uzat, boşmademe koy. Ve
artık imansız olma, imanlı ol."
28
Tomas ona cevap verip şöyle dedi:
"Rabbim ve Allahım!"
29
İsa ona dedi:
"Tomas, sen beni gördüğün için mi
iman ettin? Görmeden iman edenlere
ne mutlu!"
30

İsa öğrencilerinin önünde daha bir
sürü nişanlı mucizeler yaptı, ki onlar bu
kitapta yazılı değildir. 31 Ama bunlar
yazıldı ki, İsa Mesihtir ve Allahın
Oğludur diye iman edesiniz, ve iman
ettikten sonra Onun adıyla sonsuz
yaşamınız olsun diye.
Bölüm 21
İsa, göl kenarında görünüyor
1

Bu şeylerden sonra, İsa kendini
Tiberiyas gölünün yanında öğrencilerine
tekrar gösterdi. O da şöyle oldu: 2 Simun
Petrus, 'İkiz' lağaplı Tomas, Celile
sancağındaki Kana köyünden olan
Nataniyel, Zebedi'nin oğulları ve Onun
öğrencilerinden iki kişi daha bir araya
gelmişti. 3 Simun Petrus onlara dedi:
"Ben balık tutmaya gidiyorum."
Onlar da ona dedi:
"Biz de seninle geliyoruz."
Gidip hemen kayığa bindiler. Ama o
gece hiç bir şey tutamadılar.
4

Sabah olunca İsa kıyıda dururdu.
Ama öğrenciler anlamadılar onun İsa
olduğuna. 5 Ve İsa onlara dedi:
"Çocuklar, balığınız yok mu?"
Onlar, "Yok" dediler.
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6

Onlara dedi:
"Serpmeyi kayığın sağ tarafına atın, o
zaman balık tutacanız."
Onlar da o tarafa attılar ve o kadar çok
balık tuttular ki, serpmeyi çekemediler. 7
Bunun üzerine İsa'nın sevdiği öğrencisi
Petrus'a dedi:
"Bu Rab'dır!"
Simun Petrus ne zaman duydu, o
Rab'dır, gömleğini giyidi (çünkü onu
çıkarmıştı) ve göle atıldı. 8 Öbür
öğrenciler gene, balıklarla dolu olan
serpmeyi çekerek, kayıkla geldiler.
Çünkü kıyıdan uzak değildiler, aşağı
yukarı yüz metre.
9

Toprağa çıkınca kömürden bir ateş,
onun üstünde balıklar ve de ekmek
gördüler. 10 İsa onlara dedi:
"Temin tuttuğunuz balıklardan getirin
bakalım."
11
Simun Petrus da gidip serpmeyi
toprağa çekti. Yüz elli üç büyük balıkla
dolu idi. O kadar çoktu, gene de serpme
yırtılmadı. 12 İsa onlara,
"Gelin yeyin" dedi.
Ama öğrencilerden kimse Ona, "Rab,
sen misin?" diye sormaya kuraj
bulamadı. Çünkü anladılar onun Rab
olduğunu. 13 İsa da gidip ekmeği aldı,
onlara verdi ve balıkları da öyle yaptı. 14
Bu şimdi ölülerden dirildikten sonra
üçüncü defa idi, İsa öğrencilerine
görünsün.
15

Ekmek yedikten sonra İsa Simun
Petrus'a dedi:
"Yunusoğlu Simun, sen beni sahiden
de bunlardan daha çok seviyor
musun?"
Petrus Ona dedi:

"Evet, Rab, seni sevdiğimi biliyorsun."
İsa ona dedi:
"Kuzularımı otlattır."
16

İsa ona ikinci defa dedi:
"Yunusoğlu Simun, sen beni sahiden
seviyor musun?"
Petrus ona dedi:
"Evet, Rab, seni sevdiğimi biliyorsun."
İsa ona dedi:
"Koyunlarıma çobanlık yap."
17

İsa ona üçüncü defa dedi:
"Yunusoğlu Simun, sen beni seviyor
musun?"
Petrus üzüldü, açan İsa ona üçüncü defa
'sen beni seviyor musun' diye sordu ve
Ona dedi:
"Rab, sen herşeyi biliyorsun. Ve
biliyorsun, açan seni seviyorum."
İsa ona dedi:
"Koyunlarımı otlattır. 18 Sana çok
doğru bir şey söyleyeyim: sen genç
iken, kendi kayışını kendin bağlardın
ve nereye isterdin, oraya giderdin.
Ama yaşlandın mı, ellerini uzattıracan,
başkası seni bağlayacak ve nereye
istemiyorsun, seni oraya götürecek."
19
Ve bunu söylemekle göstermek istedi,
Petrus ne çeşit ölmekle Allahı
şanlıyacaktı. Bunu söyledikten sonra,
"Benim arkamdan gel!" dedi.
20

Petrus da arkasına dönüp gördü,
İsa'nın sevdiği öğrencisi nasıl arkadan
geliyor (o öğrenci idi, hani o akşam
yemeğinde İsa'nın göğsüne yaslanmıştı
ve 'Rab, seni ele veren kimdir?' diye
sormuştu). 21 Petrus onu görünce İsa'ya
dedi:
"Rab, buna da ne olacak?"
22
İsa ona dedi:
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"Ben istesem bile, o benim gelişime
kadar sağ kalsın, ondan sana ne? Sen
benim arkamdan gel!"
23
İşte, bundan için kardeşlerin arasında
öyle bir söz çıktı, hani o kardeş hiç
ölmeyecek. Ama İsa ona demedi, o hiç
ölmeyecek. Sade dedi: "Ben istesem
bile, o benim gelişime kadar sağ kalsın,
ondan sana ne?"
24

Evet, bu meselelerden için şahitlik
yapan öğrenci odur ve kendisi de bunları
yazdı. Ve biliyoruz, onun şahitliği
doğrudur.
25

İsa'nın yaptığı daha çok şeyler var.
Ama sanıyorum, onlar teker teker
yazılmış olaydı, bütün dünya bile yazılan
kitapları alamayacaydı.
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APOSTOLLARIN İŞLERİ
Bölüm 1
1

Ey, Teofilus!

İsa neleri yapmaya, neleri öğretirmeye
başladı, çak yukarı alındığı o güne kadar,
işte, birinci kitabımda bu meseleleri
yazdım.
İsa göke alınıyor
(Mar 16:19-20; Lu 24:50-53)
2

Daha önce apostollar seçti ve onlara
Kutsal Ruh'la buyruklar verdi. 3 Acı
çektikten sonra, kendini onlara diri
olarak gösterdi. Diri olduğunu birçok
kesin ispatlarla gösterdi. Kırk gün
boyunca onlara göründü ve Allahın
krallığından için konuştu. 4 Sonra onları
bir araya getirip onlara buyurdu,
Yeruşalim
kasabasından
dışarı
çıkmasınlar. Baba ne için söz vermişti,
onu beklesinler. Ve şöyle konuştu:
"Siz ondan için benden işittiniz. 5
Çünkü Yahya suyla vaftiz etti, ama siz
birkaç gün içinde Kutsal Ruh'la vaftiz
olacanız."
6
Bir araya gelmişken, Ona sordular:
"Rab, sen bu vakıtta mı İsrail'in
krallığını yeniden kaldıracan?"
7
Onlara, dedi:
"Baba kendi kuvvetiyle hangi vakıtları,
hangi sıraları belli etti, onu bilmek size
düşmüyor. 8 Ama Kutsal Ruh üzerinize
geldi mi, kuvvet alacanız. O vakıt
benim şahitlerim olacaksınız, hem
Yeruşalim kasabasında, hem bütün

Yahudiye ve Samiriye sancaklarında,
hem de dünyanın en uzak köşelerinde."
9
Bu sözleri söyledikten sonra, onların
gözlerinin önünde yukarı kaldırıldı. Bir
bulut Onu aldı ve onların gözlerinden
uzaklaştırdı.
10

İsa uzaklaşırken ve onların gözleri
hâlâ göke yapışmışken, işte, onların
yanında beyaz rubalı iki adam durdu. 11
Ve şöyle konuştular:
"Siz Celileli adamlar, ne için burada
durup göke bakıyorsunuz? Bu İsa sizin
aranızdan alınıp göke götürüldü. Nasıl
göke çıkarken siz Onu gördünüz, aynı
onun gibi de dönecek."
Yeni bir apostol seçiliyor
12

Ondan sonra 'Zeytin Dağı' denilen
tepesinden
Yeruşalim
kasabasına
döndüler. O tepe Yeruşalim'e yakındır,
aşağı yukarı bir kilometre. 13 Kasabaya
girdikten sonra, kaldıkları o yukarıki
odaya girdiler. Orada şu kişiler vardı:
Petrus ve Yuhanna,
Yakup ve Andreyas,
Filip ve Tomas,
Bar-Tolomeyus ve Matta,
Alfeyusoğlu Yakup ve 'partizan'
Simun,
ve Yakupoğlu Yahuda.
14
Onların yanında kadınlar da vardı,
ayrıca İsa'nın anası Meryem, hem de
İsa'nın kardeşleri de vardı. Bunlar hepsi
tek bir yürekle kendilerini durmadan
duaya verdiler.
15

Orada yakın yüz yirmi kişi
toplanmıştı. O vakıt aralarından Petrus
kalkıp dedi:
191
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16

"Kardeşler, İsa'yı yakalayan kişilere
yol gösteren Yahuda idi. Kutsal Ruh,
Davud'un ağzından çok önceden
konuştu, ve lazımdı, kutsal yazı yerine
gelsin. 17 O aramızdan biri sayıldı, ve
bu hizmetin içinde onun da payı oldu.
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26

Ondan sonra bu ikisine çöp attılar ve
Matiya'ya düştü. Böylelikle onbir
apostolla bir sayıldı.

Bölüm 2

18

(Şimdi, bu adam kötülüğünün
karşılığı olarak para aldı. O parayla da
bir tarla aldı. Sonra baş aşağı düştü,
tumbağı yarıldı ve bütün barsakları
dışarı aktı. 19 Bütün Yeruşalim'de
yaşayanların bu meseleden için haberleri
oldu. Onun için o tarlaya onların dilinde
'Akeldama' denilir, onun anlamı 'kan
tarlası').
20

Çünkü Mezmur kitabında şöyle
yazıyor:
'Onun evi ıssız kalsın,
Artık kimse orada oturmasın.'
Ve gene:
'Onun vazifesini başkası alsın.'
21
Onun için, lazım şöyle yapalım:
bütün vakıt bizimle birlikte olan
adamlar var. Hani, Rab İsa aramızda
bulunduğu bütün günler: 22 Yahya'nın
vaftizinden, çak o güne kadar, ne vakıt
bizim aramızdan yukarı alındı. Lazım,
o adamlardan biri bizimle birlikte
Onun dirilişine şahit olsun."
23

Ve iki adamı ortaya koydular: BarSabas denilen Yusuf (onun başka adı
Yustus idi) ile Matiya.
24

Ve şöyle dua ettiler:
"Sen, ya Rab, her insanın yüreğini
biliyorsun. Bize göster, bu ikisinden
hangisini seçtin. 25 Bu hizmet, bu
apostolluk vazifesini kim alsın?
Yahuda ondan saptı, kendi yerine
gitsin diye."
192

Kutsal Ruh'un gelişi
1

Pentikost günü gelince, hepsi birlikte
bir yerde idiler. 2 Birdenbire gökten bir
ses geldi. Bu ses, kuvvetli esen bir
rüzgârın sesi gibiydi ve oturdukları evi
bütün doldurdu. 3 Ve onlara ateşe
benzeyen, bölünen diller göründü. Her
birinin üstünde durdular. 4 Hepsi Kutsal
Ruh'la doldular ve Ruh onları nasıl
konuşturdu, başka başka dillerde
konuşmaya başladılar.
5

Şimdi,
o
anda
Yeruşalim
kasabasında,
dünyanın
bütün
devletlerinden gelen, Allahtan korkan
Yahudiler kalırdı. 6 Ve bu ses olunca, bir
kalabalık
toplandı.
Çünkü hepsi
duydular, nasıl herkesin anadilinde
konuşurdular. 7 Hayret ettiler, şaş baş
kalıp dediler:
"Bu konuşanlar hepsi Celileli değil mi?
8
Nasıl oluyor da, hepimiz onları
işitiyoruz, nasıl kendi anadilimizde
konuşuyorlar:
9
Partlar ve Medler,
Elamlılar ve Mezopotamiya'da
oturanlar,
Yahudiye ve Kapadokiya,
Pontus ve Asya.
10
Frigiya ve Pamfiliya,
Mısır ve Libiya taraflarından,
Kirene etrafından ve Roma'dan
gelen misafirler, hem asıl
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Yahudiler ve Yahudiliğe
dönmüş olanlar.
11
Kritliler ve Araplar hepimiz işitiyoruz, nasıl bizim kendi
dillerimizde Allahın kuvvetli işlerinden
için konuşuyorlar."
12

Hayret ettiler ve şaşkınlığa döndüler.
Birbirlerine dediler:
"Bu ne demek oluyor?"
13
Başkaları gene, onları eğlentiye alıp
dediler:
"Bunlar galiba taze şarapla sarfoş
olmuşlar!"
Petrus'un konuşması
14

Ama Petrus onbirlerle ayağı kalkıp
sesini kaldırdı ve onlara şöyle konuştu:
"Yahudiye sancağından gelen adamlar
ve bütün Yeruşalim kasabasında
oturanlar. Sözlerime kulak verin, size
bu meseleyi açıklayayım. 15 Siz
sanıyorsunuz, bu adamlar sarfoş. Ama
öyle değil! Zaten saat henüz sabahın
dokuzu. 16 Hayır, bu mesele peygamber
Yoel'in söylediği meseledir:
17

'Allah diyor:
Son günlerde öyle olacak ki,
Ruhumu bütün insanların üzerine
dökecem:
Oğullarınız ve kızlarınız
peygamberlik edecekler.
Delikanlı adamlarınız görüntü
görecekler,
Yaşlı adamlarınız da rüya görecekler.
18
O günlerde Ruhumu dökecem
hem erkek, hem kadın
hizmetçilerimin üzerine.
Ve peygamberlik edecekler.
19
Yukarıda, gökte şaşılacak işler
gösterecem.

Ve aşağıda, yeryüzünde nişanlar
gösterecem:
Kan ve ateş ve buğu ve duman.
20
Güneş kapkaranlık olacak.
Ay gene, kan rengine dönecek.
Bu olacak, Rabbin büyük ve şanlı
günü gelmeden önce.
21
Ve öyle olacak ki, her kim Rabbin
adını çağırırsa, o kurtulacak."
22

İsrailli adamlar! Şu sözlere kulak
verin:
Nasıralı İsa, öyle bir adamdı ki, Allah
size gösterdi, aslısı Odur. Onun için
Allah, sizin aranızda İsa'nın eliyle
mucizeler, şaşılacak işler ve nişanlar
yaptı. Siz kendiniz bunu çok iyi
biliyorsunuz. 23 Ama Allahın önceden
karar verdiği bir planı vardı. O, herşeyi
önceden bilirdi: ona uygun olarak, İsa
teslim edildi. Ve siz Onu öldürdünüz.
Allah kanunu bilmeyen adamları
kullandınız. Onların elleriyle siz Onu
haça gerdiniz. 24 Ama Allah Onu tekrar
diriltirdi. Onun ölüm acılarına son
verdi. Ölümün fırsatı yoktu, İsa'yı daha
fazla kendi kuvvetinde tutsun. 25 Çünkü
Davut Ondan için şöyle diyor:
'Ben Rabbi her daim karşımda
gördüm.
Çünkü O, benim sağ tarafımdadır.
Öyle ki, ben sarsılmayayım.
26
Onun için yüreğim mutluydu, ve
dilim sevinçten coştu.
Hem de, bedenim bile umutla
yaşayacak.
27
Çünkü sen canımı terk edip, ölüler
devletine teslim etmeyecen.
Ve izin vermeyecen ki, senin
Kutsal adamın çürüsün.
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28

Sen bana yaşam yollarını bildirdin.
Ve senin katında beni sevinçle
dolduracan.'

29

Kardeşler, dedemiz Davut'tan için
size açık açık söyleyebilirim ki, o öldü
ve gömüldü. Onun mezarı bile bugüne
kadar aramızdadır. 30 Ama o bir
peygamber idi. Bilirdi ki, Allah ona
yeminle söz vermişti, hani onun
torunlarından bir kişi gene onun kral
iskemlesinde oturacak diye. 31 Onun
için o, daha ilerideki şeyleri gördü ve
Mesihin dirilişinden için konuştu.
Hani, o Mesih ne 'ölüler devletine
teslim edilecekti', ne de 'onun bedeni
çürümeyi görecekti'. 32 Bu İsa idi. Ve
Allah Onu tekrar diriltirdi. Biz hepimiz
buna şahidiz. 33 O İsa, Allahın sağ eline
kadar yükseltirildi ve Baba'dan söz
verilen Kutsal Ruh'u aldı. Onun için O,
gördüğünüz ve işittiğiniz bu şeyi
döktü. 34-35 Çünkü göke çıkan Davut
değildi; ama kendisi diyor:
'Rab Rabbime dedi:
'Senin düşmanlarını ayaklarına bir
basamak yapacam.
O zamana kadar sen benim
sağımda otur.'
36
Onun için, bütün İsrail halkı şunu
kesin olarak bilsin: bu İsa, hani siz onu
haça gerdiniz, Allah Onu hem Rab,
hem Mesih yaptı!"
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günahlarınız af edilecek ve bir vergi
olarak Kutsal Ruh'u alacanız. 39 Çünkü
bu söz sizin için ve torunlarınız için ve
henüz çok uzakta olanlar için,
Allahımız olan Rab daha kaç kişi
kendisine çağıracaksa, onların hepsi
için verildi."
40

Petrus daha birçok sözlerle şahitlik
yaptı ve halkı uyantırdı. "Kendinizi bu
sapık kuşaktan kurtarın!" dedi. 41 Onun
sözünü kabul edenler vaftiz oldu.
Böylelikle o gün yakın üç bin kişi daha
fazla katıldı.
İmanlıların birliği
42

Onlar kendilerini durmadakka
apostolların öğretişine, beraberliğe,
ekmek kırmaya ve duaya verirdiler. 43
Herkesi bir korku sarmıştı. Apostolların
elleriyle bir sürü mucizeler ve nişanlar
yapıldı. 44 Bütün iman edenler bir arada
idiler, herşeyi paylaştılar. 45 Ve
başladılar, kendi malını mülkünü
satmaya. Onları herkesle, herkesin
ihtiyacına göre, paylaştılar. 46 Ve günden
güne tek bir fikirle Allahevinde devam
ederdiler. Evden eve gezip Rabbin
ekmeğini paylaşırdılar. Hep birlikte
mutlulukla ve saf yürekle yemek
yerdiler. 47 Allahı överdiler ve bütün
halkın gözüne girdiler. Rab da her gün
kurtulan kişileri onların arasına katardı.

37

Halk bunu işitince, yüreklerine bıçak
saplanmış gibi oldular. Petrus'a ve öbür
apostollara dediler:
"Kardeşler, ne yapacaz?"
38
Ve Petrus onlara dedi:
"Tövbe edin ve her biriniz İsa Mesih
adına
vaftiz
olsun.
Böylelikle
194

Bölüm 3
Sakat dilenci iyileşiyor
1

Petrus ve Yuhanna dua saatinde, hani
öğleden sonra saat üçte, Allahevine
çıktılar. 2 O vakıt kişiler bir adamı
taşıdılar. O, doğuştan sakat idi.
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Allahevinin 'Güzel Kapı' denilen bir
kapısı vardı. Adamı her gün onun önüne
brakırdılar,
Allahevine
girenlerden
dilencilik yapsın diye. 3 O ne vakıt
gördü, nasıl Petrus ve Yuhanna
Allahevine giriyorlar, başladı onlardan
para dilensin. 4 O zaman Petrus,
Yuhanna ile birlikte, gözlerini ona dikip
dedi:
"Bize bak!"
5
Adam da onlara dikkat çevirmeye
başladı. Onlardan para bekledi.
6
Ama Petrus ona dedi:
"Bende yok gümüş ve altın. Ama
bende ne varsa, onu sana veriyorum:
Nasıralı İsa Mesih adında - yürü!"
7
Ve Petrus adamı sağ elinden tutup
ayağa kaldırmaya başladı. Dakkada
adamın ayakları ve dizleri sapasağlam
oldu. 8 Adam bir fırladı ayağa ve dimdik
durdu. Ondan sonra yürümeye başladı.
Oynaya fırlaya ve Allahı öve öve onlarla
birlikte Allahevine girdi. 9 Bütün halk da
onu gördü, nasıl yürürdü ve Allahı
överdü. 10 Ve fark ettiler, o aynı adamdı,
hani Allahevinin 'Güzel Kapısında'
oturup dilenirdi. Ona ne oldu diye, şaş
baş kaldılar, hayret içinde kaldılar.
Petrus halka konuşuyor
11

Adam artık Petrus'la Yuhanna'nın
arkasını brakmazdı. Bütün halk da
şaşkınlık içinde onların yanına koştu,
'Süleyman'nın sayvanı' denilen bir yere
toplandılar. 12 Petrus bunu görünce, sözü
alıp halka şöyle konuştu:
"İsrail adamları! Bu işe neden şaştınız?
Ne için bize bakıp duruyorsunuz?
Sanki bu adamı kendi kuvvetimizle, ya
da kendi sevaplarımızla yürütürdük? 13

İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un
Allahı, dedelerimizin Allahı - O, kendi
kulunu İsa'yı şanlandırdı. Siz onu
teslim ettiniz, Pilatus'un önünde Ondan
yüz çevirdiniz. Pilatus aslında karar
vermişti, Onu serbest braksın. 14 Ama
siz Kutsal ve Doğru olandan yüz
çevirdiniz ve yalvardınız, bir katil size
verilsin. 15 Siz gene, yaşamın efendisini
öldürdünüz. Allah Onu ölülerden
diriltirdi. Biz bu hakikata şahidiz. 16 Bu
adamı görüyorsunuz ve tanıyorsunuz.
Onu sağlamlaştıran, İsa'nın adıdır,
Onun adına iman etmektir. Evet,
İsa'dan gelen bir iman onu hepinizin
önünde sapasağlam yaptı.
17

Şimdi, kardeşlerim, biliyorum siz
cahillikten için öyle yaptınız, sizin
güdücüleriniz de öyle. 18 Ama Allah
önceden
bütün
peygamberlerin
ağzından bildirmişti ki, Onun Mesihi
çeki çekeceydi. İşte, böylelikle Allah
bu sözleri yerine getirdi. 19 Onun için
tövbe edin, yolunuzdan dönün, öyle ki,
günahlarınız silinsin, ve Rab tarafından
tazelemek zamanları gelsin. 20 Hem de,
İsa'yı göndersin. Ona çoktan sizin için
Mesih vazifesi verilmiştir. 21 Her şey
lazım yeniden sıraya gelsin. Allah çak
eski
zamandan
beri
kutsal
peygamberlerinin ağzından o vakıttan
için konuşmuştu. Ve o vakıta kadar
gök lazım İsa'yı tutsun. 22 Musa şöyle
dedi:
"Rab Allah senden için senin
kardeşlerinden benim gibi bir
peygamber kaldıracak. O size her
ne söylerse, her meselede Ona
kulak asacaksınız. 23 Ve öyle olacak
ki, o peygambere kulak asmayan
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her kişi, halkın arasından
kesilecek:'
24

Ve aynı onun gibi konuşmuş olan
bütün peygamberler, Samuel ve ondan
sonrakilerden bu yana, hepsi bu günleri
bildirdiler. 25 Peygamberlerin evlatları
sizsiniz, Allahın yaptığı anlaşmanın
evlatları sizsiniz. Allah o anlaşmayı sizin
dedelerinizle yaptıydı ve İbrahim'e şöyle
konuştu:
"Senin torununla yeryüzündeki bütün
cinsler mubareklenecek.'
26
Allah, kendi kulunu en birinci sizden
için diriltirdi. Onu yolladı hepinizi teker
teker eğri yollarınızdan döndürsün, ve
böylelikle sizi bereketlesin."

Bölüm 4
Parlamentonun önünde
1

Petrus'la Yuhanna daha halka
konuşurken, Allahevindeki görevliler,
Allahevinin baş polisi ve Sadukiler
birden onların karşısına dikildiler. 2 Çok
rahatsız oldular, açan halka ders verdiler
ve bildirirdiler, İsa'nın adında ölülerden
dirilmek var diye. 3 Onları yakalayıp
ertesi sabaha kadar mapusa attılar, çünkü
zaten akşam olmuştu. 4 Ama o
konuşmayı sesleyenlerden bir sürü kişi
iman etti: sade erkekleri sayarsan, yakın
beş bin kişi imanlı oldu.
5

Ertesi gün öyle oldu ki, halkın
güdücüleri, akıldanecileri ve kanun
muallimleri Yeruşalim kasabasında
toplanmışlardı. 6 Allahevinin güdücüsü
Annas orada idi; bir de Kayafas,
Yuhanna ve Aleksander ve Allahevinin
196

güdücüsünün soyundan olanların hepsi. 7
Petrus'la Yuhanna'yı orta yere dikip
şöyle sormaya başladılar:
"Siz bu işi hangi kuvvetle, ya da kimin
adıyla yaptınız?"
8

Ondan sonra Petrus Kutsal Ruh'la
doldu ve onlara dedi:
"Halkın güdücüleri ve akıldanecileri: 9
Demek, bugün davalanıyoruz, hasta bir
adama yapılan bir iyilikten için.
Mesele budur ki, bu adam nasıl iyileşti.
10
Madem öyle, size ve bütün İsrail
halkına şu bildirilsin: bu adam sizin
önünüzde sağlam olarak duruyor - ve
bu oldu Nasıralı İsa Mesihin adıyla.
Siz Onu haça gerdiniz, ama Allah Onu
ölülerden diriltirdi. 11 Ustalar, hani
sizler, tarafından bir kenara atılmış
kaya, ama sonradan köşetaşı olan kaya,
işte Odur. 12 Ondan başka hiç kimsede
kurtuluş yok. Gökün altında, insanların
arasında başka bir ad verilmemiş ki,
biz onunla kurtulalım."
13

Öbürler Petrus'un ve Yuhanna'nın
kurajlılığını gördüler ve fark ettiler ki,
okumamış ve sıradan olan kişiler idi. O
zaman şaş baş kaldılar, ama anladılar ki,
İsa'yla birlikte idiler. 14 Aynı zamanda
iyileşmiş olan adamı da onların yanında
gördüler. O vakıt şaşırdılar, nasıl cevap
versinler. 15 Buyurdular ki, toplantıdan
dışarı çıksınlar. Ondan sonra birbirlerine
danışmaya başladılar. 16 Dediler:
"Bu adamları ne yapacaz? Çünkü
Yeruşalim kasabasında oturanların
hepsine belli edildi ki, onların eliyle
önemli bir mucize yapıldı. Biz onu
inkâr edemeyiz. 17 Ama bu mesele
halkın arasında daha fazla yayılmasın.
Onun için onları korkuturacaz, artık bir
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daha
bu
konuşmasınlar."

adamın

adında

18

Petrus'la Yuhanna'yı çağırtırıp onlara
buyurdular, bir daha asla İsa adında
konuşmasınlar, ne de ders versinler. 19
Ama Petrus ve Yuhanna onlara cevap
verip dediler:
"Allahı değil de, ama daha fazla size
kulak vermek, bu Allahın gözünde
doğru mudur, değil midir - eh, artık siz
ona karar verin. 20 Çünkü neyi gördük,
neyi
duyduk,
bu
meseleleri
konuşmadan duramayız."
21

Onları daha da fazla korkuturdular.
Ama sonra onları braktılar, çünkü
bulamadılar birhangi sebep, ne için
onlara ceza versinler. Bir de halkın
yüzünden, çünkü hepsi olup bitenlerden
için Allahı överdiler. 22 Çünkü o adam,
hani mucizeyle iyileştirildi, yaşı kırkın
üstünde idi.
İmanlıların duası

Ve güdücüleri toplandılar,
Rabbe karşı ve Onun Mesihine
karşı.'
27
Çünkü sen kutsal kulunu İsa'yı
sahiden de meshettin. Ve bu kasabada
hem Hirodes, hem de Pontuslu Pilatus,
hem Allahsız milletler, hem de İsrail
halkından olanlar bir araya gelip
toplandılar. 28 Onlar istediler, bir şey
yapsınlar. Ama senin elin, senin planın
zaten evelden karar vermişti, o yerine
gelsin.
29
Ve şimdi, ya Rab, onların
korkuturmalarına bak. Ve senin
hizmetçilerine ver, senin sözünü büyük
kurajla bildirsinler. 30 Sen de elini uzat
ki, senin Kutsal kulun İsa Mesihin
adıyla şifalar, nişanlar ve mucizeler
yapılsın."
31

Onların duası bittikten sonra
toplandıkları yer sallandı. Hepsi Kutsal
Ruh'la dolup Allahın haberini kurajla
anlatırmaya başladılar.

23

Petrus ve Yuhanna serbest
brakıldıktan sonra, arkadaşlarına dönüp
herşeyi
anlatırdılar,
Allahevinin
güdücüleri ve akıldaneciler onlara ne
söylediler. 24 Kardeşler bunu duyunca
seslerini hep birlikte Allaha kaldırıp
şöyle konuştular:
"Ya Rab! Gökyüzünü ve yeryüzünü,
denizi ve onların içinde her ne varsa işte, bunları yapan sensin. 25 Senin
kulun ve bizim dedemiz olan Davud'un
ağzından sen Kutsal Ruh'unla şöyle
konuşmuştun:
'Milletler ne için kızıyorlar?
Halklar ne için boş planlar
kuruyorlar?
26
Dünyanın kralları ayaklandılar,

Mallar paylaşılıyor
32

İman edenlerin topluluğu hepsi tek
bir yürek, tek bir can idiler. Onlardan hiç
kimse hiç bir malı kendisinin imiş gibi
tutmadı. Her şey onların ortak malı idi. 33
Apostollar da büyük kuvvetle Rab
İsa'nın dirilişine şahitlik yapardılar.
Hepsinin üzerinde Allahın büyük
bereketi vardı. 34 Aralarında kimse
muhtaç kalmazdı. Çünkü ne kadar toprak
ya da ev sahipleri varsa, hepsi onları
satıp, satıştan gelen paraları getirirdiler.
35
O parayı apostolların ayaklarının
dibine braktılar. Ondan sonra o para
herkese
kendi
ihtiyacına
göre
dağıtırılırdı.
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36

Yusuf adında bir adam vardı. Kıbrıs
doğumlu bir Levili idi. Apostollar ona
'Bar-Nabas' da bağırdılar, bunun
türkçesi: kuraj veren. 37 Onun da bir
tarlası vardı. Ve onu satıp parasını
apostolların ayaklarının dibine koydu.

Bölüm 5
Ananiya ve Safira
1

Ama Ananiya adında bir adam, ve de
onun karısı Safira vardı. Onlar da bir
tarla sattılar. 2 Adam o paranın bir
parçasını kendisine sakladı. Karısının
gene, her şeyden haberi vardı. Adam
parasının
bir
parçasını
getirip
apostolların ayaklarının dibine braktı.
3
Ama Petrus şöyle dedi:
"Ananiya, nasıl oldu da, Şeytan senin
yüreğini doldurdu? Öyle ki, Kutsal
Ruh'a yalan söyleyesin, ve tarlanın
parasından bir parça saklayasın? 4
Tarla henüz satılmadan senin değil
miydi? Ve satıldıktan sonra bile senin
elinde değil miydi? Ne için yüreğinde
bu işe karar verdin? Sen insanlara
yalan söylemedin, Allaha yalan
söyledin."
5

Ananiya bu sözleri işitince yere
yıkıldı ve son soluğunu verdi. Bu
meseleden kimin haberi oldu, hepsinin
üzerine büyük bir korku geldi. 6
Delikanlılar da kalkıp onu örttüler. Onu
dışarıya taşıyıp gömdüler.
7

Aşağı yukarı üç saat geçti. Ondan
sonra onun karısı içeri girdi. Ama ne
olmuş ne gitmiş diye, haberi yoktu. 8
Petrus sözü alıp şöyle konuştu:
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"Söyle bana: tarlayı filanca paraya mı
sattınız?"
Kadın da dedi: "Evet, o paraya."
9
Ondan sonra Petrus ona dedi:
"Ne için sözlerinizi birleştirip Rabbin
Ruhunu denediniz? Senin kocanı
gömen kişiler var ya! Bak, kapıda
onların ayak sesleri duyuluyor. Onlar
seni de dışarıya taşıyacaklar."
10

Kadın da dakkada onun ayaklarının
dibine düşüp son soluğunu verdi. O anda
delikanlılar içeri girdiler. Kadını ölü
bulunca, onu dışarıya taşıdılar ve
kocasının yanına gömdüler. 11 Bütün
toplululuğa ve bundan haber alanların
hepsine büyük korku geldi.
Çok mucize yapıyorlar
12

Halk arasında apostolların elleriyle
bir sürü nişanlar ve mucizeler yapılırdı.
Hep birlikte tek bir yürekle 'Süleyman'ın
sayvanına' toplanırdılar. 13 Ama geri
kalanlardan hiç kimse kuraj bulamadı,
kendini onlara katsın. Halk gene, onları
çok sayardı. 14 Ve gittikçe daha fazla
kişi, hem erkek hem de kadın, Rabbe
iman edip onlara katıldılar. 15 O dereceye
geldi ki, hastaları sokağa çıkarıp yataklar
ve döşeklerin üzerine yattırdılar. Yeter
ki, Petrus oradan geçerken, en azında
onun gölgesi bazılarının üzerine düşsün.
16
Yeruşalim'in etrafındaki kasabalardan
bile gelip bir sürü hasta ve kötü ruhlu
kişiler getirirdiler. Ve hepsi iyileştiler.
Apostollara baskı başlıyor
17

O vakıt Allahevinin güdücüsü ve
onun tarafını tutanların hepsi (hani,
Sadukiler partisi), kıskançlıkla dolup işe
kalktılar: 18 Apostolları yakalatırıp devlet
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mapusuna attırdılar. 19 Ama Rabbin bir
meleği geceleyin mapusun kapılarını açtı
ve onları dışarıya çıkarıp dedi:
20
"Gidin, Allahevinde durun ve 'yaşam
haberi'ni tam olarak halka bildirin!"
21
Bunu duyunca, sabaha doğru
Allahevine
girip
ders
vermeye
başladılar.
Bu arada Allahevinin güdücüsü ve
onun adamları geldiler ve parlamentoyu,
hani İsrail halkının bütün akıldanecileri,
toplantıya çağırdılar. Ondan sonra
mapusa haber yolladılar, apostollar
getirilsin diye. 22 Ama polisler gidip
onları mapusta bulamadılar. Bunun
üzerine dönüp meseleyi anlatırdılar:
23
"Mapusu sımsıkı kapalı bulduk.
Bekçiler de kapının önünde durdular.
Ama nasıl kapıyı açtık, içerde kimseyi
bulamadık."
24
Allahevinin baş polisi ve güdücüleri
bu sözleri işitince şaşkın kaldılar ve bu
işin sonu ne olacak diye merak ettiler. 25
Derken, birisi gelip onlara şu haberi
bildirdi:
"Sizin mapusa attığınız adamlar var ya!
Te, Allahevinde durup halka ders
veriyorlar."
26
O vakıt başpolis, öbür polislerle
birlikte, onları getirmeye gitti. Ama hiç
zorbacılık kullanmadılar (çünkü polisler
halktan korkardılar, onları taşlamasınlar
diye).
27

Apostolları getirip parlamentonun
önüne dizdiler. Allahevinin güdücüsü de
onları sorguya çekmeye başladı:
28
"Size çok sıkı ısmarladık, bu adla
ders vermeye devam etmeyesiniz. Ve
işte, bütün Yeruşalim kasabasını bu
öğretişle doldurdunuz. Galiba niyetiniz

var, bu adamın kanını üzerimize
getiresiniz."
29

Ama Petrus öbür apostollarla birlikte
cevap verip dedi:
"Lazım Allahı daha fazla sesleyelim
insanlardan.
30
Dedelerimizin Allahı İsa'yı diriltirdi.
Siz Onu tahtaya asıp öldürmüştünüz. 31
Ama Allah Onu, Padişah ve Kurtarıcı
olarak kendi sağ eline kadar
yükseltirdi. Böylelikle İsrail'e fırsat
veriyor, tövbe etsinler ve günahları
bağışlansın. 32 Biz bu meselelerin
şahitleriyiz, Kutsal Ruh da şahittir.
Allah Onu, Allahı sesleyen kişilere
verdi."
33
Bunu işitince, kudurdular ve
apostolları öldürmeye karar verdiler. 34
Ama Gamaliyel adında bir Ferisi orada
idi. O, Allah kanunun bir muallimi idi;
bütün halk onu sayardı. O, parlamentoda
ayağa kalkıp buyurdu, apostollar bir
vakıt için dışarıya çıkarılsın. 35 Ondan
sonra parlamentodakilere şöyle konuştu:
"İsrail adamları! Siz kendinize dikkat
edin, bu adamlara ne yapmaya
düşünüyorsunuz! 36 Çünkü bir vakıt
Tevdas adında biri kalkıp kendini
büyük getirdi. Yakın dört yüz kişi ona
katıldı.
Adam
öldürüldü,
onu
sesleyenler de dağıtırıldı, ortadan
kayboldular. 37 Bu adamdan sonra,
halkın sayılması olduğu günlerde,
Celileli Yahuda ayaklandı ve kişileri
arkasından sürükledi. O adam da yok
oldu, onu sesleyenler de dağıtırıldı.
38
Onun için, bu şimdiki davada size şu
kadarını söyleyeyim: bu adamlardan
uzak durun, onlara ilişmeyin. Çünkü
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diyelim, bu plan, bu iş insan işidir - o
vakıt kendiliğinden yok olacak. 39 Ama
diyelim bu Allahtandır - o vakıt
kuvvetiniz yetmeyecek onu yıkmaya.
Hem de, Allaha karşı dövüşen kişiler
olacanız."
40
Gamaliyel'in fikrini kabul ettiler.
Ondan sonra apostolları içeri çağırtırıp
kamçılatırdılar. Onlara ısmarladılar, bir
daha İsa'nın adında konuşmasınlar.
Ondan sonra onları serbest braktılar.
41

Parlamentodan ayrılırken sevindiler,
o ad için çeki çekmeye layık sayıldılar
diye. 42 Ve her gün hem Allahevinde,
hem de evden eve gezerek, devam ettiler
ders vermeye ve İsa'yı Mesih olarak
bildirmeye.

hep dua etmeye ve Allahın sözüne
hizmet etmeye verelim."
5

Bütün topluluk bu lafa razı geldi.
Böylelikle şu kişileri seçtiler: Stefanus
(iman ve Kutsal Ruh'la dolu olan bir
adam), Filip, Prohorus, Nikanor, Timon,
Parmenas
ve
Nikolas
(Antakya
kasabasından gelen ve Yahudiliğe
dönmüş olan biri). 6 Bunları apostolların
önüne getirdiler. Onlar da dua ettikten
sonra ellerini bu kişilerin üzerine
koydular.
7

Allahın haberi yayılmaya devam etti.
Yeruşalim kasabasında öğrenciler çok
fazla
çoğalmaya
başladılar.
Allahevindeki görevlilerden bile bir sürü
kişi imana boyun eğmeye başladılar.
Stefanus yakalanıyor

Bölüm 6
Yedi görevli seçiliyor
1

O günlerde öğrenciler gittikçe
çoğalırdılar. Toplulukta her gün dul
kadınlara yemek dağıtırılırdı. Bir ara,
Grekçe konuşan Yahudiler, ana dilini
konuşan Yahudilerden için ağlaşmaya
başladılar, "Bizim dul kadınlarımıza
dikkat çevirilmiyor" diye. 2 O vakıt
onikiler, öğrencilerin bütün toplantısını
çağırdılar ve şöyle konuştular:
"Bizim için uygun değil, Allahın
sözünü brakıp masalarda hizmet
edelim. 3 Ama siz aranızdan yedi adam
seçin. Onlar lazım iyi olarak
tanınsınlar, hem de Kutsal Ruh ve
anlayışla dolu olsunlar. Onları bu işin
başına koyacaz. 4 Biz gene, kendimize
200

8

Bu arada, Stefanus Allahın bereketi
ve kuvvetiyle dolurdu ve halkın önünde
büyük mucizeler ve nişanlar yapardı. 9
Ama kölelikten serbest brakılanların
kendi duahanesi vardı. Orada hem
Kireneliler, hem de Aleksandriyalılar,
bir de Kilikiya ve Asya sancaklarından
kişiler vardı. Onların arasından bazıları
kalkıp Stefanus'la tartışmaya başladılar.
10
Ama Stefanus'un konuşmasındaki
anlayışa ve Ruh'a karşı koyamadılar.
11

Ondan sonra, el altından kişileri
puşuturdular şöyle konuşsunlar:
"Biz işittik, bu adam nasıl Musa'ya ve
Allaha karşı küfür konuşuyor."
12

Ve halkı, akıldanecileri ve kanun
muallimlerini kışkırtırdılar. Stefanus'a
saldırıp onu yaka paça parlamentonun
önüne götürdüler. 13 Ve yalancı şahitleri
öne getirdiler. Onlar da şöyle konuştu:
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"Bu adam durmadakka bu kutsal yere
karşı ve Allah kanununa karşı
konuşuyor. 14 Çünkü işittik nasıl dedi,
o Nasıralı İsa bu yeri yok edecekmiş ve
Musa'nın bize verdiği adetlerini
değiştirecekmiş."
15
Parlamentoda oturanlar da, hepsi
gözlerini Stefanus'un üzerine diktiler. Ve
gördüler, onun yüzü bir melek yüzüne
benzerdi.

hangi millete esirlik yapacaklar,
ben kendim o milleti davalayacam.
Ondan sonra oradan çıkıp bana bu
yerde tapacaklar.'
8
Allah İbrahim'e anlaşma için sünneti
verdi. Böylelikle İbrahim İshak'ın
babası oldu. Onu sekiz günlük iken
sünnet etti. İshak, Yakub'un babası
oldu. Yakup da oniki dedemizin babası
oldu.
9

Bölüm 7
1

Allahevinin güdücüsü sordu:
"Bu sözler doğru mu?"
2
Stefanus da şöyle konuştu:
"Kardeşler ve babalar, bana kulak
verin!
Şanlı Allah, İbrahim dedemize
göründü, o hâlâ Mezopotamiya'da
iken, hani henüz Haran'a gitmeden
önce. 3 Ve ona dedi:
'Memleketinden ve hısımlarından
ayrıl, ve sana hangi memleketi
gösterecem, oraya git!'
4

Ondan sonra İbrahim, Kildanilerin
memleketinden ayrıldı ve Haran'a
yerleşti. Babası öldükten sonra da,
Allah onu oradan çıkarıp bu topraklara
getirdi,
nerede
siz
şimdi
oturuyorsunuz. 5 Allah ona bu toprakta
hiç bir miras vermedi, bir karış bile
vermedi. İbrahim'in kızanı yoktu, ve
Allah gene de ona söz verdi ki, o
toprağı kendisine ve kendisinden
sonraki evlatlarına mülk olarak
verecek. 6 Allah ona şöyle konuştu:
'Senin torunların yabancı bir yerde
gurbetçi olacak, ve dört yüz sene
esir olup çeki görecekler. 7 Ama

Dedelerimiz de Yusuf'u kıskanıp
Mısır'a sattılar. Ama Allah gene de
onunla birlikte idi. 10 Onu bütün
çekilerinden kurtardı. Ona Mısır'ın
kralı Firavun'un gözünde anlayış ve iyi
niyet verdi. O da onu bütün Mısır'ın ve
bütün evinin üzerine vezir yaptı.
11

Sonra bütün Mısır ve Kenan
topraklarında büyük kıtlık oldu.
Korkunç çekiler başladı. Dedelerimiz
artık ekmek bulamaz oldular. 12 Ama
Yakup işitince, hani Mısır'da buğday
varmış, dedelerimizi oraya birinci defa
yolladı. 13 İkinci gidişlerinde gene,
Yusuf kendini kardeşlerine bildirdi.
Böylelikle Firavun anladı, Yusuf'un
hanesi kimmiş. 14 Yusuf da haber
yollayıp babası Yakub'u ve bütün
cinsini çağırtırdı; hepsi yetmiş beş kişi
idiler. 15 Yakup da Mısır'a indi ve
orada geçindi. Dedelerimizin hepsi de
orada geçindi. 16 Ama dedelerimizin
bedenlerini oradan alıp Şekem'e
götürdüler. İbrahim orada Hamor'un
oğullarından bir bölük para için bir
mezar satın almıştı. İşte, dedelerimizin
bedenlerini oraya koydular.
17

Ama Allah İbrahim'e söz vermişti.
Ve ne vakıt o sözün yerine gelmesi
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yakınladı, Mısır'daki halk gittikçe
çoğalırdı. 18 Çak o zamana kadar, ne
vakıt başka bir kral Mısır'ın üzerine
kalktı. O da Yusuf'tan için bir şey
bilmezdi. 19 O, bizim halkımızı
kurnazca kullandı. Dedelerimize öyle
çeki çektirdi ki, lazımdı yeni doğan
kızanlarını atsınlar, artık yaşamasınlar.
20

O günlerde Musa doğdu. Gayet fazla
yakışıklı bir kızandı. Ve kendi
babasının evinde üç ay beslendi. 21
Ama dışarı atıldıktan sonra, Firavun'un
kızı onu yanına aldı ve kendi çocuğu
gibi baktı. 22 Musa, Mısırlıların bütün
bilgisinde yetiştirilmiş bir adamdı.
Hem sözde, hem işte çok kuvvetli bir
adamdı.
23

Ama kırk yaşına gelince, aklına
geldi,
kendi
kardeşleri
olan
İsraillilerini dolaşsın. 24 Ve ne vakıt
gördü, onlardan birisine haksızlık
yapılıyor, o adamı savunmaya başladı.
Kime karşı haksızlık yapıldı o adamın
intikamını almak için Mısırlı adamı
öldürdü. 25 Ve sandı ki, onun kardeşleri
anlayacak, hani Allah onun eliyle
onlara kurtuluş getireceydi. Onlar
gene, anlamadılar. 26 Ertesi gün, onlar
kavga yaparken, onların önüne çıktı.
Onları yavaşlıkla gene barıştırmaya
baktı. Dedi ki,
'Erkekler, siz kardeşsiniz, ne için
birbirinizi vuruyorsunuz?'
27
Ama komşusunu döven adam
Musa'yı kakıp dedi:
'Seni üzerimize kim çorbacı ve hakim
yaptı? 28 Galiba niyetin var, nasıl
dün o Mısırlıyı öldürdün, beni de
öldüresin.'
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29

Bu lafın üzerine Musa kaçtı. Ve
gidip Midiyan devletinde gurbetçilik
yaptı. Orada iki çocuğun babası oldu.
30

Kırk sene geçti. Ondan sonra, yanan
bir çalının yalınında, Musa'ya bir
melek göründü. Bu, Sina Dağı'ndaki
ıssız yerlerde oldu. 31 Musa ona
bakınca, o görünüşe hayret etti. Daha
yakından bakmak için yaklaştı. O vakıt
Rabbin sesi ona geldi:
32
'Ben dedelerinin Allahıyım.
İbrahim'in ve İshak'ın ve Yakub'un
Allahı benim.'
Musa da korkudan titredi ve kuraj
bulamadı baksın. 33 Rab ona dedi:
'Ayaklarından çarıkları çıkar, çünkü
durduğun yer kutsal topraktır. 34
Ben elbette gördüm, halkım
Mısır'da ne kadar çeki çekiyor.
Onların inlemelerine kulak verdim.
Ve şimdi onları kurtarmak için
indim. Gel de, seni Mısır'a
yollayayım.'
35

Bu Musa, hani ondan yüz
çevirmiştiler, ona 'Seni üzerimize kim
çorbacı ya da hakim yaptı'? demişlerdi,
bu Musa Allahın gönderdiği adamdı.
Allah onu hem güdücü, hem kurtarıcı
yaptı, ve onun için Musa'ya çalının
içinden görünen meleği kullandı. 36
Evet bu adam halkı Mısır'dan çıkardı.
Mısır'da, Kızıldeniz'de ve ıssız
yerlerde kırk sene boyunca mucizeler
ve nişanlar yapatı.
37

Bu aynı Musa İsrailoğullarına dedi
ki,
'Allah size kardeşlerinin arasından
benim gibi bir peygamber
kaldıracak'.
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38

Bu aynı Musa toplulukla birlikte
ıssız yerlerde idi. Sina Dağı'nda daha
büyük kendisine konuşan melekle
birlikte idi. Dedelerimizle birlikte idi.
O, bize ulaştırmak için, diri sözler aldı.
39

Dedelerimiz istemediler ona boyun
eğsinler. Onu reddettiler. Yüreklerinde
Mısır'a döndüler. 40 Ve Harun'a
dediler:
'Bizim için Allahlar yap, bizim
önümüzden gitsinler. Çünkü bu
Musa var ya, hani bizi Mısır'dan
çıkaran, ona ne oldu bilmiyoruz'
41
O vakıt bir dana yaptılar, o puta
kurban kestiler. Ellerinin yaptıklarıyla
sevindiler. 42 Ama Allah onlardan yüz
çevirdi, onları kendi haline braktı.
Öyle ki, gökteki yıldızlara hizmet
etsinler.
Aynı
peygamberlerin
kitabında yazıldığı gibi:
'Verdiğiniz adaklar, kestiğiniz
kurbanlar benim için değildi, ey
İsrail halkı! 43 Hayır, siz Moloh'un
evini ve Refan adındaki tanrının
yıldızını taşıdınız. Tapmak için
yaptığınız eşyaları taşıdınız. Ben de
sizi Babil'in ötesine götürecem.'

Allahı için oturacak bir yer bulsun. 47
Ama Allaha ev yapan Süleyman oldu.
48

Gene de en yükseklerde Olan ellerle
yapılmış evlerde oturmaz. Aynı
peygamberin dediği gibi:
49
Rab diyor: 'Gökyüzü benim kral
iskemlemdir,
Yeryüzü de ayaklarıma basamaktır,
Siz bana nasıl bir ev yapacanız?
Ya da uzanacak yerim neresi?
50
Bütün bunları yapan, benim elim
değil miydi?'
51

Siz dik kafalılar, yürekleriniz ve
kulaklarınızda sünnetsiz olan adamlar!
Siz her daim Kutsal Ruh'a karşı
gidiyorsunuz. Dedeleriniz nasıl yaptı,
siz de aynısını yapıyorsunuz. 52
Dedeleriniz peygamberlerin hangisine
fenalık yapmadılar ki? O peygamberler
önceden bildirdiler, 'Doğru Olan'
gelecek diye. Onu bildirenlerin katilleri
dedeleriniz idi ve Onun kendisini ele
verenler, Onun katilleri şimdi siz
oldunuz. 53 Siz Allah kanununu
meleklerin elleriyle aldınız, ama gene
de onu tutmadınız."
Stefanus'u taşlıyorlar

44

Dedelerimizde ıssız yerlerde
'Şahitlik külübesi' vardı. Musa'ya
Konuşan ona buyurmuştu onu yapsın.
Musa'da onu görmüş olduğu planına
göre yaptı. 45 Dedelerimiz onu aldılar.
Sonra Allah birkaç millet onların
önünden kovdu, onların topraklarını da
dedelerimize verdi. Onlar da o 'şahitlik
külübesini' Yeşu ile birlikte buralara
getirdiler. Ve Davud'un zamanına
kadar burada kaldı. 46 Davut da Allahın
hoşuna gitti ve yalvardı, Yakub'un

54

Bunu işitince, kudurdular ve
Stefanus'a karşı dişlerini gıcırdatırdılar.
55
Ama o, Kutsal Ruh'la doldu, gözlerini
göke dikip Allahın şanlılığını gördü. Ve
gördü, İsa nasıl Allahın sağ tarafında
durdu. 56 Ve dedi:
"Bakın, ben görüyorum, nasıl gök açık
duruyor ve İnsanoğlu nasıl Allahın sağ
tarafında duruyor."
57

Bunun üzerine yüksek sesle
bağırdılar, kulaklarını tıkayıp hepsi bir
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anda kendilerini onun üstüne attılar. 58
Onu kasabadan dışarı çıkarıp taşlamaya
başladılar. Şahitler de kaftanlarını
çıkarıp Saul adında genç bir adamın
ayaklarının dibine braktılar. 59 Stefanus'u
gene, taşlamaya devam ettiler. O da
sonra Rabbi çağırıp dedi:
"Ya Rab İsa, ruhumu kabul et!"
60
Dizlerinin üstüne düşüp yüksek sesle
şöyle bağırdı:
"Rab, bu günahı onlara sayma!"
Ve bunu söyledikten sonra uykuya daldı.

Bölüm 8
Bütün topluluğa baskı
1

Saul da onu öldürmeye razı gelmişti.

O günde Yeruşalim'deki topluluğa
karşı büyük bir eziyet başladı.
Apostollardan başka, hepsi Yahudiye ve
Samiriye sancaklarına dağıldılar. 2
Allahtan korkan bazı adamlar da
Stefanus'u gömdüler, ve sonra ondan için
yüksek sesle yas tuttular. 3 Saul da
topluluğu kırıp dökmeye başladı. Evden
eve gezip, kadın erkek demeden, onları
mapusa attırdı.
Filip Samiriye'de
4

Böylelikle dağılmış olan imanlılar her
yeri dolaşıp 'haberi' yaydılar. 5 Filip de
Samiriye kasabasına indi ve oradakilere
Mesihi bildirmeye başladı. 6 Halk da,
Filip'in sözlerini işitince, onlara bir tek
adam gibi, kulak astı. Hem de Filip'in
yaptığı mucizelerini gördüler. 7 Çünkü
bir sürü mundar ruhlu kişilerden kötü
ruhlar yüksek sesle bağırıp çıkardı.
204

Birçok sakat ve topal kişiler de iyileşti.
Ve kasabada büyük sevinç oldu.

8

Büyücü Simun
9

O kasabada gene, Simun adında bir
adam vardı. Daha evel, kasabada
büyücülük yapmıştı. Kendini büyük
getirirdi ve halkı şaşkınlık içinde
brakırdı. 10 Küçük büyük, hepsi ona
dikkat ederdiler. Dediler:
"'Allahın büyük kuvveti' dedikleri bu
adamdır!"
11
Halkı uzun zamandan beri yaptığı
büyücülükle şaşkınlık içinde brakmıştı.
Onun için adama dikkat çevirirdiler. 12
Ama Filip onlara Allahın krallığından
için 'iyi haberi' ve İsa Mesihin adını
bildirdi. Buna iman edince, kadın erkek,
hepsi vaftiz oldular. 13 Simun'un kendisi
bile iman etti. Vaftiz olduktan sonra
Filip'le birlikte devam etti. Ve ne vakıt
gördü, ne kadar büyük mucizeler ve
nişanlar yapılırdı, hep şaşkınlık içinde
kaldı.
14

Yeruşalim'deki apostollar öğrendiler
ki, Samiriye halkı Allahın haberini kabul
ettiler. Bunun üzerine Petrus ve
Yuhanna'yı onlara gönderdiler. 15 Onlar
da oraya inip oradakiler için dua ettiler,
Kutsal Ruhu alsınlar diye. 16 Çünkü
Kutsal Ruh henüz onların hiç birinin
üzerine inmemişti. Sade Rab İsa'nın
adına vaftiz olmuşlardı. 17 O vakıt
onların üzerine ellerini koydular. Onlar
da Kutsal Ruhu aldılar.
18

Ama Simun gördü, nasıl Kutsal Ruh
verildi,
hani
apostolların
el
koymalarıyla. O vakıt onlara para
vermeye kalktı. 19 Dedi ki,
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"Bana da aynı kuvveti verin. Öyle ki,
ben her kimin üzerine ellerimi
koyarsam, o da Kutsal Ruhu alsın."
20
Ama Petrus ona şöyle konuştu:
"Paran seninle birlikte yok olsun! Sen
sanıyorsun, Allahın vergisini parayla
alacan. 21 Bu işin içinde ne hakkın ne
de payın var. Çünkü Allahın önünde
yüreğin doğru değildir. 22 Onun için, bu
kötülüğünden tövbe et. Rabbe yalvar,
eger mümkünse, senin yüreğindeki
istek bağışlansın. 23 Çünkü fark
ediyorum, senin içinde yılan otalağı
var ve kötülüğe mapusçusun."
24
Ama Simun cevap verip dedi:
"Siz Rabbe yalvarın benden için,
söylediğiniz şeylerden başıma bir şey
gelmesin."
25

Böylelikle Petrus'la Yuhanna şahitlik
yapıp Rabbin sözünü bildirdiler. Ondan
sonra Yeruşalim'e dönmek için yola
çıktılar. Ve Samiriyelilerin birçok
köylerinde 'iyi haberi' yaydılar.
Filipus ve Etiyopiyalı
26

Ama Rabbin bir meleği Filip'e şöyle
konuştu:
"Kalk, güneye doğru, Yeruşalim'den
Gaze'ye inen yola git!" (O yol ıssız
yerlerden geçiyor).
27
Filip de kalkıp oraya gitti. Ve işte,
orada Etiyopiyalı bir vezir bulundu.
Etiyopiyalıların kraliçesi Kandake'nin
sarayında görevli idi, bütün devlet
haznesine bakardı. Allaha tapmak için
Yeruşalim kasabasına gelmişti. 28 Şimdi
dönmekte idi, ve faytonunda oturup
peygamber İşaya'nın kitabını okumakta
idi 29 Ruh da Filip'e dedi:
"Git, faytona bin."

30

Filip faytona erişince işitti, adam nasıl
peygamber İşaya'dan okuyor ve dedi:
"Okuduğun şeyleri anlıyor musun."
31

Adam da dedi:
"Eh, birisi bana yol göstermedi mi,
nasıl anlayacam?"

Ondan sonra Filip'i çağırdı, binip
yanına otursun. 32 Adamın Kutsal
Kitap'tan okuduğu parça da şuydu:
"Koyun gibi boğazlanmaya getirildi.
Kuzu kırkıcıların önünde nasıl
suskun durursa,
Aynı onun gibi, O da ağzını açmadı.
33
Kendini alçaltmakla Onun cezası
kaldırıldı.
Onun kuşağına kim haber verecek,
Çünkü Onun hayatı yeryüzünden
silindi."
34

Vezir de cevap verip Filip'e dedi:
"Yalvarırım, söyle bana: peygamber
kimden için konuşuyor - kendisinden
için mi, yoksa başkasından için mi?"

35

Filip de o ayetten başlayarak ona İsa'yı
bildirmeye başladı.
36

Yollarına devam ederken, bir sudan
geçtiler. O zaman vezir dedi:
"Te bak, su! Ne engel var vaftiz
olayım."
37
(Filip dedi:
"Bütün yüreğinle iman ettin mi, vaftiz
olabilirsin."
Adam da cevap verip dedi:
"İsa Mesih Allahın Oğlu'dur - buna
iman ediyorum.")
38
Vezir buyurdu, fayton durdurulsun.
Hem Filip hem de vezir ikisi de suya
indiler. Filip de onu vaftiz etti. 39 Sudan
çıkınca, Rabbin Ruhu Filip'i alıp
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götürdü. Vezir de onu göremez oldu,
ama yoluna sevinçle devam etti. 40 Filip
gene,
kendini
Azot
kasabasında
buluverdi. Bütün oralarını gezmeye
başladı. Her kasabada 'iyi haberi'
bildirdi, çak Kayseriye'ye gelene kadar.

Bölüm 9
Saul İsa'yı görüyor
1

Saul gene, Rabbin öğrencilerine karşı
korkuturmalar ve ölüm solumaya devam
etti. Böylelikle Allahevinin güdücüsüne
gitti. 2 Ona yalvardı, Damask
kasabasındaki duahanelerine mektuplar
yazsın. İstedi, erkek olsun kadın olsun, o
yola bağlı olan kişileri bulunca, onları
yakalatırıp Yeruşalim'e getirsin.
3

Ve öyle oldu ki, o yolculuk yaparken,
tam Damask kasabasına yaklaşmışken,
birdenbire gökten bir şafaklık onun
etrafını aydınlatırdı. 4 Yere düştü ve
işitti, bir ses ona nasıl konuştu:
"Saul, Saul! Ne için bana fenalık
yapıyorsun?"
5
Saul da dedi:
"Ya Efendimiz, sen kimsin?" "Ben İsa'yım. Sen bana fenalık
yapıyorsun. 6 Ama şimdi kalk,
kasabaya gir ve ne yapman lazım, sana
bildirilecek."
7
Saul'la birlikte yolculuk yapan
adamların dilleri tutuldu ve donup
kaldılar. Sesi işittiler ama kimseyi
göremediler. 8 Saul da yerden kalktı.
Gözleri açık idi, ama gene de bir şey
göremedi. Onu elinden tutarak Damask
kasabasının içine getirdiler. 9 Üç gün
206

gözleri görmedi. O zamanın içinde ne
yedi ne de içti.
10

Şimdi, Damask kasabasında Ananiya
adında bir öğrenci vardı. Rab ona bir
görüntüde konuşup,
"Ananiya" dedi.
O da, "Evet, Rab, buradayım" dedi.
11
Rab da ona şöyle konuştu:
"Kalk, 'Düz Sokak' denilen sokağa,
Yahuda'nın evine git. Orada Saul
adında Tarsuslu bir adamı sor, çünkü
işte, dakkada dua ediyor. 12 Hem de bir
görüntüde gördü, nasıl Ananiya adında
bir adam içeri girip ellerini onun
üzerine koyuyor, gözleri yeniden
görsün."
13
Ama Ananiya şöyle cevap verdi:
"Ya Rab, bu adamdan için çok
kişilerden işittim, hani Yeruşalim'deki
kutsallara ne kadar zarar getirdi. 14
Allahevinin güdücülerinden de izin
almış, burada her kim senin adını
çağırırsa, onların hepsini yakalatırsın."
15
Ama Rab ona dedi:
"Git, çünkü onu bir maşa gibi seçtim,
benim adımı Allahsız milletlere ve
krallara ve İsrail oğullarına getirsin. 16
Ben gösterecem ona, benim adımdan
için ne kadar çeki çekecek."
17

Ananiya dışarı çıkıp öbür eve girdi.
Saul'un üzerine ellerini koyup dedi:
"Saul kardeş, buraya gelirken yolda
sana Rab İsa göründü. O beni yolladı,
gözlerin yeniden görsün ve Kutsal
Ruhla dolasın diye."
18
Ve dakkada Saul'un gözlerinden pullar
gibi bir şey düştü, o da yeniden görmeye
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başladı. Sonra kalkıp vaftiz oldu.
Ekmek yedi ve canlandı.

19

Birkaç gün Damask kasabasındaki
öğrencilerin yanında kaldı. 20 Hemen
başladı, duahanelerde İsa'yı bildirsin; "O
Allahın Oğlu'dur" derdi. 21 Onu
sesleyenler hayret içinde kalıp dediler:
"Bu aynı adam değil mi, hani
Yeruşalim'de o adı çağıranları yok etti
ve buraya da geldi, onları yakalatırıp
Allahevinin
güdücülerinin
önüne
çıkarsın?"
22

Saul da gittikçe kuvvetlenirdi. Kesin
olarak gösterirdi ki, İsa Mesihtir, ve
böylelikle Damask kasabasında oturan
Yahudileri pesperişan ederdi. 23 Uzun
süre geçtikten sonra, Yahudiler bir araya
gelip saklı bir plan kurdular, Saul'u yok
etsinler. 24 Ama Saul'un bu plandan
haberi oldu. Üstelik kasabanın kapılarını
gece gündüz kontrol ettiler, ne kadar onu
öldürsünler. 25 Öğrenciler gene, onu bir
büyük sepetin içine koyup kasaba
duvarının bir deliğinden aşağıya
sarkıtırdılar.
26

Saul Yeruşalim kasabasına gitti.
Öğrencilerinin arasına sokulmaya çalıştı,
ama hepsi ondan korktular. İnanmadılar,
açan o bir öğrenci oldu. 27 Bar-Nabas
gene, onu tutup apostolların yanına
getirdi. Onlara anlatırdı, Saul nasıl yolda
Rabbi gördü, nasıl Rab ona konuştu ve
Saul nasıl Damask kasabasında hiç
korkmadan İsa'nın adında konuştu. 28
Saul da apostollarla birlikte Yeruşalim
kasabasında serbestçe gezerdi ve Rabbin
adında korkusuzca konuşurdu. 29 Saul
hep Grekçe konuşan Yahudilerle
konuşup anlaşırdı. Onlar da baktılar onu

öldürsünler. 30 Öğrencilerin ne vakıt bu
meseleden için haberleri oldu, Saul'u
Kayseriye kasabasına kadar getirdiler,
oradan da Tarsus'a gönderdiler.
31

Böylelikle bütün Yahudiye, Celile ve
Samiriye sancaklarındaki topluluklar
rahat ettiler. Rab korkusu ve Kutsal
Ruhun kurajı ile ilerleyp devam ettiler ve
gittikçe büyüdüler.
Eneyas ve Ceylan
32

Ve öyle oldu ki, Petrus bütün
oralarını gezerken, Lidda kasabasındaki
kutsallara da uğradı. 33 Orada Eneyas
adında bir adam buldu. O, inmeli olup
sekiz seneden beri yatalak idi. 34 Petrus
ona dedi:
"Eneyas, İsa Mesih seni iyileştiriyor.
Kalk, yatağını topla."
O da dakkada kalktı. 35 Lidda ve
Şaron'da oturanların hepsi adamı
görünce Rabbe döndüler.
36

Yafa kasabasında da Tabita adında
bir öğrenci vardı (bu adın anlamı grekçe
'Dorkas', türkçe gene 'Ceylan'). O
kadının hayatı, iyilik yapmak ve yardım
etmekle doluydu; hep öyle işlerle
uğraşırdı. 37 O günlerde hastalığa düşüp
öldü. Onu yıkadıktan sonra yukarıki
odaya koydular. 38 Ama Lidda kasabası
Yafa kasabasına yakındı. Öğrencilerin de
haberleri oldu, Petrus orada bulunuyor
diye. Onun için ona iki adam yollayıp
şöyle yalvardılar:
"Haydi hiç oyalanma, bize gel."
39

Petrus da kalkıp onlarla gitti. Oraya
varınca, onu yukarıki odaya getirdiler.
Bütün dul kadınlar da Petrus'un yanında
durup ağlardılar. Ona bütün kaftanları ve
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entarileri gösterdiler, hani Ceylan hâlâ
onlarla birlikte iken onları dikmişti. 40
Ama Petrus onların hepsini dışarı
yolladı. Ondan sonra diz çöküp dua etti.
Sonra ölüye döndü ve dedi:
"Tabita, kalk!"
O da gözlerini açtı ve Petrus'u görünce
doğruldu. 41 Petrus da ona elini uzattı ve
onu aya kaldırdı. Sonra da kutsalları ve
dul kadınları çağırtırıp onlara Ceylan'ı
canlı olarak gösterdi.
42

Bu mesele bütün Yafa kasabasında
yayıldı ve çok kişi Rabbe iman etti. 43
Ondan sonra Petrus uzun bir zaman Yafa
kasabasında, Simun adında bir dericinin
yanında kaldı.

Bölüm 10
Korneliyus Petrus'u çağırıyor
1

Şimdi, Kayseriye kasabasında
Korneliyus adında bir adam vardı. O bir
yüzbaşı ve 'İtaliyan' lağaplı bölüğün başı
idi. 2 O bütün hanesi ile birlikte, Allahı
sayardı ve Ondan korkardı. Yahudi
halkına çok para yardımı yapardı ve her
daim Allaha dua ederdi. 3 Saat öğleden
sonra üçe doğru bir görüntüde Allahın
bir meleğini açık açık gördü. Melek içeri
girip onun yanına geldi ve ona,
'Korneliyus' dedi.
4
Korneliyus gözlerini ona dikip büyük
telaşla dedi:
"Ya efendimiz, mesele ne?"
Melek de ona dedi:
"Senin duaların ve yaptığın yardımlar
Allahın önüne kadar yükselip anıldılar.
5
Şimdi de birkaç adam Yafa
208

kasabasına yolla, Simun adında bir
adamı çağırtır, (onun başka bir adı
Petrus'tur). 6 Simun adında bir
dericinin yanında kalıyor. Onun evi de
deniz kenarındadır".
7

Korneliyus'a
konuşan
melek
kayboldu. Ondan sonra Korneliyus
hizmetçilerinden iki kişi bir de Allahı
sayan bir askeri yanına çağırdı. Onlar her
daim ona hizmet ederdiler. 8 Onlara
bütün bu meseleyi bildirdi ve sonra
onları Yafa kasabasına yolladı.
Petrus'un görüntüsü
9

Ertesi gün, onlar yolda iken, tam
kasabaya yaklaşmışken, Petrus öğlen
saat onikiye doğru, dua etmek için evinin
üstüne çıktı. 10 Acıkınca da yemek istedi.
Evdekiler öğlenliği hazırlarken, Petrus
kendinden geçti. 11 Gördü, nasıl gök açık
durdu ve büyük bir çarşafa benzeyen bir
şey indi. Dört köşesinden tutulup yere
kadar indirildi. 12 Onun içinde türlü çeşit
dört ayaklı hayvanlar, yeryüzünde
sürünen malükler ve gökteki kuşlar
bulunurdu. 13 Ve ona bir ses geldi:
"Petrus, kalk, kes de ye!"
14
Ama Petrus dedi:
"Rab, bu hayatta olamaz! Makbul
olmayan ve mundar bir şey şimdiye
kadar hiç yemedim!"
15
Ona ikinci defa bir ses geldi:
"Allah bir şey temizledi mi, sen onu
artık mundar sayma!"
16
Bu mesele üç defa oldu. Onun
arkasından çarşaf hemen göke çekildi.
17

Petrus'un kafası alak bulak olmuştu.
Görmüş olduğu görüntünün anlamı nedir
diye şaş baş kaldı. Tam o anda, işte,
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Korneliyus'un adamları sora sora
Simun'un evini bulup kapıya kadar
geldiler. 18 Yüksek sesle sordular, acaba
Petrus lağaplı Simun adında biri burada
kalıyor mu, diye.
19

Petrus daha o görüntüden için alıp
verirken, Ruh ona dedi:
"Bak, üç adam seni arıyor. 20 Sen de
kalk, aşağı in, hiç çekinmeden onlarla
git. Çünkü ben kendim onları
gönderdim."
21
Petrus da inip adamların yanına gitti
ve dedi:
"Evet, aradığınız kişi benim. Ne iş için
geldiniz?"
22
Ona şöyle konuştular:
"Korneliyus adında bir yüzbaşı var. O,
doğru ve Allahtan korkan bir adamdır.
Bütün Yahudi milleti ondan için iyi
şeyler konuşuyor. Allah ona kutsal bir
melekle buyurdu, sana haber yollasın,
onun evine gelesin, o da senin
ağzından bir haber işitsin."
23
Bunun üzerine Petrus onları içeri
buyurup misafir etti.
Ertesi gün de kalkıp onlarla birlikte
yola çıktı. Yafa'dan da kimi kardeşler
ona eşlik ettiler. 24 Bir gün sonra
Kayseriye'ye vardılar. Korneliyus zaten
onu beklerdi, hem de bütün hısımlarını
ve yakın arkadaşlarını çağırmıştı. 25
Petrus onun evine girerken, Korneliyus
onu karşıladı ve onun ayaklarının dibine
düşüp secde kılmaya başladı. 26 Ama
Petrus onu ayağa kaldırıp dedi:
"Kalk, ben de sade bir insanım."

27

Konuşa konuşa evin içine girdi ve
orada bir sürü kişi toplanmış buldu. 28
Onlara şöyle konuştu:
"Siz kendiniz biliyorsunuz, Yahudi bir
adam için yasaktır, bir yabancı ile işi
olsun, ya da onu ziyaret etsin. Ama
Allah bana gösterdi, hiç bir insana
'makbul değil' ya da 'mundar'
demeyeyim. 29 Te, onun için ne vakıt
çağırıldım, hiç bir şey söylemeden
geldim. Ve şimdi soruyorum, beni ne
için çağırdınız?"
30
Ve Korneliyus şöyle konuştu:
"Dört gün önce aynı saatte, öğleden
sonra saat üçte evimde dua etmekte
idim. Ve işte, şıllak rubalı bir adam
önümde durdu. 31 Ve dedi: 'Korneliyus,
duaların işitildi ve yaptığın yardımlar
Allahın önünde anıldı. 32 Onun için
Yafa kasabasına haber gönder ve
Petrus lağaplı Simun'u çağırtır, sana
kadar gelsin. O, derici Simun'un evinde
deniz kenarında kalıyor.' 33 Böylelikle
sana hemen haber yolladım, sen de bu
iyiliği yaptın da geldin. Evet, biz
burada hepimiz Allahın önünde
toplandık. İstiyoruz, Allah sana ne
buyurmuşsa sonuna kadar işitelim".
34
Petrus da ağzını açıp şöyle konuştu:
"Artık kesin anladım ki, Allah insan
ayırmaz. 35 Ama her millette Allahtan
korkan ve doğruyu yapan kişi Ona
makbuldur.
36
O, İsrail oğullarına bir haber yolladı,
İsa Mesih herkesin Rabbidir, ve Onun
ağzından barışı bildirdi. 37 Siz kendiniz
biliyorsunuz,
bütün
Yahudiye
sancağında
olup
bitenleri.
Biliyorsunuz, bu mesele Yahya'nın
bildirdiği vaftizinden sonra, Celile'den
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başladı. 38 Nasıralı İsa'dan için
haberiniz var: Allah Onu nasıl Kutsal
Ruh ve kuvvetle meshetti. Nasıl her
tarafı gezip iyilik yaptı, Şeytan'ın
krallığında olanların hepsini iyileştirdi.
Çünkü Allah Onunla birlikte idi.
39
İsa, Yahudilerin memleketinde ve
Yeruşalim kasabasında her ne yaptıysa,
biz onun şahitleriyiz. Ve sonra Onu bir
tahtaya asıp öldürdüler. 40 Ama Allah
Onu üçüncü günde diriltirdi ve öyle
yaptı, O görülsün. 41 Bütün halka
görünmedi. Allah çok önceden şahitler
seçti, işte onlara göründü. O şahitler
biziz. Evet, o ölülerden dirildikten
sonra, biz Onunla birlikte yedik içtik.
42
Ve bize buyurdu, halka şu haberi
bildirelim, çok ciddi olarak şöyle
şahitlik yapalım: Allah bir kişiye vazife
verdi, yaşayanları ve ölüleri davalasın ve o kişi İsa'dır. 43 Bütün peygamberler
Ondan için şahitlik yapıyorlar, her kim
Ona iman ederse, Onun adıyla
günahlarının
bağışlanmasını
kazanacak."
44

Petrus daha bu sözleri konuşurken,
Kutsal Ruh bu haberi sesleyenlerin
hepsinin üzerine indi. 45 Petrus'la birlikte
gelen bütün Yahudi imanlılar şaş baş
kaldılar. Çünkü Kutsal Ruh bahşiş olarak
Allahsız milletlerin üzerine de döküldü.
46
Çünkü işittiler, nasıl öbürleri dillerde
konuşup Allahı yükseltirdiler.
Ondan sonra Petrus sözü alıp dedi:
"Madem aynı bizim gibi Kutsal
Ruhu almışlar, kim suyu zaptedecek
de, bunlar vaftiz olmasınlar?"
47
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Ve buyurdu, İsa Mesihin adıyla vaftiz
olsunlar. Sonra ona yalvardılar, birkaç
gün daha onların yanında kalsın.

Bölüm 11
Petrus meseleyi anlatıyor
1
Apostollar ve bütün Yahudiye
sancağındaki kardeşler öğrendiler ki,
Allahsız milletler de Allahın haberini
kabul etmişler. 2 Ve Petrus Yeruşalim
kasabasına gelince Yahudi olanlar ona
maana buldu.
3
"Sen sünnetsiz kişilere gittin, onlarla
birlikte yemek yedin."
dediler. 4 Petrus da sözü alıp bu meseleyi
onlara tek tek anlatmaya başladı:
5

"Yafa kasabasında bulunurdum ve
dua etmekte idim. O zaman kendimden
geçip bir görüntü gördüm: büyük
çarşafa benzeyen bir şey dört
köşesinden tutulup gökten aşağıya indi.
Tam üstüme kadar geldi. 6 Gözlerimi
ona
dikip
onu
inceledim.
Yeryüzündeki dört ayaklı hayvanlar,
yabani hayvanlar, sürünen malükler ve
havadaki kuşları gördüm. 7 Bir de bana
konuşan bir ses işittim: 'Petrus, kalk,
kes de ye!
8
Ama ben dedim: 'Bu, hayatta olamaz.
Ağzıma makbul olmayan ya da mundar
bir şey asla girmemiştir.'
9
Ama gökten ikinci defa bir ses geldi:
'Allah birşey temiz kıldı mı, sen onu
artık mundar sayma.' 10 Bu mesele üç
defa oldu. Ondan sonra herşey gene
göke çekildi.
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11

Ve işte, tam o dakkada kaldığım evin
önüne üç adam geldi. Onları Kayseriye
kasabasından bana gönderdiler. 12 Ruh
da bana dedi, hiç söz söylemeden
onlarla gideyim. Bu altı kardeş de
benimle birlikte idiler. Biz de adamın
evine girdik. 13 O da bize anlatırdı,
kendi evinde o meleği dururken
görmüş. Melek de demiş: 'Yafa
kasabasına haber yolla ve Petrus
lağaplı Simun'u buraya çağırtır. 14 O da
sana öyle sözler anlatıracak, sen hem
de bütün hanen onlarla kurtulacanız.'
15
Tam konuşmaya başladım, o vakıt
Kutsal Ruh onların üzerine indi, aynı
nasıl en başta bizim üzerimize inmişti.
16
O vakıt Rabbin sözünü aklıma
getirdim, hani hep derdi: 'Yahya suyla
vaftiz etti, siz gene, Kutsal Ruhla
vaftiz olacanız.' 17 Şimdi, madem Allah
onlara aynı vergiyi verdi, nasıl bize de
Rab İsa Mesihe iman ettikten sonra
verdi, ben kimim ki, Allaha karşı
gideyim?"
18

Bunu işitince yatıştılar ve Allahı
şanlayıp dediler.
"Demek, Allah yaşama götüren tövbeyi
Allahsız milletlere de verdi."
Antakya'daki topluluk

Yeruşalimdeki topluluk onlardan için
haber aldı ve bunun üzerine Bar-Nabas'ı
Antakya'ya yolladı.
23

Oraya varınca şahit oldu, Allah nasıl
bereketledi. O vakıt sevindi ve herkese
kuraj verdi, yürekten karar verip Rabbe
bağlı kalsınlar. 24 Çünkü iyi bir adamdı,
Kutsal Ruh ve imanla dolu idi.
Böylelikle bir sürü kişi Rabbe getirildi.
25

Sonra, Saul'u aramak için Tarsus
kasabasına çıktı. 26 Saul'u bulunca, onu
Antakya'ya getirdi. Ve öyle oldu, bütün
bir sene boyunca o topluluğa katıldılar
ve çok kişi öğretirdiler. Sefte olarak
Antakya
kasabasında
öğrencilere
'Mesihçi'k demeye başladılar.
27

O
zamanlarda
Yeruşalim
kasabasından
birkaç
peygamber
Antakya'ya geldi. 28 Onların arasında
Agabus adında biri vardı. O ayağa kalkıp
Ruhla gösterdi ki, mutlaka bütün dünya
üzerine büyük kıtlık gelecek (o da
Klavdiyus'un emperatorluk zamanında
oldu). 29 Öğrenciler de, karar verdi,
herkesin elinden ne kadar gelirse,
Yahudiye sancağında oturan kardeşlere
yardım göndersinler. 30 Onu yaptılar ve
Bar-Nabas ile Saul'un elinden ihtiyarlara
gönderdiler.

19

Stefanus'tan için büyük bir baskı
başladı. O sebepten dağılanlar çak
Finike, Kıbrıs ve Antakya'ya kadar
gittiler. Haberi Yahudilerden başka
kimseye bildirmediler. 20 Ama onların
arasında kimi Kıbrıslı ve Kireneli kişiler
vardı. Onlar başladı, Greklere de
konuşup Rab İsa'yı bildirsinler. 21 Ve
Rabbin eli onlarla birlikte idi. Çok kişi
iman edip Rabbe döndüler. 22

Bölüm 12
Petrus mapustan çıkıyor
1

O sıralarda kral Hirodes topluluktan
birkaç kişiyi yakalatırıp eziyet etti. 2
k
'Mesihçi' ya da Hristiyan
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Yuhanna'nın kardeşi olan Yakub'u da
kılıçla öldürtürdü. 3 Hirodes fark etti ki,
Yahudiler bundan çok memnun kaldılar,
ve böylelikle Petrus'u da yakalatırmaya
kalktı. O günlerde Mayasız Ekmekler
Bayramı idi. 4 Hirodes Petrus'u
yakalatırıp mapusa attırdı. Onun başına
dört takım asker koydu, onu kollasınlar.
Hirodes'in
niyeti
vardı,
Fısıh
Bayramından sonra Petrus'u halkın
önüne çıkarsın.
5

Petrus mapusta kapalı iken, topluluk
ondan için Allaha durmadakka dua
ederdi.
6

Tam ne vakıt Hirodes istedi, onu
halkın önüne çıkarsın, ondan evelki
gece, Petrus iki askerin ortasında
uyurdu. İki zincirle bağalı idi ve kapının
önünde
bekçiler
durup,
mapusu
kollardılar. 7 Ve işte, birdenbire Rabbin
bir meleği göründü. Odanın içinde
parlayan bir şafaklık vardı. Melek
Petrus'un yan tarafını dürtüp onu
uyantırdı.
"Çabuk kalk!" dedi.
Bunun üzerine zincirler Petrus'un
elinden düştü.
8
Melek ona dedi:
"Kuşağını bağala ve pabuçlarını giy!"
Petrus da öyle yaptı. Melek gene dedi:
"Kaftanını giy ve arkamdan gel."
9
Petrus dışarı çıktı ve meleğin
arkasından gitti. Hiç anlamadı, meleğin
yaptığı sahidir; sandı, bir görüntü
görüyor. 10 Birinci bekçiyi geçtiler, ikinci
bekçiyi geçtiler ve kasabaya açılan
demirli kapıya kadar geldiler. O da
kendiliğinden açıldı. Dışarı çıkıp
sokağın sonuna kadar yürüdüler.
212
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Dakkada melek Petrus'un yanından
ayrıldı. 11 Petrus kendine gelince dedi:
"Artık kesin anladım ki, Rab kendi
meleğini gönderip beni Hirodes'in
elinden kurtardı, Yahudi halkının
beklediği şeylerden kurtardı."
12
Biraz düşündü ve Meryem'in evine
gitti (o, Markos lağaplı Yuhanna'nın
anası idi). Orada çok kişi toplanıp dua
ederdiler. 13 Petrus avlunun kapısını
kaktı. O zaman Roda adında bir hizmetçi
kız kapıyı açmaya geldi. 14 Petrus'un
sesini tanıdı, ama o kadar sevinçli idi ki,
kapıyı açmadan içeri koştu. Petrus
kapının önünde duruyor, diye haber
verdi. 15 Ona dediler:
"Sen çıldırmışsın!"
Kız gene dediğinde dururdu. O zaman
dediler:
"Galiba onun meleğidir."
16
Petrus da kapıyı kakmaya devam etti.
Kapıyı açıp onu gördüler ve şaş baş
kaldılar. 17 Petrus elini kaldırdı, sussunlar
diye. Onlara anlatırdı, Rab onu nasıl
mapustan çıkardı. Ve dedi:
"Bu meseleyi Yakub'a ve kardeşlere
anlatırın."
Ondan sonra ayrıldı, başka yere gitti.
18

Sabah olunca askerlerin arasında
büyük karışıklık çıktı, acaba Petrus'a ne
oldu diye. 19 Hirodes de onu araştırdı
ama bulamadı. Bekçileri sorguya çekti
ve buyurdu, öldürülmeye götürülsünler.
Hirodes'in ölümü
Ondan sonra Yahudiye'den Kayseriye
kasabasına gitti, zamanını orada geçirsin.
20
Tirus ve Sidon kasabalarının halkına
çok kızmıştı. Ama Hirodes'in saray
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güdücüsü olan Vlastos'u kendi tarafına
çektiler. Ondan sonra hep birlikte
Hirodes'e gittiler, barış dilemeye. Çünkü
Hirodes'in devleti onların devletine
yiyenti verirdi.
21

Bir gün karar verdiler, o zaman
Hirodes krallık rubalarını giyiyip krallık
iskemlesinde oturdu. Ve başladı, onlara
bir konuşma yapsın. 22 Halk da şöyle
bağırmaya başladı:
"Bu bir insanın sesi değil, bu tanrı
sesi!"
23
Ama Hirodes Allahı şanlamadı, ve
Rabbin bir meleği onu dakkada vurdu.
Ondan sonra kurtlar onu yiyip bitirdi; en
sonunda öldü.
24
Rabbin sözü büyümeye ve
çoğalmaya devam etti. 25 Bar-Nabas ve
Saul işlerini bitirip Yeruşalim'den
döndüler. Yanlarına Markos lağaplı
Yuhanna'yı da aldılar.

Bölüm 13
Bar-Nabas ve Saul gönderiliyor
1

Antakya'daki topluluğun içinde
peygamberler ve muallimler vardı:
- Bar-Nabas,
- Simeon (onun lağabı 'Niger' idi)
- Lukiyus (o Kirene sancağından idi)
- Manaen (sancak kralı Hirodes ile
birlikte büyüdü)
- ve Saul.
2
Onlar oruç tutup Rabbe hizmet ettiler.
O vakıt Kutsal Ruh şöyle konuştu:
"Bana Bar-Nabas'ı ve Saul'u ayırın.
Ben onları bir iş için çağırdım."

3

Ondan sonra oruç tutup dua ettiler. Ve
ellerini onların üzerine koyuyup onları
yolcu ettiler.
Kıbrıs'ta
4

Böylelikle Kutsal Ruh onları
göndermiş oldu. Selefkiye kasabasına
indiler, oradan da gemiyle Kıbrıs'a
gittiler. 5 Salamis kasabasına gelince
Yahudilerin duahanelerinde Allahın
haberini bildirmeye başladılar. Yuhanna
onların yardımcısı idi.
6

Bütün adayı boydan boya geçip Pafos
kasabasına geldiler. Orada Bar-Yesus
adında bir Yahudi buldular. O bir
büyücü ve yalancı peygamber idi. 7 Bu
adam adanın güdücüsünün yanına
sokulurdu. Onun adı Sergiyus Pavlus idi
ve çok akıllı biriydi. Bar-Nabas'la Saul'u
çağırtırıp Allahın haberini işitmek istedi.
8
O büyücü 'Elimas' gene, (o ad zaten
büyücü demektir), onlara karşı gitti ve
adanın
güdücüsünü
imandan
vazgeçirtirmeye baktı.
9

Ama Saul (o, Pavlus olarak da
tanınıyor) Kutsal Ruh'la dolup gözlerini
ona dikti. 10 Ve dedi:
"Seni Şeytan evladı, her türlü
doğruluğun düşmanı! Sen bütün
dolandırıcılık
ve
duygusuzlukla
dolusun. Sen ne vakıt vazgeçecen,
Rabbin doğru yollarını eğriltirmekten?
11
Ve şimdi bak, Rabbin eli senin
üzerindedir. Kör olacaksın, bir vakıt
için güneşi görmeyeceksin!"
Dakkada adamın üzerine duman ve
karanlık çöktü. Sağa sola döndü, ve kişi
aradı, onu elinden tutsun. 12 Adanın
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güdücüsü bu olanları görünce, Rabbin
öğretişine hayran kaldı ve iman etti.
Pisidiya Antakyası'nda
13

Pavlus arkadaşlarıyla birlikte gemiye
binip Pafos'tan Pamfiliya sancağındaki
Perge kasabasına gitti. O vakıt Yuhanna
onlardan ayrılıp Yeruşalim'e döndü. 14
Perge'den
devam
edip
Pisidiya
Antakyası'na vardılar. Ve cumartesi
gününde duahaneye girip oturdular. 15
Musa'nın kanunu ve peygamberlerin
kitaplarından okundu. Ondan sonra
duahanenin güdücüsü onları çağırtırıp
dedi:
"Kardeşler, halk için kuraj verici bir
sözünüz varsa söyleyin."
16

Pavlus da ayağa kalkıp elini kaldırdı
ve şöyle konuştu:
"İsrail adamları ve Allahtan korkanlar!
Bana kulak verin!
17

Bu
İsrail
halkının
Allahı
dedelerimizi seçti. Mısır'da kalırken,
halkı kalabalık etti. Sonra onları
kuvvetli eliyle oradan çıkardı. 18 Kırk
sene boyunca ıssız yerlerde olanlara
dayandı. 19 Kenan topraklarında yedi
tane millet yok etti ve topraklarını
miras olarak dağıtırdı. Bütün bunlar
yakın dört yüz elli sene sürdü.
20

Ondan sonra onlara hakimler verdi,
çak peygamber Samuel'e kadar. 21 O
vakıt bir kral için yalvardılar. Allah da
onlara Kiş'in oğlu Saul'u verdi,
Benyamin cinsinden bir adam. O kırk
sene devam etti. 22 Allah onu ortadan
kaldırdı ve onların kralı olarak
Davud'u koydu. O adamdan için
şahitlik yapıp dedi:
214
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'Ben Yese'nin oğlu Davud'u buldum.
O, yüreğime göre bir adamdır ve
bütün istediğimi yerine getirecek.'
23

Allah nasıl söz vermişti, bu adamın
torunlarından İsrail halkına bir
kurtarıcı ortaya çıkardı, o da İsa'dır. 24
O gelmezden eveli, Yahya bütün İsrail
halkına bildirmişti, tövbe için vaftiz
olsunlar. 25 Yahya, yolunu sonuna
kadar devam etti ve hep şöyle derdi:
'Sizce ben neyim? Ben o kişi değilim!
Ama bakın, benden sonra biri geliyor,
benim hakkım bile yok, onun
ayaklarındaki pabuçlarını çözeyim.'
26

Kardeşler, İbrahim'in hanesinden
olan evlatlar ve aranızda Allahtan
korkanlar! Bu kurtuluş haberi bize
gönderildi. 27 Yeruşalim kasabasında
oturanlar ve onların güdücüleri Onu
tanıyamadılar. Her cumartesi günü
peygamberlerin sözleri okunuyor. Ama
onların sözlerini de anlamadılar ve
İsa'yı davalamakla onları yerine
getirdiler. 28 Aslında Onu öldürmek
için sebep bulamadılar, ama gene de
Pilatus'tan istediler, Ona ölüm cezası
verilsin. 29 Böylelikle Ondan için ne
yazılmışsa, hepsini yerine getirdiler.
Ondan sonra Onu haçtan indirip
mezara koydular. 30 Ama Allah Onu
ölülerden diriltirdi. 31 Ve haftalarca o
kişilere göründü, kim Onunla birlikte
Celile
sancağından
Yeruşalim'e
gelmişlerdi.
Onlar
da
şimdi
kendisinden için halka şahitlik
yapıyorlar.
32

Dedelerimize bir söz verildi ve o
sözden için size iyi haber bildiriyoruz:
33
Bizim için, hani onların evlatları
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için, İsa'yı diriltirmekle Allah bu sözü
yerine getirdi. Aynı ikinci Mezmur'da
yazıldığı gibi:
'Sen benim oğlumsun. Bugün ben
sana baba oldum.'
34
Evet, Onu ölülerden diriltirdi, artık
bir daha çürüklüğe dönmesin. Bu
temada Allah şöyle konuştu:
'Davud'a garanti ettiğim bereketleri
size verecem!'
35
Onun için başka Mezmurda şöyle
diyor:
' Sen izin vermeyecen ki, senin
Kutsal adamın çürüsün.'
36

Ama Davut kendi vaktında Allahın
planını yerine getirdi ve sonra uykuya
daldı, dedelerinin yanına koyuldu ve
çürüdü. 37 Ama Allahın diriltirdiği
adam çürümedi.
38

Onun için, kardeşler, bilesiniz
Onun adıyla günahların af edilmesi
size bildiriliyor. 39 Ve Ona iman eden
herkes, Onun yardımıyla o şeylerden
kurtuluyor, hani Musa'nın kanunu sizi
onlardan kurtaramadı. 40 Onun için
dikkat edin, peygamberlerin kitabında
söylenen söz başınıza gelmesin:
41
"Bakın, siz alay edenler, şaşkınlığa
düşün ve yok olun.
Çünkü sizin günlerinizde bir iş
bitirecem.
Öyle bir iş ki, birisi size onu anlatırsa
bile, hiç inanmayacanız.'"
42

Pavlus'la Bar-Nabas dışarı çıkarken,
kişiler onlara yalvardılar, bir sonraki
cumartesi gününde bu meseleler onlara
gene anlatırılsın. 43 Duahanedeki toplantı
dağıldı. Ondan sonra Yahudilerden ve
Allahtan korkan ve Yahudiliğe dönmüş

bir sürü kişi Pavlus'la Bar-Nabas'ın
arkasından gittiler. Onlar kişilere
konuşup onları iştahlandırdılar, Allahın
merhametinde devam etsinler.
44

Ertesi cumartesi günü hemen hemen
bütün kasaba toplandı, Allahın haberini
duysunlar. 45 Ama Yahudiler kalabalığı
görünce,
kıskançlıkla
doldular.
Başladılar, Pavlus'un konuştuklarına ters
dönmeye ve ona küfür etmeye. 46 Pavlus
ve Bar-Nabas gene, kurajla konuşup
dediler:
"Lazımdı, Allahın haberi en birinci
size bildirilsin. Ama madem siz onu
reddediyorsunuz, madem kendinizi
sonsuz yaşama layık görmüyorsunuz,
bakın, biz artık yüzümüzü Allahsız
milletlere çevirecez. 47 Çünkü Rab bize
şöyle buyurdu:
'Seni Allahsız milletlere şafak
yaptım,
Dünyanın en uzak yerine kadar
kurtuluş getiresin."
48
Allahsız milletlerden olan kişiler bunu
işitince sevinip Allahın haberini
yükseltirmeye başladılar. Ve kaç kişi
sonsuz yaşam için ayrılmışsa, hepsi iman
ettiler. 49 Ve Rabbin haberi bütün oralara
yayıldı.
50

Ama Yahudiler, Allahtan korkan
saygılı kadınları ve kasabanın en önemli
erkeklerini puşuturdular. Pavlus'la BarNabas'a karşı baskı yaptırıp onları
memleketlerinden dışarı attılar. 51 O
zaman ayaklarının tozlarını silktiler,
onlara karşı şahitlik olsun diye. Öylelikle
Konya'ya geldiler. 52 Öğrenciler de
sevinç ve Kutsal Ruh'la dolup taştılar.
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Bölüm 14
Konya'da
1

Konya'da da şöyle bir şey oldu:
Pavlus
ve
Bar-Nabas
birlikte
Yahudilerin duahanesine girip öyle
konuştular ki, bir büyük kalabalık iman
etti, hem Yahudiler hem de Grekler. 2
Ama iman etmek istemeyen Yahudiler,
milletlerden olan kişilerin kafalarını
karıştırdılar ve kardeşlere karşı onların
düşüncelerini bozdular. 3 Pavlus'la BarNabas uzun zaman orada kalıp Rabden
için kurajla konuştular. Rab da izin
verdi, onların elleriyle nişanlar ve
mucizeler yapılsın, ve böylelikle habere
şahitlik yaptı. 4 Kasaba halkının çoğu
ikiye bölündü: kimisi Yahudilerin,
kimisi gene apostolların tarafını tuttu. 5
Hem milletlerden olanlar, hem de
Yahudiler, kendi güdücüleri ile birlikte
bir düzen kurdular. İstediler, onlara karşı
zorbacılık yapsınlar, hem de onları
taşlasınlar bile. 6 Ama Pavlus'la BarNabas'ın ondan haberi oldu ve
Likavoniya'nın
Listra
ve
Derbe
kasabalarına, hem de etraftaki köylere
kaçtılar. 7 Orada 'iyi haberi' yaymaya
devam ettiler.
Listra ve Derbe'de
8

Listra kasabasında bir adam dışarıda
otururdu. Ayakları tutmazdı, ana
rahminden sakat idi, hiç yürümemişti. 9
Bu adam Pavlus'un konuşmasını sesledi.
Pavlus da gözlerini ona dikip gördü ki,
adamın imanı vardı, iyileşecek diye. 10 O
vakıt yüksek sesle dedi:
"Kalk ayaklarının üstüne dur." Adam
da bir fırladı ve yürümeye başladı.
216

11

Kalabalıklar Pavlus'un yaptığını
görünce, başladılar yüksek sesle
Likavoniya dilinde şöyle bağırsınlar:
"Tanrılar insan kılığına girip bize
indiler!"
12
Ve Bar-Nabas'a Zeyus, Pavlus'a gene
Hermes dediler, çünkü en çok konuşan o
idi. 13 Zeyus'un put evi de kasabanın
hemen dışında idi. Oranın güdücüsü
kasabanın kapısına kadar gelip öküzler
ve çiçek örgüleri getirdi. İstedi,
kalabalıkla birlikte kurban kessin.
14

Apostolların, hani Bar-Nabas ve
Saul'un, ondan haberleri oldu. O vakıt
rubalarını yırtıp koşa koşa geldiler ve
kalabalığın içine dalıp şöyle bağırdılar:
15
"Ey insanlar, ne için böyle
yapıyorsunuz? Biz de sizin gibi
insanız, aynı tabiyete sahibiz. Size 'iyi
haberi' bildiriyoruz. Öyle ki, bu boş
şeylerden vazgeçip yaşayan Allaha
dönesiniz. Gökyüzü, yeryüzü, denizi
ve onların içinde ne varsa, onları yapan
Allahtır. 16 Geçmiş kuşaklarda izin
verdi, bütün milletler kendi yollarında
devam etsinler. 17 Gene de kendini
şahitsiz brakmadı: mesela, iyilik
yapmak için, size gökten yağmur
gönderip bereketli aylar veriyor. O
yiyentilerle yüreklerinizi de mutlulukla
dolduruyor."
18
Pavlus'la Bar-Nabas böyle konuştuktan
sonra bile, kalabalığı zor zaptettiler,
kendilerine kurban kesmesinler.
19

Ama
Antakya
ve
Konya
kasabalarından kimi Yahudiler geldi.
Onlar halkı kendi tarafına çekip Pavlus'u
taşladılar. Onu ölü sanıp kasabadan
dışarı çektiler. 20 Ama öğrenciler
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Pavlus'un etrafında dururken, o ayağa
kalktı ve kasabaya girdi. Ertesi gün de
Bar-Nabas'la birlikte Derbe kasabasına
gitti.
Antakya'ya dönüş
21

O kasabada da 'iyi haberi' bildirdiler
ve çok kişi öğrenci yaptılar. Ondan sonra
Listra, Konya ve Antakya kasabalarına
döndüler. 22 Öğrencilerin yüreklerini
sağlamlaştırdılar. Onlara kuraj verdiler,
imanda devam etsinler. Dediler ki,
"Allahın krallığına girmek için, lazım
çok çekilerden geçelim."
23
Ve oruç tutup dua ettiler. Böylelikle
her bir toplulukta onlara ihtiyarlar
görevli kıldılar. Ondan sonra onları iman
ettikleri Rabbe teslim ettiler. 24
Pisidiya'dan geçip Pamfiliya sancağına
vardılar. 25 Perge kasabasında haberi
bildirdikten sonra, Antalya'ya indiler.
26

Oradan da gemiyile Antakya
kasabasına gittiler. Önceden orada bir iş
için Allahın merhametine teslim
edildiler, ve bu işi şimdi tamamlamış
oldular. 27 Varınca topluluğu bir araya
çağırdılar. Allah onların eliyle neler
yaptı, ve nasıl Allahsız milletler için bir
iman kapısını açtı, hepsini anlatırdılar. 28
Ve öğrencilerle uzun bir vakıt geçirdiler.
Bölüm 15
Apostolların karar toplantısı
1

Yahudiye sancağından kimi kişiler
oraya inip şöyle ders vermeye başladılar:
"Siz Musa'nın adetine göre sünnet
olmadınız mı, kurtulamazsınız."
2
Pavlus ve Bar-Nabas onlara razı
gelmeyip onlarla bayağı kırkıldılar.

