İncil İndirme Dosyası
Tevrat, Zebur ve İncil’den seçilmiş Hikâyeler
Kutsal Kitap
Tevrat, Zebur ve İncil Tanrı’nın sözleridir ve günlük olarak milyonlarca insanın hayatını
değiştirmektedirler. Bu yazıcı dostu hikâyeler, size Tanrı'nın Hikâyesi hakkında genel bir bakış açısı
verecektir. Kusursuz Bir Başlangıç, Trajik Bir Bozuluş, Hiç Umut Yok, Tanrı’nın Bağışlama Planı ve
Sonsuza Kadar Sürecek Mutluluk kaynaklarını derleyen: www.journeytotruth.tv

Hikâyeler nasıl okunur?
Buradaki videolar Tanrı’nın sözlerini nasıl okumanız gerektiği hakkında yardımcı olacak yararlı
araçlardır. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz fakat arkadaşlarınızla yapmanız daha da iyi olacaktır.
* Dua- Tanrı’dan sözlerinize yardımcı olmasını dileyin.
* Hikâyeleri 2-3 kere okumak
* Hikâyeleri kendi sözlerinizle özetlemek
* Tartışma
1- Sizi bu hikâyede en çok şaşırtan ne oldu?
2- Bu hikâyede Tanrı hakkında neler görüyoruz?
3- Bu hikâyede insanların neler yaptığı hakkında neler görüyoruz?
4- Bu hafta öğrendiklerimizi hayatımıza nasıl uygulayabiliriz?
5- Bu hikâyeyi bu hafta kiminle paylaşacaksınız?
Birbiriniz için dua edin.
6Sonraki hafta, kutsal yazılara göre yapmaya karar verdikleri şeyleri yapıp yapmadıkları ve hikâyeyi
kimlerle paylaştıklarını sormakla başlayabilirsiniz. Ne kadar çok okursanız, o kadar çok Tanrı'ya
ibadet etmek istersiniz. Dua etmek ve Tanrı’ya ilahiler söylemek için zaman ayırın. Youtube ibadet
şarkıları için harika bir kaynaktır. Gerçeğe Yolculuk logolarındaki sayılar, o temaya veya hikâyenin
ilgili bölümüne karşılık gelir.
•

Hikâyeler
Kusursuz Bir Başlangıç
1. Yaratılış
Trajik Bozuluş
2. Adem ve Havva’nın Düşüşü
Tanrı’nın Kefaret ve Kurtuluş Planı
3. İbrahim’in İmanı
4. Musa ve Fısıh
5. Kurtarıcı Hakkında Kehanetler
6. İsa Mesih’in Doğuşu
7. Felçli Adamın İyileştirilmesi
8. Çarmıha Gerilme
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9. Diriliş
Sonsuza Kadar Sürecek Mutluluk
10. Yeniden Doğuş ve Kurtuluş
11. Vaftiz ve Tövbe
12. Sonsuz Yaşam
13. Rabbin Sofrası ve Dua
14. Büyüyen Tanrı’nın Krallığı
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Kusursuz Bir Başlangıç
1. Yaratılış
Bölüm 1
1 Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı.
2 Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin

karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın Ruhu
suların üzerinde dalgalanıyordu.
3 Tanrı, "Işık olsun" diye buyurdu ve ışık oldu.
4 Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı.
5 Işığa "Gündüz", karanlığa "Gece" adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ilk gün
oluştu.
6 Tanrı, "Suların ortasında bir kubbe olsun, suları birbirinden ayırsın" diye buyurdu.
7 Ve öyle oldu. Tanrı gökkubbeyi yarattı. Kubbenin altındaki suları üstündeki sulardan
ayırdı.
8 Kubbeye "Gök" adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ikinci gün oluştu.
9 Tanrı, "Göğün altındaki sular bir yere toplansın, kuru toprak görünsün" diye
buyurdu ve öyle oldu.
10 Kuru alana "Kara", toplanan sulara "Deniz" adını verdi. Tanrı bunun iyi olduğunu
gördü.
11 Tanrı, "Yeryüzü bitkiler, tohum veren otlar, türüne göre tohumu meyvesinde
bulunan meyve ağaçları üretsin" diye buyurdu ve öyle oldu.
12 Yeryüzü bitkiler, türüne göre tohum veren otlar, tohumu meyvesinde bulunan
meyve ağaçları yetiştirdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü.
13 Akşam oldu, sabah oldu ve üçüncü gün oluştu.
14 Tanrı şöyle buyurdu: "Gökkubbede gündüzü geceden ayıracak, yeryüzünü
aydınlatacak ışıklar olsun. Belirtileri, mevsimleri, günleri, yılları göstersin." Ve öyle
oldu.
15 (SEE 1:14)
16 Tanrı büyüğü gündüze, küçüğü geceye egemen olacak iki büyük ışığı ve yıldızları
yarattı.
17 Yeryüzünü aydınlatmak, gündüze ve geceye egemen olmak, ışığı karanlıktan
ayırmak için onları gökkubbeye yerleştirdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü.
18 (SEE 1:17)
19 Akşam oldu, sabah oldu ve dördüncü gün oluştu.
20 Tanrı, "Sular canlı yaratıklarla dolup taşsın, yeryüzünün üzerinde, gökte kuşlar
uçuşsun" diye buyurdu.
21 Tanrı büyük deniz canavarlarını, sularda kaynaşan canlıları ve uçan çeşitli varlıkları
yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü.
22 Tanrı, "Verimli olun, çoğalın, denizleri doldurun, yeryüzünde kuşlar çoğalsın"
diyerek onları kutsadı.
23 Akşam oldu, sabah oldu ve beşinci gün oluştu.
24 Tanrı, "Yeryüzü çeşit çeşit canlı yaratık, evcil ve yabanıl hayvan, sürüngen
türetsin" diye buyurdu. Ve öyle oldu.
25 Tanrı çeşit çeşit yabanıl hayvan, evcil hayvan, sürüngen yarattı. Bunun iyi
olduğunu gördü.
26 Tanrı, "İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım" dedi, "Denizdeki
balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne
egemen olsun."
27 Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu.
İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı.
28 Onları kutsayarak, "Verimli olun, çoğalın" dedi, "Yeryüzünü doldurun ve
denetiminize alın; denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün
canlılara egemen olun.
Videoları izlemek için www.journeytotruth.tv adresini ziyaret edebilirsiniz.
Copyright © 1989 Used by permission. All rights reserved worldwide.