Topluluk karar verdi, Pavlus, Bar-Nabas
ve aralarından başka kişiler bu mesele
için
Yeruşalim'e,
apostollar
ve
ihtiyarların yanına gitsinler. 3 Böylelikle
topluluk onları yolcu etti. Finike ve
Samiriye sancaklarından geçtiler. Orada
uzun uzun anlatırdılar, Allahsız milletler
nasıl Allaha döndü. Bununla bütün
kardeşlere büyük sevinç getirdiler.
4

Yeruşalim'e varınca topluluk,
apostollar
ve
ihtiyarlar
onları
karşıladılar. Allah onların eliyle neler
yaptı, hepsini anlatırdılar. 5 Ama Ferisi
partisinden imana gelmiş kimi kişiler
vardı. Onlar kalkıp şöyle dediler:
"Onlar lazım sünnet edilsin, ve onlara
buyurulsun ki, Musa'nın kanununu
tutsunlar."
6

Bunun üzerine apostollar ve ihtiyarlar
bu meseleyi araştırmak için bir araya
geldiler. 7 Uzun uzun konuştular. Ondan
sonra Petrus onlara dedi:
"Kardeşler biliyorsunuz, çok vakıt
önce Allah aranızda beni seçti,
Allahsız milletler benim ağzımdan 'iyi
haberi' işitip iman etsinler. 8 Allah da
insanın yüreğini biliyor - aynı bize
nasıl verdiyse, onlara da Kutsal
Ruh'unu verdi ve böylelikle onlara
şahitlik yaptı. 9 Onların yüreklerini
iman ile pakladı. Bizimle onların
arasında hiç ayrım yapmadı. 10 Şimdi,
madem öyle, ne için Allahı denemeye
kalkıyorsunuz? Ne için öğrencilerin
boynuna
öyle
bir
bondruk
koyuyorsunuz ki, ne dedelerimiz ne de
kendimiz onu taşıyabildik? 11 Hayır,
iman ediyoruz ki, biz Rab İsa'nın
merhameti ile kurtulacaz. İşte, onlar da
öyle kurtulacak."
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Bütün kalabalık susup Bar-Nabas'la
Saul'a kulak verdiler. Onlar da
anlatırdılar, Allah onların elleriyle
Allahsız milletlerin arasında ne gibi
nişanlar ve mucizeler yaptı. 13 Onlar
konuşmalarını bitirince, Yakup sözü alıp
şöyle konuştu:
"Kardeşler, beni sesleyin!
14
Simun bize anlatırdı, nasıl Allah
başladı, Allahsız milletlere dikkat
çevirsin, onların arasından kendi adına
bir halk toplasın. 15 Peygamberlerin
sözleri de buna uyor, aynı yazıldığı
gibi:
16
'Bu meselelerden sonra dönecem
ve Davud'un yıkık Allahevini
yeniden kaldıracam.
Evet, onun taşlarını yeniden
kaldıracam.
Bir daha onu dikecem.
17
Öyle ki, geri kalan insanlar da Rabbi
arasınlar,
Ve bütün Allahsız milletler de
benim adımla çağrılsınlar.
18
Evet, bunu Rab diyor. Bu şeyleri çok
evelden bildiren Odur.'
19

Onun için ben şöyle düşündüm:
Allahsız milletlerden Allaha dönen
kişileri sıkıntıya sokmayalım. 20 Ama
putların kirletirdiği şeylerden, zinadan
ve boğulmuş hayvanların etinden, hem
de kanlı etlerden uzak dursunlar. Evet,
bunu onlara yazalım. 21 Çünkü eski
günlerden beri her kasabada Musa'yı
bildirenler var. Nasıl olsa duahanelerde
her cumartesi günü onun kitapları
okunuyor."
Apostolların karar mektubu
218

218
22

Bunun üzerine apostollar, ihtiyarlar,
hem de bütün topluluk uygun gördü,
aralarından adamlar seçip onları Pavlus
ve Bar-Nabas'la birlikte Antakya
kasabasına göndersinler. Bar-Sabas
lağaplı Yahuda'yı ve Silas'ı seçtiler
(onlar da kardeşlerin arasında önemli
sayılan kişilerdi). 23 Onların eliyle bir de
şu mektubu gönderdiler:
"Apostollar ve ihtiyarlık vazifesini
yapan kardeşlerden
Antakya kasabasında, hem de Suriye
ve Kilikiya sancaklarında bulunan,
milletlerden olan kardeşlere selam!
24
Haberimiz oldu ki, aramızdan kimi
kişiler gidip, sözleri ile kafalarınızı
karıştırmışlar, yüreklerinizi bozmuşlar.
Biz gene, onlara öyle bir şey
buyurmamıştık. 25 Onun için bir fikir
olup bize uygun göründü, adamlar
seçip sevdiğimiz Bar-Nabas ve Saul'la
birlikte size gönderelim. 26 Bunlar Rab
İsa Mesihin adı için hayatlarını
korkunçluğa atmışlar. 27 Böylelikle
Yahuda ve Silas'ı da gönderiyoruz.
Onlar da aynı meseleyi sözle
anlatıracaklar.
28
Evet, Kutsal Ruh'a ve bize uygun
göründü,
üzerinize
fazla
yük
koymayalım; sade şu mecbur olan
şeyler:
29
- Putlara adanmış şeylerden,
- kandan,
- boğulmuş hayvanların etinden,
- hem de zinadan uzak durasınız.
Kendinizi bunlardan ırak tuttunuz mu,
iyi yapacanız.
Hoşçakalın!"
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Böylelikle onları yolcu ettiler.
Antakya'ya gelince, topluluğu bir araya
çağırıp mektubu teslim ettiler. 31 Onu
okuyunca bu kuraj verici sözlerden için
sevindiler. 32 Yahuda ve Silas kendileri
de peygamber idiler. Ve birçok sözlerle
kardeşlere
kuraj
verip
onları
sağlamlaştırdılar. 33 Bayağı vakıt orada
geçirdiler. Sonra kardeşler onları
göndermiş olan kişilere tatlılıkla geri
yolladılar. 34 (Ama Silas orada kalmaya
razı geldi). 35 Pavlus'la Bar-Nabas gene,
Antakya'da kaldılar, ve birçok kişilerle
birlikte Rabbin sözünü öğretirip
bildirdiler.
Pavlus'la Bar-Nabas ayrılıyorlar
36
Bir zaman sonra Pavlus Bar-Nabas'a
dedi ki,
"Biz nerede Rabbin haberini bildirdik,
bütün o kasabalara dönüp kardeşleri
ziyaret
edelim.
Bakalım
ne
haldedirler."
37

Bar-Nabas'ın niyeti vardı, yanlarına
Markos lağaplı Yuhanna'yı da alsınlar. 38
Ama Pavlus bunu uygun görmedi,
istemedi onu yanına alsın. Çünkü
Markos onları daha önce Pamfiliya'da
terk etmişti, onlarla birlikte işe
katılmamıştı. 39 Ve aralarında öyle büyük
anlaşmamazlık çıktı ki, birbirlerinden
ayrıldılar. Bar-Nabas Markos'u yanına
alıp gemiyle Kıbrıs'a gitti. 40 Pavlus
gene, Silas'ı seçti. Kardeşler onları
Rabbin merhametine teslim edip yolcu
41
ettiler.
Suriye
ve
Kilikiya
sancaklarından geçti ve toplulukları
sağlamlaştırdı.
Bölüm 16

Timoteyus katılıyor
1

Böylelikle Derbe ve Listra
kasabalarına da geldi. Ve işte, orada
Timoteyus adında bir öğrenci vardı.
İmana gelmiş bir Yahudi kadının oğlu
idi. Ama babası bir Grek idi. 2 Listra ve
Konya'daki kardeşler Timoteyus'tan için
iyi şeyler konuşurdular. 3 Pavlus istedi, o
kendisiyle
yolculuk
yapsın.
Ve
oralardaki
Yahudilerden
için
Timoteyus'u alıp sünnet ettirdi. Çünkü
hepsi bilirdiler, onun babasının Grek
olduğunu. 4 Kasabalardan geçerken, o
buyrukları
bildirdiler,
hani
Yeruşalim'deki apostollar ve ihtiyarlar
karar verdiler. Ve dediler, onları
tutsunlar. 5 Böylelikle topluluklar imanda
kuvvetlenip her gün daha kalabalık
oldular.
Pavlus, Makedoniyalıyı görüyor
6

Pavlus ve arkadaşları Frigiya ve
Galatiya topraklarından geçtiler, çünkü
Kutsal Ruh onlara engel oldu haberi
Asya sancağında bildirsinler. 7 Derken,
Misiya sancağına geldiler. Oradan da
Bitiniya sancağına geçmek istediler, ama
İsa'nın Ruh'u onlara müsaade etmedi. 8
Ve Misiya sancağını geçip Troas
kasabasına indiler. 9 O zaman Pavlus
geceleyin
bir
görüntü
gördü:
Makedoniyalı bir adam ayakta durup
Pavlus'u şöyle çağırdı:
"Makedoniya'ya gel ve bize yardım
et!"
10
Pavlus bu görüntüyü gördüğü gibi,
hemen Makedoniya'ya gitmeye kalktık.
Çünkü anladık ki, Allah bizi çağırdı,
onlara 'iyi haberi' bildirelim.
Filipi'de
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11

Onun için Troas'tan gemiye binip
doğrudan Samotraki adasına gittik.
Ertesi gün de Neapolis kasabasına
devam ettik. 12 Oradan gene, Filipi
kasabasına geçtik. O, Romalıların
kurduğu bir kasaba ve Makedoniya
sancağının o parçasının en önemli
kasabasıdır. Orada birkaç gün kaldık.
13

Cumartesi
günü
kasabanın
kapısından dışarı çıkıp bir dereye gittik.
Düşündük ki, orada bir dua yeri olacak.
Oturup orada toplanmış olan kadınlarla
14
konuşmaya
başladık.
Tiyatira
kasabasından Lidiya adında bir kadın
vardı. Ergivan kumaşlarla ticaret
yapardı, ve Allaha tapan biri idi. O
seslerken, Rab onun yüreğini açtı, öyle
ki, Pavlus'un söylediklerine ön versin. 15
Kendisi hem de bütün hanesi vaftiz oldu.
Ondan sonra bizi zorlayıp şöyle dedi:
"Eger siz beni Rabbe sadikan olan biri
sayarsanız, o zaman evime gelip bende
kalın."
Böylelikle bizi razı ettirdi.
Pavlus ve Silas mapusta
16
Bir gün, dua yerine giderken, bir
hizmetçi kız bizimle karşılaştı. O kızın
içinde bir bakımcılık ruhu vardı.
Büyücülük yapmakla sahiplerine çok
para kazandırırdı. 17 Pavlus'la bizim
arkamıza taklaşıp hep şöyle bağırırdı:
"Bu adamlar en yüksek Allahın
hizmetçileridir. Size kurtuluş yolunu
bildiriyorlar."
18
Birkaç gün bunu devam etti. Pavlus da
ondan çok rahatsız oldu. Ve dönüp ruha
dedi:
"İsa Mesihin adıyla sana buyuruyorum:
ondan çık!"
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Ruh da dakkada ondan çıktı.
19

Kızın efendileri görünce, hani
onların ekmek kapısı kapandı, Pavlus'la
Silas'ı tutup çarşının orta yerine devlet
20
adamlarının
önüne
çektiler.
Akıldanecilerin yanına götürüp şöyle
dediler:
"Bu
adamlar
Yahudilerdir
ve
kasabamızı karmakarışık yaptılar! 21
Ve öyle adetler yayıyorlar ki, onları
kabul etmek, hele tutmak bize helal
değil. Ne de olsa Romalıyız."
22

Halk da hep birlikte Pavlus'la Silas'a
karşı ayaklandı. Akıldaneciler de onların
rubalarını soyunturup buyruk verdiler,
sopalarla dövülsünler. 23 Onları iyice
dövdükten sonra, mapusa attılar.
Mapusun bekçisine de buyurdular,
onlara çok sıkı baksın. 24 O da, madem
kendisine öyle buyuruldu, onları
mapusun en içindeki odaya attı,
ayaklarını da delikli kütüklerin içine
kilitledi.
25

Ama gece yarısına doğru Pavlus ve
Silas dua edip Allahı türkülerle övmekte
idiler. Öbür mapusçular da onları
seslediler. 26 Birdenbire büyük bir
zelzele oldu ve mapusun temelleri
sallandı. Dakkada bütün kapılar açıldı ve
herkesin zincirleri çözüldü. 27 Mapusun
bekçisi uykusundan kalktı, mapusun
kapılarını açık gördü ve sandı, bütün
mapusçular kaçmış. Bunun üzerine
kılıcını çekti ve tam kendini öldüreceydi.
28
Ama Pavlus yüksek sesle şöyle
bağırdı:
"Sakın canına kıyma, çünkü hepimiz
buradayız!"
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29

Bekçi lamba getirtti, içeri girdi ve
korkudan titreyerek Pavlus'la Silas'ın
önüne düştü. 30 Onları dışarı çıkarıp
dedi:
"Efendiler, kurtulmak için ne lazım
yapayım?"
31
Ona dediler:
"Rab İsa'ya iman et, o zaman
kurtulacan, hem sen hem de hanen."
32
Ondan sonra o adama, hem de onun
evindekilere
Rabbin
haberini
anlatırdılar. 33 Adam da onları daha
gecenin o saatinde aldı ve onların
yaralarını yıkadı. Hemen arkasından hem
o, hem de onunkileri vaftiz oldu. 34
Pavlus'la Silas'ı kendi evine getirip
onların önüne yemek koydu. Adam gayet
fazla sevindi, çünkü bütün hanesiyle
birlikte Allaha iman etti.
35

Sabah
olunca,
akıldaneciler
polislerini gönderip, "O adamları serbest
brakın" diye buyurdular. 36 Mapus
bekçisi de bu sözleri Pavlus'a anlatırıp
dedi:
"Akıldaneciler sizi serbest brakmak
için haber yolladılar. Onun için, şimdi
dışarı çıkıp rahat gidin."
37

Ama Pavlus onlara şöyle dedi:
"Biz Roma vatandaşlarıyız! Hiç dava
açmadan, bizi herkesin önünde
dövdüler, hem de mapusa attılar. Şimdi
de bizi saklıdan mı salacaklar? Olmaz
öyle şey! Hayır kendileri gelsinler, bizi
çıkarsınlar."
38

Polisler de bu sözleri akıldanecilere
bildirdiler. Onlar da duyunca, hani
Pavlus'la Silas Roma vatandaşlarıdır,
korkmaya başladılar. 39 Ve gelip onlara
yalvardılar. Onları çıkardıktan sonra rica

40
ettiler,
kasabadan
ayrılsınlar.
Mapustan çıkıp Lidiya'nın evine girdiler.
Kardeşlerle görüşünce onlara kuraj
verdiler ve böylelikle oradan ayrıldılar.

Bölüm 17
Selanik'te
1

Amfipolis
ve
Apoloniya
kasabalarından geçip Selanik kasabasına
geldiler.
Orada
Yahudilerin
bir
duahanesi vardı. 2 Pavlus, kendi adetine
göre, onlara gitti. Arka arkaya üç
cumartesi
onlarla Kutsal Kitap üzerinde konuştu.
3
Onlara açıkladı ve kesin gösterdi ki,
Mesih lazımdı acı çeksin ve tekrar
ölülerden dirilsin. Ve dedi:
"Size bildirdiğim bu İsa, işte Mesih
Odur."
4
Onlardan kimileri iman edip Pavlus'la
Silas'a katıldılar. Allahtan korkan
Greklerden büyük bir kalabalık, hem de
önemli kadınlardan bir sürü kişi de öyle
yaptı.
5

Ama Yahudiler kıskanıp çarşı
meydanından bir takım yaramaz adamlar
alıp halkı kışkırtırdılar. Bütün kasabayı
alt üst ettiler. Yason'un evine gidip
Pavlus ve Silas'ı çıkarmak istediler. 6
Ama onları bulamayınca, Yason'u ve
kimi kardeşleri kasaba güdücülerin
önüne çektiler ve şöyle bağırdılar:
"Bütün dünyayı karıştıran bu adamlar
buraya da gelmişler. 7 Yason da onları
misafir etti. Bunlar hepsi emperatorun
buyruğuna karşı gidiyorlar. İsa adında
başka bir kral varmış, diyorlar."
8
Böylelikle halkı ve bunu işiten kasaba
güdücülerini puşuturdular. 9 Yason ve
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öbürlerinden garanti aldıktan sonra,
onları serbest braktılar.
Veriya'da
10

Kardeşler de hiç beklemeden
Pavlus'la Silas'ı geceleyin Veriya
kasabasına gönderdiler. Oraya varınca,
Yahudilerin duahanesine gittiler. 11
Oradaki kişiler Selanik'tekilerden daha
efendi idiler. Haberi büyük bir iştahla
kabul ettiler. Ve her gün Kutsal Kitabı
araştırırdılar, bu meseleler sahiden öyle
mi, değil mi anlasınlar diye. 12 Onun için
onlardan çok kişi imana geldi; hem de
önemli Grek kadın ve erkeklerden de
bayağı kişi.
13

Ama
Selanik'teki
Yahudiler
öğrendiler,
açan
Allahın
haberi
Pavlus'un ağzından Veriya'da da yayıldı.
O vakıt oraya da geldiler ve halkı
kışkırtırıp puşuturdular. 14 O zaman
kardeşler hemen Pavlus'u denize inen
yola götürdüler. Silas'la Timoteyus gene,
orada kaldılar. 15 Pavlus'a eşlik edenler
onu Atina'ya kadar götürdüler. Silas ve
Timoteyus için Pavlus'tan buyruk aldılar,
tez onun yanına gelsinler diye. Ve
öylelikle ayrıldılar.
Atina'da
16

Pavlus onları Atina'da beklerken,
gördü, nasıl bütün kasaba putlarla dolu
idi. Ve onun ruhu buna çok sıkılmaya
başladı. 17 Böylelikle duahanede
Yahudiler ve Allahtan korkan Greklerle
konuştu. Ve çarşı meydanında her gün
orada kim bulunduysa, onlarla da
konuştu. 18 Hem de Epikürcü ve Stoacı
kimi filozoflar onunla konuştu. Kimileri
dedi ki,
222

"Bu boşboğaz ne istiyor söylesin?"
Başkaları gene şöyle dedi:
"Bu, sanki yabancı tanrılar bildirmek
istiyor."
(çünkü Pavlus İsa'yı ve dirilişi bildirdi).
19

Pavlus'u alıp Ares tepesindeki
parlamentoya getirdiler. Ona şöyle
sordular:
"Acaba öğrenebilir miyiz, yaydığın bu
yeni öğretiş nedir? 20 Çünkü
kulaklarımıza çok değişik şeyler
getiriyorsun. Onun için bilmek
istiyoruz, bu şeyler ne demek oluyor."
21
(Şimdi, bütün Atinalılar, hem de
orasını ziyaret edenler vakıtlarını tek bir
şeyle geçirirdiler: ya yeni bir şeyi
anlatırmakla ya da işitmekle.)
22
Pavlus da parlamentonun ortasında
durup şöyle konuştu:
"Atinalı adamlar! Fark ettim ki, her
şeyde çok büyük 'Allah adamlarısınız'.
23
Çünkü gezinirken taptığınız şeylere
dikkat ettim. O zaman bir kurban yeri
rastladım, üzerinde şöyle bir yazı
vardı: BİLİNMEYEN TANRIYA. İşte,
siz bilmeden bir şeye tapıyorsunuz,
ben de şimdi size o şeyi bildirecem:
24

Dünyayı ve onun içinde her ne
varsa yapmış olan bir Tanrı var. Ve O,
elle
yapılmış
Allahevlerinde
oturmuyor, çünkü zaten gökyüzü ve
yeryüzünün efendisidir. 25 İnsanın
elleriyle Ona hizmet edilmez, sanki
Onun ihtiyacı var birhangi şeye! Hayır,
O kendisi herkese hayat, soluk ve her
şeyi veriyor. 26 Ve tek bir kişiden
insanlığın her bir milletini çıkardı,
bütün yeryüzünde otursunlar diye.
Onların tarihlerine ve yaşayacak
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yerlerine O önceden karar verdi. 27
Maksat, Tanrıyı arasınlar, didine
didine Onu bulsunlar. Ama aslında O
zaten hiç birimizden uzak değil. 28
Çünkü biz Onda yaşıyoruz, Onda
yürüyoruz, var olmamız Ondadır.
Sizden kimi yazarlar bile aynısını
söylemişler: 'Biz Onun soyundanız.'
29

Madem Tanrının soyundanız, hiç
sanmayalım, Tanrının özü altın, gümüş
ya da taşa benzeyen bir şeydir. Sanki
insanın ustalığı ve akıllılığı ile biçilen
bir şey imiş. 30 Tanrı, cahillik
zamanlarını görmemezlikten geldi.
Ama şimdi insanlara bildiriyor ki, her
yerde herkes tövbe etsin. 31 Çünkü bir
gün seçti, o günde dünyayı doğrulukla
davalayacak. O vazifeyi bir adama
verdi, ve herkes ondan emin olsun
diye, Onu ölülerden diriltirdi."
32

Ölülerden dirilmek meselesini
işitince,
kimi
kişiler
eğlenmeye
başladılar. Başkaları gene dediler:
"Bu temada seni bir daha sesleyecez."
33
Böylelikle Pavlus onların arasından
ayrıldı. 34 Ama bazı adamlar ona katılıp
iman
ettiler.
Onların
arasında
parlamentodan
olan
Diyonisiyus,
Damaris adında bir kadın ve onların
yanında başkaları da vardı.

Bölüm 18
Korint'te
1

Ondan sonra Pavlus Atina'dan ayrılıp
Korint kasabasına gitti. 2 Orada Akvila
adında Yahudi bir adam buldu. O,
Pontus sancağında doğmuştu, ama karısı

Priskila ile İtaliya'dan tez oraya gelmişti.
Çünkü Klavdiyus buyurdu ki, bütün
Yahudiler Roma kasabasından çıksınlar.
Pavlus onlara gitti. 3 Onların zanaatı,
muşamba dokumak idi. Pavlus da aynı
işi yaptığı için, onların yanında kalıp
birlikte işlediler. 4 Ve her cumartesi günü
duahanede konuşup Yahudileri ve
Grekleri inandırmaya çalıştı.
5

Sonra
Silas ve Timoteyus
Makedoniya'dan geldiler. O vakıt Pavlus
kendini haberi yaymak işine bütün verdi.
Yahudilere çok ciddi olarak şahitlik
yaptı, İsa Mesihtir diye. 6 Ama ona karşı
durdular ve sövdüler. O vakıt kendi
rubalarını silkip onlara dedi:
"Kendi başınıza bela getiren sizsiniz!
Benden günah gitti! Bundan sonra artık
Allahsız milletlere gidecem."
7

Oradan ayrılıp Titiyus Yustus adında
bir adamın evine gitti. O, Allaha tapan
biri idi. Evi de duahaneyle yanyana idi. 8
Ve duahanenin güdücüsü olan Krispus
da bütün hanesi ile birlikte Rabbe iman
etti. Pavlus'u sesleyen birçok Korintliler
de iman edip vaftiz oldular.
9
Rab Pavlus'a geceleyin bir görüntüde
şöyle konuştu:
"Korkma, konuşmaya devam et, hiç
susma! 10 Çünkü ben seninleyim, hiç
kimse
sana
dokunup
fenalık
yapamayacak, çünkü bu kasabada çok
halkım var."
11
Ve Pavlus bir sene altı ay orada kalıp
onların
arasında
Allahın sözünü
öğretirdi.
12
Ama Galiyo, Ahaya sancağının
güdücüsü iken Yahudiler hep birlikte
Pavlus'a karşı ayaklanıp onu davalama
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13
masasının önüne çektiler.
Şöyle
dediler:
"Bu adam insanları kandırıyor, kanuna
ters düşen bir biçimde Allaha
tapsınlar."
14

Pavlus tam ağzını açacaydı, o vakıt
Galiyo Yahudilere dedi:
"Ey Yahudiler, eger ortada birhangi
haksızlık, ya da kötü bir suç olsaydı, o
vakıt belki lazımdı, size dayanayım. 15
Ama mesele birtakım sözler, adlar ya
da kendi kanununuz iken, siz kendiniz
o işe bakın. Benim hiç niyetim yok,
öyle meseleleri davalayayım."
16
Ondan sonra onları davalama
masasının önünden kovdu. 17 Ve bütün
halk, duahanenin güdücüsü olan
Sostenis'i alıp davalama masasının
önünde dövmeye başladılar. Galiyo da
bu meselelere hiç aldırmadı.
Priskila, Akvila ve Apolos
18

Pavlus daha birçok gün orada kaldı.
Sonra kardeşlerle vedalaşıp Suriye'ye
gitmek için gemiye bindi. Priskila ve
Akvila da onun yanında idiler. Kenhere
kasabasında saçlarını kestirdi, çünkü
kendini daha önce adamıştı. 19 Böylelikle
Efes'e geldi. Pavlus, Priskila ile
Akvila'yı orada braktı. Kendisi gene,
duahaneye girip Yahudilerle konuştu. 20
Ona yalvardılar, daha uzun kalsın, ama o
razı gelmedi. 21 Onlarla vedalaşıp dedi:
"Allah isterse tekrar size dönecem."
Böylelikle gemiye binip Efes'ten yola
çıktı.
22
Kayseriye kasabasına gelince
Yeruşalim'e çıkıp oradaki topluluğa
selam verdi ve sonra Antakya kasabasına
indi. 23 Biraz vakıt geçirdikten sonra
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oradan ayrıldı. Galatiya ve Frigiya
topraklarından geçti ve bütün öğrencileri
kuvvetleştirdi.
24

Efes kasabasına Apolos adında bir
adam geldi. Kendisi Aleksandriya
kasabasından idi. Çok güzel konuşurdu
ve Kutsal Kitabı da çok iyi bilirdi. 25 Bu
adam Rabbin yolunda öğretilmişti. Ateş
ruhlu biriydi ve İsa'dan için doğru olan
şeyleri konuşurdu ve öğretirirdi. Ama
sade Yahya'nın vaftizini bilirdi. 26 Ve
kurajla duahanede konuşmaya başladı.
Ama Priskila ve Akvila onu işitince, onu
bir kenara çekip Allahın yolunu daha
ince olarak açıkladılar.
27

Ondan sonra Apolos, Ahaya
sancağına geçmek istedi. O vakıt
kardeşler ona kuraj verip oradaki
öğrencilere mektup yazdılar, onu kabul
etsinler diye. Oraya gelince, Allahın
merhametiyle imana gelmiş olanlara çok
yardımcı oldu. 28 Büyük kuvvetle
Yahudileri herkesin önünde susturdu.
Kutsal Kitaptan gösterirdi, İsa'nın Mesih
olduğunu.
Bölüm 19
Efes'te
1

Ve öyle oldu ki, Apolos Korint
kasabasında iken, Pavlus balkan
taraflarından geçip Efes'e geldi. Orada
kimi öğrencileri buldu. 2 Onlara sordu:
"Siz ne zaman iman ettiniz, o vakıt
Kutsal Ruh'u aldınız mı?"
Onlar da Pavlus'a dediler:
"Hayır, almadık. Zaten hiç öyle bir şey
işitmedik, hani Kutsal Ruh varmış."
3
Pavlus da dedi:
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"Madem öyle, siz hangi vaftizi
aldınız?" "Yahya'nın vaftizini" dediler.
4
Pavlus da şöyle konuştu:
"Yahya'nın vaftizi bir tövbe vaftizi idi.
Halka hep derdi ki, kendisinden sonra
gelecek olan kişiye, hani İsa'ya, iman
etsinler."
5

Öbürleri bunu işitince, Rab İsa'nın
adına vaftiz oldular. 6 Pavlus da onların
üzerine ellerini koydu. O vakıt Kutsal
Ruh onların üzerine geldi, ve dillerde
konuşmaya ve peygamberlik etmeye
başladılar. 7 Onlar aşağı yukarı oniki
erkek idiler.
8

Pavlus da duahaneye girdi ve üç ay
boyunca kurajla konuşmaya devam etti.
Onlarla konuşup onları Allahın krallığı
temasında inandırmaya çalıştı. 9 Ama
bazıları sertleşip iman etmek istemediler.
Halkın önünde bu Yol'dan için kötü
konuşmaya başladılar. O zaman Pavlus
onlardan elini çekip öğrencileri ayırdı.
Her gün Tiranus'un mektebinde ders
verdi. 10 Bu böyle iki sene devam etti.
Öyle ki, Yahudi olsun Grek olsun, Asya
sancağında oturanların hepsi Allahın
haberini işittiler.
11

Allah da Pavlus'un eliyle görülmemiş
mucizeler yapardı. 12 Öyle ki, onun
bedenine değmiş olan mendiller ya da
önlükleri bile hastalara götürdüler; ve
hastalıklar onlardan uzaklaştı, kötü
ruhlar da çıktı.
13

Ama kimi Yahudiler vardı, yer yer
gezip kötü ruhları uğratırırdılar. Onlar da
kalktılar, kötü ruhlu kişilerin üzerine

Rab İsa'nın adını kullansınlar. Şöyle
derdiler:
"Pavlus'un bildirdiği İsa'nın adıyla sana
buyuruyorum..."
14
Skeva adında bir Yahudinin yedi oğlu
da bu işi yapardılar (Skeva gene
Allahevinin güdücüsü idi). 15 Kötü ruh
da onlara cevap verip dedi:
"İsa'yı
tanıyorum,
Pavlus'u
da
biliyorum. İyi de, siz kimsiniz?"
16
İçinde kötü ruh bulunan adam, onların
üstüne fırlayıp onları perişan etti. Öyle
ki, o evden çıplak ve yaralı kaçtılar. 17
Efes kasabasında yaşayanların hepsi,
hem Yahudiler hem Grekler, bu
meseleden için haberleri oldu. Herkesin
üzerine bir korku düştü ve Rab İsa'nın
adı büyük oldu.
18

İman edenlerden birçoğu gelip,
yapmış oldukları işleri ortaya çıkarıp
açık açık söylediler. 19 Büyücülükle
uğraşmış olanlardan da bir sürü kişi,
kitaplarını bir araya getirip onları
herkesin gözünün önünde yaktılar.
Kitapların fiyatını hesapladılar: toplam
elli bin gümüş parçası idi. 20 Böylelikle
Rabbin haberi kuvvetli bir biçimde
büyüdü ve üstün oldu.
21

Bu meseleden sonra, Pavlus ruhunda
karar verdi, Makedoniya ve Ahaya
sancaklarından geçip Yeruşalim'e gitsin.
Dedi ki,
"Oraya gittikten sonra, lazım Roma'yı
da göreyim."
22

Ona yardım eden iki kişiyi,
Timoteyus ve Erastus'u, Makedoniya
sancağına yolladı. Kendisi gene, bir
vakıt için Asya sancağında kaldı.
Efes'teki karışıklık
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O zamanlarda bu Yol'dan için bayağı
büyük bir karışıklık çıktı. 24 Çünkü
Demetriyus adında bir adam vardı. O,
bir gümüş ustası idi, ve gümüşten
Artemis'in put evinin modellerini
yapardı. Zanaatçılar o işten çok para
kazanırdılar. 25 Demetriyus onları ve
başka zanaatçıları toplayıp şöyle
konuştu:
"Arkadaşlar!
Biliyorsunuz,
zenginliğimiz bu işe bağlıdır. 26 Ama
görüyorsunuz ve işitiyorsunuz bu
Pavlus'tan için, hani nasıl değil sade
Efes'te ama hemen bütün Asya
sancağında çok fazla kişi kandırıp
saptırıyor. Diyor ki, elle yapılmış
tanrılar, tanrı değilmiş. 27 Bir tarafta
öyle bir korkunçluk var, zanaatımız
saygınlığını kaybedecek, hem de büyük
dişi tanrımız Artemis'in evi artık
sayılmayacak. Bütün Asya sancağı,
hem de bütün dünya bile ona tapıyor;
ve öyle olmasın da, onun büyüklüğü
aşağı vurulsun."
28

Bunu duyunca öfkeyle doldular.
'Efeslilerin Artemis'i büyüktür!",
diye bağırmaya başladılar. 29 Kasaba
bütün karıştı. Hep birlikte tiyatroya
koştular.
Pavlus'la
beraber
Makedoniya'dan gelmiş olan Gayus ve
Aristarhus vardı; onları da oraya
çektiler. 30 Pavlus da o kalabalığa
katılmak isterken, kardeşler onu
brakmadılar. 31 Kimi sancak güdücüleri
de Pavlus'un arkadaşları idiler. Onlar da
ona haber yollayıp yalvardılar, tiyatroya
gitmesin.
32

Böylelikle kimileri birşeyler
bağırdılar, başkaları gene başka bir şey
bağırdılar.
Toplanan
kişiler
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karmakarışıklık içindeydiler. Kalabalığın
çoğu zaten bilmezdiler, ne sebeple bir
araya geldiler. 33 Kalabalık da sandı,
Aleksander'den için mesele olurmuş.
Çünkü Yahudiler onu öne kaktılar. O da
elini kaldırdı, çünkü toplanmış halkın
önünde kendini haklı çıkarmak istedi. 34
Ama ne vakıt anladılar onun Yahudi
olduğunu, hepsi tek bir sesle yakın iki
saat boyunca şöyle bağırdılar:
'Efeslilerin Artemis'i büyüktür!"
35

Kasaba hükümetinden bir görevli
adam gelip halkı susturdu ve sonra şöyle
konuştu:
"Efesliler! Kim o adam, hani bilmesin
ki, büyük Artemis'in taşı gökten düştü.
Efes kasabası da Artemis'in evinin
kollayıcısıdır. 36 Evet, kimse bu
hakikatları inkâr edemez. Madem öyle,
lazım sakin kalasınız ve acele iş
yapmayasınız. 37 Çünkü siz bu adamları
buraya getirdiniz, onlar gene ne put
evleri soymuş, ne de tanrımıza dil
uzatmış kişilerdir.
38

Onun için: eger Demetriyus ve
onunla birlikte olan zanaatçıların
birhangi kişiye karşı bir ağlaşması
varsa, te dava yerleri açık, sancak
güdücüleri de var. Haydi, birbirlerine
karşı dava açsınlar. 39 Ama ondan öte
birhangi şey isterseniz, ona sıralı bir
toplantıda karar verilsin. 40 Çünkü,
sahi, bugünkü toplantı için aslında hiç
bir sebep yok. Ve öyle bir korkunçluk
var, bunun için bizi kafa kaldırmakla
suçlasınlar. Biz de bu karmakarışık
toplantıdan için hesap veremeyecez."
41
Ve bunu söyledikten sonra, halkı saldı
gitsinler.
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Bölüm 20
Makedoniya ve Yunanistan'da
1

Karışıklık bitince, Pavlus öğrencileri
çağırtırdı. Onlara kuraj verdikten sonra
onlarla vedalaştı ve Makedoniya'ya
gitmek için ayrıldı. 2 O taraflarını gezip
onlara çok kuraj verdi ve böylelikle
Yunanistan'a geldi. 3 Üç ay orada kaldı.
Tam Suriye'ye dönmek üzere iken,
Yahudiler ona karşı bir düzen kurdular.
Onun için karar verdi, Makedoniya
üzerinden dönsün. 4 Şu kişiler ona eşlik
ettiler: Veriyalı Sopater (Pirus'un oğlu),
Selanikli Aristarhus ve Sekundus, Derbe
kasabasından olan Gayus, Timoteyus, ve
Asya sancağından Tihikus ve Trofimus. 5
Ama bunlar önden gidip bizi Troas
kasabasında beklediler. 6 Böylelikle
Mayasız Ekmekler Bayramından sonra
Filipi'den yola çıkıp onlara Troas
kasabasında yetiştik. Yedi gün orada
kaldık.
Eftihus diriliyor
7

Haftanın birinci gününde, Rabbin
ekmeğini paylaşmak için bir araya
geldik. Pavlus'un niyeti vardı, ertesi gün
ayrılsın. Konuşmasını başladı ve gece
yarısına kadar sürdürdü. 8 Bir yukarıki
odada toplandık ve orada bir sürü mum
bulunurdu. 9 Eftihus adında genç bir
adam da orada idi. Pencerenin yanında
otururken, derin bir uykuya daldı. Pavlus
konuşmasını
uzattırınca,
uykulu
vaziyette çöktü, ve üçüncü kattan aşağı
düştü. Ondan sonra onu ölü olarak
kaldırdılar. 10 Pavlus da aşağı inip,
kendini delikanlının üzerine attı. Ve ona
sarılıp dedi:
"Sıkılmayın, onun canı ondadır."

11

Gene yukarı bindi, onlarla Rabbin
ekmeğini paylaştı ve yedi. Ondan sonra
daha uzun bir zaman onlarla konuştu,
çak güneşin doğmasına kadar. Ve
öylelikle ayrıldılar. 12 Delikanlıyı da
canlı olarak getirdiler ve ondan için çok
kurajlandılar.
Efesli güdücülerle vedalaşmak
13

Biz gene, önden gidip gemiye bindik
ve Assos'a doğru yola çıktık. Hesap ettik
ki, oradan Pavlus'u da gemiye alalım. O
kendisi öyle ısmarladı, çünkü yayan
gitmek istedi. 14 Assos'a gelince o
bizimle karşılaştı, biz de onu gemiye
bindirdik ve böylelikle Mitilene'ye
geldik. 15 Oradan yolumuza devam edip
ertesi gün Hiyos adasının karşısına
geldik. Bir gün sonra da, Samos adasına
geçtik. Ve gene bir gün sonra, Miletus'a
vardık. 16 Çünkü Pavlus istedi, Efes'e
uğramadan geçilsin, ne kadar mecbur
kalmasın, Asya sancağında vakıt
geçirmeye. Çünkü acele ederdi, eger
mümkünse, Pentikost Bayramı için
Yeruşalim'de bulunsun.
17
Miletus'tan Efes kasabasına haber
yolladı,
topluluğun
ihtiyarlarını
çağırtırdı, ona gelsinler. 18 Onlar
geldikten sonra, onlara şöyle konuştu:
"Siz kendiniz biliyorsunuz ki, daha
Asya sancağına ayak bastığım birinci
günden beri, nasıl her vakıt sizin
yanınızda dururdum. 19 Nasıl Rabbe
hizmet
ederdim:
bütün
alçakgönüllülükle, gözyaşlarla ve
çekilerle, hani Yahudiler bana karşı
düzen kurdular. 20 Biliyorsunuz ki, hiç
çekinmezdim, faydalı olan her ne varsa
size bildireyim ve hem açıkta, hem de
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evden eve gezerek size ders vereyim. 21
Hem Yahudilere, hem de Greklere çok
ciddi olarak şahitlik yapardım, Allahın
önünde tövbe etsinler ve Rabbimiz İsa
Mesihe iman etsinler diye.
22

Ve şimdi, bakın, Yeruşalim'e
gidiyorum, çünkü Ruh beni mecbur
ediyor. Ve bilmiyorum, orada başıma
ne gelecek. 23 Bir tek bunu biliyorum:
Kutsal Ruh bana her kasabada çok
ciddi olarak şahitlik yapıp diyor ki,
beni zincirler ve çekiler bekliyor. 24
Ama
bu
meseleler
fikrimi
değiştiremez, canıma hiç kıymet
biçmiyorum. Yeter ki, yolumu
bitireyim. Yeter ki, Rab İsa'dan
aldığım vazifemi bitireyim. O bana
verdi, Allahın merhametini gösteren
'iyi haberi'nden için çok ciddi olarak
şahitlik yapayım. 25 Ben aranıza girip
çıkardım, krallığı bildirirdim. Ve
şimdi, bakın, biliyorum, hiç biriniz
artık bir daha yüzümü görmeyecek. 26
Onun için size bugün şahitlik yaparım
ki, hiç bir insanın başına gelecek
beladan için kabahatım yok. 27 Çünkü
hiç çekinmedim, Allahın bütün planını
size bildireyim.
28

Siz de hem kendinize, hem de sürüye
dikkat edin! Kutsal Ruh sizi onların
arasında güdücü kıldı, Allahın
kilisesine çobanlık yapasınız. Evet,
onu kendi kanıyla satın aldı. 29
Biliyorum, ben gittikten sonra yırtıcı
kurtlar
aranıza
girip
sürüyü
darmadağın edecekler. 30 Yetmiyor bu,
sizin aranızdan bile adamlar kalkıp
öğrencileri kendi peşlerine sürüklemek
için sapık sapık şeyler konuşacaklar. 31
Onun için dikkat edin! Hatırlayın, ben
228
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nasıl üç sene boyunca gece gündüz
durmamacasına
her
birinize
gözyaşlarıyla akıl verirdim.
32

Şimdi de sizi Allaha ve Onun
merhamet sözüne emanet ediyorum. O
sözde var kuvvet, sizi ilerletirsin ve
sizi kutsal kılınmış kişilerin arasında
bir mirasa kavuştursun.
33

Hiç bir vakıt hiç kimsenin
gümüşünde, altınında ya da rubasında
gözüm kalmadı. 34 Siz kendiniz
biliyorsunuz, kendi ellerimle işledim,
hem kendi ihtiyaçlarımı, hem de
benimle birlikte olanların ihtiyaçlarını
karşılayayım diye. 35 Her meselede size
gösterdim ki, lazım böyle sıkı
işlemekle fukaralara yardım edesiniz
ve Rab İsa'nın sözlerini anasınız. O
kendisi dedi ki, 'Vermek almaktan
daha bereketlidir.'"
36

Pavlus bu şeyleri söyledikten sonra
diz çöküp hepsi ile birikte dua etti. 37 Ve
başladılar, yüksek sesle ağlamaya ve
Pavlus'a sarılmaya ve onu öpmeye. 38 En
fazla onun söylediği lafına üzüldüler,
hani
bir
daha
onun
yüzünü
görmeyeceklermiş diye. Sonra onu
gemiye kadar geçirdiler.

Bölüm 21
Yeruşalim'e yolculuk
1

Onlardan ayrıldıktan sonra gemiyle
yola çıktık. Doğrudan Kos adasına gittik,
ertesi gün de Rodos adasına, oradan da
Patara kasabasına devam ettik. 2 Orada
Finike'ye giden bir gemi bulduk. Ona
binip yola çıktık. 3 Kıbrıs adasına onu
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görecek kadar yakınladık. Ama onu sol
tarafımızda brakıp Suriye yoluna devam
ettik. Tirus kasabasında toprağa vardık,
çünkü gemi yükünü orada indirecekti. 4
Öğrencileri araştırıp onlarla yedi gün
kaldık. Onlar Ruh'un konuşturmasıyla
Pavlus'a dediler ki, Yeruşalim'e hiç
çıkmasın. 5 Ve öyle oldu, oradaki
günlerimiz sona erince, ayrılıp yola
çıktık. Oradakilerin hepsi, karı kızanla
beraber, bizi kasabanın dışına kadar
geçirdiler. Deniz kenarında diz çöküp
dua ettik. 6 Vedalaştıktan sonra biz
gemiye bindik, onlar gene, eve döndüler.
7

Tirus
kasabasında
başlayan
yolculuğumuzu bitirince Ptolemayis
kasabasına vardık. Kardeşlere selam
verip, onlarla bir gün kaldık. 8 Ertesi gün
ayrılıp Kayseriye'ye geldik. 'Yediler'den
biri olan Filip'in evine girip onun
yanında kaldık. 9 Bu adamın dört
delikanlı kızı vardı, hepsi peygamberlik
yapardılar.
10

Birkaç gün orada kaldık. O vakıt
Yahudiye'den Agabus adında bir
peygamber geldi. 11 Yanımıza gelip,
Pavlus'un kayışını aldı, ve onunla kendi
ellerini ve ayaklarını bağlayıp dedi:
"Kutsal Ruh şöyle diyor: 'Aynı bunun
gibi, Yeruşalim'deki Yahudiler bu
kayışın sahibini bağlayacaklar ve
Allahsız milletlerin eline teslim
edecekler.'"
12

Bunu işitince hem biz, hem de
oradakiler Pavlus'a yalvarmaya başladık,
Yeruşalim'e çıkmasın. 13 O zaman Pavlus
şöyle karşılık verdi:
"Sizin yaptığınız neye benziyor? Böyle
ağlamakla yüreğimi kırıyorsunuz.

Çünkü hazırım, beni bağlasınlar. Değil
sade o kadar, ama Rab İsa'nın adına
Yeruşalim'de ölmeye bile hazırım."
14
Ne yaptık, onun fikrini değiştiremedik.
O vakıt, "Rabbin istediği olsun" deyip
sustuk.
15
Bu günlerin sonunda hazırlık yapıp
16
Yeruşalim'e
çıktık.
Kayseriye
kasabasından da kimi kardeşler bizimle
geldiler. Bizi Kıbrıslı Mınason'un evine
getirdiler. O, eski bir öğrenci idi ve onun
yanında misafir kaldık.

Pavlus Yeruşalim'e geliyor
17

Yeruşalim'e gelince, kardeşler bizi
sevinçle karşıladılar. 18 Ertesi gün Pavlus
bizimle birlikte Yakub'un yanına gitti.
Bütün ihtiyarlar orada idi. 19 Onlara
selam verdikten sonra, teker teker
anlatırmaya
başladı,
Allah
onun
hizmetini nasıl kullandı, Allahsız
milletlerin arasında neler yaptı.
20

Bunu işitince, Allahı şanlamaya
başladılar. Pavlus'a dediler:
"Kardeş, görüyorsun, Yahudilerin
arasında binlerce imana gelmiş kişiler
var. Ve hepsi Musa'nın kanunu için
kıskançlıkları var. 21 Senden için
işittiler, ki Allahsız milletlerin arasında
oturan bütün Yahudilere öğretirirmişin,
Musa'nın öğretişini braksınlar. Hani
onlara dermişin, çocuklarını sünnet
etmesinler, ne de adetlerini tutsunlar.
22
Peki, ne yapmalı? Onların mutlaka
haberleri olacak, sen buraya geldin
diye. 23 Onun için sana ne söyleyecez,
onu yap. Aramızda dört adam var,
kendini
Allaha
adamak
için
yeminlidirler. 24 Onları yanına al ve

MATTA 37

onlarla birlikte paklanma adetini yerine
getir. Sonra traş olsunlar. Onların
kurban masraflarını da, sen öde. O
vakıt herkes anlayacak, senden için
söylenen laflar doğru değil. Ve
bilecekler, senin de hayatın sırada, sen
de Musa'nın kanunu tutuyorsun.
25
Ama milletlerden gelen imanlılardan
için zaten yazmıştık. Karar verdiydik,
putlara kurban edilen etlerden uzak
dursunlar, kandan, boğulup ölen
hayvanların etinden ve de zinadan uzak
dursunlar."
26

Ondan sonra Pavlus o adamları
yanına aldı, ve ertesi gün onlarla birlikte
paklanma adetlerini yerine getirdi.
Böylelikle Allahevine girdi ve bildirdi,
paklanma günleri ne zaman bitecek ve
her bir kişi için kurbanlar ne zaman
kesilecekti.
Pavlus yakalanıyor
27
O yedi gün hemen hemen bitmek
üzere idi. O vakıt Asya sancağından
gelen Yahudiler Pavlus'u Allahevinde
gördüler. Halkı puşurturmaya başladılar
ve Pavlus'u yakaladılar. 28 Şöyle
bağırdılar:
"İsrailliler! Yetişin, bize yardım edin!
Bu adam her yerde herkese bizim
halkımıza karşı, bizim kanunumuza ve
bu yere karşı konuşuyor. Bu kadar da
yetmiyor, Allahevine Grekler soktu, bu
kutsal yeri mundar etti."
29
Çünkü daha evel, Efesli Trofimus'u
kasabada Pavlus'un yanında gördüler. Ve
sandılar, Pavlus onu Allahevine getirdi.
30

Ve bütün kasaba karıştı, bütün halk
bir yere koştu. Pavlus'u yakalayıp
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Allahevinden dışarıya sürüklediler.
Hemen arkasından kapılar kapandı. 31
Tam onu öldürmeye hazırlandılar, o
zaman asker bölüğünün başına haber
geldi, bütün Yeruşalim karıştı diye. 32 O
da hemen birkaç asker ve yüzbaşı yanına
alıp koşa koşa kalabalığın olduğu yere
indi. Onlar da binbaşıyı ve askerleri
görünce, Pavlus'u dövmeyi braktılar.
33

Ondan sonra binbaşı yaklaşıp onu
yakaladı ve buyurdu, iki zincirle
bağlansın. Pavlus'u soruşturdu, kim imiş
ve ne yapmış diye. 34 Ama kalabalıktan
kimisi şöyle bağırdı, kimisi başka bir şey
bağırdı. Binbaşı bu karışıklığın sebebini
öğrenemeyince, buyurdu, Pavlus kaleye
götürülsün. 35 Merdivenlere kadar
gelince, halk o kadar azıtmıştı ve iş o
dereceye vardı ki, askerler Pavlus'u
taşıdılar. 36 Çünkü bir kalabalık halk
arkadan gelip
"Onu yok edin!" diye bağırdı.
37
Pavlus'u
tam
kalenin
içine
götüreceklerdi. O vakıt binbaşıya dedi:
"Olabilir mi, sana bir şey söyleyeyim?"
O da sordu:
"A, sen Grekçe biliyor musun? 38
Demek sen o Mısırlı değilsin, hani bir
vakıt önce bir ayaklanma başlattırdı ve
dört bin katil alıp ıssız yerlere
götürdü."
39
Pavlus ona dedi:
"Ben, Kilikiya sancağından, Tarsus
kasabasından bir Yahudiyim. Hiç de
önemsiz sayılmayan bir kasabanın
vatandaşıyım. Sana yalvarıyorum, bana
izin ver de, halka konuşayım."
40

Binbaşı izin verince, Pavlus
merdivenin üzerinde durup elini kaldırdı.
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Derin bir sessizlik oldu. Ondan sonra
onlara İbranice dilinde konuşup şöyle
dedi:

Bölüm 22
Pavlus halka konuşuyor
1

"Kardeşler ve dedeler!
önünüzde şimdi kendimi
çıkarayım. Bana kulak verin."

Sizin
haklı

2

Ne vakıt işittiler, Pavlus onlara
İbranice dilinde konuştu, hepten sustular.
Ve Pavlus şöyle devam etti:
3

"Ben bir Yahudiyim. Kilikiya
sancağının
Tarsus
kasabasında
doğdum.
Ama
bu
kasabada,
Gamaliyel'in
ayaklarının
dibinde
okudum. Dedelerimizin kanununa
sımsıkı bağlanarak büyüdüm. Siz
bugün nasıl Allah için kıskançsınız,
ben de aynı öyle idim. 4 Ve bu 'İsa
Yoluna' çeki çektirirdim, çak ölüme
kadar. Erkek, kadın demeden onları
yakalatırıp mapusa attırırdım. 5
Allahevinin güdücüsü ve bütün
akıldaneciler toplantısı buna şahitlik
yapabilir. Zaten onlardan öbür
Yahudilere mektuplar aldıydım. Bir
defa Damask kasabasına yola çıktım.
Orada oturanları bile cezalamak için
mapusçu
olarak
Yeruşalim'e
getirecektim.
6

Ve öyle oldu ki, ben yolda iken,
öğlene doğru Damask kasabasına
yakınlamıştım. O vakıt gökten çok
parlak bir şafaklık her bir tarafıma
şılladı. 7 Yere düştüm ve işittim, bir ses
bana nasıl dedi:

'Saul, Saul, ne için bana fenalık
yapıyorsun?'
8
Ben de cevap verip dedim:
'Ya Efendimiz, sen kimsin?'
O da bana dedi:
'Ben Nasıralı İsa'yım. Sen bana
fenalık yapıyorsun.'
9
Benim yanımda olanlar o şafağı
gördüler ama bana konuşan kişinin
sesini anlayamadılar.
10
Ben de dedim:
'Ya Rab, ne lazım yapayım?'
Ve Rab bana şöyle dedi:
'Kalk ve Damask kasabasına gir. Ve
sen ne lazım yapasın, orada sana onu
anlatıracaklar.'
11

Ama o şafaklık o kadar şıllak idi,
göremez oldum. Onun için yanımda
olanlar
beni
elimdem
tuttular.
Böylelikle Damask kasabasına geldik.
12
Orada Ananiya adında bir adam
vardı. O Allah kanununa bağlı bir
adamdı.
Orada
yaşayan
bütün
Yahudiler ondan için iyi şeyler
konuşurdular. 13 O bana geldi ve
yanımda durup dedi:
'Saul kardeş, gözlerin görsün.'
Ve tam o anda ben gözlerimi kaldırıp
ona baktım.14 Ve o dedi:
'Dedelerimizin Allahı seni seçti,
Onun istediğini öğrenesin, 'Doğru
Olan'ı göresin ve Onun ağzından
çıkan sesini işitesin. 15 Çünkü
gördüğün ve işittiğin şeylerden için
bütün insanlara şahitlik yapacaksın. 16
Ve şimdi daha neyi bekliyorsun?
Kalk, vaftiz ol ve Rabbin adını
çağırıp günahlarını yıka.'
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17

Ve öyle oldu ki, ben Yeruşalim'e
dönünce Allahevinde dua etmekte
idim. O vakıt kendimden geçtim. 18 Ve
Onu gördüm. Bana dedi:
'Şevik ol! Hemen Yeruşalim'den kaç!
Çünkü benden için yapacağın
şahitliği kabul etmeyecekler.'
19
Ben de dedim:
'Rab, onlar kendileri de biliyorlar,
ben nasıl duahaneleri arka arkaya
dolaştım, sana iman edenleri nasıl
mapusa attırıp dövdürdüm. 20 Ve
senin şahidin olan Stefanus'un kanı
dökülürken ben de orada durdum.
Onu öldürenlerin kaftanlarını ben
gözletirdim.'
21
Ama O bana dedi:
'Git, ben seni uzak yerlere, Allahsız
milletlere gönderecem.'"
22

Halk Pavlus'u bu lafa kadar sesledi.
Ama o anda seslerini kaldırıp bağırdılar:
"Bu herifi dünyadan yok edin! Hakkı
yok yaşasın!"
Roma vatandaşı Pavlus
23

Ve başladılar deli gibi çığırsınlar,
kaftanlarını çıkarsınlar ve havaya toz
atsınlar. 24 Binbaşı buyurdu, Pavlus
kalenin içine götürülsün. İstedi öğrensin,
halk ne için ona karşı bu kadar bağırdı.
Onun için ısmarladı, Pavlus kamçılansın.
25
Tam onu iplerle germeye başladılar, o
vakıt Pavlus yanında duran yüzbaşıya
dedi:
"Acaba, hakkınız var mı, dava
görülmeden bir Roma vatandaşını
kamçılayasınız?"
26
Yüzbaşı bunu işitince, binbaşıya
gidip ona meseleyi şöyle anlatırdı:
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"Sen ne yapmaya kalktın? Bu adam
Roma vatandaşı imiş!"
27
Binbaşı da gelip Pavlus'a dedi:
"Söyle bana, sen Roma vatandaşı
mısın?"
O da "Evet" diye cevap verdi.
28
Binbaşı karşılık olarak dedi:
"Ben bu Roma vatandaşlığını bir sürü
parayla satın aldım."
Ama Pavlus dedi:
"Ben gene, vatandaş olarak doğdum."
29
Bunun üzerine onu soruşturacak olan
adamlar dakkada onu braktılar. Binbaşı
da öğrenince, hani Pavlus Roma
vatandaşı imiş, korkmaya başladı, çünkü
onu zincirlerle bağlatırmıştı.
Parlamentonun önünde
30

Ve ertesi gün tam olarak öğrenmek
istedi, Yahudiler onu neyle suçladılar.
Onun için Pavlus'u serbest braktı ve
buyurdu, Allahevinin güdücüleri ve
bütün parlamento toplansın. Sonra
Pavlus'u aşağıya indirip onların önüne
getirdi.

Bölüm 23
1

Pavlus parlamentoya dikkatla baktı ve
dedi:
"Kardeşler! Ben bugüne kadar Allahın
önünde hep tertemiz bir duyguyla
yaşadım."
2
Allahevinin güdücüsü olan Ananiya da
kendisinin yanında duranlara buyurdu,
Pavlus'un ağzına şamar atsınlar. 3 O vakıt
Pavlus ona dedi:
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"Seni kireçli duvar! Allah sana şamar
atacak. Sen beni Allah kanununa göre
davalamak için oturmuşun. Nasıl
olacak da, Allah kanununa karşı bana
şamar attırıyorsun?"
4
O vakıt etrafta duranlar dedi:
"Sen Allahın seçtiği Allahevinin
güdücüsüne
küfür
mü
etmeye
kalkıyorsun?"
5
Ve Pavlus dedi:
"Kardeşler, ben bilmezdim Allahevinin
güdücüsü odur. Çünkü Kitap'ta yazıyor
ki, 'Senin halkının güdücülerinden için
kötülük konuşmayacaksın.'"
6

Ama Pavlus fark etti ki,
parlamentonun bir parçası Saduki, geri
kalanlar gene, Ferisi idi. O vakıt yüksek
sesle parlamentonun ortasında şöyle
bağırmaya başladı:
"Kardeşler, ben bir Ferisiyim, Ferisi
evladıyım.
Burada
ne
için
davalanıyorum: ölülerin umudu olan
dirilişten için!"
7

Pavlus bunu söylediği gibi, Ferisiler
ve Sadukilerin arasında bir kırkılma
çıktı. Böylelikle toplanan kişiler ikiye
bölündü. 8 Çünkü Sadukilere göre, ne
diriliş, ne melekler ne de ruhlar var.
Ferisiler gene, bunların hepsini kabul
ediyorlar. 9 Böylelikle büyük bir gürültü
başladı.
Ferisi
partisinden
kimi
muallimler vardı. Onlar ayağa kalkıp
şöyle çıkıştılar:
"Biz bu adamda hiç bir kabahat
bulmuyoruz. Diyelim, bir ruh ya da
melek ona konuştu. Ee, ne olacak?"
10
O kadar büyük bir çekişme oldu ki,
binbaşı korkmaya başladı, Pavlus'u
parçalamasınlar. Askerlerine buyruk

verdi, aşağı inip Pavlus'u onların elinden
zorla alsınlar ve kalenin içine getirsinler.
11

Aynı o gecede Rab Pavlus'un
yanında durup dedi:
"Kurajlan! Sen bana nasıl Yeruşalim'de
şahitlik yaptın, lazım aynı onun gibi
Roma'da da bana şahitlik yapasın."
Pavlus'a karşı düzen
12

Sabah olunca Yahudiler bir düzen
kurdular. Kendi kendilerine yemin
ettiler, Pavlus'u öldürene kadar bir şey
yemesinler, ne de içsinler. 13 Kırktan
fazla kişi bu düzene katıldı. 14 Ondan
sonra Allahevinin güdücüsüne gidip
dediler:
"Çok ciddi bir yemin ettik, Pavlus'u
öldürene kadar ağzımıza hiç bir şey
koymayacaz diye. 15 Onun için, sen
parlamento ile birlikte git, binbaşıya
haber ver, Pavlus'u sana kadar getirsin.
Kendini öyle yap, sanki istermişin,
onun meselesini daha ince araştırasın.
Biz gene hazırız, kendisi daha buraya
yaklaşmadan onu öldürelim."
16

Ama Pavlus'un kızkardeşinin çocuğu
bu düzenden için öğrendi. O da gelip
kalenin içine girdi ve Pavlus'a haber
verdi. 17 Pavlus da yüzbaşlarından
birisini kendisine çağırıp ona dedi:
"Bu delikanlıyı binbaşının yanına
götür. Onun bir şeyi var, ona bildirsin."
18
Yüzbaşı da delikanlıyı alıp binbaşıya
götürdü ve dedi:
"Mapusçu Pavlus beni yanına çağırdı
ve rica etti, bu delikanlıyı sana kadar
getireyim. Var ne söylesin sana."
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19

Binbaşı da onu elinden tutup, bir
kenara çekti ve ayrıca ona sormaya
başladı:
"Bana bildireceğin mesele ne?"
20
O da dedi:
"Yahudiler anlaştı, sana yalvarsınlar,
yarın Pavlus'u parlamentonun önüne
getiresin. Kendilerini öyle yapacaklar,
sanki onun meselesini daha ince
araştıracaklar. 21 Ama sen onlara hiç
kulak asma. Çünkü kırktan fazla kişi
ona kapan kurmuşlar. Yemin etmişler,
onu öldürene kadar ne bir şey yesinler,
ne de içsinler. Şimdi hepsi hazır
duruyorlar, senden bir söz bekliyorlar."
22
Bunun üzerine binbaşı delikanlıyı
braktı gitsin. Ona ısmarladı:
"Hiç kimseye söyleme, hani bana bu
meseleden için haber verdin."
Kayseriye'ye götürülüyor
23
Sonra iki yüzbaşı yanını çağırıp
onlara dedi:
"Bu gece saat dokuza kadar iki yüz
tane asker hazır edin, hem de yetmiş
beygirli asker ve iki yüz okçu.
Kayseriye'ye gidecekler. 24 Ayrıca
Pavlus için binecek bir hayvan
hazırlayın, sağ salim sancakbeyi olan
Feliks'e götürülsün."
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suçluyorlar diye öğrenmek istedim.
Onun
için
onu
onların
parlamentosunun önüne getirdim. 29 Ve
öğrendim, onu kendi kanunlarından bir
mesele için suçluyorlar; hani ölüm ya
da mapus cezası getiren birhangi
meseleden için değil. 30 Ve bana
bildirildi, bu adam için bir düzen
kurmuşlar, o vakıt hemen onu sana
yolladım. Onu suçlayanlara da
ısmarladım, senin önünde
onu
suçlasınlar."
31

Böylelikle askerler kendilerine
buyurulduğu gibi yaptılar. Pavlus'u alıp
geceleyin
Antipatris
kasabasına
getirdiler. 32 Ama ertesi günü de, kaleye
döndüler. Beygirli askerleri braktılar,
Pavlus'la devam etsinler.
33

Kayseriye'ye gelince mektubu
sancakbeye verip Pavlus'u da ona teslim
ettiler. 34 Sancakbeyi mektubu okuyunca
Pavlus'a sordu, hangi sancaktan imiş; ve
Kilikiya'dan olduğunu öğrendi. 35 Ona
dedi:
"Seni suçlayanlar geldi mi, o vakıt
seninle görüşecem."
Ve buyruk verdi, Pavlus Hirodes'in
sarayında tutulsun.

25

Binbaşı bir de şöyle bir mektup
yazdı:
26
"Klavdiyus Lisiyas'tan, kıymetli
sancakbeyi Feliks'e. Selam!
27
Bu adam tam Yahudiler tarafından
yakalanmış ve öldürülmek üzere iken,
ben askerlerimle üzerlerine varıp onu
kurtardım. Çünkü öğrendim, Roma
vatandaşı imiş. 28 Onu neyle
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Bölüm 24
Feliks'in önünde
1

Beş gün sonra Allahevinin güdücüsü
olan Ananiya birkaç akıldanecilerle
oraya geldi. Onların yanında Tertulus
adında bir avukat da vardı. Sancakbeyin
önünde Pavlus'u suçladılar. 2 O
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çağrıldıktan sonra, Tertulus başladı,
Pavlus'a karşı şöyle bir suçlama getirsin:
"Kıymetli Feliks! Sen sebep oldun,
bunca zaman barış içinde yaşıyoruz.
Senin düşünceli güdücülüğünden için
halkımız düzelmeye başladı. 3 Biz
bunu her vakıt, her yerde büyük
şükranla kabul etmişiz. 4 Ama seni
daha fazla tutmayalım. Sade rica
ediyoruz, bir zahmet, bize birkaç söz
için kulak veresin.
5
Çünkü anladık ki, bu adam
başbelasıdır. Dünyanın her yerinde
bütün Yahudileri ayaklandırıyor, kafa
kaldırsınlar; Nasıracılar sektasının
başıdır. 6 Üstelik kalktı, Allahevini
mundar etsin. O vakıt onu yakaladık.
Biz istedik, onu kendi kanunumuza
göre davalayalım. 7 Ama binbaşı
Lisiyas gelip onu büyük zorbacılıkla
elimizden aldı. 8 Ve onu suçlayanlara
ısmarladı, senin önüne çıksınlar. Sen
bu adamı kendin sorguya çektin mi,
öğrenebilirsin bizim suçladığımız
meselelerden için."
9
Yahudiler de bu suçlamalara katıldılar,
o meseleler doğrudur dediler.
10

Sancakbeyi Pavlus'a bir şmar yaptı
konuşsun. O da şöyle cevap verdi:
"Uzun senden beri bu halkı
davalamışsın. Bunu bildiğim için
kendimi sevinçle haklı çıkaracam.
11
Sade oniki gün oldu, Allaha
tapmak için Yeruşalim'e çıktım. Sen
kendin bunu öğrenebilirsin. 12 Beni
görmediler ne Allahevinde, ne
duahanelerde, ne kasabanın içinde
bari, bir kişi ile kırkılayım ya da halkı
ayaklandırayım. 13 Ve beni şimdi neyle
suçluyorlar,
kendileri
de
onu

gösteremeyecekler. 14 Yalnız, sana
şunu
açık
söyleyeyim:
ben
dedelerimizin Allahına onların 'sekta'
dedikleri
yolda
tapıyorum. Ve
Musa'nın kanununa uygun olan ve
peygamberlerin
kitaplarında
ne
yazılmışsa,
onların
hepsine
inanıyorum. 15 Allaha umudum var,
hem doğruların hem de kötülerin
dirilişi olacak diye. Zaten bu adamlar
da aynı umudu paylaşıyorlar. 16 Buna
göre ben de dikkat ediyorum, hem
Allahın önünde, hem insanların önünde
her vakıt temiz duyguyla yaşayayım.
17
Şimdi, bayağı seneden sonra
geldim, milletime yardımlar getireyim
ve Allaha kurban vereyim diye. 18
Paklanma
adetlerini
de
yerine
getirmiştim. Allahevinin içinde beni
bunu yaparken buldular. Ne bir
kalabalık yaptım, ne de halkı
karıştırdım. Ama Asya sancağından
kimi Yahudiler vardı. 19 Ki, aslında
lazımdı onlar senin önüne çıkıp
suçlamayı getirsinler, eger bana karşı
ağlaşmak için birşeyleri varsa. 20 Öbür
türlü,
bu
adamlar
kendileri
anlatırsınlar:
ben
ne
vakıt
parlamentonun önüne çıktım, ne gibi
kötülük buldular bende. 21 Sade,
onların ortasında dururken şöyle
bağırdım: 'Ölülerin dirilişinden için
bugün
sizin
önünüzde
davalanıyorum.'"
22

Feliks'in gene, bu 'Yol'dan için
bayağı bilgisi vardı. Davayı başka güne
atlattırıp dedi:
"Binbaşı Lisiyas buraya geldi mi,
davanızı görecem."
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23

Yüzbaşıya da buyruk verdi, Pavlus
tutulmaya devam edilsin, ama gene de
ona serbestlik tanınsın. Onun hiç bir
arkadaşına yasak edilmesin, ona hizmet
etmeye.
24

Ama birkaç gün sonra Feliks, karısı
Drusila ile birlikte oraya geldi (o da
Yahudi idi), ve Pavlus'u çağırtırdı. Onu
sesledi, nasıl İsa'ya iman etmek
temasında konuştu. 25 Pavlus ne vakıt
doğruluk,
kendini
zaptetmek
ve
gelecekteki davalamadan için konuştu,
Feliks korkmaya başladı ve dedi:
"Şimdilik git. Vakıt bulunca seni gene
çağıracam."
26
Aynı zamanda umut ederdi, Pavlus ona
rüşvet versin. Onun için onu sık sık
çağırtırıp onunla muhabet yapardı.
27

İki sene geçti. Ondan sonra Feliks'in
yerine Porkiyus Festus kaldı. Feliks
Yahudilere bir iyilik yapmak istedi ve
onun için Pavlus'u mapusta braktı.

Bölüm 25
Festus'un önünde
1
Böylelikle Festus sancağa vardı.
Daha üçüncü günde Kayseriye'den
Yeruşalim'e çıktı. 2 O vakıt Allahevinin
güdücüleri ve Yahudilerin önemli
adamları onun yanına çıkıp Pavlus'u
suçladılar. Ondan bir şey rica ettiler. 3
İstediler, Pavlus'tan için onlara bir iyilik
yapsın: Festus, Pavlus'u Yeruşalim'e
göndersin. (Aynı zamanda yolun
üzerinde kapan kurdular, onu orada
öldürsünler). 4 O zaman Festus cevap
verdi, Pavlus Kayseriye'de tutulurmuş,
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ve kendisi de tezlerde yola çıkacakmış
diye. 5 Ve dedi:
"Onun için, aranızda önemli kişiler
benimle birlikte oraya gitsinler.
Adamda birhangi kötülük varsa, onu
suçlasınlar."
6
Festus sade sekiz on gün kadar
onların arasında kaldı. Ondan sonra
Kayseriye'ye döndü. Ertesi gün de dava
odasında oturup buyurdu, Pavlus
7
getirilsin.
Pavlus
gelince,
Yeruşalim'den gelmiş olan Yahudiler
onun etrafını sarıp bir sürü ağır
suçlamalar
yaptılar.
Ama
onları
gösteremediler. 8 Pavlus da kendini haklı
çıkarmak için şöyle konuştu:
"Ben hiç bir suç işlemedim - ne
Yahudilerin kanununa karşı, ne
Allahevine karşı, ne de emperatora
karşı."
9
Ama Festus istedi, Yahudilere bir iyilik
yapsın. Onun için Pavlus'a dedi:
"Sen razı mısın, Yeruşalim'e gidip
orada benim önümde bu suçlamalardan
için davalanasın?"
10
Ama Pavlus şöyle konuştu:
"Ben burada emperatorun davalama
masasının önünde bulunuyorum. Ben
lazım orada davalanayım. Yahudilere
hiç bir kötülük yapmadım. Sen de onu
çok güzel biliyorsun. 11 Eger ben bir
suç işlemişsem, eger ölüme hak eden
birhangi şey yapmışsam, o vakıt
ölümden kaçmam. Ama eger bu
adamların beni suçladıkları meseleler
doğru değilse, o vakıt kimsenin hakkı
yok, beni onların eline teslim etsin.
Ben davamı emperatora teslim
ediyorum."
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12

Bunun üzerine Festus kendi
akıldanecilerine danıştı. Ve sonra cevap
verip dedi:
"Madem davanı emperatora teslim
ettin, emperatora gidecen."
Festus, Agripa'ya danışıyor

buyurdum, ben onu emperatora
gönderene kadar, o mapusta kalsın."
22

Agripa da Festus'a dedi:
"Ben de istiyorum, bu adamı kendim
sesleyim."
Festus da, "Yarın onu sesleyecen" dedi.

13

Birkaç gün sonra, kral Agripa ve
Bernike, Kayseriye kasabasına geldiler,
Festus'a saygı göstermek için. 14 Uzun
günler orada geçirdiler. O zaman Festus,
Pavlus'un davasını krala anlatırdı. Dedi:
"Burada bir adam var, Feliks onu
15
mapusta
geri
braktı.
Ben
Yeruşalim'de
iken,
Allahevinin
güdücüleri
ve
Yahudilerin
akıldanecileri ona karşı suçlamalar
yaptılar. İstediler, Pavlus davalansın.
16
Ben onlara cevap olarak dedim ki,
Romalıların adeti değildir, bir kişiyi
teslim etsinler, eger davalanan kişi
suçlayanlarla
yüzleşmemişse
ve
kendini o suçlamalara karşı savunmaya
fırsat bulmamışsa. 17 Böylelikle onlar
toplanmışken hiç vakıt kaybetmedim.
Hemen ertesi gün davalama masasına
oturdum ve buyurdum, adam getirilsin.
18
Ama suçlayanlar ayağa kalkınca, ona
karşı hiç beklemediğm suçlamalar
yaptılar. 19 Sade kendi Allah
inançlarından için ona karşı birtakım
anlaşmamazlıklar vardı. Hem de İsa
adında ölü bir adamdan için. Pavlus
gene diyor, o yaşarmış. 20 Ve şaşırdım,
bunun gibi sorulara nasıl karar
vereyim. Onun için ona sordum, acaba
razı mıdır, Yeruşalim'e kadar gitsin ve
orada bu meselelerden için davalansın.
21
Ama Pavlus istedi, emperatorun
kararı çıkana kadar tutulsun. Öylelikle

Pavlus, Agripa'nın önünde
23

Ve ertesi gün Agripa ve Bernike
birlikte büyük tantana ile misafir
salonuna girdiler. Onların yanında büyük
askerler ve kasabanın önemli adamları
vardı. Ve Festus'un buyurması üzere
Pavlus'u oraya getirdiler. 24 Festus da
şöyle konuştu:
"Kral Agripa, ve bizim yanımızda
bulunan beyler!
Bu adamı görüyorsunuz ya! Ondan
için hem Yeruşalim'de, hem burada,
bütün Yahudi halkı bana döndü.
İstiyorlar, o artık yaşamasın. 25 Ama
anladım ki, ölümü hak eden birhangi
şey yapmadı. O gene, davasını
emperatora teslim etti. Ben de karar
verdim, onu göndereyim.
26
Ama
elimde
efendime
yazabileceğim birhangi kesin şey yok.
Onun için adamı sizin önünüze
getirdim, ve en fazla senin önüne, kral
Agripa. Öyle ki, meseleyi araştırdıktan
sonra, yazacağım bir şey olsun.
27
Çünkü bence bir mapusçuyu
göndermek ve aynı zamanda ona karşı
ne gibi suçlama var diye belli etmek, o
bence saçmalıktır."

Bölüm 26
1

Ve Agripa Pavlus'a dedi:
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"Müsaaden
konuşasın."
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var,

kendinden

için

Bunun üzerine Pavlus elini uzattırıp
kendini haklı çıkarmaya başladı:
2
"Kral Agripa! Kendimi çok mutlu
sayıyorum, açan bugün fırsatım oldu,
senin önünde kendimden için cevap
vereyim, Yahudilerin beni suçladıkları
bütün meselelerden için. 3 En fazla da
bu sebeple, çünkü Yahudilerin bütün
adetlerini ve onların arasında ne gibi
sorular var, onu çok iyi biliyorsun.
Onun için sana yalvarıyorum, beni
sabırla sesle.
4
Evet, bütün Yahudiler biliyor, ben
gençliğimden beri nasıl yaşadım.
Baştan beri kendi halkım arasında,
Yeruşalim kasabasında yaşardım. 5
Beni uzun zamandan beri tanıyorlar ve
istediler mi, şahitlik yapabilirler ki,
ben bir Ferisi olarak yaşardım. Bu
zaten Allah inancımızın en sıkı
partisidir. 6 Allah dedelerimize bir söz
verdi, ve şimdi o söze umut bağladığım
için davalanıyorum. 7 Halkımızın oniki
cinsi bu umuda kavuşmak istiyorlar, ve
onun için Allaha gece gündüz
ciddilikle hizmet ediyorlar. Evet
kralımız, bu umuttan için Yahudiler
beni suçluyorlar. 8 Sizin aranızda
Allahın ölüleri diriltirmesi ne için
inanılmaz bir şey sayılsın?
9
Evet, böylelikle ben sandım ki,
lazım Nasıralı İsa'nın adına karşı çok
fenalık yapayım. 10 Ve Yeruşalim'de
tam onu yapmaya kalktım: Allahevinin
güdücülerinden izin alıp, kutsalların
birçoğunu
mapusa
kapatırdım.
Yetmiyor bu, onlara ölüm cezası
verilirken, ben de razılığımı verirdim.
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11

Bütün duahanelerde onlara ceza
verirdim, hem de onları zorlamaya
kalktım, İsa'ya sövsünler. Onlara karşı
artık öfkeden kudurmuştum. O
dereceye geldim ki, yabancı kasabalara
da gidip onlara baskı yapardım.
12
Tam bu iş için Allahevinin
güdücülerinden izin ve vazife alıp
Damask kasabasına gitmekte idim. 13
Evet, kralımız! Ve öğlene doğru yolda
iken gökten bir şafak gördüm.
Güneşten daha aydınlık idi. Benim ve
benimle birlikte yolculuk edenlerin
etrafında şılladı. 14 Hepimiz yere
düştük. Ondan sonra işittim bir ses,
bana İbranice dilinde şöyle konuştu:
'Saul, Saul, ne için bana fenalık
yapıyorsun? Şişli direğe tekme atmak
sade sana zarar getirecek.'
15
O zaman dedim:
'Ey efendimiz, sen kimsin?'
Ve Rab dedi:
'Ben İsa'yım; sen bana karşı fenalık
yapıyorsun. 16 Ama şimdi kalk,
ayakta dur. Ben seni bir görevli hem
de şahit yapacam. Zaten onun için
sana göründüm. Ve hem gördüğün
şeylere, hem de sana kendimden için
göstereceğim
şeylere
şahitlik
yapacaksın. 17 Seni hem kendi
halkının ellerinden, hem de Allahsız
milletlerin ellerinden kurtaracam.
Çünkü seni onlara gönderecem. 18
Öyle ki, onların gözlerini açayım.
Öyle ki, karanlıktan aydınlığa
dönsünler, Şeytanın kuvvetinden
Allaha dönsünler. Öyle ki, günahların
affını alsınlar; bana iman etmekle
kutsal kılınan kişilerin arasında bir
mirasa kavuşsunlar.'
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19

Onun için, kral Agripa, gökten
gelen bu görüntüye seslememezlik
yapmadım. 20 En başta Damask
kasabasında, sonra Yeruşalim ve
bütün Yahudiye taraflarında ve en
sonunda Allahsız milletlere kadar
gidip onlara bildirdim, tövbe etsinler
ve Allaha dönsünler. Hem de
tövbeye uygun işler yapsınlar. 21 Bu
sebepten için kimi Yahudiler beni
Allahevinde
yakaladılar
ve
öldürmeye kalktılar. 22 Ama Allah
bana bugüne kadar yardımcı oldu, ve
onun için burada durup küçük büyük
herkese
şahitlik
yapıyorum.
Peygamberler
ve
Musa
ne
demişlerdi, hani olacak diye, işte,
ben de ondan başka bir şey
söylemiyorum zaten:
23
Mesih çeki çekecekti, en birinci
olarak ölülerden dirilecekti ve hem
kendi halkına, hem de Allahsız
milletlere aydınlık verecekti."
24

Pavlus bu sözlerle kendini haklı
çıkarırken, Festus yüksek sesle dedi:
"Pavlus, sen çıldırmışsın! Çok
okumuşluğun seni deli etti!"
25
Ama Pavlus dedi:
"Hayır, kıymeyli Festus, ben çıldırmış
değilim. Hakikat sözleri, akıla uygun
sözleri konuşuyorum. 26 Çünkü kral da
bu meseleleri biliyor. Ona da serbestçe
konuşmak istiyorum. Çünkü eminim,
bu meselelerin hiç biri onun
dikkatından kaçmadı. Ve bunlar zaten
saklı bir köşede olmadı.
27
Kral Agripa, sen peygamberlere
iman ediyor musun? Biliyorum, iman
ediyorsun."
28
Agripa da Pavlus'a şöyle cevap verdi:

"Sen beni bu kadar azla mı Mesihçi
yapmaya kalkıyorsun?"
29

Pavlus da dedi:
"Allahtan diliyorum, ister azla, ister
çokla, değil sade sen, ama bugün beni
sesleyen herkes, tam benim gibi
olsun... eh, bu zincirlerden başka."
30

Ondan sonra kral, sancakbeyi,
Bernike ve onların yanında oturanlar
ayağa kalktılar. 31 Bir kenara çekilip
birbirleriyle şöyle konuşmaya başladılar:
"Bu adam ölümü ya da mapusu hak
edecek bir şey yapmıyor ki!"
32
Agripa da Festus'a dedi:
"Eger davasını emperatora teslim etmiş
olmasaydı,
bu
adam
serbest
brakılabilirdi."

Bölüm 27
Roma'ya yolculuk başlıyor
1
Ve karar verildi, gemiyle İtaliya'ya
gidelim. Pavlus'u birkaç başka mapusçu
ile birlikte Yuliyus adında bir yüzbaşıya
teslim ettiler. Adam Avgustus'un
bölüğünden idi. 2 Edremit kasabasından
olan bir gemiye bindik. Asya sancağının
kıyısından geçecekti. Böylelikle denize
çıktık. Yanımızda Selanik kasabasından
olan Aristarhus adında bir Makedoniyalı
da vardı.
3
Ertesi gün Sidon kasabasına geldik.
Yuliyus da Pavlus'a efendice davrandı.
Ona izin verdi, arkadaşlarını ziyaret edip
azıcık misafirlik etsin. 4 Oradan gene
denize
açılıp
Kıbrıs'ın
rüzgârsız
tarafından geçtik, çünkü rüzgâr bize
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karşı esti. 5 Kilikiya ve Pamfiliya'nın
kıyılarından geçip Likiya sancağındaki
Mira kasabasında toprağa vardık. 6
Orada yüzbaşı başka bir gemi buldu. O,
Aleksandriya'dan
gelip
İtaliya'ya
gitmekte idi. Bizi ona bindirdi. 7 Bayağı
günler ağır ağır ilerledik, zorlukla
Knidos'un karşısına vardık. Rüzgârlar
artık fırsat vermezdi, daha öteye gidelim.
Onun için Salmone kasabasını geçip Krit
adasının rüzgârsız tarafından dolandık. 8
Orasını zorlukla geçip 'Güzel Limanlar'
adında bir yere geldik, o da Laseya
kasabasına yakındı.
9

Bayağı vakıt geçti ve yolculuk artık
korkunç olmaya başladı, çünkü kış
başlamak üzere idil. O vakıt Pavlus
onlara şöyle akıl vermeye başladı:
10
"Arkadaşlar! Artık anlıyorum ki, bu
yolculukta çok zarar ve ziyanlık olacak
- değil sade yüke ve gemiye ama
canlarımıza da."
11
Ama yüzbaşı geminin pilotuna ve onun
sahibine daha fazla inandı, ne kadar
Pavlus'un sözlerine. 12 O liman uygun
değildi, kış ayları orada geçirilsin. Onun
için çoğunluk karar verdi, oradan
ayrılsın ve mümkünse Feniks denilen
limana gidilsin. O liman Krit adasında
bulunuyor ve hem güneybatıya hem de
kuzeybatıya
bakıyor.
Kışı
orada
geçirmeye düşündüler.
Fırtına
13

Ondan sonra güneyden gelen yavaş
bir rüzgâr çıktı ve düşündüler, onların işi
oldu. Demir alıp Krit adasının çok
l Orginalda: 'Oruç günü geçmişti' - Yahudilerin
Arınma Bayramı'ndan önce, Septemvri ayın
sonunda.
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yakınından geçtiler. 14 Fazla vakıt
geçmeden, 'Evrakilo' denilen çok
kuvvetli bir rüzgâr adadan inmeye
başladı. 15 Gemi ona tutuldu ve ona karşı
gidemedi. O vakıt gemiyi braktık
sürüklensin. 16 Klavda adında küçük bir
adanın rüzgârsız tarafından geçtik. Ve
gene de geminin kayığını zorla
tutabildik. 17 Onu içeri aldılar. Sonra
geminin altından ipler çektiler, çünkü
korktular, Sirte denizindeki sıva
topraklarına çarpmasın. Ve yelken
kumaşını
toplayıp
kendilerini
sürüklenmeye braktılar. 18 Ertesi gün,
fırtına içinde çok fazla çalkalanınca,
yükü denize atmaya başladılar. 19
Üçüncü günde kendi elleriyle geminin
iplerini de denize attılar. 20 Birçok gün
ne güneş, ne yıldızlar göründü ve
kocaman bir fırtına sürdü. Yavaş yavaş
artık hiç umudumuz kalmadı kurtulalım.
21

Hem de uzun zaman aç kaldık. O
vakıt Pavlus onların ortasında durup
dedi:
"Arkadaşlar! Keşke beni sesleyip hiç
Krit adasından yola çıkmaydınız. O
vakıt bu ziyan ve zarar olmayacaydı. 22
Ama şimdi gene de size diyorum,
kurajlanın. Aranızdan bir kişi bile
canını kaybetmeyecek, yalnız gemi
ziyan olacak. 23 Çünkü dün gece bağlı
olduğum ve hizmet ettiğim Allahın bir
meleği yanımda durdu. 24 Ve şöyle
konuştu:
'Korkma,
Pavlus!
Sen
lazım
emperatorun önüne çıkasın. Ve işte,
Allah seninle birlikte gemide olan
bütün kişileri de sana verdi.'
25
Onun için, arkadaşlar, kurajlanın.
Çünkü Allaha güveniyorum ki, bana
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nasıl bildirildi, aynı öyle olacak. 26
Yalnız, lazım gemiyi bir adaya
bindirelim."
Gemi batıyor
27

Ondördüncü gece oldu ve İyon
Denizinde sağa sola sürüklenirdik. Gece
yarısına doğru denizciler hisettiler ki,
birhangi toprağa yaklaşıyoruz. 28 Ve
başladılar, denizin derinliğini ölçmeye:
kırk metre buldular. Biraz daha ötede
gene ölçtüler ve otuz metre buldular. 29
Artık korktular, birhangi kayaya
çarpmayalım. Onun için geminin arka
tarafından dört tane demir attılar. Ve dua
ettiler, artık gün doğsun. 30 Gemiciler de
gemiden kaçmaya kalktılar. Öyle
yaptılar, sanki geminin ön tarafından
demir atacaklardı, sonra kayığı denize
indirdiler. 31 O zaman Pavlus yüzbaşıya
dedi:
"O adamlar gemide kalmadılar mı, siz
de kurtulamayacanız."
32
Bunun üzerine askerler kayığın iplerini
kesip onu braktılar, aşağı düşsün.
33

Sabaha doğru Pavlus herkese
yalvardı, ekmek yesinler, ve dedi:
"Artık ondördüncü gün oluyor telaşla
bekleyip aç kaldınız, bir lokma bile
yemediniz. 34 Onun için size
yalvarırım, biraz ekmek yiyin.
Kurtulmak istediniz mi, bu lazım
olsun. Hiçbirinizin kafasından saç bile
düşmeyecek."
35
Bunu söyledikten sonra, ekmek aldı,
herkesin önünde Allaha şükür etti ve
yemeye başladı. 36 O zaman hepsi
kurajlandılar
ve
yemek
yemeye
başladılar. 37 Hepimiz gemide iki yüz
yetmiş altı kişi idik. 38 Hepsi karnılarını

doyurdular. Ondan sonra başladılar,
gemiyi yiyinleştirmek için, buğdayı
denize döksünler.
39

Sabah olunca, o yeri tanıyamadılar.
Ama kıyıda küçük bir dere fark ettiler.
Ve karar verdiler, eger mümkünseydi,
gemiyi oraya aydasınlar. 40 Demirleri
kaldırıp denizde braktılar. Aynı zamanda
tekerleğin iplerini çözdüler ve en büyük
kumaş yelkeni rüzgâra karşı açtılar.
Böylelikle kıyıya doğru ilerlediler. 41
Ama orada bir kumluk vardı. Gemi
oraya saplandı. Geminin ön tarafı takılı
kaldı, arka tarafı gene, dalgaların
kuvvetinden ikiye bölündü.
42

Askerlerin niyeti vardı, mapusçuları
öldürsünler, ne kadar onlardan biri
yüzerek kaçmasın. 43 Yüzbaşı gene,
Pavlus'u kurtarmak istedi ve askerlere
engel oldu. Buyruk verdi, yüzmeyi bilen
kişiler en birinci denize atlayıp toprağa
yetişsinler. 44 Geri kalanlar, kimisi
tahtalara,
kimisi
geminin
başka
kırıntılarına tutunsun da, öyle arkadan
gelsinler. Aynısı da oldu; hepsi sağ salim
toprağa kavuştular.

Bölüm 28
Malta'da
1

Hepsi kurtulduktan sonra öğrendiler,
o adanın adı Malta imiş. 2 Oradaki yerli
halk bize çok yakınlık gösterip hepimizi
karşıladılar. Hava soğuktu, üstelik
başladı yağmur yağsın. Ve bizim için bir
ateş yaktılar. 3 Pavlus da bir demet odun
toplayıp ateşe attı. O vakıt sıcaklığın
içinden bir yılan fırlayıp onun eline
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yapıştı. 4 Yerli kişiler ne vakıt gördüler,
yılan nasıl Pavlus'un elinde asılı duruyor,
birbirlerine dediler:
"Bu adam herhalde katil. Denizden
kurtuldu, ama intikam tanrısı onu
brakmadı yaşasın."
5
Pavlus gene, elini sallayıp hayvanı
ateşin içine fırlattırdı ve hiç zarar
görmedi. 6 Onlar gene beklediler, Pavlus
şişsin ya da ölüp yere düşsün. Uzun bir
vakıt ona baktılar. Ama gördüler, ona
birhangi zarar olmuyor. O vakıt
fikirlerini değiştirip,
'O bir tanrıdır' demeye başladılar.
7

Şimdi, o adanın güdücüsünün adı
Publiyus idi. Onun da o yere yakın
birtakım toprakları vardı. Bizi karşıladı
ve üç gün için cani yürekten misafir etti.
8
Ve öyle oldu ki, Publiyus'un babası
hasta yatardı. Ateşi ve kanlı sürgünü
vardı. Pavlus onun yanına gitti, dua etti
ve ellerini onun üstüne koyup onu
iyileştirdi. 9 Bu olduktan sonra, adada
kimin hastası varsaydı, hepsi geldiler ve
iyileştirildiler. 10 Bize saygı göstermek
için bahşişler getirdiler. Ayrılırken de,
bize her ne lazımsaydı verdiler.
Pavlus, Roma'ya varıyor
11

Adada başka bir gemi vardı, o da
kışı
orada
geçirmişti.
Gemi
Aleksandriya'dan idi ve 'İkizlerin'
sembolünü taşıdı. Üç ay geçtikten sonra
ona binip yola çıktık. 12 Sirakuz
kasabasına gelince üç gün orada kaldık.
13
Oradan dolanarak Regiyo kasabasına
vardık. Bir gün sonra güneyden bir
rüzgâr esmeye başladı ve ikinci günde
Puteyoli kasabasına vardık. 14 Orada
kardeşleri bulduk. Bizi davet ettiler ve
242
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yedi gün onlarla kaldık. Böylelikle
Roma'ya geldik. 15 Oradaki kardeşler
bizden için haber alınca, bizi
karşılamaya geldiler, çak Apiyus
Çarşısı'na ve Üç Hanlar'a kadar. Pavlus
onları görünce Allaha şükür etti ve kuraj
aldı. 16 Ne vakıt Roma'ya geldik, Pavlus'a
izin verildi, yalnız başına kalsın. Onun
yanında sade ona bakan bir asker vardı.
Pavlus Yahudilere konuşuyor
17

Ve üç gün sonra Pavlus Yahudilerin
güdücülerini
bir
araya
çağırdı.
Toplandıktan sonra onlara dedi:
"Beyler ve kardeşler! Ne halkımıza
karşı, ne de dedelerimizin adetlerine
karşı bir şey yapmadım. Gene de
Yeruşalim'de beni Romalıların eline
mapusçu olarak teslim ettiler. 18 Beni
araştırdılar ve sonra razı geldiler, beni
serbest braksınlar. Çünkü bende yoktu
birhangi sebep ölüm cezası için. 19
Ama Yahudiler bana karşı çıkıştılar.
Ve onun için mecbur kaldım, davamı
emperatora teslim edeyim. Değil,
halkıma karşı birhangi suç işleyim. 20
İşte, onun için sizi çağırdım, sizinle
görüşeyim ve konuşayım: ben İsrail'in
umudundan
için
bu
zincirlere
vuruldum."
21

Ona dediler:
"Ne Yahudiye sancağından senden için
mektuplar aldık, ne de kardeşlerden
birhangisi buraya gelip senden için
kötü lafta bulundu ya da kötü bir şey
anlatırdı. 22 Ama istiyoruz, senin fikrini
öğrenelim. Çünkü bu sektadan için
biliyoruz, her yerde ondan için kötü
konuşuyorlar."
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23

Ona bir gün koydular; o vakıt çok
kalabalık olarak onun kaldığı evine
geldiler. Ve onlara Allahın krallığından
için anlatırdı ve çok ciddi olarak şahitlik
yaptı. Sabahtan akşama kadar çalıştı,
hem Musa'nın Kanun kitaplarından, hem
de peygamberlerin kitaplarından onları
İsa'dan için inandırsın. 24 Kimisi
söylenen sözlere iman etti, kimisi gene
25
iman
etmedi.
Aralarında
anlaşmamazlık çıktı. Pavlus da son bir
laf yaptı ve öyle ayrıldılar:
"Kutsal Ruh dedelerimize peygamber
İşaya'nın
ağzından
ne
güzel
konuştuydu:
26
'Bu halka git ve söyle:
'Hep işiteceniz,
ama hiç anlamayacanız.
Hep bakacanız,
ama hiç görmeyeceniz.
27
Çünkü bu halkın yüreği hisetmez
oldu.
Kulakları ile zor işitiyorlar,
Gözlerini de kapatmışlar
Yeter ki, gözleriyle görmesinler,
kulaklarıyla işitmesinler, ve
yürekleriyle anlamasınlar ve
dönmesinler.
Ben de onları iyileştirmeyeyim.'
28
Onun için, size şunu bildireyim:
Allahın bu kurtuluşu artık Allahsız
milletlere gönderildi. Ve onlar buna
kulak verecek!"
29
Pavlus bu sözleri söyledikten sonra
Yahudiler ayrıldı ve aralarında büyük bir
kırkılma çıktı.
30

Pavlus da kendine bir ev kiraladı ve
tam iki sene orada kaldı. Kendisine
gelen herkesi kabul etti. 31 Tam bir

kurajla Allahın krallığını bildirirdi ve
Rab İsa Mesihten için ders verirdi; kimse
de ona bunu yasak etmezdi.
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ROMALILAR
Bölüm 1
1

Ben Pavlus, Mesih İsa'nın bir
hizmetçisiyim. Allahın iyi haberi için
seçilmiş bir apostolum. 2 Allah bu iyi
haberden için önceden peygamberlerin
ağzıyla Kutsal Kitapta söz vermişti. 3 Bu
iyi haber, Onun kendi Oğlu'ndan içindir:
O, bedene göre Davud'un soyundan
doğdu. 4 Ama kutsallık ruhuna göre
kuvvetle ve ölülerden dirilmekle Allahın
Oğlu olarak ilan edildi. 5 Biz de
kendisinden merhamet ve Onun adına
apostolluk yapmak için vazife aldık.
Öyle ki, bütün milletler imana gelip
Allaha boyun eğsinler. 6 Siz de
onlardansınız, ama İsa Mesihin çağırdığı
kişilersiniz.
7

Roma kasabasında oturan, Allahın
sevdiği bütün çağrılmış kutsallara
yazıyorum:
size merhamet ve Allah Baba ile İsa
Mesihten barış diliyorum.
Pavlus Roma'ya gitmek istiyor
8

En peşin İsa Mesihte Allahıma
hepiniz için şükür ediyorum; çünkü sizin
imanınız bütün dünyada konuşuluyor. 9
Ben ruhumla Allaha hizmet ediyorum
kendi Oğlunun iyi haberi için. Ve Allah
bana şahittir ki, sizleri durmadan aklıma
getiriyorum. 10 Sizi her vakıt dualarımda
anıyorum, öyle ki, artık Allahın isteğine
göre bana fırsat verilsin, size kavuşayım.

Çünkü sizleri görmeye hasret kaldım.
Daha sağlam olasınız diye, sizlere bir
ruh vergisi vermek istiyorum. 12 Daha
doğrusu, sizin aranızda iken, ben de
teselli bulayım. Siz benden, ben de
sizden - birbirimizin imanından kuraj
alalım. 13 Kardeşler, istiyorum bilesiniz,
çok defa istedim size geleyim, ama
şimdiye kadar hep bir engel çıktı.
Maksat, nasıl bütün milletlerde oldu,
sizin aranızda da biraz benim yemişlerim
olsun.
14

Ben hem Greklere, hem de Grek
olmayanlara, hem okumuşlara, hem de
cahillere borçluyum. 15 Bu sebepten,
Roma kasabasında bulunan sizlere de 'iyi
haberi' anlatırmaya hazırım.
16

Ben 'iyi haber'den utanmam. Çünkü
o, Allahın kuvvetidir ve iman edenlerin
hepsine kurtuluş getiriyor - önce
Yahudilere, sonra da Greklere. 17 Allahın
doğruluğu onda belli oluyor. Bu
doğruluk baştan sona kadar imana
dayanıyor. Nasıl da yazılmıştır:
"Doğru olan kişi, imanla yaşayacak."
Allahın öfkesi
18

İşte, Allahın öfkesi gökten belli
oluyor; insanların bütün Allahsızlığı ve
haksızlığına karşı belli oluyor. O
insanlar ki, hakikata haksızlıkla engel
oluyorlar. 19 Çünkü onlar da Allahtan
için bilinen şeyleri açık açık görüyorlar.
Allah kendisi bu şeyleri onlara açık
etmiştir. 20 Allahın görünmez tarafları,
hani onun kuvveti ve tanrılığı, dünyanın
kuruluşundan beri görünüyor: bunlar
yaratılan şeylerden anlaşılıyor. Öyle ki,
insanların artık maanaları kalmasın:
244
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21

Allahı tanıdılar, ama gene de Onu ne
bir Allah gibi saydılar, ne de Ona şükür
ettiler. Kendi fikirlerini yürütürüp
yanlışlığa düştüler. Ve akılsız yürekleri
karardı. 22 'Akıllıyız' derken, akılsız
oldular. 23 Ve ölümsüz Allahın şanını
ölümlü bir insanın putum ile değiştirdiler.
Ya da kuşların, dört ayaklı hayvanların,
yerde sürünen yaratıkların putu ile
değiştirdiler.
24

Ve yüreklerinde olan kötü
isteklerinden için Allah onları pisliğe
terk etti: artık bedenleriyle birbirlerini
rezil etsinler. 25 Ne de olsa, Allahın
hakikatını bir yalanla değiştirdiler.
Yaratana değil de, yaratılana taptılar ve
hizmet ettiler. Ama Yaratan sonsuzca
mubarek olsun.

- katillik, çekişme, aldatırmak ve
namertlik.
- Dedikoducular, 30 küfürcü,
- Allahtan azlaşmayan, af etmeyen,
- yüksek gönüllü, övünen,
- kötülük için fırsat kollayan, ana
babalarını seslemeyen,
- 31 anlayışsız, güvenilmez, sevgisiz,
merhametsiz kişilerdir.
32
Allah buyurdu ki, bu tür işleri yapanlar
ölümü hak ediyorlar. Allahın bu
buyruğunu biliyorlar ve gene de bu işleri
yapıyorlar. Ve yetmiyor kendileri
yapıyorlar, bu tür işleri yapanları
yürekten kutluyorlar bile.

Bölüm 2
Allahın davalaması

26

Bu sebeple, Allah onları iğrenç
isteklere teslim etti: onların kadınları,
normal olan birleşmelerin yerine normal
olmayan birleşmelere girdiler. 27
Erkekler de aynı onun gibi normal olan
kadınla birleşmeleri brakıp artık
birbirlerine tutuştular. Bir erkek başka
erkekle rezillik yapıyor. Bu sapıklık için
ceza hak ediyorlar. O cezayı da kendi
bedenlerinde çekiyorlar.
28

Ve madem artık Allahı tanımayı
uygun görmediler, Allah onları aşağılık
düşüncelerine terk etti, edepsiz şeyler
yapsınlar diye. 29 Her türlü haksızlıkla
dolup taşıyorlar:
- kötülük, açgözlülük, fenalık,
kıskançlık,

1

Onun için, sen başkalarını davalayan
kim olursan ol, artık kalmadı, neyle
kendini haklı çıkarasın. Çünkü sen
başkalarını davalarken, kendi kendini de
davalamış oluyorsun, madem sen de,
evet sen davalayan kişi, aynı işlerde
bulunuyorsun. 2 Ve biliriz ki, Allah bu
tür işlerde bulunan kişileri haklı olarak
davalayacak. 3 Ey sen ki, bu tür işlerde
bulunanları davalayıp kendin de aynı
işlerde bulunuyorsun: sen galiba
sanıyorsun, Allahın davalamasından
kaçacan. 4 Allah yavaşlık, dayanmak ve
sabırdan yana çok zengindir. Ama sen
galiba bu zenginliği hor görüyorsun. Sen
galiba bilmiyorsun ki, Allahın yavaşlığı
seni tövbeye getirmek istiyor.
5

m
put: elle yapılan ve tapınılan bir şey

Ama sen o kadar inatçısın, senin
yüreğin o kadar sertleşmiş ki, kendi
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kendine o öfke günü için öfke
biriktiriyorsun. O öfke gününde belli
olacak ki, Allah doğrulukla dava
yürütürüyor. 6 O, herkese yaptıkları
işlerine göre karşılık verecek. 7 Kim hiç
durmamacasına iyilik yaptıysa, ve
şanlılık, saygınlık ve ölmezliğin peşinde
koştuysa - onlara sonsuz yaşam verecek.
8
Ama kim sade kendini düşünüp kendi
işlerinin peşinden koştuysa, ve hakikata
kulak asmayıp haksızlığa boyun eğmişse
- onlara öfke ve sertlikle davranacak. 9
Kötülük işleyen her kişinin canı acılar ve
çekiler içinde olacak; en peşin
Yahudiler, sonra Grekler de. 10 Ama
iyilik işleyen her kişi, şan, saygınlık ve
barış bulacak; en peşin Yahudiler, sonra
Grekler de. 11 Çünkü Allahta insan
ayırmak yoktur.
12

Allah kanunu olmadan her kim
günah işlemişse, Allah kanunu olmadan
da maf olacak. Ve Allah kanunun altında
her kim bulunursa, Allah kanununa göre
davalanacak. 13 Çünkü Allah kanununu
işitenler
Allah
katında
suçsuz
sayılmayacak, ama Allah kanununu
yerine getirenler suçsuz sayılacak. 14
Yahudi olmayan milletlerde Allah
kanunu
yoktur.
Ama
bunlar
kendiliğinden Allah kanununda yazılan
işleri yerine getirirlerse, bu aslında
kanunu
olmayan
kişiler,
kendi
kendilerine bir kanun oluyorlar. 15 Çünkü
gösteriyorlar ki, Allah kanunun işleri
onların yüreklerinde yazılıdır. Onların
duyguları da buna göre şahitlik yapıyor.
Kendi düşünceleri onları kimi kere
suçlarlar, kimi kere haklı çıkarırlar. 16 Bu
olacak o günde, hani ne zaman, benim
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'iyi haberi'me göre, Allah, İsa Mesih ile
insanların saklı şeylerini davalayacak.
Yahudi ve Allah kanunu
17

Ama sen...
- madem Yahudi adını taşıyorsun,
- madem Allah kanununa dayanıp
Allahla övünüyorsun,
18
- madem Onun istediğini
biliyorsun,
- madem Allah kanunundan ders alıp,
en önemli şeyler nedir anlamışsın,
19
- ve madem kendine güveniyorsun...
körlere yol göstermeye,
karanlıkta olanlara aydınlık
olmaya,
20
anlayışsız kişilerin
terbiyecisi olmaya,
olgunlaşmamış kişilerin
muallimi olmaya,
- ve madem Allah kanununda
bilginin ve hakikatın özüne
sahipsin...
21
Evet sen, başkalarına akıl veren,
kendine akıl veremez misin?
Sen ki, 'Çalma' diye akıl veriyorsun,
sen kendin çalıyor musun?
22
Sen ki, 'Zina etme' diye akıl
veriyorsun, sen kendin zina ediyor
musun?
Sen ki, putlardan iğreniyorsun, sen
gidip put evlerinden çalıyor
musun?
23
Sen ki, Allah kanunu ile
övünüyorsun, sen Allah kanununu
çiğneyip Allaha saygısızlık ediyor
musun?
24
Aynı nasıl da yazılmıştır:
"Sizin yüzünüzden Allahın adına
milletlerde küfür ediliyor."

247TTA 38

25

Evet, sünnetinn faydası vardır - eger
Allah kanununu tutarsan. Ama Allah
kanununa karşı gittiğin zaman, senin
sünnetliliğin zaten sünnetsizlik olmuştur.
26
Öbür türlü, eger sünnetsiz bir kişi
Allah kanunundaki buyruklarını tutarsa,
onun sünnetsizliği sünnetlilik gibi
sayılmayacak mı? 27 Hem de, bedence
sünnetsiz olan bir kişi Allah kanununu
tutarsa, o seni davalamayacak mı? Sen
ki, Allahın kanun kitabına ve sünnete
sahipsin, ama aynı zamanda Allah
kanununa karşı gidiyorsun.
28

Çünkü asıl Yahudi dıştan Yahudi
olan kişi değildir. Dışarıda, hani
bedende yapılan sünnet de asıl sünnet
değildir. 29 Ama içten olan Yahudi asıl
Yahudidir. Asıl sünnetlilik de yürekte
oluyor. O da kitapla değil, ama Ruhla
oluyor. Öyle bir kişi, değil insanlardan,
Allahtan övgü kazanıyor.

Bölüm 3

sözünü tutmayacak mı? 4 Olamaz öyle
şey! Bütün insanlar yalancı çıksa bile,
Allah kendi sözünü tutacak. Nasıl da
yazılmıştır:
"Sen konuştuğun zaman, sözlerinle
haklı çıkasın. Seni davalamaya
kalktıkları zaman da, üstün
çıkasın."
5

Peki, madem bizim doğru olmayan
işlerimiz
Allahın
doğruluğunu
gösteriyor, o zaman ne diyelim? Öfkesini
gösteren Allah haksızlık mı yapıyor?
(Ben burada sade insanca konuşuyorum).
6
Olamaz öyle şey! Yoksa Allah bütün
dünyayı nasıl davalayacak? 7 Benim
yalancılığımın yanında Allahın hakikatı
daha da büyük gözüküyor. Kendisi daha
da şanlı oluyor. Peki, madem öyle, nasıl
oluyor da, ben hâlâ bir günahkâr olarak
davalanıyorum? 8 Ya da niye doğrudan
şöyle demeyelim: 'İyilik gelsin diye,
kötülük işleyelim.' (Zaten bizden için
öyle iftiralar çıktı; bazıları bizi öyle
konuşuyormuşuz diye yayıyorlar). Böyle
kişiler haklı olarak ceza görecekler.

Allah sadikandır
1

Madem öyle, 'Yahudilerin ne
faydaları vardır?' Ya da 'Sünnet ne işe
yarar ?' 2 Çok büyük ve her türlü faydası
vardır: en birinci Allahın konuştuğu
sözler onlara emanet edildi.

Doğru olan kişi yok
9

Madem öyle, ne diyelim? Biz
onlardan daha mı iyiyiz? Hiç de daha iyi
değiliz. Çünkü zaten gösterdik ki, herkes
günahın altındadır. 10 Nasıl da
yazılmıştır:

3

Ne diyelim? Bazıları iman etmediler,
ama Allah onların imansızlığına bakıp
11

n Burada geçen sünnet, Yahudilerin sünnetini
gösteriyor. Yahudi bebekler sekizinci günde
sünnet olmakla, kendi halkına katılarlardı ve
böylece Allah kanununu tutmak zorundaydılar.
Bugünkü sünnetimiz başka bir anlam taşıyor ve
Allahtan değildir.

12

"Doğru olan kimse yok,
bir kişi bile yok.
Anlayan kimse yok,
Allahı arayan yok.
Hepsi yoldan saptılar.
Hep birlikte yaramaz oldular.
İyilik yapan kimse yok,
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bir kişi bile yok.
Ağızları açık bir mezardır.
Dilleri ile hep aldatırıyorlar.
Dudaklarının altında yılan otalağı
var.
Ağızları küfür ve acı sözlerle
doludur.
Ayakları kan dökmeye koşuyorlar.
Yollarında yıkmak ve acıtmak var.
Ve barışın yolunu bilmezler.
Onların gözlerinde Allah korkusu
yoktur.'

13

14

15
16
17
18

19

Ama biliriz ki, Allah kanunu bu
kanunun altındaki kişilere konuşuyor.
Öyle ki, her ağız kapansın, ve bütün
dünya Allaha hesap versin. 20 Çünkü
Onun gözünde hiç kimse Allah
kanunundaki işleri yapmakla suçsuz
sayılmayacak. Hayır, ama Allah kanunu
ile günahı fark ediyoruz.
Doğru sayılmak imandandır
21

Ama şimdi Allahın verdiği
doğruluğu belli oldu. Bu, Allah
kanunundan ayrı bir şey. Ama hem Allah
kanunu, hem de peygamberler bu
doğruluğa şahitlik yapıyorlar.
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zamanlarda hep sabredip işlenen
günahları cezasız brakmıştı. 26 O istedi,
şimdiki
zamanlarda
doğruluğunu
göstersin. Hem kendi doğruluğunu
açıklasın, hem de İsa'ya iman eden kişiyi
doğru sayabilsin.
27

Madem öyle, övünmek için neyimiz
kaldı? Hiç bir şey kalmadı! Hangi
prensibe göre kalmadı - sevap prensibine
göre mi? Hayır, iman prensibine göre. 28
Çünkü artık şöyle hesap ediyoruz: insan
imanla suçsuz sayılır, Allah kanunun
işlerini yapmakla değil. 29 Yoksa Allah
sade Yahudilerin Allahı mı? Milletlerin
Allahı değil mi? Tabii ki, milletlerin de
Allahıdır. 30 Madem Allah birdir, O
sünnetlilerio imandan suçsuz sayacak,
sünnetsizleri de imanla suçsuz sayacak.
31

Madem öyle, acaba iman sebep
oluyor mu ki, Allah kanununu boş
kılalım? Olamaz öyle şey! Onu boş
kılmıyoruz,
tam
tersi,
onu
sağlamlaştırıyoruz.

Bölüm 4

22

Allahın verdiği bu doğruluk, İsa'ya
inanmakla veriliyor. İman eden herkese
veriliyor. Hiç fark yoktur: 23 Çünkü
herkes günah işledi ve kimse Allahın
şanlılığına eremedi. 24 Herkes de, Allahın
merhametinden bir bahşiş olarak suçsuz
sayılıyor. Çünkü bizim için Mesih İsa bir
kurtulma fiyatı oldu. 25 Allah Onu
bağışlatıran bir kurban olarak herkesin
önüne serdi. Onun kanı ile ve iman
etmekle bağışlatırıyor. Allah böylelikle
doğruluğunu gösterdi. Ne de olsa, eski
248

İmanın babası İbrahim
1

Madem öyle, bedence bizim babamız
olan İbrahim'den için ne diyelim? 2
İbrahim yaptığı işlerinden için suçsuz
sayılmış olaydı, o vakıt hakkı olacaydı
övünsün. Ama değil övünsün Allahın
önünde. 3 Kutsal Kitap ne diyor?
"İbrahim Allaha iman etti, bu da ona
doğruluk sayıldı."
o sünnetliler: bu söz bütün İncil'de sade
Yahudileri gösteriyor
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4

Kim işlerse, onun alacağı bir bahşiş
sayılmaz, bir ödemek sayılır. 5 Ama kim
işlemezse, onun yerine Allaha iman
ederse, hani Allahsız kişileri suçsuz
kılacak diye, işte o kişinin imanı
kendisine doğruluk sayılacak. 6 Aynı
öyle Davut da o adamın mutluluğunu
anlatırıyor, hani Allah onu işler olmadan
suçsuz sayıyor:
7
"Ne mutlu o kişilere ki, onların
haksızlıkları af edildi ve onların
günahları örtüldü.
8
Ne mutlu o adama ki, Rab onun
günahlarını hesaba koymayacak."
9

Peki, bu mutluluk kime veriliyor?
Sade sünnetlilere mi, yoksa sünnetsizlere
de mi? Hani diyoruz ya, "İbrahim'e iman
doğruluk sayıldı." 10 Ne zaman suçsuz
sayıldı? Sünnetli iken mi, yoksa henüz
sünnetsiz iken mi? Değil sünnetli iken,
ama henüz sünnetsiz iken. 11 Ve nişan
olarak da sünneti aldı. Bu sünnet onun
imanına bir mühür olacaktı (ama o iman
henüz sünnetsizken onda bulunurdu).
Maksat, sünnet olmadan iman edenlerin
babası olabilsin, o kişiler de suçsuz
sayılabilsin. 12 Aynı zaman da
sünnetlilerin babası olsun; o sünnetliler
ki, değil sade sünnetli halktandırlar, ama
aynı zamanda babamızın imanının
izinden yürüyorlar. Ve o iman onda
bulunurdu, ne vakıt o henüz sünnetli
değildi.
13

İbrahim'e ve onun soyundan
gelenlere Allah söz vermişti, dünyayı
miras alacaklar diye. Ama Allahın bu
sözü, Allah kanunu ile verilmedi,
imandan gelen bir doğrulukla verildi. 14
Çünkü Allah kanununa sahip olanlar

mirasçı olsalardı, iman boş bir şey
olurdu,
Allahın sözü de
artık
geçmeyeceydi. 15 Çünkü Allah kanunu
Allahın öfkesini kaldırıyor. Ama kanun
nerede yoksa, orada onu bozmak da
mümkün olmuyor.
16

Onun için Allahın sözü, imana
bağlanmıştı, merhamete dayansın diye.
Allahın sözü İbrahim'in soyundan
gelenlerin hepsine kesin olacaktı. Değil
sade Allah kanununa sahip olanlar, ama
aynı zaman da İbrahim'in imanına sahip
olanlar. O da hepimizin babasıdır. 17
Aynı yazıldığı gibi:
"Ben seni çok milletlerin babası
yaptım."
Bu da ölüleri diriltiren, ve henüz var
olmayan şeyleri var eden Allahın önünde
oldu.
18

İbrahim, umut yokken umutla iman
etti. Öylelikle çok milletlerin babası
oldu. Bu da verilen şu söze uygundu:
"Senin soyun böyle olacak."
19
İmanda hiç zayıflamadı: yüz yaşında
iken ölmüş gibi olan kendi bedenine
baktı, Sara'nın ölmüş olan ana rahmine
baktı, 20 ve gene de imansızlık yapıp
Allahın sözünden şüpelenmedi. Tam
tersi, imanda kuvvetlendi ve Allahı
şanladı. 21 Ve tam güvenirdi ki, Allahın
kuvveti var, söz vermiş olduğu şeyleri
yerine getirsin. 22 İşte, onun için bu ona
doğruluk sayıldı.
23

Bunlar yazılmadı sade onun kendisi
için, hani ona doğruluk sayılsın diye. 24
Hayır, bunlar bizim için de yazıldı, ve
bize de doğruluk sayılacak, çünkü
Rabbimiz İsa'yı ölülerden Diriltirene
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iman ediyoruz. 25 Rabbimiz İsa, bizim
suçlarımız için verildi, ve biz suçsuz
sayılalım diye diriltirildi.

Bölüm 5

Oğlunun ölmesi ile Onunla barıştık.
Artık barıştıktan sonra, Onun yaşaması
ile kurtulacaz. Bu daha da kesindir. 11
Ama değil sade bu kadar: Rabbimiz İsa
Mesihin yardımı ile barışmaya kavuştuk.
Ve gene Onun yardımı ile biz artık
Allahla övünüyoruz.

Kurtuluşun faydaları
1

Madem imanla suçsuz sayıldık, artık
Rabbimiz İsa Mesihin sayesinde Allahla
barışıklığımız var. 2 Biz artık merhamet
içinde duruyoruz, ve gene İsa sayesinde
bu merhamete imanla bir giriş yolu
bulduk. Ve artık övünüyoruz ki, Allahın
şanlılığına erecez diye.
3

Ama değil sade onun için, sıkıntılarla
bile övünüyoruz. Çünkü biliriz ki, sıkıntı
dayanma kuvveti yetiştiriyor. 4 Dayanma
kuvveti de denenmiş bir kişilik
yetiştiriyor. Denenmiş kişilik gene umut
yetiştiriyor. 5 Umut da utandırmayacak,
çünkü bize Kutsal Ruh verildi, o da
Allahın sevgisini artık yüreklerimize
döktü.
6

Çünkü ne vakıt biz henüz zayıf idik,
Mesih tam vakıtla Allahsız kişiler için
öldü. 7 Doğru bir kişi için olsun bile,
başka biri için ölen adam çok zor
bulunuyor. Belki doğru bir kişi için gene
de birisi bulunabilir, ölmeyi göze alsın. 8
Ama Allah bize kendi sevgisini şöyle
gösteriyor: biz ne vakıt henüz günahkâr
idik, Mesih bizim için öldü.
9

Ve O bizi Allahın öfkesinden de
kurtaracak. Bu artık çok daha kesindir,
madem onun kanı sayesinde suçsuz
sayıldık. 10 Çünkü neden: biz ne vakıt
henüz Allaha düşman idik, Onun
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Adem ve İsa
12

İşte böyle: günah bir tek insanla
dünyaya geldi, ve günahla ölüm geldi, ve
böylelikle ölüm bütün insanlara yayıldı
(ne de olsa, hepsi günah işlediler). 13
Allah kanunu verilmeden önce bile
dünyada günah vardı. Ama kanun
olmadığı kerekte günah sayılmıyor. 14
Adem'den Musa'ya kadar vardı kişiler,
Adem'in yaptığı suçunun aynısını
yapmamışlardı. Ama ölüm bu kişilerin
üzerinde bile krallık etti. Adem de
gelecek olan Kişinin bir örneğidir.
15

Gene de - Allahın verdiği bahşiş,
yapılan suça benzemiyor: bir insanın
suçu sayesinden bunca kişi öldü. Ama
Allahın merhameti ve o merhametten
gelen bahşiş daha da bol verildi; hem de
tek bir insandan, hani İsa Mesihten
bunca kişiye verildi. 16 Bu bahşiş de o
tek kişinin yaptığı suça benzemiyor:
çünkü bir tek kişiden için davalama oldu
ve herkes suçlu bulundu. Ama bahşiş
sebep oldu, çok suçlardan suçsuz
çıkarılsın. 17 Ölüm, bir suçtan için ve tek
o kişinin sayesinden krallık sürdü. Ama
bol bol merhamet ve doğruluk bahşişini
alanlar, tek bir kişi, hani İsa Mesihin
sayesinden, yaşamda krallık sürecekler.
Bu çok daha kesindir.
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18

Demek ki, tek bir suçtan için bütün
insanların üzerine suçluluk geldi, ve aynı
öyle tek bir doğruluk işindenp bütün
insanların üzerine yaşam için doğruluk
geldi. 19 Ve nasıl bir tek adamın
seslememesinden bunca kişi günahkâr
kılındı,
aynı
öyle
tek
birinin
seslemesinden
bunca
kişi
doğru
kılınacak.
20

Allah kanunu da suç çoğalsın diye
eklendi.
Ama
günah
çoğalınca,
merhamet dolup taştı. 21 Hani şöyle: bir
vakıt günah ölümüm yardımıyla krallık
sürdü. Aynı biçimde merhamet de
doğrulukla ve Rabbimiz İsa Mesihin
yardımıyla sonsuz yaşam için krallık
sürecek.

Bölüm 6
Günaha ölü, Mesihe diri
1

Madem öyle, ne diyelim? Merhamet
çoğalsın diye günahta devam mı edelim?
2
Olamaz öyle şey! Biz madem günaha
karşı öldük, nasıl onda yaşayacaz? 3
Yoksa şunu bilmiyor musunuz: bizden
kaç kişi Mesih İsa'ya vaftiz olduysak,
onun ölümüne vaftiz olduk. 4 Baba
Allah, kendi şanlılığı için Mesihi
ölülerden diriltirdi. Biz de Onunla
birlikte vaftizle ölüme gömüldük. Öyle
ki, aynı onun gibi yepyeni bir hayat
sürelim.
5

Madem Onun ölümüne örnek olarak
Onunla birleştik, dirilişinde de Onunla
birleşecez. 6 Biliyoruz, evelki kişiliğimiz
p doğruluk işi: yan, İsa Mesihin haçtaki ölümü

Onunla birlikte haça gerildi, öyle ki, eski
günah tabiyetimiz ortadan kaldırılsın ve
artık günaha esir olmayalım. 7 Çünkü
kim ölmüşse, günahtan serbest kılındıq.
8

Ve madem Mesihle birlikte öldük,
Onunla birlikte de yaşayacaz diye
inanıyoruz. 9 Biliyoruz ki, Mesih
ölülerden dirilmiş olarak asla ölmeyecek.
Ölüm artık Onun üzerinde efendi
olmayacak. 10 Çünkü Onun öldüğü ölüm
sade bir kere günaha karşı oldu. Ama
yaşadığı yaşamı, artık Allahla yaşıyor.
11

Siz de aynı onun gibi, kendinizi
günaha karşı ölü sayacaksınız, ama
Mesih İsa ile kendinizi Allaha karşı diri
sayacaksınız. 12 Onun için günah ölümlü
bedenlerinizi aydamasın da, onun
13
isteklerine
boyun
eğeseniz.
Bedeninizin parçalarını da günaha
vermeyin, haksızlığa instrument olsunlar.
Hayır, ölülerden yaşama geçmiş olanlar
gibi, kendinizi Allaha verin. Bedeninizin
parçalarını da Allaha verin, doğruluğa
instrument olsunlar. 14 Günah sizin
efendiniz olmayacak. Çünkü kanun
altında değilsiniz, merhamet altındasınız.
Doğruluğun köleleri
15

Madem öyle, ne diyelim? Kanun
değil de merhamet altındayız diye, günah
mı işleyelim? Olamaz öyle şey! 16 Yoksa
şunu bilmiyor musunuz: kendinizi kime
köle olarak teslim ederseniz, hani
seslemek için, evet seslediğiniz o kişinin
kölesi olursunuz: ya günaha köle
olursunuz (ve onun sonunda ölüm var),
q serbest kılındı: değil bir kişi mezara gidince
günahları af edilsin, ama günah onu kötü yola
çekemiyor
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ya da seslemeye köle olursunuz (onun
sonunda gene, doğruluk var). 17 Ama
Allaha çok şükür: siz eskiden günahın
köleleri idiniz. Ama bir öğretişe
bağlandınız, ve onu yürekten seslediniz.
18
Ve günahtan serbest kılındıktan sonra
doğruluğun köleleri oldunuz.
19

Sizin benliğiniz hâlâ zayıftır; onun
için ben burada insanca konuşuyorum.
Eskiden bedeninizin parçalarını pisliğe
ve haksızlığa köle olarak verirdiniz.
Ama bu daha da çok haksızlık doğurdu.
Aynı onun gibi şimdi de bedeninizin
parçalarını doğruluğa köle olarak verin
ki, kutsal olasınız. 20 Ne vakıt günaha
köle idiniz, doğruluktan yana çıplak
kaldınız. 21 O vakıt yaptığınız işlerden
şimdi utanıyorsunuz. Onlar da size sanki
ne gibi kazanç getirirdi. Çünkü o tür
işlerin sonu ölümdür. 22 Ama şimdi
günahtan çıplak kılındınız. Ve Allaha
köle olduktan sonra artık kazancınız var:
kutsal kılınıyorsunuz, ki bunun sonu
sonsuz yaşamdır. 23 Çünkü günahın
karşılığı ölümdür, ama Allahın bahşişi
Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır.

Bölüm 7
Evlilikten bir örnek
1

Yoksa, kardeşler, bilmiyor musunuz
ki, kanun insanın üzerinde sade o kadar
krallık sürer, ne kadar yaşıyorsa. (Ne de
olsa,
kanunu
bilen
kişilere
konuşuyorum). 2 Mesela, evli bir kadın,
kocası ne kadar yaşarsa, kanunla ona
bağlıdır. Ama kocası öldü mü, kadın o
kanundan serbest oluyor, hani onu
252

kocasına bağlardı. 3 Demek ki, kocası
yaşarken başka erkeğe vardı mı, ona
zinacı diyecekler. Ama kocası ölürse,
kadın o kanundan serbest oluyor. Ve
başka erkeğe vardı mı, artık ona zinacı
demeyecekler.
4

Aynı onun gibi, kardeşlerim, siz de
Mesihin bedeni ile Allah kanununa karşı
öldünüz. Öyle ki, başka Birisinin, hani
ölülerden dirilen Kişinin olasınız ve
öylelikle Allaha yemiş getiresiniz. 5 Biz
henüz
bedence
yaşarken,
Allah
kanunundan günahın istekleri doğardı,
bedenimizin parçalarında işlerdi ve
yemiş olarak ölüm getirirdi. 6 Ama şimdi
Allah kanunundan serbest brakıldık. Bizi
bağlayan şeyin karşısında öldük. Öyle ki,
artık değil eski yoldan, hani yazılı bir
kanun altında, ama yeni yoldan, hani
Ruh ile, Allaha hizmet edelim.
Günahla boğuşmak
7

Madem öyle, ne diyelim? Allah
kanunu günah mıdır? Olamaz öyle şey!
Allah kanunu olmaydı, günah nedir
bilemeyeceydim bile. Mesela, Allah
kanunu 'Açgözlü olma!' dememiş olaydı,
açgözlülük nedir bilemeyeceydim. 8 Ama
günah bu buyruktan fırsat bulup, benim
içimde her türlü açgözlülük meydana
getirdi. Zaten günah, Allah kanunu
olmayınca, ölüdür. 9 Ben de bir zaman
Allah kanunu olmayınca diri idim. Ama
buyruk gelince, günah dirildi, ben de
öldüm. 10 Ve öyle oldu ki, aslında yaşam
için verilmiş olan buyruk, bana ölüm
getirdi. 11 Çünkü günah buyruktan fırsat
bulup beni aldatırdı ve buyruğun eliyle
beni öldürdü. 12 Demek, kanun sahiden
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kutsaldır, buyruklar da kutsal ve doğru
ve iyidirler.
13

O vakıt, iyi olan şey bana ölüm mü
getirdi? Olamaz öyle şey! Ama günah,
günah olarak açıkça gözüksün diye, iyi
olan şeyi kullanıp bana ölüm getirdi.
Öyle ki, buyruğun yardımıyla artık
anlaşılsın, günah ne kadar da günahlıdır.

zavallı bir insanım! Bu bedence hayat,
ölüm demektir. Bundan beni kim
kurtaracak? 25 Ben Allaha, Rabbimiz İsa
Mesih ile şükür ediyorum.
Demek, ben düşüncelerimle Allahın
kanununa hizmet ediyorum, ama
bedenimle günahın kanununa hizmet
ediyorum.

14

Biliyoruz, Allah kanunu ruhça bir
şeydir. Ama ben bedenceyim, günahın
eline satılmışım. 15 Ben de ne yaptığımı
anlamıyorum: yapmak istediğim şeyleri
yapmıyorum, nefret ettiğim şeyleri
yapıyorum. 16 Ama madem yapmak
istemediğim şeyleri yapıyorum, o vakıt
Allah kanununa hak vermiş olurum, hani
o iyidir diye. 17 Demek ki, artık bu
şeyleri yapan ben değilim, ama benim
içimde oturan günah. 18 Çünkü
biliyorum,
bende,
hani
benim
tabiyetimde, hiç iyi bir şey bulunmuyor.
İyi olanı istemek var bende, ama onu
yerine getirmek yok. 19 Yapmak
istediğim iyi şeyi yapmıyorum, yapmak
istemediğim kötü şeyi, işte onu
yapıyorum. 20 Ama yapmak istemediğimi
yaptım mı, onu yapan artık ben değilim,
benim içimde oturan günah onu yapıyor.
21

Demek şöyle bir sıra fark ediyorum:
bende iyi olan şeyi yapmak için istek
varken, içimde hep kötülük bulunuyor.
22
Çünkü Allahın kanunundan yüreğimin
derinliğinden zevk alıyorum. 23 Ama
bedenimin parçalarında bambaşka bir
sıra görüyorum. O da düşüncelerimdeki
sıra ile muharebe ediyor ve beni
bedenimin
parçalarındaki
günahın
sırasına esir ediyor. 24 Ben ne kadar

Bölüm 8
Kutsal Ruh'la yaşamak
1

İşte, Mesih İsa'da olanlar için artık
hiç bir suçluluk yoktur. 2 Çünkü İsa
Mesihte yaşamak ancak Ruhla oluyor, ve
o Ruhun sırası, beni günah ve ölümün
sırasından serbest etti. 3 Çünkü Allah
kanunu bedenden için zayıf idi. O
kanunun yapamadığını Allah kendisi
yaptı: kendi Oğlunu günahlı bedenlere
benzeyen bir bedende yeryüzüne yolladı.
Ve günaha karşılık olarak günahı
bedende davaladı. 4 Öyle ki, Allah
kanunu ne buyurduysa bizde yerine
getirilsin. Biz de beden düşüncesine göre
yaşamıyoruz, ama Ruha göre yaşıyoruz.
5

Çünkü bedence olanlar, beden
düşüncesinin şeylerini arıyorlar, ama
ruhça olanlar, Ruhun şeylerini arıyorlar.
6
Bedenin düşüncesi ölüm demektir, ama
Ruhun düşüncesi yaşam ve barış
demektir. 7 Çünkü bedenin düşüncesi
Allaha karşı düşmanlıktır. Allahın
kanununa boyun eğmez, boyun eğemez
bile. 8 Ve bedence olanlar Allahı
memnun edemezler.
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Ama eger Allahın Ruhu içinizde
oturursa, siz zaten bedende değilsiniz,
ruhtasınız. Öbür türlü, bir kişide Mesihin
Ruhu bulunmasa, o vakıt Mesihin
değildir. 10 Ama Mesih içinizde oturdu
mu, o vakıt beden günahtan için ölü olsa
da, ruh gene de doğruluktan için yaşam
demektir. 11 Allahın Ruhu İsa'yı
ölülerden diriltirdi. Ve o Ruh içinizde
oturursa, o vakıt İsa'yı ölülerden
Diriltiren, sizin de ölümlü bedenlerinizi
diriltirecek, madem Ruh içinizde
oturuyor.
12

İşte kardeşler, biz borçluyuz - ama
bedene borçlu değiliz ki, beden
düşüncesine göre yaşayalım. 13 Çünkü
bedene göre yaşarsanız, öleceniz. Ama
eger Ruhla bedenin işlerini yok
ederseniz, yaşayacanız. 14 Allahın Ruhu
kimi güderse, Allah evlatları onlardır. 15
Çünkü kölelik ruhu almadınız ki, sizi
tekrar korkuya soksun. Ama evlatlık
ruhu aldınız. Biz de o Ruhla 'Abba', hani
'Babacığım', diye bağırıyoruz. 16 Ruhun
kendisi, bizim ruhumuzla birlikte şahitlik
ediyor, Allah evlatlarıyız diye. 17 Ve
madem evladız, mirasçıyız: hani Allahın
mirasçılarıyız ve Mesihle ortak olarak
mirasçıyız. Yalnız, lazım Onunla birlikte
acı çekelim. O zaman Onunla birlikte de
şanlanacaz.
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çıksınr. 20 Bu dünyada olan herşey
anlamsızlığa mapus edildi. O da kendi
isteğine göre değil, ama onu mapus eden
Allahın isteğine göre oldu; hem de şöyle
bir umutla: 21 Bu dünyada olan herşey
çürümek köleliğinden kurtulacak, ve
Allah evlatlarının şanlı serbestliğine
kavuşacak.
22

Çünkü biliyoruz ki, bu dünyada olan
herşey şimdiye kadar bir sesle inliyor ve
birlikte doğum sancılarını çekiyor. 23
Değil sade o kadar: Biz Kutsal Ruhun
birinci yemişlerine sahibiz. Ama biz bile
içimizde inliyoruz ve bekliyoruz,
evlatlığa
kabul
edilelim,
hani
bedenlerimiz kurtulsun. 24 Biz sade
umutla kurtulduk. Ama görülen umut
aslında umut değildir. Çünkü kişi bir
şeyi gördü mü, ona nasıl umut etsin ki? 25
Ama görmediğimiz bir şeye umut ettik
mi, onu sabırla bekliyoruz.
26

Aynı onun gibi, Ruh da bizim
zayıflığımıza yardım ediyor. Biz
bilmiyoruz, nasıl lazım dua edelim. Ama
Ruhun kendisi bizim için öyle inlemekle
yalvarıyor ki, sözle anlatılamaz. 27
Yürekleri araştıran Allah, Ruhun
düşüncesi nedir biliyor. O da Allahın
isteğine göre kutsalların hatırına
yalvarıyor.
Yengiyi kazanıyoruz!

Gelecekteki şanlılık
18

Çünkü ben şöyle hesap ediyorum:
biz öyle bir şanlılık görecez ki,
kıyamıyorum, bu şimdiki zamanın
acılarını onunla karşılaştırayım bile. 19
Çünkü bu dünyada olan herşey hasretle
bekliyor, Allah evlatlarının özü meydana
254

28

Şunu biliyoruz: Allahı sevenler ve
onun planına göre çağrılmış olanlar, her
durumda Allah onlarla birlikte iyilik için
işliyor. 29 Çünkü O, en önceden kişiler
bildi ve o kişiler için karar verdi ki,
r açıklansın: dünyanın sonunda imanlıların
değişilmiş tenlerle ortaya çıksın
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Oğlunun görünüşüne benzer kılınsınlar.
Öyle ki, Oğul birçok kardeşlerin
arasında ilk doğan olsun. 30 Allah, karar
verdiği kişileri çağırdı; çağırdığı kişileri
suçsuz kıldı; suçsuz kıldığı kişilere de
şanlılık verdi.
31

O zaman bu şeyler için ne diyelim?
Madem Allah bizimle, kim bize karşı
yürüyebilir? 32 O, kendi Oğlunu bile
saklamadı, Onu hepimiz için teslim etti.
Ve Onunla birlikte bize herşeyi serbestçe
vermeyecek mi? 33 Allahın seçtiği kişileri
kim suçlayacak? Suçsuz çıkaran Allahtır.
34
Onları kim davalayacak? Ölen, hem de
dirilen Mesih İsa'dır. O hem de Allahın
sağında duruyor ve bizim için aracılık
yapıyor.
35

Mesihin sevgisinden bizi kim
ayıracak: sıkıntı mı, zorluk mu,
kovalamak mı, açlık mı, çıplaklık mı,
korkunçluk mu, kılıç mı? 36 Aynı
yazıldığı gibi:
"Senin için bütün gün öldürülüyoruz,
kasaplık koyunlar sayılıyoruz."
37
Hayır! Bütün bu şeylerin içinde bizi
seven Mesihin sayesinden öyle büyük bir
yengi kazanıyoruz ki! 38 Eminim, ...
- ne ölüm ne de yaşam,
- ne melekler, ne Şeytanlar
ne de başka ruh kuvvetleri,
- ne şimdi var olan şeyler ne
de gelecekteki şeyler,
39
- ne yükseklik ne de derinlik
- ne de yaratılmış birhangi
başka şey
...bizi Allahın sevgisinden ayıramayacak,
ve o sevgi Rabbimiz Mesih İsa'da
bulunuyor.

Bölüm 9
Allahın seçmesi
1

Mesihte hakikatı konuşuyorum, yalan
söylemiyorum. Duygum Kutsal Ruh'ta
benimle birlikte şahitlik yapıyor: 2
Büyük bir sıkıntım var, yüreğimde hiç
bitmeyen bir kahır var. 3 Çünkü isterdim,
benim kardeşlerim için, hani bedence
benim soyumdan olanlar için, keşke
Mesih beni lanet etse ve kendi yanından
uğratırsa.
4 - Onlar İsraillidirler
- aslında onların hakkı var, Allaha
evlat olsunlar
- şanlılık onlarındır
- Allah onlarla anlaşmalar yaptı
- Allahın kanunu onlara verildi
- onların hakkı var, Allaha hizmet
etsinler
- Allah onlara söz verdiydi.
5 - dedeler onlarındır ve
- Mesih de bedence onlardandır
Herkesin üstünde olan Allah Odur. O,
sonsuzlara kadar mubarek olsun, Amin.
6

Ama Allahın sözü boş çıktı demek
istemiyorum. Çünkü İsrail'dens olan
hepsi, İsrail değildir. 7 Ve İbrahim'in
soyundan geldikleri için hepsi evlat
sayılmazlar. Ama
"Senin soyun İshak'la sayılacak."
8
Demek ki, bedence evlat olanlar Allah
evlatları sayılmaz. Ama Allahın sözüne
s İsrail'den olan hepsi: İsrail, İshak'ın çocuğu ve
İbrahim'in torunu olan Yakup'-un başka bir adı idi.
O da 12 çocuğu ile İsrail halkının dedesi oldu.
Pavlus burada diyor ki: tence o cinsten gelen
herkes Allah halkının içine girmez.
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göre edinen evlatlar Allah evlatlarıdır.
Çünkü Allah şöyle bir söz vermişti:
"Aynı vakıtta gene gelecem ve
Sara'nın bir çocuğu olacak."
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9

10

Değil sade bu kadar, Rebeka da tek
bir erkekten, hani dedemiz İshak'tan
ikizlere gebe kalmıştı. 11 Onlar da henüz
doğmamışlardı, ne iyi ne de kötü bir şey
yapmamışlardı. Öyle ki, Allahın planı
kalıcı olsun. Allah o planı, kendi
seçmesine göre yaptı ve istedi, işlere
dayanmasın, ama Çağırana dayansın. 12
İşte o vakıt Rebeka'ya denildi ki,
"Büyük olan çocuk küçüğüne kulluk
edecek."
13
Nasıl da yazıldı:
"Yakub'u sevdim, ama Esav'dan
azlaşmadım."
14

O vakıt ne diyelim? Allahta haksızlık
mı var? Olamaz öyle şey! 15 Çünkü
Musa'ya şöyle dedi:
"Kime merhamet edersem, ona
merhamet edecem; ve kime
acıyarsam, ona acıyacam."
16
Demek bu iş isteyene bağlı değil, ne
de koşana bağlı değil, ama merhamet
gösteren Allaha bağlı. 17 Kutsal Kitapta
Firavun'dan için şöyle konuşuyor:
"Tam şu maksat için seni
yükseltirdim: kendi kuvvetimi
sende göstereyim, ve adım
böylelikle bütün dünyada ilan
olacak."
18
Demek Allah istediği kişiye merhamet
edecek, istediği kişiyi de sertleştirecek.
19

O zaman bana diyecen ki, "Madem
öyle, nasıl oluyor da, Allah bizi hâlâ
suçlu buluyor. Çünkü onun planına kim
karşı durabilir?" 20 Tam tersi: sen de
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kimsin, ey insan, Allaha karşı cevap
vermeye kalkıyorsun? Acaba yapılan bir
şey onu yapan kişiye diyecek mi ki,
"Beni neden böyle yaptın?" 21 Yoksa
çömlekçinin çamur üzerinde hakkı yok
mu, bir kap yapsın şerefli bir iş için, ve
başka bir tane yapsın sıradan bir iş için.
22

Şöyle düşünelim: Allah istedi,
öfkesini göstersin ve kuvvetini bildirsin.
Gene de büyük sabırla öfke kaplarına
dayandı (ki, onlar perişan olmaya
hazırlandı). 23 Ve kendi şanlılığının
zenginliğini
merhamet
kaplarına
bildirmek istiyor (ki, onları önceden
şanlılık için hazırladı). 24 Bunlar biziz,
değil
sade
Yahudilerden
ama
milletlerden de çağrılmış olanlara. 25
Aynı Hoşea kitabında söylediği gibi:
"Benim olmayan bir halka 'halkım'
diyecem, ve sevilmeyene 'sevgili'
diyecem.
26
Ve öyle olacak ki, nerede onlara
'Halkım değilsiniz' dediler, orada
'yaşayan Allahın evlatları' diye
çağrılacaklar."
27
İşaya da İsrail halkından için şöyle
bağırıyor:
"İsrailoğulları denizdeki kum kadar
kalabalık olsalar bile, ancak ufacık
bir azlık kurtulacak.
28
Evet, Rab yeryüzünde bu işi sona
getirecek ve çok çabuk bitirecek."
29
Ve İşaya nasıl önceden bildirdi:
"Eger Orduların Rabbi bize bir
tohum brakmasaydı, Sodom gibi
olacaydık ve Gomora'ya
benzeyeceydik."
İsrail'in imansızlığı
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30

O zaman ne diyelim? Milletler
doğruluğun peşinden koşmazlardı, ama
onlar doğruluğu kazandılar (tabii ki,
imandan gelen bir doğruluğu). 31 İsrail
gene, Allah kanunu tutmakla doğruluğun
peşinden koşardılar, ama doğruluk
kanununu kazanamadılar. 32 Neden?
Çünkü onu imanla yapmadılar, işlere
dayanan bir kanunla yaptılar. Onun için
köstekleme
kayasına
takılıp
kösteklendiler. 33 Aynı yazıldığı gibi:
"İşte, Siyon'da bir köstekleme taşı,
bir çarpma kayası koyuyorum.
Ve her kim ona iman ederse hiç
utandırılmayacak."
Bölüm 10
1

Kardeşler, İsrail kurtulsun diye
yüreğimde bir özlem var ve Allaha onun
için dua ediyorum. 2 Onlar için şahitlik
yapabilirim ki, Allah için kıskançtırlar,
gene de bilgisiz bir kıskançlıkla. 3 Çünkü
bilmediler ki, suçsuz kılan, Allahın
kendisidir.
Ama
baktılar,
kendi
kendilerini suçsuz kılsınlar. Öylelikle
Allahın istediği doğruluğa boyun
eğmediler. 4 Çünkü Mesih, iman eden
herkes için Allah kanunun sonu
demektir, çünkü Onun sayesinde suçsuz
sayılıyorlar.
5

Musa da Allah kanunundan gelen
doğruluk için şöyle yazıyor:
"Bu işleri yerine getirdikten sonra,
insan bunların sayesinde
yaşayacak."
6
Ama imandan gelen doğruluk için şöyle
konuşuyor:

"Yüreğinde deme ki, 'Göke kim
çıkacak?' (hani Mesihi oradan
indirmek için).
7
Ya da 'Ölülerin memleketine kim
inecek?' (hani Mesihi ölülerden
diriltirmek için)."
8
Ama ne diyor?
"Allahın sözü sana yakındır, senin
ağzındadır ve senin yüreğindedir."
İşte, yaydığımız iman haberi odur. 9
Hani, eger ağzınla açık açık söylersen,
İsa Rab'dir diye, ve yüreğinle iman
edersen, Allah onu ölülerden diriltirdi
diye, o zaman kurtulacan. 10 Çünkü
suçsuz sayılmak için yürekle iman etmek
lazım, ve kurtulmak için ağızla açık açık
söylemek lazım. 11 Kutsal Kitap da şöyle
diyor:
"Ona iman eden hiç kimse
utandırılmayacak."
12
Yahudi ile Grek arasında hiç bir fark
yok. Herkesin Rabbi aynıdır. Onu
çağıranlara Rab bola gani verecek. 13
Çünkü her kim Rabbin adını çağırırsa
kurtulacak.
14

Ama nasıl onu çağıracaklar,
eger iman etmemişlerse?
Ve nasıl ona iman edecekler,
eger işitmemişlerse?
Ve nasıl işitecekler,
eger duyuran yoksa?
15
Ve nasıl duyursunlar,
eger onları gönderen yoksa?
Aynı yazıldığı gibi:
"Ne güzel o kişilerin ayakları, hani
barış haberini getiriyorlar, iyi
şeylerin haberini getiriyorlar."
16

Ama hepsi 'iyi haber'e kulak
asmadılar. Çünkü İşaya da şöyle diyor:
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"Ya Rab, bizim haberimize kim
inandı ki?"
17
Demek, iman işitmeye bağlıdır,
işitmek de Allahın sözüne bağlıdır. 18
Ama şöyle soruyorum:
"Acaba, işitmediler mi?"
Elbette işittiler:
"Sesleri bütün dünyaya yayıldı.
Onların sözleri dünyanın en uzak
köşesine kadar yayıldı."
19
Ve gene şöyle soruyorum:
"Acaba, İsrail'in haberi yok
muydu?"
En başta Musa dedi ki,
"Halk olmayan bir halkla sizi
kıskandıracam. Anlayışsız bir
halkla sizi kızdıracam."
20
İşaya gene daha büyük kurajla diyor
ki,
"Beni aramayanlar beni buldu. Beni
soruşturmayanlara göründüm."
21
Ama İsrail'e şöyle diyor:
"Seslemeyen ve hep karşı gelen bir
halka bütün gün ellerimi uzattım."
Bölüm 11
Ufacık bir azlık
1

Madem öyle, şunu sorayım:
"Allah kendi halkını dışarı mı
attı?"
Olamaz öyle şey! Zaten ben de bir
İsrailliyim, İbrahim'in soyundanım,
Benyamin cinsindenim. 2 Hayır, Allah
önceden bellediği kendi halkını dışarı
atmadı. Yoksa bilmiyor musunuz, Kutsal
Kitap İlyas'tan için ne diyor? Nasıl da
İsrail halkına karşı Allaha şöyle
ağlaşıyor:
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3

"Ya Rab! Senin peygamberlerini
öldürdüler. Senin kurban yerlerini
yıktılar. Bir tek ben kaldım. Benim
de canımı almaya bakıyorlar."
4
Ama Allahtan ona ne gibi bir cevap
geldi:
"Yedi bin adam braktım kendim için.
Onlar 'Baal' putunun önünde diz
çökmediler."
5
Şimdiki zamanda gene aynı öyle oldu:
merhamete göre seçilmiş ufacık bir azlık
vardır. 6 Ama madem merhamete göre
seçilmişler, demek artık işlere göre
seçilmiyorlar. Öbür türlü, merhamet
merhamet değildir.
7

Madem öyle, ne diyelim? İsrail ne
aradıysa bulamadı. Ama seçilmiş olanlar
onu buldu. Geri kalanlar da sertleştirildi.
8
Nasıl da yazıldı:
"Allah onlara bir uyku ruhu verdi.
Onlara öyle gözler verdi,
görmesinler; öyle kulaklar verdi,
işitmesinler."
Bugüne kadar bu böyledir.
9
Davut da diyor ki,
"Onların masası onlara tuzak olsun,
onlara kapan olsun, onlara düşmek
için sebep olsun, onlara intikam
olsun.
10
Onların gözleri kararsın ki,
görmesinler ve sırtları her daim
bükük olsunlar."
Kök ve dallar
11

Madem öyle, şunu soruyorum:
"Acaba, o dereceye kadar mı
düştüler, bir daha kalkamasınlar?"
Olamaz öyle şey! Ama onların suçu
yüzünden kurtuluş milletlere ulaştı. Öyle
ki, Yahudiler kıskandırılsın. 12 Onların
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suçu dünyaya zenginlikt getirdi, onların
yanlışlığı milletlere kurtuluş getirdi.
Madem öyle, onlar Allahın istediğini
tamamlarsa,
çok
daha
fazlasını
getirmeyecek mi?
13

Ben sizin gibi milletlerden olanlara
konuşuyorum. Ne de olsa, 'milletlerin
apostolu' ben'im ve bu işimle
övünüyorum. 14 Belki birhangi yoldan
benim soyumdan olanları kıskandırıp
onlardan bazılarını kurtarabilirim. 15
Allah onları uzaklaştırdı ve böylelikle
dünya ile barışma oldu. Madem öyle,
Allah onları bir kabul etsin, bu doğrudan
ölülerden yaşama geçmek gibi olacak. 16
Eger maya kutsal ise, bütün hamur da
öyle olacak. Kök kutsal ise, dallar da
öyle olacak.
17

Kimi dallar kırıldı, ve sen yabani bir
zeytin ağacı olarak onların yerine
koyuldun. Sen zeytin ağacının köküne ve
yağlılığına ortak oldun. 18 İyi de, sen o
vakıt o dallara karşı övünme. Övünmeye
kalkarsan, unutma ki, sen kökü
taşımıyorsun, kök seni taşıyor.
19

Ama diyecen:
"O dallar kırıldı, ben oraya
koyulayım diye."
20
İyi de, onlar iman etmedikleri için
kırıldılar. Sen de sade imanla bu yerde
duruyorsun. Sen yüksek gönüllü olma,
ama kork! 21 Çünkü madem Allah,
tabiyetlerine göre asıl dalları kollamadı,
seni de kollamayacak.
22

Evet, Allahın yavaşlığına ve
sertliğine bir bak! Düşenlere karşı sertlik
t zenginlik: burada para değil ama
bereketleri demektir

ruh

gösterdi.
Sana
gene
yavaşlıkla
davranıyor. Eger sen Onun yavaşlığında
durmazsan, sen de kesilecen. 23 Ve onlar
da imansızlıkta devam etmeseler, gene
aynı yere koyulacaklar. Allahın kuvveti
var, onları gene aynı yere koysun. 24 Sen
tabiyetine göre yabani bir zeytin ağacı
idin. Ve tabiyetine ters olarak güzel bir
zeytin ağacının içine koyuldun. Madem
öyle tabiyetine göre iyi zeytin ağacı
olanlar çok daha kolay kendi zeytin
ağacının içine koyulacaklar.
İsrail'in kurtuluşu
25

Kardeşler, kendi kafanıza göre
bilgiçlik yapmayasınız. Onun için
istiyorum şu saklı haberi bilesiniz:
milletlerden
girenlerin
sayısı
tamamlanacak, ama o zamana kadar
İsrail'in bir parçası sertleştirildi. 26
Böylelikle bütün İsrail kurtulacak. Aynı
yazıldığı gibi:
"Siyon'dan kurtarıcı gelecek, ve
Yakup'tanu Allahsızlığı kaldıracak.
27
Ne zaman onların günahlarını
kaldırırsam, onlarla yapacağım
anlaşma bu olacak."
28

'İyi haber'e bakarsan, onlar Allaha
düşman oluyorlar, siz de ondan
faydalanasınız diye. Ama Allahın
seçmesine bakarsan, dedeleri sayesinden
Allahın sevdiği kişilerdir. 29 Çünkü Allah
bir kere bahşiş verdi mi ve kimseyi
çağırdı mı, ondan hiç pişman olmayacak.
30
Siz de bir vakıt Allahı seslemezdiniz.
Şimdi gene, onlar seslemedikleri için
merhamet buldunuz. 31 Aynı onun gibi
u Yakup: burada ve Eski Ahit'te çok defa İsrail
halkı için başka bir ad
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onlar da şimdi seslememezlik yapmaya
başladılar. Öyle ki, onlar da size
gösterilen merhamet ile merhamet
bulsunlar. 32 Çünkü Allah herkesi
seslememezliğinin mapusçusu yaptı ki,
herkese merhamet edebilsin.
Allaha övgü
33

Ah, Allahın anlayışı ve bilgisi ne
kadar derin, ne kadar da
zengin!
Onun kararlarına hiç bir akıl
ermez,
Onun yollarını kimse araştıramaz.
Allahın düşüncelerini kim bildi?
Kim Ona akıl verebildi?
Ya da Ona kim baştan verdi de,
geri ödensin.
Çünkü her şey Ondan çıktı,
Onun eliyle devam ediyor ve
Onun için vardır.
Sonsuzlara kadar Ona övgüler
olsun.
Amin.

34

35

36

Bölüm 12
Yaşayan kurbanlar

3

Bana verilen merhamete göre sizden
herkese şunu diyorum: sade ne kadar
uygunsa, kendinizi ondan daha fazla bir
şey saymayın. Hayır, Allah herkese ne
derecede iman vermişse, kendinizi o
kadar sayın. 4 Çünkü bedenimizin çok
parçaları var; ama hepsi aynı işi
bitirmiyorlar. 5 Aynı onun gibi, biz çok
kişiyiz ama Mesihte tek bir beden
oluyoruz, ve birbirimizin parçalarıyız. 6
Gene de, bize verilen merhamete göre,
ayrı ayrı vergilerimiz var:
- eger peygamberlik ise,
imanın derecesine göre olsun.
7
- eger hizmet etmek ise,
hizmet etmek olsun.
- eger öğretirmek ise,
öğretirmek olsun.
8
- eger kuraj vermek ise,
kuraj vermek olsun.
- kim para yardımı yaparsa,
onun eli açık olsun.
- kim güdücülük yaparsa,
onu dikkatla yapsın.
- kim başkalarına acırsa,
onu sevinçle yapsın.
Sevgi
9

1

Onun için, kardeşler, acıyan Allahın
adına size yalvarırım: bedenlerinizi diri,
kutsal ve makbul bir kurban olarak
Allaha teslim edin. Bu, akıla uygun bir
hizmetiniz oluyor.
2

Bu elaleme de uymayın. Ama
düşünceniz yenilensin, ve böylelikle
bambaşka kişiler olun. Öyle ki, Allahın
iyi, hoş ve kusursuz isteğini deneyesiniz.
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10

11

12

- Sevgi ikiyüzlü olmasın.
- Kötülükten iğrenin ama iyiliğe
sarılın!
- Birbirinizi kardeş sevgisi ile
sevip bağlanın!
- Birbirinize saygı göstermek
için yarışın!
- Uğraşmakta geri kalmayın!
- Ruhta ateşli olun!
- Rabbe hizmet edin!
- Umut içinde sevinin!
- Sıkıntı içinde dayanın!
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- Duada şaşmadan devam edin!
- Kutsalların ihtiyaçlarını görün!
- Misafirleri kabul edin!
- Size eziyet edenleri mubarekleyin!
Mubarekleyin, sakın lanet
etmeyin!
- Kim sevinirse, onlarla birlikte
sevinin. Kim ağlarsa, onlarla
birlikte ağlayın.
- Birbirinize karşı aynı fikirde olun!
- Gözünüz yükseklerde olmasın, ama
düşkünlerle arkadaşlık edin.
- Kendinizi çok bilgiç saymayın.
- Hiç kimseye asla kötülüğe karşı
kötülük etmeyin.
- Herkesin gözünde doğru olanı
yapmaya çalışın!
- Mümkünse, ne kadar sizin elinizde
ise, bütün insanlarla barışıklık
içinde yaşayın.

13

14

15

16

17

18

19

Ey sevgililer! Kendiniz için intikam
almayın, ama Allaha meydan brakın, O
intikam alsın. Çünkü şöyle yazılmıştır:
"Rab diyor, 'İntikam benimdir.
Karşılık ben verecem."
20
Onun için,
"Düşmanın acıkmışsa, ona yemek
ver, eger susamışsa, ona su ver.
Öyle yaptın mı, onun kafasına
yanan korlar yığmış olacan.
21
Kötülük sizi yenmesin, ama siz
kötülüğü iyilikle yenin!

Çünkü yok birhangi devlet organı,
Allahtan olmasın. Ve var olan devlet
organlarını Allah yerlerine koymuştur. 2
Demek, kim devlet organlarına boyun
eğmezse, Allahın sırasına karşı gidiyor.
Karşı giden de cezasını çekecek. 3 Değil
iyilik işleyenler, ama kötülük işleyenler
lazım güdücülerden korksun. İstiyor
musun,
devlet
organlarından
korkmayasın? O zaman iyi olanı yap,
onlar da seni övecekler. 4 Onlar Allahtan
iyilik için verilen senin hizmetçilerindir.
Ama eger kötülüğü yaparsan, kork!
Onlar boşuna kılıç taşımıyorlar. Çünkü
Allahın hizmetçileridir ve kötülük yapan
kişiye karşı Onun öfkesini yerine
getiriyorlar. 5 Onun için lazım boyun
eğelim. Değil sade öfkeden için, ama
aynı zamanda duygumuzdan için.
6

O sebepten de vergi ödüyorsunuz.
Onlar Allahın hizmetçileridir ve bu işi
merakla yapıyorlar. 7 Onun için herkese
ne lazımsa verin:
- kime lazım vergi ödeyesiniz,
ona vergi ödeyin.
- kime lazım gümrük ödeyesiniz, ona
gümrük ödeyin.
- kimden lazım korkasınız,
ondan korkun.
- kime lazım saygı gösteresiniz, ona
saygı gösterin.
O gün yakınlıyor
8

Bölüm 13
Devlete boyun eğmek
1

Herkes hangi devlet organlarının
altında bulunursa, onlara boyun eğsin.

Birbirinizi sevmekten başka hiç
kimseye borcunuz olmasın. Çünkü kim
başkasını severse, Allah kanunu yerine
getirmiş oluyor. 9 Çünkü, 'zina etme',
'katillik etme', 'çalma', 'yalan söyleme',
'açgözlülük yapma' ve daha ne kadar
buyruk varsa, hepsi şu sözde toplanır:
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"Komşunu kendin gibi sev!"
Komşusunu kim severse, kötülük
işlemez. Ve böylelikle sevgi, Allah
kanunun tamamlanmasıdır.
10

11

Zamanları anlayıp bunu yapın.
Çünkü artık vakıt geldi uykudan
kalkalım. Zaten şimdi kurtuluşumuz ilk
iman ettiğimiz günden daha yakındır. 12
Gece ilerledi, gün yakınladı. Onun için
lazım karanlık işlerden soyunalım ve ışık
silahlarını kuşanalım. 13 Günışığına
uygun olarak saygılı bir hayat sürelim;
değil eğlenmekle ve sarfoşlukla, değil
zina ve rezillikle, değil çekişmek ve
kavga ile. 14 Onun yerine Rab İsa Mesihi
giyiyin ve fikirde beden düşüncesinin
isteklerine yer vermeyin.

Bölüm 14
Zayıflar ve kuvvetliler
1

İmanda zayıf olan kişiyi kabul edin.
Ama gene de tartışılan meseleler için
karar vermeyin. 2 Bir kardeş, her bir şey
yiyebilir diye iman ediyor. Ama zayıf
olan başka birisi sade sebze yiyor. 3 Kim
yerse, yemeyeni hor görmesin. Ve kim
yemezse, yiyeni davalamasın. Çünkü
Allah onu kabul etmiştir. 4 Sen de
kimsin,
başkasının
hizmetçisini
davalamaya kalkıyorsun? O, kendi
efendisinin önünde ayakta kalacak ya da
düşecek. Ve ayakta kalacak, çünkü
Allahın kuvveti var, onu ayakta tutsun.
5

Bir kardeş, bir günü öbür günlerden
daha üstün tutuyor. Ama başka birisi
bütün günleri aynı tutuyor. Herkes kendi
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düşüncesinde tam kararlı olsun. 6 Kim
bir günü tutuyorsa, onu Rab için tutuyor.
Ve kim o günü tutmuyorsa, gene Rab
için tutmuyor. Kim yerse, Rab için yiyor,
çünkü Rabbe şükür ediyor. Ve kim
yemezse, Rab için yemiyor, ve gene
Rabbe şükür ediyor. 7 Bizden hiç kimse
ne kendisi için yaşıyor, ne de kendisi
için ölüyor. 8 Eger yaşarsak, Rab için
yaşarız. Eger ölürsek, Rab için ölürüz.
Demek, yaşarsak da, ölürsek de, hep
Rabbin malıyız.
9

Mesih bunun için ölüp dirildi, hem
ölülerin, hem de yaşayanların efendisi
olsun diye. 10 Ama sen kimsin, kardeşini
davalıyorsun? Ya sen de kimsin,
kardeşini hor görüyorsun? Ve zaten
hepimiz Mesihin davalama masasının
önüne çıkacaz. 11 Çünkü şöyle yazıldı:
"Rab diyor:
'Hayatımın hakkı için: benim önümde
her diz çökecek ve her dil Allah
olduğumu söyleyecek."
12
Demek, her birimiz Allaha kendisi için
hesap verecek.
13

Onun için artık birbirimizi
davalamaktan
vazgeçelim.
Onu
yapacağınıza şöyle karar verin: kardeşin
yoluna koymayalım birhangi şey, onu
kösteklesin ya da günaha düşürsün. 14
Biliyorum ve Rab İsa'da tam eminim ki,
hiç bir şey kendiliğinden mundar
değildir. Gene de, kim bir şeyi mundar
sayarsa, kendisi için o şey mundardır. 15
Ama eger bir et için senin kardeşinin
duygusu rahatsız olursa, sen artık
sevgide yaşamıyorsun. O kişinin hatırına
Mesih öldü; sen de o et meselesi ile onu
yok etme. 16 Onun için: senin tuttuğun
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mesele aslında iyidir, ve ondan için kötü
konuşmasınlar. 17 Çünkü Allahın krallığı
yemek ve içmek demek değildir, ama
doğruluk ve barış ve Kutsal Ruh'ta
sevinç demektir. 18 Kim doğruluk, barış
ve sevinç içinde Mesihe hizmet ederse,
Allaha makbul ve insanların gözünde
güvenilir oluyor.
19

İşte, onun için, barış getiren ve
birbirimize destek veren şeylerin
peşinden koşalım. 20 Sen bir et için
Allahın işini bozmaya kalkma. Her şey
temizdir. Ama bir kişi günaha düşürülüp
yerse, ona kötü oluyor. 21 Hiç et
yememek ya da şarap içmemek, ya da
senin kardeşini düşüren birhangi şeyi
yapmamak iyidir.
22

Senin inandığın ayrı bir meselen mi
var? Sen onu Allahın önünde kendine
sakla. Ne mutlu o adam, hani kabul ettiği
meselelerde kendi kendini davalamıyor.
23
Ama kim yerken şüpe ederse,
davalanıyor; çünkü o iş imandan
değildir. Ve imandan gelmeyen herşey
günahtır.

Bölüm 15
1

Ama biz kuvvetli olanlar, lazım kendi
kendimizi memnun etmeyelim, ama zayıf
olanların zayıflıkları taşıyalım. 2 Her
birimiz komşusunu memnun etmeye
baksın, onun iyiliği için ve onu imanda
kaldırmak için. 3 Çünkü Mesih de kendi
kendini memnun etmeye bakmadı. Ama
yazıldığı gibi,
"Sana küfür edenlerin küfürleri
benim üzerime düştü."

4

Zaten önceden yazılan herşey bizi
öğretirmek için yazıldı. Öyle ki, Kutsal
Kitabın verdiği sabırı ve kurajıyla
umudunuz olsun.
5

Sabır ve kuraj veren Allah size versin
ki, İsa Mesihe göre hep birlikte aynı
düşüncede olasınız. 6 Ve uygunluk içinde
tek bir ağızla Rabbimiz İsa Mesihin
Allahı ve Babasını övesiniz.
7

Onun için, Mesih bizi nasıl kabul etti,
siz de birbirinizi kabul edin ve öylelikle
Allahı şanlayın. 8 Size şunu diyeyim: İsa
Mesih, Allahın hakikatı için Yahudilerin
hizmetkârı oldu, dedelere verilen
sözlerini yerine getirsin diye. 9 İstedi,
milletler de Allahı şanlasınlar onun
merhameti için. Aynı yazıldığı gibi:
"Bu sebepten seni milletlerin
arasında övecem, senin adına türkü
söyleyecem."
10
Gene şöyle diyor:
"Siz milletler Onun halkı ile birlikte
sevinin."
11
Ve gene şöyle:
"Ey bütün milletler, Rabbi övün. Ey
bütün halklar, Ona övgü getirin."
12
İşaya gene şöyle diyor:
"Yese'den bir kök olacak. Ve birisi
kalkacak, bütün milletleri gütsün.
Milletler de ona umut bağlayacak."
13

Ve Ona iman ettikçe, umut veren
Allah sizi bütün merhamet ve sevinçle
doldursun. Öyle ki, Kutsal Ruhun
kuvvetiyle umutla dolup taşasınız.
Pavlus'un hizmeti
14

Sizden için, kardeşler, hiç şüpem yok
ki, iyilikle dolusunuz, her türlü bilgide
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artıyorsunuz,
ve
birbirinize
akıl
verebilirsiniz. 15 Onun için, kardeşler,
Allahın bana verdiği merhamete göre,
size daha büyük bir kurajla bazı
meselelerden için yazdım. 16 Allahın
bana verdiği merhamet şudur: milletler
için İsa Mesihin hizmetçisi oldum.
Kutsal vazifem, Allahın 'iyi haberini'
yaymaktır. Öyle ki, milletler Allaha
makbul ve Kutsal Ruh'tan kutsal kılınmış
bir adak olsunlar.
17

Onun için İsa Mesihte Allahtan olan
şeylerle övünebilirim. 18 Mesih beni hem
sözlerle hem işlerle kullandı, milletler
Onu seslesinler diye. Sade ondan söz
edecem. Yüzüm yok, başka bir şeyden
konuşayım. 19 Nişanlar ve mucizelerle,
hem de Allahın Ruhunun kuvveti ile
Mesih beni kullandı. Öyle ki,
Yeruşalim'den başlayarak ta İliriya
sancağına kadar Mesihin 'iyi haber'ini
bütün bütün yaydım. 20 Benim büyük
merağım var, nerede Mesihin adı henüz
bilinmiyorsa, orada 'iyi haber'i yayayım.
Öyle ki, başka birinin kurduğu temelin
üzerine ben ev kaldırmayım. 21 Ama
yazıldığı gibi,
"Ondan habersiz olanlar görecek.
İşitmemiş olanlar anlayacak."
22
Onun için çok defa engel çıktı, ve size
gelemedim.
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gönderesiniz.
Ama
önce
beraberliğinizle biraz doyayım.

sizin

25

Ama şimdi Yeruşalim'e gidiyorum,
kutsallara hizmet edeyim. 26 Çünkü
Makedoniya ve Ahaya sancağındakiler
uygun gördüler, Yeruşalim'deki fukara
kutsallarla paylaşsınlar. 27 Uygun
gördüler diyorum, ama zaten onlara
borçludurlar. Çünkü milletler madem
onların ruh şeylerini paylaştılar, lazım
beden şeylerle de onlara hizmet etsinler.
28

Bu işi tamamlayayım ve bu yemişi
onlara ulaştırayım. Ondan sonra
İspaniya'ya yola çıkacam, geçerken size
de uğrayım. 29 Ve biliyorum, size
geldiğim zaman Mesihin 'iyi haber'inin
dolgun bereketi ile gelecem.
30

Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih ve
Ruh'un sevgisi hatırına size yalvarırım:
benim için Allaha dua edin ve öylelikle
benimle birlikte muharebe edin. 31 Hani
şöyle: Yahudiye sancağında Allah beni
Onu seslemeyen kişilerden korusun.
Kutsallar da benim Yeruşalim'deki
hizmetimi kabul etsinler. 32 Allahın
isteğine göre size sevinçle geleyim ve
aranızda gönlüm ferahlansın.
33
Barış veren Allah hepinizle birlikte
olsun. Amin.

Pavlus'un yolculuk planı
Bölüm 16

23

Ama şimdi artık buralarda bana yer
kalmadı ve zaten çok seneden beri size
gelmeye özledim. 24 Ne zaman
İspaniya'ya gidersem, size de sapacam.
Çünkü umudum var, geçerken sizinle
görüşeyim. Siz de beni oraya
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1

Size kızkardeşimiz Fibi'yi tanıştırmak
istiyorum. O, Kenhere'deki
topluluğunun bir görevlisidir.
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Siz onu kutsallara layık bir biçimde
Rab'de karşılayın, ve her ne ihtiyacı
varsa, ona yardımcı olun.
Çünkü o da çok kişiye ve bana da
yardım etti.
3
Priska ve Akvila'ya selam söyleyin.
Onlar Mesih İsa'da benim iş
arkadaşlarımdır.
4
Benim hayatım için kendi yaşamlarını
bile riske attılar.
Değil sade ben, milletlerden olan bütün
topluluklar da onlara şükür ediyorlar.
5
Onların evindeki topluluğa da selam
söyleyin.
Sevdiğim Epenetus'a da selam
söyleyin. O Ahaya sancağından
Mesihin ilk yemişidir.
6
Meryem'e selam söyleyin. O sizin için
çok çalıştı.
7
Andronikus ve Yunaya'ya selam
söyleyin. Onlar benim milletimdendir
ve mapus arkadaşlarımdır. Apostollar
arasında tanınmış kişilerdir. Ve
benden evel Mesihi tanıdılar.
8
Rab'de sevdiğim Ampliyatus'a da selam
söyleyin.
9
Mesihteki iş arkadaşım Urbanus'a ve
sevdiğim Stakis'e selam söyleyin.
10
Rab'de denenmiş biri olan Apelis'e
selam söyleyin.
Aristobulus'un evinde yaşayanlara da
selam söyleyin.
11
Benim milletimden olan Herodiyon'a
selam söyleyin.
Narkis'in evinden Rab'de olanlara
selam söyleyin.
12
Rab'de işleyen Trifena ve Trifosa'ya
selam söyleyin.
Rab'de çok işlemiş olan sevgili
Persis'e de selam söyleyin.

13

Rabde seçilmiş olan Rufus'a, ve
anasına (ki, o bana da analık
gösterdi) selam söyleyin.
14
Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrovas,
Hermas ve onun yanında bulunan
bütün kardeşlere selam söyleyin.
15
Filologus ve Yuliya'ya, Nerus ve
kızkardeşine Olimpas ve onun
yanında bulunan bütün kutsallara
selam söyleyin.
16
Birbirinize kutsal bir öpücükle selam
verin. Mesihin bütün toplulukları size
selam söylüyorlar.
17

Kardeşler, size yalvarırım: var
kişiler, aldığınız öğretişe karşı ayrılıklar
yapıyorlar ve günaha düşmek için sebep
veriyorlar. Onlara dikkat edin, onlara
sokulmayın. 18 Çünkü o tür kişiler
Rabbimiz İsa Mesihe değil, ama kendi
tumbaklarına hizmet ediyorlar. Hoş
sözlerle ve ağızlarına bal sürmekle yavaş
kişilerin yüreklerini aldatırıyorlar. 19
Çünkü herkesin haberi oldu, siz nasıl
Allahı sesliyorsunuz. O sebepten de sizin
için seviniyorum. Ama istiyorum, iyiliğe
karşı anlayışlı ve kötülüğe karşı saf
olasınız.
20

Çok vakıt geçmeyecek, ve barış
veren Allah, Şeytanı sizin ayaklarınızın
altında ezecek. Rabbimiz İsa Mesihin
merhameti sizinle olsun.
21

İş arkadaşım Timoteyus ve benim
milletimden olan Lukiyus, Yason ve
Sosipater size selam yolluyorlar. 22 Bu
mektubu elimle yazan ben Tertiyus sizi
selam gönderiyorum. 23 Beni ve bütün
topluluğu karşılayan Gayus size selam
gönderiyor. Kasabanın haznesini tutan
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Erastus'un ve Kvartus kardeşin size
selamı var.
24

Rabbimiz İsa Mesihin merhameti
hepinizle olsun. Amin
25

Benim yaydığım 'iyi haber' ile, İsa
Mesihin bildirilmesi ile, saklı bilginin
açıklanması
ile
Allah
sizi
sağlamlaştırabilir.
O
bilgi
eski
zamanlarda hep saklı tutulurdu, ama
şimdi meydana çıktı: 26 Peygamberlerin
yazdıkları
gibi,
sonsuz
Allahın
buyurduğu gibi, bütün milletler imana
gelip Allahı sesleyeceklerdi. İşte, bu
şimdi açıklandı.
27

Evet, sade kendisi bilgili olan
Allaha, İsa Mesih adıyla sonsuzlara
kadar övgüler olsun. Amin.
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10

1.KORİNTLİLER
Bölüm 1
1

Ben Pavlus, Allahın isteğine göre
çağrılan İsa Mesihin bir apostolu,
ve Sostenis kardeş,
2

Korint kasabasında olan Allahın
topluluğuna:
Mesih İsa'da kutsal kılındınız ve kutsal
olmaya çağrıldınız. Hem siz, hem de her
yerde Rabbimizin adını, onların Rabbi
ve bizim Rabbimiz, İsa Mesihin adını
çağıran herkes.
3

Babamız Allahtan ve Rab İsa
Mesihten size merhamet ve barış olsun.
Şükürler
4

Ben Allahıma her vakıt şükür
ediyorum hepinizden için, ve size Mesih
İsa'da verilen Allahın merhameti için. 5
Öyle ki, her meselede Onda zengin
oldunuz: hani sözlerde ve anlayıştan
yana zengin oldunuz. 6 Ve artık
gösteriyorsunuz ki, Mesihten için
yapılan şahitlik doğrudur. 7 Hani şöyle:
sabırla bekliyorsunuz, Rabbimiz İsa
Mesih
ortaya
çıksın,
ve
Ruh
vergilerinden hiç bir eksiğiniz yoktur. 8
O da size sona kadar kuvvet verecek.
Öyle ki, Rabbimiz İsa Mesihin gününde
kusursuz olasınız. 9 Allah sadikandır. O
kendisi sizi çağırdı, onun Oğlu, bizim
efendimiz İsa Mesihle beraberliğiniz
olsun diye.
Toplulukta bölünmeler

Kardeşler, ben de size Rabbimiz İsa
Mesihin adına yalvarıyorum ki, hepiniz
aynı sözde birleşesiniz. Aranızda
ayrılıklar olmasın. Hayır, tek bir fikirde,
tek bir kararda birleşin. 11 Çünkü
Klovi'nin ev halkı bana sizden için
anlatırdılar ki, aranızda kavgalar
oluyormuş. 12 Şunu demek istiyorum: her
biriniz diyor ki, "Ben Pavlusçuyum",
"Ben Apolosçuyum", "Ben Kifasçıyım",
ya da "Ben Mesihçiyim".
13

Mesih paramparça mı oldu? Pavlus
sizin için haça gerilmedi ki! Yoksa
Pavlus'un adına mı vaftiz oldunuz? 14
Allaha çok şükür, Krispus ve Gayus'tan
başka hiç kimseyi vaftiz etmedim. 15
Hani denilmesin, benim adıma vaftiz
olmuşunuz. 16 Evet, bir de İstefanas'ın ev
halkını vaftiz ettim. Ondan başka
hatırlamıyorum, kimseyi vaftiz edeyim.
17
Mesih beni zaten göndermedi ki, vaftiz
edeyim, ama iyi haberi ilan edeyim. Ama
değil akıllıca sözlerle. Öbür türlü
Mesihin haçı boş bir şey olacaydı.
Allahın bilgiliği ve kuvveti
18
Çünkü haçın haberi perişan olacak
kişiler için akılsızlıktır. Ama bizim gibi
kurtulanlar için Allahın kuvvetidir. 19
Nasıl da yazılmıştır:
"Akıllı kişilerin akıllılığını yok
edecem.
Ve kurnaz kişilerin kurnazlığını maf
edecem."
20

Hani, akıllı kişi nerede? Kitap yazarı
nerede?
Bu
zamanın
kuvvetli
konuşmacısı nerede? Allah bu dünyanın
akıllılığını aptal yerine koymadı mı? 21
Bu dünya kendi akıllılığı ile Allahı
tanıyamadı. Madem öyle, Allah, kendi
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aklıyla razı oldu, akılsız bir haber ilan
edilsin, ve o habere iman edenler
kurtulsunlar. 22 Çünkü Yahudiler mucize
istiyorlar, ama Grekler akıllılık arıyorlar.
23
Ama biz haça gerilmiş Mesihi ilan
ediyoruz. Yahudiler için bir köstek ve
milletler için akılsızlık ilan ediyoruz. 24
Ama çağrılmış olanlar için, hem
Yahudiler hem de Grekler için, Mesihi
ilan ediyoruz Allahın kuvveti ve Allahın
akıllılığı olarak. 25 Çünkü Allahın
akılsızlığı insanların akıllılığından daha
akıllıdır. Ve Allahın zayıflığı insanların
kuvvetinden daha kuvvetlidir.
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26

Kardeşler, bir bakın nereden
çağrıldınız: insanca bakarsan, sizden çok
kişi bilgili değildi, çok kişi kuvvetli
değildi, çok kişi soylu değildi. 27 Ama
Allah bu dünyanın aptal kişilerini seçti,
akıllı kişileri utandırsın diye. Ve bu
dünyanın zayıf kişilerini seçti, kuvvetli
kişileri utandırsın diye. 28 Ve Allah bu
dünyanın aşağıladğı ve hor görülen
kişilerini, hani en olmayacak kişileri
seçti; öyle ki, sayılan kişileri hiçe
indirsin. 29 Öyle ki, hiç bir insan Allahın
önünde övünmesin. 30 İşte, O sebep oldu,
Mesih İsa'dasınız. Mesih bizim için
Allahtan gelen bilgilik oldu: doğruluk ve
kutsallık ve kurtuluş odur. 31 Nasıl da
yazılmıştır:
"Kim övünürse, Allah ile övünsün!"
Bölüm 2
1

Kardeşler, ne vakıt size geldim
Allahın haberini anlatırmaya, o vakıt
gelmedim çok süslü sözlerle ya da
bilgiçlikle. 2 Karar vermiştim, aranızda
iken sade İsa Mesihi bileyim, hem de
Onu haça gerilmiş olarak, başka bir şey
değil. 3 Ben sizinle iken, zayıf idim,
korkardım ve çok titrerdim. 4 Benim
konuşmam ve haberim olmadı insan
bilgisi ve onun kandırıcı sözleri ile. Ama
Ruhu ve kuvveti göstermekle oldu. 5
Öyle ki, imanınız dayanmasın insanların
bilgiliğine, ama Allahın kuvvetine.
Ruhtan bilgilik
6

Ama gene de tamamlanmış kişilerin
arasında bilgili konuşuyoruz. Ama bu
bilgilik, bu dünyanın bilgiliği değildir.
Ve bu dünyanın güdücülerinin bilgiliği

de değildir, ki onlar zaten kaybolup
gidiyorlar. 7 Ama, saklı bir şey olarak,
Allahın bilgiliğini anlatırıyoruz. Bu,
Allahın saklı bilgiliğidir. Allahın
önceden bizim şanlılığımız için karar
verdiği bir bilgiliktir. 8 Bu dünyanın
güdücülerinden hiç kimse o bilgiliği
anlayamadı. Anlamış olsalardı, zaten
şanlı Rabbi haça germeyeceydiler. 9 Ama
nasıl da yazıldı:
"Allah, Onu sevenler için öyle şeyler
hazırladı ki,
hiç bir göz onları görmemiş,
hiç bir kulak onları işitmemiş ve
onlar hiç bir yüreğe girmemiştir."
10
Ama Allah bize bu şeyleri kendi Ruhu
ile apaçık etmiştir.
Çünkü Ruh herşeyi araştırıyor, Allahın
derinliklerini bile. 11 Çünkü insanlardan,
başka bir insanın meselelerini kim
biliyor? Sade o kişinin içindeki ruh
biliyor. Aynı bunun gibi, Allahın
meselelerini de kimse bilemez, ancak
Allahın Ruhu onları biliyor. 12 Biz gene
dünyanın ruhunu almadık, ama Allahtan
gelen Ruhu aldık, Allahın bize serbestçe
verdiği şeyleri anlayalım diye. 13 İşte, biz
bunları anlatırıyoruz. Ama değil insan
bilgiliğinin öğretirdiği sözlerle, Kutsal
Ruhun öğretirdiği sözlerle. Ruhun
şeylerini ruhça anlatırıyoruz. 14 Ama
beden düşüncesi ile yaşayan bir insan
Allahın Ruhundan gelen şeyleri kabul
etmez. Bu şeyler ona saçmalık geliyor.
Ve onları zaten anlayamaz, çünkü bu
şeyler ruhça anlaşılıyor. 15 Ama ruhça
yaşayan bir insan herşeyi anlayabilir.
Onu gene, hiç kimse anlayamaz.
16
"Çünkü Rabbin düşüncesini kim
bildi ki? Ona kim akıl verebilir ki?"
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Ama biz Mesihin düşüncesine sahibiz.
Bölüm 3
Apolos ve Pavlus
1

Kardeşler, ben de size konuşurken,
ruhça yaşayanlara gibi konuşamadım.
Ama beden düşüncesi ile yaşayanlara
gibi konuştum. Sanki Mesihte bebek
olanlara konuşurmuş gibi konuştum. 2
Size süt içirdim, sizi etle besleyemedim.
Çünkü daha onu yemeye hazır
değildiniz. Şimdi bile hazır değilsiniz ki!
3
Çünkü hâlâ beden düşüncesi
içindesiniz. Madem aranızda kıskanmak
ve çekişmek ve ayrışmak var, o vakıt
hâlâ beden düşüncesinde değil misiniz,
hâlâ insanca yaşamıyor musunuz? 4
Çünkü biriniz, "Ben Pavlus'çuyum!"
diyor
ve
başkası
"Ben
de
Apolos'çuyum!" diyor. Madem öyle, siz
beden düşüncesi içinde değil misiniz?
5

Apolos da kimdir? Ve Pavlus da
kimdir? Sade hizmetçidirler. Her ikisi
Rabbin verdiği fırsatla aracı oldular, siz
imana gelesiniz: 6 Ben ektim, Apolos
suladı, ama Allah büyütürdü. 7 Öyle ki,
ne eken bir şeydir, ne de sulayan, ama
büyütüren Allah. 8 Eken ve sulayan
birdir. Her biri, kendi çalışmasına göre,
kendi karşılığını alacak. 9 Çünkü biz
Allahın iş arkadaşlarıyız. Siz gene
Allahın
tarlası,
Allahın
binası
oluyorsunuz.
10

Allah bana merhamet verdi. Ben de
ona göre, bilgili bir usta gibi, temeli
koydum. Evi gene başkası kaldırıyor.
Ama herkes dikkat etsin, bu temelin
üzerinde nasıl ev kaldırıyor. 11 Koyulan
temel İsa Mesihtir. Ondan başka bir
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temel hiç kimse koyamaz. 12 Şimdi, bu
temelin üzerinde kişi ev kaldırmaya
kalkıyor: kimisi altın, gümüş ve kıymetli
taşlarla, kimisi gene tahta, ot ve kamışla.
13
Herkesin işi belli olacak. O gün, o işi
ilan edecek. Çünkü ateşle açığa
çıkarılacak. Ve herkesin işi nasıl
olduğunu, ateş onu ölçecek. 14 Eger
kişinin kaldırdığı ev ayakta kalırsa, bir
karşılık alacak. 15 Eger kişinin işi
yanarsa, o zararını çekecek. Gene de
kendisi kurtulacak. Yalnız, ateşin
içinden geçmiş gibi kurtulacak.
16

Siz biliyorsunuz, Allahın evi sizsiniz
ve Kutsal Ruh aranızda oturuyor. 17 Bir
kişi Allahın evini yıkarsa, Allah da onu
yıkacak. Çünkü Allahın evi kutsaldır, ve
Allahın evi sizsiniz. 18 Hiç kimse kendi
kendini aldatırmasın: bir kişi bu dünyaya
göre bilgili ise, cahil olsun, öyle ki, asıl
bilgili olabilsin. 19 Çünkü bu dünyanın
bilgiliği Allahın önünde akılsızlıktır.
Aynı yazıldığı gibi:
"O, bilgili kişileri bilgilikleri içinde
yakalıyor."
20

Ve gene şöyle:
"Allah bilgili kişilerin düşüncelerini,
onların boş olduğunu biliyor."
21
Öyle ki, hiç kimse insanlarla
övünmesin. Zaten her şey sizindir: 22
İster Pavlus, ister Apolos, ister Kifas,
ister dünya, ister yaşam, ister ölüm, ister
şimdiki şeyler, ister gelecekteki şeyler her şey zaten sizindir. 23 Siz de
Mesihinsiniz, Mesih gene Allahındır.

Bölüm 4
Mesihin apostolları
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1

İnsanlar bizi artık Mesihin
hizmetçileri saysınlar, Allahın saklı
bilgilerine bakan görevliler saysınlar. 2
Ayrıca, bir görevliden isteniliyor,
güvenilen biri olsun. 3 Siz beni
davalamaya kalkın, ya da başka insanlar
beni davalamaya kalksınlar - bu benim
için en ufak bir şeydir. Hem de, ben
kendi kendimi bile davalamıyorum. 4
Çünkü kendimi suçlu duymuyorum.
Gene de, bununla kendimi haklı
çıkaramam. Ama beni davalayan Rabdır.
5
Onun için, hiç bir şeyi vaktından önce,
hani Rab gelmeden önce davalamayın.
O, karanlığın saklı şeylerini açığa
çıkaracak. O, yüreklerdeki düşünceleri
belli edecek. O vakıt herkesin övgüsü
Rabden olacak.
6

Kardeşler, bu şeyleri kendim ve
Apolos'tan için bir benzetme gibi
anlattım, sizin faydanız olsun diye. Öyle
ki, bizden örnek alıp düşüncenizde
yazılan şeylerden dışarıya çıkmamayı
öğrenesiniz. Öyle ki, hiç kimse bir kişiyi
tutup başkasını hor görmesin. 7 Seni kim
'daha başka' yaptı? Ya da senin birhangi
şeyin var mı ki, sen onu başkasından
almış
olmayasın?
Ve
madem
başkasından aldın, nasıl oluyor da,
başkasından almamış gibi övünüyorsun?
8

Ama siz zaten doydunuz ya! Zaten
zengin oldunuz ya! Zaten biz olmadan
krallar oldunuz ya! Keşke sahiden de
krallar olsaydınız. O vakıt biz de sizinle
birlikte kral olacaydık. 9 Sanıyorum,
Allah bizi, hani apostolları, ölümüne
gidenler gibi, en sonuncu kişiler olarak
ortaya koydu. Bütün dünyaya, hem
insanlara hem de meleklere, seyirlik için
olduk. 10 Biz Mesih için sersem olduk;

siz gene Mesihte bilgili oldunuz. Biz
zayıf olduk, siz gene kuvvetli oldunuz.
Siz saygılı oldunuz, biz gene saygısız
olduk.
11
Bu dakkaya kadar açlık ve susuzluk
çekiyoruz. Çıplakız, lobut yiyoruz,
evimiz bargımız yok, avare
geziyoruz.
12
Kendi ellerimizle çalışıp ırgatlık
yapıyoruz.
Bize küfür ettiler mi, iyilik hoşluk
diliyoruz. Bize eziyet ettiler mi,
dayanıyoruz.
13
Bize karşı kötü laf konuşanları
yumuşak sözlerle yatıştırıyoruz.
Bu dakkaya kadar bütün dünyanın
bokluğu olduk, herkesin süprüntüsü
olduk.
14

Bu şeyleri size yazmadım, sizi
utandırmak için. Ama sevgili evlatlarım
gibi, sizi uyantırmak için yazdım. 15
Çünkü Mesihte bin tane mualliminiz olsa
da, çok babalarınız yok. Ne de olsa,
Mesih İsa'da 'iyi haber'le ben size baba
oldum. 16 Onun için size yalvarırım: beni
örnek alın. 17 Bu sebepten Timoteyus'u
size yolladım. O, Rab'de benim sevgili
evladım ve sadikan bir kişidir. O size
Mesihteki yollarımı hatırlatıracak, nasıl
onları her yerde her toplulukta
öğretiriyorum.
18

Bazılarınız
kendilerini
öyle
yükseltirdiler ki, sanki hiç yanınıza
gelmeyecem. 19 Ama Rab isterse, tezde
size gelecem. O vakıt kendini yükseltiren
o kişilerin değil lafları ama kuvvetleri
neymiş öğrenecem. 20 Allahın krallığı bir
laf meselesi değildir, bir kuvvet
meselesidir. 21 Ne istiyorsunuz? Size
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sopa ile mi geleyim, yoksa sevgi ile ve
yavaşlık ruhuyla mı?

Bölüm 5
Zinacı kardeşi uğratırın
1

Öyle laf oldu ki, aranızda zina
oluyormuş. Hem de öyle bir zina ki,
Allahsız kişilerin arasında bile geçmiyor:
birisi babasının karısınıv almış. 2 Siz de
buna ağlayacağınıza, gururlanıyorsunuz.
Ama kim bu işi yaptıysa, lazımdı siz onu
aranızdan uğratırasınız. 3 Ben kendim
bedence aranızda bulunmasam da, ruhça
sizinle birlikteyim. Ve madem sizinle
birlikteyim, ben o işi yapmış olan kişiyi
zaten davaladım.
4
Rabbimiz İsa Mesihin adıyla,
siz ve benim ruhum bir araya
toplanmış olarak,
ve Rabbimiz İsa Mesihin
kuvveti ile,
5
öyle bir kişiyi Şeytan'a teslim
ediyoruz.
Öyle ki, onun bedeni maf olsun, ama
onun ruhu Rab İsa'nın gününde
kurtulsun.
6

Sizin övündüğünüz iyi değildir.
Yoksa siz bilmez misiniz, az bir maya
bütün hamuru mayalıyor? 7 Onun için
eski mayayı dışarıya atın ki, yeni hamur
olasınız (ve aslında mayasızsınız).
Çünkü bizim Fısıh kurbanımız zaten
kesilmiştir, o da Mesihtir. 8 Öyle ki, biz
v
babasının karısı: herhalde kişinin
anası değil, ama babasının daha sonra evlendiği
bir kadın
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bu bayramı tutalım; değil eski maya ile,
ne de arsızlık ve kötülük mayası ile, ama
dürüstlük ve hakikatın mayasız ekmeği
ile. 9 Mektubumda size yazmıştım ki,
zinacılarla işiniz olmasın. 10 Ama demek
istemedim, dünyadan olan zinacılarla, ya
da açgözlülerle, dolandırıcılarla, puta
tapanlarla. Öyle olaydı, lazımdı bu
dünyadan dışarı çıkaydınız. 11 Hayır, size
yazarken demek istedim ki, eger bir
kardeş zinacı, açgözlü, puta tapan,
küfürcü, içkici ya da dolandırıcı olarak
bilinirse, o vakıt onunla hiç işiniz
olmasın. Böyle birisi ile yemek bile
yemeyin.
12

Çünkü dışarıdakileri davalamak bana
mı düşüyor? Ama içerdekilerini de mi
davalamayacanız? 13 Dışarıdakileri Allah
davalayacak. Ama siz kötü kişiyi
aranızdan atacaksınız.