| Scripture taken from the Holy Bible, KİTAP,

29 İşte

yeryüzünde tohum veren her otu, tohumu meyvesinde bulunan her meyve
ağacını size veriyorum. Bunlar size yiyecek olacak.
30 Yabanıl hayvanlara, gökteki kuşlara, sürüngenlere -soluk alıp veren bütün
hayvanlara- yiyecek olarak yeşil otları veriyorum." Ve öyle oldu.
31 Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah
oldu ve altıncı gün oluştu.
Bölüm 2
1 Gök ve yer bütün öğeleriyle tamamlandı.
2 Yedinci güne gelindiğinde Tanrı yapmakta

olduğu işi bitirdi. Yaptığı işten o gün
dinlendi.
3 Yedinci günü kutsadı. Onu kutsal bir gün olarak belirledi. Çünkü Tanrı o gün
yaptığı, Yarattığı bütün işi bitirip dinlendi.
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Trajik Bozuluş
2. Adem ve Havva’nın Düşüşü
YARATILIŞ 2-3
15 RAB Tanrı Aden bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem'i oraya koydu.
16 Ona, "Bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin" diye buyurdu,
17 "Ama iyiyle kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle
ölürsün."
18 Sonra, "Adem'in yalnız kalması iyi değil" dedi, "Ona uygun bir Yardımcı
Yaratacağım."
19 RAB Tanrı yerdeki hayvanların, gökteki kuşların tümünü topraktan Yar.atmıştı.
Onlara ne ad vereceğini görmek için hepsini Adem'e getirdi. Adem her birine ne ad
verdiyse, o canlı o adla anıldı.
20 Adem bütün evcil ve yabanıl hayvanlara, gökte uçan kuşlara ad koydu. Ama
kendisi için uygun bir Yardımcı bulunmadı.
21 RAB Tanrı Adem'e derin bir uyku verdi. Adem uyurken, RAB Tanrı onun kaburga
kemiklerinden birini alıp yerini etle kapadı.
22 Adem'den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın Yar.atarak onu Adem'e getirdi.
23 Adem, "İşte, bu benim kemiklerimden alınmış kemik, Etimden alınmış ettir" dedi,
"Ona 'Kadın denilecek, Çünkü o adamdan alındı."
24 Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden
olacak.
25 Adem de karısı da çıplaktılar, henüz utanç nedir bilmiyorlardı.
3
BÖLÜM 3
1 RAB Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına, "Tanrı
gerçekten, 'Bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin' dedi mi?" diye sordu.
2 Kadın, "Bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz" diye yanıtladı,
3 "Ama Tanrı, 'Bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın;
yoksa ölürsünüz' dedi."
4 Yılan, "Kesinlikle ölmezsiniz" dedi,
5 "Çünkü Tanrı biliyor ki, o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyiyle
kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız."
6 Kadın ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici
olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi, o da yedi.
7 İkisinin de gözleri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları
dikip kendilerine önlük yaptılar.
8 Derken, günün serinliğinde bahçede yürüyen RAB Tanrı'nın sesini duydular.
O'ndan kaçıp ağaçların arasına gizlendiler.
9 RAB Tanrı Adem'e, "Neredesin?" diye seslendi.
10 Adem, "Bahçede sesini duyunca korktum. Çünkü çıplaktım, bu yüzden
gizlendim" dedi.
11 RAB Tanrı, "Çıplak olduğunu sana kim söyledi?" diye sordu, "Sana meyvesini
yeme dediğim ağaçtan mı yedin?"
12 Adem, "Yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi, ben de yedim"
diye yanıtladı.
13 RAB Tanrı kadına, "Nedir bu yaptığın?" diye sordu. Kadın, "Yılan beni aldattı, o
yüzden yedim" diye karşılık verdi.
14 Bunun üzerine RAB Tanrı yılana, "Bu yaptığından ötürü Bütün evcil ve yabanıl
hayvanların En lanetlisi sen olacaksın" dedi, "Karnının üzerinde sürünecek, Yaşamın
boyunca toprak yiyeceksin.
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15 Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu Birbirinize düşman edeceğim. Onun
soyu senin başını ezecek, Sen onun topuğuna saldıracaksın."
16 RAB Tanrı kadına, "Çocuk doğururken sana Çok acı çektireceğim" dedi, "Ağrı
çekerek doğum yapacaksın. Kocana istek duyacaksın, Seni o yönetecek."
17 RAB Tanrı Adem'e, "Karının sözünü dinlediğin ve sana, Meyvesini yeme dediğim
ağaçtan yediğin için Toprak senin yüzünden lanetlendi" dedi, "Yaşam boyu emek
vermeden yiyecekbulamayacaksın.
18 Toprak sana diken ve çalı verecek, Yaban otu yiyeceksin.
19 Toprağa dönünceye dek Ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Çünkü
topraksın, topraktan yaratıldın Ve yine toprağa döneceksin."
20 Adem karısına Havva adını verdi. Çünkü o bütün insanların annesiydi.
21 RAB Tanrı Adem'le karısı için deriden giysiler yaptı, onları giydirdi.
22 Sonra, "Adem iyiyle kötüyü bilmekle bizlerden biri gibi oldu" dedi, "Artık yaşam
ağacına uzanıp meyve almasına, yiyip ölümsüz olmasına izin verilmemeli."
23 Böylece RAB Tanrı, yaratılmış olduğu toprağı işlemek üzere Adem'i Aden
bahçesinden çıkardı.
24 Onu kovdu. Yaşam ağacının yolunu denetlemek için de Aden bahçesinin
doğusuna Keruvlar ve her yana dönen alevli bir kılıç yerleştirdi.
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Tanrı’nın Kefaret ve Kurtuluş Planı
3. İbrahim’in İmanı
YARATILIŞ 15 & 22