Bölüm 6
Kardeş kardeşe dava açıyor
1

Sizden birinin başkasına karşı davası
oldu mu, ne yüzle kalkıp bunu kutsallar
önünde değil de, günahkârların önünde
dava açıyor? 2 Yoksa bilmez misiniz ki,
kutsallar dünyayı davalayacak? Ve
madem dünyayı davalayacanız, bu en
ufak meseleleri çözmek elinizden
gelmiyor mu? 3 Yoksa bilmez misiniz,
biz melekleri bile davalayacaz. Öyle ise,
günlük
meseleleri
rahat
rahat
4
davalayacaz.
Ve
ne
vakıt
kalkıyorsunuz,
günlük
meseleleri
davalamaya, nasıl oluyor da, bu işi
toplulukta en az saygılı olan kişilere
brakıyorsunuz? 5 Bunu sizi utandırmak
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için söylüyorum. Demek sizin aranızda
tek bir bilgili kişi yok, bu iki kardeşin
davasını görsün. 6 Ama kardeş kardeşe
karşı dava açıyor, hem de imansızların
önünde.
7

Birbirinize dava açıyorsunuz: bu sizin
için zaten hepten bir kayıplıktır. Başkası
sizin hakkınızı yerse, daha iyi değil mi?
Aldatırılan siz olasınız, daha iyi değil
mi? 8 Siz gene, kendiniz kötülük
yapıyorsunuz ve başkasının hakkını
yiyorsunuz. Hem de bunu kardeşlere
yapıyorsunuz.
9

Yoksa bilmez misiniz, haksızlık
yapanlar Allahın krallığını miras
almayacak. Hiç aldanmayın! Ne
zinacılar, ne puta tapanlar, ne
gezginciler, ne homoseksüellik yapanlar,
ne de onu yaptıranlar, 10 ne hırsızlar, ne
açgözlüler, ne içkiciler, ne küfürcüler, ne
de dolandırıcılar Allahın krallığını miras
almayacaklar. 11 Ve bazılarınız böyle
idiniz. Ama Rab İsa'nın adıyla ve
Allahımızın Ruhu ile yıkandınız, kutsal
kılındınız ve suçsuz kılındınız.
Zina meselesi
12

"Bana her şey serbest" - güzel, ama
her şey faydalı değildir. "Bana her şey
serbest" - güzel, ama ben hiç bir şeye
köle olmayacam. 13 "Etler tumbak için,
tumbak gene etler için" - iyi, ama Allah
her ikisini de yok edecek. Beden gene
zina için değildir, ama Rab içindir. Rab
da beden içindir. 14 Allah hem Rabbi
diriltirdi, hem bizi de kendi kuvveti ile
diriltirecek. 15 Yoksa bilmez misiniz ki,
bedenleriniz
Mesihin
parçalarıdır?
Madem öyle, kalkıp Mesihin parçalarını
bir yolsuzun bedenine parça yapayım

mı? Olamaz öyle şey! 16 Yoksa bilmez
misiniz, kim bir yolsuzla birleşirse,
onunla bir beden oluyor? Çünkü diyor
ki,
"İkisi tek bir beden olacak."
17
Ama kim Rab ile bir olursa, Onunla
bir ruh oluyor.
18

Zinadan kaçın! İnsanın işlediği her
günah, bedenin dışındadır. Ama kim zina
işlerse, kendi bedenine karşı günah
işlemiş oluyor. 19 Yoksa bilmiyor
musunuz ki, bedeniniz Kutsal Ruhun
evidir. O Kutsal Ruhu Allahtan aldınız,
ve O şimdi içinizde oturuyor. Siz artık
kendinizin efendisi değilsiniz. 20 Siz bir
fiyatla satın alındınız. Onun için
bedenlerinizle Allaha şan getirin.

Bölüm 7
Evlilik meseleleri
1

Şimdi de bana yazdığınız meselelere
geçeyim. Erkek için iyi bir şeydir
evlenmesin. 2 Gene de, zinaya engel
olsun diye, her erkeğin bir karısı, ve her
kadının bir kocası olsun. 3 Erkek karısına
hakkını versin. Aynı onun gibi, kadın da
kocasına hakkını versin. 4 Kadının
bedeni onun değildir, kocasınındır. Aynı
onun gibi, erkeğin bedeni onun değildir,
karısınındır. 5 Bu meselede birbirinize
haksızlık etmeyin: ancak ikinizin
razılığıyla ve sade bir vakıt için
birbirinizden uzaklaşın. Maksat, dua için
aylak kalasınız. Sonra gene bir araya
gelin. Hani, dayanamadığınız için
Şeytanın fırsatı olmasın, sizi denemeye. 6
Bunu bir buyruk gibi değil ama bir izin
gibi söylüyorum. 7 Keşke herkes benim
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gibi olsa! Ama birisi şöyle, birisi böyle,
herkesin Allahtan kendi vergisi var.
8

Evli olmayanlara ve eşi ölmüş
olanlara şunu diyeyim: onlar benim gibi
kalsalar, kendileri için iyi olacak. 9 Ama
kendilerini zaptedemezlerse, evlensinler.
Çünkü evlenmek yanmaktan iyidir.
10

Ama evli olanlara şunu buyuruyorum
(aslında ben değil, ama Rab bunu
buyuruyor):
kadın
kocasından
ayrılmasın. 11 (Gene de ayrılırsa, ya bir
daha hiç evlenmesin, ya da kocası ile
barışsın.)
Erkek
de
karısından
ayrılmasın.
12

Öbür kişilere değil Rab, ama ben
şunu söyleyeyim: diyelim bir kardeşin
iman etmeyen bir karısı var, kadın da
onunla yaşamaya razıdır, o vakıt kardeş
karısından ayrılmasın. 13 Öbür türlü: bir
kadının iman etmeyen kocası var, o da
onunla yaşamaya razı geliyor, o vakıt
kadın ondan ayrılmasın. 14 Çünkü iman
etmeyen erkek karısından için temiz
oluyor, iman etmeyen kadın da kardeşten
için temiz oluyor. Yoksa kızanlarınız
mundar sayılacaydı; böyle gene temiz
oluyorlar.w
15

Ama iman etmeyen taraf ayrılırsa,
ayrılsın. Böyle durumlarda kardeş ya da
kızkardeş mecbur değildir. Allah bizi
barışa çağırdı. 16 Çünkü sen, ey kadın, ne
bilirsin, belki de kocanı kurtaracan. Ya
w Bu ayet şunu demek istiyor: Musa'nın
kanununda yazılırdı ki, Allahsız halklardan karı
alan kişi, mundar olurdu. Kızanları da mundar
olurdu. İsa'nın sırası başka: imanlı eş ayrılmasın,
çünkü Allah o evliliği ve ondan çıkan kızanları
kabul ediyor. İmansız eş otomatik olarak kurtuluş
bulmuyor, ama Allahın bereketinin altına geliyor.
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da sen, ey erkek, belki de karını
kurtaracan.
17

Herkes öyle bir yaşam sürsün, nasıl
Allah ona verdiyse, nasıl Allah onu
çağırdıysa. İşte, ben bunu bütün
topluluklarda buyuruyorum. 18 Bir kişi
sünnetli iken mi çağrıldı? O vakıt
sünnetsiz gibi olmasın. Bir kişi sünnetsiz
iken mi çağrıldı? O vakıt sünnet olmasın.
19
Sünnetli olmak bir şey değildir,
sünnetsiz olmak da bir şey değildir. Ama
Allahın buyruklarını tutmak bir şeydir. 20
Herkes hangi vaziyette çağrılmışsa, onda
devam etsin. 21 Köle iken mi çağrıldın?
Sen buna sıkılma! Gene de, serbest
olmaya fırsatın varsa, onu kullan. 22
Çünkü kim köle iken Rab'de çağrılmışsa,
Rab'de serbest bir kişidir. Aynı onun
gibi, kim serbest bir kişi iken
çağrılmışsa, Rabbin kölesidir. 23 Bir
fiyatla satın alındınız. İnsanlara köle
olmayın. 24 Kardeşler, herkes hangi
vaziyette çağrılmışsa, Allahın önünde
onda devam etsin.
25

Delikanlı kızlar için Rabden birhangi
buyruk almadım. Ama madem Rab bana
sadikan kalmak için merhamet gösterdi,
gene de fikrimi söyleyeyim: 26 Dakkada
sıkıntı var. Ve o sebepten iyi olacak, kişi
olduğu gibi kalsın. 27 Evli misin? O vakıt
ayrılmağa bakma. Evli değil misin? O
vakıt evlenmeğe bakma. 28 Gene de
evlenirsen, günah işlemiş olmuyorsun.
Ve delikanlı bir kız evlenirse de günah
işlemez. Ama öylelerin bu hayatta
dertleri olacak. Ben de sizi dertten
korumak istiyorum.
29

Kardeşler, bunu söylüyorum, çünkü
zamanlar artık fena oldu. Öbür kişilere
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gene şu kalıyor: evli olanlar bile, sanki
evli değilmişler gibi olsunlar. 30
Ağlayanlar, ağlamamış gibi olsunlar.
Sevinenler, sevinmemiş gibi olsunlar.
Satın alanlar, o şeye sahip değilmiş gibi
olsunlar. 31 Ve bu dünyanın mallarını
kullananlar, kendi malları değilmiş gibi
kullansınlar. Çünkü bu dünyanın hali
uçup gidiyor.
32

Ama ben istiyorum, kahırsız
yaşayasınız. Evli olmayan kişi Rab için
kahırlanıyor, hani Onu nasıl memnun
etsin diye. 33 Ama evli olan kişi bu
dünyanın şeyleri için kahırlanıyor, hani
karısını nasıl memnun etsin diye. 34 Ve
böylelikle kendini iki parça yapıyor.
Ama evli olmayan kadın ya da delikanlı
bir kız Rabbin şeyleri için kahırlanıyor.
Öyle ki, hem bedence hem ruhça kutsal
olsun. Ama evli olan kadın bu dünyanın
şeyleri için kahırlanıyor, hani kocasını
nasıl memnun etsin diye. 35 Ama bunu
sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Değil
size kelepçe takayım, ama her iş tertiple
yapılsın diye. Siz de dikkatinizi
dağıtmadan Rabbe hizmet edesiniz.
36

Birisi 'Ben delikanlı kızıma haksızlık
ediyorum.' diye düşünürse, ve onun yaşı
ilerlerse, ve evlenmesi lazımsa, istediğini
yapsın. O zaman günah işlemiş olmuyor.
37
Ama diyelim bir kişi yüreğinde
kararlıdır, zorunluk altında değildir, ama
kendi fikrinin sahibidir. O vakıt
yüreğinde
o
delikanlı
kızını
evlendirmemeye karar verirse, iyi yapar.
38
Demek, evlendiren iyi yapar, ama
evlendirmeyen daha da iyi yapar.
39

Bir kadın, kocası yaşadıkça, kanuna
göre ona bağlıdır. Ama kocası ölünce

tekrar evlenmeye serbesttir. Ama
mutlaka Rab'de evlensin. 40 Gene de,
olduğu gibi kalırsa, bence daha mutlu
olacak. Ve sanıyorum bende de Allahın
Ruhu var.
Bölüm 8
Adak etleri
1

Şimdi de putlara adanmış yiyentiler
meselesine geçelim: 'Hepimizde bilgi
var' - bunu artık biliyoruz. Bilgi, insanın
göğsünü kabartırır, ama sevgi başkasını
ilerletirir. 2 Bir kişi, 'Ben biliyorum artık'
diye düşündü mü, o daha hiç bir şey
nasıl lazımsa bilmiyor. 3 Ama bir kişi
Allahı sevdi mi, Onun tarafından
biliniyor.
4

Şimdi, putlara adanmış yemeklere
gelelim: Biliyoruz, aslında dünyada put
diye bir şey yok, birden başka Allah da
yok. 5 İster gökte, ister yeryüzünde, belki
Allah olarak geçen çok şey var. Nasıl da
çok 'tanrılar' ve çok 'rabler' var. 6 Ama
bizim için tek bir Baba Allah var. Herşey
Ondan oldu. Biz Onun için varız. Ve tek
bir Rab var: o da İsa Mesih'tir. Her şey
Onun eliyle oldu, biz de Onun eliyle
olduk.
7

Ama bu bilgi herkeste bulunmuyor.
Bazıları bugüne kadar sanıyorlar, putlar
bir şeydir. Onun için, sanki sahiden de
putlara adanmış yemekler gibi yiyorlar,
ve böylelikle onların zayıf duygusu
kirleniyor. 8 Yiyentiler bizi Allaha
yaklaştırmaz: yersek bir üstünlüğümüz
yok. Yemesek de, eksiğimiz yok.
9

Ama dikkat edin, bu serbestliğiniz
zayıf olanlar için sebep olmasın günaha
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düşmeye. 10 Çünkü diyelim, bilgi sahibi
olan sen bir put evinde oturup yemek
yiyorsun. Ve birisi seni görsün. O zaman
onun zayıf duygusu yüz almaz mı,
putlara adanmış yiyentileri yesin? 11
Böylelikle senin bilgin sebep oluyor, o
zayıf kardeş maf olsun - ki Mesih onun
hatırına öldü. 12 Siz kardeşlere karşı
böyle günah işlemekle ve onların zayıf
duygularını yaralamakla, aslında Mesihe
karşı günah işlemiş oluyorsunuz. 13 Onun
için, eger et sebep olursa, benim
kardeşim günaha düşsün, o vakıt bir
daha hiç et yemem. Yeter ki, kardeşime
sebep olmayayım kösteklensin.

Bölüm 9
Apostolun hakları
1

Ben apostol değil miyim? Ben serbest
değil miyim? Rabbimiz İsa Mesihi
görmedim mi sanki? 2 Başkalar için
apostol olmasam da, en azında sizin için
öyleyim ya! Rab'deki apostolluk
vazifemin mühürü sizsiniz.
3

Beni davalamaya kalkan kişilere karşı
kendimi şöyle haklı çıkarabilirim: 4
Bizim hakkımız yok mu yemeye ve
içmeye? 5 Bizim hakkımız yok mu, bir
kızkardeşle evlenip onu gezilerimizde
yanımıza alalım? Öbür apostollar ve
Rabbin kardeşleri ve Kifas öyle
yapmıyorlar mı sanki? 6 Yoksa sade
benim ve Bar-Nabas'ın mı hakkı yok
çalışmamaya?
7

Var mı kimse, kendi masraflarını
ödeyip askerlik yapsın? Var mı kimse,
bir üzüm bağı dikip onun yemişlerinden
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yemesin? Ya da, var mı kimse, bir
sürüye çobanlık yapıp, o sürünün
sütünden içmesin? 8 Bu şeylere insan
fikirlerine göre mi söylüyorum? Allah
kanunu da aynı şeyleri söylemiyor mu? 9
Çünkü Musa'nın kanununda şöyle
yazılmıştır: "Harmanı döven öküzün
ağzını bağlamayacaksın." Allah şimdi
öküzlere mi merak ediyor? 10 Yoksa
bunu hepimiz için mi söylüyor? Evet,
bunlar bizim için yazıldı. Öyle ki, çift
süren kişi, umutla çift sürsün. Ve
harmanı döven kişi, onu öyle bir umutla
yapsın, hani harmanına ortak olacak
diye. 11 Eger size ruh şeyleri ektiysek,
sizden beden şeyleri biçtiğimiz zaman
büyük bir şey midir? 12 Başkalarının
sizin üzerinizde öyle bir hakkı var
galiba. O vakıt bizim daha büyük
hakkımız yok mu? Ama biz bu hakkı
kullanmadık. Tam tersi, her şeye
dayanıyoruz, yeter ki, Mesihin 'iyi
haber'ine birhangi engel çıkmasın.
13

Yoksa bilmez misiniz, kutsal şeylerle
görevli
olanlar,
Allah
evinden
beslenirler. Ve kurban yerinde hizmet
edenler, ondan yerler. 14 Aynı onun gibi
Rab buyurdu ki, 'iyi haber'i yayanlar, 'iyi
haber'den beslensinler.
15

Ama ben bu şeylerden bir tanesini
bile
kullanmadım.
Ve
bunları
yazmıyorum, bana verilsin diye. Hayır,
daha evel öleyim, ne kadar bir kişi bu
meselede övünme fırsatımı alsın. 16
Çünkü iyi haberi yayarsam, benim
fırsatım yok övüneyim. Ben bu işi
yapmaya mecburum. Vay başıma, eger
iyi haberi yaymasam. 17 Bu işi gönüllü
olarak yapmış olaydım, karşılığım
olurdu. Ama eger bunu mecbur olarak
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yaparsam, demek bana bir vazife teslim
edilmiştir. 18 Madem öyle, benim
karşılığım ne olacak? Konuşurken,
Mesihin 'iyi haber'ini ödenmeden ilan
edeyim. Böylelikle, 'iyi haber'den gelen
hakkımı kullanmamış olurum.
19
Aslında hiç kimseye bağlı değilim,
ama herkesin kölesi oldum, daha fazla
kişi kazanayım diye. 20 Yahudileri
kazanmak için Yahudilere bir Yahudi
oldum. Hani, ben aslında Allah
kanununun altında değilken, o kanunun
altında olanlara kanunun altında biri gibi
oldum; yeter ki, onları kazanayım. 21
Allah kanunu olmayan kişilere, Allah
kanunu olmayan biri gibi oldum, yeter
ki, Allah kanunu olmayanları kazanayım.
(Aslında ben de Allahın önünde kanunu
olmayan birisi değilim, ama Mesihin
kanunu altındayım). 22 Zayıf olanlara
zayıf olan biri gibi oldum, yeter ki, zayıf
olanları kazanayım. Ben herkese herşey
oldum, öyle ki, her yolda, bazılarını
kurtarayım. 23 Bütün bu şeylere iyi
haberin hatırına katlanıyorum.
24

Yoksa bilmez misiniz ki, bir yarışta
hepsi koşuyorlar, ama sade bir kişi
madalyayı kazanıyor? Demek, öyle
koşun, madalyayı alasınız. 25 Ama kim
spor yarışmalarına katılırsa, her şeyde
kendini kontrol ediyor. Onlar çürüyen
bir taç için yarışıyorlar, biz gene
çürümeyen bir taç için yarışıyoruz. 26
Onun için, yolunu şaşırmış biri gibi
koşmuyorum. Havaya yumruk atan biri
gibi dövüşmüyorum. 27 Hayır, ben
bedenime sert davranıyorum, onu
kendime köle yapıyorum. Öyle ki,
başkalarına haberi getirdikten sonra, ben
kendim eksik bulunmayayım.

Bölüm 10
İsrail tarihinden dersler
1

Kardeşler, istemiyorum şu meselede
cahil kalasınız: dedelerimiz hepsi o bulut
altında idiler. Hepsi de denizden
geçtiler. 2 Bulut ve denizin içinde iken,
hepsi Musa'ya vaftiz oldular. 3 Hepsi
aynı ruh yemeği yediler. 4 Hepsi de aynı
ruh içeceği içtiler. Çünkü onların
peşinden gelen, ruhça olan bir kayadan
içtiler. O da Mesih idi. 5 Allah gene de
onların çoğundan memnun kalmadı.
Çünkü onların ölüleri ıssız yerlerde
serildi.
6

Bu şeyler bizim için birer örnek oldu,
onların yaptıkları gibi, kötü şeylere
sevdalanmayalım diye. 7 Ne de putlara
tapan kişiler olmayalım, nasıl onlardan
kimileri oldu. Aynı yazıldığı gibi: "Halk,
yemeğe ve içmeğe oturdu ve oynamak
için ayağa kalktı." 8 Ne de zina
etmeyelim, nasıl onlardan kimileri yaptı.
O vakıt bir günde yirmi üç bin kişi maf
oldu. 9 Ne de Rabbi denemeyelim, nasıl
onların bazıları denemeye kalktılar ve
yılanlara kurban gittiler. 10 Ne de onların
bazıları yaptıkları gibi, mırmırdanmayın.
Onları ölüm meleği yok etti.
11

Şimdi, bütün bu şeyler bize örnek
olsun diye onların başlarına geldi; hem
de bize akıl vermek için yazıldılar. Ki,
biz artık bütün zamanların sonuna
vardık. 12 Onun için, kim sanıyor kendini
ayaktadır, dikkat etsin düşmesin. 13 Sizin
başınıza henüz öyle bir hal gelmedi ki,
öbür insanlara da aynısı gelmesin. Allah
da sadikandır. O izin vermeyecek, siz
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öyle bir denemeye düşesiniz, hani
taşıyabileceğinizden daha büyük olsun.
Ama deneme ile birlikte aynı zamanda
bir çıkış yolu da hazırlayacak. Öyle ki,
onu taşıyabilesiniz.
Put sofrası ve Rabbin sofrası
14

Onun için, sevgililer, putlara
tapmaktan kaçın. 15 Aklı başında olan
kişilere konuşurmuş gibi konuşuyorum:
benim sözlerime siz karar verin. 16
Mubareklediğimiz
bereket
kadehi,
Mesihin kanını paylaşmak demek değil
mi? Kırdığımız ekmek, Mesihin bedenini
paylaşmak demek değil mi? 17 Nasıl
ekmek birdir, biz kalabalıkız ama gene
de biriz. Çünkü hepimiz aynı ekmeği
paylaşıyoruz.
18

Bedence İsrail olanlara bir bakın:
kurban etleri yiyenler, kurban yerlere
ortak olmuyorlar mı? 19 Peki, ne demek
istiyorum? Acaba, put bir şey midir? Ya
da putlara adanmış yiyentiler mi bir
şeydir? 20 Ama Allahsız kişiler,
adaklarını değil Allaha ama kötü ruhlara
yapıyorlar. Ve ben istemiyorum, kötü
ruhlara ortak olasınız. 21 Siz hem Rabbin
kadehini, hem de kötü ruhların kadehini
içemezsiniz. Hem Rabbin sofrasına, hem
de kötü ruhların sofrasına katılamazsınız.
22
Yoksa Rabbi kıskandırmaya mı
kalkalım? Biz Ondan daha mı
kuvvetliyiz?
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faydasına bakmasın, herkes başkasının
faydasına baksın.
25

Pazarda ne satılırsa yiyin ve hiç
duygunuza bakarak araştırmayın. 26
Çünkü zaten dünya ve onun içinde olan
herşey Allahındır.
27

Ama diyelim, imansızlardan biri sizi
davet etti, sizin de gitmeye niyetiniz var.
O vakıt önünüze ne koyarlarsa yiyin, hiç
duygunuza bakıp soru sormadan. 28 Ama
birisi derse, "Bu yiyentiler bir puta
adanmıştır", o vakıt yemeyin: hem onu
söyleyen kişinin hatırı için, hem de
duygudan için. 29 Duygu derken, senin
duygun değil, onun duygusu demek
istiyorum. Çünkü nasıl oluyor da,
başkasının duygusu kalkacak, benim
serbestliğimi davalasın? 30 Ama ben
şükür edip yemek yersem, niçin
başkaları kalkıp şükür ettiğim o
şeylerden için beni kötülesinler?
31

Onun için, bir yemek yerseniz, bir
şey içerseniz, her ne yaparsanız, herşeyi
Allahın şanlılığı için yapın. 32 Ne
Yahudilere, ne Greklere, ne de Allahın
topluluğuna sebep vermeyin düşsünler. 33
Aynı nasıl ben de her meselede
başkalarını memnun etmeye bakıyorum.
Ben değil kendi faydamı arayım,
kurtulsunlar diye çoğunun faydasını
arıyorum.

İmanlının serbestliği
Bölüm 11

23

"Bana her şey serbest" - güzel, ama
her şey faydalı değildir. "Bana her şey
serbest" - güzel, ama her şey imanda
ilerletirmez. 24 Hiç kimse kendi
278

1

Ben nasıl Mesihi örnek aldım, siz de
öylece beni örnek alın.
Kadınlar ve erkekler
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2

Kardeşler, sizi şunun için öveyim: her
meselede beni hatırladınız ve size teslim
ettiğim
öğretişleri
olduğu
gibi
tutuyorsunuz.
3

Ama istiyorum, şunu bilesiniz: her
erkeğin başı Mesihtir, kadının başı gene
erkektir, Mesihin başı da Allahtır. 4
Başının üstünde bir şey varken dua eden
ya da peygamberlik eden her erkek,
başını küçük düşürüyor. 5 Ama başı
örtülü değil iken dua eden ya da
peygamberlik eden her kadın, başını
küçük düşürüyor. Çünkü öyle bir kadının
hiç farkı yok kafası traş edilmiş bir
kadından. 6 Çünkü başı örtülü olmayan
kadının da kafası traş edilsin. Ve madem
kadın için kısa saçlı olmak ya da bütün
traş olmak ayıptır, o vakıt örtünsün. 7
Sahi, erkek lazım başını örtmesin, çünkü
Allahın görünüşü ve şanlılığıdır. Kadın
gene erkeğin şanlılığıdır. 8 Erkek
kadından meydana gelmedi, ama kadın
erkekten meydana geldi. 9 Ne de erkek
kadın için yaratıldı, ama kadın erkek için
yaratıldı. 10 Bu sebepten üstünlüğün
nişanı lazım kadının kafasının üstünde
bulunsun. Hem de meleklerden için.
11

Gene de Rab'de erkek kadınsız bir
şey değildir, ne de kadın erkeksiz bir şey
değildir. 12 Çünkü nasıl kadın erkekten
meydana geldiyse, aynı öyle erkek de
kadından dünyaya geliyor. Ama zaten
her şey Allahtan meydana geliyor. 13 Siz
kendiniz karar verin: başı örtülü değil
iken Allaha dua etmek kadına yakışır
mı? 14 Hem de, dünyanın kendisi bile
size öğretirmiyor mu ki, erkek için uzun
saçlar ayıptır. 15 Öbür türlü, kadının uzun
saçları varsa, onun için şerefli bir şeydir.
Ne de olsa uzun saçlar ona bir örtü

olarak verildi. 16 Ama bir kişi kavga
çıkarmak isterse, bakın, öyle bir adet ne
bizde, ne de Allahın topluluklarında var.
Rabbin sofrası
17

Ama şu meselede sizi övmem: sizin
toplantılarınız yarar getirmez, zarar
getiriyor. 18 Çünkü birinci olarak, ne
vakıt toplantıda bir araya geliyorsunuz,
ne
kadar
duyduysam,
aranızda
bölünmeler var. Bir parça da inanıyorum
öyledir diye. 19 Evet, aranızda lazım ayrı
ayrı gruplar olsun. Öyle ki, aranızda
denenmiş kişiler kimdir belli olsun. 20
Demek, bir yerde toplanırken, Rabbin
sofrasını yemek için toplanmıyorsunuz.
21
Çünkü yemek yerken, herkes önce
kendi sofrasını yapıyor. Ve biri aç
kalırken, başka birisi sarfoş oluyor. 22
Sizin evleriniz yok mu, orada yiyip
içesiniz? Yoksa Allahın topluluğunu hor
mu görmek istiyorsunuz? Fukaraları
utandırmak mı istiyorsunuz? Size ne
diyeyim? Sizi öveyim mi? Bu meselede
sizi övmem!
23

Çünkü size teslim ettiğim şu öğretişi
ben de Rab'den aldım: Rab İsa o gecede,
ne zaman Onu teslim ettiler, ekmek aldı,
24
şükür ettikten sonra onu kırdı ve dedi:
"Alın, yiyin! Bu sizin için kırılan benim
bedenimdir. Beni anmak için bunu
yapın." 25 Aynı onun gibi, yedikten sonra
kadehi de aldı ve dedi: "Bu kadeh,
benim kanımla yapılan yeni anlaşmadır.
Bunu her ne zaman içerseniz, beni
anmak için yapın." 26 Demek, her ne
zaman bu ekmeği yerseniz, her ne zaman
bu kadehten içerseniz, Rab gelinceye
kadar, Onun ölümünü ilan etmiş
oluyorsunuz.
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27

Onun için, kim yakışmayan bir
durumda bu ekmekten yerse, ya da bu
kadehten içerse, Rabbin bedenine ve
kanına karşı suçlu oluyor. 28 Ama kişi
önce kendini denesin de öyle ekmekten
yesin ve kadehten içsin. 29 Çünkü her
kim bedeni fark etmeden yerse ve içerse,
yiyip içmekle kendi kendini davalamış
oluyor. 30 Zaten bu sebepten aranızda
birçoğu zayıf ve hasta oldu, birçoğu
gene uykuya daldıx. 31 Kendi kendimizi
denemiş olsaydık, davalanmayacaydık. 32
Rab bizi davalarsa bile, bizi terbiye
etmek içindir. Maksat, dünya ile beraber
ceza çekmeyelim.
33

İşte böyle, kardeşlerim! Yemek için
bir araya geldiniz mi, birbirinizi
bekleyin. 34 Bir kişi aç ise, evde ekmek
yesin. Öyle ki, toplantılarınız sebep
olmasın, ceza çekesiniz. Ne zaman
gelirsem, öbür şeyleri de tertipleyecem.

Bölüm 12

4

Türlü türlü vergiler var, ama Ruh
aynıdır. 5 Türlü türlü hizmetler var, ama
Rab aynıdır. 6 Türlü türlü mucizeler var,
ama Allah aynıdır. Herkeste işleyen ve
her şeyi meydana getiren Odur.
7

Ama hepsinin yararı için Ruh kendini
herkeste belli ediyor:
8
Birisine Ruh'tan bilgi ile konuşmak
verildi.
Başkasına aynı Ruh'a göre anlayış ile
konuşmak verildi.
9
Gene başkasına aynı Ruh'la iman
verildi.
Başkasına da aynı Ruh'la şifalama
vergisi verildi.
10
Başkasına mucize yapmak,
başkasına peygamberlik,
başkasına ruhları fark etmek,
başkasına türlü türlü diller,
başkasına gene o dilleri çevirmek
verildi.
11
Bütün bunları yaptıran tek ve aynı
Ruhtur. O da bunları, kendisi nasıl uygun
görürse, herkese veriyor.
12

Ruh vergileri
1

Kardeşler, Ruh vergileri meselesinde
2
istemiyorum
cahil
kalasınız.
Biliyorsunuz,
bir
vakıt
Allahsız
milletlerden idiniz. Ve, sanki sizi dartan
biri vardı. Konuşamayan putlara
götürülürdünüz (ölüme götürülür gibi). 3
Onun için size şunu bildireyim: Allahın
Ruhundan konuşan hiç kimse "İsa lanet
olsun!" diyemez. Ve Kutsal Ruh'tan
olmadıkça kimse "Rab İsa!" diyemez.

x "uykuya dalmak" Yeni Ahit'te hep imanlıların
ölmesi demek oluyor

280

Beden birdir, ama parçaları çoktur.
Hepsi de bir bedenin parçalarıdır. Ama
ne kadar kalabalık olsunlar, gene de tek
bir bedendirler. Mesih de öyledir. 13 İster
Yahudi ister Grek olsun, ister köle ister
serbest kişi olsun, hepimiz tek bir Ruh
ile tek bir bedenin içine vaftiz olduk.
Hepimiz de tek bir Ruhtan içtik.
14

Beden gene tek bir parçadan
değildir, ama çok parçalardandır. 15
Diyelim ayak şöyle konuşsun: "Madem
bir el değilim, bedende yerim yok." O
vakıt sahiden mi bedende onun yeri yok?
16
Ya da kulak şöyle konuşsun: "Madem
bir göz değilim, bedende yerim yok." O
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vakıt sahiden mi bedende onun yeri yok?
17
Bütün beden göz olsaydı, işitmek nasıl
olacaydı? Eger hepsi işitmek olsaydı,
koklamak nasıl olacaydı? 18 Şimdi de
Allah parçaların her birine, Onun istediği
gibi, bedenin içinde kendi yerini verdi. 19
Eger hepsi aynı parça olsalardı, beden ne
olacaydı? 20 Şimdi de parçalar çok, ama
beden birdir.

Herkes peygamber mi?
Herkes muallim mi?
Herkes mucize mı yapıyor?
30
Herkeste şifa vergisi mi var?
Herkes dillerde konuşabilir mi?
Herkes dilleri çevirebilir mi?
31
Uğraşın, daha iyi vergileri alasınız.
Ve şimdi size daha da üstün bir yol
göstereyim:

21

Göz ele diyemez ki, "Sen bana lazım
değilsin". Ve gene, kafa ayaklara
diyemez ki, "Siz bana lazım değilsiniz."
22
Tam tersi! Bedenin hangi parçalarını
daha zayıf sayıyoruz, onlara daha fazla
saygı gösteriyoruz. 23 Bedenin hangi
parçaları daha az saygılı ise, onlara daha
fazla saygı gösteriyoruz. Ve süslü
olmayan parçalarımızı daha fazla
süslüyoruz. 24 Ama süslü parçalarımızın
zaten buna ihtiyaçları yok. Ama Allah
bedeni öyle düzdü ki, daha düşük
parçalara daha büyük saygınlık verdi. 25
Öyle ki, bedende ayrılık olmasın, ama
parçalar aynı derecede birbirlerine
baksınlar: 26 Bir parça acı çekerse, bütün
parçalar acı çekiyorlar. Bir parça şerefli
olursa, bütün parçalar onunla seviniyor.
27

Mesihin bedeni sizsiniz, ve
birbirinizin parçalarısınız. 28 Allah da
topluluğun içinde kimi kişilere şu
vazifeleri verdi:
- en başta apostollar,
- ikinci olarak peygamberler,
- üçüncü olarak muallimler,
- sonra mucizeler,
- daha sonra şifa vergileri,
- yardımcılık,
- organizasyonculuk,
- türlü türlü diller.
29
Herkes apostol mu?

Bölüm 13
Sevgi herşeyden daha büyük
1

Diyelim, insanların ve meleklerin
dilleri ile konuşuyorum, ama sevgim
yok. O vakıt gürültü yapan bir bakır ve
öten bir zil olurum.
2

Ve diyelim bende peygamberlik var,
bütün saklı şeyleri biliyorum ve her türlü
bilgim var. Diyelim, bende sonsuz iman
var, öyle ki, balkanları bile havaya
kaldırıyorum. Ama sevgim yok. O vakıt
bir hiçim.
3

Ve diyelim, her şeyimi fukaralara
dağıtırıyorum, ya da bedenimi teslim
ediyorum yaksınlar. Ama sevgim yok. O
vakıt bunun bana hiç faydası olmaz.
4

5

6

Sevgi sabırlıdır ve yavaştır.
Sevgi kıskanmaz.
Sevgi kendini yükseltirmez,
yüksek gönüllü olmaz.
Sevgi ayıp bir şey yapmaz,
kendi faydasını aramaz,
kolay kolay öfkelenmez,
kötülüğün hesabını tutmaz.
Sevgi haksızlığa sevinmez,
ama doğruluğa sevinir.
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Sevgi herşeyi örter,
her şeye inanır,
her şeye umut eder,
her şeye dayanır.

8

Sevginin sonu olmayacak. Ama
peygamberlikler dersen, onlar ortadan
kalkacak. Diller dersen, onlar bitecek.
Bilgi dersen, o da ortadan kalkacak.
9

Çünkü bilgimiz sade bir parçadır;
peygamberliklerimiz de sade bir
parçadır. 10 Ama bütün olan geldi mi,
parçalı olan şeyler ortadan kalkacak.
11

Henüz kızan iken, kızan gibi
konuşurdum, kızan gibi düşünürdüm.
Ama erkek olunca, kızanca şeyleri
geride braktım. 12 Şimdi herşeyi bulanık
görüyoruz, bir bakır aynaya bakarmış
gibi. Ama o vakıt yüz yüze görüşecez.
Şimdi ancak bir parça biliyorum. Ama o
vakıt öyle bilecem ki, aynı nasıl Rab
beni biliyor.
13

Şimdi, kalıcı olan üç şey var: iman,
umut, sevgi. Ama bunun en büyüğü
sevgidir.

Bölüm 14
1

Sevginin peşinden koşun ve uğraşın,
ruh vergileri alasınız. En çok gene,
peygamberlik edesiniz. 2 Çünkü kim bir
dilde konuşursa, insanlara konuşmuyor,
Allaha konuşuyor. Kimse onu anlamaz,
Ruhta saklı şeyler konuşuyor. 3 Ama kim
peygamberlik
ederse,
insanlara
konuşuyor:
onları
ilerletirsin,
yüreklendirsin ve kuraj versin diye. 4
Kim bir dilde konuşursa, kendi kendini
ilerletiriyor; ama kim peygamberlik
282

5
ederse,
topluluğu
ilerletiriyor.
İstiyorum, hepiniz dilde konuşasınız;
ama daha fazla istiyorum, peygamberlik
edesiniz. Çünkü peygamberlik eden, bir
dilde konuşandan daha büyüktür. Ama
eger topluluğu ilerletirmek için o dili
çevirirse, o başkadır.
6

Şimdi de, kardeşler, diyelim, ben size
gelip bir dilde konuşuyorum. Ama size
aynı zamanda Allahtan gelen bir
açıklamayla, bilgiyle, peygamberlikle, ya
da öğretişle konuşmadım mı, size ne
faydam olacak ki? 7 Aynı öyle, kaval
olsun gitara olsun,sız şeyler bile, ses
çıkarıyorlar. Farklı sesler çıkarmadılar
mı, nasıl belli olsun, kaval mı, gitara mı
çalınıyor diye? 8 Ve borazan belli
olmayan bir ses çıkarırsa, kim kendini
muharebe için hazırlayacak? 9 Siz de
öylece
dilinizle
anlaşılan
sözler
çıkarmadınız mı, söylenen laflar nasıl
anlaşılsın ki? O vakıt havaya konuşmuş
oluyorsunuz. 10 Sahi, dünyada çok türlü
diller var. Ama yok bir dil, anlamı
olmasın. 11 Onun için, eger sesin
anlamını bilmesem, konuşan kişinin
gözünde yabancı olurum. O da benim
gözümde yabancı olur. 12 İşte bunun gibi
siz de, madem ruh vergileri almaya
heveslisiniz: bakın, onları bola gani
alasınız. Öyle ki, topluluk ilerletirilsin.
13

Onun için, kim bir dilde konuşursa,
dua etsin, ona o dili çevirmek de
verilsin. 14 Çünkü bir dilde dua ederken,
benim ruhum dua eder, anlayışım gene
ondan bereket almıyor. 15 Öyleyse nasıl
olacak? Hem ruhta dua edecem, hem
zihnimde dua edecem. Hem ruhta ilahi
söyleyecem, hem zihnimde ilahi
söyleyecem. 16 Öbür türlü, sen ruhta
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Allahı överken, sıradan olan kişilerin
yerinde duran, senin şükür ettiğine nasıl
'Amin'
diyecek,
madem
senin
konuştuğunu anlamıyor? 17 Sen güzel
şükür ediyorsun, ama öbürünü imanda
ilerletirmiyorsun.
18
Allahıma çok şükür, hepinizden daha
fazla dilde konuşuyorum. 19 Ama
toplantıda istiyorum, sade beş laf
söyleyeyim
zihnimle,
öbürlerinı
öğretireyim diye, ne kadar onbin laf
söylemeyeyim dilde.
20

Kardeşler, anlayışta artık kızanlar
olmayın, ama kötülükte bebekler olun.
Anlayışta büyük insanlar olun. 21 Allah
kanununda şöyle yazıyor:
"Bu halka konuşacam yabancı
dillerle ve başka dudaklarla.
Ve beni gene de seslemeyecekler,
Rab diyor."
22

Demek, diller bir nişan içindir: değil
imanlılara
ama
imansızlara.
Peygamberlik gene değil imansızlara,
ama imanlılara bir nişandır. 23 Onun için,
diyelim, bütün topluluk bir yerde
toplandı ve hepsi dillerde konuşmaya
başladı. O dakkada sıradan imanlılar ya
da imansızlar içeri geliyor. "Siz deli
oldunuz!" demeyecekler mi? 24 Ama
diyelim, hepsi peygamberlik ediyorlar ve
o dakkada imansız biri ya da sıradan bir
imanlı içeri geliyor. O zaman herkes
onun günahlarını gösterecek ve onu
suçlu çıkaracak. 25 Öylelikle, o kişinin
yüreğindeki saklı şeyler ortaya çıkacak,
ve diz çöküp Allaha tapacak. Diyecek ki,
"Allah sahiden de sizin aranızdadır."
Toplantıda sıra olsun

26

Öyleyse, kardeşler, nasıl olacak?
Toplandığınız zaman herkesin bir ilahisi
var, herkesin bir öğretişi var, herkesin
gökten gelen bir açıklaması var, herkesin
bir dili var, herkesin bir dil çevirmesi
var. Güzel, ama herşey ilerletirmek için
yapılsın. 27 Dilde konuşan olursa, iki, en
fazla üç kişi olsun. Bunu da arka arkaya
yapsınlar. Hem de bir kişi onu çevirsin.
28
Eger yoksa kim çevirsin, öbür kişi
toplantıda sussun. Kendi kendine ve
Allaha konuşsun.
29

İki ya da üç peygamber konuşsun.
Sesleyenler de konuşulan sözleri
araştırıp karar versinler. 30 Ama yakın
oturan birisine bir açıklama sözü gelirse,
birincisi sussun. 31 Hepiniz tek tek,
sırayla peygamberlik edebilirsiniz. Öyle
ki, herkes öğrensin, herkes de
32
yüreklendirilsin.
Peygamberlerin
ruhları peygamberleri sesliyorlar. 33
Çünkü Allah karışıklık Allahı değildir,
barış Allahıdır.
34

Kutsalların bütün topluluklarında
olduğu gibi, sizin kadınlarınız da
toplantıda sussunlar. Onlara yok izin
konuşsunlar. Allah kanununun dediği
gibi boyun eğsinler. 35 Ama birhangi şeyi
öğrenmek isterlerse, evde kocalarına
sorsunlar. Çünkü toplantıda konuşmak
kadına yakışmaz.
36

Yoksa Allahın haberi sizden mi
çıktı? Ya da sade size mi erişti? 37 Bir
kişi kendini peygamber ya da 'ruhlanmış'
sayarsa, anlasın ki, size yazdığım şeyler
Rabbin buyruklarıdır. 38 Kim bu şeyleri
tanımazsa, Allah da onu tanımayacak.
39

İşte böyle, kardeşler, uğraşın
peygamberlik edesiniz. Dilde konuşmayı
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da yasak etmeyin. 40 Ama her şey uygun
biçimde ve tertiple yapılsın.

ister onlar: biz bunu anlatırıyoruz, siz de
buna iman ettiniz.
Ölülerin dirilişi

Bölüm 15
Mesihin dirilişi
1

Şimdi de, kardeşler, size 'iyi haberi'
bildirmek istiyorum. Ben onu size ilan
etmiştim, siz de onu kabul ettiniz ve
onun üzerinde duruyorsunuz. 2 Aynı
zaman, eger size anlatırdığım haberi sıkı
tutarsanız, onunla kurtuluyorsunuz. Öbür
türlü boşuna iman etmiş oluyorsunuz.
3

Ben de size en başta olarak kendim
de aldığım şu haberi teslim ettim: Kutsal
Kitabın önceden bildirdiği gibi, Mesih
bizim günahlarımız için öldü. 4 Mezara
koyuldu ve Kutsal Kitabın önceden
bildirdiği gibi, üçüncü gün dirildi. 5 Ve
Kifas'a, sonra onikilere de göründü. 6
Daha sonra beşyüz kardeşe bir kerekte
göründü. Bunların çoğu bugüne kadar
sağdır. Kimileri gene uykuya daldılar. 7
Daha sonra Yakub'a göründü. Sonra
gene bütün apostollara. 8 Hepsinin en
sonu olarak, sanki anasının karnından
koparılan bir bebek gibi, bana da
göründü.
9

Çünkü apostolların en küçüğü benim.
Ki, aslında layık bile değilim, apostol
adını taşıyayım. Çünkü Allahın kilisesine
eziyet ederdim. 10 Ama ne isem, Allahın
merhameti ile oldum. Ve onun bana
gösterdiği merhameti, boşa gitmedi.
Hepsinden daha fazla işledim. Aslında
ben işlemedim, benimle birlikte olan
Allahın merhameti işledi. 11 İster ben,
284

12

Şimdi, madem Mesih ölülerden
dirildi diye bildiriliyor, nasıl oluyor da,
aranızdan bazı kişiler diyorlar, ölülerden
dirilmek yokmuş? 13 Ama ölülerden
dirilmek yoksa, o vakıt Mesih de
dirilmemiştir. 14 Ve Mesih dirilmemişse,
bizim haberimiz boştur, sizin imanınız
da boştur. 15 Hem de Allahın kendisi için
yalancı şahitler düşüyoruz. Çünkü
Allahtan için şahitlik yaptık, Mesihi
diriltirdi diye. Ki, O da dirilmemiştir,
eger ölüler sahiden de dirilmezse. 16
Çünkü ölüler dirilmezse, Mesih de
17
dirilmemiştir.
Ama
Mesih
dirilmemişse, sizin imanınız boştur. Ve
siz hâlâ günahlarınız içindesiniz. 18 O
vakıt Mesihte uykuya dalmış olanlar maf
olmuşlar. 19 Eger sade bu hayat için
Mesihe
umudumuz
olsa,
bütün
insanlardan daha ziyanız.
20

Ama Mesih sahiden de ölülerden
dirilmiştir ve uykuya dalmış olanların ilk
yemişi olmuştur. 21 Çünkü madem ölüm
insanla geldi, ölülerden dirilmek de
insanla geldi. 22 Çünkü nasıl Adem'de
herkes ölüyor, öyle Mesihte herkes
diriltirilecek. 23 Ama herkes sırası
gelince dirilecek: ilk yemiş Mesihtir.
Sonra, O gelince Onunkiler dirilecek. 24
Ve Mesih, her türlü ruh hükümeti, her
türlü ruh gücü ve ruh kuvveti yok edip
krallığı Allah ve Baba Olana teslim
edecek. İşte, son o zaman olacak. 25
Çünkü
bütün
düşmanları
Onun
ayaklarının altına serilecek. O zamana
kadar O lazım krallık sürsün. 26 En son
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olarak yok edilecek olan düşman,
ölümdür. 27 Çünkü her şey Mesihin
ayaklarının altına koyulmuştur. (Tabii ki,
ne vakıt diyor, 'her şey Onun altına
koyuldu', istemiyor desin, herşeyi Onun
altına koyan Baba da bu şeylerin
arasındadır.) 28 Önce her şey Oğulun
altına koyulacak. Sonra Oğulun kendisi
de, Baba'nın altına koyulacak,(ki,
herşeyi Oğulun altına koymuş olan
Odur). Öyle ki, Allah herşeyde herşey
olsun.
29

Yoksa, ölüler için vaftiz olanlar ne
yapsınlar? Eger ölüler hiç dirilmezlerse,
o vakıt niçin onlara vaftiz oluyorlar? 30
Hem de, biz niçin her saat korkunçluk
içindeyiz? 31 Rabbimiz İsa Mesihte
övünmek için fırsatımız varsa, şu
kadarını söyleyeyim: ben her gün
ölüyorum. 32 Efes kasabasında yırtıcı
hayvanlarla dövüştüm. Eger bunu sade
insana göre yaptıysam, o vakıt bana ne
fayda getirdi, açan ölüler dirilmiyor?
Eger öyle olursa, o zaman "yiyelim,
içelim. Nasıl olsa yarın ölecez." 33 Hiç
aldanmayın: "Kötü arkadaşlar, güzel
terbiyeyi bozuyorlar." 34 Doğruluğa
uyanın ve günah işlemeyin. Çünkü
bazıların
Allahtan
haberi
yok.
(Ağarlanasınız diye bunu söyledim.)
Dirilişteki bedenler
35

Kimileri şunu soracak: "Peki, ama
ölüler nasıl dirilecek? Ve nasıl bir
bedenle gelecekler?" 36 Ne cahillik!
Ektiğin bir şey ölmedikçe, ona yaşam
verilmez. 37 Ekerken de, çıkacak olan
şeyin kendisini ekmiyorsun ki. Çıplak bir
tohum ekiyorsun; belki buğdaydan, belki
öbür şeylerden. 38 Allah da ona istediği

bir beden veriyor. Tohumların hepsine
kendi bedenlerini veriyor. 39 Her et aynı
değildir:
insanların
eti
başka,
hayvanların eti başka, balıkların eti
başka, kuşların eti başka. 40 Ayrıca, gök
bedenleri ve yer bedenleri de var. Ama
gök bedenlerinin şanlılığı başkadır, ve
yer bedenlerinin şanlılığı başkadır. 41
Güneşin şanlılığı başka, ayın şanlılığı
başka, yıldızların şanlılığı başka.
Şanlılıktan yana, yıldızdan yıldıza bile
fark var.
42

Ölülerden dirilmek de öyle olacak:
- Çürümüşlük içinde ekilir,
ama çürümezlik içinde dirilir.
43
- Düşkünlük içinde ekilir,
ama şanlılık içinde dirilir.
- Zayıflık içinde ekilir,
ama kuvvet içinde dirilir.
44
- Can bedeni olarak ekilir,
ruh bedeni olarak dirilir.
(Can bedeni varsa, ruh bedeni de var)
45
Aynı yazıldığı gibi: "Birinci insan olan
Adem, yaşayan bir can oldu." Son Adem
gene, yaşam veren bir ruh oldu. 46 Ama
ruh Ademi birinci değildi, can Ademi
birinci idi. Ruh Ademi sonra geldi. 47
Birinci insan dünyadan, topraktan idi.
İkinci insan, hani Rab, gökten idi. 48
Topraktan olan nasıl idiyse, topraktan
olanlar da öyledir. Ve gökten olan nasıl
idiyse, gökten olanlar da öyledir. 49 Ve
biz nasıl topraktan olana benzediysek,
gökten olana da benzeyecez.
50

Kardeşler, size şu kadarını
söyleyeyim: et ve kan Allahın krallığını
miras alamaz, çürüklük de çürümezliği
miras alamaz. 51 Bakın, size saklı bir şey
anlatıracam:
Hepimiz
uykuya
dalmayacaz, ama hepimiz değiştirilecez.
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52

Bir an içinde, bir göz kıpmasında, son
boru çalınınca, (çünkü boru sahiden de
çalınacak, ölüler de çürümez olarak
dirilecek), işte o zaman değiştirilecez. 53
Çünkü bu çürüyen beden lazım,
çürümezliği giyisin. 54 Ne vakıt çürüyen
bu beden çürümezliği giyidiyse, ne vakıt
bu ölümlü beden ölümsüzlüğü giyidiyse,
o vakıt yazılmış olan şu söz yerine
gelecek:
"Ölüm yutuldu, yenmenin içinde
kayboldu.
55
Ey ölüm, nerede kaldı senin yengin?
Ey ölüm, nerede kaldı senin tikenin?"
56
Ölümün tikeni günahtır. Günahın
kuvveti gene Allah kanunudur. 57 Allaha
şükürler olsun! O bize Rabbimiz İsa
Mesih ile yenmek verdi.
58

Böylelikle, sevgili kardeşlerim,
sarsılmadan sağlam durun. Her zaman
Rabbin işinde çalışkan olun. Bilesiniz,
Rab'teki çalışmalarınız boşa gitmeyecek.

Bölüm 16
Yardım için para toplamak
1

Kutsallar için para toplamak
meselesine
gelelim.
Galatiya
sancağındaki
topluluklara
nasıl
ısmarladımsa, siz de öyle yapın: 2 Her
haftanın birinci gününde, her biriniz o
kadarını bir kenara koysun, ne kadar
Allah ona arttırdıysa. Öyle ki, ben ne
zaman gelirsem, para toplamak olmasın.
3
Ve size geldim mi, kimleri uygun
görürseniz, ben onlara mektuplar verip
Yeruşalim'e
yollayacam,
sizin
yardımlarınızı götürsünler. 4 Eger benim
286

için gitmek uygunsa, onlar benimle
birlikte gelecekler.
Pavlus'un kendi istekleri
5

Makedoniya sancağından geçtikten
sonra
size
uğrayacam.
(Çünkü
Makedoniya'dan geçecem). 6 Belki de
sizde kalacam, hem de kışı bile
geçirecem. Öyle ki, nereye gidersem, siz
beni geçirip oraya yollarsınız. 7 Çünkü
istemiyorum, sade uğrarken görüşeyim
sizinle. Ama umut ediyorum, sizinle
vakıt geçireyim, eger Rab izin verirse. 8
Ama Pentikost Bayramına kadar Efes
kasabasında kalacam. 9 Çünkü bana bir
kapı açıldı, Rab için büyük ve kuvvetli
işler yapayım. Çok kişi de karşı çıkıyor.
10

Timoteyus gelirse, bakın, o
yanınızda kalınca, sebep olmasın da
korksun. Çünkü o da, aynı benim gibi
Allahın işinde işliyor. 11 Kimse onu hor
görmesin! Onu tatlılıkla yolcu edin, bana
dönsün. Çünkü ben onu bütün
kardeşlerle bekliyorum.
12

Apolos kardeşe gelelim: ben ona çok
yalvardım, kardeşlerle birlikte size
gitsin. Ama onun hiç de niyeti yok, şimdi
size gelsin. Gene de ilk fırsatta size
gelecek.
13

Uyanık durun, imanda sağlam durun,
erkekçe davranın, kuvvetli olun. 14 Her
ne yaparsanız, sevgiyle yapın.
15

Kardeşler, sizden bir şey rica
edeyim:
Stefanus'un
ev
halkını
tanıyorsunuz. Onlar Ahaya sancağında
birinci imanlıların arasında idi, ve
kendilerini kutsallara hizmet etmeye
verdiler. 16 İşte, siz böyle kişileri, hem de
işe katılan ve çalışan herkesi sesleyin. 17
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İstefanas, Fortunatus ve Ahaykus'un
geldiğine sevindim. Sizin yokluğunuzu
bana unutturdular. 18 Çünkü benim
ruhumu ve sizin de ruhunuzu tazelediler.
Onun gibi kişilere saygı gösterin.
19

Asya sancağındaki topluluklar size
selam gönderiyorlar. Akvila ile Priska ve
onların evindeki topluluk size Rab'de
yürekten selam söylüyorlar. 20 Bütün
kardeşler size selam gönderiyorlar.
Birbirinizi
kutsal
bir
öpücükle
selamlayın.
21

Ben, Pavlus, bu selam sözü kendi
elimle yazıyorum.
22

Bir kişi Rabbi sevmezse, o lanetli
olsun. Mar-anata (hani, Rabbimiz, tez
gel!)
23
24

Rab İsa'nın merhameti sizinle olsun.

Rab'deki sevgim hepinizle birlikte
olsun. Amin.

2.KORİNTLİLER
Bölüm 1
1

Pavlus, Allahın isteğine göre İsa
Mesihin bir apostolu, ve Timoteyus
kardeş,
Korint kasabasında olan Allahın
topluluğuna ve Ahaya sancağındaki
bütün kutsallara.
2

Babamız Allahtan ve Rab İsa
Mesihten size merhamet ve barış
diliyorum.
Kuraj veren Allah
3

Rabbimiz İsa Mesihin Allahı ve
Babası mubarek olsun. O, acıyan bir
Baba ve her türlü kuraj veren Allahtır. 4
O bize her türlü sıkıntılarımızda kuraj
veriyor. Öyle ki, Allah bize nasıl kuraj
verdiyse, biz de o kurajla her türlü
sıkıntıda bulunanlara kuraj verebilelim. 5
Mesih için çektiğimiz çekiler bizde
büyüdüyse de, Mesihten aldığımız kuraj
da büyüdü. 6 Bizim sıkıntılarımız oluyor
- bu sizin kurajınız ve kurtuluşunuz
içindir. Biz kuraj buluyoruz - bu sizin de
kuraj bulmanız içindir. Siz ne zaman
bizim çektiğimiz çekilerin aynısını
çekiyorsunuz, o zaman o kuraj işlemeye
başlıyor. 7 Sizin için tam bir umudumuz
var. Çünkü biliyoruz, nasıl bizim
çekilerimize ortak oldunuz, aynı öyle
kuraja da ortak oluyorsunuz.
8

Çünkü, kardeşler, istemiyoruz
habersiz kalasınız, Asya sancağında
başımıza ne sıkıntılar geldi. Öyle bir yük
altında idik ki, taşıyamayacaydık.

Yaşamaktan bile umudumuzu kestik. 9
Sandık ki, artık ölüm cezasını çekecez.
Öyle ki, kendi kendimize güvenmeyelim,
ama ölüleri diriltiren Allaha güvenelim.
10
O bizi o kadar büyük bir ölümden
kurtardı ve daha da kurtarıyor. Ve Ona
umut ediyoruz ki, gene de kurtaracaktır.
11
Siz de yalvarmakla bizimle beraber
işlemiş oluyorsunuz. Öyle ki, çok kişi
şükür etsinler, bize verilen bahşiş için.
Pavlus'un planı değişti
12

Biz şununla övünüyoruz ve
duygumuz da ona şahitlik yapıyor:
dünyanın önünde ama daha da çok sizin
önünüzde hep Allahtan gelen bir açıklık
ve dürüstlükle yaşardık; değil bedence
bir bilgilikle, ama Allahın merhameti ile.
13
Çünkü sade öyle şeyler yazıyoruz, hani
okuyunca onu anlayacanız. Ve umut
ediyorum, sonuna kadar anlayacanız. 14
Zaten bizi bir parça da olsa anladınız,
hani bizimle övünebilirsiniz diye. Aynı
nasıl biz de Rab İsa'nın gününde sizinle
övünecez.
15

İşte, öyle bir umutla geçen sefer
niyette idim, size geleyim, ikinci bir
bereketiniz olsun diye. 16 Sizden sonra
Makedoniya'ya geçip Makedoniya'dan
tekrar size döneceydim. Siz de beni
geçirip
Yahudiye
sancağına
yollayacaydınız. 17 Peki, bunu yapmaya
niyetlendiğim zaman, aklım iki türlü mü
idi? Ya da niyetim, beden tabiyetinden
gelen bir niyet miydi? Öyle ki, bende
hem 'Evet, evet', hem de 'Hayır, hayır' bir
arada bulunsun. 18 Ama Allah nasıl
sadikandır, aynı öyle size anlattığımız
haber de hem 'evet', hem 'hayır' değildi.
19
Ben, Silvanus ve Timoteyus sizin
288
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aranızda Allahın Oğlu'nu anlattık. Ve O,
hem 'evet', hem 'hayır' değildi. Onda
sade 'evet' vardı. 20 Çünkü Allahın ne
kadar vermiş olduğu sözleri varsa, onlar
hepsi Onun Oğlunda 'evet' oluyor. Biz de
Onunla Allahın şanı için 'Amin' diyoruz.
21
Allah sizinle birlikte bizi de Mesihte
sağlamlaştırıyor; ve bizi meshetmişy olan
Odur. 22 O bizi mühürledi ve yüreğimize
kapora olarak Ruh'u verdi.

y
"meshetmek" - seçip görev vermek
(mesela, Eski Ahit'te krallar, peygamberler ve
Allahevindeki görevliler meshedilirdi)
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23

Ben de Allahı canımın üzerine şahit
olarak çağırıyorum: sizi cezadan
korumak için Korint'e gelmekten
vazgeçmiştim. 24 Değil biz sizin
imanınıza diktatörlük yapalım, ama sizin
sevinciniz olsun diye. Zaten sizinle
birlikte aynı işyerinde arkadaşız. Ve siz
de imanda sağlam duruyorsunuz.
Bölüm 2
1

Ama kendi kendime karar verdim,
size bir daha üzüntü ile gelmeyeyim. 2
Çünkü sizi üzdümse de, beni sevindiren
gene benim üzdüğüm kişi değil mi? 3
Şimdi bunu size niçin yazdım: size
geldiğim zaman o kişiler, hani kim
aslında lazım beni sevindirsin, onlar beni
üzmesinler. Hepinize güveniyorum ki,
benim sevincim hepinizin de sevinci
olacak. 4 Size büyük sıkıntı ile,
yüreğimin
acızlığından
ve
çok
gözyaşlarla yazmıştım. Değil sizi üzmek
için, ama bilesiniz, size karşı ne kadar
büyük bir sevgim var.
Tövbe eden kardeşi kabul edin
5

Eger birisi başka birini üzmüşse, o
beni üzmedi, büyük konuşmayayım, bir
parça da sizi üzdü. 6 Öyle bir kişi
kalabalıktan zaten yeterince büyük bir
ceza gördü. 7 Tam tersi: öyle bir kişiyi af
edeceksiniz ve ona kuraj vereceksiniz.
Öyle ki, o daha büyük bir sıkıntı içinde
boğulmasın. 8 Onun için size yalvarırım:
ona sevgi ile davranın. 9 Hem de sizi
denemek için yazmıştım, acaba her
meselede sesleyeceniz mi diye. 10 Ama
kime bir şey af ediyorsanız, ben de ona
af ediyorum. Çünkü ben de af ettiysem,
af ettiğim kişiyi sizin hatırınıza ve
290

Mesihin önünde af ettim. 11 Öyle ki, biz
Şeytanın oyununa gelmeyelim. Ne de
olsa, onun düşüncelerinden habersiz
değiliz.
Yeni anlaşmanın hizmetçisi
12

Mesihin 'iyi haberi' için Troas
kasabasına gitmiştim. Rabde bana açık
bir kapı verildi. 13 Ama Titus kardeşi
bulamayınca, ruhumda rahatsız oldum.
Oradakilerden ayrılıp Makedoniya'ya
geçtim.
14

Ama Allaha şükürler olsun: O bizi
her zaman Mesihin yengi alayında
yürütürüyor. Onu tanımak hoş bir koku
gibidir. Ve bu hoş kokuyu her yere
yaymak için bizi kullanıyor. 15 Hem
kurtulanlar, hem de maf olanlar için
Allaha getirilen Mesihin hoş kokusu
biziz. 16 Kimilerine ölüme götüren ölüm
kokusuyuz. Kimilerine gene yaşama
götüren yaşam kokusuyuz. Böyle işe kim
yeterlidir? 17 Birçok kişinin yaptığı gibi
yapmıyoruz. Onlar Allahın sözünü
ticaret yapmak için kullanıyorlar. Biz
gene Mesihte, Allahın gönderdiği kişiler
gibi ve Allahın önünde dürüstlükle
konuşuyoruz.
Bölüm 3
1

Biz
yine
kendi
kendimizi
beğendirmeye mi başlıyoruz? Yoksa
bazıları gibi bizim de mi ihtiyacımız var,
bizi size tanıştıran mektuplara, ya da
sizden bizi başkalarına tanıştıran
mektuplara? 2 Ama bizim mektubumuz
sizsiniz: bizim yüreğimizde yazılı olan,
bütün insanların bildiği ve okuduğu bir
mektup. 3 Belli oldu ki, Mesihin
mektubu sizsiniz: bizim uğraşmamızla
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meydana gelen bir mektup. Mürekeple
değil ama yaşayan Allahın Ruhuyla
yazılan bir mektup. Taş tablolara değil
ama insan yüreklerine yazılan bir
mektup.
4

İşte, Mesihte Allaha öyle bir
umudumuz var. 5 İstemiyorum diyeyim,
bizim kendi kuvvetimiz yeterlidir. Sanki
kendiliğimizden bir şey yapabiliriz diye
düşünüyoruz. Hayır, bizi yeterli kılan
Allahtır. 6 Ve O bizi yeterli kıldı, yeni
bir anlaşmanın hizmetçileri olalım. Bu,
yazılı kanuna dayanan değil, ama Ruha
dayanan bir anlaşmadır. Çünkü yazılı
kanun öldürüyor, ama Ruh yaşam
veriyor.

Onların zihinleri sertleşti. Çünkü bu
güne kadar eski anlaşmanın sözleri
okunduğu zaman bu aynı örtü kalıyor. O
ancak Mesihte kalkıyor. 15 Bu güne
kadar, Musa'nın sözleri okunduğu
zaman, yürekleri bir örtü ile kaplıdır. 16
Ama bir kişi Rabbe geldi mi, o örtü
kaldırılıyor. 17 Şimdi, Rab Ruhtur, ve
Rabbin Ruhu nerede ise, orada serbestlik
vardır. 18 Ve biz hepimiz, sanki bir bakır
aynasına bakarak, örtülmemiş bir yüzle
Rabbin şanlılığını görüyoruz. Ve Rabbin
Ruhu bizi bir şanlılık derecesinden başka
dereceye değiştiriyor. Böylelikle bizi
gördüğümüz görüntünün haline getiriyor.
Bölüm 4

Yeni anlaşmanın büyüklüğü
7

Allah kanunu taşlara yazılmıştı ve o
kanunla yapılan bir hizmet vardı. O bile
şanlı idi; öyle ki, İsrailoğulları Musa'nın
şıllayan yüzüne bakamadılar (ve o
şıllaklık gittikçe kaybolan bir şeydir). 8
Madem öyle, Ruhla yapılan hizmet daha
da şanlı olmayacak mı? 9 Madem
insanlara suçluluk getiren hizmet şanlı
idi, insanlara suçsuzluk getiren hizmet
çok daha şanlı olacak. 10 Ve diyebiliriz
ki, bu durumda bir zamanlar şanlı
sayılan hizmetin artık şanlılığı yoktur.
Çünkü çok daha büyük bir şanlılık geldi.
11
Madem gittikçe kaybolan hizmetin bile
şanlılığı vardı, o zaman kalıcı olan
hizmetin şanlılığı çok daha büyük
olacak.
12

Böyle bir umudumuz varken, çok
büyük kurajla konuşuyoruz. 13 Musa gibi
yapmıyoruz: o, yüzünü bir örtü ile
kapadı, öyle ki İsrailoğulları gittikçe
kaybolan şeyin sonuna bakmasınlar. 14

Çömlek kaplarda hazine
1

Madem Allahın merhameti ile böyle
bir hizmet aldık, artık yorukup
vazgeçmiyoruz. 2 Saklı olan ayıp şeylere
sırt çevirdik. Ne kurnazlıkla yaşıyoruz,
ne de Allahın sözünü değiştiriyoruz.
Ama Allahın önünde hakikatı ortaya
koyuyoruz. Ve bununla kendimizi bütün
insanların duygusuna tanıştırıyoruz. 3
Ama bizim 'iyi haberimiz' örtülü ise de,
ancak maf olanlar için örtülüdür. 4 Onun
gibilerinde bu şimdiki zamanın tanrısız
imansızların zihinlerini kör etmiştir.
Öyle ki, 'iyi haberin' ışığı onları
aydınlatırmasın. Bu 'iyi haber' Mesihin
şanlılığını gösteriyor; Mesih de, Allahın
görüntüsüdür. 5 Biz kendi kendimizi ilan
etmiyoruz, ama Mesih İsa'yı Rab olarak
ilan ediyoruz. Kendimizi de sizin
z "bu şimdiki zamanın tanrısı" - Şeytan bu
şimdiki zamanda ve bu yeryüzünde kişilerin
efendisidir, imansızlara bir tanrı gibidir
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hizmetçileriniz olarak ilan ediyoruz. 6
Allah bir vakıt bir sözü ile karanlıktan
ışık parlatırmıştı. Ve şimdi bizim
yüreklerimize de ışık saldı, Onun
şanlılığını bilelim diye. Ve Allahın
şanlılığı Mesihin yüzünde belli oldu.
7
Bu kadar büyük bir kuvvet bizden
gelmiyor, ama Allahtan geliyor. Bu
anlaşılsın diye, bu hazinemiz çömlek
kaplarda bulunuyor. Hani şöyle:
8
Türlü türlü sıkıntılarımız var, ama
ezilmiş değiliz.
Şaşırılmış durumdayız, ama
brakılmış değiliz.
9
Bize eziyet ediyorlar, ama terk
edilmiş değiliz.
Yere yıkılıyoruz, ama maf olmuş
değiliz.
10
Bedenlerimizde her yerde Rab
İsa'nın ölümünü taşıyoruz. Öyle ki,
İsa'nın yaşamı da bedenlerimizde belli
edilsin. 11 Çünkü biz yaşayanlar İsa'dan
için her an ölüme teslim ediliyoruz. Öyle
ki,
İsa'nın
yaşamı
da
ölümlü
bedenlerimizde belli edilsin. 12 Demek,
bizde ölüm işliyor, sizde gene yaşam
işliyor.
13

Şöyle yazılmıştır: "İman ettim, onun
için konuştum." Bizde de aynı iman ruhu
vardır, ve onun için biz de iman edip
konuşuyoruz. 14 Çünkü biliyoruz, Rab
İsa'yı diriltiren, İsa'nın eliyle bizi de
diriltirecek ve bizi sizinle birlikte kendi
önüne dizecek. 15 Her şey sizin faydanız
için yapılıyor. Öyle ki, merhamet daha
fazla kişilere ulaşıp bollaşsın ve
şükranları da çoğaltırsın Allahın şanı
için.
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16

İşte, onun için yorgunluktan
vazgeçmiyoruz. Sahi, dış adamımız
çürüyor. Ama iç adamımız günden güne
yenileniyor. 17 Çünkü bu geçici
sıkıntımız hafiftir ve bizim için çok aşırı
büyük ve hiç bitmeyen şanlılık meydana
getiriyor. 18 Biz gözlerimizi görünen
şeylere dikmiyoruz, görünmeyen şeylere
dikiyoruz. Çünkü görünen şeyler
geçicidir, ama görünmeyen şeyler
sonsuzdur.
Bölüm 5
Gökteki evimiz
1

Biliyoruz, bu yeryüzünde öyle bir
evde yaşıyoruz, bir sazevine benziyor. O
yıkılırsa da, Allahın bizim için yaptığı
bir evimiz var: elle yapılmamış, göklerde
duran sonsuz bir evimiz var. aa 2 Bu evde
iken ah çekiyoruz, ve hasret kaldık,
gökten gelen evimizi giyiyelim. 3 Onu
giyidik mi, çıplak kalmayacaz. 4 Çünkü
bu evde iken, bir yük altında ah
çekiyoruz. Asıl istediğimiz değil
soyunmak, giyinmektir. Öyle ki, yaşam
ölümlü olanı yutsun. 5 Bizi tam bunun
için hazırlamış olan Allahtır. Ve bize
kapora olarak da Ruhu verdi.
6

Onun için her zaman kurajlıyız.
Biliyoruz, bu bedende otururken,
Rabden uzakız, gurbetteyiz. 7 Ne de olsa,
değil görmekle ama imanla yaşıyoruz. 8
Dediğim gibi, onun için kurajlıyız. Ve
daha fazla istiyoruz, bedenden uzak ve
gurbette olalım ve Rabbin yanında
9
yaşayalım.
Onun
için,
ister
memleketimizde olalım, ister gurbette
aa "ev" ve "çadır" burada insanın tenini
gösteriyor
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olalım: Bütün düşüncemiz, Rabbi
memnun etmektir. 10 Çünkü biz hepimiz
lazım Mesihin dava masasının önüne
çıkalım. Öyle ki, herkes bedende
yaşarken hangi iyi ya da kötü işler
yapmışsa, onun karşılığını alsın.
Barıştırmak işi

de barıştırma sözünü emanet etti. 20
Çünkü Mesihin diplomatlarıyız. Allah
sanki bizim ağzımızla çağırıyor. Mesihin
yerinde yalvarıyoruz: Allahla barışın! 21
Allah günah bilmeyen Kişiyi bizim için
günah yaptı. Öyle ki, biz o Kişide
Allahın doğruluğu olalım.

11

Ve madem biliyoruz, Rab'den
korkmak ne imiş, insanları inandırmaya
çalışıyoruz. Allah biliyor, biz neyiz. Ve
umut ediyorum, siz de duygunuzda bunu
biliyorsunuz. 12 Çünkü ikinci defa
kendimizi size tanıştırmak istemiyoruz.
Ama size fırsat veriyoruz, bizimle
övünesiniz. Bununla bazı kişilere cevap
verebilirsiniz. Onlar değil yürekteki
şeylerle, ancak görünen şeylerle
övünüyorlar. 13 Kendimizde değil miyiz,
o vakıt Allah içindir. Aklımız başımızda
mı, o vakıt sizin içindir. 14 Çünkü
Mesihin sevgisi bizi zorluyor. Artık
şöyle düşünüyoruz: madem bir kişi
herkes için öldü, o zaman herkes öldü. 15
Ve O, herkes için öldü. Öyle ki,
yaşayanlar
da
artık
kendilerine
yaşamasınlar, ama onlar için ölmüş ve
dirilmiş olan Kişiye yaşasınlar.
16

Öylelikle artık hiç kimseyi bedence
tanımıyoruz. Eskiden Mesihi bile
bedence tanırdık. Ama artık Onu öyle
tanımıyoruz. 17 Demek, bir kişi Mesihte
midir, o vakıt yeni bir insandır: eski
şeyler ortadan kayboldu, artık yeni
şeyler geldi. 18 Bütün bunlar Allahtandır.
O, İsa Mesihte bizi kendisi ile barıştırdı.
Bize de barışıtırma işini emanet etti.
Hani şöyle: 19 Allah Mesihte idi ve
Onunla dünyayı kendisiyle barıştırdı.
İnsanların suçlarını onlara saymadı. Bize

Bölüm 6
1
Biz Allahla birlikte işleyenler size
yalvarıyoruz,
Allahın
merhametini
boşuna kabul etmiş olmayasınız. 2 Onun
için şöyle diyor:
"Uygun vakıtta sana kulak verdim.
Kurtuluş gününde sana yardım
ettim."
Bakın, uygun zaman şimdidir, kurtuluş
günü bugündür.

Pavlus'un zorlukları
3

Ve hizmetimiz kötülenmesin diye,
dikkat ediyoruz, hiç kimseyi hiç bir
meselede düşürmeyelim. 4 Ama herşeyde
kendimizi Allahın hizmetçileri olarak
şöyle gösteriyoruz:
- çok şeylere dayanmakla,
- sıkıntılarda,
- eksikliklerde,
- darlıklarda,
5
- kamçılandığımız zaman,
- mapusa atıldığımız zaman,
- karışıklıklarda,
- işlemekle,
- nöbet tutmakla,
- oruç tutmakla,
6
- temizlikte,
- bilgide,
- sabırda,
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- yavaşlıkta,
- Kutsal Ruh'ta,
- dürüst bir sevgide,
7
- hakikatı konuşmakla,
- Allahın kuvveti ile,
- sağ ve sol ellerimizdeki
doğruluk silahları ile,
8
- saygınlıkta ve saygısızlıkta,
- ister bizim için iyi konuşsunlar
ister kötü konuşsunlar.
- Sanki aldatırıcı imişik, ama
hakikatçıyız.
9
- Tanınmayan kişiler gibiyiz,
ama tanınıyoruz.
- Ölenler gibiyiz, ama bakın,
yaşıyoruz.
- Ceza çekenler gibiyiz, ama
öldürülmüyoruz.
10
- Sanki kahırlıyız, ama her
zaman seviniyoruz.
- Sanki fukarayız, ama çok kişi
zenginleştiriyoruz.
- Sanki hiç bir şeyimiz yok, ama
her şeye sahibiz.
11

Ey Korintliler! Size ağızımızı açtık,
yüreğimizi de açtık. 12 Biz size
yüreğimizde geniş bir yer verdik. Ama
sizin yüreğinizde bize yer kalmadı. 13
Aynı hakkı bana da verin (sanki
kızanlara konuşuyorum!): siz de
yüreğinizi açın.
İmansızlarla işiniz yok!
14

İmansızlarla birlikte uygunsuz bir
bondruğa girmeyin. Çünkü doğrulukla
haksızlığın ne ortaklığı olabilir ki? Ve
aydınlıkla karanlığın ne beraberliği
olabilir? 15 Mesihle Beliyal'ın ne
uygunluğu olabilir? Ya da, bir imanlının
imansız bir kişide ne payı olabilir? 16 Ve
294
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Allahın evi putlarla ne birliği olabilir?
Ama biz yaşayan Allahın eviyiz. Allahın
dediği gibi:
"Ben onların aralarında oturacam ve
yürüyecem. Ben onların Allahı
olacam, onlar da benim halkım
olacaklar."
17
Onun için Rab diyor:
"Onların arasından çıkın, ayrılın!
Mundar bir şeye dokunmayın, ve
işte, ben sizi kabul edecem.
18
Ben size Baba olacam, siz bana
çocuklar ve kızlar olacanız."
Evet, sonsuz kuvvetli Allah öyle diyor.
Bölüm 7
1

Ey sevgililer! Madem Allah bize
böyle sözler veriyor, bedenimizi ve
ruhumuzu lekeleyen her bir şeyden
kendimizi temizleyelim. Allah korkusu
ile tastamam kutsal olalım.
Pavlus'un sevinci
2

Yüreklerinizde bize yer verin!
Kimseye haksızlık etmedik. Kimsenin
imanını
bozmadık.
Kimseyi
aldatırmadık. 3 Sizi davalamak için
konuşmuyorum. Çünkü daha evel
dediğim gibi, sizinle birlikte ölsek de,
birlikte yaşarsak da - siz bizim
4
yüreğimizdesiniz.
Size
çok
güveniyorum, sizinle çok övünüyorum.
Bütün bu sıkıntılarımızda kurajla
doldum, hem de sevinçle dolup
taşıyorum.
5

Çünkü Makedoniya'ya gelince,
bedende hiç rahatımız yoktu. Dışarıdan
kavgalar, içerden korkular - türlü türlü
sıkıntılarımız vardı. 6 Ama düşkünlere
kuraj veren Allah, bize de Titus'un
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gelmesi ile kuraj verdi. 7 Değil sade o
gelsin. Aynı zamanda sizden de kuraj
aldı. Ve bize anlattı, siz beni nasıl
özlüyorsunuz,
benim
için
nasıl
üzülüyorsunuz, benden için nasıl
kıskançlık duyuyorsunuz. Bunun üzerine
daha fazla sevindim. 8 Belki sizi
mektubumla üzmüşüm. Bunun için ilk
önce pişman oldum, ama şimdi pişman
değilim. Çünkü fark ettim ki, o mektup,
kısa bir zaman için bile olsa, sizi üzdü. 9
Ama
şimdi
sevinçliyim.
Değil,
üzüldünüz diye, ama o üzülmek sizi
tövbeye getirdi diye. Çünkü Allaha göre
üzüldünüz. Öyle ki, bizden hiçbir zarar
görmeyesiniz. 10 Allaha göre üzülmek,
tövbeyi meydana getiriyor. Ve o tövbe
kurtuluş getiriyor. Ondan kimse pişman
olmaz. Ama dünyaya göre üzülmek,
ölümü meydana getiriyor. 11 İşte bakın,
bu mesele size Allaha göre üzüntü verdi.
Bu mesele sizde ne kadar ciddilik ortaya
çıkardı. Sizde nasıl bir merak uyantırdı,
kendinizi düzeltiresiniz. Bu mesele sizi
nasıl da kızdırdı, sizde nasıl bir korku,
nasıl bir özlem, nasıl bir heyecan
uyantırdı. Bu mesele sizi öyle yaptı,
suçluya ceza veresiniz. Bu meselede
kendinizi tastamam düzeltirdiniz. 12
Sonra, size yazdımsa da, kötülük yapmış
olan
kişinin
hatırına
yazmadım.
Haksızlık gören kişinin hatırına da
yazmadım. Siz Allahın önünde bizim
için ne kadar da uğraşıyorsunuz, işte,
onu anlayasınız diye size yazdım.
13

Bu sebeple sizin verdiğiniz kurajdan
kuraj aldık. Ve Titus'un sevincine daha
da fazla sevindik. Çünkü siz hepiniz
onun ruhunu tazelediniz. 14 Onun önünde
sizden için ne kadar övünmüşsem, hiç

rezil olmadım. Size her bir şey doğru
olarak konuşmuştuk. Aynı onun gibi,
Titus'un önünde sizden için yaptığımız
övünmeler de doğru çıktı. 15 O hatırlıyor,
hepiniz onu nasıl sesleyip korku ve
titremekle kabul ettiniz. Ve böylelikle
onun yüreği size daha da çok bağlandı. 16
Size artık her meselede güvenebilirim
diye, seviniyorum.
Bölüm 8
Yardım için para toplaması
1

Kardeşler, size anlatmak istiyoruz,
Allah Makedoniya'daki topluluklara
nasıl bir vergi verdi: 2 Onlar büyük bir
sıkıntı ve deneme içinde idiler. O kadar
fukaraydılar, ama gene de öyle bir
sevinçle doldular ki, cömertçe verdiler.
O cömertlik de onların zenginliği oldu. 3
Onlar için şahitlik yaparım ki,
kendilerinden kalkıp, ne kadar fırsatları
varsaydı, hem de daha da fazlasını
verdiler. 4 Bize çok yalvarıp rica ettiler,
kutsallara yapılan bu hizmete katılsınlar
- onu bir şeref saydılar. 5 Değil sade biz
nasıl umut etmiştik. Hayır, önce
kendilerini Rabbe verdiler. Sonra
Allahın isteğine göre bize de verdiler. 6
Böylelikle Titus'a şöyle akıl verdik:
madem o daha evel aranızda bu
merhametli işi başlattırdı, şimdi de onu
tamamlasın. 7 İmanda, konuşmakta,
bilgide, her mesele için uğraşmakta ve
bize karşı olan sevgide artıyorsunuz.
Aynı onun gibi bakın, bu merhametli işte
de artasınız.
8

Bunu size söylemiyorum bir buyruk
gibi. Ama istiyorum, başkalarının
ciddiliğini
göstereyim
ve
sizin
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imanınızın sahte olmadığını belli
edeyim. 9 Çünkü Rabbimiz İsa Mesihin
merhametini biliyorsunuz: O zengin idi,
ama bizim için fukara oldu. Öyle ki,
Onun
fukaralığı
ile
insanlar
zenginleştirilsinler.
10
Bu meselede kendi fikrimi size
söyleyeyim. Bu, sizin faydanız içindir:
bir sene önce, hem bu işi yapmak için,
hem de istemek için siz birinci idiniz.
11

Ama şimdi bu işi bitirin! Öyle ki,
sizde nasıl yapmaya istek vardı, şimdi
de, elinizden geldiği kadar, tamamlamak
olsun. 12 Çünkü yeter ki en evelâ istek
olsun. O vakıt kişinin bahşişi şöyle kabul
edilecek: sahip olmadığı şeylere bakarak
değil, ama sahip olduğu şeylere bakarak.
13

Değil, başkaları rahatlık içinde
olsunlar, siz gene sıkıntı çekesiniz. Ama
uygunluk olsun diye; sizin bolluğunuz,
onların eksikliğini tamamlasın diye. 14
Ve onların bolluğu da sizin eksikliğinizi
tamamlasın. Maksat, uygunluk olsun. 15
Aynı yazıldığı gibi: "Kim çok
toplamışsa, onun fazlalığı yoktu. Kim az
toplamışsa, onun gene eksikliği yoktu."
Titus Korint'e gönderiliyor
16

Allaha şükürler olsun ki, Titus'un
yüreğine öyle bir duygu koydu, o da
sizin için aynı ciddilikle uğraşsın. 17
Sahi, o kuraj aldı. Ama onda daha da
büyük bir ciddilik var. Onun için
kendiliğinden kalkıp, size kadar gitti. 18
Ama biz onun yanına başka bir kardeş
daha
da
yolluyoruz.
O
bütün
topluluklarda 'iyi haber'deki hizmeti için
övülüyor. 19 Değil sade bu kadar. Aynı
zamanda topluluklar onu seçtiler, bu
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vergiyi götürürken bizimle birlikte
yolcucuk yapsın. Biz onu yapıyoruz,
Allahın şanlılığına bir hizmet olsun ve
sizin istekli olduğunuz gösterilsin diye. 20
Sakınıyoruz, hizmet ettiğimiz bu büyük
yardım
meselesinde
kimse
bizi
suçlamasın. 21 Dikkat ediyoruz, değil
sade Allahın önünde, ama insanların
önünde de doğru olanı yapalım.
22

Ve bu ikisinin yanında başka bir
kardeşimizi daha yolluyoruz: onun
ciddiliğini çok defa ve birçok meselede
denemiştik. Şimdi gene size çok güvenip
daha da fazla uğraşıyor. 23 Titus'a
gelince: o benim ortağım ve aranızda
çalışan
iş
arkadaşımdır.
Öbür
kardeşlerimize
gelince:
onlar
toplulukların habercileri ve Mesihin
şanıdır. 24 Onun için sevginizi onlara
belli edin ve gösterin ki, sizinle bütün
topluluklara boşuna övünmedik.
Bölüm 9
1

Aslında benim için hiç lüzümü yok,
kutsallara yapılan bu hizmetten için size
yazayım. 2 Çünkü biliyorum isteklisiniz,
ve bununla zaten Makedoniya'dakilere
övündüm. Hani, Ahaya sancağındaki
kardeşler bir sene önce bile bu işe
hazırdılar diye. Ve sizin ciddiliğiniz
onların çoğunda merak uyantırdı. 3
Kardeşleri de bunun için yolluyorum, bu
meselede sizinle boşuna övünmüş
olmayayım diye. Dediğim gibi, hazırlıklı
olasınız. 4 Öyle olmasın da, benimle
birlikte Makedoniyalı kardeşler gelip sizi
hazırlıksız
bulsunlar,
biz
de
güvendiğimiz
ve
övündüğümüz
meselede rezil olalım (siz gene ne kadar
rezil olacanız, hiç konuşmayayım). 5

297TTA 45

Onun için düşündüm, bu kardeşler lazım
önceden size gidip sizi hazır etsinler, söz
verdiğiniz bu iyiliği yerine getiresiniz.
Öyle ki, o değil sanki zorbacılıkla, ama
asıl bir iyilik gibi hazır dursun.
Eliniz açık olsun
6

Şunu da söyleyeyim: kim az ekerse,
az da biçecek. Ve kim çok ekerse, çok
biçecek. 7 Herkes öyle versin, nasıl
yüreğinde niyetliyse. Değil isteksizce ya
da sanki zorla versin. Çünkü Allah
sevinçle veren kişiyi seviyor. 8 Allahın
kuvveti var, size her türlü bereketi
arttırsın. Öyle ki, hiçbir zaman hiçbir
meselede
hiçbir
şeye
muhtaç
kalmayasınız. Siz de bol bol her türlü iyi
işlerde bulunasınız. 9 Yazıldığı gibi:
"O, dağıtırıp fukaralara verdi. Onun
doğruluğu sonsuzlara kadar
kalıyor."
10

Ekini Veren onu veriyor, hem
ekilsin, hem de yenilsin diye. O size de
versin ve öyle yapsın ki, daha fazla
tohum ekesiniz, hani doğruluğunuzun
yemişlerini çoğaltırsın. 11 Sizin eliniz her
meselede
açık
olsun
diye
zenginleşiyorsunuz
türlü
türlü.
Böylelikle bizim de yardımımızla sebep
oluyorsunuz, Allaha şükürler edilsin.
12

Çünkü bu Allah hizmeti yerine
getirildi mi, kutsalların eksiklikleri
büsbütün tamamlanacak. Ama değil sade
o kadar, aynı zamanda bu Allah hizmeti
sebep oluyor, çok kişi şükür etsin, ve
böylelikle bu hizmet daha da büyük
oluyor. 13 Bu hizmetle kendinizi
ispatlamış olacanız. Kişiler görecek, siz
nasıl Mesihin 'iyi haberini' hem ağızla
anlatırıyorsunuz, hem de ona itaat

ediyorsunuz. Görecekler, onlara ve
bütün herkese ne kadar açık elle yardım
ettiniz.
Ve
onun
için
Allahı
şanlayacaklar. 14 Görecekler, Allah size
ne kadar da büyük bir vergi verdi. Sizin
için dua edecekler ve sizi özleyecekler. 15
Evet, şükürler olsun Allaha Onun bahşişi
için, ki onu sözlerle anlatamayız.
Bölüm 10
Pavlus'un hizmeti
1

Ben Pavlus, galiba sizinle yüz yüze
gelince çok yavaş davranıyorum ama
sizden uzak iken kurajlanıyorum.
Mesihin alçakgönüllülüğü ve yavaşlığı
hatırına size yalvarıyorum. 2 Ve şunu
rica ediyorum: kimi kişiler bizi herhalde
öyle sayıyorlar, sanki beden tabiyetine
göre yaşıyoruz. Niyetim var, onlara karşı
kurajlanıp sert davranayım. Ama ben
aranıza geldim mi, öyle olmasın. 3 Her
ne kadar bedende yaşarsak bile, bedene
göre muharebe etmiyoruz. 4 Çünkü bizim
muharebemizin
silahları
bedence
değildir. Onlarda Allahın kuvveti var,
kaleleri yıkmak için. 5 O silahlar,
kandırmaca öğretişleri yok ediyorlar,
Allahı tanımaya engel olan bütün
yükseklik öğretişleri de yok ediyorlar, ve
her bir düşünceyi Mesihe mapus
ediyorlar. 6 Ve siz tam olarak itaat ettiniz
mi, o vakıt biz de hazırız, her itaatsızlığa
ceza verelim.
7

Siz galiba şeylerin dış görünüşüne
bakıyorsunuz. Bir kişi kendini Mesihin
mi sayıyor - o vakıt şuna da dikkat etsin:
kendisi ne kadar Mesihin ise, biz de
Mesihiniz. 8 Rab bize izin verdi, değil
yıkalım ama ev kaldıralım. Ve bu
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izinden için daha fazla övünmeye
başlarsam bile, utandırılmayacam. 9
Çünkü öyle görünmek istemiyorum,
sanki sizi mektuplarla korkuturuyorum.
10
Çünkü diyorlar: "Onun mektupları ağır
ve kuvvetlidir, ama kendisi bedence
zayıf görünüyor ve konuşması bir hiçtir."
11
Kim öyle düşünürse, şuna da dikkat
etsin: uzakta iken mektuplarda nasıl
konuşursak, aranızda iken aynı öyle de
yapacaz.
12

Var kişiler, kendi kendilerini
övüyorlar. Kurajımız yok ki, kendimizi
onlardan sayalım ya da kendimizi onlarla
karşılaştıralım. Onlar o kadar akılsız ki,
kendilerini kendileriyle ölçüyorlar ve
karşılaştırıyorlar. 13 Ama biz övünürken
sınırımızı geçmeyecez. Allah bize belli
bir yer çizdi, orada işleyelim diye. Onun
sınırları size kadar uzandı ve onun için
övünecez. 14 Değil, o sınır size kadar
uzanmasın, biz de sınırımızı geçmiş
sayılalım. (Ne de olsa Mesihin 'iyi
haberi' ile size kadar geldik.) 15 Değil biz
sınırımızı
geçip
başkalarının
çalıştıklarıyla övünelim. Umudumuz var,
sizin imanınız büyüyecek ve böylelikle
aranızda işlemek için yerimiz daha da
geniş olacak. 16 Öyle ki, sizden öte
olanlara da 'iyi haberi' yayalım ve
başkasının çalıştıklarıyla övünmeyelim.
17
Ama kim övünürse, Rable övünsün. 18
Çünkü kim kendi kendini gösterirse,
kabul olmayacak. Ama Rab kimi
gösterirse, o kabul olacak.
Bölüm 11
Sahte apostollar
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1

Keşke benim akılsızlığıma azıcık
katlansaydınız. Ve aslında zaten buna
katlanıyorsunuz. 2 Ben sizi Allahtan
gelen bir kıskançlıkla kıskanıyorum.
Çünkü sizi tek bir erkeğe nişanladım.
Hani istiyorum, sizi delikanlı bir kız gibi
Mesihe lekesiz olarak teslim edeyim. 3
Ama şöyle bir korkum var: yılan
Havva'yı nasıl kurnazlığıyla aldatırdıysa,
sizi de Mesihteki saflığınızdan ve
temizliğinizden saptırmasınlar. 4 Başka
birisi gelip size anlatırmadığımız başka
bir İsa'yı anlatırıyor. Kabul ettiğiniz
Ruhtan
başka
bir
ruhu
kabul
ediyorsunuz. Aldığınız 'iyi haber'den
başka bir 'iyi haberi' kabul ediyorsunuz.
Evet, bütün bunlara seve seve
5
katlandınız.
Sanıyorum,
o
'superapostollardan' hiç bir eksikliğim
yok. 6 Konuşmam pek süslü değilse de,
bilgiden yana acamı değilim. Hem de,
bunu size zaten her türlü yoldan
gösterdiydik.
7

Size 'iyi haberi' para almadan
anlatırdım. Kendimi alçaltırdım ki, siz
yükseleseniz. Peki, bunu yapmakla
günah mı işledim? 8 Ben başka
toplulukları 'soydum', hani şöyle:
onlardan para aldım, size hizmet
edebileyim diye. 9 Ne vakıt sizin
yanınızda idim ve ihtiyacım oldu, o vakıt
hiç kimseye yük olmadım. Çünkü
Makedoniya'dan
gelen
kardeşler
ihtiyacımı tastamam karşıladılar. Her bir
şeyde dikkat ettim ve dikkat etmeye
devam edecem, ne kadar size yük
olmayayım. 10 Bende bulunan Mesihin
hakikatı üzerine size diyorum: ben
övünecem ve Ahaya sancağında kimse
beni ondan zaptetiremiyecek. 11 Niçin
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öyle? Sizi sevmediğim için mi? Allah
biliyor ki, ben sizi seviyorum. 12 Ama
yaptığım şeyi yapmaya devam edecem.
Yeter ki, fırsat arayanlara fırsat
vermeyeyim. Onlar neyle övünüyorlarsa,
o meselede bizimle bir sayılmaya
bakıyorlar.
13

Onlar sahte apostollar ve yalancı
işçilerdir. Onlar kendilerini Mesihin
apostolları yapıyorlar. 14 O gene
şaşılacak bir şey değil ki. Ne de olsa
Şeytanın kendisi bile kendini aydınlık
meleği yapıyor. 15 Madem öyle, onun
hizmetçileri kendilerini doğruluğun
hizmetçileri yaptılar mı, bu da şaşılacak
bir şey değil. Onların sonu yaptıklarına
göre olacak.

(aptal gibi konuşuyorum): 22 Onlar İbrani
mi? Ben de İbraniyim! Onlar İsrailli mi?
Ben de İsrailliyim! Onlar İbrahimin
evlatları mı? Ben de İbrahimin
evladıyım! 23 Onlar Mesihin hizmetçileri
mi
(aklını
kaçırmış
biri
gibi
konuşuyorum)? Ben onlardan daha fazla
hizmetçiyim:
- ben daha fazla işliyorum,
- daha fazla mapuslara düştüm,
- gayet fazla dövüldüm,
- sık sık ölüm derecesine geldim,
- Yahudilerden üç defa otuz dokuzar
kamçı yedim,
- üç defa beni sopalarla dövdüler,
- bir defa taşlandım,
- üç defa gemiyle giderken, gemi
battı,
- bir gece bir gündüz açık denizlerde
geçirdim,
26
- sık sık yolculuk yapıyorum,
- ırmaklarda korkunçluk,
- haydutlardan korkunçluk,
- kendi milletimden korkunçluk,
öbür milletlerden korkunçluk,
- kasabalarda korkunçluk, ıssız
yerlerde korkunçluk, denizlerde
korkunçluk,
27
- işlemekle ve uğraşmakla,
- çok gece uykusuz geçirmekle,
- açlık ve susuzlukla,
- sık sık aç kalmakla,
- soğukluk ve çıplaklıkta.

24

25

16

Gene söylüyorum: Hiç kimse beni
aptal sanmasın. Haydi öyle olsun!
Lazımsa beni bir aptal olarak kabul edin
de, azıcık övüneyim.
Pavlus çekileriyle övünüyor
17

Şimdi söyleyeceğim şeyi Rabden
değil ama aptallıktan konuşuyorum,
(hani kendime güvenip övünüyorum ya):
18
Madem birçok kişi beden şeyleriyle
övünüyorlar, ben de öyle şeylerle
övünecem. 19 Çünkü siz akıllısınız ya!
Onun için de aptallara seve seve
katlanıyorsunuz. 20 Bir kişi gelsin ve sizi
esirliğe soksun, sizi yiyip bitirsin, sizi
soysun, kendini yükseltirsin ve sizin
suratınıza şamar atsın, işte bunlara
dayanıyorsunuz. 21 Bana ayıp olsun diye,
şunu söyleyeyim: bunu yapmaya elbette
kuvvetim yetmezdi.
Ama kim hangi meselede kendine
güvenirse, ben de kendime güvenecem

28

Bu dışarıdaki şeylerden başka her
gün beni ezen bir yük var: bütün
topluluklar için kaygı çekiyorum. 29 Var
mı bir kişi zayıf olsun da, ben de zayıf
olmayayım? Var mı bir kişi günaha
düşürülsün de, yüreğim onun için
yanmasın?
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Eger
övünmek
lazımsa,
zayıflıklarımla övünecem. 31 Rabbimiz
İsa Mesihin Allahı ve Babası (sonsuzlara
kadar mubarek olsun), O biliyor ki, ben
32
yalan
söylemiyorum.
Damask
kasabasında kral Aretas'ın koyduğu
kasaba güdücüsü bütün kasabayı çok sıkı
kontrol etti, beni yakalasın diye. 33 Beni
gene bir sepetin içine koyup kasaba
duvarında
bir
pencereden
aşağı
sarkıtırdılar. Ve böylelikle onun elinden
kaçtım.
Bölüm 12

Şeytan
meleği
verildi.
Fazla
gururlanmayayım
diye,
o
beni
yumrukluyor. 8 O benden uzaklaşsın
diye, Rabbe üç defa yalvardım. 9 Ama
Rab bana dedi, "Benim merhametim
sana yeter. Çünkü benim kuvvetim
zayıflıkta tamamlanıyor." Onun için,
seve seve daha fazla zayıflıklarımla
övünecem. Yeter ki, Mesihin kuvveti
bende otursun. 10 Onun için, Mesihin
hatırına zayıflıklara, aşağılanmalara,
eksikliklere, kovalamalara ve sıkıntılara
seve seve katlanıyorum. Çünkü ne
zaman zayıf isem, o zaman kuvvetliyim.

Pavlus'un görüntüsü ve tikeni

Pavlus onlar için korkuyor

Benim için övünmek faydalı değil.
Şimdi de geçecem Rabbin verdiği
görüntülere ve açıklamalara: 2 Var
tanıdığım bir adam, o ondört sene eveli
üçüncü göke kadar götürüldü (bu mesele
bedenle mi oldu, bedensiz mi oldu,
bilemiyorum ancak Rab bilir). 3 Evet, var
tanıdığım öyle bir adam (gene: bu
mesele bedenle mi oldu, bedensiz mi
oldu, bilemiyorum ancak Rab bilir). 4 O
cennete kadar götürüldü ve öyle laflar
işitti, onlar dille anlatılamaz, kimsenin
de müsaadesi yok onları söylesin. 5 İşte,
öyle bir adamla övünecem. Ama
kendimle övünmeyecem. Olsa olsa kendi
zayıflıklarımla övünecem. 6 Övünmeye
kalksam bile, aptallık etmiş olmayacam,
çünkü o zaman bile hakikatı konuşmuş
olacam. Gene de övünmüyorum. Öyle ki,
kimse bende ne görmüşse, ya da benden
için ne işitmişse, beni ondan daha büyük
bir şey sanmasın.

11
Evet, böyle övünmekle kendimi aptal
yerine koydum. Ama buna siz beni
zorladınız. Aslında lazımdı, siz beni
öveseniz. Ve bir hiç isem de, o
superapostollardan hiç bir eksikliğim
yok. 12 Mucizeler, şaşılacak işler ve
kuvvetli işler - bir apostolun nişanları
bunlardır. Ve bunlar aranızda sık sık
yapılırdı. 13 Siz öbür topluluklardan
hangi meselede aşağı kaldınız? Bir tek
şu meselede aşağı kaldınız: size yük
olmamıştım. Bu haksızlığı bana af edin.

1

7

Ve o açıklamalar o kadar büyük idiler
ki, bana bedenimde bir tiken, hani bir
300

14

İşte, üçüncü defa size gelmeye
hazırım. Ve size yük olmayacam. Çünkü
sizin mallarınızı istemiyorum, sizi
istiyorum. Ne de olsa, kızanlar anaları
babaları için para biriktirmiyorlar, ama
analar babalar lazım kızanları için
biriktirsinler. 15 Sizin canlarınız için seve
seve para harcayacam, kendi kendimi
bile harcayacam. Madem sizi daha çok
seviyorum, siz lazım beni daha mı az
sevesiniz? 16 Peki, öyle olsun. Ben gene
de size yük olmadım. Ama çok kurnazım
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ya! Sizi aldatırmakla kazandım. 17 Ya
size gönderdiğim adamlar - onlardan
birisi size haksızlık etsin? 18 Titus'a
yalvarıp onun yanında öbür kardeşi de
gönderdim. Acaba, Titus mu size
haksızlık etti? Biz aynı ruhla yaşıyoruz,
değil mi? Aynı yolda yürüyoruz, değil
mi?
19

Siz galiba gene sanıyorsunuz,
kendimizi
sizin
önünüzde
haklı
çıkarmaya çalışıyoruz. Hayır, biz Allahın
önünde ve Mesihte konuşuyoruz. Sevgili
kardeşler, her şeyi sizi ilerletirmek için
konuşuyoruz. 20 Çünkü korkuyorum,
aranıza geldim mi, sizi istediğim
vaziyette bulamayacam. Siz de beni
istediğiniz vaziyette bulamayacanız.
Aranızda olmasın kavga, kıskançlık,
kızgınlık, çekişme, iftira, dedikoduculuk,
gururluk ya da karışıklık. 21 Gene öyle
olmasın da, size geldim mi, Allah beni
sizin önünüzde alçaltırsın. Ben de
ağlamayayım o kişiler için, hani önce
günah işleyip tövbe etmediler yaptıkları
pislik ve zina ve taşkınlıklarından için.
Bölüm 13
Son nasihatlar
1

Size şimdi üçüncü defa geliyorum.
"Her bir mesele ya iki, ya da üç şahidin
sözlerine göre karar verilsin." 2 Daha
eveli, size ne vakıt ikinci defa geldim,
şunu belli ettim ve kesin söyledim. Kim
daha evel günah işledi, ve aslında
herkese şimdi de aynısını bir daha
yazıyorum: bu sefer geldim mi, kimseyi
cezasız brakmayacam. 3 Hani, ispat
istiyorsunuz ya, Mesih benim ağızımdan
konuşuyor diye. Değil, Onun kuvveti

olmasın size karşı. Hayır, O aranızda
kuvvetlidir. 4 Sahi, O zayıflık içinde haça
gerildi, ama şimdi Allahın kuvveti ile
yaşıyor. Sahi, biz de Onda zayıfız, ama
Allahın kuvvetiyle Onunla birlikte sizin
için yaşayacaz.
5
Kendi kendinize karar verin, kendi
kendinizi deneyin: imanda mısınız, değil
misiniz? Ya da kendinizi anlamıyor
musunuz, hani İsa Mesih sizin
aranızdadır? E, belki de eksik
bulundunuz. Tabii, o zaman başka. 6
Ama umut ediyorum anladınız ki, biz
eksik bulunmadık. 7 Allaha dua ediyoruz,
siz hiç bir kötülük yapmayasınız. Dua
etmiyoruz, biz Allahın kabul ettiği kişiler
gibi görünelim. Ama dua ediyoruz, biz
Allahın kabul etmediği kişiler gibi
görünsek bile, siz doğru olanı yapasınız.
8
Kuvvetimiz var, değil hakikata karşı
koymaya, ama hakikat için işlemeye. 9
Siz kuvvetli misiniz, biz gene zayıf
mıyız, o vakıt seviniyoruz. Gene de dua
ediyoruz, siz tamamlanasınız diye. 10
Allah bana kuvvet verdi, değil yıkmaya
ama ev kaldırmaya. Size geldim mi, bu
kuvveti kullanıp size karşı sert
davranmayayım. Öyle olmasın diye,
daha aranıza gelmezden önce size bu
şeyleri yazıyorum.

Son selamlar
11

Son olarak, kardeşler, sevinin,
tamamlanın, kuraj alın, aynı fikirde olun,
barışıklık içinde yaşayın. Sevgi ve barış
Allahı da sizinle birlikte olacak.
12
Birbirinize kutsal bir öpücükle selam
edin. 13 Bütün kutsallar size selam
ediyorlar.
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Rab İsa Mesihin merhameti, Allahın
sevgisi ve Kutsal Ruhun beraberliği
hepinizle birlikte olsun.
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10

Bu meselede kimin gönlünü
yapmaya çalışıyorum - insanların mı,
yoksa Allahın mı? Eger hâlâ insanların
gönlünü yapmaya çalışsaydım, Mesihin
hizmetçisi olamazdım.

GALATİYALILAR
Bölüm 1
1

Ben apostol Pavlus,

Pavlus Allahtan çağrıldı

- değil insanlardan ya da insanların
eliyle apostol olayım, ama İsa Mesihten
ve Onu ölülerden diriltiren Baba
Allahtan apostol oldum - 2 Hem de,
benim yanımda olan kardeşler,
Galatiya
topluluklara:

sancağındaki

bütün

3

Babamız Allahtan ve Rab İsa
Mesihten size merhamet ve barış olsun. 4
O kendini bizim günahlarımız için teslim
etti. Allahımız ve Babamız istedi ki, O
bizi bu şimdiki kötü dünyadan çıkarsın. 5
Baba'ya sonsuzlara kadar şanlar olsun.
Amin.
Başka 'iyi haber' yok!
6

Ben şaşıyorum: Allah sizi Mesihin
merhameti ile çağırdı; nasıl oluyor da,
Onu bu kadar çabuk brakıp başka bir 'iyi
haber'e taklaştınız. 7 Aslında başka bir
'iyi haber' yok ki! Ama var birtakım
kişiler, kafalarınızı karıştırıyorlar ve
bakıyorlar, İsa Mesihin 'iyi haber'ini
saptırsınlar. 8 Size anlatırdığımız 'iyi
haber' var ya. O habere ters düşen başka
bir 'iyi haber' anlatıran olursa - ister biz
kendimiz olalım, ister gökten bir melek
olsun - öyle bir kişi lanet olsun! 9 Nasıl
şimdi söyledik, bir kere daha
söylüyorum: bir kişi aldığınız 'iyi
haber'den başka bir 'iyi haber' anlatırdı
mı, o kişi lanet olsun!

11

Çünkü, kardeşler, size şunu
bildireyim: benim anlatırdığım 'iyi haber'
insandan değildir. 12 Onu insanlardan
almadım, kimse de bana öğretirmedi,
ama İsa Mesihin kendisi onu bana
açıkladı.
13

Çünkü var duyduğunuz, ben eskiden
Yahudilikte nasıl yaşardım: Allahın
kilisesine nasıl gayetinden fazla eziyet
ederdim, nasıl uğraşırdım onu yok
edeyim. 14 Benim halkım arasında,
benimle akran olanlardan Yahudilikte
çok daha öteye gitmiştim. Dedelerimizin
adetleri için çok daha fazla kıskançlığım
vardı. 15 Ama Allah beni anamın
karnından beri ayırdı ve kendi
merhameti ile beni çağırdı. 16 O sonra
razı geldi, Oğlunu bana açık etsin, öyle
ki onu bütün milletlerde anlatırayım. O
vakıt da hemen insanlarabb danışmadım.
17
Yeruşalim'e, hani benden önce apostol
olanlara da gitmedim. Ama Arabistan'a
gittim, sonra gene Damask kasabasına
döndüm.
18

Üç sene sonra Kifas'lacc tanışmak
için Yeruşalim'e çıktım. Onun yanında
onbeş gün kaldım. 19 Ve Rabbin kardeşi
olan
Yakup'tan
başka,
Rabbin
bb
aslında "et ve kana"
cc apostol Petrus için başka bir ad
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apostollarından
hiç
kimse
ile
görüşmedim. 20 (Yazdığım şeyler için
Allahın önünde size şunu bildireyim:
yalan söylemiyorum.) 21 Ondan sonra
Suriye ve Kilikiya sancaklarına geçtim.
22
Yahudiye sancağındaki Mesih
toplulukları da benim yüzümü henüz
görmemişlerdi. 23 Sade işitmişlerdi ki,
'Daha önce bizi kovalayan adam, aynı o
imanı şimdi kendisi anlatırıyor, hani
önceden uğraştı onu yok etsin.' 24 Ve
benden için Allahı şanlardılar.
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Pavlus, Petrus'u azarlıyor
11

Bölüm 2
Öbür apostollar ve Pavlus
1

Ondört sene geçtikten sonra, yanıma
Titus'u da alıp, Bar-Nabas'la beraber
gene Yeruşalim'e vardım. 2 Allah bunu
bana gösterdi de gittim. Ve milletler
arasında anlatırdığım 'iyi haber'i
apostollara bildirdim. Ama yalnız olarak,
sade anılmış olanlara konuştum.
Korktum ki, boşuna uğraşmayayım, ya
da uğraşmış olmayayım. 3 Ve yanımda
olan Titus'u bile zorlamadılar, sünnet
olsun, ki o bir Grek idi. 4 Ama aramıza
bazı sahte kardeşler girmişti. Baktılar,
Mesih İsa'daki serbestliğimizi saklıdan
gözletirip bizi bir bondruğa soksunlar. 5
Gene de, bir an için olsun bile, onlara
hiç yüz verip boyun eğmedik. Öyle ki,
'iyi haber'in hakikatı sizin için korunsun.
6

Ama anılmış kişilerden - onlar ne
imiş benim için fark etmiyor; Allah insan
ayırmaz - işte, o anılmış kişiler
öğretişime hiç bir şeyi katmadılar. 7 Tam
tersi, gördük ki, iyi haber bütün milletler
için bana teslim edilmişti, ama Yahudiler
için Petrus'a teslim edilmişti. 8 (Çünkü
apostolluk vazifesinde Yahudiler için
Petrus'ta işleyen Allah, bende de bütün
milletler için işledi). 9 Yakup, Kifas ve
Yuhanna Allahevinin direkleri diye
geçiyorlar. Onlar bana verilen merhameti
görüp bana ve Bar-Nabas'a sağ ellerini
uzattılar, beraberliğimiz belli olsun diye.
Biz bütün milletlere gidecekmişik, onlar
da Yahudilere. 10 Sade bizden rica ettiler,
fukaraları hatırlayalım. Benim de zaten
niyetim vardı, tam onu yapayım.

Ama ne vakıt Kifas Antakya
kasabasına geldi, ben onun yüzüne çatıp
ona karşı geldim. O kabahatlı idi. 12
Çünkü Yakub'un yanından bazı kişiler
gelmezden önce, milletlerden olan
kişilerle beraber oturup yemek yerdi.
Ama öbürleri gelince, çekildi, kendini
ayrı tuttu, çünkü sünneti tutanlardan
korkardı. 13 Öbür Yahudiler de onun
ikiyüzlülüğüne katıldılar. Öyle ki, BarNabas bile onların ikiyüzlülüğüne
saptırıldı. 14 Ama onların yaptığı doğru
değildi,
'iyi
haber'in
hakikatına
uymadılar. Bunu görünce herkesin
önünde Petrus'a şunu söyledim: 'Sen bir
Yahudi iken, milletler gibi yaşıyorsun,
Yahudi gibi yaşamıyorsun. Nasıl oluyor
da, sen milletlerden olan kişileri
zorluyorsun, Yahudiler gibi yaşasınlar.'
15

Biz doğma büyüme Yahudiyiz.
Milletlerden gelme günahkârlar değiliz
ya! 16 Gene de biliyoruz ki, insan doğru
sayılmıyor kanunun işlerini yapmakla,
ama Mesih İsa'ya iman etmekle. Biz bile
Mesih İsa'ya iman ettik, öyle ki, Mesihe
iman etmekle doğru sayılalım, değil
kanunun işlerini yapmakla. Çünkü
kanunun işlerini yapmakla hiç kimse
doğru sayılmayacak.
17

Ama diyelim, biz Mesihte doğru
sayılmaya bakarken, anlaşılıyor ki, biz
de günahkârız. O vakıt Mesih günahın
yardımcısı mı oldu? Hayır, olamaz öyle
şey! 18 Zaten yıktığım evi bir daha
kaldırmaya kalkarsam, gösteriyorum
suçluyum. 19 Çünkü Allaha yaşayayım
diye kanunun eliyle öldüm. 20 Mesihle
beraber haça gerildim. Artık ben
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yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Ve
şimdi bedende yaşadığım hayatı, Allahın
Oğluna iman etmekle yaşıyorum. O beni
sevip kendini benim için teslim etti. 21
Allahın merhametini de atmıyorum.
Çünkü eger doğru sayılmak kanundan
gelmiş olsaydı, o vakıt Mesih boşuna
ölmüş olurdu.

Bölüm 3
Ya iman, ya kanun!
1

Ey siz Galatiyalılar, ne kadar da
sersemsiniz! Acaba, size kim büyü
yaptı? Size İsa Mesih haça gerilmiş
olarak bildirildi, sanki gözlerinizin
önünde olmuş. 2 İstiyorum, sizden tek bir
şey öğreneyim: kanunun işlerini
yapmakla mı Ruhu aldınız, yoksa imanla
seslemekle mi? 3 Siz o kadar sersem
misiniz? Ruhta başladınız, ve şimdi
bedende mi bitirmeğe bakıyorsunuz? 4
Bunca çekileri boşuna mı çektiniz sahiden de boşuna mıydı? 5 Allah size
Ruhu verdi ve aranızda mucizeler
yapıyor. Onu neye dayanarak yapıyor?
Kanunun işlerini yaptığınız için mi,
yoksa imanla seslediğiniz için mi?
6

Aynı nasıl İbrahim de Allaha iman
etti ve ona doğruluk sayıldı. 7 Onun için
emin olun ki, iman edenler İbrahim'in
evlatları oluyor. 8 Ve Kutsal Kitap
önceden bildirdi ki, Allah bütün
milletleri imanla doğru sayacak. Hem de
önceden İbrahim'e 'iyi haber'i bildirdi.
Ona dedi: 'Sende bütün milletler
mubarek sayılacak.' 9 Böylelikle imanla
yaşayanlar, iman eden İbrahim'le
birklikte mubarek sayılıyorlar.
306

10

Kim bakıyor kanunun işlerini
yapmağa, onlar hepsi lanetlidir. Çünkü
şöyle yazılmıştır: 'Kanunun kitabında ne
yazılmışsa - kim onları tekine kadar
tutmazsa ve onları yerine getirmezse
lanetlidir.' 11 Şimdi, Allahın önünde hiç
kimse kanunla doğru sayılmayacak. Bu
apaçık bir şey. Çünkü 'Doğru adam
imanla yaşayacak.' 12 Yalnız, kanunun
imanla hiç bir işi yok. Tam tersi: 'Onu
yerine getiren kişi onunla yaşayacak.' 13
Mesih bizim için lanet oldu, ve
böylelikle bizi kanunun lanetinden satın
alıp kurtardı. (Çünkü şöyle yazılıyor:
'Her kim bir ağaca asılırsa lanetlidir.') 14
Maksat şu: hem Mesih İsa'da İbrahim'in
bereketi bütün milletlerin üzerine gelsin,
hem de biz iman etmekle Ruhu alalım, ki
Allah ondan için söz vermişti.
Kanun ve Allahın sözü
15

Kardeşler, dünyaca konuşayım size.
İnsanların arasında bile bir anlaşma
şöyle oluyor: kesin yazıldıktan sonra,
kimse onu bozamaz ya da başka şartlar
koyamaz. 16 Şimdi, Allahın sözü
İbrahim'e ve onun tohumuna verildi.
Demiyor 've onun tohumlarına' sanki
birçokları imiş. Hayır, diyor 'Senin
tohumuna' sanki sade bir kişi imiş gibi.
O da Mesihtir. 17 Şunu demek istiyorum:
Allah önce anlaşmayı kesinleştirdi.
Kanun dörtyüz otuz sene sonra verildi,
ama önceden verilen sözü bozamaz. 18
Çünkü eger miras bir kanuna
dayansaydı, artık Allahın bir sözüne
dayanmamış olurdu. Ama Allah onu
İbrahim'e söz vermekle verdi.
19

Öyle ise, kanun ne için verildi? Allah
onu günahları belli etmek için kattı ve
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istedi, kanun devam etsin o 'tohum'
gelene kadar, hani Allah Ondan için
sözünü verdiydi. O kanun meleklerin
yolu ile ve bir aracının yardımı ile
verildi. 20 Şimdi, bir aracı yalnız bir taraf
için lazım değil ki. Öbür yandan, Allah
tek bir taraftır.
21

O zaman, kanun Allahın verdiği
sözlerine ters mi düşüyor? Hayır, olamaz
öyle şey. Çünkü eger yaşam getirebilen
bir kanun verilmiş olsaydı, o vakıt
doğruluk
sahiden
de
kanuna
dayanacaydı. 22 Ama Kutsal Kitap
herkesi günahın mapusçusu yaptı. Öyle
ki, Allahın verdiği söz iman edenlere,
hani İsa Mesihe iman edenlere verilsin.
23
Ama iman gelmezden önce kanun
bize bekçilik yapardı. Daha sonra iman
açıklanacaydı. Ama o zamana kadar
kapalıydık. 24 Böylelikle kanun bizim
için bir terbiyeci oldu, bizi Mesihe
getirsin. Öyle ki, ondan sonra imanla
doğru sayılalım. 25 Ama şimdi, iman
geldikten sonra, artık o terbiyecinin
altında değiliz.

Allah evlatları olmak
26

Artık Mesih İsa'ya iman etmekle,
hepiniz Allah evlatlarısınız. 27 Çünkü
sizden her kim İsa'ya vaftiz olmuşsa, o
Mesihi giyimiş oluyor. 28 Artık ne
Yahudi var, ne de Grek var. Ne köle var,
ne de serbest kişi var. Ne erkek var, ne
de dişi var. Çünkü hepiniz Mesih İsa'da
birsiniz. 29 Ve madem Mesihinsiniz, o
zaman İbrahim'in soyundansınız. Allahın
verdiği sözüne göre mirasçısınız.

Bölüm 4
1

Şunu demek istiyorum: mirasçı henüz
kızan iken, köleden hiç farkı yok. Gene
de herşeyin sahibidir. 2 Ama kızan,
babasının
koyduğu
güne
kadar,
güdücülerin ve görevlilerin altında
tutuluyor. 3 Aynı öyle biz de, henüz
kızan iken, bu dünyanın temel şeylerine
mapusçu idik. 4 Ama zaman dolunca,
Allah kendi Oğlunu yolladı. O, bir
kadından doğdu ve kanunun altında
doğdu. 5 Öyle ki, kanunun altında
olanları satın alıp kurtarsın, biz de
evlatlık hakkını alalım. 6 Ve madem
evlatlarsınız, Allah kendi Oğlunun
Ruhunu yüreklerimize gönderdi. Biz de
'Abba',
hani
'Babacığım'
diye
bağırıyoruz. 7 Onun için artık köle
değilsiniz, evlatsınız. Ve madem
evlatsınız, Allah sizi mirasçı da yaptı.
Pavlus onlar için korkuyor
8

Siz bir vakıt Allahı daha tanımazken,
aslında Allah olmayan şeylere kölelik
yapardınız. 9 Ama şimdi Allahı tanıdınız,
daha doğrusu, O sizi tanıdı. O zaman
nasıl oluyor da, siz tekrar bu dünyanın
zayıf ve faydasız temel şeylerine
dönüyorsunuz? Siz galiba bir daha
onlara esir olmak istiyorsunuz. 10
Günleri, ayları, sezonları ve seneleri
tutuyorsunuz. 11 Korkuyorum sizden için.
Olmasın öyle ki, sizin için boşuna
uğraşmış olayım.
12

Size yalvarırım, kardeşler: benim
gibi olun, çünkü ben de sizin gibi oldum.
Siz bana hiç bir haksızlık etmediniz. 13
Ama biliyorsunuz, en başta bedence bir
hastalık sebep oldu, size 'iyi haber'i
anlatırayım. 14 Bedenimin vaziyeti size
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bir deneme oldu. Gene de beni hor
görmediniz, ne de yüz çevirdiniz. Beni
bir melek gibi, daha doğrusu İsa Mesihin
kendisi gibi kabul ettiniz. 15 Nerede
şimdi o sevinciniz? Çünkü ben size
şahitlik yapıyorum ki, eger fırsat olsaydı,
kendi
gözlerinizi
çıkarıp
bana
verecektiniz. 16 Madem şimdi doğruyu
konuştum, düşman mı oldum size?
17

O kişiler sizin için çok kıskançtır.
Ama iyi bir maksat için değil: istiyorlar,
sizi ayırsınlar. Öyle ki, siz onlara
kıskançlık gösteresiniz. 18 Aslında iyidir,
bir kişi bize kıskançlık göstersin, eger iyi
bir iş için olursa. Mesele değil, ben sizin
yanınızda olayım. 19 Ey evlatlarım!
Mesih sizin içinizde belli bir biçim alana
kadar, gene sizinle doğum ağrıları
çekiyorum. 20 Keşke dakkada sizinle
beraber olabilsem ve başka türlü
konuşabilsem, çünkü sizin için şaşıp
kaldım.
Hacer ve Sara örneği
21

Siz ki, Allah kanunu altında olmak
istiyorsunuz, söyleyin bana bakalım: siz
seslemiyor musunuz, Allah kanunu ne
diyor? 22 Çünkü yazılıyor ki, İbrahim'in
iki oğlu vardı: birisi köle kadından, birisi
de serbest kadından. 23 Köle kadının
oğlu, bedene göre oldu. Ama serbest
kadının oğlu, Allahın verdiği sözüne
göre oldu.
24

Bu bir örnektir: bu kadınlar iki
anlaşmadır - birincisi Sina Dağı'nda oldu
ve köle olacak kızanlar doğurdu. O da
25
Hacer'dir.
Bu
Hacer
gene,
Arabistan'daki Sina Dağı'dır. O da
şimdiki Yeruşalim'i gösteriyor. Çünkü o,
kızanları ile birlikte köle vaziyetindedir.
308

308
26

Ama yukarıdaki Yeruşalim serbesttir.
Bizim anamız odur. 27 Çünkü şöyle
yazılmıştır:
'Sevin, ey kısır olan, doğuramayan
kadın!
Sesini kaldır ve bağır,
sen ki, doğum ağrıları nedir
bilmezdin.
Çünkü terk edilmiş kadının kızanları
daha kalabalık,
Kocalı kadının kızanlarından.'
28
Ve siz, kardeşler, İshak gibi Allahın
verdiği sözünün evlatlarısınız. 29 Ama
eskiden nasıl olduydu, şimdi gene
öyledir: bedene göre doğmuş olan, ruha
göre doğmuş olana eziyet ediyor. 30 Ama
kutsal yazı ne diyor?
"Hizmetçi kadını ve onun oğlunu
dışarı at.
Çünkü hizmetçi kadının oğlu, serbest
kadının oğlu ile birlikte mirasçı
olmasın."
31
Böylelikle, kardeşler, biz hizmetçi
kadının evlatları değiliz, serbest kadının
evlatlarıyız.

Bölüm 5
Mesihteki serbestlik
1

Mesih bizi serbest etti, serbestlik
olsun diye. Onun için sağlam durun ve
bir daha kölelik bondruğuna girmeyin.
2
İşte ben, Pavlus, size şunu
söyleyeyim: sünnet oldunuz mu, Mesih
size hiç fayda olmayacak. 3 Ve sünnet
olan her adamdan için bir de şunu kesin
söyleyeyim: o mecburdur bütün Allah
kanunu tutsun. 4 Siz ki, Allah kanunu ile
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doğru sayılmağa bakıyorsunuz: siz
Mesihten koptunuz, siz merhametten
düştünüz. 5 Biz gene, Ruhla ve imanla
doğruluğun verdiği umudu bekliyoruz. 6
Çünkü Mesih İsa'da ne sünnetli olmak,
ne de sünnetsiz olmak bir fayda
getirmez. Önemli olan imandır, hani
sevgi işlerinde kendini gösteren bir
iman.
7

Siz güzel koşurdunuz. Size kim engel
oldu, hakikatı sesleyesiniz? 8 Öyle bir
kandırmak sizi çağıran Allahtan değildir.
9
Az bir maya bütün hamuru mayalıyor.
10
Rab'de sizden için var güvenim, başka
fikir kabul etmeyesiniz. Ama sizin
kafalarınızı karıştıran kim olursa olsun,
cezasını çekecek. 11 Kardeşler, eger ben
hâlâ sünneti anlatırırsam, ne için daha
çeki çekiyorum? Öyle olaydı, haç artık
kişilere köstek olmayacaydı. 12 Sizi
rahatsız edenler bari kendi kendilerini
kökten kessinler.
13

Ama siz, kardeşler, serbestliğe
çağrıldınız. Yalnız, serbestlik fırsat
olmasın beden tabiyetinin işleri için.
Hayır, sevgi ile birbirinize hizmet edin.
14
Çünkü bütün Allah kanunu bir sözde
tamamlanıyor: 'Komşunu kendin gibi
sev'. 15 Ama siz eger birbirinizi ısırıp
yerseniz, dikkat edin, birbirinizi hepten
bitirmeyesiniz.
Ruhla yaşamak
16

Ama ben diyorum ki, Ruhla yaşayın.
O vakıt beden tabiyetinin istediklerini
yerine getirmeyeceniz. 17 Çünkü beden
tabiyeti ruha karşı uğraşıyor; ruh da
beden tabiyetine karşı uğraşıyor. Onlar
birbirlerine
düşmandır;
öyle
ki,
istediğiniz şeyleri yapmayasınız. 18 Ama

eger Ruh sizi güderse, kanun altında
değilsiniz.
19

Bedenin işleri de açıktır: zina,
mundarlık, rezillik, 20 putlara tapmak,
büyücülük,
düşmanlık,
kıskançlık,
öfkelenmek, kavga, çekişme, ayrılık, 21
çekememezlik,
sarfoşluk,
geceleri
gezmek ve buna benzer şeyler. Size
önceden dikkat edin diyorum: bu tür
işleri yapanlar, Allahın krallığını miras
almayacaklar.
22

Ama Ruhun yemişi şöyle: sevgi,
sevinç, barış, sabır, yavaşlık, iyilik,
sadikan olmak, 23 yumuşaklık ve kendini
zaptettirmek. Yok bir kanun, bu şeyleri
yasak etsin. 24 Mesih İsa'nın insanları
beden tabiyetlerini haça germişler. O
tabiyetin sevdalarını ve isteklerini de
haça germişler. 25 Madem yaşıyoruz
Ruh'la, tutalım Ruh'un yolunu da. 26
Kabarıklı olmayalım, hem de birbirimizi
kızdırmayalım,
birbirimizi
kıskanmayalım.

Bölüm 6
Herkese iyilik yapmak
1
Kardeşler, diyelim bir kişi birhangi
günahta kıstırıldı. O vakıt, siz ruhça
olanlar öyle birini yumuşak ruhla yola
getirin. Kendinizi de kollayın, siz de
denemeye düşmeyesiniz. 2 Birbirinizin
yüklerini taşıyın. O zaman Mesihin
kanununu yerine getirmiş olursunuz. 3
Ama kişi bir hiç iken kendini bir şey
sandı mı, kendi kendini aldatırmış
oluyor. 4 Herkes kendi yaptıklarına bir
kere baksın, ondan sonra fırsatı olacak
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övünmeğe; ama sade kendi işleri ile,
başkalarının işleriyle değil. 5 Çünkü her
birimiz kendi ağırlığını taşıyacak.
6

Ders alan kişi, ders veren kişi ile
bütün mallarını öleşsin.
7

Aldanmayın, Allahla maytap olmaz.
Çünkü insan ne ekerse, onu biçecek. 8
Kim kendi beden tabiyetine ekerse, o
tabiyetten perişanlık biçecek. Ama kim
Ruh'a ekerse, Ruh'tan sonsuz yaşam
biçecek. 9 İyilik yapmaktan bıkmayalım.
Çünkü yorulmazsak, vaktında biçecez. 10
Evet, böylelikle fırsatımız varken her
insana iyilik yapalım, ama en birinci
imanlılar hanesinden olanlara.
Değil sünnet, ama yeni kişilik
11
Bakın, size kendi elimle yazıyorum,
hem de ne kadar büyük harflerle.
12

O kişiler, hani dışarıdan iyi
görünmek istiyorlar, sizi zorla sünnet
etmeğe bakıyorlar, ne kadar Mesihin
haçı hatırına çeki çekmesinler. 13 Ama
sünnetli olanlar kendileri bile Allah
kanunu tutmuyorlar. Hayır, istiyorlar, siz
sünnet olasınız, onlar gene sizin
bedenlerinizle övünsünler. 14 Olamaz
öyle şey! Ben sade Rabbimiz İsa
Mesihin haçı ile övünecem; başka hiç bir
şeyle övünmem. Onunla dünya benim
için haça gerildi, ben de dünya için haça
gerildim. 15 Çünkü ne sünnetli olmak bir
şeydir, ne de sünnetli olmamak. Tek
önemli şey: yeniden doğmak. 16 Bu
prensibe göre yaşayanlara ve 'Allahın
İsrail'ine barış ve merhamet olsun.
17
Bundan sonra hiç kimse beni bir
daha üzmesin. Çünkü bedenimde İsa
Mesihin nişanlarını taşıyorum.
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18

Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesihin
merhameti sizin ruhunuzla birlikte olsun.
Amin.

11

EFESLİLER
Bölüm 1
1

Ben, Pavlus, Allahın isteğine göre
Mesih İsa'nın bir apostoluyum.
Efes kasabasındaki Mesih
sadikan kalan kutsallara:

İsa'ya

2

Babamız Allahtan ve Rab İsa
Mesihten size merhamet ve barış olsun.
Mesihteki ruh bereketleri
3

Rabbimiz İsa Mesihin Allahı ve
Babası mubarek olsun. O bizi Mesihte
bereketlemiştir, göklerde bulunan her bir
ruh bereketiyle:
4

Bizi dünya kurulmazdan önce
Mesihte seçti. Öyle ki, Onun gözünde
kutsal ve kusursuz olalım. 5 Önceden
sevgiyle kesin karar verdi ki, bizi
evlatlık olarak kendine kabul etsin. Bu,
İsa Mesih ile oldu. Evet, Onun isteğinin
tatlı niyeti buydu. 6 Öyle ki,
merhametinin şanı övülsün. O merhameti
de sevgili Oğlu'nda bize cömertçe verdi.
7

Onda, hani Onun kanıyla kurtuluş
buluyoruz, günahlarımıza af buluyoruz.
Evet, onun merhameti o kadar zengin
ki...! 8 Merhametini üzerimize bol bol
döktü. Yüksek bilgisi ve anlayışıyla 9
bize saklı planını açıkladı. Bu da, Onun
hoş maksadına uygundu, ve o maksadı
Mesih'te ortaya koydu: 10 istedi, bütün
zamanların dolmasını tertiplesin ve onun
için hem göklerde hem yeryüzünde her
şeyi Mesihte toplaştırsın.

Mesihte bir miras kazandık. Buna
Allah bizim için önceden kesin karar
verdi. Çünkü O, her şeye kendi isteğine
göre karar veriyor ve her şeyi de ona
göre düzüyor. 12 Öyle ki, biz Mesihe
önceden umut edenler, Onun şanına
övgü getirelim. 13 Önce hakikat olan
haberi, hani sizi kurtaran 'iyi haber'i
duydunuz. Hem de ona iman ettiniz.
Böylelikle Mesihte söz verilen Kutsal
Ruh'la mühürlendiniz. 14 O Kutsal Ruh
bize verildi, mirasımızın bir kaporası
gibi. Hani, belli olsun ki, Allah kendi
malını satın alacak. Öylelikle Onun
şanına övgü getirilsin.
Şükranlar ve dua
15
Ben de işittim, nasıl Rab İsa'ya iman
ediyorsunuz
ve
bütün
kutsalları
seviyorsunuz. 16 Onun için ben de dua
ederken sizi hatırladığım zaman, sizden
için hep şükür ediyorum. 17 Dua
ediyorum ki, şanlı Baba, Rabbimiz İsa
Mesihin Allahı, size anlayış ruhunu
versin, size aydınlanmak ruhunu versin,
öyle ki, Onu tanıyasınız. 18 Dua
ediyorum ki, yüreğinizin gözleri
aydınlansın. Öyle ki,...
... bilesiniz, nasıl bir umuda
çağrıldınız.
... bilesiniz, Allahın alacağı miras
ne kadar şanlı, ne kadar
kıymetlidir. Ve o miras kutsallardır.
19
... ve bilesiniz, bizim için, hani
iman edenler için, Allahın kudreti
nasıl da her şeyden büyüktür. Bu
kudret Onun kuvvetli işlerinde belli
oluyor.
20

Ve o kuvvet Mesihte belli oldu, ne
zaman Onu ölülerden diriltirdi ve ne
311
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zaman Onu göklerde kendi sağında
oturturdu. 21 Mesih, her türlü ruh
hükümeti, her türlü ruh gücü, her türlü
ruh kuvveti ve her türlü ruh
güdücülüğüdd ve başka her ne ad olursa
olsun, hepsinden yukarıdır. Hem de,
değil sade bu zamanda, ama gelecek
zamanlarda da. 22 Ve Allah her şeyi
Onun ayağının altına koydu. Ve herkesin
başı olsun diye, Onu kiliseye verdi. 23
Her meselede her şeyi dolduran
Mesihtir. Kilise de Onun bedenidir ve
Onun doluluğudur.

dd
'ruh hükümeti, ruh güçü, ruh kuvveti,
ruh güdücülüğü': Bu dört söz, gökteki varlıkların
arasındaki ayrı ayrı kategorileri gösteriyor.
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Bölüm 2
Ölümden yaşama
1

Siz suçlar ve günahlarınız içinde ölü
idiniz. 2 Bir zamanlar bunların yolunda
yürürdünüz. Bu dünyanın gidişine
uyardınız. Havadaki kuvvetlerin kralınaee
uyardınız. Aynı o ruha, hani şimdi
seslemeyenlerin içinde işliyor. 3 Hepimiz
de onların arasında beden tabiyetinin
istekleri içinde yaşardık. Bedenin
istediklerini ve fikrin istediklerini yerine
getirirdik. Tabiyetimiz öyle idi ki, aynı
öbür insanlar gibi. Allah bize
durmadakka kızardıff. 4 Ama Allah
merhametten yana çok zengindir. Çünkü
bize çok büyük sevgisini gösterdi. 5 Ne
vakıt suçlarımız içinde ölü idik, Allah
bizi Mesihle beraber diriltirdi (Evet,
merhamet ile kurtuldunuz). 6 Bizi
Onunla beraber diriltirdi, ve Onunla
beraber Mesih İsa'da göklerde oturturdu.
7
İstedi, Mesih İsa'da bize tatlılığını
göstersin, ve onunla gelecek zamanlarda
belli etsin, merhametten yana ne kadar
da zengindir. 8 Çünkü merhametten ve
iman ile kurtuldunuz. O da sizin
yaptığınız bir şey değil, Allahın bir
bahşişidir. 9 İyi işlerden için de
kurtulmadınız; öyle ki hiç kimse
övünmesin. 10 Çünkü biz kendimiz
Allahın işiyiz. İyi işler için Mesih İsa'da
yaratıldık. Allah o iyi işleri önceden
hazırladı, hep onlarla uğraşalım diye.
Mesihteki birlik
ee demek: 'Şeytana'
ff aslında: 'kızgınlığın evlatları idik'

Sözde 'sünnetli' olanlar - hani, o
sünnet ki, ellerle yapılıyor - milletlerden
olan sizlere 'sünnetsiz' diyorlargg.
Bedence milletlerden sayılan sizler de
hatırlayın ki, bir zamanlar ne idiniz:
12
- O vakıt Mesihten ayrı idiniz.
- İsrail halkından dışarı idiniz.
- Allah anlaşma yapıp kendi
sözünü vermişti; ama siz o
söze yabancı idiniz.
- Hiç bir umudunuz yoktu.
- Bu dünyada Allahsız idiniz.
13
Ama şimdi Mesih İsa'da siz bir vakıt
uzak olanlar Mesihin kanı ile yakın
oldunuz.
14

Çünkü O kendisi bizim barışımızdır.
Engeli kaldırdı, ayrılık duvarını yıktı.
Böylelikle iki halkı bir yaptı. 15 Çünkü
kendi bedeni ile düşmanlığı ortadan
kaldırdı. O düşmanlık da kanunun
buyrukları ve sıralarından gelirdi. İstedi
ki, kendisinde iki halktan tek bir yeni
insan yaratsın ve öylelikle barış getirsin.
16
Kendi haçı ile düşmanlığı paramparça
etti. Kendi haçı ile iki halkı bir beden
içinde Allahla barıştırdı. 17 Ve gelip hem
uzakta olan sizlere barış bildirdi, hem
yakın olanlara da barış bildirdi. 18 Çünkü
onun yoluyla ikimiz bir Ruhta fırsat
bulduk, Baba'ya yaklaşalım.
19

İşte, böylelikle artık yabancılar ve
misafirler değilsiniz. Ama kutsallarla
birlikte
vatandaşsınız,
Allahın
hanesindensiniz. 20 Evin köşe taşı İsa
Mesihin kendisidir. Temeli de apostollar
ve peygamberlerdir. Siz gene, onların
gg burada 'sünnetli' Yahudi demektir, 'sünnetsiz'
de Yahudi olmayan, hani 'Allahsız milletlerden'
demektir. Yahudiler bugüne kadar çocuklarını
sekizinci günde sünnet ediyorlar.
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314

üzerinde kuruluyorsunuz. 21 Bütün ev
Mesihte bir arada tutuluyor, Rabde
kutsal bir Allahevi olana kadar büyüyor.
22
Ve siz Mesihte hep birlikte öyle bir ev
yapılıyorsunuz ki, Allah orada Ruhuyla
oturuyor.

Bölüm 3
1

Bunun için ben Pavlus, sizin, hani
milletlerin hatırına Mesihin mapusçusu
oldum.
2

Siz herhalde duydunuz, Allah bana
nasıl bir vazife verdi: Onun merhametini
size idare edeyim. 3 Daha önce size
kısaca yazdım, hani Allah bana
doğrudan saklı şeyler açıkladı. 4 Bu
sözleri okudunuz mu, anlarsınız, ben
Mesihin saklı bilgisini ne kadar anladım.
5
Daha önceki kuşaklarda bu saklı şeyler
insanlara henüz açılmamıştı. Ama şimdi
Allah onları Onun kutsal apostollarına
ve peygamberlerine Ruhla açtı. 6 Bu
saklı bilgi de şuydu: 'iyi haber' yolu ile...
- milletler aynı mirası paylaşıyorlar,
- aynı bedenin parçalarıdır,
- Allah, Mesih İsa'da onlara da aynı
sözünü verdi.
7

Ben de bu 'iyi haber'in hizmetçisi
oldum. Allahın merhameti bana bu
vazifeyi bahşiş olarak verdi. Bu, Allah
kuvvetinin kudretli işlemesi ile oldu. 8
Ben bütün kutsalların en önemsizinden
de aşağıyım. Gene de bana bu merhamet
verildi,
milletlere
Mesihin
zenginliklerini bildireyim - ki onlara
aklımız ermiyor. 9 Eski vakıtlardan beri,
her şeyi yaratan Allahta saklı olan bir
bilgi vardı. Ve şimdi bana verildi,
314

açıklayayım, bu saklı bilgi nasıl işliyor.
10
Öyle ki, Allahın çok türlü bilgiliği
şimdiki zamanlarda belli olsun. Onu
göklerdeki ruh hükümetlere ve kuvvetli
ruhlara bildirmek için, Allah kiliseyi
kullandı. 11 Bu da Allahın sonsuz planına
uygundu, ve Rabbimiz İsa Mesihte o
planı yerine getirmiş oldu. 12 Mesihte,
hani Ona iman etmekle, var kurajımız ve
güvenimiz Allaha yaklaşalım. 13 Onun
için sizden rica ediyorum: ben sizin
hatırınıza çeki çekersem de, gene de
vazgeçmeyin. Çünkü o çekiler sizin için
bir şereftir.
Efesliler için bir dua
14

Evet, Baba'nın önünde diz çökerim,
(Ne de olsa, göktekiler, hem
yerdekiler, bütün hanesi Onun adını
taşıyor): 16 Onun şanı o kadar zengin ki...
O size versin,
- Onun Ruhuyla içten kudretle
kuvvetlenesiniz. 17 O zaman
iman yoluyla Mesih yüreklerinizde
oturacak.
- Ve dua ediyorum ki, sevgide kök
salasınız ve temel tutasınız.
18
- Dua ediyorum ki, bütün kutsallarla
beraber iyi gibi anlayasınız,
Mesihin sevgisi ne kadar geniş, ne
kadar uzun, ne kadar yüksek ve ne
kadar derindir. 19 (Aslında Mesihin
sevgisi anlayışımızı geçiyor). O
vakıt Allahın bütün doluluğu ile
dolacağınız.
15

20

Evet, var Biri, ne dilersek, ya da ne
düşünürsek, bunlardan daha fazlasını,
hem de çok çok daha fazlasını yapabilir.
Bunu
içimizde
işleyen
kuvvetle
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yapabilir. 21 İşte, Ona kilisede Mesih
İsa'yla kuşaktan kuşağa, sonsuzlara
kadar şanlar olsun. Amin.

göklerden daha yükseğe çıktı - o ikisi
aynı kişidir. Maksat, her şeyi dolduran O
olsun.)
11

Bölüm 4
Mesihin bedeninde birlik
1
İşte bunun için, Rabbin mapusçusu
olan ben size yalvarırım: öyle yaşayın ki,
aldığınız davete layık olasınız! 2 Tam bir
alçakgönüllülükle, tatlılıkla ve sabırla
yaşayın. Sevgide birbirinizi taşıyın. 3
Uğraşın, aranızda barışıklık ve bağlılık
olsun ve öylelikle Ruhun birliğini
koruyasınız:
4
Tek bir beden vardır ve
tek bir Ruh vardır,
nasıl da tek bir umuda
çağrıldınız.
5
Tek bir Rab vardır,
tek bir iman vardır,
tek bir vaftiz vardır,
6
Ve tek bir Baba Allah vardır. O da
her şeyin üstündedir, her şey ile
beraberdir ve her şeydedir.

Mesihin bedeninde farklılık
7

Ama
Mesih
her
birimize
merhametinden verip derece derece
vergiler dağıtırdı. 8 Onun için şöyle
deniliyor :
"Ne vakıt yukarıya çıktı,
Mapusluğu mapusa attı,
Ve insanlara bahşişler dağıtırdı
9
(Şimdi - şu 'yukarıya çıktı' lafı
herhalde demek istiyor ki, o aynı
zamanda aşağı taraflara, hani dünyaya
inmişti. Yoksa, ne anlamı olabilir ki? 10
Evet, kim aşağı indi ve kim bütün

Ve O,
kimi kişileri apostol olarak verdi,
kimi kişileri peygamber olarak verdi,
kimi kişileri müjdeci olarak verdi, ve
kimi kişileri de çoban ve muallim
olarak verdi.

12

Bu kişiler kutsalları hazırlayacaklar,
hizmet edip işlesinler ve böylelikle
Mesihin bedenini ilerletirsinler.
13

En sonunda ...
- hepimiz imanın birliğine erişecez,
- Allahın Oğlu'nu iyi gibi tanıyacaz,
- yetişmiş insanlar olacaz ve
- Mesihin doluluğunun tam
ölçüsüne varacaz.

14

O dereceye geldik mi, artık ufak
kızanlar olmayacaz. Dalgalar bizi sağa
sola dağıtırmayacak. Her öğretiş bizi
rüzgâr gibi öteye beriye üflemeyecek
(çünkü
var
insanlar
aldatırmaya
bakıyorlar,
kurnazlıkla
kapan
kuruyorlar). 15 Ama biz lazım hakikatı
sevgi ile konuşalım, ve böylelikle
Mesihe taraf büyüyelim. Her meselede
baş olan Odur. 16 Bütün beden Ondan
fırsat alıyor. Hani şöyle: bağlı olan her
parça bir şey katıp bedeni bir arada
tutuyor ve birleştiriyor. Her bir parça tek
tek tertipli işliyor. Böylelikle bütün
beden
kendi
kendini
sevgide
büyütürüyor ve yetiştiriyor.
Aydınlığın evlatları
17
Onun için şunu diyorum ve Rab'de
şahitlik yapıyorum: siz artık Allahsız
milletler
gibi,
boş
düşüncelerle
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yaşamayın. 18 Onların anlayışı karanlık
oldu. Onların içi o kadar düşüncesizlikle
dolu ki, yürekleri de o kadar sert olmuş
ki, Allahın yaşamına yabancıdırlar. 19
Duygusuz olup kendilerini dizginsiz bir
hayata verdiler. Açgözlülükle türlü türlü
pis işler yaparlar.
20

Ama siz Mesihi öyle öğrenmediniz!
Çünkü herhalde Ondan için duydunuz
ve İsa'daki hakikatı size şöyle
öğretirdiler: 22 Eski hayatınızdan için hani eski insanı soyasınız (eski insan da
aldatırıcı isteklerle çürüyüp gidiyor). 23
Akıl ve düşüncede yeni olasınız. 24 Ve
yeni insanı giyiyesiniz (yeni insan da
öyle yaratıldı ki, asıl doğruluk ve
kutsallıkla Allaha benziyor).
21

25

Onun için bütün yalancılığı bir tarafa
atın. 'Herkes komşusuna hakikatı
konuşsun', çünkü biz birbirimizin
parçalarıyız. 26 Kızdığın vakıt günah
işleme. Güneş senin kızgınlığının
üzerine batmasın. 27 Şeytana fırsat
vermeyin. 28 Kim eskiden çalmışsa artık
çalmasın. Onu yapacağına işlesin, kendi
elleri ile iyi olanı yapsın. Öyle ki, elinde
avucunda olsun, neyi muhtaç olanlarla
paylaşsın.
29

Ağzınızdan hiç edepsiz bir laf
çıkmasın. Sesleyenlere ne lazımsa,
onlara kuvvet veren ne ise, onlara fayda
getiren ne ise, sade öyle şeyleri konuşun.
30
Allahın Kutsal Ruh'unu da üzmeyin. O
Ruh ile kurtuluş gününe kadar
mühürlendiniz. 31 Her türlü acılık, her
türlü öfke ve kızgınlık, her türlü
bağırmak çığırmak ve sövmekten, ve her
türlü kötülükten kendinizi temizleyin. 32
Birbirinize karşı iyi yürekle ve yavaş
316
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davranın. Allah size Mesihte nasıl af
ettiyse, siz de öyle birbirinizi af edin.

Bölüm 5
1

Onun için Allahın sevgili evlatları
olarak, Onu örnek alın. 2 Mesih kendini
bizim için verdi. Allaha bir adak ve
kurban oldu, Ona hoş bir koku oldu. İşte,
siz de öylelikle sevgi yolunda yürüyün.
3

Aranızda zinanın, her türlü pisliğin ve
açgözlülüğün
lafı
bile
olmasın.
Kutsallara öyle yakışır. 4 Hem de, ne
çirkeflik, ne boş laflar, ne de kaba
maytaplar olmasın. Öyle şeyler layık
değil. Onun yerine Allaha şükür etmek
olsun. 5 Çünkü şunu kesin bilin: ne
zinacının, ne miskin düşünen kişinin, ne
de hiç bir açgözlünün (ki, o aslında puta
tapmaktır), evet, Mesihin ve Allahın
krallığında öylesinin mirası olmayacak. 6
Hiç kimse sizi boş laflarla aldatırmasın.
Çünkü tam öyle işlerden için Allahın
öfkesi seslemeyen kişilerin üzerine
gelecek. 7 Onun için onlara sokulmayın.
8

Çünkü bir zamanlar karanlık idiniz,
ama şimdi
Rab'de
aydınlıksınız.
Aydınlığın evlatları gibi de yaşayın. 9
Çünkü aydınlığın yemişi her türlü iyilik,
doğruluk ve hakikattır. 10 Her şeyi
deneyin, acaba Allahı memnun ediyor
mu diye? 11 Karanlığın işleri faydasız
şeylerdir. Siz onlara katılmayın; tam tersi
- onları açığa çıkarın. 12 Onlar saklıda ne
işler yapıyorlarsa, onu anlatırmak bile
ayıptır. 13 Ama ne vakıt aydınlığa
çıkarılırsa, her şey açık açık görülüyor. 14
Ve görünen ne varsa, aydınlıktır. Onun
için şöyle diyor:
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'Ey sen uykucu! Uyan!
Ölülerden diril,
Ve Mesih sana şafak verecek.'
15

Öyle ise dikkat edin, nasıl
yaşıyorsunuz. Değil akılsız insanlar gibi,
ama akıllı insanlar gibi. 16 Vaktınızı iyi
kullanın, çünkü günler kötüdür. 17 İşte,
aptal olmayın, Allahın istediği nedir
anlayın. 18 Şarapla sarfoş olmayın; o
edepsiz bir şeydir. Onun yerine Kutsal
Ruh'la dolu olun. 19 Birbirinize
mezmurlarla,
ilahilerle
ve
ruh
türküleriyle konuşun. Yüreğinizle Rabbe
şarkılar ve melodiler söyleyin. 20 Allaha,
hani Baba'ya, Rabbimiz İsa Mesihin
adında her daim her meselede teşekkür
edin.
21

Mesihten korkup birbirinizi sesleyin!

22

Ey
karılar!
Rabbi
nasıl
sesliyorsunuz, kocalarınızı da aynı öyle
sesleyin. 23 Çünkü erkek karısının
başıdır; aynı nasıl Mesih de kilisenin
başıdır. O kendisi bedenin kurtarıcısıdır.
24
Ve kilise Mesihi nasıl seslerse, karılar
da kocalarını her meselede öyle
seslesinler.
25

oluyor. 29 Çünkü olamaz bir kişi kendi
bedenini sevmesin. Hayır, herkes onu
besliyor, herkes ona dikkat çeviriyor.
Evet, Mesih de kiliseye aynı öyle
bakıyor. 30 Çünkü biz de Onun bedeninin
parçalarıyız.
31
'Bu sebeble erkek anasını ve
babasını brakacak,
karısına bağlanacak ve
ikisi bir beden olacak.'
32
Bu çok büyük ve saklı bir meseledir.
Çünkü ben bunu Mesih ve kiliseden için
söylüyorum. 33 Gene de, aranızda her bir
adam kendi karısını kendisi gibi sevsin.
Kadın da kocasına itibar etsin.

Ey kocalar! Mesih kiliseyi sevdi ve
onun için kendi canını verdi. Siz de
karılarınızı tıpkı öyle sevin! 26 Mesih
bunu yaptı, kiliseyi su ile, hani sözü ile,
yıkayıp paklasın ve öylelikle kutsal
kılsın. 27 İstiyor, kiliseyi çok şanlı olarak
kendi yanına alsın. İstiyor, kilisenin
üstünde hiç bir leke, hiç bir buruşukluk,
hiç öyle bir şey olmasın. Hayır, istiyor,
kilise kutsal ve kusursuz olsun. 28 İşte,
kocalar da kendi karılarını öyle
sevsinler, sanki kendi bedeni imiş gibi.
Kendi karısını seven, kendini sevmiş

Bölüm 6
1

Ey kızanlar! Ananızı ve babanızı
Rab'de sesleyin; çünkü bu doğru bir
şeydir.
2
'Ananı ve babanı sayacaksın'
(burada Allah sefte bir şey buyurup
aynı zamanda şöyle bir söz
veriyor):
3
'Öyle ki, iyi yaşayasın ve
yeryüzünde ömrün uzun olsun.'
4

Ey
babalar!
Kızanlarınızı
kızdırmayın. Onları Rabbin terbiyesi ve
nasıhatları ile büyütürün.
5

Ey hizmetçiler! Bedence sizin
efendileriniz olanları sesleyin. Korku ve
titremekle, temiz bir yürekle, sanki
Mesihi seslermiş gibi sesleyin. 6 Değil
onların gözüne girmek için, hani sade
onların gönlünü yapasınız, ama Mesihin
hizmetçileri gibi, Allahın istediğini
yürekten yapın. 7 Sanki insanlara değil
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de, Allaha hizmet edermiş gibi, iyi bir
niyetle hizmet edin. 8 Çünkü bilesiniz,
herkes hangi iyi iş yapmışsa, onu
Rab'den görecek, hem hizmetçi, hem de
serbest kişi.
9

Ey efendiler! Siz de onlara öyle
yapın. Artık korkuturmaktan vazgeçin.
Çünkü bilesiniz, sizin efendiniz de,
onların efendisi de göktedir. Ve Onda
insan ayırmak hiç yoktur.
10

En sonunda, Rab'de kuvvetli olun,
Onun güçlü kudretini alın. 11 Allahın
bütün silahlarını kuşanın ki, Şeytanın
oyunlarına karşı sağlam durasınız. 12
Çünkü bizim muharebemiz et ve kana
karşı değildir. Ama bu karanlığın ruh
hükümetlerine, ruh güçlerine ve bu
dünyanın ruh kuvvetlerine karşıdır.
Göklerdeki kötü ruhlarahh karşıdır. 13
Onun için, Allahın bütün silahlarını
kaldırın. Öyle ki, kötü günde karşı
koyabilesiniz, ve her şeyi yaptıktan
sonra sağlam durasınız:
14

- Onun için belinizi hakikatla
kuşatın.
- Göğüslük olarak doğruluğu
takın.
15
- Ayaklarınıza da hazırlığı
giyiyin: barış haberini
yaymaya hazır olasınız.
16
- Bunların hepsinden başka,
iman kalkanınıii elinize
alın.
Onunla kötü olanın bütün ateşli
oklarını söndürebilirsiniz.
17
- Kurtuluş kasketini de takın.
- Ve Ruhun kılıcını, hani Allahın
hh demek: 'Şeytan ve onun kötü ruhları'
ii kalkan: 'щит' (muharebelerde askerin eline
aldığı kapak gibi bir koruryucu tahta ya da demir)
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sözünü, alın.
Her zaman her türlü yalvarmakla ve
dilemekle Ruhta dua edin. Bunu yapmak
için uyanık durun, bütün kutsallar için
durmadakka yalvarın.
18

19

Benim için de dua edin, bana sözler
verilsin. Ne zaman ağzımı açarsam, saklı
olan 'iyi haber'i kurajla bildireyim. 20
Onun hatırına ben zincirlere vurulmuş
bir diplomat oldum. Dua edin ki, ben bu
'iyi haber'i anlatırırken, onu nasıl lazımsa
yapayım, hani kurajla.
Son selamlar
21

Ama nasıl olduğumu ve ne yaptığımı
bilesiniz diye, Tihikus size her şeyi
anlatıracak. O sevdiğimiz bir kardeş ve
Rabde sadikan bir hizmetçidir. 22 Ben de
onu bu iş için size yolladım, hani bizden
için öğrenesiniz. O da sizin yüreğinize
kuraj versin.
23

Kardeşlere Baba Allahtan ve Rab İsa
Mesihten barış ve sevgi ve iman olsun. 24
Kim Rabbimiz İsa Mesihi candan
severse, onların hepsine merhamet olsun.

FİLİPİLİLER

geliyor; öyle ki, Allah şanlansın ve
övülsün.
Pavlus'un mapusçuluğu

Bölüm 1
1

Mesih İsa'nın hizmetçileri olan
Pavlus ve Timoteyus,
Filipi kasabasında bulunan Mesih
İsa'daki bütün kutsallara, hem de
güdücülere ve görevlilere:
2

Babamız Allahtan ve Rab İsa
Mesihten size merhamet ve barış olsun.
Şükürler ve dua
3

Ne vakıt sizi aklıma getirirsem,
Allahıma şükür ediyorum. 4 Hepiniz için
her ne zaman dua edersem, sevinçle dua
ediyorum. 5 Çünkü iyi haber meselesinde
birinci günden, ta şimdiye kadar ortak
oldunuz. 6 Sizde iyi bir iş Başlattıran,
onu Mesih İsa'nın gününe kadar
tamamlayacak, ondan eminim.
7

Var benim hakkım, hepinizden için
öyle düşüneyim, çünkü yüreğimdesiniz.
Hepiniz benimle birlikte merhamet
ortaklarısınız: hem mapusluğumda, hem
de
iyi
haberi
kollamak
ve
kuvvetleştirmek işinde. 8 Çünkü Allah
şahidimdir, nasıl Mesihin sevgisi ile
hepinize hasret kaldım.
9

Ve dua ediyorum ki, bilgide ve her
türlü anlayışta sevginiz gittikçe artsın. 10
Öyle ki, daha yüksek şeyler nedir
deneyesiniz ve Mesihin gününe kadar
dürüst ve kusursuz kalasanız. 11 Ve
doğruluğun yemişi ile dopdolu olasanız.
O yemiş de İsa Mesihle meydana

12

Şimdi, kardeşlerim, istiyorum şunu
bilesiniz: başıma gelen şeyler sebep
oldu, 'iyi haber' daha çok yayılsın. 13
Öyle ki, saraydaki bütün koruma
askerleri ve herkes de öğrendi, hani ben
Mesihin hatırına mapusa düştüm. 14
Kardeşlerin çoğu da, mapusa düştüğüm
için, Rabbe güveniyorlar. Artık daha
büyük bir kurajla Allahın haberini
korkmadan anlatırıyorlar.
15

Tabii, var birtakım kişiler, İsa'yı
anlatırıyorlar kıskançlık ve çekişme
olsun diye. Ama var gene kişiler, iyi
niyetle anlatırıyorlar. 16 Onlar onu
sevgiden için yapıyorlar. Biliyorlar ki,
bana vazife verildi, 'iyi haber'i
koruyayım diye. 17 Ama öbürler Mesihi
anlatırıyorlar değil temiz bir yürekle,
ama kendilerini yükseltirsinler diye.
Sanıyorlar ki, mapusluğumda bana zarar
verecekler. 18 Fark etmez! Ama gösteriş
için, ama hakikatla, yeter ki, Mesih
anlatırılsın. Evet buna seviniyorum,
sevinecem de.
19

Çünkü biliyorum, bu bana kurtuluş
getirecek. Hani sizin dualarınızla ve İsa
Mesihin Ruhunun yardımı ile kurtuluş
getirecek. 20 Hiç bir meselede rezil
olmayacam. Her zaman olduğu gibi
şimdi de öyle: ama yaşamakla ama
ölmekle, Mesih benim bedenimde
şanlanacak. Bütün kurajımla bunu
bekliyorum ve buna umut ediyorum. 21
Çünkü benim için yaşamak Mesih
demektir, ölmek de kâr demektir. 22 Ama
eger bu bedende yaşamaya devam
319
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edersem, bu benim için işlemek ve yemiş
vermek demektir. Ve artık şaşırdım,
hangisini seçeyim. 23 İki taraftan
sıkıştırılıyorum: bir tarafta istiyorum
ayrılayım ve Mesihle birlikte olayım,
çünkü bu çok daha iyidir. 24 Gene de,
daha büyük ihtiyaç var, bedende devam
edeyim sizden için. 25 Eminim ki,
kalacam ve hepinizle devam edecem.
Öyle ki, imanda büyüseniz ve
sevinesiniz. 26 Ve size döndüğüm zaman,
benimle daha fazla Mesih İsa'da
övünesiniz.
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27

Yalnız, Mesihin 'iyi haber'ine layık
yaşayın. Öyle ki, gelip sizinle görüşsem
de, sizden uzak kalsam da, sizden için
şunu duyuyayım: bir ruhta sağlam devam
edesiniz. Ve 'iyi haber'in imanı için tek
bir anlayış içinde ve hep birlikte
uğraşasınız. 28 Ama size karşı gelenler
sizi hiç korkuturmasın. O vakıt sizin
kurajınız bir nişan olacak: onlar için
perişan olacaklarına, ama sizin için
kurtulacağınıza bir nişan olacak. Bu iş
de Allahtandır. 29 Çünkü size verildi ki,
değil sade Mesihe iman edesiniz, ama
onun hatırına çeki de çekesiniz. 30 Bende
ne güreşmek görmüştünüz, ve şimdi de
duydunuz gene var, aslında aynısı sizde
de var.

6

Bölüm 2

12

Mesihin örneği
1

Madem Mesihte kuraj almak var,
sevgiden
avutulmak
var,
Ruh'ta
beraberlik var, yumuşak yürek ve acımak
var, 2 madem öyle, aynı fikirde olun,
aynı sevgide devam edin, bir ruhta
birleşin, tek bir maksat için işleyin ve
böylelikle sevincimi tamamlayın. 3 Hiç
bir şeyi çekişmekle ya da boş övünmekle
yapmayın.
Ama
her
biriniz
alçakgönüllülükle
başkalarını
kendisinden daha önemli saysın. 4
Bakmayın sade kendi işinizi bitiresiniz,
başkalarının işini de bitirin.
5

İsa Mesihte nasıl bir düşünce vardı,
aynısı sizde de olsun:

O, Allah özüne sahipti, ama gene de
düşünmedi, Allahla aynı olmak en
büyük şeydir diye.
7
Ama kendini döktü, demek köle
özünü aldı ve Onun benzeyişi
insanların benzeyişi oldu.
8
Değil sade Onun şekli insana benzer
olsun, o kendini alçaltırıp ölecek
kadar sesledi. Hem de haçta ölecek
kadar sesledi.
9
Onun için Allah Onu çok fazla
yükseltirdi. Ona bütün adlardan
daha yüksek bir ad verdi.
10
Öyle ki, hem gökte olanlar, hem
yeryüzünde olanlar, hem de yerin
altında olanlar, İsa adına herkes diz
çöksün.
11
Ve her bir dil Baba Allahı şanlamak
için açık açık desin ki: 'İsa Rabdır'.
İşte, sevgililer, siz her daim
seslerdiniz. Ama değil sade ben varken,
ben şimdi yokken daha da fazla uğraşın,
kurtuluşunuzu korku ve titremekle
bitiresiniz. 13 Çünkü içinizde işleyen
Allahtır. Kendi istediği gibi olsun diye,
hem istek uyantıran, hem de işleyen
Odur.
Aydınlık olmak
14

Her şeyi mırmırdanmadan ve
15
kırkılmadan yapın.
Böylelikle
kusursuz ve karışıksız Allah evlatları
olasınız. Bu eğri ve sapık halkın içinde
kabahatsız olasınız. Onların ortasında siz
gökteki yıldızlar gibi parlıyorsunuz. 16
Yaşam sözünü sıkı tutun. Öyle ki,
Mesihin
gününde
fırsatım
olsun
övüneyim, hani boşuna koşmadım,
boşuna uğraşmadım diye. 17 Ama belki
de benim kanım, bir adak şarabı gibi
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dökülecek, sizin imanınıza bir kurban ve
hizmet olsun diye. Gene de sevinecem,
hem de sevincimi hepinizle paylaşacam.
18
Siz de aynı öyle sevinesiniz ve
sevincinizi benimle paylaşasınız.
Timoteyus ve Epafroditus

322

Rab'de büyük sevinçle karşılayın. Onun
gibi adamlara çok saygı gösterin. 30
Çünkü Mesihin işi için ölüm derecesine
gelmişti. Bana yaptığınız hizmetinizde
ne eksiklik kaldıysaydı, o tamamlamaya
kalktı. Ve o iş için kendi canını
korkunçluğa attı.

19

Ama Rab İsa'da umut ediyorum,
tezde size Timoteyus'u yollayayım. Ve
sizden için haber aldım mı, içim rahat
etsin. 20 Çünkü ondan başka hiç kimsem
yok, benimle aynı fikirde olsun ve sizin
halinize candan merak etsin. 21 Çünkü
hepsi
bakıyorlar,
kendi
işlerini
bitirsinler, değil Mesih İsa'nın işlerini. 22
Ama Timoteyus'tan için haberiniz var,
hani denenmiş biridir. Bir kızan
babasına nasıl hizmet ederse, o da 'iyi
haber'i yaymakta bana öyle hizmet etti. 23
Onun için, benimle ne oluyor ne gidiyor
diye öğrendim mi, umut ediyorum, onu
hemen size yollayayım. 24 Ve Rab'be
güveniyorum, ben kendim de tezde
gelecem.
25

Hem de düşündüm ki, lazım size
Epafroditus'u göndereyim. Siz ona
vazife verdiniz, haberci ve benim
muhtaçlığıma hizmetçi olsun. O bana bir
kardeş, iş arkadaşı ve ruhça bir asker
arkadaşı oldu. 26 Çünkü hepinizi özledi
ve sizden için sıkıldı, hani duydunuz
kendisi hastalandı diye. 27 Ve sahiden de
ölüm derecesinde hasta idi. Ama Allah
ona merhamet etti. Ve böylelikle değil
sade ona, bana da merhamet etti. Yoksa
arka arkaya kahırlanacaydım. 28 Onun
için baktım, onu size daha tez
yollayayım,
onu
tekrar
görünce
sevinesiniz. Ben de size artık o kadar
sıkılmayayım diye. 29 Onun için onu
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Bölüm 3
Beden şeylere güvenmemek
1

Son olarak, kardeşlerim, Rab'de
sevinin. Aynı şeyi bir daha yazmaktan
çekinmiyorum. Siz de daha emin
olasınız.
2

Kollayın kendinizi köpeklerden,
kollayın kendinizi kötülük işleyenlerden,
kollayın kendinizi kasaplardanjj. 3 Çünkü
asıl sünnetli olanlar biziz. Biz ki, Allaha
ruhta hizmet ediyoruz, Mesih İsa'da
seviniyoruz ve beden şeylere de
güvenmiyoruz. 4 Aslında benim fırsatım
var, beden şeylere güveneyim. Başkaları
beden şeylere güvenmeye düşünseler,
ben daha da fazla güvenebilirdim: 5
Sekiz günlük iken sünnet oldum, İsrail
halkındanım,
Benyamin
cinsinden,
İbranilerin İbranisi. Kanun dersen, Ferisi
idim. 6 Allah için kıskançlık dersen,
kiliseye eziyet eden biri idim. Kanundan
gelen doğruluk dersen, kusursuzdum.
7

Ama benim için kâr olan şeyleri,
Mesihin hatırına hepsini zarar saydım. 8
jj
Pavlus burada bazı incil muallimlerden
için konuşuyor. Onlar Pavlus'un kurduğu kiliseleri
gezip oradaki kardeşleri 'Lazım sünnet olasınız'
diye mecbur etmeye kalktılar. Ama bu mesele
kesin olarak Yeruşalim apostollar toplantısında
çözülmüştü (bknz.: Elçi 15:1-35).
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Mesih İsa'yı, Rabbimi tanımak en yüksek
şeydir. Ve işte, Onun hatırı için artık
herşeyi zarar sayıyorum. Onun hatırına
her bir şeyi kaybettim, herşeyi bokluk
sayıyorum, sade sade Mesihi kazanayım
diye. 9 Onun içinde bulunmak istiyorum.
Değil kanundan gelen bir doğruluk olsun
bende, ama Mesihe iman etmekten gelen
bir doğruluk. Allahtan gelen ve imana
bağlı olan bir doğruluk olsun bende. 10
Onu tanıyayım ve Onun dirilişinin
kuvvetini de anlayayım, ve Onun
acılarına ortak olmak neymiş öğreneyim,
Onun ölümünde ona benzer olayım. 11
Ve böylelikle ölülerin dirilişine varayım.
İmanda ileri koşmak
12
Değil ben onu zaten almışım ya da
tastamam olayım. Ama o tarafa
koşuyorum, onu kazanayım diye, aynı
nasıl Mesih beni kazandıysa. 13
Kardeşler, ben kendimi henüz onu
kazanmış biri saymıyorum. Ama şunu
yapıyorum: geride kalan şeyleri unutup
önümdeki şeylere uzanıyorum. 14 Allah
bizi Mesih İsa'da yukarıya çağırdı. Bu
madalya için nişana doğru koşuyorum.
15
Onun için, biz yetişmiş olanlar,
böyle düşünelim. Ama başka türlü
düşünürseniz, Allah size onu da açık
edecek. 16 Biz de ne dereceye varmışsak,
o dereceye göre yaşayalım.
17

Kardeşler, beni örnek alın. Ve bizim
örneğimize göre yaşayanlara dikkat edin.
18
Çünkü bir sürü kişiler var, size
onlardan için çok defa anlatırdım. Ve
şimdi
size
gene
gözyaşlarla
anlatırıyorum: onlar Mesihin haçının
düşmanlarıdır. 19 Onlar en sonunda
perişan olacaklar. Onların Allahı

tumbaklarıdır. Yeryüzündeki şeyleri
20
düşünüyorlar.
Ama
bizim
vatandaşlığımız
göktedir.
Oradan
kurtuluşumuzu bekliyoruz; o da Rab İsa
Mesihtir. 21 Onun kuvveti o kadar büyük
ki, her şeyi yenebilir. Ve o kuvvetle
bizim zayıf bedenlerimizi kendi şanlı
bedenine benzer edecektir.
Bölüm 4
1

İşte onun için, benim sevgili
kardeşlerim, özlediğim kardeşlerim,
benim sevincim ve başımın tacı, Rab'de
sağlam durun, sevgililer.
2

Evodiya ve Sintihe'ye yalvarırım,
Rab'de aynı fikirde olsunlar. 3 Sana da
yalvarırım, ey hakikat hizmetçi arkadaş,
o kadınlara yardım et. Onlar benimle,
Klement'le ve başka iş arkadaşlarımla
birlikte 'iyi haber'de işlediler. Adları
yaşam kitabında yazılıdır.
4

Her zaman Rab'de sevinin. Bir daha
söyleyecem: sevinin. 5 Herkes görsün, ne
kadar yavaşsınız. Rab yakındır. 6 Hiç bir
şey için fesfese etmeyin. Ama her bir şey
için dua ile ve yalvarmakla ve teşekkür
etmekle istediğinizi Allaha bildirin. 7 O
vakıt Allahın barışı İsa Mesihte sizin
yüreklerinizi
ve
düşüncelerinizi
kollayacak; ve o barış her anlayıştan
daha yüksektir.
8

Son olarak, kardeşlerim: hakikat,
saygın, doğru, pak, hoş olan, iyi
konuşulan şeyleri, ve güzel tabiyetli,
övülecek ne varsa, işte böyle şeyleri
düşünün. 9 Benden ne öğrenmişseniz,
benden ne almışsanız, benden ne
duymuşsanız ve bende ne görmüşseniz,
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onu yapın. Ve barış Allahı sizinle
olacak.
Yardımları için teşekkür
10

Ama Rab'de çok sevindim. Çünkü en
sonunda gene beni düşünmüşsünüz.
Sahi, önceden de beni düşündünüz, ama
fırsatınız yoktu. 11 Bunu söylemiyorum,
ihtiyacım var diye. Çünkü her vaziyette
memnun olmayı öğrendim. 12 Az ile
idare etmeyi de bilirim, bolluk içinde
yaşamayı da bilirim. Saklı bir şey
öğrendim: her durumda, her vaziyette
yaşamak. Tok olmayı hem de aç olmayı,
bolluk içinde yaşamayı hem de
yoksulluk çekmeyi öğrendim. 13 Bana
kuvvet veren Biri var - onun yardımıyla
her şeyi yapabilirim.
14

Gene de sıkıntılarımda benimle
paylaştınız; o da çok iyi oldu. 15 Siz de,
ey Filipililer, biliyorsunuz ki, ne vakıt en
evel Makedoniya'dan ayrılıp 'iyi haber'i
yaydım, sizden başka hiç bir topluluk
almak vermek meselesinde benimle
paylaşmadı. 16 Çünkü ben Selanik'te iken
bile, muhtaçlığıma göre bana birkaç defa
bahşiş gönderdiniz. 17 Değil canım
bahşişe çeksin. Ama canımın istediği,
bol bol yemiş veresiniz, o da sizin
hesabınıza yazılsın. 18 Ama ben her şeyi
tamamına aldım. Artık bolluk içindeyim.
Epafroditus'tan
sizin gönderdiğiniz
şeyleri aldım ve artık hiçbir eksiğim yok.
Onlar hoş bir koku, makbul ve Allahı
memnun eden bir kurban oldu. 19 Benim
Allahım da her ihtiyacınızı Mesih
İsa'daki
zengin
şanlılığına
göre
karşılayacak.
20

Şimdi, Allahımız ve Babamıza
sonsuzluğa kadar şanlar olsun. Amin.
324
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Son selamlar
21

Mesih İsa'da bütün kutsallara selam
edin. Benimle birlikte olan kardeşler
selam gönderiyorlar. 22 Bütün kutsallar,
ama en fazla emparatorun evinde
olanlar, size selam gönderiyorlar.
23

Rab İsa Mesihin merhameti sizin
ruhunuzla birlikte olsun.

Babamız Allahtan size merhamet ve
barış olsun.

her meselede memnun edesiniz, her iyi
işte yemiş getiresiniz ve Allah bilgisinde
büyüyesiniz. 11 Bunun için, Rabbin şanlı
kudretine
göre,
bütün
güçle
kuvvetlenesiniz. Öyle ki, her şeye
sevinçle,
dayanmakla
ve
sabırla
katlanasınız. 12 Ve Baba'ya şükür
edesiniz, kutsallara aydınlık içinde bir
miras verdi diye. Bize de o mirastan bir
pay verdi. 13 Çünkü O bizi karanlık
devletinden sevgili Oğlunun krallığına
geçirdi.14 Onda kurtuluşumuz var,
günahlarımıza af var.

Şükürler ve dua

Mesihin büyüklüğü

KOLOSELİLER
Bölüm 1
1

Pavlus, Allahın isteğine göre İsa
Mesihin bir apostolu, ve kardeşimiz
Timoteyus,
2

Kolose
kasabasında
bulunan
kutsallara ve sadikan kardeşlere:

15

Ve O,
- görünmez Allahın görüntüsüdür.
- bütün yaradılışın ilk doğanıdır.
16
Çünkü Onun eliyle her şey
meydana getirildi:
- hem göklerdeki, hem de
yeryüzündeki şeyler;
- hem görünen, hem de görünmeyen
şeyler;
- ruh krallıkları ve güdücülükleri, ruh
hükümetleri ve güçleri.
Evet, her şey Onun eliyle yapıldı ve
her şey Onun için yapıldı.
17
O, her şeyden öncedir.
Ve Onda herşey bir arada
tutuluyor.
18
O, aynı zamanda bedenin,
hani kilisenin başıdır.
O, başlattırandır.
O, ölülerden ilk doğandır.
Öyle ki, kendisi her meselede
birinci yer alsın.
19
Çünkü Baba razı geldi,
bütün doluluğu Onda bulunsun,

3

Allaha, hani Rabbimiz İsa Mesihin
babasına,
her
vakıt
sizin
için
yalvarıyoruz ve şükür ediyoruz. 4 Çünkü
duyduk, Mesih İsa'ya imanınız var ve
bütün kutsallara karşı sevginiz var. 5 Bu
iman ve sevgi, sizin için gökte saklı olan
bir umuttan geliyor. Siz hakikat
haberinde, hani 'iyi haber'de, o umuttan
için daha önce işittiniz. 6 O haber size
kadar erişti. Onu işittiniz ve Allahın
merhametini hakikatta anladınız. Ve o
günden beri o haber, bütün dünyada
olduğu gibi, sizde de yemiş getiriyor ve
yayılıyor. 7 Siz onu Epafras'tan
öğrendiniz. O, sevgili bir hizmetçi
arkadaşımızdır. Bizim yerimizde iş
yapan Mesihin sadikan bir hizmetçisidir.
8
O bize Ruh'tan gelen sevginizden için
haber getirdi.
9

Ne vakıt sizden için duyduk, o
günden beri hiç durmadan sizin için dua
ediyoruz. Yalvarıyoruz, bütün bilgilik ve
ruh anlayışıyla dolasınız ve Onun
istediği nedir bilesiniz. 10 Öyle ki, Rabbe
layık olarak yaşayasınız. Demek, Onu
325
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20

ve Onun eliyle
her şeyi kendisi ile barıştırsın:
hem yeryüzünde
hem de gökte olan şeyleri.
O, haçındaki kanı ile barış getirdi.

326
tamamlanmış olarak teslim edelim. 29
İşte, ben bu maksat için işliyorum. Onun
kuvveti içimde o kadar fazla işliyor ki,
ben o kuvvetten alıp uğraşıyorum.
Bölüm 2

21

Siz bir zamanlar kötü işlerle
uğraşırdınız.
Allaha
yabancı
ve
düşünceden yana düşman idiniz. 22 Ama
şimdi, O sizi gene de barıştırdı. Bunu
kendi bedeninde ölmekle yaptı. İstiyor
ki, sizi yanına alsın kutsal ve kusursuz ve
kabahatsız olarak. 23 Yeter ki, siz sahiden
de kök salasınız ve sarsılmadan imanda
devam edesiniz. 'İyi haber'in umudundan
uzaklaşmayasınız. O 'iyi haber'i işittiniz.
O 'iyi haber' gökün altında bütün canlara
bildirildi. Ben, Pavlus, bu iyi haberin bir
hizmetçisi oldum.
Pavlus'un çekileri
24

Sizin hatırınıza seve seve çeki
çekiyorum. Mesihin çekilerinden geri
kalanı tamamlıyorum. Onu kendi
bedenimle ve Onun bedeninin hatırına
(demek
kilisenin
hatırına),
tamamlıyorum. 25 Bu kilisenin bir
hizmetçisi oldum. Allah sizin için bana
vazife verdi ki, Onun sözünü tam olarak
26
bildireyim.
O
saklı
bilgiyi
açıklayayım, hani eski zamanlardan ve
kuşaklardan saklanmıştı, ama şimdi
Onun kutsallarına açıklandı. 27 Ve Allah
razı geldi, onlara milletlerin ortasında
açıklasın, bu saklı bilgi şanlılıktan yana
ne kadar zengindir. Bu saklı bilgi de
şudur: Mesih içinizdedir, ve şanlı
olacağınıza umut veriyor.
28
Biz de Mesihi bildiriyoruz. Bütün
bilgilikle herkese akıl veriyoruz, herkese
ders veriyoruz. Öyle ki, herkesi Mesihte
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1

İstiyorum bilesiniz, sizin için ve
Laodikiya kasabasındakiler için ne kadar
çok uğraşıyorum. Hem de benim yüzümü
hiç
görmemiş olanlar
için
de
uğraşıyorum. 2 Öyle ki, yüreklerinde
kuvvetlensinler,
hani,
sevgide
birleşsinler. Anlayışta tam emin olmak,
büyük bir zenginliktir ve o zenginliği
kazansınlar. İşte, Allahın saklı bilgisini,
hani Mesihin kendisini, asıl o vakıt
anlayacaklar. 3 Anlayışın ve bilginin
bütün zenginlikleri Mesihin içinde
saklıdır. 4 Bunu size söylüyorum ki, hiç
kimse sizi kandırıcı laflarla aldatırmasın.
5
Çünkü bedence uzak olsam da, ruhça
sizinle beraberim. Ve sizdeki tertibi ve
Mesihe olan imanınızın sağlamlığını
gördüm mü, seviniyorum.
Kötü öğretişler
6

Onun için, Rab İsa Mesihi nasıl kabul
ettinizse, aynı öyle Onda yaşayın. 7 Size
nasıl öğretirmişlerse, Onda sağlam kök
salıp
büyüyün
ve
imanınızda
kuvvetlenin. Şükür edip o imanla
dopdolu olun.
8

Dikkat edin, hiç kimse sizi
filozoflukla ve aldatırıcı boş meselelerle
çalmasın. Bunlar Mesihe dayanmıyorlar,
insanların adetlerine ve bu dünyanın
temel kuvvetlerine dayanıyorlar.
9

Çünkü Mesihte...
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- Allahın bütün doluluğu bedence
yaşıyor.
- Onda tamamlandınız.
- Ve O her ruh hükümetin, her ruh
gücünün başıdır.
- Onda gene, elle yapılmayan bir
sünnetle sünnet oldunuz. Mesihteki
sünnette beden tabiyetiniz atıldı.
- Onunla beraber vaftizde
gömüldünüz.
- Ve gene Onunla beraber dirildiniz.
Allahın işine iman edince
dirildiniz, hani Onu ölülerden
diriltirdi diye.

10

11

12

13

Kabahatlarınız
içinde
ve
bedence sünnetsiz iken ölü idiniz. Ama
sizi Onunla birlikte diriltirdi. Evet, bütün
kabahatlarımızı O af etti. 14 O, borç
kâğıdı, bize karşı olan, bize ters düşen
buyrukları, sildi. Onu haça mıhlayıp
15
ortadan
kaldırdı.
Onda
ruh
hükümetlerini ve güçlü ruhları yendi,
onları soyunturdu, onları herkesin
önünde rezil etti. 16 Onun için, yemek
içmek, bayram, yeni ay ya da cumartesi
günü - öyle meselelerde kimse sizi
17
davalamasın.
Bütün
bunlar,
gelecekteki şeylerin gölgesi idi. Ama
18
aslısı
Mesihtir.
Hiç
kimse
kazandığınızı elinizden almasın. Onlara
çok iyi geliyor, kendi kendini
alçaltırsınlar ve meleklere tapsınlar.
Gördüğü görüntülere dayanıyorlar. Hiç
sebepsiz yerde, boş boş bedence
düşünceleri ile kabarıyorlar. 19 Ve Başa
sıkı tutunmuyorlar. Ondan bütün beden
besleniyor ve birleştiriliyor, Allahın
büyütürmesi ile büyüyor. Bedendeki

parçalar ve bağlantılar da buna yardım
ediyorlar.
20

Madem Mesihle beraber bu
dünyanın temel kuvvetlerinin karşısında
öldünüz, neden daha dünyada imiş gibi
yapıyorsunuz? Neden şöyle buyruklara
itibar ediyorsunuz: 21 'Elleme, dadına
bakma, dokunma!' 22 (bütün bu buyruklar
öyle şeylerle uğraşıyorlar ki, hani
kullandığın vakıt yok oluyorlar). Bunlar
insan buyruklarına, insan öğretişlerine
dayanıyorlar. 23 Evde yapılma Allah
yolu, kendi kendini aşağılamak ve kendi
bedenine eziyet etmek - tabii ki, bu
şeyler büyük bilgilik imiş gibi
görünüyorlar. Ama beden tabiyetini
bastırmak için hiç bir işe yaramıyorlar.
Bölüm 3
Kutsal bir hayat
1

Madem Mesihle beraber dirildiniz,
yukarıdaki şeylerin peşine düşün. Mesih
oradadır, Allahın sağındadır. 2 Değil
yeryüzündeki şeyleri, ama gökteki
şeyleri düşünün. 3 Çünkü siz öldünüz ve
yaşamınız Mesihle birlikte Allahta
saklıdır. 4 Evet, bizim yaşamımız
Mesihtir. Ve O ne zaman ortaya
çıkacaksa, o zaman siz de Onunla
birlikte şanlılıkla ortaya çıkacanız.
5

Madem öyle, içinizde ne kadar dünya
şeyleri varsa, onları yok edin: zina,
miskinlik, hevesler, kötü istekler ve
açgözlülük (ki, o aslında puta tapmak
demektir). 6 Evet, böyle şeylerden için
Allahın öfkesi Onu seslemeyenlerin
üzerine geliyor. 7 Siz de bir zamanlar
onların yolunda yürürdünüz, ne vakıt bu
şeylerin içinde yaşardınız. 8 Ama şimdi,
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kızgınlık, öfke, kötülük, siz bunların
hepsini bir tarafa atın. İftira ve sövmek
ağzınızdan uzak olsun. 9 Birbirinize
yalan da söylemeyin, çünkü eski tabiyeti
ve onun alışkanlıklarını soyundunuz. 10
Ve yeni tabiyeti giydiniz. O da bilgi ile
tazeleniyor. Öyle ki, o tabiyeti size kim
verdi, Ona benzer olasınız. 11 Onda
artık...
- Grek ile Yahudi,
- sünnetli ile sünnetsiz,
- cahil, İskit,
- köle ile serbest kişi...
diye bir şey yoktur. Ama Mesih her
şeydir ve her şeydedir.
12

Böylelikle, Allahın seçtiği kişiler
olarak, kutsal ve sevilen kişiler olarak,
acıyan
bir
yüreği,
yavaşlığı,
alçakgönüllülüğü, yumuşaklığı ve sabırı
giyiyin. 13 Diyelim, birisinin başkasına
karşı ağlaşmak için bir şeyi var. O vakıt,
siz gene de birbirinizi taşıyın, birbirinize
af edin. Rab size nasıl af ettiyse, siz de
lazım tıpkı onun gibi birbirinize af
edesiniz. 14 Ve bütün bunlardan da öte,
sevgiyi giyiyin. Sevgi, bütün bu iyi
tabiyetleri birbirine öyle bağlıyor ki,
eksiksiz bir bütün oluyorlar.
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İmanlı hanelerde sıra
18

Ey karılar! Kocalarınızı sesleyin,
Rab'de nasıl layık ise.
19

Ey kocalar! Karılarınızı sevin; onlara
sert davranmayın.
20
Ey kızanlar! Her meselede ananızı ve
babanızı sesleyin. Çünkü o Rabbi
memnun ediyor.
21

Ey
babalar!
Kızanlarınızı
kızdırmayın; yürekleri kırılmasın.
22

Ey hizmetçiler! Her meselede
yeryüzündeki efendilerinizi sesleyin.
Değil sade dışarıdan hizmet edeseniz,
hani insanların gönlünü yapanlar gibi.
Ama temiz bir yürekten, Rab'den
korkanlar gibi hizmet edin. 23 Her ne
yaparsanız, sanki insanlara değil de,
Allaha hizmet edermiş gibi, işinizi
yürekten yapın. 24 Çünkü bilesiniz,
Rab'den bahşiş olarak bir miras alacanız.
Siz Rab İsa'ya hizmet ediyorsunuz. 25
Çünkü her kim kötülük işlemişse, o
kötülüğü görecek, hiç insan ayırmadan.

Bölüm 4

15

Ve Mesihin barışı yüreklerinizi
aydasın. Bu maksat için tek bir bedenin
içine çağrıldınız. Hem de şükür edin. 16
Mesihin sözü içinizde bol bol yaşasın.
Tam
bir
anlayışla
birbirinize,
mezmurlarla,
ilahilerle
ve
ruh
türküleriyle ders ve akıl verin. Şükranla
yüreklerinizde Allaha türkü söyleyin. 17
Sözle olsun, işlemekle olsun, her ne
yaparsanız, her şeyi Rab İsa Mesihin
adında yapın. Onun adıyla Baba Allaha
şükürler edin.
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1

Ey efendiler! Hizmetçilerinize
doğrulukla ve dürüstlükle davranın.
Bilesiniz, sizin de gökte bir efendiniz
var.
İmanlı hayat için akıl
2

Kendinizi duaya verin. Durmadakka
şükür etmekle onda devam edin. 3 Aynı
zamanda bizim için de dua edin. Allah
bize kendi sözü için açık bir kapı versin,
Mesihin saklı bilgisini açıklayalım. Ben
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zaten onun hatırına mapusa düştüm. 4
Dua edin, ben nasıl lazımsa konuşayım,
5
öyle
de
onu
açıklayayım.
Dışarıdakilerin
önünde
anlayışlı
davranın. Vaktınızı iyi kullanın. 6
Konuşmalarınız her zaman merhamet
dolu olsun, sanki tuzla dat verilmiş gibi.
Öyle ki bilesiniz, her kişiye nasıl lazım
cevap veresiniz.
Son selamlar
7

Benim meselelerimden için Tihikus
size haber verecek. O, sevgili bir
kardeşimizdir, Rab'de sadikan bir
hizmetçi ve işçi arkadaşımızdır. 8 Çünkü
onu tam bu iş için size gönderdim, bizim
durumumuzu öğreneseniz. O da sizin
yüreklerinizi kuvvetleştirsin. 9 Onesimus
onunla beraberdir. O da sadikan ve
sevgili bir kardeştir, sizinkilerindendir.
Onlar ikisi, burada ne oluyor, ne gidiyor
diye, her şeyi size anlatıracaklar.
10

Benim mapus arkadaşım Aristarhus
size selamlarını gönderiyor. BarNabas'ın kardeşkızanı Markos da selam
gönderiyor (ondan için size yazdıydılar,
hani o size gelince, onu kabul edin). 11
Yustus adındaki İsa da selam
gönderiyor. İş arkadaşlarımın arasında
bir tek bunlar Yahudi milletinden
gelmedir. Onlar bana çok kuraj verdiler.
12
Epafras, (o da sizinkilerindendir), İsa
Mesihin bir hizmetçisi, selamlarını
gönderiyor. Dualarında her vakıt sizler
için güreşiyor, tamamlanmış olarak, hem
de tam bir güvenle Allahın isteğinde
kalasanız diye. 13 Ona şahitlik yaparım
ki, sizin için çok kahırlanıyor, hem de
Laodikiya ve Yerapolis kasabalarında
olanlar için. 14 Sevgili doktorumuz Luka

selamlarını gönderiyor; Demas da öyle.
15
Laodikiya kasabasındaki kardeşlere
selam verin. Hem de Nimfa'ya ve
evindeki topluluğa selam verin.
16

Ve bu mektup aranızda okundu mu,
onu Laodikiyalıların topluluğunda da
okutturun. Siz gene Laodikiya'dan gelen
mektubumu okuyun.
17

Arhipus'a da şöyle konuşun: 'Rab'de
aldığın vazifeye dikkat et; onu yerine
getiresin!'
18

Ben, Pavlus, bu selam sözünü kendi
elimle yazıyorum. Mapusçuluğumu
hatırlayın. Merhamet sizinle olsun.

1. SELANİKLİLER
Bölüm 1
1

Pavlus, Silvanus ve Timoteyus,

Selanik
kasabasındakilerin
topluluğuna, Baba Allah ve Rab İsa
Mesihte olan topluluğa:

onlar kendileri bize anlatırıyorlar, siz
bizi nasıl karşıladınız, ve nasıl Allaha
döndünüz. Hani, putlardan dönüp artık
yaşayan
hakikat
Allaha
hizmet
ediyorsunuz. 10 Allah, Oğlunu ölülerden
diriltirdi. Siz de Onu bekliyorsunuz,
gökten gelsin. Bu, İsa'dır; bizi gelecek
öfkeden kurtaracak olan Odur.
Bölüm 2

Size merhamet ve barış diliyoruz.
Şükürler
2

Dualarımızda
sizi
anarken,
hepinizden
için
Allaha
şükürler
ediyoruz. 3 Allahımız ve Babamızın
önünde
- imanla işliyorsunuz,
- sevgi için uğraşıyorsunuz ve
- umutla dayanıyorsunuz (ve bu umut
Rabbimiz İsa Mesihe bağlıdır).
Biz de bunları her vakıt anıyoruz.
4

Ey, Allahın sevdiği kardeşler!
Biliyoruz ki, seçilmişsiniz. 5 Çünkü
bizim yaydığımız 'iyi haber' gelmedi
sade lafla, ama kuvvetle, Kutsal Ruh'la
ve tam bir inandırıcılıkla da geldi.
Çünkü biliyorsunuz, sizin aranızda iken
sizin için nasıl yaşardık. 6 Allahın
haberini büyük sıkıntılar içinde kabul
ettiniz. Ama gene de Kutsal Ruh'ta
büyük sevinciniz vardı. Böylelikle hem
bizi, hem de Rabbi örnek aldınız. 7 Öyle
ki, siz de Makedoniya ve Ahaya
sancaklarındaki bütün imanlılara örnek
oldunuz. 8 Çünkü siz Allahın haberini
yaydınız. Değil sade Makedoniya ve
Ahaya'da, hayır, her bir yerde Allaha
olan imanınız konuşuluyor. Ve artık yok
lüzümü, biz bir şey söyleyelim. 9 Çünkü

Pavlus'un hizmeti
1

Kardeşler, sizi boşuna ziyaret
etmedik. Bunu siz de biliyorsunuz, 2 Ve
biliyorsunuz, nasıl daha önce Filipi
kasabasında bize etki yaptılar hem de
küfür ettiler. Belki çok çeki gördük, ama
gene de Allahımızdan kuraj alıp size 'iyi
haber'i söyledik. 3 Biz kişileri
çağırıyoruz - değil aldandık diye, ya da
birhangi kötü sebep için, ya da
aldatırmak için. 4 Hayır, Allah bizi o
kadar sadikan buldu ki, 'iyi haber'i bize
emanet etti. Biz de buna nasıl yakışırsa,
öyle konuşuyoruz. Değil insanların
gönlünü, ama Allahın gönlünü yapanlar
gibi konuşuyoruz. O zaten bizim
yüreklerimizi deniyor. 5 Biliyorsunuz,
hiç bir zaman da ağzınıza bal sürermiş
gibi konuşmadık. Ve Allah şahittir,
konuşmamız açgözlülük için bir maana
da değildi. 6 Hem de insanlardan övgü
aramadık, ne sizden, ne de başkalardan.
Aslında Mesihin apostolları olarak var
hakkımız yük olmaya. 7 Gene de sizin
aranızda iken yavaş davrandık; aynı
kendi kızanlarını hoşlayan bir ana gibi. 8
Yüreğimizi size açtık. Onun için uygun
gördük ki, sizinle değil sade 'iyi haber'i
ama kendi hayatımızı da paylaşalım.
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Çünkü sizi o kadar sevmeye başladık. 9
Hem de, kardeşler, hatırlıyorsunuz nasıl
çalışırdık, nasıl uğraşırdık. Gece gündüz
işlerdik, yeter ki, hiç birinize yük
olmayalım. Allahın 'iyi haber'ini size
öyle bildirdik.
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10

Siz şahitsiniz, Allah da şahittir, iman
eden sizlerin arasında iken, ne kadar
kutsal, ne kadar doğru ve ne kadar
kusursuz yaşardık.
11

Biliyorsunuz, bir baba kızanlarına
nasıl yaparsa, biz de öyle her birinize
kuraj verdik, her birinizi avuturduk. 12
Ve kesin bildirdik ki, Allah sizi kendi
krallığına ve kendi şanlılığına çağırıyor,
ve siz de lazım Allaha layık olarak
yaşayasınız.
13

Onun için biz Allaha durmadakka
şükür ediyoruz ki, biz size Allahın
haberini bildirdik. Siz de onu değil bir
insan sözü olarak, ama Allahın sözü
olarak kabul ettiniz ve sahiden de
öyledir. Bu söz sizde, hani iman
edenlerin içinde işliyor. 14 Siz de
Yahudiye sancağındaki Mesih İsa'da
olan Allah toplulukları gibi oldunuz.
Çünkü onlar Yahudilerden nasıl çeki
çektilerse, siz de aynısını kendi
ehalenizden çektiniz. 15 O Yahudiler hem
Rab İsa'yı hem de kendi peygamberlerini
öldürdüler, ve bizi de dışarı attılar. Onlar
Allahı memnun etmiyorlar ve bütün
insanlara düşman oluyorlar. 16 Yahudiler
bize engel oluyorlar, sırf milletlere
konuşmayalım
da,
kurtulmasınlar.
Öylelikle her zaman gibi kendi
günahlarının ölçüsünü dolduruyorlar.
Ama Allahın en büyük öfkesi onların
üstüne çöktü.
Pavlus onları özledi
17

Kardeşler, biz kısa bir vakıt için
sizden uzaklaştık. Ama sade bedence
uzaklaştık, değil yürekte. Onun için daha
da büyük istekle uğraştık, sizinle yüz
yüze görüşelim. 18 Onun için biz istedik
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size gelelim. Hele ben Pavlus birkaç
defa denedim, ama Şeytan bize hep
engel oldu. 19 Çünkü bizim umudumuz,
bizim sevincimiz, övündüğümüz taç
nedir? Siz değil misiniz? Evet, Rabbimiz
İsa Mesihin gelişinde Onun önünde öyle
olacanız. 20 Çünkü sizinle ferahlanıyoruz
ve bizim sevincimiz sizsiniz.
Bölüm 3
1

Madem öyle, artık dayanamayıp
Atina'da yalnız olarak geri kalmaya razı
geldik. 2 Ve Timoteyus'u gönderdik. O,
kardeşimiz ve Allahın bir hizmetçisi ve
Mesihin 'iyi haber'inde bir iş arkadaşıdır.
O sizi imanınızda sağlamlaştırsın ve
kuraj versin. 3 Öyle ki, bu çekilerden için
kimse sarsılmasın. Çünkü kendiniz de
biliyorsunuz, Allah karar verdi, bu
çekileri çekelim. 4 Hem de, henüz sizin
yanınızda iken, çeki çekecez diye size
önceden bildirdik. Ve biliyorsunuz, öyle
de oldu. 5 Bunun için daha fazla
dayanamayıp haberci yolladım, sizin
imanınızın durumunu öğreneyim diye.
Öyle olmasın da, Saptırıcı sizi günaha
sokmuş olsun ve işimiz boşa gitsin.
Timoteyus'un haberi
6

Ama şimdi Timoteyus sizin
yanınızdan bize döndü ve bize iyi
haberler getirdi: imanınız ve sevginiz
varmış, bizi her zaman iyi olarak
anarmışınız ve nasıl biz sizi özlüyoruz,
siz de bizi görmeye hasret kalmışınız. 7
Onun için, kardeşler, bütün çekilermizde
ve zorluklarımızda sizin imanınızla
sizden kuraj aldık. 8 Ve madem Rabde
sağlam duruyorsunuz, işte sanki şimdi
yaşamaya başladık. 9 Allahımızın önünde
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sizden için o kadar büyük sevincimiz var
ki...! Buna karşılık Allaha nasıl şükür
edebiliriz? 10 Ona gece gündüz gayet
fazla yalvarıyoruz, sizinle yüz yüze
görüşelim ve imanınızda hâlâ eksik olan
taraflarını tamamlayalım diye.
11
Allahımız ve Babamız kendisi ve
Rabbimiz İsa Mesih yolumuzu açsın da,
size gelelim. 12 Biz sizin için nasıl sevgi
duyuyoruz, Rab birbirinize hem de
herkese
duyduğunuz
o
sevgiyi
büyütürsün ve gittikçe çoğaltırsın. 13 Ve
yüreğinizi öyle sağlamlaştırsın ki,
Rabbimiz İsa Mesih bütün kutsallarıyla
gelince, Allahımız ve Babamızın önünde
kusursuz ve kutsal olasınız.

Bölüm 4

çağırdı. 8 Onun için, kim bu sözleri bir
kenara atarsa, o insanı atmıyor, bize
Kutsal Ruhunu vermiş olan Allahı atıyor.
9

Ama ihtiyacınız yok, bir kişi size
kardeşlik sevgisinden için yazsın. Çünkü
Allahın
kendisi
sizi
öğretiriyor,
birbirinizi sevesiniz. 10 Çünkü zaten
bütün Makedoniya'daki kardeşlere öyle
davranıyorsunuz. Gene de, kardeşler,
size kuraj verelim, bunu daha da fazla
yapasınız.
11

Ve size buyurduğumuz gibi bakın,
sakin
yaşayasınız,
kendi
işinize
bakasınız ve kendi ellerinizle işleyesiniz.
12
Öyle ki, dışarıdakilerin önünde uygun
bir yaşam süresiniz ve kimseye muhtaç
kalmayasınız.
Rabbin gelişi

Allahı memnun etmek
1

Son olarak, kardeşler, şu mesele için
size yalvarmak, size kuraj vermek
istiyoruz: nasıl lazım yaşayasınız ve nasıl
lazım Allahı memnun edesiniz - bunu
bizden öğrenmiştiniz. Ve sahiden de
öyle yaşıyorsunuz. Şimdi de bunu
gittikçe daha da fazla yapın. 2 Çünkü
biliyorsunuz, size Rab İsa'nın kuvveti ile
ne gibi buyruklar vermiştik.
3

Kutsal olmak ve zinadan uzak
durmak - işte, Allahın sizden istediği
budur. 4 Her biriniz öğrensin, nasıl kendi
bedenine kutsallık ve saygınlıkla sahip
olsun. 5 Değil Allahı tanımayan milletler
gibi rezillik isteklerle. 6 Bu meselede hiç
kimse
kardeşine
haksızlık
edip
aldatırmasın. Size daha evel anlatırdık ve
sıkı ısmarladık ki, bu meseleler için Rab
kendisi intikam alacak. 7 Çünkü Allah
bizi pisliğe değil, ama kutsal olmaya

13

Kardeşler, istemiyorum, uykuya
dalmış olanlardan için bilgisiz kalasınız.
İstemiyorum, öbürler gibi, hani umudu
olmayanlar gibi üzülesiniz. 14 Çünkü
inanıyoruz ki, İsa öldü ve dirildi. Madem
öyle, Allah da İsa'da iken uykuya dalmış
olanları Onunla birlikte geri getirecek. 15
Şunu size Rabbin bir sözü olarak
bildiriyoruz: Rabbin gelişinde biz
hayatta kalanlar kesinlikle uykuya dalmış
olanların önüne geçmeyecez. 16 Çünkü
Rabbin kendisi gökten şöyle inecek:
buyruğunu bağırmakla, başmeleğin sesi
ile ve Allahın borazanı ile. Ve en önce
Mesihte ölmüş olanlar dirilecek. 17
Ondan sonra biz yaşayanlar, hani hayatta
kalmış olanlar, bulutlar içinde alınıp
götürülecez, Rabbi havada karşılamak
için. Böylelikle her daim Rabbin yanında
olacaz. 18 Onun için birbirinize bu
sözlerle kuraj verin.
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Bölüm 5
1

Ama kardeşler, ihtiyacınız yok, bir
kişi size zamanlar ve tarihlerden için
yazsın. 2 Çünkü siz kendiniz de çok
güzel biliyorsunuz, Rabbin günü
geceleyin gelen bir hırsız gibi gelecek: 3
Ne zaman diyecekler 'Herşey barış ve
güvenlik içinde', işte o zaman felaket
ansızın üzerlerine gelecek; aynı nasıl
doğum sancıları bir gebe kadının üzerine
gelirse. Ve kesinlikle kaçamayacaklar.

gösterin. Birbirinizle barışıklık içinde
yaşayın.
14

Kardeşler, size şunu buyuruyoruz:
boş gezenleri sıraya çekin, yüreksizleri
avuturun, zayıf olanlara kuvvet verin,
herkese sabırla davranın.
15

Dikkat edin, kimse kimseye kötülüğe
karşılık kötülük etmesin. Hayır, her
zaman hem birbirinizle hem de bütün
insanlarla iyi olanın peşinde koşun.
16

Her daim sevinin!
Durmadakka dua edin!
18
Her meselede şükür edin! Çünkü
Mesih İsa'da sizin için Allahın
istediği budur.
19
Kutsal Ruhu söndürmeyin!
20
Peygamberlikleri bir kenara
atmayın!
21
Her şeyi deneyin, iyi olana sıkı
tutun.
22
Her türlü kötülükten uzak durun.

4

Ama siz, ey kardeşler, karanlıkta
değilsiniz ki, o gün sizi bir hırsız gibi
yakalasın. 5 Siz hepiniz ışığın
evlatlarısınız, gündüzün insanlarısınız.
Biz gecenin ya da karanlığın insanları
değiliz. 6 Madem öyle, biz lazım öbür
insanlar gibi uyumayalım, lazım uyanık
duralım ve akıllı davranalım. 7 Çünkü
uyuyanlar geceleyin uyuyorlar. Ve sarfoş
olanlar geceleyin sarfoş oluyorlar. 8 Ama
biz gündüzün insanları olarak akıllı
davranmalıyız: göğüslük olarak imanı ve
sevgiyi takalım, ve kasket olarak
kurtuluşun umudunu takalım. 9 Çünkü
Allah bizim için karar vermedi, öfkesini
görelim, ama Rabbimiz İsa Mesih ile
kurtuluşu kazanalım. 10 O bizim için
öldü. Öyle ki, uyanık isek da, uykuda
olsak da, Onunla birlikte olalım. 11 Onun
için birbirinize kuraj verin, birbirinizi
ilerletirin. Ama siz bunu zaten
yapıyorsunuz.
Son nasihatlar
12

Kardeşler, size yalvarıyoruz,
aranızda işleyen, size Rabde güdücülük
yapan ve size akıl veren kişilerin
kıymetini bilin! 13 Onlara yaptıkları
işinden için gayet fazlasına saygı
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17

23

Ve barış Allahı sizi büsbütün kutsal
kılsın. Rabbimiz İsa Mesihin gelişinde
sizin bütün ruhunuz ve canınız ve
bedeniniz lekesiz bulunsun. 24 Sizi
çağırmış Olan sadikandır, ve O
yapacaktır.
25

Ey kardeşler, bizim için dua edin. 26
Bütün kardeşleri kutsal bir öpücükle
selam edin. 27 Rabbin adıyla size
buyuruyorum: bu mektup bütün kutsal
kardeşlere okunsun.
28

Rabbimiz İsa Mesihin merhameti
sizinle olsun. Amin.

2.SELANİKLİLER
Bölüm 1
1

Pavlus, Silvanus ve Timoteyus,

Selanik
kasabasındakilerin
topluluğuna, Baba Allah ve Rab İsa
Mesihte olan topluluğa:
2

Baba Allahtan ve Rab İsa Mesihten
size merhamet ve barış diliyoruz.
Şükürler ve dua
3

Kardeşler, sizden için Allaha lazım
her daim şükür edelim. Bunu
yapmalıyız, çünkü imanınız gittikçe
büyüyor ve birbiriniz için olan sevginiz
de her birinizde çoğalıyor. 4 Biz de
Allahın topluluklarına karşı sizinle
övünüyoruz.
Çünkü
siz
bunca
kovalamalar
ve
çekiler
içinde
dayanıyorsunuz,
imanda
devam
ediyorsunuz.
5

Bu bir nişandır, Allah doğrulukla
davalıyor diye. Maksat, siz de Allahın
krallığı için çeki çekip ona layık
sayılasınız. 6 Ne de olsa, size kim çeki
çektirirse, Allah onlara da çeki
çektirecek. Doğruluk budur zaten. 7 Sizin
ve bizim gibi çeki çekenlere gene,
rahatlık verecek. Bu olacak, ne vakıt
Rab İsa kendi kuvvetli melekleri ile
gökten gelip görünecek. 8 Ateşli yalınlar
içinde gelecek. Ve kim Allahı tanımazsa,
kim Rabbimiz İsa Mesihin 'iyi haber'ine
kulak asmamışsa, o kişilerden intikam
alacak. 9 Onlar ceza olarak sonsuzlara
kadar felaket görecekler. Rabbin
yüzünden uzak kalacaklar. Onun

kuvvetli şanlılığından ırak kalacaklar. 10
Bu iş o günde olacak, ne vakıt Rab kendi
kutsal kişilerinde şanlanmak için
gelecek. Ve Ona iman edenlerin hepsi de
Ona şaşıp canları atmaya başlayacak
(çünkü size yaptığımız şahitliğe iman
ettiniz).
11

Bu sebep için size zaten hep dua
ediyoruz, Allahımız sizi aldığınız
çağrıya layık bulsun. Ve iyilik için ne
kadar iyi niyetleriniz varsa, imanda ne
kadar işleriniz varsa, Allah onları
kuvvetle yerine getirsin. 12 Öylelikle,
Allahımızın ve Rabbimiz İsa Mesihin
merhametine göre, Rabbimiz İsa
Mesihin adı sizde şanlanacak, siz de
Onda şanlanacanız.
Bölüm 2
Kanunsuzluk adamı
1

Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesihin
gelişi ve bizim Onunla toplaşmamız
meselesinde sizden şunu rica ediyoruz: 2
Belki birhangi ruhtan, bir haberden ya da
mahsustan bizden gelmiş gibi gösterilen
bir mektuptan - var öyle laflar, hani
Rabbin günü zaten geldi diye. Bunlar
hemen aklınızı almasınlar, sizi telaşa
sokmasınlar. 3 Sakın kimse sizi
aldatırmasın. Çünkü o olmadan önce,
lazım 'imandan dönmek' olsun, ve 'günah
adamı', hani 'yıkılışın evladı' ortaya
çıksın. 4 Tanrı diye çağrılan ya da tapılan
ne varsa, o adam ona karşı çıkacak, hem
de kendini ondan daha yüksek yere
koyacak. Öyle ki, Allah gibi Allahevinde
oturacak ve 'Allah benim' diye ilan
edecek.
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5

Hatırlamıyor musunuz? Ben henüz
aranızda iken, size bu meseleleri
anlatırırdım. 6 Vaktı geldi mi, o adam
ortaya çıkacak. Ama şimdi ona engel
olan bir şey var; ve o nedir biliyorsunuz.
7
Çünkü kanunsuzluğun kuvveti saklı
olarak şimdiden bile işlemektedir.
Yalnız, şu anda onu engelleyen var. O
ortadan kaldırılana kadar, bu kuvvet
meydana çıkmayacak. 8 İşte, 'kanun
tanımayan adam' o vakıt ortaya çıkacak.
Rab onu kendi ağzının soluğu ile
bitirecek. Geldiği zaman onu kendi
görünmesi ile yok edecek. 9 O adamın
ortaya çıkması Şeytanın işlemesine
uygun olacak: türlü türlü kuvvetli işlerle
ve nişanlarla ve sahte mucizelerle. 10 Ve
her türlü kötülükle olacak. Öylelikle
perişan olacak olan kişileri aldatıracak.
Çünkü kurtulsunlar diye hakikata karşı
bir sevgi almadılar. 11 Ve bu sebep için
Allah onlara saptırıcı bir kuvvet
gönderecek, bir yalana inansınlar diye. 12
Öyle ki, kim hakikata iman etmedi ama
haksızlığa
sevindi,
onlar
hepsi
davalansınlar.
Sağlam durun
13

Ama biz her an sizden için Allaha
şükür etmeliyiz, ey Allahtan sevgili
kardeşler! Çünkü Allah sizi en baştan
bile seçti, kurtulasınız diye. O da, Ruhun
kutsal kılmasıyla ve hakikata inanmakla
olur. 14 O sizi bu maksat için bizim
yaydığımız 'iyi haber'le çağırdı. Öyle ki,
Rabbimiz İsa Mesihin şanlılığını
kazanasınız. 15 Madem öyle, kardeşler,
sağlam durun. İster sözle, ister bizim
mektuplarımızla - aldığınız öğretişlere
sıkı tutunun.
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16

Rabbimiz İsa Mesihin kendisi ve
Babamız Allah merhametiyle bizleri
sevdi ve bize sonsuz bir kuraj ve güzel
bir umut verdi. 17 O sizin yüreklerinize
kuraj versin ve her bir iyi sözünüzde ve
işinizde kuvvet versin.
Bölüm 3
Dua istekleri
1

Son olarak, kardeşler, bizim için dua
edin ki, Allahın haberi çabucak yayılsın
ve şanlansın, aynı nasıl sizde olursa. 2
Hem de, yaramaz ve kötü insanların
elinden kurtulalım diye dua edin. Ne de
olsa, hepsi imanlı değil ki! 3 Ama Rab
sadikandır! O size kuvvet verecek ve sizi
kötü Olandan kollayacak. 4 Zaten Rabde
sizden için umudumuz var, size
buyurduğumuz şeyleri hem yapıyorsunuz
hem de yapmaya devam edeceniz diye. 5
Rab sizin yüreklerinize öyle yol versin,
Allahın sevgisine ve Mesihin sabrına
erişesiniz.
Tembellere dikkat edin
6

Kardeşler, size Rabbimiz İsa Mesihin
adıyla şunu buyuruyoruz: haylaz yaşayan
ve bizden aldığınız öğretişe uymayan her
bir kardeşten çekilin. 7 Kendiniz de
biliyorsunuz, siz lazım bizi örnek
alasınız. Çünkü sizin aranızda iken biz
de haylaz yaşamadık. 8 Hiç kimseden de
bedava ekmek yemedik. Ama çalışmakla
ve uğraşmakla gece gündüz işlerdik.
Öyle ki, hiç birinize yük olmayalım. 9
Değil öyle bir hakkımız yok diye; ama
size kendimize örnek olarak göstermek
istedik, siz de bu örneğimize uyasınız
diye. 10 Ve gene, biz aranızda iken, size
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şunu da buyurmuştuk: işlemek istemeyen
ekmek de yemesin.
11

Çünkü işittik ki, aranızda varmış
kişiler, haylaz yaşıyorlar. Hem hiç
işlemezmişler, hem de başkalarının
işlerine karışırmışlar. 12 Öylelerine
Rabbimiz İsa Mesihte buyuruyoruz ve
ısmarlıyoruz ki, sakinlikle işleyip kendi
ekmeğini kazansınlar. 13 Ve siz,
kardeşler, iyilik yapmaktan bıkmayın.
14

Ama bir kişi bu mektuptaki
sözlerimize kulak asmazsa, onun
ölçüsünü alın, onunla kendinizi bir
koymayın, öyle ki utansın. 15 Gene de,
ona düşman gözüyle bakmayın. Ona bir
kardeş gibi akıl verin.
Son selamlar
16

Barış olan Rab size kendisi her
zaman, her türlü barış versin. Rab
hepinizle olsun.
17

Ben, Pavlus, bu selam sözü kendi
elimle yazıyorum. Her bir mektubumda
nişan budur. İşte, benim yazım böyle.
18

Rabbimiz İsa Mesihin merhameti
hepinizle birlikte olsun. Amin.

1.TİMOTEYUS
Bölüm 1
1

Pavlus, kurtarıcımız olan Allah ve
umudumuz olan İsa Mesihin buyruğuna
göre bir apostol,
2

İmanda
Timoteyus'a:

asıl

evladım

olan

Babamız Allahtan ve Rabbimiz Mesih
İsa'dan merhamet, acıma ve barış
diliyorum. 3 Ne vakıt Makedoniya'ya
yola çıktım, sana yalvarmıştım, Efes
kasabasında kalasın ve birtakım kişilere
ısmarlayasın,
farklı
öğretişler
çıkarmasınlar. 4 Ne de masallara ve
sonsuz
cins
kütüklerine
dikkat
çevirmesinler. Bunlar sade boş boş
tartışmalara sebep oluyor. Allah kendi
evini imanla idare ediyor, ve o tür şeyler
bunun için fayda getirmiyor. 5
Öğretişimizin asıl maksadı sevgidir temiz bir yürek, iyi bir vicdan ve
ikiyüzlü olmayan bir imandan gelen
sevgi. 6 Var birtakım kişiler, bunları bir
kenara atıp boş laflara saptılar. 7 Allah
kanunun muallimleri kesiliyorlar, ama ne
konuştuklarını
anlamıyorlar.
Kesin
olarak ortaya attıkları meseleler nedir
bilmiyorlar.
8

Ama biz biliyoruz, Allah kanunu iyi
bir şeydir. Yeter ki, kişi onu kanuna
uygun bir biçimde kullansın. 9 Biliyoruz,
Allah kanunu doğru kişiler için
verilmedi. Ama şunlar için verildi:
- kanunsuzlar ve başkaldırıcılar için,
- Allahsızlar ve günahkârlar için,
- mundar ve iğrenç kişiler için,

- babalarını ve analarını öldürenler
için,
- katiller için,
10
- zinacılar, homoseksüeller,
- köle tücarları,
- yalancılar, yalancı yeminler
yapanlar,
- ve sağlam öğretişe ters düşen daha
ne kadar şeyler varsa,
işte, Allah kanunu bunlar için verildi. 11
Evet, mubarek olan Allahın şanlı 'iyi
haberi'ne göre bu böyledir. Ve bu 'iyi
haber' bana emanet edildi.
12

Bana kuvvet veren Rabbimiz İsa
Mesihe şükürler ediyorum. O beni
sadikan saydı ve bana vazife verdi. 13
Çünkü ben daha önce Ona küfür
ederdim, Ona karşı giderdim ve Onu
aşağılardım. Gene de bana merhamet
gösterildi, çünkü bunları cahillikten ve
14
imansızlıkla
yapmıştım.
Ama
Rabbimizin merhameti, Mesih İsa'da
olan iman ve sevgi dolup taşıncaya kadar
çoğaldı.
15

Şu söz çok doğrudur, herkes lazım
onu kabul etsin: "Mesih İsa yeryüzüne
indi günahkârları kurtarmak için. Onların
en kötüsü gene benim." 16 Ama İsa
Mesih istedi, en çok bende bütün sabrını
göstersin ve onun için bana merhamet
edildi. Maksat, kim benden sonra sonsuz
yaşam için Ona iman etmişse, onlara bir
örnek olayım. 17 Evet,
sonsuzluğun kralına,
ölmeyen ve görünmeyen
tek Allaha,
sonsuzlara kadar
şerefler ve şanlar olsun!
Amin.
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Timoteyus'un işi
18

Ey Timoteyus, evladım benim,
senden için önceden peygamberlik
sözleri geldi. Ben de sana şöyle bir
görev emanet ediyorum:
O sözlerle iyi muharebede dövüş.
19
İmanı sağlam tut.
Vicdanını da temiz tut.
Var birtakım kişiler, bu vicdanı bir
kenara atmışlar. İmanları da gemi gibi
batmıştır. 20 İmeneyus ve Aleksander
bunların arasındadır. Ben onları terbiye
etmek için Şeytana teslim ettimkk.
Maksat,
Allaha
küfür
etmekten
vazgeçsinler.
Bölüm 2
Toplulukta sıra
1

En başta sizden şunu rica ediyorum:
bütün insanlar için istekler, dualar,
yalvarışlar ve şükürler edilsin. 2 Krallar
için ve bütün devlet adamları için de
öyle yapın. Öyle ki, hayatımızı tam bir
Allah korkusu ve saygınlıkla, sakinlik ve
barışıklık içinde geçirelim. 3 Çünkü bu,
kurtarıcımız Allahın gözünde doğru ve
layık bir şeydir. 4 O istiyor, bütün
insanlar kurtulsunlar ve hakikatı
anlayacak derecesine gelsinler. 5 Çünkü
tek bir Allah var ve insanlar ile Allahın
arasında da tek bir aracı var: O da insan
olan Mesih İsa'dır. 6 O, kendini herkes
için bir kurtulma fiyatı olarak teslim etti.
Bu, tam uygun vakıtta yapılan bir
şahitlik idi. 7 Ben de bu şahitlik için
kk
"Şeytana teslim etmek" - topluluktan
uğratmak

haberci ve apostol olarak vazife aldım.
(Evet, Mesihte doğruyu konuşuyorum,
yalan söylemiyorum). İmanda ve
hakikatta milletlerin muallimi oldum.
8

Onun için istiyorum, her yerde
erkekler dua ederken kutsal eller, hani
öfke ve çekişmekten temiz olan eller
kaldırsınlar.
9

Aynı onun gibi, kadınlar uygun
rubalarla süslensinler, hani saygınlıkla
ve gösteriş olmadan. Değil örülmüş
saçlar, altınlar, inciler ya da pahalı
rubalarla. 10 Ama "Ben Allahtan
korkuyorum" diyen kadınlara nasıl
layıksa, öyle süslensinler, demek iyi
işlerle. 11 Kadın sessizce ve tam bir
alçalmakla öğrensin. 12 Ben zaten bir
kadına izin vermem, ders versin ne de
erkeğe söz geçirsin. Hayır, o lazım sessiz
dursun. 13 Ne de olsa, en önce Adem
yaratıldı, sonra Havva. 14 Ve aldanan
Adem değildi. Kadın aldanıp günaha
düştü. 15 Gene de kurtulacaklar, çünkü
bir kadın o Çocuğu doğurdu. Yeter ki,
ağırbaşlılıkla iman ve sevgi ve
kutsallıkta devam etsinler.
Bölüm 3
Güdücüler ve görevliler
1

Şu söz çok doğrudur: "Bir kişinin
merağı var mı, topluluğun güdücüsü
olsun, demek iyi bir iş istiyor."
2

Ve topluluğun güdücüsü lazım şöyle
olsun:
- olmasın neyle onu suçlasınlar
- bir karının kocası
- ağırbaşlı
- kendini kontrol eden
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3

4

6

7

- saygın
- misafirleri kabul etmeyi seven
- iyi ders veren
- içikici değil
- kavgacı değil, ama yumuşak huylu
- zorbacı değil
- para sevgisinden uzak
- kendi evini de iyi gütmeyi bilen
- kızanlarına tam bir saygınlıkla söz
geçiren 5 (Çünkü bir kişi kendi
hanesini gütmeyi bilmedi mi,
Allahın topluluğuna nasıl
bakacak?)
- Yeni bir imanlı da olmasın. Yoksa
gururlanacak ve böylelikle aynı
Şeytan gibi suça düşecek.
- Dışarıdakiler de onu iyi biri olarak
tanısınlar. Yoksa ayıp bir duruma
gelecek ve Şeytanın kapanına
düşecek.
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- kızanlarını ve hanesini iyi güden.
13

Hizmetlerini iyi bitirenler, iyi bir
derece kazanmış olacaklar ve Mesih İsa
inancında çok kurajlı olacaklar.
14

Umudum var, bir an önce sana
geleyim. Onun için de sana bunları
yazıyorum. 15 Öyle ki, eger geçe
kalırsam, bilesin Allahın evinde kişi
nasıl lazım davransın. Bu ev, Allahın
topluluğudur. Hakikatın direği ve temeli
odur. 16 Hiç şüpesiz Allah korkusunun şu
saklı sözü büyüktür:
O, ...
- beden içinde ortaya çıktı ve
Ruhla haklı çıkarıldı,
- meleklere göründü ve
milletlere ilan edildi,
- bütün dünyada iman edildi ve
şanlılık içinde yukarıya alındı.

8

Aynı onun gibi, görevliler de şöyle
olsunlar:
- ağırbaşlı
- konuşmalarından kıvırmayan
- fazla içki içmeyen
- kazanç peşinde koşmayan
9
- imanın saklı bilgisine temiz
vicdanla sarılanlar
10
Ve onlar lazım en önce denensinler.
Ondan sonra vazife alsınlar, eger
kusursuz çıkarlarsa.
11

Kadınlar da aynı onun gibi lazım
şöyle olsunlar:
- ağırbaşlı
- zemci değil
- sakin
- her meselede güvenilir.
12

Görevliler gene şöyle olsunlar:
- bir kadının kocası
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Bölüm 4
Timoteyus'a nasihatlar
1

Ama Ruh açık açık diyor ki, son
günlerde birçok kişi yalancı ruhlara ve
kötü ruhların öğretişlerine kulak verecek,
ve böylelikle imandan sapacaklar. 2
Onlar ikiyüzlü ve yalancı kişilerdir.
Kendi vicdanlarını sanki kızgın demirle
duygusuz yapanlardır. 3 Evlenmeye
yasak edenler ve "lazım etlerden uzak
duralım" diye öğretirenler. Aslında Allah
o etleri iman eden ve hakikatı bilen
kişiler için hazırladı, onları şükür
etmekle yesinler diye. 4 Allah her ne
yaptıysa, iyidir. Ve hiç bir şey mundar
değildir, eger şükür etmekle kabul
edilirse. 5 Çünkü Allahın sözü ve dua ile
temiz kılınıyor.
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6

Evet, sen bu şeyleri kardeşlerin önüne
serdin mi, İsa Mesihin iyi bir hizmetçisi
olacan. İman sözleri ve iyi öğretişle
beslenecen. Zaten hep bu iyi öğretişin
peşinden gitmişsin. 7 Ama dünyaca
kocakarı masallarını hiç kabul etme. Sen
gene kendini Allah korkusunda ilerletir. 8
Çünkü bedeni ilerletirmek az fayda
getiriyor. Ama Allah korkusu her bir şey
için faydalıdır. Onda Allah yaşam için
söz veriyor - hem şimdiki, hem de
gelecekteki yaşam için.
9

Şu söz çok doğrudur ve herkes lazım
onu kabul etsin: 10 "Ne için işliyoruz ve
uğraşıyoruz? Çünkü yaşayan Allaha
umudumuz var." O, bütün insanların ama
daha fazla imanlıların kurtarıcısıdır.
11

Bu şeyleri buyur ve öğretir. 12 Hiç
kimse seni gençliğinden için hor
görmesin. Ama imanlılara konuşmakta,
davranmakta, sevgide, imanda ve
arınmakta örnek ol. 13 Ben gelene kadar
şu işleri sıkı tut: Allahın sözünü
okuturmak, akıl vermek ve ders vermek.
14
Senden için peygamberlik yapılmıştı
ve ihtiyarlar sana el koymuşlardı. Ve bu
yoldan aldığın Allah vergisini sakın boşa
atmayasın!
15

Bu şeylerle uğraş, kendini onlara
ver. Herkes görsün, nasıl ilerliyorsun. 16
Hem kendine, hem de öğretişine dikkat
et. Bu şeylere devam et. Çünkü bunu
yaptın mı, hem kendini, hem de seni
sesleyenleri kurtaracan.
Bölüm 5
Yaşlılar ve gençler

1

Yaşlı birini azarlama, ona öyle akıl
ver, sanki babana konuşuyorsun. Genç
olanlara, sanki kardeşlere konuşuyorsun.
2
Yaşlı kadınlara, anana konuşurmuş gibi
akıl ver. Genç kadınlara, sanki
kızkardeşlerin imiş gibi tam temiz bir
yürekle konuş.
Dul kadınlara yardım
3

Kimsesiz kalmış asıl dul kadınlara
saygı et. 4 Ama eger bir dul kadının
kızanları ya da torunları varsaydı, onlar
analarına
babalarına
boyunlarının
borcunu ödesinler. Böylelikle Allah
korkusu ne demek en evel kendi
hanesinde öğrensinler. Evet, bu Allahın
gözünde iyi ve layık bir şeydir. 5 Öbür
türlü, sahiden kimsesiz kalmış bir dul
kadın umudunu Allaha bağlıyor ve gece
gündüz dua ve yalvarışta devam ediyor. 6
Ama kadın kendini zevk için yaşamaya
braktı mı, o zaman yaşarken bile ölüdür.
7
Evet, bu şeyleri buyuracaksın, rezilliğe
düşmesinler. 8 Ama bir kişi kendi
insanlarına, ve daha çok kendi hanesine
bakmadı mı, o kişi imanı inkâr etmiş ve
imansızdan bile beter olmuş oluyor.
9
Bir dul kadın, yardım sırasına
yazılmak için lazım şöyle olsun:
- en azında altmış yaşında,
- sade bir erkekle evlenmiş,
10
- hep iyilik yapıyor diye biliniyor,
- kızan büyütürmüş,
- misafirleri kabul etmiş,
- kutsalların ayaklarını yıkamış,
- sıkıntıda olanlara yardım etmiş,
- bütün iyi işlerde devam etmiş.
11
Ama daha genç olan dul kadınları
yazma. Yoksa koca arayacaklar,
gezginciliğe
meraklanacaklar
ve
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böylelikle Mesihe karşı gidecekler. 12
Baştaki imanını bir kenara atıp
davalanacaklar. 13 Aynı zamanda evden
eve gezip aylak durmaya alışacaklar.
Yetmiyor o kadar, bir de layık olmayan
şeyleri konuşup, laf gezdirmeye ve her
işe burnunu sokmaya da alışacaklar. 14
Onun için istiyorum, daha genç dul
kadınlar evlensinler, kızan doğursunlar,
evlerine baksınlar ve hiç bir meselede
düşmana fırsat vermesinler, bizi
kötülesin. 15 Çünkü zaten var birtakım
kişiler, yoldan sapıp Şeytanın peşine
düştüler.
16

Eger bir imanlının hanesinde dul
kalmış kadınlar varsa, kendisi onlara
baksın, topluluğa yük olmasın. Öyle ki,
topluluk asıl muhtaç dul kadınlara
baksın.
Topluluğun güdücüleri
17

İyi güdücülük yapan ihtiyarlar, (ve
en çok Allahın sözünde işleyip ders
verenler), iki kat saygıya layık
sayılsınlar. 18 Çünkü Kutsal Kitap şöyle
diyor: "Öküz harmanı döverken, onun
ağzını bağlamayacaksın." ve "İşçi,
aylığını hak ediyor." 19 Bir kişi kalkıp bir
ihtiyarı suçladı mı, onu kabul etme.
Ancak iki ya da üç şahit varsa, kabul et.
20
Günah işleyenleri herkesin önünde
azarla. Öyle ki, öbürleri de korksun.
21

Allahın ve Rab İsa Mesihin ve
seçilmiş meleklerin önünde sana çok
ciddi olarak şu vazifeyi veriyorum: peşin
fikirli olmadan ve hiç bir şeyde insan
ayırmadan bu sıraları sıkı tut! 22 Kimseye
el koymaya alatlama, başkalarının
günahlarına ortak olmayasın. Kendini
temiz tut.
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23

Artık hep sade su içme. Madem
karnın ağrıyor ve sık sık hastalanıyorsun,
azıcık şarap da iç.
24

Kimi insanların günahları bellidir onların önünden davalanmaya gidiyorlar.
Ama kimi kişilerin günahları, onların
peşinden gidiyorlar. 25 Aynı onun gibi,
iyi olan işler de bellidir. Ama iyi
olmayan işler de saklı kalamaz.
Bölüm 6
Hizmetçiler
1

Hizmetçi olarak bondruk altında
olanlar, kendi efendilerini bütün saygıya
layık görsünler. Öyle ki, Allahın adına
ve öğretişimize karşı konuşulmasın. 2 Ve
kimin efendileri imanlı ise, "zaten
kardeşiz" deyip de ona saygısızlık
etmesinler. Hayır, madem ikisi kardeştir,
daha da fazla hizmet etsinler. Çünkü bu
hizmetten fayda görenler, imanlı ve
sevgili kişilerdir. Bu meseleleri öğretir,
buna göre akıl ver.
Kötü öğretiş ve para sevgisi
3

Diyelim, bir kişi farklı bir öğretiş
getiriyor ve sağlam sözlere uymuyor.
Hani, Rabbimiz İsa Mesihin ve Allah
yolundaki
öğretişin
sözlerine
yanaşmıyor. 4 Öyle birisi gurur doludur
ve hiç bir şey bilmiyor. Hastalık
derecesinde seviyor, sorular sorsun ve
bir söz üzerine kavga etsin. Bunlardan
sade kıskançlık, kavga, kötü laflar, kötü
şüpeler çıkıyor. 5 Bunlardan kimi
kişilerde boş boş tartışmalar doğuyor.
Onların akılları bozuk, hakikattan
uzaktırlar ve sanıyorlar, Allah yolu para
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kazantırıyor. Öyle kişilerden kendini
uzak tut.
6

Ama memnunluk getirip Allah
yolunda yürümek - aslında büyük kazanç
budur. 7 Çünkü dünyaya hiçbir şey
getirmedik, ne de buradan bir şey
götüremeyecez. 8 Yiyeceğimiz var mı,
giyeceğimiz var mı - o kadar yeter bize. 9
Zengin olmak isteyenler, denemeye ve
kapana düşecekler. Bir sürü akılsız ve
zararlı heveslere kapılacaklar. Bunlar da
insanı battırıp, maf ediyorlar, yok
ediyorlar. 10 Çünkü para sevgisi her türlü
kötülüğün köküdür. Var birtakım kişiler,
bu para sevgisine sevdalanıp imandan
saptılar. Kendi kendilerini acılarla delik
deşik ettiler.
11

Ama sen, ey Allah adamı, öyle
şeylerden kaç ve doğruluğun, Allah
korkusunun, imanın, sevginin, sabırın ve
alçakgönüllülüğün peşinden koş! 12 İyi
iman muharebesinde dövüş. Sonsuz
yaşama sarıl. Sen zaten onun için
çağrıldın. Ve birçok şahitlerin önünde bu
doğru imana şahitlik yapmıştın. 13
Herşeye yaşam veren Allahtır. Pontuslu
Pilatus'un önünde bu doğru imana
şahitlik yapmış olan da Mesih İsa'dır.
Bunların önünde sana şu vazifeyi
veriyorum: 14 Allahın buyruğunu öyle
kolla, Rabbimiz İsa Mesihin görüneceği
güne kadar lekesiz ve kusursuz kalsın. 15
Evet, mubarek olan biricik güdücü,
kralların kralı ve efendilerin efendisi
uygun vakıtta görünecek.
16
- Ölümsüzlük sade Onda var.
- Yaklaşılmaz aydınlıkta oturan
Odur.
- Hiçbir insan Onu görmemiştir,
göremez de.

- Şeref ve kuvvet sonsuza kadar
Onun olsun. Amin.
17

Bu hayatta zengin olanlara şöyle akıl
ver: yüksek gönüllü olmasınlar, ne de
zenginliğe güvenmesinler. (Ona güven
olmaz).
Ama
yaşayan
Allaha
güvensinler. O bize bütün şeyleri bola
gani veriyor, onlarla şen olalım diye. 18
İyilik yapsınlar, iyi işlerden yana zengin
olsunlar, açık elle versinler, paylaşmaya
hazır olsunlar. 19 Böylelikle kendilerine
gelecek zaman için iyi bir temel koyup
zenginlik biriktirecekler, sonsuz yaşamı
elde etsinler.
20

Ey Timoteyus, sana verilen emaneti
kolla! Dünyaca boş laflardan uzak dur.
Kırkılmalardan ve sahte bilgiden, (hani
'bilgi' adı var ama aslında bilgi değildir)
ondan da uzak dur. 21 Var birtakım
kişiler, sözde bu sahte bilgiye ermişler,
ama imandan sapmışlar.
Merhamet sizinle olsun. Amin.

2.TİMOTEYUS
Bölüm 1
1

Ben Pavlus, İsa Mesihin bir apostolu
-(Allahın isteğine göre apostol oldum.
Apostolluğum da Allahın verdiği sözüne
uygundur, hani Mesih İsa'da yaşam
verecek diye).
2

Sevgili evladım Timoteyus'a:

Baba Allah ve Rabbimiz Mesih İsa'dan
merhamet, acıma ve barış diliyorum.
Rabbe sadikan kalmak
3

Ben temiz bir vicdanla Allaha hizmet
ediyorum, aynı dedelerim de nasıl
ettilerse. Gece gündüz durmadakka
yalvarırken, seni anıp Allaha şükürler
ediyorum. 4 Senin gözyaşlarını aklıma
getirip seni görmeye hasret kaldım; öyle
ki, sevinçle dolayım. 5 Sendeki ikiyüzlü
olmayan imanı hatırlıyorum. Bu iman en
başta senin ninen Lois ve anan Evniki'de
bulunurdu. Ve eminim, sende de
bulunuyor. 6 Bu sebep için sana şunu
hatırlatırayım: ben sana el koymuştum,
sen de o yoldan bir Allah vergisi aldın.
Şimdi de, sendeki o Allah vergisini
yeniden tuttuştur. 7 Çünkü Allah bize
korkaklık ruhunu vermedi, bize kuvvet
ruhu, sevgi ruhu, disiplin ruhunu verdi.
8

Onun için, lazım utanmayasın
Rabbimize şahitlik yapmaya. Ne de
Rabbin mapusçusu olan benden de
utanma. Ama benimle birlikte 'iyi
haber'den için çeki çek; Allah bunun için
zaten kuvvet veriyor. 9 O bizi kurtardı ve
kutsal bir davet ile çağırdı. Değil bizi

yaptığımız işlerin karşılığı olarak
çağırsın. Hayır, O bizi kendi planına ve
merhametine göre çağırdı. Bu merhamet,
dünya kurulmadan önce bile bize İsa
Mesihte verildi. 10 Ama şimdi
kurtarıcımız İsa Mesih ortaya çıktı ve o
merhamet besbelli edildi. Mesih, ölümün
kuvvetini kırdı ve 'iyi haber'le yaşamı ve
çürümezliği aydınlığa çıkardı. 11 Bana o
'iyi haber' için vazife verildi, haberci ve
apostol ve muallim olayım. 12 İşte, bu
sebep için ben bu çekileri çekiyorum.
Gene de utanmıyorum. Çünkü biliyorum,
kime iman ettim. Eminim ki, Onda var
fırsat, emanetimi o son güne kadar
kollasın.
13

Benden sağlam sözler işittin. Onların
örneğine Mesih İsa'da olan iman ve
sevgi ile bağlı kal. 14 Bizde Kutsal Ruh
oturuyor; onunla sana verilen güzel
emaneti kolla.
15

Biliyorsun, Asya sancağındakilerin
hepsi beni terk etti, Figelus ve
Ermogenis bile.
16

Rab
Onesiforus'un
hanesine
merhamet etsin. Çünkü çok defa içimi
rahatlatırdı ve zincirlerimden utanmadı.
17
Ama Roma'ya gelmişken beni aramak
için uğraştıktan sonra buldu. 18 (Rab ona
versin ki, o son günde Rabbin önünde
merhamet bulsun). Ve Efes kasabasında
ne kadar hizmet etti, sen onu benden
daha iyi biliyorsun.
Bölüm 2
1

Onun için, ey evladım, Mesıh İsa'da
bulunan merhametle kuvvetlen. 2 Birçok
şahitlerin önünde benden çok şeyler
işittin. Bunları sadikan kişilere emanet
344
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et. Ve onlar da bunları başkalarına
öğretirmeye hazır olsunlar. 3 Sen gene
İsa Mesihin iyi bir askeri gibi zorluklara
ortak ol: 4 Askerlik yapan hiç kimse bu
hayatın işlerine karışmaz. Öyle ki, kim
onu askerliğe yazdırmışsa onu memnun
etsin. 5 Ve birisi spor oyunlarına
katılırsa, lazım o sporun sırasına uygun
olarak katılsın. Yoksa madalyayı
alamayacak. 6 Irgatlık yapan çiftçi, ilk
önce o lazım yemişlerden yesin. 7
Söylediğim şeyleri iyi düşün. Rab sana
her meselede anlayış versin.
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8

İsa Mesihi aklına getir. O, benim
yaydığım 'iyi habere' göre ölülerden
dirildi ve Davud'un soyundandır. 9 Bu
'iyi haber'den için zincirlerde çeki
çekiyorum, sanki kötülük yapmışım.
Ama Allahın haberi gene de zincire
vurulmuş değildir. 10 Bu sebep için ve
seçilmiş olanların hatırına her şeye
dayanıyorum. Öyle ki, onlar da kurtuluşu
kazansınlar. Ve o kurtuluş sonsuz bir
şanlılıkla Mesih İsa'da bulunuyor.
11

Şu söz çok doğrudur:

- Eger Onunla birlikte öldüysek,
Onunla birlikte de yaşayacaz.
12
- Eger dayanırsak, Onunla birlikte
krallık sürecez.
- Eger Onu inkâr edersek, O da bizi
inkâr edecek.
13
- Ama sadikan kalmasak, o gene de
sadikan kalıyor. Çünkü kendi
kendini inkâr edemez.
Allahın işçisi
14

Bu şeyleri hatırlatır. Rabbin önünde
onlara çok büyük ciddilikle şunu buyur:
sözler üzerine kavga etmesinler. Öyle
kavgalar faydasızdır ve onu sesleyenleri
bozacaklar. 15 Dikkat et, kendini Allahın
önünde öyle bir işçi olarak gösteresin,
hani utanmak için sebebin olmasın ve
hakikatın sözünü doğru kullanasın. 16
Ama dünyaca boş langırtı laflardan uzak
dur. Onlar daha fazla Allahsızlığa sebep
oluyor. 17 Ve öyle sözler kangren gibi
yayılacak. İmeneyus ve Filitus da
onlardandır. 18 Onlar hakikattan saptılar.
Diyorlar ki, diriliş zaten olmuş bitmiştir.
Ve böylelikle kimi kişilerin imanını
yıktılar. 19 Gene de, Allahın temeli
sağlam duruyor, ve onun mühürü şudur:
346

"Allah kendi kişilerini tanıyor" ve "Her
kim Mesihin adını söylerse haksızlıktan
uzaklaşsın."
20

Büyük bir evde sade altından ve
gümüşten kaplar bulunmuyor; ama
tahtadan ve topraktan kaplar da
bulunuyor. Kimisi itibarlı bir iş için,
kimisi gene itibarsız bir iş içindir. 21
Demek, kişi kendini bunlardan arındırdı
mı, itibarlı bir kap olacak. Kutsal ve
efendisine iş bitiren, her iyi iş için
hazırlanmış olacak.
22

Sen de gençlik sevdalarından kaç.
Ve kim Rabbi temiz bir yürekle
çağırırsa, onlarla birlikte doğruluğun,
imanın, sevginin ve barışın peşinden koş.
23
Ama akılsız ve cahilce sorulara hiç
meydan verme. Biliyorsun, bunlar sade
kavgalara sebep oluyor. 24 Ve Rabbin
hizmetçisi lazım kavga etmesin, ama
lazım herkese yumuşak davransın,
öğretirmeye hazır olsun ve kendisine
yapılan haksızlıklara karşı sabretsin. 25
Lazım, kendisine karşı gelenleri
alçakgönüllükle terbiyeye çeksin. Belki
de Allah onlara tövbeyi verecek, hakikatı
26
tanısınlar.
Uyanıp
Şeytanın
kapanından çıksınlar. Çünkü Şeytan
onları esir tutuyor, onun istediğini
yapsınlar.
Bölüm 3
İnsanlar bozulacak
1

Ama şunu bilesin: son zamanlarda
günler zor olacak. 2 Çünkü insanlar...
- kendini seven, parayı seven,
- övünen, yüksek gönüllü,
- söven,
- ana babalarını saymayan,
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- nankör, mundar,
3
- boş yürekli, pis gözlü,
- zemci,
- kendini zaptetiremeyen,
- acımasız,
- iyilikten hoşlanmayan,
4
- sokucu, şevikçi, kendini getiren,
- eğlenceye merağı çok ama Allaha
merağı hiç yok olan kişiler olacak.
5
Allah korkusunun bir kalıbına
tutunacaklar, ama onun kuvvetini inkâr
edecekler. Onlardan uzak dur.
6

Onlardan kimi kişiler evlere girip
zayıf kadınları kavrıyorlar. Bunlar günah
yükü altında ezilen ve türlü türlü
sevdalarla
sağa
sola
sürüklenen
kadınlardır. 7 Durmadakka öğrenip gene
de
hakikatı
bilmek
derecesine
varamıyorlar. 8 Bir vakıt Yanis ve
Yambris nasıl Musa'ya karşı geldiler, bu
kişiler de hakikata karşı geliyorlar.
Bunların aklı bozuk. Bu kişilerin imanı
da sayılmayacak. 9 Gene de daha fazla
ileri gidemeyecekler. Çünkü herkes
onların akılsızlığını apaçık görecek, aynı
nasıl Yanis ve Yambris'in akılsızlığı da
belli oldu.
Pavlus'un örneği
10

Ama sen benim öğretişimi,
davranışlarımı, maksadımı, imanımı,
sabrımı, sevgimi ve dayanmamı tam
olarak örnek aldın. 11 Hem de
kovalandığımı ve çeki çektiğimi örnek
aldın: mesela Antakya, Konya ve Listra
kasabalarında başıma gelenler. Ne biçim
çekilere dayanmışım! Ama Rab beni
hepsinden kurtardı. 12 Ve aslında, her
kim Mesih İsa'da Allaha uygun olarak
yaşamak isterse kovalanacak. 13 Ama

kötü insanlar ve aldatırıcılar hem
saptıracaklar,
hem
de
kendileri
saptırılacaklar. Ve böylelikle kötüden
kötüye gidecekler.
14

Sen gene öğrendiğin ve emin
olduğun öğretişlere bağlı kal. Çünkü
biliyorsun, bunları kimden öğrendin. 15
Ve küçüklüğünden beri Kutsal Yazıları
biliyorsun. Onlar sana kurtuluş için
lazım olan bilgiyi verebilir. Bu kurtuluş
İsa Mesihe iman etmekle geliyor. 16
Kitabı-Mukaddes'in
hepsi
Allahın
soluğundan geliyor ve öğretirmek,
günahları
göstermek,
hayatımızı
düzeltirmek ve doğruluk yolunda terbiye
etmek için faydalıdır. 17 Öyle ki, Allah
adamı tamam olsun, her iyi iş için hazır
olsun.

Bölüm 4
Timoteyus'un işi
1

Allahın önünde, yaşayanları ve ölüleri
davalayacak olan Rab İsa Mesihin
önünde, Onun görüneceği ve Onun
krallığının
hatırına,
sana
şunu
buyuruyorum:
2
- Allahın haberini yay,
- zamanlar uygun olsun, uygun
olmasın, sen hazır ol,
- günahları bildir,
- azarla,
- kuraj ver.
Bunları tam bir sabırla ve durmadakka
öğretirmekle yerine getir.
3

Çünkü zaman gelecek ki, sağlam
öğretişe
dayanamayacaklar.
Ama
kulakları kaşınacak ve onun için
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istedikleri gibi kendilerine muallim
toplayacaklar. 4 Kulaklarını hakikattan
döndürüp masallara sapacaklar. 5 Sen
gene her bir şeyde ağır ol, zorluklara
dayan, bir müjdecinin işini yap, vazifeni
tam olarak bitir.

348

yayılsın ve bütün milletler işitsin.
Öylelikle aslanın ağzından kurtuldum. 18
Ve Rab beni her türlü kötülükten de
kurtaracak. O beni gökteki krallığına sağ
salim götürecek. Şanlar sonsuzlara kadar
Ona olsun. Amin.

Pavlus'un umudu ve ihtiyaçları
6

Çünkü benim kanım zaten adak
şarabı gibi dökülüyor. Vakıt yakınladı
artık, ben ayrılayım. 7 Ben iyi
muharebede dövüştüm, yarışı bitirdim,
imanı kolladım. 8 Artık bundan sonra
doğruluğun tacı benim için hazırdır.
Doğru hakim olan Rab o tacı bana son
günde verecek. Ve değil sade bana
versin, ama her kim Onun gelişini
severse, ona da verecek.
9

Uğraş, bana daha şevik gelesin. 10
Çünkü Dimas beni terk etti. Bu dünyayı
daha fazla sevip, Selaniğe gitti. Kiriskis,
Galatiya
sancağına,
Titus
gene,
Dalmaçiya sancağına gitti. 11 Yanımda
sade Luka var. Sen geldin mi, yanına
Markos'u da al, çünkü hizmetimde bana
yardım ediyor. 12 Tihikus'u Efes'e
yolladım. 13 Sen geldin mi, mantomu
getir; hani onu Troas kasabasında
Karpos'a braktıydım. Kitapları ve en
önemlisi deriden kitapları da getir.
14

Bakırcı Aleksander bana çok kötülük
yaptı. Rab onun yaptıklarına göre versin
ona. 15 Sen de o adamdan sakın. Çünkü
sözlerimize gayet fazla karşı durdu.
16

Birinci davamda kimse benden yana
olmadı, hepsi beni terk ettiler. Bu, onlara
günah sayılmasın. 17 Ama Rab benim
yanımda durdu, bana kuvvet verdi. Öyle
ki, benim çalışmamla haber tam olarak
348

Selam sözleri
19

Priska, Akvila ve Onesiforus'un
hanesine selam söyle. 20 Erastus, Korint
kasabasında kaldı. Trofimus'u gene
Miletus kasabasında braktım, hasta idi. 21
Kış basmadan önce gelmeye çalış.
Evulus, Pudens, Linus, Klavdiya ve
bütün
kardeşler
sana
selam
gönderiyorlar.
22

Rab senin ruhunla birlikte olsun.
Merhamet sizinle olsun.

- içkici olmasın,
- kavgacı olmasın,
- paranın peşinden koşmasın.

TİTUS
Bölüm 1
1

Ben Pavlus, Allahın hizmetçisi ve İsa
Mesihin apostolu.
(Ben apostol oldum, Allahın seçtiği
kişiler imana gelsin ve Allah korkusuyla
2
hakikatı
öğrensinler
diye.
Apostolluğum, sonsuz yaşamın umuduna
dayanıyor. Allah yalan söyleyemez ve
dünya kurulmadan önce bile bu sonsuz
yaşam için söz verdi. 3 Ama uygun
zamanda Allah onu besbelli etti, hani
kendi sözünü bildirmekle onu ortaya
koydu. Kurtarıcımız olan Allahın
buyruğuna göre, bu bildirmek işi bana
emanet edildi).
4

Ortak imanımızda asıl evladım
Titus'a:
Baba Allah ve kurtarıcımız Rab İsa
Mesihten sana merhamet, acıma ve barış
diliyorum.
Titus'un işi
5

Seni Krit adasında braktım, geri kalan
meseleleri hal edesin ve her kasabada
ihtiyarları iş başına koyasın. Sana
buyurduğum gibi, ihtiyarlar lazım şöyle
olsun:
6
- kusursuz,
- bir kadının kocası,
- imanlı kızanları var, (onlar için
konuşulmasın, hani edepsiz ve kafa
kaldıran kişilerdir. 7 Çünkü Allahın
hizmetçisi olarak, güdücü lazım
kusursuz olsun)
- hep kendi kafasına göre gitmesin,
- hemen öfkelenmesin,

8

Tam tersi, o lazım...
- misafirleri kabul etmeyi sevsin,
- iyiliği seven biri olsun,
- aklı başında olsun,
- dürüst biri olsun,
- Allaha bağlı olsun,
- kendini zaptetmeyi bilsin.
9
O lazım öğretişin sadikan sözlerine
sıkı tutunsun. Öyle ki, sağlam öğretiş ile
hem kuraj versin, hem de karşı gelenleri
tövbeye getirsin.
10

Çünkü çok kişi başkaldırıcı, boşlafçı
ve aldatırıcı oldu - en çok gene sünneti
tutanlar. 11 Onlar lazım susturulsun.
Çünkü haram para kazanmak için öyle
şeyler öğretiriyorlar ki, aslında lazım
öğretirmesinler. Ve böylelikle bütün
haneleri yıkıyorlar. 12 Kritlilerin biri,
hani onların halkından bir peygamber,
şöyle
demiş:
"Kritliler
hepsi
yalancılardır, kötü hayvanlar, tembel ve
körgırtlaklı kişilerdir." 13 Evet bu doğru
bir şahitliktir. Onun için onlara çok sert
olarak bildir ki, imanda sağlam
dursunlar. 14 Ve hakikattan sapıp
Yahudilerin masallarına ve insan
buyruklarına dikkat çevirmesinler. 15
Çünkü temiz olanlar için her şey
temizdir. Ama yüreği kirli olanlar ve
iman etmeyenler için hiç bir şey temiz
değildir. Onların hem düşünceleri, hem
de duyguları kirlenmiştir. 16 Ağızlarıyla
'Biz Allahı tanıyoruz!' diye söylüyorlar,
ama işleriyle Onu inkâr ediyorlar. Onlar
iğrenç ve hiç söz dinlemeyen, hiç bir iyi
işe yaramayan kişilerdir.
349
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Bölüm 2
1

Sen gene, sağlam öğretişe yakışan
şeyleri söyle:
2

Yaşlı erkekler ağırbaşlı olsunlar.
Kendini kontrol eden ve aklı başında
olan kişiler olsunlar. İmanda, sevgide ve
dayanmakta sağlam olsunlar.

- her meselede onları memnun
etmeye çalışsınlar ve
- onlara karşı konuşmasınlar,
10
- çalmasınlar,
- tersine, onlara tam güvenilir diye
göstersinler.
Böylelikle her meselede kurtarıcımız
Allahın öğretişini süslesinler.
11

3

Yaşlı kadınlar da aynı onun gibi öyle
davransınlar, nasıl kutsal kişilere
yakışırsa: zem etmesinler, fazla şaraba
esir olmasınlar ve iyiliği öğretiren
muallimler olsunlar.
4

Öyle ki, genç kadınlara şunları
öğretirsinler:
- kocalarını sevmeyi,
- kızanlarını sevmeyi,
5
- akıllı olmayı,
- namuslu olmayı,
- evciman olmayı,
- iyi yürekli olmayı,
- kocalarını seslemeyi.
Öyle ki, Allahın sözüne karşı
konuşulmasın.

Çünkü Allahın merhameti ortaya
çıktı ve bütün insanlara kurtuluş
getiriyor. 12 Bize öğretiriyor, Allahsızlığı
ve bu dünyanın meraklarını brakıp
şimdiki zamanda doğruluk ve Allah
korkusu içinde yaşayalım. 13 Ve artık
büyük Allah ve kurtarıcımız olan İsa
Mesihin mubarek umudunu, hani Onun
şanlı gelişini bekliyoruz. 14 O, bizi her
türlü haksızlıktan kurtarsın diye, kendini
bizim için teslim etti. Kendine öz malı
olarak bir halk temizledi. Onlar da iyi
işler yapmaya hevesli olan kişilerdir.
15

Sen bu şeyler için konuş, bunlar için
kuraj ver, kişileri anlayışa getir. Senin
sözün geçerli olsun, hiç kimse seni hor
görmesin.

6

Aynı onun gibi, genç erkeklere de
buyur, akıllı olsunlar.
7

Her meselede kendini örnek olarak
göster:
- iyi işlerde,
- dürüstlük içinde öğretirmekle,
- ağırbaşlı olmakla,
8
- uygun sözlerle, hani öyle sözlerle,
hiç kimse onlara maana bulamasın.
Öyle ki karşı gelen kişi senden için kötü
konuşacak bir şey bulmasın ve utansın.
9

Hizmetçilere şunları buyur:
- kendi efendilerini seslesinler,
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Bölüm 3
1

Topluluğa şunları andır:
- güdücüleri ve devlet adamlarını
seslesinler,
- her bir iyi iş için hazır olsunlar,
2
- hiç kimseden için kötü
konuşmasınlar,
- kavgacı olmasınlar,
- yavaş davransınlar,
- her insana karşı tam alçakgönüllü
olsunlar.
3
Çünkü biz de bir vakıtlar anlayışsız
idik: seslemezdik, aldatırılırdık, türlü

351TTA 68

çeşit isteklere ve zevklere hizmetkârlık
ederdik, kötülük ve kıskançlık içinde
yaşardık, kin dolu birbirimizden
azlaşmayan kişiler idik. 4 Ama Allah
kurtarıcımızdır. Onun iyiliği ve insanlara
olan sevgisi açıklandı. 5 O, bize acıdığı
için bizi kurtardı, değil bizim yaptığımız
doğruluk işlerimizle. Yıkanıp yeniden
doğduk, Kutsal Ruh bizi yeni kişi yaptı öyle kurtulduk. 6 Allah Onu kurtarıcımız
İsa Mesihin eliyle üzerimize bola gani
döktü. 7 Öyle ki, madem Onun
merhametiyle doğru sayıldık, mirasçı
olalım ve sonsuz yaşama umudumuz
olsun. 8 Evet, bunlar çok doğru sözlerdir.
İstiyorum, sen bu meselelerin üzerinde
durasın. Öyle ki, Allaha iman etmiş
olanlar iyi işlerde devam etmeye dikkat
etsinler. İyi olan ve insanlara fayda
getiren şeyler bunlardır.
9

Ama aptalca sorular ve cins kütükleri
ve Allah kanunun üzerinde kavgalar ve
çekişmeler - işte, bunlardan uzak dur.
Bunlar faydasız ve boş şeylerdir. 10 Kim
ayrılık kurarsa, ona bir defa bildir, iki
defa bildir, sonra onu uğratır. 11 Bil ki,
öyle bir kişi yaramaz düşüncelidir ve
günah işliyor. O, kendi kendini
davalamış oluyor.
Son selamlar
12

Artemas'ı ya da Tihikus'u sana
gönderecem, sen de o zaman uğraş,
Nikopolis kasabasına gelesin. Çünkü
karar verdim, kışı orada geçireyim.
13
Avukat Zenas'ı ve Apolos'u güzel
yolcu et, hiç bir sıkıntıları olmasın.
14
Bizim kardeşler de iyi işler yapmayı
öğrensinler. Böylelikle acele ihtiyaçları

karşılayacaklar
ve
faydasız
kalmayacaklar.
15
Benim yanımda olanlar hepsi sana
selam gönderiyorlar. İmanda olup bizi
sevenlere selam söyle. Merhamet
hepinizle olsun.

12

FİLİMUN
Bölüm 1
1

Ben Pavlus, Mesih İsa'nın mapusçusu,
ve Timoteyus kardeş,
- sevgili iş arkadaşımız Filimun'a,
2
- ve sevgili Afiya kızkardeşe,
- ve asker arkadaşımız Arkipus
- ve senin evindeki topluluğa:
3

Babamız Allahtan ve Rab İsa
Mesihten size merhamet ve barış
diliyorum.
Şükran ve dua
4

Dualarımda her vakıt seni anıyorum
ve Allahıma şükür ediyorum. 5 Çünkü
duydum, Mesih İsa'ya imanın var ve
bütün kutsallara sevgin var. 6 Dua
ediyorum,
imanını
başkalarıyla
paylaşasın. Bunu yaptın mı anlayacan ki,
biz Mesihte bütün iyiliklere sahibiz. 7 Ey
kardeş, senin sevginden için çok
seviniyorum, ondan çok kuraj alıyorum.
Çünkü kutsalların ruhunu tazeledin.
Onesimus
8

Onun için, aslında Mesihte var
kurajım, sana ne lazımsa buyurayım. 9
Gene de, daha fazla sevgiden için
istiyorum, senden bir şey rica edeyim
(madem ben Pavlus yaşlanmışım ve
şimdi de İsa Mesihin hatırına mapusçu
olmuşum). 10 Sana evladım Onesimus'tan
için ricada bulunayım (onu mapusta
dünyaya getirdim). 11 O, bir zamanlar
sana fayda getirmezdi, ama şimdi hem
sana hem de bana fayda getiriyor.

Onu sana geri gönderiyorum, sanki
kendi yüreğimi sana gönderiyorum. 13
Aslında isterdim, onu yanımda tutayım.
Öyle ki, senin yerinde o bana hizmet
etsin, madem 'iyi haber'den için mapusa
düştüm. 14 Gene de, senin haberin
olmadan bir şey yapmak istemedim.
Hani, bana zorla değil ama isteyerek
iyilik yapmış olasın. 15 O belki de bu
sebep için senden bir vakıt uzaklaştırıldı,
ona sonsuzlara kadar sahip olasın diye. 16
O artık senin kölen değil, bir köleden
daha üstündür, sevgili bir kardeştir. O
benim için çok sevgilidir, ama senin için,
hem bedende hem de Rabde, çok daha
da sevgilidir.
17

Onun için, madem beni bir ortak
sayıyorsun, onu da öyle kabul et, sanki
beni kabul etmişsin. 18 Ve eger sana
birhangi haksızlık ettiyse, ya da sana
borcu varsa, onu benim hesabıma yaz. 19
Ben, Pavlus, bunları kendi elimle
yazıyorum. Evet, onun borçlarını ben
karşılayacam (hani, aslında sen bana
kendi canını bile borçlusun - ama o
meseleyi açmayayım). 20 Öyle, kardeşim.
Ver de, Rabde senin bana faydan
dokunsun. Rabde benim ruhumu tazele.
21
Beni sesleyecen; ondan emin olduğum
için sana yazdım. Hem de biliyorum, sen
benim dediğimden daha fazlasını bile
yapacan.
22

Aynı zamanda bana kalacak bir yer
hazırla. Çünkü umut ediyorum, sizin
dualarınızın yardımıyla tekrar size
kavuşacam.
23

Mesih İsa'da benim mapus arkadaşım
olan Epafras size selam gönderiyor. 24
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Markos, Aristarkus, Dimas ve Luka da
aynı onun gibi size selam gönderiyorlar.

MATTA 70
25

Rab İsa Mesihin merhameti sizin
ruhunuzla birlikte olsun.
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7

İBRANİLER
Bölüm 1

Ama meleklerden için şöyle
konuşuyor:
"O, kendi meleklerini rüzgârlar
yapıyor,
hizmetçilerini ateş yalınları yapıyor."

Oğul peygamberlerden büyük

8

1

Eski zamanlarda Allah dedelerimize
birçok defa ve birçok yollarda
peygamberlerle konuştu. 2 Ama bu son
günlerde bize kendi Oğlu ile konuştu:
Onu her şeyin üzerine mirasçı kıldı.
Ve zaten Onunla dünyaları
yaratmıştı.
3
Oğul, Allahın şanlılığının
şıllantısıdır ve
Onda Allahın asıl tabiyetini
görüyoruz.
Kendi kuvvetli sözüyle her şeyi
ayakta tutuyor.
Günahlardan paklama işini
bitirdikten sonra, yukarıdaki Büyük
Kralın sağında oturdu.

10

Oğul meleklerden büyük
4

Oğul, meleklerden çok daha yüksek
bir ad miras aldı, ve kendisi de onlardan
çok daha yüksek oldu. 5 Çünkü Allah,
meleklerin hangisine hangi vakıtta şöyle
konuştu:
"Sen benim Oğlumsun, bugün sana
Baba oldum."
ve gene:
"Ben Ona Baba olacam, o da bana
Oğul olacak."
6

Ve Allah, İlk Doğanı dünyaya
getirirken gene şöyle diyor:
"Allahın bütün melekleri Ona
tapsınlar."

Oğula gene, şöyle konuşuyor:
"Senin krallık iskemlen, ey Allah,
sonsuzlara kadar duracak,
Senin krallık değneğin doğruluktur.
9
Doğruluğu sevdin ve haksızlıktan
azlaşmadın.
Onun için, senin Allahın olan Allah
seni sevinç yağı ile meshetti, seni
seninkilerinden daha yüksek kıldı."
Ve gene:
"Sen, ey dünyanın Rabbi, en başta
dünyanın temelini kurdun;
Ve gökler de senin ellerinin işidir.
11
Onlar yok olup gidecek, ama sen
kalacan.
Onların hepsi, eski bir ruba gibi
çürüyecek.
12
Onları bir kaftan gibi kıvıracan,
onlar da değiştirilecek.
Ama sen aynı kalıyorsun, ve senin
günlerinin sonu yok."

13
Acaba, Allah meleklerin hangisine
hangi vakıtta şöyle konuştu:
"Senin düşmanlarını ayaklarına bir
basamak yapacam.
O zamana kadar sen benim sağımda
otur.'
14
Melekler hepsi hizmet eden ruhlar
değil mi? Onlar o kişilere hizmet etmek
için gönderilmiyorlar mı, hani kurtuluşu
miras alacaklar?

Bölüm 2
Dikkat edelim
355
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1

Onun için lazım, işittiğimiz şeylere
daha da fazla kulak asalım, yoksa usul
usul onlardan uzaklaşacaz. 2 Çünkü bir
vakıt meleklerin ağzından söylenen söz
bile kesin idi. Her suç, her
seslememezlik hak ettiği cezayı alırdı. 3
Madem öyle, bu kadar büyük bir
kurtuluşa kulak asmadık mı, nasıl kaçıp
kurtulucaz? Bu kurtuluştan için en
birinci Rabbimiz konuştu. Ve Onu
seslemiş olan kişiler, o kurtuluşu bizim
için daha da kesinleştirdiler. 4 Allah da
onlarla birlikte şahitlik yaptı: nişanlarla,
şaşılacak işlerle, türlü çeşit mucizelerle
ve Kutsal Ruhun vergileriyle. Allah
onları istediği gibi dağıtırdı.
5

Biz gelecek dünyadan için
konuşuyoruz, ve onu meleklerin
ayaklarının altına koymadı. 6 Ama birisi
bir yerde şöyle şahitlik yaptı:
"İnsan nedir ki, sen onu anasın?
Ve insanoğlu nedir ki, onunla
uğraşasın?
7
Sen onu meleklerden biraz aşağı
kıldın.
Ona şan ve şereften bir taç giydirdin.
Ve ellerin neler yaptıysa, onu
herşeyin üzerine koydun.
8
Evet, her şeyi onun ayaklarının
altına koydun."
Madem Allah her şeyi onun altına
koydu, demek kalmadı bir şey, onun
altında olmasın. Ve gene de, şimdi henüz
görmüyoruz ki, her şey onun altında
olsun. 9 Ama İsa'yı görüyoruz: O, kısa
bir zaman için, meleklerden aşağı
kılındı, Allahın merhametine göre,
herkesten için ölümü tatsın diye. Ölümün
çekilerine katlandığı için, Ona şan ve
şereften bir taç giydirildi.
356

Mesihin kardeşleri
10

Herşey Allah için yapıldı, ve Allah
tarafından yapıldı. O istedi, birçok
çocuğu şanlılık durumuna getirsin. Ve O
uygun gördü, onların kurtuluşunun
Başı'nı da çekilerle tamamlanmış bir
duruma getirsin. 11 Kutsal Kılan ve kutsal
kılınanlar, ikisi bir Varlıktandır. Onun
için İsa utanmıyor, onlara 'kardeş' desin.
12
Çünkü şöyle diyor:
"Senin adını kardeşlerime
bildirecem.
Topluluğun ortasında sana övgü
türküleri söyleyecem."
13

Ve gene:
"Ben Ona güvenecem"
Bir de:
"İşte, ben ve Allahın bana verdiği
evlatlar..."
14
Peki, madem evlatlar et ve
kandandırlar, O kendisi de aynı tabiyeti
aldı. Öyle ki, ölmekle ölümün kuvvetine
sahip olanı, hani Şeytanı, yensin. 15 Öyle
ki, insanları serbest etsin, çünkü
ölümden korktukları için hayat boyunca
esir idiler. 16 Çünkü şu kesindir:
meleklere
yardım
etmiyor,
ama
İbrahim'in soyundan olanlara yardım
ediyor. 17 Onun için lazımdı, İsa her
meselede kardeşlerine benzer olsun.
Öyle ki, Allahın önünde merhametli ve
sadikan bir başgörevli olsun ve
böylelikle
halkın
günahlarını
bağışlatırsın. 18 Çünkü kendisi de acı
çekip denemeden geçti. İşte, onun için
deneme içinde olanlara yardım edebilir.
Bölüm 3
İsa, Musa'dan büyük

357TTA 71
1

Bu sebep için - benim kutsal
kardeşlerim, gökten gelen davetin
ortakları - adını andığımız Allahın
diplomatına ve başgörevlisine, evet İsa
Mesihe bakın! 2 O, kendisine görev
Verene sadikan kaldı, aynı nasıl Musa da
bütün evinin üzerinde sadikan kaldı. 3
Ama İsa, Musa'dan daha büyük şanlılığa
layık sayıldı. Ne kadar evin sahibi, onu
yapan ustadan daha büyük saygınlık
görüyor. 4 Çünkü her evin var bir kişisi,
onu kaldırsın. Ama her bir şeyi kaldıran
Allahtır. 5 Sahi, Musa da bütün evinin
üzerinde sadikan sayıldı, tıpkı nasıl bir
hizmetçi sadikan sayılıyor. Ama bu bir
şahitlik için oldu, daha sonra söylenecek
sözlerden için. 6 Mesih gene, kendi
evinin üzerinde bir oğul gibi sadikan
sayıldı. Ve Onun evi biziz. Yeter ki,
umudun verdiği kurajı ve sevinci sonuna
kadar sıkı tutalım.
İmansız olmayalım
7

Aynı Kutsal Ruh'un dediği gibi:
"Bugün Onun sesini işittiniz mi,
Sakın yüreklerinizi sertleştirmeyin.
Hani, nasıl yaptıydınız, ne vakıt
Allaha kafa kaldırdınız,
ıssız yerlerde Onu denediğiniz gün.
9
O vakıt dedeleriniz beni denediler,
kırk sene boyunca da neler yaptığımı
gördüler.
10
Onun için o kuşağa karşı
öfkelendim ve dedim:
'Bunlar yüreklerinde hep sapıyorlar.
Benim yollarımı anlamadılar.'
11
Böylelikle öfkelenip yemin ettim,
'Onlar benim rahatlık yerime ayak
basmayacaklar!'"
8

12

Kardeşler, dikkat edin aranızda
olmasın öyle bir kişi, hani içinde kötü ve
iman etmeyen bir yürek olsun ve yaşayan
Allahtan ayrılsın. 13 Ama daha 'bugün'
dedikleri zaman, birbirinize günden güne
kuraj verin. Aranızda olmasın öyle bir
kişi, günahın oyununa gelip sertleşsin. 14
Çünkü Mesihe ortak olduk. Yeter ki, en
baştaki kurajımızı hiç vazgeçmeden
sonuna kadar tutalım. 15 Çünkü şöyle
denildi:
"Bugün Onun sesini işittiniz mi,
Yüreklerinizi sertlesştirmeyin,
Hani Allaha kafa kaldırdığınız zaman
nasıl yaptıydınız."
16

Peki, Allahın sesini işittikten sonra
Ona kafa kaldıranlar kim idi? Onlar
hepsi Mısır'dan çıkanlar değil miydi? 17
Ve Allah kimlere karşı kırk sene
boyunca öfkelendi? Değil mi, o kişilere
karşı, hani günah işlediler ve bedenleri
ıssız yerlerde serildi? 18 Ve Allah
kimlere yemin etti, hani Onun rahatlık
yerine ayak basmayacaklar diye? Değil
mi, iman etmek istemeyenlere? 19 Evet,
görüyoruz, imansızlıktan için oraya ayak
basamadılar.
Bölüm 4
Allah halkının dinlenmesi
1

Evet, şöyle bir korkumuz olsun: Onun
rahatlık yerine ayak basmak için, Allahın
sözü duruyor. Madem öyle, sizden bir
kişi ondan geri kalmasın. 2 Çünkü nasıl
onlara bir 'iyi haber' bildirildi, aynı onun
gibi bize de bildirildi. Ama onlara
bildirilen haber onlara yaramadı. Çünkü
o haberi işitenler, onu imanla bir araya
getirmediler. 3 Ama biz iman edenler o
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rahatlık yerine giriyoruz. Aynı Onun
dediği gibi:
" Böylelikle öfkelenip yemin ettim,
'Onlar benim rahatlık yerime ayak
basmayacaklar!'"
Ama Onun işleri zaten dünyanın
kurulmasından beri tamamlanmıştır. 4 Ve
yedinci günden için bir yerde şöyle
konuştu:
"Ve Allah yedinci günde bütün
işlerinden dinlendi."
5
Ama gene de şöyle diyor:
"Onlar benim rahatlık yerime
girmeyecekler."
6
Demek şunu görüyoruz: en birinci kime
bu iyi haber geldi, onlar imansızlıktan
için o yere giremediler. Ama bazıları
kesin olarak oraya girecek. 7 Onun için,
Allah ikinci defa bir güne karar veriyor.
Çünkü uzun senelerden sonra Davud'un
ağzından gene konuşup, "Bugün" diyor:
'Bugün Onun sesini işittiniz mi, sakın
yüreklerinizi sertleştirmeyin."
8

Ve Yeşu onları o rahatlık yerine
getirmiş olsaydı, o vakıt daha sonra bir
başka günden için konuşmayacaydı. 9
Demek, Allah halkı için asıl bir
dinlenmek saklanıyor. 10 Çünkü kim o
rahatlık yerine giriyor, kendi işlerini
tamamlayıp dinleniyor, aynı Allahın
yaptığı gibi. 11 Onun için uğraşalım, o
rahatlık yerine girmeye. Öyle olmasın
da, birisi o imansızlığı örnek alıp düşsün.
12

Allahın sözü canlı ve kuvvetlidir, her
iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Ruhu
ve canı, oynak yerleri ve iliği yarıp
ayırıyor. Yüreğin düşüncelerini ve
maksatlarını anlayabilir. 13 Ve Allahın
önünde yok öyle bir varlık, Ondan saklı
358
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olsun. Onun gözleri için her şey çıplak
ve açıktır. İşte, bizim işimiz Onunladır.
Büyük Başgörevlimiz
14

İsa Mesih gökleri geçmiştir. Madem
görüyoruz, o kadar büyük bir
başgörevlimiz var, o vakıt açıkça
söylediğimiz sözleri sıkı tutalım. 15
Bizim başgörevlimiz değil öyle birisi,
hani bizim zayıflıklarımızı anlamasın, ya
da aynısını hisetmesin. Hayır, O her
meselede aynı bizim gibi denendi yalnız, hiç günah işlemedi. 16 Madem
öyle, Allahın merhamet dolu kral
iskemlesinin önüne kurajla çıkalım. Öyle
ki,
bağışlanalım
ve
merhamete
kavuşalım. Evet, muhtaçlığımızda bize
yardım eden budur.
Bölüm 5
1

Her başgörevli insanların arasından
seçiliyor ve ona Allahın karşısında görev
veriliyor. Onun işi, hem bahşişler, hem
de günahlar için kurbanlar getirsin. 2 O
lazım, anlayışsız ve yoldan sapmış
kişilere yavaş davranabilsin. Çünkü
kendisi de zayıflıklarla doludur. 3 Ve
onun için, nasıl halka yaparsa, lazım aynı
onun gibi kendisinden için de günahlara
karşılık kurban getirsin.
4

Hem de, hiç bir insan kendi kendine
bu başgörevli olmak şerefini vermez.
Hayır, sade kim Harun gibi Allah
tarafından bu işe çağrılırsa. 5 Aynı onun
gibi, Mesih
de
kendi
kendini
yükseltirmedi başgörevli olsun. Hayır,
kim Ona dedi, 'Sen benim Oğlumsun,
bugün ben sana Baba oldum', işte O
Mesihi bu iş için yükseltirdi. 6 Başka
yerde gene şöyle diyor:
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"Sen sonsuzlara kadar MelkiZedek'in sırasından bir
başgörevlisin."
7

Mesih, bedende bulunduğu günlerde,
yüksek sesle ağlayıp gözyaşları döktü.
Allaha dualar ve yalvarışlar yaptı. Ve
Allahta vardı fırsat, Onu ölümden
kurtarsın. 8 O aslında bir Oğul idi, ve
gene de çektiği çekilerle seslemeyi
öğrendi. 9 Böylelikle tastamam oldu ve
Onu sesleyenlere sonsuz kurtuluş için
fırsat oldu. 10 Allah da Onu MelkiZedek'in sırasından bir başgörevli kıldı.
İmandan düşmeyelim
11

Bu meseleden için çok şeyler var
size söyleyelim. Ama zor olacak, çünkü
seslemekte tembel oldunuz. 12 Şimdiye
kadar lazımdı, muallimler olasınız. Ama
gene ihtiyacınız var, birisi gelip size
Allah Sözünün en birinci meselelerini
öğretirsin. Size daha süt lazım, kuvvetli
yiyenti değil! 13 Ve her kim süt içerse, o
henüz bebektir, daha doğruluk sözünde
pişkin değildir. 14 Kuvvetli yiyenti gene,
yetişkin kişiler içindir. Onlar, kendini
alıştıra alıştıra, duygularını çalıştırmışlar,
ve artık iyiyi ve kötüyü seçebilirler.
Bölüm 6

4

Ama o kişiler, hani bir kere aydınlığa
kavuştular, gökten gelen o vergiyi
tattılar, Kutsal Ruh'a ortak oldular, 5
Allahın sözünden ve gelecek dünyadan
bir dat aldılar, 6 ve sonra yoldan
ayrıldılar; işte, onlara yok fırsat, bir daha
tövbe etmek durumuna getirilsinler.
Onlar kendileri için Allahın Oğlunu bir
daha haça gerip elaleme rezil ediyorlar.
7

Bir toprak onun üzerine sık sık düşen
yağmuru içti mi, ve kendisine bakan
kişilere fayda getiren otlar çıkardı mı, o
Allahtan bereketleniyor. 8 Ama bir
toprak tikenli otlar ve çalılar çıkardı mı,
o
yaramazdır
ve
lanetlenmenin
üzerindedir. Onun sonu yanmaktır.
9
Ama, sevgililer, böyle konuşsak bile,
kurtuluş temasında sizden için daha iyi
şeyler düşünüyoruz. 10 Çünkü Allah
haksız değildir ki, çalışmalarınızı ve
sevginizi unutsun. Kutsallara hizmet
etmekle Onun adına sevgi gösterdiniz,
ve hâlâ da onu yapıyorsunuz. 11
İstiyoruz, sizden herkes sonuna kadar
aynı onun gibi işlesin, öyle ki, umut
ettiği şeyden tam emin olsun. 12 Maksat,
tembel olmayasınız. Ama o kişilerin
arkasından gidesiniz, hani iman ve
sabırla söz verilen şeylere kavuştular.

Allahın sözü kesindir

1

Onun için Mesihin temel öğretişlerini
geride brakalım ve tamamlık durumuna
doğru ilerleyelim. Yeniden aynı temeli
koymayalım: hani, ölü işlerden tövbe
etmek, Allaha iman etmek, 2 türlü vaftiz
meseleleri için öğretiş, el koymak,
ölülerin dirilişi ve sonsuz davalama. 3
Allah fırsat verirse, onu da yapacaz.

13

Nasıl da Allah, İbrahim'e söz
verirken, kendi adına yemin etti, çünkü
yoktu kendisinden daha büyük biri, onun
adına yemin etsin. 14 Şöyle dedi: "Seni
kesin olarak gittikçe bereketleyecem,
gittikçe çoğaltıracam." 15 Ve böylelikle,
çok şeyler çektikten sonra, söz verilen
şeyi aldı.

MATTA 72

360

16

Çünkü insanlar hep daha büyük
birisinin adıyla yemin ederler. Yemin,
onlar için meseleyi kesinleştirir ve bütün
tartışmalara son verir. 17 Ve Allah istedi,
söz edilen şeyin mirasçılarına daha kesin
olarak göstersin ki, kendi kararı
değiştirilemez. Onun için verdiği sözünü
yeminle sağlamlaştırdı. 18 Öyle ki,
değişmeyen bu iki şeyden büyük kuraj
alalım (ve olamaz, Allah orada yalan
söylesin). Biz zaten Ona sığındık,
önümüze koyulan umuda sıkı tutunalım
diye. 19 Bu umut, bizim canımıza bir
gemi demiri gibidir: sağlam ve
sarsılmaz, perdenin iç tarafına atılmış bir
demir. 20 Bizim önümüzden koşan İsa da,
Melki-Zedek'in sırasından bir başgörevli
kılındı ve oraya girdi.

oğullarından olanlar Allah için görev
alıyorlar. Onlara buyuruldu ki, halktan
ondalığını toplasınlar. Demek kendi
kardeşlerinden
toplasınlar,
onlar
İbrahim'in soyundan olsalar bile. 6
Melki-Zedek onların soyundan değildi,
ama gene de İbrahim'den ondalığını aldı
ve sonra Allahın verdiği sözlerine sahip
olanı mubarekledi. 7 Hiç şüpe yok ki,
küçük olan hep daha büyük olan
tarafından mubarekleniyor. 8 Burada
ölümlü insanlar ondalığı alıyorlar. Öbür
tarafta gene, kimden için yazıldı hani
yaşıyor, o kişi ondalığı alıyor. 9 Ve Levi
ondalıkları aldı, ama bir anlamda,
İbrahim'in elinden kendisi bile ondalık
verdi. 10 Çünkü ne vakıt Melki-Zedek
onunla karşılaştı, Levi henüz dedesinin
bedeninde idi.

Bölüm 7
Allahın başgörevlisi Melki-Zedek
1

Bu Melki-Zedek, Salem kasabasının
kralı ve En Yüksek Allahın görevlisi idi.
Ne vakıt İbrahim krallar muharebesinden
döndü, Melki-Zedek onunla karşılaştı ve
onu mubarekledi. 2 İbrahim de ona
herşeyin onda birini verdi. 'Melki-Zedek'
sözünün türkçesi, en birinci 'Doğruluk
Kralı'dır, daha sonra da 'Salem Kralı',
hani 'Barış Kralı'dır. 3 Onun soyu
Kitap'ta yazmıyor, sanki babasız ve
anasızdır. Ne günlerinin başı, ne de
hayatının sonu geçmiyor. Allahın Oğlu
gibi o da sonsuza kadar bir Allah
görevlisi kalıyor.
4

Bir bakın, bu adam ne kadar büyük
birisi idi: dedemiz İbrahim bile
kazandığı mallarından onda birini ona
verdi. 5 Allah kanununa göre, Levi'nin
360

İsa ve Melki-Zedek
11

Levililerin görevlilik sistemi vardı,
halk da buna bağlı olarak Allah
kanununu aldı. Şimdi, eger o Levililerin
görevlilik sistemi kişileri tamamlık
durumuna getirebilseydi, o vakıt başka
bir Allah görevlisi için ne ihtiyaç
kalacaydı; o da Harun'un sırasından
değil de, Melki-Zedek'in sırasından? 12
Ve
nerede
görevlilik
sistemi
değiştiriliyor, orada mecbur olarak
kanun da değişecek. 13 Çünkü bu şeyler
kimden için söyleniyor, O İsrail'in başka
bir cinsindendir. Ama o cinsten hiç
kimse kurban yerinde görevli değildi. 14
Ve
apaçık,
Rabbimiz
Yahuda
cinsindendir. Ama o cinsten için Musa,
Allah görevliliği temasında bir şey
söylemedi. 15 Bu daha da açıktır, ne vakıt
deniliyor ki, Melki-Zedek'in sırasından
başka bir Allah görevlisi kalkacak. 16 O
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görevli olmadı, bedence bir şarta
dayanarak, ama sonsuz bir yaşamın
kuvvetine dayanarak. 17 Çünkü şöyle
yazılıyor:
"Sen Melki-Zedek'in sırasından
sonsuzlara kadar bir görevlisin."
18
Ve kesin olarak, daha önceki buyruk
bozuluyor, çünkü zayıf ve faydasız idi. 19
Zaten kanun hiç bir şeyi tamamlık
durumuna getiremedi. Ama artık daha iyi
bir umut kapısı açıldı, biz de ondan
geçip Allaha yaklaşıyoruz.
20

21

Bu da yemin etmeden olmadı.
(sahi, öbürleri yemin olmadan Allah
görevlileri oldular. İsa gene, yemin ile
Allah görevlisi oldu. Çünkü yemin Eden
şöyle konuştu:
"Rab yemin etti,
fikrini hiç değiştirmeyecek:
sen sonsuzlara kadar bir Allah
görevlisisin.")
22
Evet, böylelikle İsa daha iyi bir
anlaşmaya kefildir.
23

Öbür Allah görevlileri çok kişi idiler,
çünkü ölüm onlara engel oldu, hep
devam etsinler. 24 İsa gene, sonsuzlara
kadar kalacak ve onun için hiç
değişmeyen bir Allah görevliliğine
sahiptir. 25 Demek, kim İsa'dan geçerek
Allaha gelirse, İsa'da var fırsat, o kişileri
büsbütün kurtarsın, çünkü onlar için
aracılık yapsın diye hep yaşamaktadır.
26

Kutsal, kötülükten uzak, hiç
lekelenmemiş, günahlı kişilerden apayrı
ve göklerin üstüne kadar yükseltirilmiş evet, lazımdı öyle bir başgörevlimiz
olsun. 27 Onun ihtiyacı yok, öbür Allah
görevlileri gibi, en peşin kendi
günahlarından için kurban getirsin,

ondan sonra halkın günahlarından için
kurban getirsin. Çünkü ne vakıt kendini
kurban etti, onu bir kerekte yaptı. 28
Musa'nın kanunu zayıf
insanları
başgörevli yapıyor. Ama kanundan
sonra, Allah yeminle birlikte bir söz
verdi. Ve o söz, sonsuzlara kadar
eksiksiz olan Oğulu başgörevli yapıyor.
Bölüm 8
Yeni anlaşmanın başgörevlisi
1

Şimdiye kadar konuştuğumuz
meselelerin en önemli dersi şudur:
Göklerdeki Büyük Kralın sağında oturan
bir başgörevlimiz var. 2 Kutsal yerde,
hani asıl Allahevinde görevlidir. O
Allahevini insanlar kurmadı, onu Allahın
kendisi kurdu.
3

Her başgörevliye görev veriliyor,
hem Allaha bahşişler hem de günahlar
için kurbanlar getirsin. Onun için,
başgörevlinin elinde lazım kurban
edeceği bir şey olsun. 4 Ama İsa
yeryüzünde olsaydı, zaten Allah
görevlisi olamayacaydı. Çünkü Musa'nın
kanununa göre kurban getirenler hâlâ
duruyor. 5 Onlar öyle bir yerde hizmet
ediyorlar, o gökteki şeylerin sade bir
örneği ve gölgesidir. Aynı nasıl Allah
Musa'ya buyurdu, ne vakıt Allahevini
kaldırmak üzere idi:
"Balkanın üzerinde sana bir plan
gösterildi. Dikkat et, herşeyi ona
göre yapasın!"
6
Ama şimdi İsa daha iyi bir görev aldı,
hem de daha iyi bir anlaşmanın aracısı
oldu. O anlaşma da, verilen daha büyük
sözlere dayanıyor.
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7

Çünkü birinci anlaşma eksiksiz
olsaydı, o vakıt ikinci bir anlaşmaya
meydan kalmayacaydı. 8 Zaten Allah
onlara maana bulup dedi:
"Rab diyor:
Bakın, öyle günler gelecek ki,
ben İsrail eviyle ve Yahuda eviyle
yeni bir anlaşma yapacam.
9
Değil onların dedeleri ile yaptığım
anlaşma gibi,
Ne vakıt onları elden tutup Mısır
topraklarından dışarı çıkardım.
Çünkü benim anlaşmamda devam
etmediler,
Ben de onlara artık dikkat etmedim.
10
O günlerden sonra, İsrail eviyle
şöyle bir anlaşma yapacam:
Kanunlarımı onların düşüncelerinin
içine koyacam,
onların yüreklerinin içine yazacam.
Ben onların Allahı olacam,
Onlar da benim halkım olacaklar.
11
Artık kimse komşusuna ya da
kardeşine 'Rabbi tanı!' diye akıl
vermeyecek,
çünkü hepsi beni tanıyacaklar,
onların en küçüğünden en büyüğüne
kadar.
12
Onların yanlışlıklarına merhamet
edecem,
onların günahlarını bir daha
anmayacam."
13

Allah 'yeni anlaşma' derken, birinci
anlaşmayı bitik sayıyor. Ve bir şeyin işi
bitti mi, demek o artık eskilendi ve yok
olmanın üzerindedir.
Bölüm 9
Yeryüzündeki Allahevi
362

1

Birinci anlaşmanın altında bile,
Allaha tapmak için bir sıra ve
yeryüzünde bir Allahevi vardı. 2
Allahevinin bir dış odası vardı. Onun
içinde bir kandillik ve kutsal ekmekleri
taşıyan bir masa vardı. Buna 'kutsal yer'
diyorlar. 3 Ve ikinci perdenin arkasında
Allahevinin bir başka odası vardı. Buna
'en kutsal yer' diyorlar. 4 Onda altından
yapılma bir duman kurbanyeri hem de
anlaşma sandığı bulunurdu. O sandık her
taraftan altınla kaplıydı. Sandığın içinde
man ekmeği ile dolu bir altın kap,
filizlenmiş olan Harun'un değneği hem
de anlaşmanın taş tabloları bulunurdu. 5
Sandığın üstünde o şanlı Kerub
melekleri, 'merhamet kapağının' üstüne
gölge salardı. Ama bu şeylerden için
burada uzun uzun konuşamayız.
6

Evet, bu şeyler öyle buyuruldu. Allah
görevlileri de her vakıt Allahevinin dış
odasına girip Allahın hizmetini yerine
getiriyorlar. 7 Ama Allahevinin iç
odasına sade başgörevlinin kendisi
girebilir, o da senede sade bir defa, hem
de yanına kan alarak. O kanı hem
kendisinden için, hem de halkın
bilmeden işlediği günahlarından için
getirirp teslim ediyor. 8 Kutsal Ruh şunu
göstermek istiyor: Allahevinin dış odası
dururken, en Kutsal yere giden yol henüz
açıklanmamıştı. 9 Bu da şimdiki zaman
için bir semboldur. Hem Allaha
bahşişler, hem de kurbanlar getiriliyor.
Ama onlar, tapan kişiyi duygusunda
kusursuz kılamazlar. 10 Çünkü bu sıralar,
sade yemekle içmek, türlü yıkama
adetleri ve beden için verilen buyruklarla
uğraşıyorlar. Bunlar konuldu sade yeni
sıranın zamanına kadar.
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Mesihin kanı
11

Ama Mesih gelecekteki iyi şeylerin
başgörevlisi olarak geldi. Ve daha büyük
ve eksiksiz olan Allahevine girdi. O
Allahevi de elle yapılmamış, hani demek
istiyorum bu dünyadan değildir. 12 Mesih
yanına keçilerin ya da danaların kanını
almadı. Hayır, kendi kanıyla, ilk ve son
defa, en kutsal yere girdi ve böylelikle
bize sonsuz kurtuluşu kazandırdı. 13
Keçilerin ve öküzlerin kanı, ve bir erkek
keçinin serpilmiş külleri mundar kişileri
kutsal kılıyor, hani onların bedenlerini
Allahın önünde temiz kılıyor. 14 Madem
öyle, Mesihin kanı ne kadar daha fazla
duygularınızı ölü işlerden temizleyecek;
öyle ki, artık diri Allaha hizmet edesiniz.
Mesih kendi kendini sonsuz Ruh ile
lekesiz olarak Allaha kurban getirdi.
15

Bu sebeple Mesih yeni anlaşmanın
aracısıdır. Öyle ki, çağrılmış olanlar
sonsuz mirasın sözünü alsınlar. Çünkü
birinci anlaşmanın altında işlenen
suçlardan bir ölümle kurtuluş getirildi.
16

Zaten bir vasiyet anlaşmasının
olabilmesi için, mecbur olarak lazım
vasiyet eden kişi ölsün. 17 Bir vasiyet
sade o vakıt geçiyor, eger kişiler ölürse.
Vasiyet eden kişi henüz yaşarken,
vasiyet geçmiyor. 18 Onun için birinci
anlaşma bile kan dökülmeden olmadı. 19
Çünkü Musa şöyle yaptı: bütün halka
Allah kanunun bütün buyruklarını
bildirdi. Ondan sonra danaların ve
keçilerin kanlarını aldı. Bir de su,
kırmızı yapağı ve süpürge tellerini aldı.
Onlarla kanı hem fermanın üzerine, hem
de bütün halkın üzerine serpti. 20 Ve
şöyle dedi: "Bu kan, Allahın size

buyurduğu anlaşmanın kanıdır." 21 Aynı
onun gibi, o kanı Allahevinin üzerine ve
bütün kapların üzerine serpti, hani onları
o hizmet için kullanırdılar. 22 Ve
diyebiliriz ki, Musa'nın kanununa göre
hemen hemen herşey kanla temiz
kılınıyor. Evet, kan dökülmeden
bağışlamak yoktur.
23

Onun için lazımdı, gökteki şeylerin
örnekleri böyle temiz kılınsınlar. Ama
gökteki şeylerin aslısı lazımdı, o
kurbanlardan daha iyi kurbanlarla temiz
kılınsınlar. 24 Çünkü Mesih elle yapılmış
bir Allahevine girmedi. (Öbür ev, asıl
Allahevinin sade bir örneği idi). Hayır,
Mesih gökün kendisine girdi, bizim için
Allahın önüne çıksın diye. 25 Üstelik
Mesih kendini tekrar ve tekrar kurban
etmedi. Başgörevlinin yaptığı gibi
yapmadı: o, seneden seneye kutsal yere
giriyor, ama başka kanlarla. 26 Eger bu
böyle olmasaydı, Mesih lazımdı
dünyanın kurulmasından bu yana sık sık
acı çeksin. Ama şimdi, bu dünyanın
sonunda, Mesih sade bir kere meydana
çıktı, kendi kurbanıyla günahı yok etsin
diye. 27 İnsanları ne bekliyor: bir kere
ölmek, ama ondan sonra davalamak var.
28
Aynı onun gibi, Mesih de bir kere
kurban oldu, birçoklarının günahlarını
taşısın diye. Ama ikinci kere göründü
mü, o artık bir daha günah meselesi için
olmayacak. Onu dört gözle bekleyenlerin
kurtulması için gelecek.
Bölüm 10
Son kurban
1

Musa'nın kanununda gelecek iyi
şeylerden için sade bir gölge var, ama
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onların asıl biçimi yok. Ve seneden
seneye
hiç
durmadan
kurbanlar
getiriliyor. Ama kim o kurbanlarla
Allaha yaklaşıyor, kanun o kişileri
kusursuz kılamaz. 2 Öbür türlü, Allaha
tapan kişi bir kere temiz kılındıktan
sonra, o kurbanlar artık devam
etmeyeceydi. O zaman kişi kendini
günahlı hisetmeyeceydi. 3 Ama o
kurbanlar seneden seneye günahı
andırıyorlar. 4 Zaten olamaz, öküzlerin
ve keçilerin kanı günahı ortadan
kaldırsın.
5

Onun için Mesih dünyaya gelirken
şöyle diyor:
"Kurbanları ve adakları istemedin.
Ama sen benim için bir beden
hazırladın.
6
Yakılan adaklar ve günah için
kesilen kurbanlardan hoşlanmadın.
7
O vakıt dedim ki,
(ve Kitap'ta benden için yazıyor)
'Ey Allahım, işte geldim, senin
istediğini yerine getireyim!'"
8

Yukarıda dedi: "Kurbanları, adakları
ve yakılan kurbanları istemedin,
onlardan hoşlanmadın." (ki, o kurbanlar
Allahın kanununa göre getiriliyor!). 9
Ondan sonra şöyle diyor: "İşte geldim,
senin istediğini yerine getireyim."
Demek, birincisini kaldırıyor, ikincisini
yerine koysun diye. 10 Evet, Allahın
istediği buydu. Biz de ona göre kutsal
kılındık, çünkü İsa Mesihin bedeni ilk ve
son defa kurban edildi.
11

Ve her Allah görevlisi günden güne
kalkıp Allaha hizmet ediyor ve aynı
kurbanları tekrar ve tekrar getiriyor.
Onlar gene de günahları ortadan
364
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kaldıramaz. 12 Ama Mesih günahlar için
sonsuzlara kadar tek bir kurban getirdi.
Ondan sonra Allahın sağ tarafında
oturdu. 13 Ve artık bekliyor, düşmanları
Onun ayaklarının altında basamak
yapılsınlar. 14 Mesih tek bir kurbanla
kutsal kılınan kişileri kusursuz kıldı.
15

Kutsal Ruh da evelden söylenen şu
sözlerle buna şahitlik yapıyor:
16
"Rab diyor:
o günlerden sonra, onlarla şöyle bir
anlaşma yapacam:
Kanunlarımı onların yüreklerinin
içine yazacam,
onların düşüncelerinin içine
koyacam."
sonra şöyle diyor:
17
"Onların günahlarını ve suçlarını
bir daha anmayacam."
18
Ve günahlar nerede af edilirse, orada
artık onlardan için kurban getirilmiyor.
Dayanın!
19

Onun için, kardeşler, kurajımız var,
İsa'nın kanıyla en kutsal yere girelim. 20
Mesih ne vakıt perdenin arkasına geçti
(ve o perde aslında onun bedenidir), o
vakıt bizim için oraya yeni ve canlı bir
giriş yolu açtı. 21 Allahın evinin üzerinde
büyük bir başgörevlimiz var. 22
Yüreklerimiz temiz kılındı, imanda tam
emin
olduk,
yüreklerimiz
kötü
duygularımızdan
temizlendi,
ve
bedenlerimiz saf suyla yıkandı. Madem
öyle, yaklaşalım. 23 Umut ettğimiz ve
açık açık söylediğimiz şeye hiç
sarsılmadan sıkı tutunalım. Çünkü bize
söz Veren sadikandır. 24 Biz gene
bakalım, birbirimize sevgi ve iyi işler
için iştah verelim. 25 Toplantılardan da
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vazgeçmeyelim. Bazıları buna alıştılar.
Hayır, birbirimize kuraj verelim. Hele
hele o günden için, hani görüyorsunuz
nasıl yakınlıyor.
26

Çünkü hakikatı öğrendikten sonra,
bile bile günah işledik mi, o vakıt artık
günahlara karşılık hiç bir kurban
kalmıyor. 27 Sade kalıyor, o korkunç
davalamayı ve Allahın düşmanlarını
yakıp bitiren o ateşi bekleyelim. 28
Eskiden her kim Musa'nın kanununu hor
gördüyse, iki ya da üç şahidin sözleri
üzere hiç acımadan öldürüldü. 29 Peki,
kim Allahın Oğlu'nu ayaklarının altında
çiğnerse ve kendisini kutsal kılan
anlaşmanın kanını sıradan bir şey
sayarsa ve merhamet ruhuna karşı
dikilirse, ne sanıyorsunuz, o kişi ne
kadar daha ağır bir cezaya layık
sayılacak. 30 Ne de olsa Rabbi tanıyoruz,
O diyor:
"İntikam benimdir, karşılık ben
verecem."
Ve gene:
"Rab kendi halkını davalayacak."
31
Evet, diri Allahın eline düşmek
korkunç bir şeydir!
32

Bir de eski günleri aklınıza getirin: o
vakıt aydınlandınız ve sonra çekilere
karşı büyük muharebeniz oldu. 33 Kimi
kere siz aşağılandınız, çeki gördünüz,
alçak düşürüldünüz. Kimi kere de,
bunları çeken başkalarının dertlerini
paylaştınız. 34 Mapusta olanlara yakınlık
gösterdiniz. Mallarınızı güpegündüz alıp
götürdüler, siz de onu sevinçle
karşıladınız. Çünkü bilirdiniz ki, sizin
daha yüksek ve kalıcı bir malınız var.

35

Madem öyle, kurajınızı ziyan
etmeyin, çünkü onun karşılığı büyük
olacak. 36 Size sabır lazım; öyle ki,
Allahın istediğini yerine getirdikten
sonra, söz verilen şeyi alasınız.
37
"Çünkü az vakıt kaldı,
Gelmekte Olan tez gelecek,
Hiç de oyalanmayacak."
38
"Benim doğru saydığım kişi imanla
yaşayacak.
Ve ondan dönürse, canım o kişiden
hoşlanmayacak."
39
Ama biz, geri dönüp perişan
olanlardan değiliz. Biz, iman edip
canlarını kurtaranlardanız.
Bölüm 11
İman nedir?
1

İman, umut ettiğin şeylere
güvenmektir, görmediğin şeylerden emin
olmaktır. 2 Eski adamlar da, imanlarıyla
anıldılar:
3

İmanla anlıyoruz ki, var olan herşey
Allahın sözüyle meydana geldi. Değil,
gördüğümüz şeyler görünen şeylerden
yapılsın.
4

İmanla Abil Allaha daha iyi bir
kurban getirdi. Ve öyle yaptı diye, Allah
onun verdiklerine şahitlik yapıyor.
Abil'den için bildiriliyor, doğru biri imiş.
O kendisi öldü, ama iman yoluyla gene
de bize konuşuyor.
5

İmanla Hanok ölümü görmeden
yukarı alındı. O artık bulunmadı, çünkü
Allah onu yukarı almıştı. Ve yukarı
alınmadan önce kendisinden için
söyleniyor ki, Allahı memnun etti.
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6

Zaten iman olmadan Allahı memnun
edemeyiz. Çünkü Allaha gelen kişi lazım
iman etsin ki, O vardır ve Onu
arayanlara karşılık verecektir.
7

İmanla Nuh Allahtan korkup gemiyi
yaptı, hanesi kurtulsun diye. Ondan önce
Allah onu henüz görülmeyen bir mesele
için uyantırdı. Onunla da dünyayı yok
etti. Böylelikle Nuh, imandan gelen
doğruluğun mirasçısı oldu.
8

İmanla İbrahim, ne vakıt Allah onu
çağırdı, sesleyip yola çıktı. Ve nereye
gitti, o yeri daha sonra miras alacaydı.
Ama yola çıkarken nereye gideceğini
daha bilmezdi. 9 Allah ona bir yer için
söz vermişti, İbrahim de imanla orada
bir gurbetçi olarak yaşadı. İshak ve
Yakup da onunla birlikte aynı Allahın
sözüne sahip idiler, ama İbrahim onlarla
birlikte çadırlarda yaşadı. 10 Sağlam
temelleri olan kasabayı aradı. O kasabayı
planlayan ve kaldıran da Allahın
kendisidir.
11

İmanla Sara da kuvvet aldı kızan
doğursun. Aslında onun doğurma
seneleri çoktan bitmişti. Ama sözü veren
Allahı sadikan sayıp gene de doğurdu. 12
Ve böylelikle tek bir kişiden, hem de
ölmek üzere olan bir kişiden, o kadar
çok kişi dünyaya geldi. Gökyüzündeki
yıldızlar kadar kalabalık ve denizdeki
kum taneleri kadar sayılmaz oldular.
13

Bütün bu kişiler iman ederek öldüler.
Söz verilen şeyleri, daha çok uzakta iken
görüp, onlara sarıldılar. O şeylere henüz
kavuşmadan öldüler. Kabul ettiler ki, bu
yeryüzünde yabancı ve misafir idiler. 14
Böyle konuşanlar belli ediyorlar ki, asıl
vatanlarını daha arıyorlar. 15 Sahi, eger
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çıktıkları yeri düşünseydiler, fırsatları
vardı dönsünler. 16 Ama daha iyi bir
vatanı, hani gökteki vatanı özlediler.
Allahın kendisi onlara bir kasaba
hazırladı. Ve onun için çekinmiyor,
onların Allahı diye çağrılsın.
17
İmanla İbrahim, denendiği zaman
İshak'ı kurban etti. Evet, Allahın sözünü
alan kişi, kendi biricik oğlunu teslim etti.
18
Allah ona demişti: "Senin soyun
İshak'la sayılacaktır!" 19 İbrahim hesap
etti, Allahın kuvveti var, çocuğunu
ölülerden diriltirsin bile. Ve sembolik
anlamda, çocuğunu sahiden de oradan
geri aldı.
20

İmanla İshak, Yakup'la Esav'ı
gelecekteki şeyler için mubarek kıldı.
21

İmanla Yakup, ölmek üzere iken,
kendi değneğine dayanıp Yusuf'un iki
oğlunu mubarekledi.
22

İmanla Yusuf, ölmek üzere iken,
söyledi, İsrail halkı Mısır'dan çıkacak, ve
böylelikle kendi kemiklerinden için
buyruk verdi.
23

İmanla Musa ne vakıt doğdu, anası
ve babası onu üç ay boyunca sakladılar.
Çünkü gördüler, ne kadar yakışıklı bir
bebek idi ve kralın buyruğundan
korkmazdılar.
24

İmanla Musa, ne vakıt artık büyüdü,
razı gelmedi, ona 'Firavun'un kızının
çocuğu' desinler. 25 Onun yerine seçti,
Allahın halkıyla birlikte çeki çeksin, ne
kadar kısa bir vakıt için günahın dadını
çıkarsın. 26 Mesihten için aşağılanmayı
Mısır'ın bütün zenginliklerinden daha
büyük bir zenginlik saydı. Çünkü ileri
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bakıp karşılığı gördü. 27 İmanla kralın
öfkesinden korkmayıp Mısır'dan çıktı. O
dayandı, çünkü görünmeyeni gördü.
28

İmanla Fısıh kurbanını yerine getirdi
ve onun kanını serpti. Öyle ki, ilk
doğanları
öldüren
melek
onlara
dokunmasın.
29

İmanla Kızıldeniz'den geçtiler, sanki
kuru topraktan geçerek. Mısırlılar
aynısını yapmaya kalkınca boğuldular.
30

İmanla Eriha kasabasının duvarları,
yedi gün onların etrafını dolaşıldıktan
sonra, devrildi.

parçalandılar. Ziyanlık içinde, ezilmiş ve
uğratılmış vaziyette, koyun ve keçi
postakilerini giyiyip avare avare
gezdiler. 38 Dünya onlara layık değildi!
Issız
yerlerde
ve
balkanlarda,
mağaralarda ve yerin altında gezerdiler.
39
Bunların hepsi iman etmekle iyi bir
ad kazandılar, gene de, söz verilen
şeylere kavuşmadılar. 40 Ama Allah
bizim için daha iyi bir şey hazırlamıştı,
öyle ki, onlar biz olmadan tamamlanmış
duruma gelmesinler.

Bölüm 12

31

İmanla, yolsuz bir kadın olan
Rahav, izcileri misafir etti. Ve
böylelikle iman etmek istemeyenlerle
birlikte öldürülmedi.
32

Ve daha ne söyleyeyim? Kalktım mı,
Gideon, Barak, Şimşon, Yefta, Davut,
hem
de
Samuel
ve
öbür
peygamberlerden için konuşmaya, vakıt
yetmeyecek.
33

Onlar, imanla başka krallıkları
yendiler, doğru işler yaptılar, Allahtan
verilen
sözler
aldılar,
aslanların
ağızlarını kapattılar. 34 Yakıp bitiren
ateşi söndürdüler, kılıcın ağzından
kaçtılar, zayıf iken kuvvet buldular,
dövüşürken yiğitlik yaptılar, yabancı
orduları darmadağın ettiler. 35 Kadınlar
ölülerini ölümden geri aldılar. Başkaları
gene, serbest brakılmaya razı gelmeyip
işkence edildiler. Öyle ki, daha iyi bir
dirilişe kavuşsunlar. 36 Başkaları
eğlentiye alındılar. Kamçılar, zincirler ve
mapusla denendiler. 37 Taşlandılar,
bıçkılarla ortadan kesildiler, kılıçlarla

Allahın terbiyesi
1

Evet gördük ki, etrafımızda o kadar
büyük bir kalabalık şahitler var. Madem
öyle, bütün yüklerden ve bizi çok çabuk
saran günahtan soyunalım. Ve bizim için
hazırlanmış olan yarışta sabırla koşalım.
2
Gözlerimizi İsa'ya dikelim, imanımızı
başlattıran ve tamamlayan Odur. Kendisi
için bir sevinç hazırlanmıştı, ve o
sevincin uğruna haçın utancına hiç önem
vermeden dayandı. Ve artık Allahın kral
iskemlesinin sağında oturdu. 3 Evet, Ona
bakın, günahkârlar Ona ne kadar karşı
geldiler ve O gene de dayandı. Yoksa
canlarınız yorulacak, soluğunuz bitecek.
4

Zaten günaha karşı dövüşürken,
henüz öyle bir duruma gelmediniz,
kanınız dökülsün. 5 Yoksa unuttunuz mu,
Allah size nasıl kendi evlatlarına
konuşurmuş gibi konuşuyor:
"Oğlum, Rabbin terbiyesini hor
görme,
O seni azarladı mı, sakın umudunu
kesme.
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6

Çünkü Rab kimi severse, onu
terbiyeye çekiyor,
Ve kimi evlat yerine kabul ederse,
onu şamarlıyor."
7

Demek, ne vakıt terbiyeye
çekiliyorsunuz, o vakıt Allah size
evlatlara davranır gibi davranıyor.
Çünkü var mı bir evlat, babası onu
terbiyeye çekmesin? 8 Ama herkeste
olduğu
gibi,
siz
de
terbiyeye
çekilmediniz mi, o vakıt evlatlar
değilsiniz, getirme kızansınız. 9 Üstelik,
beden babalarımız vardı, bizi terbiyeye
çektiler, biz onları gene sayardık. O
vakıt, ruhların babasına çok daha fazla
boyun eğip yaşama kavuşmayalım mı? 10
Öbürleri sade kısa bir zaman için ve
kafaları nasıl buyurduysa sizi terbiyeye
çektiler. Allah gene, bunu yapıyor bizim
faydamız için, öyle ki, Onun kutsallığını
paylaşalım. 11 Terbiyeye çekilmek
elbette o anda kişinin hoşuna gitmez,
ona ağır geliyor. Ama sonra, kim öyle
alıştırılırsa, o kişilerde yemiş olarak
barışı getiren bir doğruluk meydana
getiriliyor.
12

Onun için, sarkık elleri kaldırın ve
bükük dizleri doğrulturun. 13 Ayaklarınız
için dümdüz patikalar yapın. Öyle ki,
topal olan yoldan sapmasın, ama
iyileşsin.
Allaha yüz çevirmeyin!
14

Cabalayın, herkesle barışıklık içinde
olasınız. Ve kutsallığın peşinde koşun,
çünkü o olmadan kimse Rabbi
görmeyecek. 15 Dikkat edin, kimse
Allahın merhametinden uzaklaşmasın.
Birhangi acı kök çıkmasın, yoksa çok
kişi onunla lekelenecek. 16 Zinacı ya da
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Allahsız biri olmasın, mesela Esav gibi:
o, bir lokma ekmek için ilk doğan
hakkını sattı. 17 Ve biliyorsunuz, sonra
mirası almak istedi, ama geri çevirilidi.
Gözyaşları döküp tövbe etmek istedi,
ama meydan bulamadı.
18
Ama siz o balkana gelmediniz: hani,
ona dokunmak yasak idi, orada harıl
harıl yanan bir ateş, karanlık ve kapkara
bir fırtına vardı. 19 Bir borazan sesi ve
sözlerin uğluması işitildi. O dereceye
geldi ki, onu işitenler yalvardılar, artık
onlara bir söz daha söylenmesin. 20
Çünkü
onlara
buyurulan
söze
dayanamadılar:
"Bir hayvan olsa bile, bu balkana
kim dokunursa taşlanacak!"
21
Bu görüntüye bakmak o kadar
korkunçtu ki, Musa dedi: "Çok
korkuyorum ve titriyorum."
22

Hayır, siz Siyon Dağına geldiniz, diri
Allahın kasabasına, gökteki Yeruşalim'e,
sayılamayan
meleklerin
şenliğine
geldiniz. 23 Gökte yazılı olan ilk
doğanların topluluğuna geldiniz; herkesi
davalayan Allaha geldiniz; tamamlık
durumuna getirilmiş doğru adamların
ruhlarına geldiniz. 24 Yeni anlaşmanın
aracısı olan İsa'ya geldiniz; Abil'in
kanından daha iyi şeylerden için konuşan
serpilmiş kana geldiniz.
25

Dikkat edin, konuşan Allahtan yüz
çevirmeyesiniz. Çünkü o kişiler, hani
onlara yeryüzünde konuşmuş olandan
yüz çevirdiler, cezadan kaçamadılar.
Madem öyle, gökten Konuşandan yüz
çevirdik mi, hepten kurtulamayacaz. 26
Onun sesi bir vakıt yeryüzünü sarsaladı.
Ama şimdi şöyle bir söz verdi:
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"Ben bir kere daha sarsalayacam,
değil sade yeryüzünü ama gökyüzünü
de!"
27
Bu laf, "bir kere daha" şunu demek
istiyor: sarsalanan şeyler, hani yaratılan
şeyler, ortadan kaldırılıyor, öyle ki,
sarsalanmayan şeyler kalsın.
28

Demek, sarsalanmayan bir krallık
alıyoruz. Madem öyle, yüreğimiz şükür
etmekle dolu olsun. Allah korkusu ve
saygınlık içinde, Allaha makbul biçimde
hizmet edelim. 29 Çünkü Allahımız yakıp
bitiren bir ateştir.
Bölüm 13
Son nasihatlar
1

Kardeşlik sevgisi sürekli olsun. 2
Misafirleri kabul etmeyi unutmayın.
Böylelikle kimi kişiler melekleri bile
misafir ettiler. 3 Mapusta olanları öyle
hatırlayın, sanki siz de onlarla birlikte
mapustasınız. Eziyet görenleri de
hatırlayın, çünkü siz de beden
taşıyorsunuz.
4

Herkes evliliğe saygı göstersin.
Evlilik yatağı günahla lekelenmesin.
Çünkü gezgincileri ve zinacıları Allah
davalayacak.
5

Hayatınız para sevgisinden uzak
olsun. Elinizde ne kadar varsa, o kadarla
yetinin. Çünkü Allah dedi:
"Ben seni hiç bir daim brakmayacam,
seni hiç bir daim terk etmeyecem."
6
Onun için kurajla diyoruz ki,
"Rab benim yardımcımdır, ben
korkmam. İnsanlar bana ne
yapacak?"

7

Size eskiden güdücülük yapanları
anın. Allahın haberini size bildirenler
onlar oldu. Onların hayatlarının sonuna
bakın, onların imanını örnek alın. 8
Çünkü İsa Mesih dün, bugün ve
sonusuzlara kadar hep aynı kalıyor.
9
Türlü çeşit yabancı öğretişlerle sağa
sola sürüklenmeyin. Çünkü iyidir, yürek
merhamet ile sağlamlaştırılsın, değil
yemek meseleleri ile - onlarla uğraşanlar
ondan hiç bir fayda göremediler. 10
Bizim öyle bir kurbanyerimiz var ki,
öbür Allahevinde hizmet edenlerin
hakları yok ondan yesinler.
11

Çünkü
başgörevli
oradaki
hayvanların kanı, günah kurbanı için en
kutsal yerin içine getiriyor. Ama o
hayvanların bedenleri, halkın yaşadığı
yerin dışında yakılıyorlar. 12 Aynı onun
gibi İsa da, kasabanın kapısından dışarı
çeki gördü, halkı kendi kanıyla kutsal
kılsın diye. 13 Madem öyle, biz de
kasabadan dışarı çıkıp Onun yanına
gidelim ve Onun utancını biz de
taşıyalım. 14 Zaten burada kalıcı bir
kasabamız yok, gelecekteki kasabayı
arıyoruz.
15

Öylelikle her daim Allaha övmek
kurbanları getirelim; Onun adına şükür
etmekle dudaklarımız yemiş getirsin.
16

İyilik yapmayı ve mallarınızı
paylaşmayı unutmayın. Çünkü Allah
öyle kurbanlardan hoşlanıyor.
17

Size güdücülük yapan kardeşleri
sesleyin, onlara boyun eğin. Çünkü sizin
canlarınıza bakan ve bir gün onlardan
için hesap verecek olan onlardır. O işi
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sevinçle yapsınlar, değil kahırlanarak; o
sizin için faydasızdır.
18

Bizim için dua edin. Eminiz,
duygumuz temizdir ve her meselede
temiz yaşamaya uğraşıyoruz. 19 En çok
dua edin, bir an önce size gene
kavuşayım.
20

Evet, barış veren Allah, koyunların
büyük Çobanı, hani Rabbimiz İsa'yı,
sonsuz anlaşmanın kanı ile ölülerden
geri getirdi. 21 O sizi tastamam yapsın ki,
her bir iyi işle onun istediğini yapasınız.
O, sizde İsa Mesihle kendisinin hoşuna
giden işi yapsın. Sonsuzlara kadar Ona
şanlar olsun. Amin.
22

Kardeşler, size birkaç sözle mektup
yazdım ve yalvarıyorum, akıl verdiğimi
hoş görün.
23

Haberiniz olsun, kardeşimiz
Timoteyus serbest brakıldı, ve tezlerde
gelirse, onunla birlikte sizi görmeye
gelecem.
24

Size güdücülük yapan kardeşlere ve
bütün kutsallara selam söyleyin.
İtaliya'da
olanlar
gönderiyorlar.
25
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size

selam

Hepinize merhamet olsun. Amin.

12

YAKUB
Bölüm 1
1

Allahın ve Rab İsa
hizmetçisi olan Yakup'tan

Mesihin

dağılmış olan Allah halkının oniki
cinsine, selam.
Denemeler
2

Kardeşlerim, türlü çeşit denemelere
düştünüz mü, onu bütün sevinç sayın. 3
Bilesiniz ki, imanınız denendi mi, sabırı
meydana getiriyor. 4 Sabır da işini
tamamlasın. Öyle ki, kusursuz ve
tastamam olasanız, hiç bir meselede
eksik kalmayasınız. 5 Birinizin anlayışı
eksik mi, Allahtan onu dilesin. O, zaten
hiç azarlamadan herkese bola gani
veriyor. Ve o vakıt o kişiye anlayış
verilecek. 6 Yalnız, hiç şüpe etmeden
imanla dilesin. Çünkü şüpe eden kişi,
denizdeki dalgalara benziyor: rüzgâr onu
savuruyor, sağa sola sürüklüyor. 7 Öyle
bir kişi hiç hesap etmesin, hani Rabden
bir şey alacak. 8 O, iki fikirli bir adamdır,
bütün hayatında sağlam olmayan biridir.
9

Düşkün kardeş yükseldi diye
övünsün. 10 Zengin olan gene, alçaldı
diye övünsün. Çünkü otun çiçeği gibi
yok olup gidecek. 11 Güneş daha
yükseldiği gibi, yakıcı bir sıcaklık
başlıyor, ve otu kuruturuyor. Otun çiçeği
düşüyor, onun güzelliği ve görünüşü yok
oluyor. Aynı onun gibi, zengin adam da
tam kendi işlerinin peşinden koşarken
sönüp gidecek.

Ne mutlu denemeye dayanan adama.
Çünkü tamam bulundu mu, yaşam tacını
alacak. Rab o tacı kendisini seven
kişilere söz verdi. 13 Olamaz Allah
kötülük için denensin, ve kendisi de hiç
kimseyi öyle denemiyor. O zaman, kişi
denendi mi, hiç kimse demesin 'Allah
tarafından deneniyorum'. 14 Hayır,
herkesin kendi isteği onu çelip
kandırıyor ve o zaman kişi deneniyor. 15
Ondan sonra istek gebe kalıp günahı
doğuruyor. Günah da tamamlanınca,
ölümü doğuruyor.
16

Sevgili kardeşlerim, aldanmayın! 17
Her güzel bahşiş, her kusursuz vergi,
yukarıdan geliyor, Işıklar Babası'ndan
geliyor. Onda hiç bir değişme ya da
döneklik gölgesi yok. 18 Kendisi istediği
için, hakikat sözünü kullanıp bizi
doğurdu; öyle ki, Onun varlıklarının
arasında sanki ilk yemişleri olalım.
Seslemek ve yapmak
19

Onun için, sevgili kardeşlerim,
herkes seslemekte şevik olsun ama
konuşmakta, hem de öfkelenmekte ağır
olsun. 20 Çünkü insanın öfkesi Allahın
doğruluğunu meydana getirmez. 21
Madem öyle, bütün pisliği ve daha geri
kalan kötülüğü bir kenara atın. İçinize
ekilmiş olan sözü alçakgönüllülükle
kabul edin. O sözün içinde var kuvvet,
sizi kurtarsın.
22

Ama o sözü yerine getirenler olun,
değil sade işitenler. Onlar kendi
kendilerini aldatırıyorlar. 23 Çünkü kişi
sade sözü işiten biriyse, ama onu yerine
getiren biri değilse, o vakıt öyle bir
adama benziyor ki, kendi yüzünü aynada
görüyor. 24 Adam kendini görüp yoluna
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devam ediyor ve dakkada unutuyor, nasıl
bir adam olduğunu. 25 Ama her kim
gözlerini eksiksiz serbestlik kanununa
dikerse ve onda devam ederse, ve çabuk
unutan bir işitici olmazsa, ama işi bitiren
biri ise, işte o adam her yaptığı işinde
bereketlenmiş olacak.
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26

Bir kişi kendini 'Allah adamı'
sayarsa, ama kendi dilini zaptetmese ve
böylelikle kendi yüreğini aldatırırsa, o
kişinin Allah inancı boştur. 27 Baba
Allahın önünde geçen, temiz ve kusursuz
Allah inancı şöyle oluyor: öksüzleri ve
dul kadınları kendi çekileri içinde
dolaşmak
ve
kendini
dünyanın
lekelemesinden uzak tutmak.
Bölüm 2
İnsan seçmek
1

Kardeşlerim, şanlı Rabbimiz İsa
Mesihe iman ederken, insan seçmeyin. 2
Çünkü diyelim, altından bir yüzük
taşıyan ve süslü rubalar giyiyen biri
toplantınıza geliyor. Ve aynı zamanda
fukara ve yırtık rubalar giyiyen başka
biri geliyor. 3 Ve o zaman süslü rubaları
giyiyen
adama
saygı
gösterip
diyorsunuz, "Sen burada güzel yerde
otur". Fukara adama gene diyorsunuz:
"Sen, ee orada, ayakta dur" ya da, "Sen
burada ayaklarımın dibinde otur". 4 O
vakıt siz aranızda ayrım yapmıyor
musunuz, kötü düşünceli davalayıcılar
olmuyor musunuz?
5
Sesleyin, benim sevgili kardeşlerim:
Allah bu dünyanın fukaralarını seçmedi
mi, imanda zengin olsunlar ve krallığın
mirasçıları olsunlar? Ve Allah o krallığı
kendisini seven kişilere söz verdi. 6 Siz
gene fukaraları hor görüyorsunuz. Sizi
kırıp
dökenler,
sizi
davalara
sürükleyenler kimdir? Zenginler değil
mi? 7 Siz kıymetli bir adla çağrıldınız,
onlar gene o ada sövmüyorlar mı?
8
Ama Kutsal Kitaba göre kralın
kanunu şudur: "Komşunu kendin gibi

seveceksin!". Onu yerine getirdiniz mi,
iyi yapacanız. 9 Ama insan seçtiniz mi,
günah işliyorsunuz. Kanun da sizi
davalayıp suçlu çıkarıyor. 10 Çünkü her
kim bütün kanunu tutarsa, ama sade bir
tek meselede onu bozarsa, o bütün
kanuna karşı suç işlemiş oluyor. 11 "Zina
etmeyeceksin" diyen Allah, aynı zaman
"Katillik yapmayacaksın" da dedi. Peki
diyelim, zina etmiyorsun ama katillik
yapıyorsun - o zaman gene kanunu
bozan biri oluyorsun.
12

Serbestlik kanunu ile davalanacanız;
siz de öyle kişiler gibi konuşun ve
yaşayın. 13 Çünkü kim merhamet
etmediyse, onun davalanması da
merhametsiz olacak. Ama merhamet
davalamayı yeniyor.
İman ve işler
14

Kardeşlerim, bir kişi derse, "Benim
imanım var", ama onda işler yok, ona ne
fayda? Öyle bir iman onu kurtarabilecek
mi? 15 Diyelim, bir kardeş ya da
kızkardeşin yok ne giyisin, ve gündelik
ekmeği de yok. 16 Sonra sizden biri ona
desin, "Selametle git! İnşallah ısınıp
doyarsın", ama bedene ne lazımsa ona
vermesin - bu iş neye yarar? 17 Aynı
onun gibi, iman yalnız başına, hani işleri
olmadan, ölüdür.
18

Belki birisi diyecek: "Senin imanın
var, benim gene işlerim var". Sen bana
imanını göster işleri olmadan, ben de
imanımı
kendi
işlerimle
sana
gösterecem. 19 Sen inanıyorsun, Allah
birdir. İyi yapıyorsun; kötü ruhlar da
iman ediyorlar, ama titremekle!
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20

Ey sen sersem adam! Demek kesin
bilmek istiyorsun, acaba işler olmadan
iman ölü müdür diye. 21 Peki, dedemiz
İbrahim işlerle suçsuz sayılmadı mı, ne
vakıt oğlunu İshak'ı kurbanyerinin
üstüne koydu? 22 Görüyorsun, nasıl onun
imanı onun işleriyle birlikte işledi. Onun
23
imanı
işlemekle
tamamlandı.
Böylelikle şu kutsal yazı yerine geldi:
"İbrahim Allaha iman etti, bu da ona
doğruluk sayıldı." Ve onun adı 'Allahın
dostu' oldu. 24 Evet, görüyorsunuz, insan
işlemekle suçsuz sayılıyor, değil sade
iman etmekle.
25

Aynı onun gibi, yolsuz bir kadın olan
Rahav da işlemekle suçsuz sayıldı, ne
vakıt o habercileri misafir etti ve başka
yoldan geri gönderdi. 26 Nasıl ruh
olmadan beden ölüdür, aynı onun gibi
işleri olmayan bir iman da ölüdür.
Bölüm 3
Dili zaptetmek
1

Kardeşlerim, birçoğunuz muallim
olmayın. Çünkü bilin ki, onlar daha sıkı
davalanacaklar. 2 Hepimiz birçok
meselede günaha düşüyoruz. Ama
sözleriyle günah işlemeyen kişi, o
tastamam bir kişidir. O, aynı zamanda
bütün bedenini de deneyebilir.
3

Bakın, beygirlerin ağzına gem
vuruyoruz,
bizi
seslesinler
diye.
Böylelikle onların bütün bedenini
çeviriyoruz. 4 Bir de gemilere bakın!
Kocamandırlar ve korkunç rüzgârlar
onları kakıyor. Ve gene de, kaptan onları
küçük bir tahta ile her nereye isterse
çeviriyor. 5 Aynı onun gibi, dil küçücük
bir beden parçasıdır ve gene de büyük
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şeylerle övünüyor. Bakın, ufacık bir şey
nasıl kocaman bir yangın başlattırıyor. 6
Ve dil zaten bir ateştir, bir kötülük
dünyasıdır. Dil, beden parçalarımızın
arasında öyle bir yer alıyor ki, bütün
insanı lekeliyor. Dil, ateşini cendemden
alıp bütün hayatı yakıyor.
7

İnsan her türlü hayvanı, kuşları,
yılanları ve denizde yaşayanları, hepsini
uslantırabildi ve daha da uslantırıyor. 8
Ama dili hiç bir insan uslantıramıyor. O,
hiç rahat vermeyen bir kötülüktür, ölüm
getiren bir otalaktır.
9

Onunla Baba Allahı övüyoruz, ve
gene onunla insanlara sövüyoruz, ki
onlar Allahın benzeyişinde yaratıldı. 10
Demek aynı ağızdan hem övmek, hem
sövmek çıkıyor. Kardeşler, bu işler lazım
öyle olmasın. 11 Acaba, bir pınar aynı
zamanda hem tatlı, hem acı su mu
çıkarıyor? 12 Kardeşlerim, incir ağacı
zeytin taneleri verebilir mi, ya da asma
incir verebilir mi? Aynı onun gibi, tuzlu
bir su kaynağı, tatlı su veremez.
İki tür bilgilik
13

Aranızda anlayışlı ve bilgili kişi
kim? O kişi onu iyi davranışlarıyla
göstersin,
anlayışın
getirdiği
alçakgönüllülüğüyle göstersin. 14 Ama
yüreklerinizde acı kıskançlıklar ve
çekişmeler varsa, o vakıt övünmeyin,
hakikata karşı yalan söylemeyin. 15 Bu
tür bilgi yukarıdan değildir, ama
dünyadandır, insanca isteklerden gelen
bir şeydir, Şeytandandır. 16 Çünkü nerede
kıskançlık ve çekişme var, orada
karışıklık ve her türlü kötü iş var.
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Ama yukarıdan gelen bilgi, en birinci
saftır, sonra barıştırıcıdır, yavaştır, lafa
anlayışa geliyor, merhamet ve iyi işlerle
doludur. O bilgide iki türlü oynamak ve
ikiyüzlülük yok. 18 Ve barıştırıcı kişiler,
barışıklıkla ekiyorlar ve doğruluğun
harmanını hazırlıyorlar.
Bölüm 4
Allaha boyun eğmek
1

Acaba, aranızdaki kavgalar ve
çekişmeler nereden geliyor? Onlar sizin
içinizde muharebe eden isteklerden
gelmiyorlar mı? 2 Bir şeyiniz eksik ve
gözünüz onda kalıyor. Onu çok
istiyorsunuz ama alamıyorsunuz. O vakıt
çekişiyorsunuz ve kavga ediyorsunuz,
öldürüyorsunuz bile. Ama siz neden
alamıyorsunuz? Çünkü dilemiyorsunuz. 3
Belki diliyorsunuz ama gene de
alamıyorsunuz. Neden? Çünkü kötülük
için diliyorsunuz, hani onu sade sizin
istediğiniz gibi kullanasınız.
4

Sizi gezginci kişiler! Siz bilmiyor
musunuz ki, dünyaya dost olmak, Allaha
düşman olmak demektir. Onun için,
dünyaya dost olmak isteyen herkes,
Allahın düşmanıdır. 5 Sizce Kutsal Kitap
boşuna mı diyor: O, bize vermiş olduğu
ruhunu kıskançlıkla özlüyor. 6 Ama O,
daha fazla merhamet ediyor. Onun için
diyor ki,
"Allah yüksek kişilere karşı durur,
ama düşkünlere merhamet eder."

paklayın. 9 Kahırlanın, yas tutun ve
ağlayın! Gülüşünüz ağlamaya dönsün,
sevinciniz de üzüntüye dönsün. 10
Kendinizi Allahın önünde alçaltırın. O
vakıt O da sizi yükseltirecek.
11

Kardeşler, birbirinizden için kötü
konuşmayın. Kendi kardeşinden için
kötü konuşan kişi, Allah kanunundan
için kötü konuşmuş oluyor ve o kanunu
davalamış
oluyor.
Ama
kanunu
davaladın mı, sen artık kanunu yerine
getiren biri değilsin, hakimsin! 12 Ama
kanunları yapan ve kendisi hakim olan
tek Biri var. Ve Onda var kuvvet, hem
kurtarsın hem de yok etsin. Peki, sen de
kimsin, başkasını davalıyorsun?
Büyük konuşmak
13

Gelin, bakalım, siz de, hani
diyorsunuz: "Bugün belki de yarın
filanca kasabaya gidecez, bir sene orada
kalacaz, ticaret yapıp para kazanacaz." 14
Siz yarın ne olacak bile bilemiyorsunuz.
Hayatınız zaten nedir ki? Bir buğudur kısa bir vakıt için görünüyor, ve sonra
15
meydanda
yok.
Siz
öyle
konuşacağınıza, şöyle diyeceksiniz:
"Rab isterse yaşayacaz, onu bunu
yapacaz." 16 Ama şimdi büyük laflarla
övünüyorsunuz. Böyle övünmeler hepsi
kötüdür.
17

Onun için, kim iyi olan şeyi biliyor
ama onu yapmıyor, işte bu ona günahtır.
Bölüm 5

7

Onun için Allaha boyun eğin. Şeytana
karşı durun, o da sizden kaçacak. 8
Allaha yaklaşın, o da size yaklaşacak.
Siz günahkarlar, ellerinizi temizleyin. Ve
siz iki fikirli olanlar, yüreklerinizi

Zenginler için
1

Siz zenginler! Gelin şimdi bakalım,
ve başınıza gelecek olan belalardan için
ağlayın. 2 Zenginlikleriniz çürümüş,
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rubalarınızı
böcekler
yemiş.
Altınlarınız
ve
gümüşünüz
artık
küflenmiş ve onların üstündeki pas size
karşı şahitlik yapacak, etlerinizi sanki
ateşle yiyip bitirecek. Son günlerin
içindeyiz ve siz kendinize zenginlikler
biriktirdiniz. 4 Bakın, sizin tarlalarınızda
ekinleri toplayan işçiler var ya! Onları
aldatırıp gündeliklerini vermediniz. Ve o
işçilerin bağırmaları Orduların Rabbinin
kulaklarına erdi. 5 Siz yeryüzünde
güzellik yapardınız, kendi zevklerinize
yaşardınız. Ama canlarınızı boğazlama
günü için beslediniz. 6 Doğru olan kişiyi,
size karşı gitmeyen adamı davalatırdınız
ve öldürtürdünüz.

Çekilere dayanmak
7

Onun için, kardeşler, Rab gelene
kadar sabredin. Bakın çiftçiye: o da
topraktan kıymetli bir yemiş bekliyor.
Onun için dayanıyor, birinci ve ikinci
yağmuru alana kadar. 8 Siz de sabırlı
olun ve yüreklerinizi sağlamlaştırın.
Çünkü Rabbin gelişi yakınlıyor. 9
Kardeşler,
birbirinize
karşı
mırmırdanmayın,
öyle
ki
davalanmayasınız. Bakın, hakim zaten
kapıda hazır duruyor.
10

Kardeşlerim, kötülüğü görmek ve
dayanmak teması için, Rabbin adında
konuşmuş olan peygamberleri örnek
alın. 11 Bakın, dayanan kişileri mutlu
sayıyoruz. Eyub'un sabrından için
işittiniz, hem de, Rab onun sonunu nasıl
etti. Artık görüyorsunuz, Rab çok
merhametlidir ve acıyan biridir.
12
Herşeyden önce, kardeşlerim, hiç
yemin etmeyin: ne gök üzerine, ne yer
üzerine, ne de birhangi başka bir yemin
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etmeyin. Sözünüz 'evet' mi, evet olsun,
'hayır' mı, hayır olsun. Öbür türlü
davalanacaksınız.
İmanla dua etmek
13

Aranızda bir kişi çekide mi, dua
etsin; mutlu mu, ilahi söylesin. 14
Aranızda biri hasta mı, topluluğun
ihtiyarlarını çağırtırsın. Rabbin adında
hastayı zeytinyağıyla yağlayıp onun
üzerinde dua etsinler. 15 Ve iman etmekle
söylenen dua, hasta kişiyi kurtaracak ve
Rabbin adında ayağa kaldıracak. Ve
günah işlemişse, onlar da ona af
edilecek. 16 Günahlarınızı birbirinize açık
açık söyleyin ve birbiriniz için dua edin,
öyle ki, iyileştirilesiniz. Doğru bir
adamın canlı duası çok şey değiştiriyor.
17

İlyas da bizim gibi hisseden bir
insandı. Ama ciddi olarak dua etti,
yağmur yağmasın diye. Ve sonra
yeryüzünde üç sene altı ay yağmur
yağmadı. 18 Ve bir daha dua etti, ve
sonra gök kendi yağmurunu saldı, toprak
da yiyenti çıkardı.
19

Kardeşler, diyelim sizden bir kişi
hakikattan sapıyor. Ve o vakıt birisi onu
yeniden döndürüyor. 20 O kişi bilsin ki,
günahkârı yanlış yoldan çeviren, bir can
ölümden kurtarmış olur ve bir sürü
günahı örtmüş olur.

1. PETRUS
Bölüm 1
1

Petrus, İsa Mesihin bir apostolu,

Pontus, Galatiya, Kapadokiya, Asya
ve Bitiniya sancaklarında dağınık Allah
halkı olarak yaşayan seçili gurbetçilere.
2

Baba Allah sizi önceden bildi, Ruh da
sizi kutsal kıldı, böylelikle seçildiniz.
Öyle ki, sesleyesiniz ve İsa Mesihin
kanıyla serpilesiniz.
Size bol bol merhamet ve barış olsun.
Diri bir umut
3
Rabbimiz İsa Mesihin Allahı ve
Babası mubarek olsun. Kendi bol
merhametine göre, O bize yeni doğuş
verdi. Öyle ki, İsa Mesihin ölülerden
dirilişi ile diri bir umudumuz olsun. 4
Öyle ki, bir miras alalım - çürümeyen,
lekesiz ve solmayan bir miras. Bu miras
gökte sizin için saklıdır. 5 Allahın
kuvveti, hem de iman etmek - işte,
bunlar sizi koruyor, öyle ki, kurtuluşa
varasınız. O kurtuluş hazırdır ve son
vakıtlarda açığa çıkacak. 6 Siz ona
seviniyorsunuz. Olabilir, dakkada kısa
bir vakıt için türlü çeşit denemelerde
lazım üzülesiniz. Ama gene de
seviniyorsunuz. 7 Bununla imanınız belli
ediliyor. Çürüyen altın bile ateşten
geçmekle deneniyor. Ama sizin imanınız
ondan daha kıymetlidir. Denemeleriniz
sebep olsun, İsa Mesih görüneceği vakıt
övgü, şanlılık ve saygı kazanasınız. 8 Siz
Onu görmeden seviyorsunuz. Öyle ki,
Onu dakkada görmeseniz bile, gene de

iman ediyorsunuz. Ve öyle bir sevinçle
coşuyorsunuz - sözlerle anlatılmaz ve
şanlı bir sevinç. 9 Kenarda imanınızdan
canlarınızın kurtuluşunu kazanacanız.
10

İşte, peygamberler bu kurtuluştan
için dikkatla karıştırıp araştırdılar. Ve
size gelecek olan merhametten için
peygamberlik ettiler. 11 Onların içinde
Mesihin Ruhu vardı. O Ruh, Mesihin
çekilerini, hem de onun arkasından
gelecek şanlılığını önceden bildirirdi.
Peygamberler de araştırdılar, Ruh hangi
kişiyi ve hangi zamanı gösterirdi. 12
Onlara açıklandı ki, kendi kendilerine
hizmet etmediler, ama size hizmet ettiler.
Öyle şeyler bildirdiler ki, aynısını size
'iyi haberi' getirenler de bildirdi. Onlar
da, gökten gönderilmiş olan Kutsal Ruh
ile konuştular. İşte, melekler bile
özlüyorlar, bu meseleleri araştırsınlar.
Kutsal olun
13

Onun için kollarınızı sıvayıp aklınızı
toplayın ve uyanık durun. İsa Mesih
ortaya çıkacağı zaman size ne gibi
merhamet gösterilecek - işte, bütün
umudunuzu ona bağlayın. 14 Sesleyen
kızanlar gibi, artık o evelki isteklere
uymayın, hani henüz cahil iken onlara
uyardınız. 15 Hayır, sizi çağırmış Olan
nasıl kutsal ise, siz de öylece bütün
işlerinizde kutsal olun. 16 Çünkü şöyle
yazılmıştır:
"Siz kutsal olacaksınız, çünkü ben de
kutsalım."
17

Var Biri, insan ayırmadan herkesi,
kişinin yaptıklarına göre davalıyor. Ve
madem Ona 'Baba' diye bağırıyorsunuz,
bu gurbetçilik zamanınızı korku ile
18
geçirin.
Çünkü
biliyorsunuz,
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dedelerinizden kalma boş hayatınızdan
kurtuldunuz, ama değil gümüş ve altın
gibi çürüyen şeylerle. 19 Hayır, Mesihin
kıymetli kanıyla kurtuldunuz. Onun kanı,
kusursuz ve lekesiz bir kuzunun kanı
gibidir. 20 Sahi, O dünya kurulmadan
önce bile bellendi; ama artık tarihin
sonunda sizin faydanız için ortaya çıktı.
21
Siz Onun yardımıyla Allaha iman
ediyorsunuz. Allah Onu ölülerden
diriltirdi ve Ona şanlılık verdi. Öyle ki,
imanınız ve umudunuz Allaha olsun.
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22

Hakikata boyun eğmekle canlarınızı
temizlediniz. Ve artık kardeşler için
ikiyüzlü
olmayan
bir
sevgi
duyuyorsunuz. Evet, birbirinizi yürekten
ve sonsuzca sevin. 23 Siz yeniden
doğdunuz. Değil çürüyen, ama hiç
çürümeyen bir tohumdan, hani Allahın
diri ve kalıcı sözünden doğdunuz. 24
Çünkü:
"Bütün insanlar ota benziyor,
onların bütün şanlılığı da otun
çiçeğine benziyor ot kurur, çiçeği yere düşer,
25
Ama Rabbin sözü sonsuzlara kadar
kalır."
İşte, size bildirilmiş olan söz budur.
Bölüm 2
1

Onun için, her türlü kötülük ve her
türlü kurnazlık, ikiyüzlülük, kıskançlık
ve her türlü zem yapmak - bunları bir
tarafa atın. 2 Allahın sözü temiz süte
benziyor. Siz de, yeni doğmuş bebekler
gibi, o sütü özleyin. Öyle ki, onunla
kurtuluşta büyüyesiniz. 3 Çünkü Rabbin
yavaşlığından bir dat aldınız.
Diri kaya ve seçilmiş bir halk
4
Ona gelin, diri kayaya gelin! O belki
insanlar için reddedilmiş bir kayadır,
ama Allah için seçili ve kıymetli bir
kayadır. 5 Allah ruhça bir ev kaldırıyor.
Siz de, o evin içinde diri taşlar olun.
Öyle ki, bir kutsal görevliler grubu
olasınız ve ruhça kurbanlar getiresiniz.
Onlar İsa Mesihin eliyle Allaha makbul
oluyorlar. 6 Çünkü Kutsal Kitapta şöyle
diyor:

"Bakın, ben Siyon'da seçili ve
kıymetli bir köşe kayası
koyuyorum.
Ve kim ona iman ederse, hiç
utandırılmayacak."
7
Sizin gibi iman edenler için o kaya
kıymetlidir. Ama iman etmeyenler için...
"Ustaların bir kenara attıkları kaya,
işte, köşe kayası o oldu."
8
ve...
"Köstekleme taşı ve düşüren kaya"
... o oldu. Onlar seslemeyip Allahın
sözüne kösteklendiler. Ve Allah zaten
karar vermişti, öyle olsunlar diye.
9

Ama siz...
seçilmiş bir halksınız,
krallar gibisiniz,
kutsal Allah görevlilerisiniz,
kutsal bir milletsiniz,
Allahın kendi halkısınız.
Öyle ki, Allahın iyi tabiyetini ilan
edeseniz. O sizi karanlıktan kendi
şaşılacak aydınlığına çağırdı. 10 Bir
zamanlar siz bir halk değildiniz, şimdi
gene Allahın halkısınız. Allah sizi af
etmezdi, şimdi gene size merhamet
ediyor.
11

Ey sevgililer, size yabancılar ve
misafirler gibi yalvarıyorum: bedence
isteklerden uzak durun. Onlar cana karşı
12
muharebe
ediyorlar.
Allahsız
milletlerin ortasında iyi bir yaşam
sürdürün.
Belki
de
size
karşı
konuşuyorlar,
hani
kötülük
yapıyormuşunuz diye. Ama Allah
gelecek. Ve o günde onlar sizin iyi
işlerinize şahitlik yapacaklar, çünkü
onları gördüler. Ve Allahı onunla
şanlayacaklar.
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Boyun eğin
13

Rabbin hatırı için insanların bütün
devlet organlarına boyun eğin: İster,
herkesin üstünde olan krala. 14 İster
kasaba güdücülerine, çünkü onları
göndermiş olan kraldır. Onların vazifesi,
kötülük yapanlardan intikam almak ve
iyilik yapanları övmektir. 15 Çünkü
Allahın istediği şudur: iyilik yapmakla
akılsız kişilerin cahilliğini susturasanız.
16
Serbest kişiler gibi yaşayın. Ama
serbestliğiniz olmasın bir örtü kötülük
için. Hayır, serbestliğinizi Allahın
hizmetçileri olarak kullanın. 17 Bütün
insanlara saygı gösterin, ama kardeşleri
sevin. Allahtan korkun, krala gene saygı
gösterin.
18

Hizmetçiler, siz efendilerinize tam
bir korkuyla boyun eğin. Değil sade iyi
ve yavaş olan efendilere; hayır, ters
huylu olanlara da. 19 Çünkü kişi
kabahatsız iken çeki çeksin ve gene de
Allahı düşünerek acılara dayansın - işte,
öyle bir şey Allahı memnun ediyor. 20
Ama diyelim, günah işleyip lobut
yediğiniz kerekte dayanıyorsunuz. Onun
neresini övsünler? Öbür türlü, iyilik
yapıp acılara dayandınız mı, bu Allahı
memnun ediyor. 21 Evet, siz buna
çağrıldınız. Çünkü Mesih de bizim için
çeki çekti. Öylelikle bize bir örnek
braktı. Biz de Onun izinden yürüyüp,
Onun arkasından gidelim.
22
"O günah işlemezdi.
Onun ağzında da hiç bir aldatırıcı
söz bulunmazdı."
23
O, sövüldüğü zaman sövmekle
karşılık vermezdi. Ve çeki görünce,
korkuturmaya kalkmadı. Ama kendini
doğrulukla davalayan Allahın ellerine
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teslim etti. 24 O ağacın üzerinde bizim
günahlarımızı kendi bedeninde taşıdı.
Öyle ki, günaha karşı ölü olalım,
doğruluğa karşı gene diri olalım. Evet,
Onun yaralarıyla şifalandınız. 25 Çünkü
kaybolmuş koyunlar gibiydiniz. Şimdi de
canlarınızın çobanı ve güdücüsüne geri
döndünüz.
Bölüm 3
Evlilik hayatı
1

Aynı onun gibi, siz karılar, kendi
kocalarınıza boyun eğin. Öyle ki, kimi
kocalar
belki
imansızdır.
Onlar
karılarının
hareketleriyle
ve
hiç
konuşmadan kazanılacak. 2 Kocalarınız
görsünler, hareketleriniz ne kadar
doğrudur
ve
Allahtan
nasıl
korkuyorsunuz. 3 Siz süslenmeyin
dışarıdan, mesela ördüğünüz saçlarla,
astığınız altınlarla ya da giyidiğiniz
rubalarla. 4 Hayır, siz yürekteki saklı
kişilikle süslenin. Yavaş ve sakin bir
ruhla süslenin. Öyle bir güzellik hiç
solmayacak ve Allah katında çok
kıymetli bir şeydir. 5 Çünkü eski
vakıtlarda yaşayan ve Allaha güvenen
kutsal kadınlar da öyle süslenirdiler ve
kocalarına boyun eğerdiler. 6 Mesela
Sara, İbrahim'e 'efendi' diye bağırırdı ve
öylelikle ona boyun eğerdi. İyilik
yaptınız mı, ve korkuya yer vermediniz
mi, siz de Sara'nın kızları oluyorsunuz.
7

Aynı onun gibi, siz kocalar
karılarınızla birlikte otururken anlayışlı
olun. Çünkü kadınların bedeni daha
zayıftır. Hem de sizinle birlikte aynı
mirası, hani Allahın bahşişi olan yaşamı
paylaşacaklar. Ona göre onlara saygı
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gösterin. Öyle ki, dualarınıza engel
çıkmasın.
İyilik için çeki çekmek
8

Son olarak, hepiniz bir fikirde olun,
duygularınızı
birbirinizle
paylaşın,
kardeşleri sevin, yavaş davranın,
alçakgönüllü olun. 9 Kötülüğe karşı
kötülük etmeyin. Kötü laflara karşı kötü
laflarda bulunumayın. Tam tersi: bereket
dileyin. Çünkü biliyorsunuz, bunun için
çağrıldınız. Öyle ki, siz de bereketi miras
alasınız.
10
"Çünkü kim isterse, yaşamı sevsin
ve iyi günler görsün,
o dilini zaptetsin, kötü konuşmasın,
dudaklarından da aldatırıcı sözler
çıkmasın.
11
Kötülükten uzak dursun ve iyilik
yapsın.
Barışı arasın ve onun peşine düşsün.
12
Çünkü Rabbin gözleri doğru
kişilerin üstündedir.
Onun kulakları da o kişilerin
yalvarışlarına açıktır.
Ama Rab kötülük yapanlara karşı
duruyor."
13
İyi olan şeyler için uğraştınız mı,
size kim kötülük etsin ki? 14 Gene de
doğruluk için çeki çekerseniz, ne mutlu
size! Ama onların korkuturmalarından
korkmayın, ne de sıkılmayın! 15
Yüreklerinizde Mesihe, Rab olarak yer
ayırın. Kim sizden soruyor, 'Acaba, sizin
içinizde bu umut nedir?', her daim hazır
olun öyle kişilere cevap vereseniz. 16
Yalnız, bunu alçakgönüllülük ve saygı
ile yapın. Belki kişiler size karşı kötü
konuşuyorlar, hani kötülük yaparmışınız
diye. Ama duygunuz bu meselede temiz
olsun. Mesihteki güzel yaşamınızı

kötüleyen kişiler utandırılsınlar. -17
Çünkü daha iyidir, iyilik yaptığınız için
çeki çekesiniz (madem Allah bunu
uygun görüyor), ne kadar kötülük
yaptığınız için çeki çekesiniz. 18 Çünkü
Mesih de günahlar için bir kere çeki
çekti. Doğru Olan doğru olmayanlar için
çeki çekti ki, bizi Allaha getirsin.
Bedence öldürüldü, ama Ruh'un
yardımıyla diriltirildi. 19 Gene bu Ruhla
gidip mapustaki ruhlara konuştu. 20 Bir
vakıtlar bu ruhlar seslemediler. Bir
vakıtlar, Nuh'un günlerinde, o gemi
hazırlanırken, Allah sabırla bekledi. O
gemide az kişi, tam olarak sekiz kişi,
sulardan geçerek kurtuldu. 21 Bunun
karşılığı gibi, şimdi de vaftiz sizi
kurtarıyor. Değil onda bedenin pisliği
çıkartırılsın. Hayır, İsa Mesihin dirilişine
dayanarak, kişi Allaha bakıp temiz bir
duygu istiyor. 22 Melekler, ruh güçleri ve
kuvvetli
ruhlar
İsa'nın
altına
koyulmuştur. Sonra O göke gitti ve
şimdi Allahın sağında duruyor.
Bölüm 4
Allah için yaşamak
1

Madem Mesih de bedence bizim için
çeki çekti, siz de kendi kendinizi bu aynı
düşünceyle silahlantırın. Çünkü kim
bedence çeki çekerse, o kişi günahtan
kopmuştur. 2 Öyle ki, ne kadar vakıt
kalmışsa bu bedende yaşamaya, onu
artık insanca istekler için kullanmasın,
ama onu Allahın isteğine uygun olarak
kullansın. 3 Evelki hayatta geçirdiğiniz
vakıt size artık yeter olsun! Allahsız
milletlerin
istediklerini
yerine
getirirdiniz: rezillik, kötü istekler,
içkicilik, geceleri gezmek, sarfoşluk ve

MATTA 78

iğrenç putlara tapmak - işte, siz bütün bu
işlerde devam ederdiniz. 4 Onlar şimdi
sizi aşağılıyorlar. Ve şaş baş kalıyorlar,
nasıl siz onlarla birlikte aynı taşkın
rezilliklere koşmuyorsunuz. 5 Var Biri,
yaşayanları ve ölüleri davalamaya
hazırdır. İşte, onlar Ona hesap
verecekler. 6 Ve ölmüş olanlara da 'iyi
haber' bildirilmişti. Sahi, onlar insanların
önünde bedende davalandılar. Ama
Allahın önünde ruhta yaşıyorlar.
7

Her şeyin sonu artık yakınladı. Onun
için akıllı olun ve dua etmek için uyanık
durun. 8 Her şeyden önce aranızda
sonsuz bir sevgi olsun. Çünkü sevgi bir
9
sürü
günah
örtecek.
Hiç
mırmırdanmadan birbirinizi misafir edin.
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aranızda öyle kişiler, katil, hırsız,
kötülük yapan, ya da burnunu
başkalarının işine sokan biri olarak çeki
çeksin. 16 Ama kişi Mesihçi olarak çeki
çekerse, ondan utanmasın; o adla Allahı
şanlasın. 17 Çünkü vakıt geldi, davalamak
Allahın hanesinden başlasın. Ve madem
en birinci bizimle başlıyor, acaba o
kişilerin sonu ne olacak, hani Allahın 'iyi
haberine' kulak asmıyorlar. 18 Ve...
Madem doğru kişi bile zor kurtuluyor,
o zaman Allahsız ve günahkâr kişinin
sonu ne olacak?
19

Onun için, Allahın isteğine göre çeki
çekenler iyilik yapsınlar ve canlarını
sadikan Yaratıcıya teslim etsinler.

10

Herkes nasıl bir vergi almışsa,
onunla
birbirinize
hizmet
edin.
Böylelikle Allahın vergilerine iyi idareci
olursunuz. Allahın vergileri de türlü
çeşittir: 11 Kim konuşursa, Allahın
sözlerini konuşur gibi konuşsun. Kim
hizmet ederse, Allahın verdiği kuvvetle
hizmet etsin. Öyle ki Allaha herşeyde İsa
Mesih ile şan getirilsin. Şanlılık ve
güdücülük sonsuzlara kadar Onun olsun.
Amin.
İman için çeki çekmek
12

Sevgililer, aranızda ateşli bir deneme
oluyor. Siz ona şaşmayın, sanki size çok
şaşılacak bir şey oluyormuş gibi. 13
Tersine, Mesihin çekilerine ne kadar
ortak olursanız, o kadar sevinin. Çünkü
Mesihin şanlılığı ortaya çıkacağı zaman,
sevinçle coşacanız. 14 Mesihin adı için
size sövdüler mi, ne mutlu size. Çünkü
şanlılık ruhu, demek Allahın Ruhu
üzerinizde duruyor. 15 Sakın olmasın
382

Bölüm 5
İhtiyarlar ve gençler
1

Aranızdaki ihtiyarlara yalvarıyorum
(çünkü ben de sizin gibi bir ihtiyarım,
Mesihin çekilerine şahidim ve tezlerde
çıkacak olan şanlılığı paylaşacam). 2
Yanınızda olan Allahın sürüsünü güdün.
Güdücülük yapın...
... değil zorluktan imiş gibi, ama
Allahın istediği gibi, hani gönül
razılığıyla.
... değil kazanç için, ama merakla.
3
- ... değil size emanet edilen
kişilere zorbacılık yapmakla, ama
sürüye örnek olmakla.
4
Ve Başçoban ne zaman ortaya
çıkacaksa, o zaman solmaz bir şanlılık
tacı alacanız.
5

Öbür yandan siz daha genç olanlar,
ihtiyarlara
boyun
eğin.
Hepiniz
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birbirinize
karşı
kuşanın. Çünkü...

alçakgönüllülüğü

"Allah gururlu kişilere karşıdır,
ama alçak gönüllü olanlara merhamet
eder."
6

Onun için kendinizi Allahın kuvvetli
eli altında alçaltırın. Öyle ki, sizi uygun
7
zamanda
yükseltirsin.
Bütün
kahırlarınızı Ona brakın, çünkü size
bakan Odur.
8

Uyanık durun, uykuya dalmayın,
çünkü düşmanınız Şeytan bir aslan gibi
bağırıp geziniyor ve bakıyor kimi
yutsun. 9 Ona karşı durun, imanda
sağlam durun. Bilin ki, bütün dünyadaki
kardeşler aynı çekilerden geçiyorlar.
10

Siz de az bir vakıt için çeki
çekeceniz.
Ama
Allah
bütün
merhamettir, hem de sizi Mesih İsa'da
kendi sonsuz şanlılığına çağırmıştır. Ve
o çekilerden sonra O kendisi sizi
tamamlayacak, sizi sağlamlaştıracak,
size kuvvet verecek ve sizi sağlam
temelin üzerine oturturacak. 11 Şanlılık
ve güdücülük sonsuzlara kadar Onun
olsun. Amin.
Son selamlar
12

Silvanus benim gözümde sadikan bir
kardeştir. Onun eliyile kısaca yazdım.
Size yalvarıp şahitlik yapıyorum ki,
Allahın hakikat merhameti budur. Bu
merhametin içinde siz sağlam durun!
13

Babil kasabasında olan ve senin gibi
seçili olan kadın sana selam gönderiyor.
Evladım Markos da selam gönderiyor. 14
Birbirinizi bir sevgi öpücüğü ile
selamlayın.

Siz Mesih İsa'da olanların hepsine
barış olsun!

- dayanmak kuvvetine Allah
korkusunu katasınız,
7
- Allah korkusuna kardeş

2. PETRUS

2.PETRUS
Mektubu
Bölüm 1
1

Simun Petrus, İsa Mesihin bir
hizmetçisi ve apostolu.
Onlara ki, Allahımız ve kurtarıcımız
olan
İsa
Mesihin
doğruluğuna
dayanarak, bizim imanımızın aynısını
almışlar.
2

Allahı ve Rabbimiz İsa Mesihi
tanımakla size bol bol merhamet ve barış
olsun.
3

Yaşamak ve Allah yolunda yürümek
için ne lazımsa, onu Allahın kuvveti bize
zaten verdi. Bu, Onu tanımakla oluyor.
O bizi kendi şanlılığı ve iyi tabiyetine
göre çağırdı. 4 Bunlara dayanarak bize
en büyük ve en kıymetli şeylere söz
verdi. Öyle ki onlarla Allahın tabiyetine
ortak olasınız. Çünkü zaten dünyadaki
kötü isteklerden gelen bozgunluktan
kaçıp kurtuldunuz.
İmanda büyümek
5

İşte, tam bunun için çok dikkatla
uğraşın ki,
- imanınıza iyi tabiyetler katasınız,
- iyi tabiyetlere bilgi katasınız,
6
- bilgiye kendini zaptetmek
kuvvetini katasınız,
- kendini zaptetmek kuvvetine
dayanmak kuvvetini katasınız,

sevgisini katasınız,
- kardeş sevgisine gene, sevgi
katasınız.
8
Çünkü bu şeyler sizde bulundu mu ve
çoğaldı mı, Rabbimiz İsa Mesihi
tanımak için aylak kalmayacanız, ne de
yemişsiz kalacanız. 9 Ama bu şeyler
kimde bulunmazsa, o kişi kördür, kısa
bakışlıdır. Öyle birisi unutmuştur, nasıl
eski günahlarından temizlendi.
10
Onun için, kardeşler, daha da fazla
uğraşın ki, çağrılmış ve seçili
olduğunuzu kesinleştiresiniz. Çünkü bu
şeyleri yaptınız mı, hiç bir zaman
düşmezsiniz. 11 Öylelikle size hak
verilecek, Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa
Mesihin sonsuz krallığına serbestçe
giresiniz.

Peygamberlik sözleri
12

Onun için her daim hazır olacam, bu
şeyleri size hatırlatırmaya. Sahi, siz
bunları biliyorsunuz ve sizde bulunan
hakikatta sağlamlaştınız. 13 Gene de
uygun gördüm ki, bu evdell kaldığım
sürece, size hatırlatırmakla
sizi
canlandırayım. 14 Çünkü biliyorum,
tezlerde bu evim bir kenara atılacak.
ll
'bu evde': demek, 'bu bedende'
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Rabbimiz İsa Mesih bunu bana bildirdi.
15
Onun için uğraşacam, ben gittikten
sonra fırsatınız olsun bu şeyleri
hatırlayasanız.
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16

Size Rabbimiz İsa Mesihin kuvvetini
ve gelişini bildirmiştik. O vakıt kurnazca
uydurulmuş
masalların
peşine
taklaşmadık.
Hayır,
biz
Onun
büyüklüğünün göz şahitleri olduk. 17
Çünkü O, ne vakıt Baba Allahtan
saygınlık ve şanlılık aldı, Ona en yüksek
ve en şanlı Olandan şöyle bir ses geldi:
"Bu benim sevgili Oğlumdur, Ondan
memnunum." 18 Ve biz, ne zaman
Onunla birlikte kutsal balkanda idik,
gökten gelen bu sesi kendimiz işittik.
19

Bizim için peygamberliğin sözü daha
da kesin oldu. Siz ona kulak astınız mı,
iyi yaparsınız. O sizin için sanki karanlık
bir yerde parlayan bir lamba gibidir. Gün
doğana
kadar,
sabah
yıldızı
yüreklerinizde doğana kadar parlasın. 20
Başta şunu bilin: hiç kimse Kutsal
Kitapta hiç bir peygamberliği kendi
kafasına göre açıklayamaz. 21 Çünkü
peygamberlik hiç bir zaman insanın
istemesiyle ortaya gelmedi. Ama Kutsal
Ruh kişileri önterdi de öyle Allah'tan
konuştular.
Bölüm 2
Kötü muallimler
1

Ama
halkın
içinde
sahte
peygamberler de çıktı. Aynı bunun gibi,
sizin aranızda da sahte muallimler
olacak. Onlar saklıdan yıkıcı ve ayrılık
getiren öğretişler sokacaklar. Onları
satın almış olan büyük Efendiyi inkâr
edecekler. Kendi kendilerini çabucak
yok ettirecekler. 2 Ve çok kişi iğrençlik
yollarında onların peşine taklaşacaklar.
İşte, onlar sebep olacak, hakikat yolu
kötülensin. 3 Açgözlülükle süslü püslü
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sözler yapıp sizi haşlayacaklar. Onların
davalanacağı çoktan beri hazır duruyor,
onların yok olacağı da unutulmuyor.
4

Çünkü Allah günah işleyen melekleri
bile kollamadı. Ama onları karanlık
çukurlarına, en derin yerlere attı. Ve
orada davalanıncaya kadar sakladı. 5
Allah eski dünyayı da kollamadı. Nuh
doğruluğun habercisi idi. Allah onu ve
daha yedi kişiyi kolladı. Ama Allahsız
kişilerin dünyasının üzerine bir sel
getirdi. 6 Allah Sodom ve Gomora
kasabalarını davalayıp yok olsunlar diye
kül etti. Öyle ki, ondan sonra yaşayan
Allahsız kişilere örnek olsun. 7 Allah
doğru bir kişi olan Lut'ü kurtardı.
Kanunsuz adamların iğrenç davranışları
onu ezerdi. 8 Aralarında yaşayan bu
doğru adamı gördüler, onun sesini
işittiler. Gene de ona kendi kanunsuz
işleri ile çeki çektirdiler. 9 Allah biliyor,
doğru kişiyi nasıl denemelerden çıkarsın.
Ve biliyor, doğru olmayan kişileri de
nasıl saklasın, davalama gününde ceza
çekene kadar.
10

Hele gene o kişileri, hani beden
tabiyetine göre yaşıyorlar, iğrenç istekler
içinde yaşıyorlar ve güdücüleri hor
görüyorlar. Onlar arsız, kendine güvenen
kişilerdir. Hiç de korkmuyorlar, şanlı
varlıkları kötülesinler. 11 Öbür tarafta,
melekler daha büyük kuvvet ve kudrete
sahiptirler. Ama onlar bile Rabbin
önünde o varlıkları aşalağılayarak
suçlamıyorlar. 12 Bu kişiler gene kafasız
hayvanlar gibi sade bedence yaşıyorlar,
sade yakalanmak ve yok olmak için
dünyaya gelmişlerdir. Onlar hem kötü
konuşuyorlar, hem de konuştuklarını
anlamıyorlar. Ve o varlıklar ne vakıt yok
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olacaklar, o vakıt kendileri de büsbütün
yok olacaklar.
13

Haksızlığın karşılığını tezlerde
alacaklar. Gündüz içkili olarak gezmek
onlara bir zevktir. Sizin kardeş
sofralarınıza katılan rezillik lekelerdir.
Aldanıp zevklere düşüyorlar. 14 Onların
gözleri zina ile doludurlar ve
durmamacasına günah işliyorlar. Sağlam
olmayan
canları
kapanın
içine
çekiyorlar.
Yürekleri
açgözlülükte
eskilenmiştir. Bunlar lanet altındadırlar.
15
Doğru yolu terk edip yolunu
şaşırmışlardır. Beyor'un oğlu Balam'ın
yolunu tutuyorlar. O, günahlı parayı
seven biri idi. 16 Ama yaptığı kötülüğü
için azarlandı: konuşamayan eşek bir
insan sesiyle konuştu ve o peygamberin
çılgınlığını zaptetti.
17

Bu
muallimler
de
susuz
kaynaklardır,
fırtınanın
dağıtırdığı
bulutlardır. Evet, onlar için sonsuzlara
kadar koyu karanlık hazır duruyor. 18
Boş ve palavracı laflar söylüyorlar.
Öylelikle bedenin istekleriyle ve rezillik
fırsatlarıyla öyle kişileri dartıyorlar, hani
yürüdükleri yanlış yollardan henüz
kurtulabildiler. 19 Onlara serbestlik için
söz veriyorlar, kendileri gene çürüklüğün
esirleridir. Çünkü kişi kime yenilirse,
ona esir oluyor. 20 Öyle kişiler bir kere
Rab ve Kurtarıcı olan İsa Mesihi
tanımakla
dünyanın
pisliğinden
kurtuldular. Sonra da öbürlerin kapanına
düşüp esir oluyorlar. İşte, onların son
hali baştaki halinden daha beter oldu. 21
Onlara daha iyi olacaydı, eger doğruluk
yolunu hiç öğrenmeselerdi, ne kadar
öğrenip onlara verilen kutsal buyruktan
dönsünler. 22 Doğru bir atasözü var ve

bunların başına gelen zaten budur:
"Köpek kendi kusluğuna dönüyor.
Yıkanmış domuz gene yuvarlanmak için
çamura dönüyor."
Bölüm 3
Rabbin günü
1

Sevgililer, bu şimdi size yazdığım
ikinci mektuptur. İkisinde de size bazı
şeyleri
hatırlatırıp
baktım,
sizin
düşüncelerinizi uyantırayım, ki zaten
temizdirler. 2 Öyle ki, aklınıza
getiresiniz, kutsal peygamberler evelden
ne söylediler, ve sizin apostollarınız
nasıl Kurtarıcı Rabbin buyruğunu
getirdiler.
3

En evela şunu bilin: son günlerde
öyle alay edenler türeyecek ki, her şeyi
eğlentiye
alacaklar.
Onlar kendi
4
isteklerine
göre
yaşayacaklar.
Diyecekler ki, "Hani gelecek diğe söz
verdiydi ya! Ne oldu o söze şimdi?
Çünkü ne vakıt dedelerimiz geçindiler, o
zamandan beri herşey aynı duruyor. Her
şey dünya kurulduğundan beri nasıl
idiyse, öyle de devam ediyor." 5 Ama var
öyle bir mesele ki, onlara kapalıdır, daha
doğrusu onlar istiyor kapalı kalsın; hani
şöyle: çok zamanlar önce gökler Allahın
sözü ile var oldu. Ve dünya sudan
yapıldı, su ile ona biçim verildi. 6 Ve
gene, o zamanki dünya su ile dolup yok
oldu. 7 Ama Onun Sözü şimdiki gökleri
ve dünyayı da tuttuşturmak için saklıyor.
O gün için koruyor, ne vakıt Allahsız
insanlar davalanıp yok olacaklar.
8

Yalnız, sevgililer, şu mesele
gözünüzden kaçmasın: Allahın gözünde
bir gün bin sene gibidir, bin sene de bir
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gün gibidir. 9 Kimi kişiler sanıyor, Allah
vermiş olduğu söz için geçe kalıyor.
Hayır, öyle değil. O size karşı sabırlıdır.
İstemiyor, kimse yok olsun, ama istiyor,
herkes tövbeye gelsin.
10

Rabbin günü bir hırsız gibi gelecek.
O günde gökler büyük gürültü ile yok
olacak. Her şey, kıyımcıklarına kadar,
kızgın ateşin içinde eriyecek. Dünya ve
onun üzerinde yapılan işler de büsbütün
yanacaklar.
11

İşte, madem bütün bu şeyler bu
biçimde yok olacak, siz ne gibi kişiler
lazım olasınız? Nasıl da lazım, kutsallık
ve Allah korkusu içinde bir yaşam
süresiniz! 12 Nasıl da lazım,
Allahın günü gelsin diye, dört gözle
bekleyesiniz ve ona doğru hızla
ilerleyesiniz. O günde gökler ateşin
içinde yok olacak, her şey de
kıyımcıklara kadar o sıcaklığın içinde
eriyecek. 13 Biz de, Allahın söz verdiği
gibi, yeni gökler ve yeni bir dünyayı
bekliyoruz. Onlarda doğruluk yaşayacak.
14

Onun için, sevgililer, madem bu
şeyleri bekliyorsunuz, uğraşın barışıklık
içinde, lekesiz ve kabahatsız bir
vaziyette bulunasınız. 15 Ve anlayın ki,
Rabbimizin
dayanması
kurtuluş
demektir. Zaten sevgili kardeşimiz
Pavlus da, ona verilen bilgiliğe göre,
size tıpkısını yazmıştır. 16 Hem de bütün
mektuplarında da bu şeylerden için
konuşuyor. Sahi, onlarda var bazı
meseleler, zor anlaşılıyor. Okumamış ve
sağlam olmayan kişiler de bunları tersine
çeviriyorlar. Ama zaten Kutsal Kitabın
bütün sözlerine de öyle yapıyorlar.
388
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Böyle yapmakla kendi kendilerini maf
ediyorlar.
17

Onun için, sevgililer, kollayın
kendinizi, ne kadar o kanunsuz
adamların
yanlışlığına
düşüp
saptırılmayasınız
ve
dayanmaktan
vazgeçmeyesiniz.
18

Ama siz Rabbimiz ve kurtarıcımız
İsa Mesihi tanımakta ve merhamette
büyüyün. Hem şimdi, hem de sonsuzluğa
kadar Ona şanlar olsun!

1.YUHANNA
Bölüm 1

Çünkü O, güvenilir ve doğrudur. 10 Ama
'günah işlemedik' dersek, Onu yalancı
çıkarmış oluyoruz ve Onun Sözü
içimizde bulunmuyor.
Bölüm 2

Yaşam Sözü
1

En baştan beri var idi, biz onu işittik,
kendi gözlerimizle onu gördük, ona
baktık ve ellerimizle onu elledik, hani
yaşam sözünden için konuşuyorum. 2
(Ve yaşam belli edildi, biz de ona baktık
ve şahitlik yapıyoruz, ve size sonsuz
yaşamı bildiriyoruz. O, Baba'nın yanında
idi ve bize belli edildi.) 3 Evet, biz neyi
gördük ve işittik, işte, onu size
bildiriyoruz. Öyle ki, sizin de
beraberliğiniz olsun bizimle. Bizim gene
beraberliğimiz var Baba ile ve Onun
Oğlu İsa Mesih ile. 4 Ve bu şeyleri size
yazıyoruz, bizim sevincimiz tamam
olsun diye.
Aydınlıkta yürümek
5

Ve Ondan işittiğimiz haber, size
bildirdiğimiz haber şudur: Allah
aydınlıktır, Onda hiç bir karanlık yok. 6
'Onunla beraberliğimiz var' dersek ama
karanlıkta yürürsek, yalan söylemiş
oluyoruz ve hakikatı işlemiyoruz. 7 Ama
O aydınlıktadır, ve biz de aynı onun gibi
aydınlıkta yürüdük mü, o zaman
birbirimizle beraberliğimiz oluyor. Ve
Onun Oğlu İsa Mesihin kanı bizi her bir
günahtan temizliyor.
8

'Bizim günahımız yok' dersek, kendi
kendimizi aldatırmış oluyoruz ve
9
içimizde
hakikat
bulunmuyor.
Günahlarımızı açık açık söyledik mi, O
bizi her türlü haksızlıktan temizleyecek.

1

Evlatlarım, ben size bu şeyleri
yazıyorum, günah işlemeyesiniz diye.
Ama bir kişi günah işlerse de, Baba'nın
yanında bir Avukatımız var: O da doğru
olan İsa Mesihtir. 2 Bizim günahlarımızı
bağışlatıran kurban Odur. Ve değil sade
bizim için, ama bütün dünya için de. 3
Ve Onun buyruklarını tuttuk mu, o vakıt
bilecez ki, biz Onu artık tanıyoruz. 4 Kim
derse, 'Ben artık Onu tanıyorum', ama
Onun buyruklarını tutmuyor, o bir
yalancıdır ve onda hakikat bulunmuyor. 5
Ama her kim Onun sözünü tutarsa,
Allahın sevgisi o kişide sahiden de
tamamlanmış oluyor. Böylelikle bilecez,
hani Ondayız. 6 Kim 'Onda kalıyorum'
derse, lazım aynı öyle yaşasın, nasıl O da
yaşadıysa.
7

Kardeşler, size yeni bir buyruk
yazmıyorum, eski bir buyruk yazıyorum,
ki o en baştan beri sizinle idi. En baştan
beri işittiğiniz söz, işte, eski buyruk
odur. 8 Ve gene de size yeni bir buyruk
yazıyorum. O da hem Mesihte, hem
sizde hakikat oluyor. Çünkü karanlık
geçmektedir ve asıl aydınlık şıllamaya
başladı.
9

Kim derse 'Aydınlıkta yaşıyorum', ve
gene de kardeşinden azlaşmaşsa, o
bugüne kadar karanlıktadır. 10 Kim
kardeşini severse, aydınlıkta kalıyor ve
onda yok sebep, başkasını günaha
düşürsün. 11 Ama kim kardeşinden
389
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azetmezse, karanlıktadır ve karanlıkta
yürüyor.
Nereye gittiğini bilmiyor,
çünkü karanlık onun gözlerini kör
etmiştir.
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12

Kızanlar, size yazıyorum
çünkü günahlarınız Onun adı
sayesinde size bağışlandı.
13
Babalar, size yazıyorum
çünkü en baştan beri var Olanı artık
tanıyorsunuz.
Gençler, size yazıyorum
çünkü Kötü Olanı artık yendiniz.
14

Evlatlar, size yazdım,
çünkü Baba'yı artık tanıyorsunuz.
Babalar, size yazdım,
çünkü en baştan beri var Olanı artık
tanıyorsunuz.
Gençler, size yazdım,
çünkü kuvvetlisiniz, Allahın sözü
içinizde duruyor ve kötü olanı artık
yendiniz.
Dünyayı sevmemek
15

Bu dünyayı sevmeyin, ne de bu
dünyada olan şeyleri sevmeyin. Bir kişi
bu dünyayı sevdi mi, onda Baba'nın
sevgisi bulunmaz. 16 Bu dünyada sade
şunlar var:
- beden tabiyetinin istedikleri,
- gözlerin istedikleri ve
- bu hayatın boş gururu.
Ve
bunlar
Baba'dan
değil,
dünyadandırlar. 17 Bu dünya ve bu
dünyanın sevdaları geçmektedir. Ama
kim Allahın istediğini yerine getirirse, o
sonsuza kadar duracak.
Mesih-düşmanı
18

Evlatlar, bu son saattır. Siz
duydunuz ki, o Mesih düşmanı gelecek.
Ve şimdiden bile bir sürü Mesih
düşmanları türedi. İşte, ondan için
biliyoruz, bu son saattır. 19 Onlar bizden
çıktılar, ama bizden değildiler. Onlar
bizden olsaydılar, bizimle birlikte

kalacaydılar. Ama bizden ayrıldılar,
çünkü belli olsun, hani onlardan hiç biri
bizden değildir diye.
20

Ama sizde Kutsal Olanın
meshetmesi var, ve hepiniz bilgilisiniz. 21
Ben size bu şeyleri yazmadım, hakikatı
bilmiyorsunuz diye. Tam tersi, zaten
biliyorsunuz diye size yazdım. Ve
biliyorsunuz, hiç bir yalan hakikattan
gelemez. 22 Yalancı kimdir? Kim inkâr
ederse, hani İsa Mesihtir diye - yalancı o
değil mi? Evet, kim Baba'yı ve Oğul'u
inkâr ederse, Mesih Düşmanı odur. 23
Her kim Oğul'u inkâr ederse, Baba'yı da
kazanmamış oluyor. Ama kim Oğul'u
açık açık tanırsa, aynı zamanda Baba'yı
da kazanmış oluyor.
24

Onun için, siz en baştan beri neyi
işittiniz, o içinizde devamlı kalsın. Ve en
baştan beri işittiğiniz şeyler sizde
devamlı kaldı mı, o vakıt siz de devamlı
olarak Oğul'da ve Baba'da kalırsınız. 25
Ve O bize bir şey için söz verdi: o da
sonsuz yaşamdır.
26

Bu meseleleri size yazdım o
kişilerden için, hani sizi saptırıyorlar. 27
Ama siz Ondan bir meshetme aldınız, o
da sizde devamlı kalıyor. Ve ihtiyacınız
yok, birisi sizi öğretirsin. O meshetme,
işte, sizi her bir temada öğretiren odur.
Ve o hakikattır, yalan değildir. O sizi
nasıl öğretirdiyse, siz Rabde devamlı
öyle kalın.
Allahın evlatları olmak
28

Ve şimdi, kızanlar, siz Onda devamlı
kalın. Öyle ki, O ortaya çıkınca, biz
kurajlı olalım, ve Onun gelişinde Onun
önünde rezil olmayalım. 29 Madem siz
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biliyorsunuz, O doğrudur diye, aynı
zamanda biliyorsunuz ki, her kim
doğruluk işlerse, Ondan doğmuştur.
Bölüm 3
1

Bakın, Baba bize nasıl bir sevgi
gösterdi, madem Allahın evlatları diye
çağrılıyoruz. Ve sahiden de öyleyiz.
Ondan için dünya bizi tanımıyor, çünkü
Onu da tanımadı. 2 Sevgililer, biz
şimdiden Allahın evlatlarıyız, ve ne
olacaz henüz belli değil. Ama şunu
biliyoruz: O ne vakıt ortaya çıkarsa, biz
o vakıt Ona benzer olacaz, çünkü Onu
olduğu gibi görecez. 3 Ve her kimin
Onda öyle bir umudu varsa, o kendini
temizliyor, aynı nasıl O da temiz ise. 4
Her kim günah işlerse, kanunsuzluk da
işlemiş
oluyor.
Ve
günah
kanunsuzluktur. 5 Biliyorsunuz, O ortaya
çıktı, günahlarımız ortadan kaldırılsın
diye. Ve Onda günah bulunmuyor. 6 Her
kim Onda devamlı kalırsa, günahlı
yaşamaz: her kim günahlı yaşarsa, Onu
hiç görmemiştir, Onu tanımıyor bile.
7

Evlatlar, kimse sizi saptırmasın. Kim
doğruluk işlerse, kendisi de doğrudur,
aynı O ne kadar doğru ise. 8 Kim günah
işlerse, Şeytan'dandır. Çünkü Şeytan, en
baştan beri günah işliyor. Allahın Oğlu
onun için ortaya çıktı, Şeytanın işlerini
bozsun diye.9 Allahtan doğan hiç kimse
günahlı yaşamaz, çünkü Onun tohumu o
kişinin içinde duruyor. Olamaz o günahlı
yaşasın, çünkü Allahtan doğmuştur. 10
Allahın evlatları ve Şeytanın evlatları,
işte bundan belli oluyor. Her kim
doğruluk işlemiyor ve her kim kardeşini
sevmiyor, o Allahtan değildir.
392

Birbirimizi sevmek
11

En baştan beri işittiğiniz haber
şudur: birbirimizi sevelim! 12 Olmayalım
Kain gibi: o kötü olandan idi ve
kardeşini öldürdü. Neden - çünkü onun
işleri kötü idi, kardeşinin işleri gene,
doğru idi. 13 Kardeşlerim, dünya sizden
azetmiyor diye şaşmayın. 14 Biz
kardeşleri seviyoruz - işte, öyle
anlıyoruz, ölümden yaşama geçtik diye.
Sevmeyen kişi devamlı ölümde kalıyor.
15
Her kim kardeşinden azetmezse
katildir. Ve biliyorsunuz, hiç bir katil
sonsuz yaşama sahip olamaz.
16

O bizim için hayatını verdi - işte, biz
sevgiyi artık böyle anlıyoruz. Ve biz de
lazım kardeşler için hayatımızı verelim.
17
Her kim bu dünyanın mallarına sahip
ise, ve kardeşini ihtiyaç içinde görürse,
ve yüreğini ondan çevirirse - öyle
birisinde Allahın sevgisi nasıl devam
edecek ki? 18 Kızanlarım, biz
sevmeyelim sade lafta ya da dudaklarla,
ama işlemekle ve hakikatla. 19 Böylelikle
biliyoruz,
hakikattayız
diye,
ve
böylelikle Onun önünde yüreklerimizi
yavaşlattırıyoruz. 20 Öyle ki, yüreğimiz
bizi davalarsa bile, Allah yüreğimizden
daha büyüktür. O her şeyi biliyor.
21

Sevgililer,
yüreğimiz
bizi
davalamazsa, Allahın önünde kurajımız
var. 22 Ve ne dilersek Ondan alırız,
çünkü Onun buyruklarını yerine
getiriyoruz ve Onun gözünde hoş olan
şeyleri işliyoruz. 23 Ve Onun buyruğu da
şudur: Onun Oğlu olan İsa Mesihin
adına iman edelim ve birbirimizi
sevelim, aynı bize nasıl buyurduysa. 24
Kim Onun buyruklarını yerine getirirse,
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devamlı Onda kalıyor, O da o kişide
kalıyor. Onun bizde kaldığını şununla
biliyoruz: bize vermiş olduğu Ruhuyla.
Bölüm 4
Ruhları denemek
1

Sevgililer, her bir ruha inanmayın.
Ruhları deneyin, acaba Allahtan mıdırlar
diye. Çünkü bir sürü sahte peygamberler
dünyaya yayılmıştır. 2 Allahın Ruhunu
şöyle tanıyacaz: 'İsa Mesih bir beden
içinde gelmiştir' - bunu açık açık
söyleyen her ruh Allahtandır. 3 Ve İsa'yı
tanımayan hiç bir ruh Allahtan değildir.
Öyle bir ruh Mesih düşmanının ruhudur.
Siz duydunuz, o Mesih düşmanı dünyaya
gelecek. Ve şimdiden bile dünyadadır.
4

Evlatlar, siz Allahtansınız ve sahte
peygamberleri yendiniz. Çünkü sizin
içinizde Olan, dünyada olandan daha
büyüktür. 5 Onlar dünyadandırlar. Çünkü
bu dünyadan konuşuyorlar, dünya da
onları sesliyor. 6 Biz gene, Allahtanız.
Kim Allahı tanırsa, bizi sesliyor. Kim
Allahtan değilse, bizi seslemiyor. İşte,
böylelikle hakikatın ruhu ve yalanın
ruhunu fark edebiliriz.
Allahın sevgisi, bizim sevgimiz
7

Sevgililer, birbirimizi sevelim. Çünkü
sevgi Allahtandır, ve kim severse,
Allahtan doğmuştur ve Allahı tanıyor. 8
Kim sevmezse, Allahı henüz tanımıyor,
çünkü Allah sevgidir. 9 Allahın bize karşı
olan sevgisi şöyle belli oldu: Allah kendi
Oğlunu, biricik Oğlunu dünyaya
gönderdi,
biz
Onun
yardımıyla
yaşayalım diye. 10 Sevgi budur: değil biz
Allahı sevmiş olalım. Hayır, O bizi sevdi

ve kendi Oğlunu gönderdi, bizim
günahlarımızı bağışlatıran bir kurban
olsun. 11 Sevgililer, madem Allah bizi
öyle sevdi, biz de lazım birbirimizi
sevelim. 12 Hiç kimse, hiç bir zaman
Allahı görmemiştir. Ama birbirimizi
sevdik mi, Allah bizde devamlı kalıyor,
ve Onun sevgisi bizde tamamlanmış
oluyor.
13

Bize vermiş olduğu Ruhundan
anlıyoruz, acaba biz devamlı Onda
kalıyoruz mu ve O da bizde kalıyor mu.
14
Baba, Oğul'u dünyanın kurtarıcısı
olarak göndermiştir - biz bunu gördük ve
buna şahitlik yapıyoruz. 15 Kim açık açık
söylerse 'İsa Allahın Oğludur', o devamlı
Allahta kalıyor, Allah da onda kalıyor. 16
Allahın bize karşı olan sevgisini artık
tanıdık ve ona iman ederiz. Allah
sevgidir, ve kim sevgide devamlı kalırsa,
Allahta kalıyor, Allah da onda kalıyor.
17

Bizim aramızda sevgi artık tastamam
oldu. Öyle ki, davalama gününde kurajlı
olalım. Çünkü O nasıl ise, biz de bu
dünyada öyleyiz. 18 Sevgide korku yok.
Tamamlanmış bir sevgi korkuyu yok
ediyor. Çünkü korku demek, ceza
demektir. Ve kim korkarsa sevgide
tamamlanmış değildir.
19

Biz seviyoruz, çünkü en birinci O
bizi sevdi. 20 Bir kişi 'Ben Allahı
seviyorum' derse, ama kardeşinden
azetmezse, o bir yalancıdır. Çünkü kim
kardeşinden azetmezse - ki, onu görüyor
- görmediği Allahı hiç sevemez. 21 Biz
Ondan şöyle bir buyruk aldık: Kim
Allahı severse, lazım aynı zamanda
kardeşini de sevsin.

MATTA 84

394

Bölüm 5
Allahın Oğluna iman etmek
1

Her kim inanırsa, İsa Mesihtir diye,
Allahtan doğmuştur. Ve her kim Baba'yı
severse, Ondan doğmuş olan kişileri de
sevecek. 2 Allahı sevdik mi ve Onun
buyruklarını yerine getirdik mi, o vakıt
biliyoruz,
Allahın
evlatlarını
da
seviyoruz diye. 3 Onun buyruklarını
yerine getirmek, işte, Allahı sevmek bu
demektir. Ve Onun buyrukları zaten zor
değildir. 4 Allahtan doğan herkes
dünyayı yenmiştir. Zaten dünyayı alt
eden yengi imanımızdır. 5 Dünyayı alt
eden kimdir? - 'İsa Allahın Oğludur' diye
iman edendir.
6

Su ve kanla gelen Odur, İsa Mesihtir.
Değil sade su ile gelsin, hayır, su ve
kanla geldi. Buna şahitlik yapan da
Ruh'tur, çünkü Ruh hakikattır. 7 Şahitlik
yapan şu üçüdür: 8 Ruh, su ve kan. Ve
bu üçü bir yere geliyorlar. 9 Madem
insanların şahitliğini bile kabul ediyoruz,
Allahın şahitliği ondan daha büyüktür.
Çünkü bu Allahın şahitliğidir, kendi
Oğlundan için yaptığı şahitliğidir. 10 Ve
kim Allahın Oğluna iman ederse, onda o
şahitlik
bulunuyor.
Ama
Allaha
inanmayan, Onu yalancı çıkarmış oluyor.
Çünkü Allahın kendi Oğlundan için
yaptığı şahitliğine inanmamıştır. 11
Şahitlik de şudur: Allah bize sonsuz
yaşam vermiştir. Ve Onun Oğlunda
bulunan yaşam da şudur: 12 Kimde Oğul
varsa, onda yaşam da var. Ama kimde
Oğul yoksa, onda yaşam da yok.
Son sözler
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13

Siz Allahın Oğlu'nun adına iman
ediyorsunuz. Ve bu şeyleri size yazdım
ki, sonsuz yaşamınız var diye bilesiniz. 14
Ve Onun önünde öyle bir kurajımız var
ki, eger Onun istediğine göre bir şey
dilersek, O bizi sesliyor. 15 Ve madem
biliyoruz, O bizi sesliyor, o zaman
biliyoruz, her ne dilersek, dilediğimizi
aldık.
16

Bir kişi gördü mü, kardeşi nasıl
ölüme götürmeyen bir günah işliyor,
yalvarsın. O vakıt Allah, kim ölüme
götürmeyen bir günahı işlerse, onlara
yaşam verecek. Var bir günah ölüme
götürüyor. Ben demiyorum, onun için
yalvarsın. 17 Her türlü haksızlık günahtır,
ama gene de, ölüme götürmeyen günah
var.
18

Biliyoruz, her kim Allahtan
doğmuşsa günahta yaşamaz. Allahtan
doğmuş Olan, hani Mesih, o kişiyi
kolluyor,
ve
kötü
Olan
ona
dokunmayacak. 19 Biz biliyoruz,
Allahtanız, ve biliyoruz, bütün dünya
kötü olan'ın elindedir. 20 Ve gene
biliyoruz, Allahın Oğlu geldi ve bize
anlayış verdi, öyle ki, hakikat Olanı
tanıyalım. Biz de hakikat Olan'dayız,
hani Onun oğlu olan İsa Mesihteyiz.
Hakikat Allah ve sonsuz yaşam Odur.
21

Kızanlar,
kollayın.

kendinizi

putlardan

Ama kim bu öğretişte kalırsa, onda hem
Baba hem Oğul var. 10 Bir kimse size
gelip de bu öğretişi getirmedi mi, onu
eve almayın, ona selam bile vermeyin. 11
Çünkü kim öyle birisine selam verirse,
onun kötü işlerine ortak oluyor.

2.YUHANNA
Bölüm 1
1

İhtiyar olan,

seçili
hanımefendiye
evlatlarına.

ve

onun

(Onları hakikatta seviyorum. Ve değil
sade ben, ama hakikatı bilen herkes de
onları seviyor. 2 Sizi seviyoruz, çünkü
hakikat bizde devamlı kalıyor ve her
daim bizimle kalacak.)
3

Hakikat ve sevgi içinde, Allah
Baba'dan ve Baba'nın oğlu olan Rab İsa
Mesihten gelen merhamet, acıma ve
barış bizimle olacak.

12
Daha çok şey var, sana ne yazayım.
Onu kâğıt ve kalemle sana anlatırmak
istemiyorum. Ama umut ediyorum sana
kavuşayım ve yüz yüze sana bunları
anlatırayım. Öyle ki, sevincimiz tamam
olsun.
13

Senin seçili kızkardeşinin evlatları
sana selam gönderiyorlar.

4

Öğrendim ki, senin evlatların
hakikatta yürüyorlar ve buna gayet fazla
sevindim. Ve Baba'dan zaten öyle bir
buyruk aldık. 5 Ve şimdi, hanımefendim,
sana yalvarıyorum: birbirimizi sevelim.
Değil ben sana yeni bir buyruk yazayım,
ama en baştan hangi buyruğu aldık, onu
yazıyorum. 6 Ve sevgi şudur ki, Onun
buyruklarına
göre
yaşayalım.
Duyduğunuz gibi, en baştan beri var
olan buyruk budur ve onda lazım
yürüyelim.
7

Çünkü dünyaya bir sürü aldatırıcılar
yayıldı. Onlar razı gelmiyorlar ki, İsa
Mesih bir beden içinde gelmiştir. İşte,
aldatırıcı ve Mesih düşmanı budur. 8
Kendinize dikkat edin. Öyle olmasın da,
biz ne için uğraştık, onu kaybedesiniz.
Hayır, tam dolu bir karşılık alasınız. 9
Her kim çok öteye gidip Mesihin
öğretişinde kalmazsa, onda Allah yok.
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isteyenlere engel oluyor
topluluktan uğratırıyor.

3. YUHANNA

ve

onları

11

Bölüm 1
1

İhtiyar olan,

sevgili Gayus'a
seviyorum).

(onu

hakikatta

2

Canım, senin için diliyorum, nasıl
senin ruhun da iyidir, her meselede iyi
olasın ve sağlıklı olasın diye. 3 Ne vakıt
kardeşler geldi ve şahitlik yaptılar senin
hakikatından için, hani sen nasıl
hakikatta yürüyorsun, o vakıt daha da
fazla sevindim. 4 Benim evlatlarım
hakikatta yürüsünler - ondan daha büyük
bir sevincim yok.
5

Canım, sen kardeşlere, hem de hiç
tanımadığın kardeşlere çok sadikan
davranıyorsun. 6 Onlar topluluğun
önünde senin sevginden için şahitlik
yaptılar. Onları Allaha layık bir biçimde
yolcu ettin mi, iyi edersin. 7 Ne de olsa,
o Ad için yola çıktılar ve imansız
milletlerden yardım kabul etmediler. 8
Onun için öyle kişileri kabul etmeliyiz.
Böylelikle hakikatın iş arkadaşları
oluyoruz.

Canım, sen kötü olanı örnek alma,
iyi olanı örnek al. Kim iyi olanı yaparsa,
o Allahtandır. Ama kim kötü olanı
yaparsa, o Allahı hiç görmemiştir. 12
Ama Dimitriyus'tan için herkes şahitlik
yapıyor, hakikatın kendisi de şahitlik
yapıyor. Biz de şahitlik yapıyoruz, ve
biliyorsunuz,
bizim
şahitliğimiz
doğrudur.
13

Çok şeyler vardı sana yazayım, ama
istemiyorum, sana kâğıt ve kalemle
bunları anlatırayım. 14 Ama umut
ediyorum, tezlerde seninle görüşeyim ve
yüz yüze konuşacaz.
15

Sana barış olsun! Arkadaşlar selam
söylüyorlar. Arkadaşlara adlı adınca
selam söyle.

9

Ben topluluğa da bazı şeyler yazdım.
Ama Diyotrefis var ya, hani hep istiyor
onların arasında birinci olsun, işte o bizi
kabul etmiyor. 10 Onun için, ben geldim
mi, onun yaptığı işlerini ortaya
çıkaracam: bizden için kötü konuşuyor
ve bizi boş boş şeylerle suçluyor. Ama
bu ona yetmiyor - hem kendisi kardeşleri
kabul etmiyor, hem de kabul etmek
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YAHUDA

gösterilmek için, ceza olarak sonsuz ateş
gördüler.
8

Bölüm 1
1

Yahuda, İsa Mesihin bir hizmetçisi ve
Yakub'un kardeşi,
Çağrılmış, Baba Allahta sevilmiş ve
İsa Mesihte korunmuş olanlara.
2

Size bola gani merhamet, barış ve
sevgi diliyorum.
Kötü muallimler
3

Sevgililer, aslında çok isterdim,
paylaştığımız kurtuluştan için size
yazayım. Ama mecbur kaldım, size
yalvarmak için yazayım: kutsallara bir
kere teslim edilmiş olan iman için
uğraşın! 4 Çünkü var birtakım kişiler,
saklıdan aranıza sokuldular. Onların
davalanması çoktan beri yazılmıştır.
Bunlar Allahsız kişilerdir. Sanıyorlar,
Allahımızın merhameti rezillik için fırsat
oluyor. Böylelikle biricik efendimizi,
Allahımız ve Rabbimiz olan İsa Mesihi
inkâr ediyorlar.
5

Ama size şu meseleyi andırmak
istiyorum (ki, aslında herşeyi zaten
biliyorsunuz): Rab bir kere halkı
Mısır'dan kurtardı, ama sonra iman
etmeyenleri yok etti. 6 O melekler de,
hani baştaki işlerinde durmayıp kendi
yerlerinden ayrıldılar, Allah onları
sonsuz zincirlerle karanlık içinde mapus
etti, çak o büyük davalamak gününe
kadar. 7 Sodom ve Gomora ve onların
etrafındaki kasabalar da öyle oldu: onlar
kendilerini zinaya vermişler, hem de
başka türlü zinaya. Bir örnek gibi

Aynı onun gibi, o rüyacılar da bedeni
lekeliyorlar. Güdücülüğü hiç saymayıp
şanlı varlıkları kötülüyorlar. 9 Başmelek
Mihail bile, Şeytanla Musa'nın bedeni
için kavga ederken, kuraj bulamadı,
Şeytanı kötüleyip davalasın. Dedi ki,
"Allah seni azarlasın!" 10 Bu kişiler gene
hiç anlamadıkları şeyleri kötülüyorlar.
Ve o şeyleri, hani beden düşüncesiyle,
sanki kafasız hayvanlar gibi anlıyorlar, o
şeylerle kendi kendilerini yıkıyorlar.
11

Vay onların haline! Çünkü...
- Kain'in yolunu tutmuşlar ve
- Balam'ın günahına düşüp paranın
peşinden koşuyorlar, ve
- Kora'nın kafa kaldırmasında maf
olmuşlar.
12
Bunlar...
- sizin kardeş sofralarınızda
bulunan örtülü kayalardır. Hiç
korkmadan da sizinle birlikte
yiyorlar.
- Sade kendilerini besleyen
kişilerdir.
- Rüzgârın dağıtırdığı susuz
bulutlardır.
- İki defa ölmüş, köklerinden
sökülmüş, yemişsiz son bahar
ağaçlarıdır.
13
- Kendi rezilliklerini köpürük
gibi çıkaran denizin kudurmuş
dalgalarıdır.
- Gezici yıldızlardır.
İşte, bunlar için sonsuzlara kadar süren
koyu bir karanlık hazırlanmıştır.
14

Adem'den sonra yedinci kuşak olan
Hanok bu kişilerden için şöyle konuştu:
397
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"Bakın, Rab onbinlerce kutsallarıyla
geldi. 15 Öyle ki, herkesi davalasın ve
bütün Allahsız kişileri suçlu çıkarsın.
Allahsızlıkla ne kadar Allahsız işler
yaptılarsa, ve Allahsız günahkârlar Ona
karşı ne kadar ters laflar yaptılarsa, işte
onların hepsini suçlu çıkaracak." 16 Onlar
hep mırmırdanan, hep ağlaşan, hep kendi
istediklerine göre yaşayan kişilerdir.
Ağızları palavracı laflar söylüyor.
Öylelikle kazanç için kişilerin ağzına bal
sürüyorlar.
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Dayanın!
17

Ama siz, sevgililer, Rabbimiz İsa
Mesihin
apostolları
önceden
ne
söylediler, o sözleri hatırlayın. 18 Hani
size hep dediler ya, zamanın sonunda
alay edenler olacak. Onlar kendi
Allahsız isteklerine göre yaşayacaklar. 19
Onlar ayrılık getiren, bedence yaşayan
ve Kutsal Ruh'a sahip olmayan kişilerdir.
20

Ama siz, sevgililer, Kutsal Ruhta dua
edip kendinizi en kutsal olan imanınızda
ilerletirin. 21 Allahın sevgisinden dışarı
çıkmayın. Rabbimiz İsa Mesihin
merhameti, hani sonsuz yaşamı bekleyin.
22

Kimileri kararsızdırlar - onlara
acıyın.
23
Kimilerini ateşin içinden
çıkarıp kurtarın.
Kimilerine gene korku içinde
acıyın ve bedenin lekelediği
rubalarından bile tiksinin.
Allaha övgü
24

Ama var Biri, sizi ayakta tutabilir,
öyle ki hiç kösteklenmeyesiniz. Ve O
yapabilir ki, kendisinin önünde şanlılık
ve büyük sevinç ile durasınız.
25

Kurtarıcımız olan biricik Allaha,
Rabbimiz İsa Mesihin eliyle,
bütün zamanlardan evel, şimdi ve
sonsuzlara kadar
şanlar, büyüklük, güdücülük ve
kuvvet olsun.
Amin.

AÇIKLAMA
Bölüm 1
Önsöz
Bu, İsa Mesihin bir açıklamasıdır. Onu
Allah Ona verdi, kendi hizmetçilerine
göstersin, tezlerde neler olacak diye. Bu
açıklamayı bildirmek için, kendi
meleğini hizmetçisi olan Yuhanna'ya
gönderdi. 2 O da Allahın sözüne ve İsa
Mesihin haberine, her ne görmüşse ona
şahitlik yaptı. 3 Kim bu peygamberlik
sözlerini yüksek sesle okuyor, kim onları
işitiyor ve kim bunda yazılı olan şeyleri
yerine getiriyor - ne mutlu onlara. Çünkü
vakıt artık yakındır.
Selam Sözü
4

Yuhanna, Asya sancağında bulunan
yedi topluluğa: size merhamet ve barış
olsun. Bu merhamet ve barış geliyor...
- şimdi var Olan, eskiden var Olan ve
gelecekte var Olan'dan ve
- Onun kral iskemlesinin önünde
bulunan yedi ruhtan,
5

- ve İsa Mesihten:
- sadikan şahit Odur,
- ölülerden birinci doğan Odur
- ve dünya krallarının başı Odur.
- O bizi sevdi,
- kendi kanıyla bizi günahlarımızdan
pakladı.
- O bizi birer kral yaptı,
- Allaha ve Onun Babası için birer
kutsal hizmetçi yaptı.

İşte, şanlılık ve kuvvet sonsuzlara
kadar Onun olsun! 7 Bakın, bulutlarla
geliyor! Her göz Onu görecek. Onun
bedenini kimler deldi, onlar bile Onu
görecekler. Ve O sebep olacak, dünyanın
bütün milletleri ağlayıp çitmelenecekler.
Evet, amin! 8 Şimdi var Olan, eskiden
var Olan ve gelecekte var Olan, herşeyi
güden Rab Allah şöyle diyor: "Alfa ve
Omega ben'im."
İnsanoğlu'nun görünüşü
9

Ben, sizin kardeşiniz Yuhanna, İsa
Mesihin
çekilerini,
krallığını
ve
dayanmasını paylaşıyorum. Allahın
haberi ve İsa Mesihin şahitliğinden için
Patmos denilen adada bulunurdum. 10
Rabbin gününde Ruh'ta idim. Ve
arkamda büyük bir ses, sanki bir borazan
sesi, işittim. 11 Dedi ki, "Ne görürsen,
onu bir kitaba yaz ve şu yedi topluluğa
gönder: Efes'e, İzmir'e, Bergama'ya,
Tiyatira'ya, Sardis'e, Filadelfiya'ya ve
Laodikiya'ya.
12

Ve arkama döndüm, bakayım
benimle konuşan o ses kimin imiş.
Dönünce, yedi tane altın mumluk
gördüm. 13 Ve bu yedi mumluğun
ortasında İnsanoğlu'na benzeyen biri
dururdu.
Onun rubası ayaklarına kadar
uzanırdı.
Onun göğüsü de altın bir kuşakla
kuşanmış idi.
14
Onun kafası ve saçları beyaz idi,
yapağı gibi bembeyaz idi.
Onun gözleri yanan ateş gibi idi.
15
Onun ayakları bakır gibi, fırında kor
haline gelmiş bakır gibi idi.
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Onun sesi harıl harıl akan sulara
benzerdi.
16
Onun sağ elinde yedi yıldız vardı.
Onun ağzından keskin, iki ağızlı
bir kılıç uzanırdı.
Onun yüzü bütün kuvvetiyle
parlayan güneş gibi idi.
17

Onu görünce, ölü gibi Onun
ayaklarının önüne düştüm. O da sağ elini
üzerime koyup bana dedi: "Korkma,
birinci ve sonuncu ben'im! 18 Diri olan
ben'im! Ben ölmüştüm, ama bak,
sonsuzlara kadar yaşıyorum! Ölümün
anahtarı, ölüler devletinin anahtarı
bendedir.
19

Görmüş olduğun şeyleri, şu anda var
olan şeyleri ve bundan sonra olmak
üzere olan şeyleri yaz. 20 Benim sağ
elimde gördün ya o yedi tane yıldızı;
hem de o yedi altın mumluk - onların
saklı anlamını sana anlatırayım: o yedi
yıldız yedi topluluğun melekleridir.
Gördüğün o yedi mumluk gene, yedi
topluluktur.
Bölüm 2
Efes
1

Efes kasabasındaki topluluğun
meleğine yaz: yedi yıldızı sağ elinde
Tutan ve yedi altın mumluğun ortasında
Yürüyen şöyle konuşuyor:
2

"Ben senin işlerini biliyorum. Ve
biliyorum ne kadar çok işliyorsun, ne
kadar dayanıyorsun. Ve biliyorum, sen
kötü kişilere hiç dayanamıyorsun. Kim
kendini apostol getiriyor, ama aslında
değildir, işte öyle kişileri sen denedin ve
onları yalancı buldun. 3 Sende sabır var.

Benim adımdan için hep taşıdın ve
yorulmadın.
4
Gene de sana karşı bir şeyim var: sen
birinci sevgini braktın. 5 Onun için
hatırla nereden düştün, tövbe et ve en
birinci yaptığın işleri yerine getir. Öbür
türlü, eger sen tövbe etmesen, ben sana
tezlerde gelecem ve senin mumluğunu
yerinden kaldıracam.
6

Gene de senin iyi bir tarafın var - sen
Nikolaycıların işlerinden azetmiyorsun,
ben de onlardan azetmiyorum.
7

Kimin kulağı varsa, seslesin, Ruh
topluluklara ne diyor. Kim yenerse, ona
yaşam ağacından verecem yesin. O ağaç
Allahın cennetindedir."
İzmir
8

İzmir kasabasındaki topluluğun
meleğine yaz: birinci ve sonuncu Olan,
ölmüş ve dirilmiş Olan şöyle diyor:
9

"Ben senin işlerini biliyorum. Senin
çekilerini ve fukaralığını da biliyorum
(ki, aslında zenginsin). Var kişiler,
kendilerine Yahudi diyorlar ama Yahudi
değildirler,
Şeytanın
duahanesindendirler. Ben biliyorum,
onlar ne biçim iftiralar atıyorlar. 10
Tezlerde çekilerin olacak, ama sen
onlardan hiç korkma. Bak, Şeytan sizden
kimi kişileri tezlerde mapusa attıracak,
öyle ki denenesiniz. Senin çekin on gün
sürecek. Sen ölüm derecesine kadar
sadikan ol. O zaman sana yaşam tacını
verecem.
11
Kimin kulağı varsa, seslesin, Ruh
topluluklara ne diyor. Kim yenerse,
ikinci ölüm ona asla dokunmayacak."
Bergama
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12

Bergama kasabasındaki topluluğun
meleğine yaz: O iki ağızlı, keskin kılıcın
sahibi şöyle diyor:
13

Ben senin işlerini biliyorum. Ve
biliyorum nerede yaşıyorsun, hani
Şeytanın kral iskemlesi oradadır.
Biliyorum, sen benim adımı sımsıkı
tutuyorsun. Benim sadikan şahidim
Antipas var ya, - o aranızda, hani
Şeytanın oturduğu yerde öldürülmüştü.
Ve işte, o günlerde bile bana iman
ettiğini inkâr etmedin.
14
Gene de sana karşı birkaç şeyim var.
Aranızda var kişiler, Balam'ın öğretişini
tutuyorlar. O bir vakıt Balak'a
öğretirdiydi, İsrail oğullarının yoluna
köstek koysun, hani, putlara adanmış
yiyentiler yesinler ve zina etsinler. 15
Aynı onun gibi sende de var kişiler,
Nikolaycıların öğretişini tutuyorlar.
16
Tövbe et! Yoksa ben sana tezlerde
gelecem ve ağzımdaki kılıçla onlarla
muharebe edecem.
17

Kimin kulağı varsa, seslesin, Ruh
topluluklara ne diyor. Kim yenerse, ona
o saklı man ekmeğinden verecem. Ve
ona beyaz bir taş verecem. O taşın
üzerinde bir ad yazılacak. Kimse o adı
bilemeyecek, sade o taşı alan kişi onu
bilecek."
Tiyatira
18

Tiyatira kasabasındaki topluluğun
meleğine yaz: Allahın Oğlu Olan, gözleri
ateş gibi yanan, ayakları bakır gibi
yanan, işte O şöyle diyor:
19

"Ben senin işlerini biliyorum.
Biliyorum sende sevgi var, ve hizmet, ve
iman ve dayanmak ve çalışkanlık var.
402

Öyle ki, önceki çalıştığından şimdi daha
da çok çalışıyorsun.
20
Gene de sana karşı birkaç şeyim var:
İzebel
adındaki
kadın
kendini
peygamber getiriyor. Sen de ona
veriyorsun, öğretiş versin ve benim
hizmetçilerimi saptırsın; zina etsinlermiş
ve putlara adanmış yiyentilerden
yesinlermiş. 21 Ben ona zaten zaman
tanımıştım. Ama o istemiyor, zinasından
tövbe etsin. 22 Bakın, ben onu hasta
yatağına atacam. Ve kim onunla zina
ettiyse, eger işlerinden tövbe etmezlerse,
onları büyük çekiye brakacam. 23 Onun
evlatlarını gene ölümlü hastalıkla
vuracam. Ve bütün topluluklar bilecek,
yürekleri ve düşünceleri araştıran ben'im.
Bilecekler ki, her birinize yaptığınız
işlere göre karşılık verecem.
24

Ama Tiyatira'da başka kişiler de var.
Onlar bu öğretişi kabul etmediler, ve
'Şeytanın
derin
meselelerini'
öğrenmediler. İşte, geri kalan sizlere ben
şunu diyorum ve üzerinize başka bir yük
koymayacam: 25 Yeter ki, ben gelene
kadar sahip olduğunuz şeylere sıkı
tutunun.
26
Kim yenerse ve benim işlerimi
sonuna kadar sürdürürse, ona milletlerin
üzerine hak verecem. 27 O onları demir
çomakla güdecek, ve çömlek parçaları
gibi kıracak. Tıpkı ben de nasıl
Babamdan aldım. 28 Ve o kişiye sabah
yıldızını da verecem. 29 Kimin kulağı
varsa, seslesin, Ruh topluluklara ne
diyor.
Bölüm 3
Sardis
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1

Sardis kasabasındaki topluluğun
meleğine yaz. Allahın yedi ruhuna ve
yedi yıldıza sahip Olan şöyle diyor:
"Ben senin işlerini biliyorum. Biliyorum,
senin adın çıktı yaşıyorsun diye, ama
ölüsün.
2
Uyan ve geri kalan şeyleri
kuvvetlendir, ki onlar da zaten ölmek
üzere. Çünkü fark ettim, senin işlerin
Allahımın
önünde
henüz
tamamlanmamıştır.
3
Onun için hatırla, neler almışsın,
neler duymuşsun. Bu şeyleri yerine getir
ve tövbe et. Eger uyanmasan, senin
üzerine bir hırsız gibi gelecem. Ve ne
vakıt gelecem de asla bilemesin.
4
Ama sende, hani Sardis kasabasında,
var kimi kişiler, onlar rubalarını
lekelemediler. Onlar benimle birlikte
beyaz rubalarla yürüyecekler, çünkü
buna layıktırlar.
5

Kim yenerse beyaz rubalar giyecek.
Onun adını asla yaşam kitabından
silmeyecem. Onun adını Babamın
önünde ve Onun meleklerinin önünde
açık açık anacam. 6 Kimin kulağı varsa,
seslesin, Ruh topluluklara ne diyor."
Filadelfiya
7

Filadelfiya kasabasındaki topluluğun
meleğine yaz: kutsal ve hakikat Olan,
Davud'un anahtarına sahip Olan (hani,
açtı mı, hiç kimse kapamayacak, ve
kapadı mı, hiç kimse açamayacak), şöyle
diyor: 8 "Ben senin işlerini biliyorum.
Bak, senin önüne açık bir kapı koydum.
Onu da kimse kapamayacak. Çünkü az
bir kuvvetin var, ama benim sözüme sıkı
tutundun ve adımı inkâr etmedin.

9

Bak, Şeytanın duahanesinden o
kişiler var ya, hani kendilerine Yahudi
diyorlar, ama aslında Yahudi değildirler,
yalan söylüyorlar; ben onları öyle
yapacam, gelip senin ayaklarının önünde
diz çökecekler. Ve anlayacaklar ki, ben
seni sevdim.
10

Ben zaten buyurmuştum, sıkıntıya
dayanasınız. Ve sen madem benim bu
sözümü korudun, ben de seni o deneme
zamanından koruyacam. O deneme
zamanı tezlerde bütün dünyanın üzerine
gelecek, dünyada oturanları denemek
için.
11

Ben tezlerde gelecem. Sahip olduğun
şeyi sıkı tut. Kimse senin tacını almasın.
12
Kim yenerse, ben onu Allahımın
evinde bir direk yapacam. O oradan bir
daha çıkmayacak. O kişinin üzerine
Allahımın adını yazacam. Ve Allahımın
kasabasının adını da yazacam, o da 'Yeni
Yeruşalim'dir. O gene, gökten, hani
Allahımın yanından iniyor. Hem de
benim yeni adımı yazacam. 13 Kimin
kulağı varsa, seslesin, Ruh topluluklara
ne diyor."
Laodikiya
14

Laodikiya kasabasındaki topluluğun
meleğine yaz: Amin Olan, sadikan ve
hakikatçı
şahit
Olan,
Allahın
yaradılışının başı Olan, şöyle diyor:
15

"Ben senin işlerini biliyorum.
Biliyorum, sen ne soğuksun, ne de
sıcaksın. Keşke ya soğuk, ya da sıcak
olaydın. 16 Ama madem ne soğuk ne de
sıcak sade ılıksın, ben seni ağzımdan
atacam. 17 Madem diyorsun, 'Zenginim,
zenginleştim, artık bir şeye ihtiyacım
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yok', ve madem bilmiyorsun, ziyan ve
zavallı ve fukarasın, 18 madem öyle, ben
sana yol göstereyim: Benden altın satın
al, hani ateşten geçmiş bir altın, öyle ki,
asıl zengin olasın.
Benden beyaz rubalar satın al, öyle ki,
giyinmiş olasın ve ayıp olan çıplaklığın
gözükmesin. Ve benden göz meylemi
satın al, gözlerine süresin, öyle ki,
gözlerin görsün.
19
Kimi seversem, onların hepsini
azarlayıp sıraya sokarım. Onun için
kendini toparla ve tövbe et. 20 Bak, ben
kapıda duruyorum ve onu çalıyorum. Bir
kişi sesimi işitip kapıyı açtı mı, içeri
girecem ve onun yanına gelecem. O ve
ben, ikimiz birlikte sofraya oturacaz. 21
Kim yenerse, ona verecem, benimle
birlikte kral iskemleme otursun. Aynı
nasıl ben de yendim ve Babamla birlikte
Onun kral iskemlesine oturdum. 22 Kimin
kulağı varsa, seslesin, Ruh topluluklara
ne diyor."
Bölüm 4
Gökteki kral
1

Bu meselelerden sonra baktım, ve
işte, gökte açık bir kapı. Ve en başta
işittiğim ses, hani bir borazana benzerdi,
o ses bana konuştu. Ve dedi: "Buraya
çık. Ben sana gösterecem, bu şeylerden
sonra neler lazım olsun."
2

Ve birdenbire ben Ruhta oldum.
Gökte bir kral iskemlesi kurulmuştu. Ve
o kral iskemlesinin üstünde oturan Biri
vardı. 3 Orada Oturanın görünüşü yeşil
ve kırmızı kıymetli taşlara benzerdi. Kral
iskemlesinin etrafında bir gökkuşağı
404

vardı. Onun görünüşü de açık yeşile
benzerdi.
4

O kral iskemlesinin etrafında gene
yirmi dört tane kral iskemlesi daha vardı.
Ve gördüm, onların üzerinde yirmi dört
ihtiyar
otururdu.
Beyaz
rubalar
giymişlerdi ve kafalarında altın taçlar
vardı.
5

Kral iskemlesinden şimşekler, gök
gürüldemeleri ve sesler çıktı. Kral
iskemlesinin önünde ateşle yanan yedi
tane lamba vardı. Onlar da Allahın yedi
ruhudur. 6 Kral iskemlesinin önünde
camdan bir deniz vardı, sanki kristal
gibi.
Kral iskemlesinin ortasında, hem de
etrafında dört malük vardı. Önleri ve
arkaları gözlerle dolu idi. 7 Malüklerin
birincisi aslana benzerdi. İkincisi danaya
benzerdi. Üçüncü malüğün yüzü insan
yüzüne benzerdi. Dördüncüsü de uçan
bir kartala benzerdi. 8 Ve dört malüğün
her birisinde altışar kanat vardı.
Kanatların da her bir yanı, iç tarafları
bile gözlerle doluydu. Ve gece gündüz
hiç durmamacasına şöyle diyorlar:
"Eskiden var Olan, şimdi var Olan ve
gelecekte var Olan,
herşeyi güden Rab Allah,
Kutsaldır, kutsaldır, kutsaldır!"
9

Kral iskemlesinin üstünde Oturan
sonsuzlara kadar yaşıyor. Ve ne vakıt
malükler Ona şanlılık ve saygı ve şükür
getirirseler, 10 o vakıt yirmi dört ihtiyar,
kral iskemlesinin üstünde Oturanın
önünde yere kapanıyorlar. Ve sonsuzlara
kadar Yaşayana tapıyorlar. Ve taçlarını
kral
iskemlesinin
önüne
koyup
diyecekler:
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"Ey Rab!
Şanlılığı ve saygıyı ve kuvveti
almaya layık olan sensin.
Çünkü herşeyi sen yarattın.
Herşey, sen istedin diye oldu ve
meydana geldi."
Bölüm 5
Ferman ve Kuzu
1

Ve kral iskemlesinin üstünde
Oturan'ın sağ elinde bir ferman kâğıdı
gördüm. O içerden ve arkadan yazılı idi
ve yedi mühürle mühürlenmiş idi.
2

Ve kuvvetli bir melek gördüm. O
yüksek sesle şunu ilan etti:
"Kim layıktır ferman kâğıdını açsın ve
onun mühürlerini çözsün?"
3
Ve ne gökte, ne yeryüzünde, ne de
yerin altında, hiç kimse ferman kâğıdını
açıp içine bakamadı. 4 Ben de çok
ağlamaya başladım, madem kimse layık
bulunmadı, ferman kâğıdını açıp okusun
ya da içine baksın.
5

Ama ihtiyarlardan biri bana dedi:
"Ağlama artık! Bak, Yahuda cinsinden
gelen Aslan, Davud'un kökü Olan, o
yendi. Öyle ki, ferman kâğıdını açsın
ve onun yedi mühürünü çözsün."
6
Ben de baktım ve, işte, kral
iskemlesinin ve dört malüğün ortasında
bir Kuzu dururdu. Sanki kesilmiş gibi
idi. Onun yedi boynuzu, hem de yedi
gözü vardı (bunlar bütün dünyaya
gönderilmiş olan Allahın yedi ruhudur). 7
Kuzu gelip, kral iskemlesinin üstünde
Oturanın sağ elinden o ferman kâğıdını
aldı.

8

Ve ne vakıt ferman kâğıdını aldı, dört
malük ve yirmi dört ihtiyar Kuzu'nun
önünde yere kapandılar. Her birinde
gitaralar ve tütüzle dolu altın taslar vardı
(onlar kutsalların dualarıdır). 9 Ve şu
yeni ilahiyi söylediler:
"Sen layıksın ferman kâğıdını almaya
ve onun mühürlerini açmaya.
Çünkü sen kesilmiştin, ve kendi
kanınla her bir cinsten, her dilden,
her halktan ve her milletten kişiler
Allah için satın aldın.
10
Onları bizim Allahımız için krallar
ve kutsal hizmetçiler yaptın.
Ve dünya üzerine krallık sürecekler."
11

Bir baktım, ve çok meleklerin
seslerini işittim. Kral iskemlesinin,
malüklerin ve ihtiyarların etrafını
sarmışlardı. Onların sayısı binlerce
binler ve milyonlarca milyonlar idi. 12
Yüksek sesle şöyle dediler:
"Kuvvet, zenginlik, bilgilik, kudret,
saygınlık, şanlılık ve övgü - evet,
kesilmiş Kuzu bunları almaya layıktır."
13

Ve işittim nasıl gökte, yeryüzünde,
yerin altında ve denizde, bütün bunların
içinde bulunan her varlık şöyle dedi:
"Kral iskemlesinin üstünde Oturana
ve Kuzu'ya
sonsuzlara kadar
övgü ve saygı ve şanlılık ve kudret
olsun."
14
O dört malük, "Amin!" dediler.
Yirmi dört ihtiyar da yere kapanıp
sonsuzlara kadar Yaşayana taptılar.

Bölüm 6
Yedi Mühür
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Ve gördüm, Kuzu o yedi mühürden
bir tanesini nasıl açtı. O zaman işittim,
dört malüğün biri "Gel" dedi, ve onun
sesi gök gürüldemesine benzerdi. 2 Bir
de baktım, ve işte, beyaz bir beygir. Kim
onun sırtına binmişti, onda bir yay vardı.
Ona bir taç verildi, ve yensin diye,
kazanan biri gibi çıktı.
3

Ne vakıt ikinci mühürü açtı, işittim
nasıl ikinci malük, "Gel" dedi. 4 Ve
başka kırmızı bir beygir çıktı. Kim onun
sırtına binmişti, ona verildi, yeryüzünden
barışı kaldırsın. Öyle ki, birbirlerini
öldürsünler. Ve ona büyük bir kılıç
verildi.
5

Ne vakıt üçüncü mühürü açtı, işittim
nasıl üçüncü malük, "Gel" dedi. Bir de
baktım ve işte, kapkara bir beygir. Ve
onun sırtına kim binmişti, onun elinde
bir kantar vardı. 6 Ve işittim, sanki dört
malüğün ortasından bir ses geldi. Dedi
ki, "Bir kile buğday bir dinara, ve üç kile
arpa bir dinara. Ama zeytinyağa ve
üzümlere dokunma."
7

Ne vakıt dördüncü mühürü açtı,
işittim, nasıl dördüncü malük "Gel" dedi.
8
Bir de baktım, ve işte, kül renginde bir
beygir. Ve onun sırtına kim binmişti,
onun adı 'ölüm'dür. Ölüler devleti onun
peşinden geldi. Ona dünyanın bir
çeyreğinin üzerine hak verildi. Öyle ki,
kılıçla ve kıtlıkla, salgınlıkla ve
dünyanın yırtıcı hayvanlarıyla öldürsün.
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"Ey kutsal ve doğru efendi, ne zamana
kadar davalamayacan ve yeryüzünde
oturanlardan kanlarımızın intikamını
almayacan?"
11
Her birine beyaz bir kaftan verildi. Ve
onlara denildi ki, kısa bir vakıt daha
dayansınlar. Tezlerde onların hizmetçi
arkadaşları ve kardeşlerinden de onlar
gibi öldürülenler olacak. İşte, onların
sayısı
tamam
olana
kadar,
dayansınlarmış.
12

Ve baktım, ne vakıt altıncı mühürü
açtı, işte, büyük bir zelzele oldu. Güneş
kapkara oldu, sanki keçi kılından
yapılmış bir çuval gibi. Ay da kan
rengine döndü. 13 Ve gökteki yıldızlar
yeryüzüne düştü. Aynı nasıl bir incir
ağacı henüz olmamış incirlerini dökerse,
ne vakıt büyük bir rüzgâr onu sarsalıyor.
14
Ve bir ferman kâğıdı nasıl kıvırlanırsa,
gökyüzü de öyle yok olup gitti. Bütün
balkanlar ve bütün adalar yerlerinden
oynadı. 15 Dünyanın kralları, büyük
adamlar, zenginler, binbaşları, sözü
geçenler, bütün köleler ve bütün serbest
kişiler - onlar hepsi mağaralarda ve
balkanların kayalarında saklandılar. 16
Ve balkanlara ve kayalara dediler:
"Üzerimize düşün, saklayın bizi kral
iskemlesinde Oturan'ın bakışından ve
Kuzu'nun öfkesinden. 17 Çünkü onların
öfkesinin o büyük günü geldi artık, ve
kim ayakta kalabilir?"

9

Ne vakıt beşinci mühürü açtı,
kurbanyerini gördüm. Onun altında o
kişilerin canları bulunurdu, hani Allahın
haberinden için ve şahitlik ettikleri için
öldürüldüler. 10 Ve yüksek sesle şöyle
bağırdılar:
406

Bölüm 7
144.000 kişi
1
Ondan sonra dört melek gördüm.
Onlar dünyanın dört köşesinde durup
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dünyanın dört rüzgârını tutardılar. Öyle
ki, ne toprağın üzerine, ne denizin
üzerine, ne de birhangi ağacın üzerine
esmesinler.
2

Başka bir melek de gördüm, o da
gündoğusundan yükseldi. Onda yaşayan
Allahın mühürü vardı. Ve yüksek sesle o
dört meleğe bağırdı, hani onlara
verilmişti toprağa ve denize zarar
versinler. 3 Dedi ki,
"En birinci Allahımızın hizmetçilerini
alınlarından mühürleyelim. O zamana
kadar ne toprağa, ne denize ne de
ağaçlara zarar vermeyin."
4
Mühürlenen kişilerin sayısını işittim.
İsrail oğullarının bütün cinslerinden yüz
kırk dört bin kişi mühürlendi:
5
Yahuda cinsinden on iki bin
Ruben cinsinden on iki bin
Gad cinsinden on iki bin
6
Aşer cinsinden on iki bin
Naftali cinsinden on iki bin
Manase cinsinden on iki bin
7
Simeon cinsinden on iki bin
Levi cinsinden on iki bin
İsakar cinsinden on iki bin
8
Zebulun cinsinden on iki bin
Yusuf cinsinden on iki bin
Benyamin cinsinden on iki bin.
Gökteki büyük kalabalık

"Kurtarmak, Kral iskemlesinde
oturan Allahımızın ve Kuzu'nun
elindedir."
11
Ve bütün melekler kral iskemlesinin
ve ihtiyarların ve dört malüğün etrafında
dururdular. Kral iskemlesinin önünde
yüzüstü yere kapanıp Allaha taptılar. 12
Şöyle dediler:
"Amin!
Allahımıza sonsuzlara kadar övgü,
şanlılık, bilgilik, şükürler, saygınlık,
kuvvet ve kudret olsun.
Amin!"
13

İhtiyarların biri bana dönüp sordu:
"Acaba, beyaz kaftanları giyiyen
kişiler kimdir ve nereden geldiler?"
14
Ben de ona dedim:
"Ey efendim, onu sen bilirsin."
O da bana dedi:
"Bunlar, büyük sıkıntıdan geçmiş olan
kişilerdir.
Rubalarını
Kuzu'nun
kanında yıkayıp bembeyaz ettiler.
15

16

9

Bu meselelerden sonra baktım, ve
işte, büyük bir kalabalık. Kimse onların
sayısını hesaplayamadı. Onlar her
milletten, her cinsten, her halktan ve her
dilden idiler. Kral iskemlesinin önünde
ve Kuzu'nun önünde dururdular. Beyaz
kaftanlar giymişlerdi ve ellerinde
palmiye dalları vardı. 10 Ve yüksek sesle
şöyle bağırırdılar:

17

İşte, ondan için Allahın kral
iskemlesinin önündedirler.
Ve Onun evinde gece gündüz Ona
hizmet ediyorlar.
Ve kral iskemlesinde Oturan, evini
genişletirip onlara sığınacak yer
olacak.
Artık hiç acıkmayacaklar, ne de
susamayacaklar.
Ne güneş onları çarpacak, ne de
sıcaklık.
Çünkü kral iskemlesinin ortasında
olan Kuzu onlara çobanlık yapacak.
Onları
diri
su
kaynaklarına
götürecek.
Allah da onların gözlerinden bütün
yaşları silecek."
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Bölüm 8
Yedinci mühür
1

Ne vakıt yedinci mühürü açtı, gökte
yarım saat kadar sessizlik oldu.
2

Ve Allahın önünde duran yedi meleği
gördüm. Onlara yedi borazan verildi. 3
Başka bir melek geldi ve kurbanyerinin
önünde durdu. Onda altın bir duman tası
vardı. Ona çok tütüz verildi. Öyle ki, o
dumanı, kutsalların dualarıyla birlikte
kurbanyerinde braksın. 4 Ve duman,
kutsalların duaları ile birlikte, meleğin
elinden yükselip Allahın önüne geldi. 5
Melek de duman tasını aldı, onu
kurbanyerindeki ateşle doldurdu ve onu
yeryüzüne fırlattırdı. O zaman gök
gürüldemeleri ve sesler ve şimşekler ve
zelzele oldu.

düştü. Bir çıra gibi yanardı, ve
ırmakların üçte birinin ve su kaynakların
üzerine düştü. 11 Yıldızın adı 'Acıot' idi.
Suların üçte birini acı yaptı. Ve çok
insanlar o acılanmış sudan öldüler.
12

Dördüncü
melek
borazanını
bağırtırdı. O zaman güneşin, ayın ve
yıldızların üçte biri vuruldu. Öyle ki,
onların üçte biri karanlık oldu.
Gündüzün üçte birinde ışık vermesinler,
ve gecenin üçte birinde de ışık
vermesinler.
13

Bir de baktım, ve bir kartalın sesini
işittim. O gökün ortasında uçup yüksek
sesle şöyle bağırdı: "Üç melek kaldı,
tezlerde borazanlarını bağırtıracaklar. Ve
onların seslerinden için, vay, vay, vay
yeryüzünde yaşayanlara!"

Bölüm 9

Yedi borazan
6

Ve yedi melek, hani onlarda o yedi
borazan vardı, hazırlık yaptılar, o
borazanları bağırttırsınlar.
7

Birincisi borazanını bağırtırdı. O
zaman tolu oldu, hem de kanla karışık
ateş. Onlar da yeryüzüne atıldı. Ve
yeryüzünün üçte biri yandı, ağaçların
üçte biri yandı ve bütün yeşil otlar yandı.
8

İkinci melek borazanını bağırtırdı. O
zaman sanki ateşle yanan bir balkan
denize atıldı. Ve denizin üçte biri kan
oldu. 9 Denizde yaşayan canlı malüklerin
üçte biri öldü. Hem de gemilerin üçte
biri yok oldu.
10

Üçüncü melek borazanını bağırtırdı.
O zaman gökten kocaman bir yıldız
408

1

Beşinci melek borazanını bağırtırdı.
O zaman gökten yeryüzüne düşmüş bir
yıldız gördüm. Ona dipsiz çukurun
anahtarı verildi. 2 Ve dipsiz çukuru açtı.
O zaman çukurdan duman yükseldi,
sanki kocaman bir ocaktan çıkan duman
gibi. Ve çukurdan çıkan dumandan
güneş ve hava karardı. 3 Dumandan
çekirgeler çıkıp yeryüzüne yayıldı.
Onlara öyle kuvvet verildi, nasıl
yeryüzündeki akreplerde de varsa. 4
Onlara denildi ki, ne yeryüzünün yeşil
otlarına, ne birhangi yeşil bir şeye, ne de
ağaçlara zarar vermesinler. Sade öyle
insanlara zarar versinler, kimlerin
alnında Allahın mühürü bulunmuyor. 5
Onlara verildi ki, o kişileri öldürmesinler
ama onlara beş ay boyunca çeki
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çektirsinler. Onların verdiği çekisi
benziyor akreplerin verdikleri çekisine,
ne vakıt iğneleriyle insanlara sokuyorlar.
6
O günlerde insanlar ölümü arayacaklar,
ama bulamayacaklar. Ölmeye hasret
kalacaklar, ama ölüm onlardan kaçacak.
7
Çekirgelerin
görünüşü
de
muharebeye hazırlanmış beygirler gibi
idi. Onların kafalarında taçlara benzer
bir şey vardı; sanki altından imiş.
Yüzleri de insan yüzlerine benzerdi. 8
Onların saçları, kadınların saçları gibi
idi. Dişleri gene aslan dişleri gibi. 9 Öyle
göğüslükleri vardı, sanki demirden
yapılmış. Kanatlarının sesi de öyle bir
ses idi, sanki muharebeye koşan çok
beygir arabaları gibi. 10 Onlarda akrepler
gibi kuyrukları ve tikenleri vardı. Ve
kuyruklarında vardı kuvvet, insanlara
beş ay boyunca çeki çektirsinler. 11
Onların üzerinde kral olan, çukurun
meleği idi. Onun adı İbranice dilinde
'Abaddon',
ve
Grekçe
dilinde
'Apoliyon'dur (hani, 'Yok edici').
12

Birinci 'vay' geçti. İşte, daha iki tane
'vay' gelecek.
13
Altıncı melek borazanını bağırtırdı.
O zaman bir ses işittim. Allahın önünde
duran altından bir kurbanyeri var. Onun
dört boynuzlarından birinin sesi idi. 14 O,
altıncı meleğe, hani onun borazanı vardı,
şöyle dedi: "Büyük ırmağın, Efrat
ırmağının yanında bağlı duran dört
melek var; onları çöz. 15 O dört melek
tam o saat, o gün, o ay ve o sene için
hazırlanmıştı. Ve o melekler çözüldü.
Öyle ki, insanların üçte birini
öldürsünler. 16 Beygirli askerlerin sayısı

iki defa on bin kere onbin idi. Evet,
onların sayısını işittim.
17

Gördüğüm görüntüde beygirleri ve
onların sırtına binmiş olanları şöyle
gördüm: göğüslükleri ateş gibi kırmızı,
çok koyu bir mavi ve kükürt gibi sarı idi.
Beygirlerin kafaları aslan kafaları gibi
idi. Ağızlarından ateş, duman ve kükürt
çıktı. 18 Bu üç belanın yüzünden
insanların üçte biri öldü; hani o
beygirlerin ağzından çıkan ateş, duman
ve kükürtten. 19 Beygirlerin kuvveti
ağızlarında ve kuyruklarındadır. Çünkü
kuyrukları yılanlar gibidir. Onlarla çeki
çektiriyorlar.
20

Geri kalan insanlar, hani bu
belalarda
öldürülmeyenler,
kendi
elleriyle işlediklerinden tövbe etmediler.
Öyle ki, artık devam etmesinler kötü
ruhlara tapmaya, ne de altından,
gümüşten, bakırdan, taştan, tahtadan
yapılmış putlara. Onlar ne görebilirler,
ne işitebilirler, ne de yürüyebilirler. 21 Ve
insanlar
yaptıkları
katilliklerinden,
büyücülüklerinden, zinalarından ve
hırsızlıklarından da tövbe etmediler.
Bölüm 10
Melek ile küçük tomar
1

Başka bir melek gördüm, o gökten
indi. Bir buluta sarınmıştı, kafasının
etrafında bir gökkuşağı vardı. Onun yüzü
güneş gibi idi ve ayakları ateş direkleri
gibi idi. 2 Onun elinde açılmış küçük bir
ferman kâğıdı vardı. Ve sağ ayağını
denizin üzerine koydu, sol ayağını da
toprağın üzerine koydu. 3 Ve öyle yüksek
sesle bağırdı, sanki aslanın bağırması
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gibi. Ve o bağırdığı zaman, yedi gök
gürüldemesi de seslerini çıkardılar.
4

Ve ne vakıt yedi gök gürüldemesi
seslerini çıkardı, tam yazmaya kalktım.
Ama gökten şöyle bir ses işittim: "Yedi
gök gürüldemesi ne söyledi, onu
mühürle. Sakın yazma!" 5 Ve o melek,
hani hem denizin, hem de toprağın
üzerinde dururdu, sağ elini göke
kaldırdı. 6 Sonsuzlara kadar Yaşayan'ın
adına yemin etti. O, gökü ve onda
bulunan herşeyi yarattı, dünyayı ve onda
bulunan herşeyi yarattı ve denizi ve onda
bulunan herşeyi yarattı. Evet, Onun
adına yemin etti ki, artık vakıt daha fazla
uzamasın. 7 Ama ne vakıt yedinci melek
borazanını bağırttırmaya kalkacak, o
günlerde
Allahın
saklı
planı
tamamlanacak.
O
planı
kendi
hizmetçileri
olan
peygamberlere
önceden bildirmişti.
8

Ve gökten işitmiş olduğum o ses,
bana ikinci defa konuştu. Dedi ki, "Git,
hem denizin hem toprağın üzerinde
duran meleğin elinden o ferman kâğıdını
al."
9
Ben de o meleğe gidip ona, "Bana o
küçük ferman kâğıdını ver" dedim. O da
bana dedi: "Al, onu ye! Karnında acı
olacak, ama ağzında bal gibi tatlı
olacak." 10 Ben de meleğin elinden o
küçük ferman kâğıdını aldım ve yedim.
Ağzımda bal gibi tatlı idi. Ama karnımda
apacı idi. 11 Ve bana dediler, "Sen lazım
gene bir sürü halklar, milletler, diller ve
krallardan için peygamberlik edesin."

Bölüm 11
410

İki şahit
1

Bana bir ölçmek çubuğu verildi,
değneğe benzeyen bir şey. Ve şöyle
denildi: "Kalk, Allahın evini ve
kurbanyerini, hem de orada tapanları ölç.
2
Ama Allahevinin dış tarafında olan
avlusunu dışarıda brak. Onu ölçme,
çünkü o, Allahsız milletlere verilmiştir.
Onlar kutsal kasabayı kırk iki ay
boyunca ayak altında çiğneyecekler. 3 Ve
ben iki şahidime kuvvet verecem. Onlar
da çuval giyiyip, bin ikiyüz altmış gün
peygamberlik edecekler. 4 O iki zeytin
ağacı onlardır, dünyanın Güdücüsünün
önünde duran iki mumluk onlardır. 5 Bir
kişi kalktı mı, onlara zarar versin, o vakıt
onların ağzından ateş çıkacak ve
düşmanlarını bitirecek. Evet, onlar lazım
öyle ölsünler. 6 İkisinde izin var, gökü
kapatırsınlar. Öyle ki, peygamberlik
günlerinde hiç yağmur yağmasın. Ve
onlarda izin var, suyu kana döndürsünler
ve ne kadar sık isterlerse, dünyayı her
türlü bela ile vurabilirler.
7

Ama şahitliklerini tamamladılar mı, o
vakıt çukurdan çıkan canavar onlarla
muharebe edecek, onları yenecek ve
öldürecek. 8 Onların bedenleri büyük
kasabanın sokağında brakılacak. Ruhça
o kasabanın adı 'Sodom ve Mısır'dır.
Onların Rabbi de orada haça gerildiydi. 9
Bütün halklardan, cinslerden, dillerden
ve milletlerden kişiler üç buçuk gün
onların bedenlerine bakacaklar. Ve
vermeyecekler, onların bedenleri mezara
konulsun. 10 Yeryüzünde oturanlar
bunlardan için sevinecekler, bayram
edecekler
ve
birbirlerine
bahşiş
yollayacaklar. Çünkü o iki peygamber
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yeryüzünde
çektirmişlerdi.

oturanlara

çeki

hem de vakıt yaklaştı, ölüler
davalansın,
ve hizmetçilerin olan peygamberlerin
karşılığını veresin,
hem de kutsallara,
ve büyük olsun, küçük olsun, senin
adından korkanlara karşılıklarını
veresin.
Ve vakıt geldi, dünyayı bozan kişileri
bozasın."

11

Ama o üç buçuk günden sonra,
Allahtan gelen yaşam ruhu onlara girdi
ve ayağa kalktılar. Ve onları gören
kişiler çok büyük bir korkuya düştüler. 12
Ben de gökten yüksek bir ses işittim.
Onlara dedi: "Buraya binin!". Ve bir
bulut içinde göke çıktılar. Düşmanları da
onları gördüler.
13

Ve o saatte büyük bir zelzele oldu.
Kasabanın onda biri yıkıldı. Ve o
zelzelede yedi bin kişi öldü. Geri kalan
kişiler de korkuya düştü ve gökün
Allahını şanladılar.

19

Allahın gökteki evi açıldı. Ve Onun
evindeki anlaşma sandığı gözüktü. O
zaman
şimşekler,
sesler,
gök
gürüldemeleri, zelzele ve büyük tolu
oldu.

14

İkinci vay geçti. Ve işte, üçüncü vay
tezlerde gelecek.
Yedinci borazan
15

Yedinci melek borazanını bağırtırdı.
O zaman gökte yüksek sesler işitildi.
Şöyle dediler:
"Dünyanın güdücülüğü
Allahımızın ve Onun Mesihinin eline
geçti.
Ve sonsuzlar boyunca krallık
sürecekler."
16

Ve Allahın önünde olan yirmi dört
ihtiyar, kral iskemlesinin etrafında
yüzüstü düşüp Allaha taptılar. 17 Şöyle
dediler:
"Sana şükürler olsun, ey herşeyi
güden, şimdi var olan ve eskiden
var olan Rab Allah.
Çünkü artık kendi büyük kudretini
aldın ve hükümet sürmeye başladın.
18
Milletler de öfkelendiler.
Ama senin öfken yaklaştı artık,

Bölüm 12
Kadın ve ejder
1

Gökte büyük bir nişan göründü: bir
kadın güneşi kuşanmıştı ve onun
ayaklarının altında ay vardı. Onun
kafasında gene oniki yıldızdan yapılmış
bir taç vardı. 2 Kadın gebe idi, ve öyle
bağırdı ki, sanki doğum ağrıları içinde
idi, doğurmak üzere imiş gibi.
3

Ve gökte başka bir nişan göründü: ve
işte, kocaman kırmızı bir ejder. Onun
yedi kafası ve on boynuzu vardı.
Kafalarında da yedi tane taç vardı. 4
Onun kuyruğu yıldızların üçte birini
sürekledi ve onları yeryüzüne attı. Ejder
de doğurmak üzere olan kadının önünde
durdu. Öyle ki, kadın doğurur doğurmaz,
onun kızanını yesin.
5

Kadın da bir erkek çocuk doğurdu. O,
bütün milletleri demir çomakla güdecek.
Kadının çocuğu da Allahın yanına, Onun
kral iskemlesinin yanına götürüldü. 6
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Ama kadın ıssız yerlere kaçtı. Orada
Onun için Allahın hazırladığı bir yeri
vardı. Öyle ki, ona orada bin iki yüz
altmış gün boyunca baksınlar.
7

Ve gökte muharebe oldu. Mihail ve
onun melekleri ejdere karşı muharebe
ettiler. Ejder de kendi melekleri ile
muharebeye çıktı. 8 Ama onlar
kazanamadılar, gökte onlara artık yer
kalmadı. 9 Ve o büyük ejder, o eski
yılan, adı 'İblis' ve 'Şeytan' olan, bütün
dünyayı saptıran, işte o yeryüzüne atıldı.
Ve kendisiyle birlikte, onun melekleri de
yeryüzüne atıldı. 10 Ve gökte şöyle
yüksek bir ses işittim:
"Allahımızın kurtarması ve kuvveti
ve krallığı, işte şimdi oldu.
Onun Mesihinin kuvveti, işte şimdi
oldu.
Çünkü kardeşlerimizi kim suçlardı, o
dışarı atılmıştır.
Onları Allahımızın önünde gece
gündüz suçlardı.
11
Kuzu'nun kanıyla ve kendi şahitlik
sözleriyle onu yendiler.
Kendi canlarını da sevmediler, öyle
ki ölümü bile göze aldılar.
12
Onun için, ey siz gökler ve onlarda
oturanlar, sevinin.
Ama vay dünyaya ve denize ve
onlarda oturanlara,
çünkü Şeytan size indi ve onun
öfkesi çok büyük,
açan biliyor, ona az vakıt kaldı diye."
13

Ejder ne vakıt gördü yeryüzüne
atıldığını, o kadına eziyet etmeye
başladı, hani erkek çocuğu dünyaya
getirmişti. 14 Ama kadına o büyük
kartalın iki kanadı verildi. Öyle ki, kendi
yerine kaçsın. Orada yılanın yüzünden
412
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ırak idi ve bir vakıt, vakıtlar ve yarım
vakıt için beslenildi. 15 Yılan da ağzından
kadının peşinden bir ırmak kadar su
püskürdü, onu sel ile götürsün diye. 16
Ama yeryüzü kadına yardım etti.
Yeryüzü ağzını açtı ve o ırmağı yuttu,
hani ejder onu ağzından püskürdü. 17
Ejder kadına artık çok kızmıştı. Ve gitti,
kadının soyundan geri kalan kişilerle
muharebe
etsin.
Onlar
Allahın
buyruklarını tutuyorlar ve İsa'ya şahitlik
yapıyorlar. 18 Ve ejder gidip deniz
kenarına dikildi.
Bölüm 13
Denizden gelen canavar
1

O zaman denizden çıkan bir canavar
gördüm. Onun on boynuzu ve yedi
kafası vardı. Boynuzlarının üzerinde on
tane taç vardı. Kafalarının üzerinde
gene, Allaha küfür eden bir ad vardı. 2
Gördüğüm canavar bir leoparda
benzerdi;
onun
ayakları
ayının
ayaklarına benzerdi; ağzı da aslanın
ağzına benzerdi. Ve ejder ona kendi
kuvvetini, kendi kral iskemlesini ve çok
büyük güdücülük verdi. 3 Kafalarının
birine baktım, öyle yaralanmıştı, hani
kesin ölecekti. Ama onun ölüm yarası
iyileşmişti. Ve bütün dünya bu
canavardan için şaş baş kaldı. 4 Ve
ejdere taptılar, açan canavara öyle
güdücülük verdi. Hem de canavara
taptılar. Dediler ki, "Kim benziyor
canavara? Kim onunla muharebe etmeye
kalkabilir?"
5

Ve ona öyle bir ağız verildi ki, büyük
şeyler, Allaha küfür eden şeyler
konuşsun. Ona verildi, kırk iki ay
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boyunca öyle devam etsin. 6 Ve ağzını
açtı, Allaha küfürler etsin, Onun adına
küfür etsin, Onun evine küfür etsin, hem
de gökte oturanlara küfür etsin. 7 Ve ona
verildi, kutsallarla muharebe edip onları
yensin. Bütün cinsler, bütün halklar,
bütün diller ve bütün milletlerin üzerine
ona güdücülük verildi. 8 Yeryüzünde
oturanların hepsi ona taptılar. Her kimin
adı
Kuzu'nun
yaşam
kitabında
yazılmamış ise, onlar ona taptılar. O
Kuzu, dünya kurulmazdan önce bile
kesilmişti.
9

Kimin kulağı varsa, şunu seslesin:
10
"Kim mapusa düşecekse, o mapusa
düşecek.
Kim kılıçla öldürülecekse, o kılıçla
öldürülecek."
İşte, bu durumda kutsallara dayanmak ve
iman lazım.
Yerden çıkan canavar
11

Ve başka bir canavar, yerden çıkan
bir canavar gördüm. Onun iki boynuzu,
sanki bir kuzunun boynuzları, vardı.
Ama ejder gibi konuşurdu. 12 Bu
canavar, birinci canavarın bütün
kuvvetini onun önünde kullandı. Bütün
dünyayı ve dünyada oturanları öyle
yapıyor ki, birinci canavara tapsınlar,
hani onun ölüm yarası iyileşmişti. 13 Ve
büyük mucizeler yaptı. Öyle ki, bütün
insanların önünde gökten yeryüzüne ateş
yağdırıyor bile. 14 Ve o mucizelerle, hani
ona verildi ve onları birinci canavarın
önünde yapıyor, onlarla yeryüzünde
oturanları saptırdı. Onlara buyurdu, öbür
canavarın putuna yapsınlarmış, hani
kılıçtan o yarayı aldı ve gene de yaşadı.
15
Ona verildi, öbür canavarın putuna

soluk versin. Öyle ki, canavarın putu
konuştu bile. Ve öyle yaptı ki, kimler
öbür canavarın putuna tapmazsa, onlar
öldürüldü. 16 Ve herkesi, küçükleri hem
de büyükleri, zenginleri hem de
fukaraları, serbest kişileri hem de
köleleri, herkesi zorlayacak, sağ eline ya
da alnına bir nişan alsın. 17 Öyle ki, sade
o canavarın adının nişanını, ya da onun
adının numarasını kim almışsa, onlardan
başka kimse ne mal alabilecek, ne de
satabilecek.
18

Bu durumda anlayış lazım. Kimde
akıl varsa, o canavarın numarasını
hesaplasın, çünkü o bir insanın
numarasıdır. Ve onun numarası altı yüz
altmış altıdır.
Bölüm 14
Kuzu ile 144.000
1

Bir de baktım, ve işte, Kuzu Siyon
Dağı'nın üstünde dururdu. Onunla
birlikte yüz kırk dört bin kişi dururdu.
Onların alınlarında hem Kuzu'nun adı,
hem de Babasının adı yazılıydı. 2 Ve
gökten öyle bir ses duydum, sanki harıl
harıl akan suların sesi, ve büyük bir gök
gürüldemesinin sesi. Hem de öyle bir ses
idi, sanki çok gitaracı gitaralarını
çaldılar. 3 Onlar kral iskemlesinin
önünde ve dört malüğün önünde ve yirmi
dört ihtiyarın önünde yeni bir ilahi
söylediler. Hiç kimse de o ilahiyi
öğrenemedi, dünyadan satın alınmış olan
o yüz kırk dört bin kişiden başka:
4
Onlar kendilerini kadınlarla
lekelenmemiş kişilerdir, çünkü
delikanlıdırlar.
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Ve Kuzu her nereye giderse, onlar da
Onun peşinden gidiyorlar.
Onlar insanların arasından satın
alındılar, Allaha ve Kuzu'ya ilk
yemişler olsunlar diye.
5
Ve onların ağzında hiç bir yalan
bulunmadı.
Onlar kusursuzdurlar.
Üç melek
6

Gökün ortasında uçan başka bir
melek de gördüm. Onun sonsuz bir
haberi vardı, ve onu yeryüzünde
yaşayanlara bildirdi. Bütün milletlere,
cinslere, dillere ve halklara bildirdi. 7
Yüksek sesle şöyle dedi:
"Allahtan korkun, Onu şanlayın.
Çünkü Onun davalama saati geldi.
Kim gökü ve yeri, denizi ve su
kaynakları yarattı, Ona tapın!"

O kişiye, kutsal meleklerin ve
Kuzu'nun önünde, ateş ve kükürt
içinde çeki çektirilecek.
11
O kişinin gördüğü çekilerden
sonsuzlara kadar duman
yükselecek.
Her kim canavara taparsa,
ya da onun putuna taparsa
ve her kim onun adının nişanını
almışsa,
evet, onlara ne gece ne gündüz
rahat olmayacak."
12

Bu durumda kutsallara, hani Allahın
buyruklarını ve İsa'nın imanını tutanlara,
dayanmak lazım.
13

8

Onun arkasından başka, ikinci bir
melek geldi. Dedi ki,
"Yıkıldı!
Babil, o kocaman kasaba yıkıldı!
Hani o azgın zina şarabını bütün
milletlere içirirdi."
9

Onların arkasından başka, üçüncü bir
melek geldi. Yüksek sesle şöyle dedi:
"Eger bir kişi canavara taparsa,
ya da onun putuna taparsa,
ya da onun nişanını alırsa,
ister alnında olsun,
ister elinde olsun,
10
o kişi Allahın öfke şarabından
içecek.
O şarap hiç sulandırılmadan
Allahın öfke kadehine
dökülmüştür.

Ve gökten bir ses işittim. Şöyle dedi:
"Yaz!
Bundan sonra Rabde ölenlere ne
mutlu. Evet, Ruh öyle diyor. Çünkü
onlar zahmetlerinden dinlenecekler.
Onların yaptıkları, kendilerinin
peşinden gelecekler."
Dünyanın biçme vaktı

14

Bir de baktım, ve işte, beyaz bir
bulut. Bulutun üstünde İnsanoğlu'na
benzeyen biri otururdu. Onun kafasında
altından bir taç, ve elinde keskin bir orak
vardı. 15 Allahevinden başka bir melek
çıktı. Yüksek sesle, bulutun üstünde
Oturana dedi ki,
"Orağını salla ve biç.
Çünkü biçmenin vaktı geldi ve
dünyanın ekinleri artık olgunlaştı."
16

Ve bulutun üstünde Oturan orağını
dünyanın üzerine salladı. Öylelikle
dünya biçildi.
17
Ve gökteki Allahevinden başka bir
melek çıktı. Onun da keskin bir orağı
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vardı. 18 Ve kurbanyerinden gene başka
bir melek çıktı. Onun kuvveti vardı
ateşin üzerine. Ve keskin orağı olan, ona
yüksek sesle bağırıp dedi:
"Keskin orağını salla, ve dünyanın
üzüm salkımlarını topla. Çünkü
üzümleri tam olmuş artık."
19

Melek de orağını dünyanın üzerine
salladı, dünyanın üzüm salkımlarını
topladı ve onları Allahın büyük üzüm
çiğnemek yerinin içine attı. 20 Onları o
üzüm çiğnemek yerinde, kasabanın
dışında ezdiler. Ve oradan o kadar çok
kan aktı ki, beygirlerin ağzına kadar ve
bin altı yüz durak kadar uzanırdı.

ve bütün milletler gelip senin
önünde tapacaklar.
Çünkü senin doğruluğun belli edildi."
5

Bu meselelerden sonra baktım,
Allahevi, hani gökteki şahitlik yeri,
açıldı. 6 Allahevinden de yedi belayı
taşıyan yedi melek çıktı. Bembeyaz
keten rubaları giyimişlerdi, Göğüslerine
de altın kuşaklar takınmışlardı. 7 Ve dört
malükten biri yedi meleğe yedi altın tas
verdi. O taslar, sonsuzlara kadar yaşayan
Allahın öfkesi ile doluydular. 8 Allahevi
de Allahın şanlılığı ve Onun kuvvetinden
gelen dumanla doldu. Ve o yedi meleğin
yedi belası tamamlanmadan hiç kimse o
Allahevine giremedi.

Bölüm 15
Bölüm 16

Yedi melek

Yedi tas

1

Gökte başka bir nişan gördüm, büyük
ve şaşılacak bir nişan: yedi belayı
taşıyan yedi melek, çünkü onlarla
Allahın öfkesi tamamlanmış oluyor. 2 Ve
sanki camdan, ama ateşle karışık bir
camdan yapılmış bir deniz vardı. Kim
canavarı ve onun putunu ve onun adının
numarasını yenmişse, onlar o cam
denizinin üzerinde dururdular. Allahtan
gelen gitaralar tutardılar. 3 Allahın
hizmetçisi olan Musa'nın ilahisini ve
Kuzu'nun ilahisini söylediler. Şöyle
dediler:
"Ey Rab, herşeyi güden!
Senin işlerin büyük ve şaşılacaktır.
Ey milletlerin kralı!
Senin yolların doğru ve hakikattır.
4
Ey Rab, senden kim korkmayacak?
Kim senin adını şanlamayacak?
Çünkü yalnız sen kutsalsın,

1

Allahevinden çıkan yüksek bir ses
işittim. O yedi meleğe şöyle dedi:
"Gidin, Allahın öfkesiyle dolu olan
yedi tası yeryüzüne dökün."
2

Birincisi çıkıp tasını yeryüzüne
döktü. O zaman o kişilerin üzerinde
iğrenç ve fena yaralar oldu, hani onlarda
canavarın nişanı vardı ve onun putuna
taparlardı.
3

İkinci melek çıkıp tasını denizin
üzerine döktü. O zaman deniz bir ölünün
kanı gibi oldu. Denizde yaşayan bütün
canlılar öldü.
4

Üçüncü melek çıkıp tasını ırmakların
ve su kaynaklarının üzerine döktü. O
zaman kan oldular. 5 Ve işittim, suların
üzerindeki melek şöyle dedi:
"Ey Rab, şimdi var Olan ve eskiden
var Olan, Kutsal olan, sen

MATTA 88

6

doğrusun, madem bunları
davaladın.
Çünkü onlar kutsal kişilerin ve
peygamberlerin kanını döktüler.
Sen gene onlara kan içirdin. Evet,
onu hak ettiler."

7
Bir de işittim, kurbanyeri nasıl
konuştu:
"Evet, herşeyi güden Rab Allah,
senin verdiğin kararlar hakikat ve
doğrudur."
8

Dördüncü melek tasını güneşin
üzerine döktü. Ve güneşe verildi,
insanları ateşle yaksın. 9 İnsanlar da
büyük bir sıcaklıkla kavruldular. Allahın
kuvveti vardı bu belaların üzerine, ve
gene de Onun adına küfür ettiler. Tövbe
edip Onu şanlamadılar.
10

Beşinci melek tasını canavarın kral
iskemlesinin üzerine döktü. O zaman
onun krallığı kapkaranlık oldu. İnsanlar
da o acıdan çak dillerini ısırdılar. 11
Duydukları
acılardan
için
ve
yaralarından için göklerin Allahına küfür
ettiler. Gene de yaptıklarından tövbe
etmediler.
12

Altıncı melek tasını o büyük ırmağın,
hani Efrat'ın, üzerine döktü. O zaman
onun
suyu
kurudu.
Öyle
ki,
gündoğusundan gelen kralların gelişine
hazırlık olsun. 13 Ve gördüm, nasıl
ejderin ağzından, canavarın ağzından ve
sahte peygamberin ağzından, sanki
kurbağalar gibi, üç tane mundar ruh
çıktı. 14 Bunlar, mucize işleyen kötü
varlıkların ruhlarıdır. Bütün dünyanın
krallarına kadar ulaşıyorlar. Öyle ki, her
şeyi güden Allahın o büyük gününde, o
kralları muharebe etmek için toplasınlar.
416
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15

Bakın, ben bir hırsız gibi geliyorum.
Ne mutlu o kişi, hani uyanık duruyor ve
rubalarını kolluyor. Öyle ki, onun ayıbını
görmesinler diye çıplak gezmesin.
16

Ruhlar da dünyanın krallarını bir
yere topladılar. O yerin adı İbranice
dilinde 'Har-magedon'dur.
17

Yedinci melek tasını havaya döktü.
O zaman Allahın evinden, Onun kral
iskemlesinden yüksek bir ses çıktı ve
dedi:
"Tamam oldu."
18
Ve
şimşekler,
sesler,
gök
gürüldemeleri ve büyük bir zelzele oldu.
Öyle bir zelzele ki, insanlar yeryüzünde
yaşayalı hiç olmamıştır. Evet, zelzele o
kadar büyük idi. 19 Büyük kasaba üç
parça oldu. Milletlerin kasabaları da
paramparça oldular. Ve büyük Babil
kasabası da Allah katında anıldı. Öyle ki,
ona Allahın kızgın öfkesiyle dolu kadehi
verilsin. 20 Bütün adalar kaçtılar, ve
balkanların yerleri artık bulunmadı. 21 Ve
gökten insanların üzerine büyük bir tolu
yağdı. Tolunun taneleri her biri kırkar
kilogram idi. Ve bu tolunun belasından
için insanlar Allaha küfür ettiler. Evet, o
bela o kadar aşırı büyük idi.
Bölüm 17
Canavara binmiş kadın
1

O yedi melekten biri, hani onlarda
yedi tas vardı, bana gelip benimle
konuştu:
"Buraya gel, ben de sana gösterecem,
o büyük orospunun davalanması
nasıl olacak.
O kadın çok suların yanında
oturuyor.

417TTA 87
2

Bu dünyanın kralları onunla zina
ettiler. Onun zinaları şarap gibidir,
ve o şarapla yeryüzünde oturanları
sarfoş etti."

kurulmasından beri yaşam kitabında
yazılı değildir.
9
İşte, buna akıllı bir kafa isteniyor. O
yedi kafa, yedi tepedir. Kadın onların
üzerinde oturuyor. 10 Hem de yedi
kraldır: beşi düştü, biri dakkada vardır,
öbürü henüz gelmedi. Ve ne zaman
gelirse, lazım az bir vakıt dursun. 11
Ama o canavar, hani var idi ama
dakkada yoktur, o kendisi de
sekizincidir. Ama yedilerdendir ve
yıkılmaya gidecek. 12 Gördüğün on
boynuz gene, on kraldır, ama
krallıklarını henüz almamışlar. Ve
canavarla birlikte bir saatlık kral olmak
için izin alacaklar. 13 Onların bütün
maksatları bir. Kendi kudretlerini
kuvvetlerini canavara verecekler. 14
Bunlar Kuzu ile muharebe yapacaklar,
ama Kuzu onları yenecek. Çünkü
efendilerin efendisi ve kralların kralı
Odur. Ve Onunla birlikte çağrılmış ve
seçilmiş ve sadikan olanlar da öyledir."

3

Melek de beni ruhta ıssız yerlere
götürdü. O zaman bir kadın gördüm,
kırmızı bir canavarın üzerinde otururdu.
Canavar Allaha küfür eden adlarla
doluydu. Yedi kafası ve on boynuzu
vardı. 4 Kadın ergivan ve kırmızı rubalar
giyimişti. Altın, kıymetli taşlarla ve
incilerle süslenmişti. Elinde altından bir
kadeh vardı. O da iğrenç şeylerle ve
zinalarının pislikleriyle doluydu. 5 Onun
alnında şöyle bir ad yazılıydı, (ve burada
saklı bir anlam var!):
"BÜYÜK BABİL,
YOLSUZLARIN ANASI ve
DÜNYADAKİ İĞRENÇLİKLERİN
ANASI"
6

Ve gördüm, kadın nasıl sarfoş
olmuştu kutsalların kanından ve İsa'nın
şahitlerinin kanından.
Onu görünce gayet fazlasına şaştım. 7
Ama melek bana dedi:
"Neye şaştın? Ben sana bu kadının
saklı anlamını açıklayacam. Hem de o
canavarın saklı anlamını açıklayacam,
hani onu taşıyor ve onun yedi kafası ve
on boynuzu var:
8
Gördüğün canavar var idi, dakkada
yoktur ve tezlerde dipsiz çukurdan
çıkacak. Ama o, yıkılmaya gidiyor.
Yeryüzünde
oturanlar
da
ona
şaşacaklar, madem var idi, dakkada
yoktur ama tezlerde gene çıkacak. O
kişiler ki, onların adları dünyanın

15

Ve bana dedi:
"Gördüğün o sular var ya, hani orospu
orada oturuyor: onlar halklar ve
kalabalıklardır, milletler ve dillerdir. 16
Ve gördüğün o yedi boynuz hem de o
canavar, işte onlar orospudan nefret
edecekler, onun etini yiyecekler ve onu
ateşle yakacaklar. 17 Çünkü Allah
onların yüreklerine koydu ki, Onun
planını yerine getirsinler, tek bir
maksatla işlesinler ve krallıklarını o
canavara versinler. Allahın sözü
tamam olana kadar böyle devam
edecekler. 18 Gördüğün kadın da o
büyük kasabadır, hani dünyanın
kralları üzerine krallık ediyor."
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Bölüm 18
Babil yıkılıyor
1

Bu meselelerden sonra gökten gelen
başka bir melek gördüm. Onun kuvveti
çok büyük idi, ve dünya onun
şanlılığıyla aydınlandı. 2 Ve yüksek sesle
şöyle bağırdı:
"Ah, yıkıldı! O büyük Babil kasabası
yıkıldı.
Kötü ruhlar için saklanacak yer oldu.
Her türlü mundar ruh için mapus
oldu.
Her türlü mundar ve iğrenç kuşa
mapus oldu.
3
Çünkü bütün milletler onun azgın
zina şarabından içtiler.
Ve dünyanın kralları onunla zina
ettiler.
Dünyanın tücarları da onun aşırı lüks
yaşamından zengin oldular."
4

Ve gökten başka bir ses işittim, şöyle
dedi:
"Ey benim halkım, siz o kasabadan
dışarı çıkın!
Öyle ki, onun günahlarına ortak
olmayasınız,
ve onun belalarından almayasınız.
5
Çünkü onun günahları göke kadar
yığıldı.
Ve Allah onun haksızlıklarını andı.
6
Kendisi nasıl verdiyse, şimdi ona öyle
verin.
Hem de onun yaptğının iki katını ona
verin.
O nasıl içirmek için kadeh
doldurmuştu, siz onun kadehini iki
kat daha fazla doldurun.
7
O kendini ne kadar yükseltirdiyse ve
ne kadar lüks yaşadıysa,
418

Siz ona o kadar çeki ve ağlamak
verin.
Çünkü o, yüreğinde şöyle diyor:
'Ben kraliçe gibi oturuyorum,
Dul kadın değilim,
Ve asla ağlamak görmeyecem.'
8
İşte, onun için senin belan bir saat
içinde senin üzerine geldi;
Evet, ölüm ve ağlamak ve açlık.
Ateşle yakılacak,
Çünkü Rab Allah onu davalamıştır,
ve O kuvvetlidir."
9

Dünyanın kralları da onun
yangınından çıkan dumanı görünce onun
için
ağlayacaklar,
ağlayıp
çitmelenecekler. Onunla zina ederdiler,
lüks yaşam yaşardılar. 10 Onun gördüğü
çekisinden için uzakta durup diyecekler:
"Vay, vay, o büyük kasabaya,
Kuvvetli Babil kasabası,
Çünkü tek bir saatte senin davalaman
geldi."
11

Ve dünyanın tücarları onun üzerine
ağlayıp yas tutuyorlar. Çünkü artık
kimse onların mallarını almıyor:
12
altınlar, gümüşler, kıymetli taşlar
ve sedef boncukları,
ince keten, ergivan, ipek ve
kırmızı kumaşlar,
türlü çeşit kokulu ağaçlar, türlü
türlü fildişi eşyalar, türlü türlü
pahalı ağaçtan yapılma eşyalar,
bakırdan, demirden ve mermer
taşından yapılma eşyalar,
13
kokulu odunlar, tütüz, parfüm ve
tütsü,
şarap, zeytinyağı, ince un ve
buğday,
inekler, koyunlar, beygirler ve
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arabalar,
ve köleler - evet, insanların
canları bile.
14

Diyecekler:
"Senin canının çektiği yemişler, artık
hepsi senden uzak oldu,
bütün yağlı ve şıllak şeyler, artık
senden ırak oldu.
Onları asla bir daha bulamayacan."
15

Bu şeylerle uğraşan tücarlar o
kasabanın sırtından zengin oldular, ve
onun çektiği çekisinden korkacaklar.
Uzakta durup onun üzerine ağlayıp yas
tutacaklar. 16 Şöyle diyecekler:
"Vay, vay o büyük kasabaya.
İnce keten, mor ve kırmızı rubalar
giyiyerdin.
Altınlarla, kıymetli taşlarla ve sedef
boncuklarıyla süslenirdin.
17
Bunca zenginlik nasıl da bir saat
içinde yok oldu."
Ve bütün kaptanlar, bütün deniz
yolcuları,
bütün
gemiciler,
kim
denizlerde çalışıyor, onların hepsi uzakta
durdular. 18 Ve o kasabanın yangınından
çıkan dumanı görünce bağırdılar:
"Bu büyük kasaba gibi başka kasaba
var mı?"
19

Ve kafalarına toz attılar, ağlayıp yas
tuttular. Şöyle bağırdılar:
"Vay, vay o büyük kasabaya.
Kimin gemisi vardı, onlar hepsi o
kasabanın varlığından zengin
oldular.
Nasıl da bir saat içinde yok oldu!
20
Ey gökyüzü, ey kutsallar, apostollar
ve peygamberler,
o kasabadan için sevinin.

Çünkü Allah onu davalayıp sizin
hakkınızı ondan aldı."
21

Ve kuvvetli bir melek kocaman bir
kaya, sanki değirmen taşı gibi, aldı ve
denizin içine attı. Dedi ki,
"Babil, o büyük kasaba da,
aynı bunun gibi hızlı aşağı atılacak,
ve onun yeri bir daha hiç
bulunmayacak.
22
Gitaracıların, muzikacıların,
zurnacıların ve borazancıların
sesini artık senin içinde
duymayacaklar.
Hiç bir zanaatın ustası artık senin
içinde bulunmayacak.
Güveyinin sesi artık senin içinde
duyulmayacak.
23
Lambaların ışığı artık senin içinde
parlamayacak.
Güveyi ile gelinin sesi artık senin
içinde duyulmayacak.
Senin tücarların dünyanın büyük
insanları idi.
Ve senin yaptığın büyülerine bütün
milletler aldanırdı.
24
Peygamberlerin ve kutsalların kanı,
dünyada her kim öldürülmüştü
onların kanı senin içinde
bulunurdu."
Bölüm 19
Gökte sevinç
1

Bu meselelerden sonra gökte öyle bir
ses işittim, sanki çok büyük bir
kalabalığın sesi. Dediler:
"Haleluya!
Kurtuluş ve şanlılık ve kuvvet
Allahımızındır.
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3

Çünkü Onun davalaması hakikat ve
doğrudur.
O büyük orospuyu davaladı.
O da, zinasıyla bütün dünyayı
bozardı.
Allah da kendi hizmetçilerinin kanı
için ondan intikam aldı."
Ve ikinci defa dediler:
"Haleluya!
Onun dumanı sonsuzlara kadar
yükseliyor."

4

Ve yirmi dört ihtiyar, hem de dört
malük yere kapanıp kral iskemlesinde
oturan Allaha taptılar.
"Amin! Haleluya!" dediler.
5
Kral iskemlesinden bir ses çıktı. Dedi
ki,
"Küçük olsun, büyük olsun,
ey Allahımızın bütün hizmetçileri,
Her kim Ondan korkarsa,
Onu övün!"
6

Ve öyle bir ses işittim, sanki büyük
bir kalabalığın sesi, ya da harıl harıl akan
suların sesi, ya da kuvvetli gök
gürüldemelerinin sesi. Dedi ki,
"Haleluya!
Her şeyi güden Rab Allahımız
krallık sürüyor!
Sevinelim, coşalım,
Ona şan getirelim.
Çünkü Kuzu'nun düğünü geldi
artık,
Onun gelini kendini hazırladı.
8
Ve ona verildi, temiz ve parlak
ince keten rubaları giyisin."
(Keten rubaları da kutsalların doğru
işleridir.)
7

9

Ve bana dedi:
420
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"Yaz!
Ne mutlu o kişiler, Kuzu'nun düğün
sofrasına davetlidirler!"
Hem de bana dedi:
"Bunlar Allahın hakikat sözleridir!"
10

Ben de onun ayaklarının önüne
düştüm, ona tapayım diye. Ama bana
dedi:
"Sakın yapma! Ben senin ve senin
kardeşlerinin hizmetçi arkadaşıyım.
Onlar ki, İsa'nın şahitliğini tutuyorlar.
Sen Allaha tap!"
Çünkü İsa'dan için şahitlik yapmak, asıl
peygamberlik budur.
Beyaz beygire binmiş Olan
11

Ve baktım, gök açık dururdu. Ve
işte, beyaz bir beygir. Ona binmiş Olanın
adı
'Sadikan
ve
Hakikatçı'dır.
Doğrulukla davalıyor ve muharebe
ediyor. 12 Onun gözleri ateşli bir yalın
idi. Onun kafasında çok taçlar vardı.
Onda öyle bir ad yazılıydı, Kendisinden
başka hiç kimse o adı bilmiyor. 13 Ve
kana bandırılmış bir ruba giyiyor. Onun
adı, 'Allahın sözü'dür. 14 Gökteki ordular
beyaz beygirlere binmiş, beyaz ve temiz
ince keten rubalar giyimiş Onun
arkasından geldi. 15 Onun ağzından
keskin bir kılıç uzanıyor, öyle ki, onunla
milletleri vursun. Onları demir çomakla
güdecek. Ve Allahın üzüm çiğnemek
yerinde üzümleri eziyor. Her şeyi güden
Allah, kızgın öfkesini oraya dökmüştür.
16
Rubasında ve kalçasında şöyle bir ad
yazılıdır:
'Kralların kralı ve Rablerin Rabbi'.
17
Ve güneşte duran bir melek gördüm.
Yüksek sesle gökün ortasında uçan
bütün kuşlara şöyle bağırdı:
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"Gelin, Allahın büyük sofrasına
toplanın!
18
Kralların etini yiyesiniz,
binbaşlarının etini ve kuvvetli
adamların etini yiyesiniz,
beygirlerin ve onların üstünde
oturanların etini yiyesiniz.
Ve ister serbest kişi, ister köle olsun,
ister küçük, ister büyük olsun hepsinin etlerini yiyin!"
19

Ve canavarı gördüm. Dünyanın
kralları ve onların ordularını da gördüm.
Beygire binmiş Olana ve Onun
ordularına karşı muharebe etmek için
toplanmışlardı. 20 Ve o canavar
yakalandı. Onunla birlikte o sahte
peygamber de yakalandı. O peygamber,
canavarın önünde mucizeler yapardı ve
onlarla canavarın nişanını alıp onun
putuna tapanları saptırırdı. O ikisi diri
diri olarak kükürtle yanan ateş gölüne
atıldı. 21 Geri kalanlar da beygire binmiş
Olanın
ağzından
çıkan
kılıçla
öldürüldüler. Ve bütün kuşlar onların
etleriyle doydular.
Bölüm 20
Bin sene
1

Ve gökten inen bir melek gördüm.
Dipsiz çukurun anahtarı ondaydı. Elinde
de kocaman bir zincir vardı.
2

Ve ejderi yakaladı, eski yılan, Şeytan
ve İblis odur. 3 Onu dipsiz çukura attı.
Orasını kilitledi ve onun üzerine mühür
koydu. Öyle ki, bin sene doluncaya
kadar artık milletleri saptırmasın. Ve o
meselelerden sonra lazım, kısa bir vakıt
için gene çözülsün.

4

Ve kral iskemleleri gördüm. Onların
üzerine oturdular. Onlara verildi
davalasınlar. Bir de o kişilerin canlarını
gördüm, kimin kafaları kesilmişti İsa'nın
şahitliği ve Allahın haberinden için. Ve o
kişiler, kim canavara tapmamışlardı, ne
de onun putuna tapmamışlardı, ne de
onun nişanını almamışlardı alınlarının ya
da ellerinin üzerine. İşte, onlar dirildi ve
Mesihle birlikte bin sene krallık
sürdüler. 5 Öbür ölüler o bin sene
dolmadan dirilmediler. İşte, birinci
diriliş budur. 6 Kimin payı varsa bu
birinci dirilişte, o mutlu ve kutsaldır. O
kişilerin üzerine ikinci ölümün hakkı
yoktur. Hayır, onlar Allahın ve Mesihin
kutsal hizmetçileri olacaklar ve Onunla
birlikte bin sene krallık sürecekler.
Şeytanın sonu
7

Ama ne zaman o bin sene dolacak,
Şeytan mapusundan serbest brakılacak. 8
Çıkıp dünyanın dört ucunda oturan
milletleri saptıracak, hani Gog ve
Magog'u. Öyle ki, onları muharebe için
toplayacak. Onların sayısı denizdeki
kum taneleri kadardır. 9 Ve çıkıp
dünyanın
orta
yerine
yayıldılar.
Kutsalların yerini ve sevgili kasabayı
sardılar. Ama gökten, Allahın yanından
ateş düştü ve onları yiyip bitirdi. 10
Onları saptıran Şeytan da kükürt ve
ateşle yanan göle atıldı. Canavar ve sahte
peygamber zaten oradadırlar. Ve onlara
sonsuzlara kadar çeki çektirilecek.
Ölüler davalanıyor
11
Ve büyük beyaz bir kral iskemlesi
gördüm. Onun üzerinde Oturanı da
gördüm. Yeryüzü ve gök Onun önünden
kaçtılar. Ama onlara hiç bir yer
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bulunmadı. 12 Ve ölüleri gördüm,
büyükleri de küçükleri de. Kral
iskemlesinin önünde dururdular. Ve
kitaplar açıldı. Ve gene başka bir kitap,
hani yaşam kitabı da açıldı. Ölüler de o
kitaplarda ne yazılıydı, ona göre
davalandılar. Evet, kendi yaptıklarına
göre davalandılar. 13 Deniz kendisinde
bulunan ölüleri geri çevirdi. Ölüm ve
ölüler devleti de onların içinde bulunan
ölüleri geri çevirdiler. Ve hepsi kendi
yaptıklarına göre davalandılar. 14 Ölüm
ve ölüler devleti ateş gölüne atıldılar.
İşte, ikinci ölüm budur, bu ateş gölüdür.
15
Ve bir kişinin adı o yaşam kitabında
yazılı olarak bulunmadıysa, o kişi ateş
gölüne atıldı.

5

Kral iskemlesinin üstünde Oturan da
dedi:
"Bakın! Ben herşeyi yepyeni
yapıyorum."
Ve dedi:
"Yaz! Çünkü bunlar Allahın sadikan
ve hakikat sözleridir."
6

Bölüm 21
Yeni Yeruşalim
1

Yeni bir gök ve yeni bir yer gördüm.
Çünkü birinci gök ve birinci yer yok
olmuştu. Deniz de artık yok. 2 Ve kutsal
kasabayı, hani yeni Yeruşalim'i gördüm,
nasıl gökten Allahın yanından indi.
Kocası için süslenmiş bir gelin gibi idi. 3
Kral iskemlesinden yüksek bir ses
işittim. Dedi ki,
"Bakın! Allahın evi insanların
ortasındadır.
O, onlarla birlikte oturacak. Onlar
Onun halkı olacaklar, ve Allahın
kendisi onların arasında olacak.
4
Onların gözlerinden bütün yaşları
silecek.
Ölüm de artık olmayacak.
Ve artık ne yas tutmak, ne ağlamak
ne de acılar olmayacak.
Çünkü evelki şeyler yok oldu."
422

Ve bana dedi:
"Artık tamam oldu!
Alfa ve Omega ben'im. Baş ve son
ben'im.
Kim susamışsa, ona verecem, yaşam
suyunun kaynağından bola gani
içsin.
7
İşte, kim yenerse, bu şeyleri miras
alacak.
Ben o kişinin Allahı olacam, o da
benim çocuğum olacak.
8
Ama korkak olanlar,
imansız olanlar,
iğrenç olanlar,
katillik yapanlar,
zina edenler,
büyücülükle uğraşanlar,
putlara tapanlar ve
bütün yalancılar,
evet, onların yeri ateş ve kükürtle
yanan gölde olacak. İşte, ikinci
ölüm odur."

9

O yedi melekten, hani Allahın son
belalarla dolu olan yedi tası taşıyorlar,
biri çıkıp benimle konuştu. Dedi ki,
"Buraya gel!
Ben sana gelini, hani Kuzu'nun
karısını gösterecem."
10

Beni ruhta kocaman, yüksek bir
balkana getirdi. Ve bana kutsal kasabayı,
hani gökten, Allahın yanından inen
Yeruşalim'i gösterdi. 11 Allahın şanlılığı
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ondaydı. Onun şıllaklığı çok kıymetli
taşların şıllaklığına benzerdi; sanki yeşil
kristal gibi. 12 Onun kocaman yüksek bir
duvarı, onun da oniki kapısı vardı.
Kapılarında oniki melek dururdu ve
adlar yazılıydı. Onlar da İsrail'in oniki
cinsinin adları idi: 13 gündoğusunda üç
kapı, kuzey tarafında üç kapı, güney
tarafında üç kapı, ve günbatısında üç
kapı. 14 Kasabanın duvarında oniki temel
kayası var. Onların üstünde Kuzu'nun
oniki apostolunun adları var.
15

Kim benimle konuştu, onda altından
bir ölçmek çubuğu vardı. Öyle ki,
kasabayı, onun kapılarını ve onun
duvarını ölçsün. 16 Kasaba da
dörtköşelidir: onun genişliği ve uzunluğu
aynıdır. Ve kasabayı o çubukla ölçtü:
oniki bin durak kadar idi. Evet, onun
genişliği, uzunluğu ve yüksekliği hepsi
aynıdır. 17 Duvarını da ölçtü: yüz kırk
dört adım idi (insanın ölçüsüne göre, ki
o da meleklerin ölçüsüyle bir gidiyor). 18
Duvar yeşil bir kıymetli taştan yapılma
idi. Kasaba gene saf altından, sanki
camdan idi. 19 Kasaba duvarının temel
kayaları türlü çeşit kıymetli taşlarla
süslenmişti:
birinci temel kayası yeşil idi,
ikincisi koyu mavi idi,
üçüncüsü kül rengi idi,
dördüncüsü açık yeşil idi,
20
beşincisi kahverengi idi,
altıncısı kırmızı ve beyaz idi,
yedincisi sarı ve yeşil idi,
sekizincisi renksiz idi,
dokuzuncusu sarı idi,
onuncusu yeşil ve altın idi,
onbirincisi kırmızı idi,
onikincisi mor idi.

21

Oniki kapı da oniki sedef boncuğu
idi - her bir kapı birer sedef
boncuğundan yapılma idi. Kasabanın
sokağı da saf altından, sanki renksiz
camdan idi.
22

Ama kasabada Allahevi görmedim.
Çünkü herşeyi güden Rab Allahın
kendisi, hem de Kuzu, onun Allahevi
oluyor. 23 Kasabanın ne güneşe, ne de
aya ihtiyacı var, ona aydınlık versinler.
Çünkü Allahın şanlılığı ona şafak
veriyor. Kuzu da onun lambasıdır. 24 Ve
milletler o kasabanın aydınlığında
yürüyecekler. Dünyanın kralları da kendi
şanını oraya getirecekler. 25 Ve onun
kapıları gündüz hiç kapanmayacak. Ama
orada gece zaten hiç olmayacak. 26
Milletlerin şanını ve saygınlığını oraya
getirecekler. 27 Ve mundarlık getiren
şeyler, ya da iğrenç şeyler yapan ya da
yalan söyleyen kişiler oraya asla
giremeyecekler.
Sade
kimin
adı
Kuzu'nun yaşam kitabında yazılı ise,
onlar oraya girecekler.
Bölüm 22
Yaşam suyu
1
Ve bana yaşam suyundan bir ırmak
gösterdi. Kristal gibi şıllak idi. Allahın
ve Kuzu'nun kral iskemlesinden çıkıp, 2
kasabadaki sokağın ortasında akardı.
Irmağın her iki tarafında yaşam ağacı
dururdu. O ağaç, oniki türlü yemiş
veriyor. Her bir ay için yemişini veriyor.
Ağacın yaprakları gene milletleri
şifalamak içindir. 3 Ve artık hiç bir lanet
kalmayacak. Allahın ve Kuzu'nun kral
iskemlesi o kasabanın içinde olacak.
Onun hizmetçileri de Ona hizmet
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edecekler. 4 Onun yüzünü görecekler ve
Onun adı onların alınlarında olacak. 5 Ve
gece artık olmayacak. Bir lambanın
aydınlığına, ya da güneşin aydınlığına
hiç ihtiyaçları olmayacak. Çünkü Rab
Allah onların üzerine şafak verecek. Ve
sonsuzlara kadar krallık sürecekler.
6

Ve bana dedi:
"İşte, bunlar sadikan ve hakikat
sözlerdir.
Peygamberlerde olan ruhların Allahı
Rabdır. O, kendi meleğini
gönderdi. İstiyor, hizmetçilerine
göstersin, tezlerde neler lazım
olsun."
İsa geliyor
7

"Bakın, ben çabucak geliyorum.
Ne mutlu o kişiye ki, bu kitabın
peygamberlik sözlerini tutuyor."
8

Ben Yuhanna, bu şeyleri kendim
işittim ve gördüm. Ve ne zaman bu
şeyleri işittim ve gördüm, bana bunları
gösteren meleğin ayaklarının önünde
yüzüstü düştüm.
9

Ama bana dedi:
"Sakın yapma!
Ben senin hizmetçi arkadaşınım.
Hem de senin kardeşlerinin, hani
peygamberlerin ve bu kitaptaki
sözleri tutanların hizmetçi
arkadaşıyım.
Sen Allaha tap!"
10

Ve bana dedi:
"Bu kitabın peygamberlik sözlerini
mühürleme.
Çünkü artık vakıt yakındır.
11
Haksızlık eden,
gene haksızlık etsin.
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Mundarlık yapan,
gene mundarlık yapsın.
Doğru olan,
gene doğruluk işlesin.
Kutsal olan, gene kutsal kalsın."
12

"Bakın, ben tezlerde gelecem.
Bahşişim de yanımdadır, öyle ki,
herkese yaptıklarına göre karşılık
vereyim.
13
Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu,
baş ve son ben'im.
14
Ne mutlu o kişiler, hani rubalarını
yıkamışlar.
Onların hakkı olacak yaşam ağacına.
Ve hakları olacak, kapılardan geçip
kasabaya girsinler.
15
Dışarıda kalacak o köpekler,
büyücüler, zinacılar, katiller,
putlara tapanlar ve her kim
yalanları sevip söylerse.
16
Ben, İsa, meleğimi yolladım, size bu
meselelerden için şahitlik yapsın,
öyle ki, topluluklara fayda olsun."
17

Ruh ve gelin "Gel" diyorlar, ve kim
işitirse de "Gel" desin. Kim susamışsa
gelsin. Kim isterse, yaşam suyunu bola
gani alsın.
18

Her kim bu kitabın peygamberlik
sözlerini işitirse, ona kesin olarak şunu
söyleyeyim: Eger bir kişi bunlara bir şey
katarsa, Allah da ona bu kitapta
anlatırılan belalardan katacak. 19 Eger bir
kişi
bu
peygamberlik
kitabının
sözlerinden bir şey alırsa, Allah da o
kişinin payını alacak, hani bu kitapta
yazılı olan yaşam ağacından ve kutsal
kasabadan.
20

Bu meselelere şahitlik yapan Kişi,
"Evet, ben tezlerde gelecem." diyor.
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Amin, gel Rab İsa!
21

Rab İsa'nın merhameti hepinizle
birlikte olsun.