1 Bundan sonra RAB bir görümde
Avram'a, "Korkma, Avram" diye seslendi,
"Senin kalkanın benim. Ödülün çok büyük
olacak."
2 Avram, "Ey Egemen RAB, bana ne
vereceksin?" dedi, "Çocuk sahibi
olamadım. Evim Şamlı Eliezer'e kalacak.
3 Bana çocuk vermediğin için evimdeki
bir uşak mirasçım olacak."
4 RAB yine seslendi: "O mirasçın
olmayacak, öz çocuğun mirasçın olacak."
5 Sonra Avram'ı dışarı çıkararak, "Göklere
bak" dedi, "Yıldızları sayabilir misin? İşte,
soyun o kadar çok olacak."
6 Avram RAB'be iman etti, RAB bunu ona
doğruluk saydı.
BÖLÜM 22
1 Daha sonra Tanrı İbrahim'i denedi.
"İbrahim!" diye seslendi. İbrahim,
"Buradayım!" dedi.
2 Tanrı, "İshak'ı, sevdiğin biricik oğlunu al,
Moriya bölgesine git" dedi, "Orada sana
göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık
sunu* olarak sun."
3 İbrahim sabah erkenden kalktı, eşeğine
palan vurdu. Yanına uşaklarından ikisini
ve oğlu İshak'ı aldı. Yakmalık sunu için
odun yardıktan sonra, Tanrı'nın kendisine
belirttiği yere doğru yola çıktı.
4 Üçüncü gün gideceği yeri uzaktan
gördü.
5 Uşaklarına, "Siz burada, eşeğin yanında
kalın" dedi, "Tapınmak için oğlumla birlikte
oraya gidip döneceğiz."
6 Yakmalık sunu için yardığı odunları oğlu
İshak'a yükledi. Ateşi ve bıçağı kendisi
aldı. Birlikte giderlerken İshak İbrahim'e,
"Baba!" dedi. İbrahim, "Evet, oğlum!" diye
yanıtladı. İshak, "Ateşle odun burada,
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ama yakmalık sunu kuzusu nerede?" diye
sordu.
7 (SEE 22:6)
8 İbrahim, "Oğlum, yakmalık sunu için
kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak" dedi.
İkisi birlikte yürümeye devam ettiler.
9 Tanrı'nın kendisine belirttiği yere
varınca İbrahim bir sunak yaptı, üzerine
odun dizdi. Oğlu İshak'ı bağlayıp
sunaktaki odunların üzerine yatırdı.
10 Onu boğazlamak için uzanıp bıçağı
aldı.
11 Ama RAB'bin meleği göklerden,
"İbrahim, İbrahim!" diye seslendi. İbrahim,
"İşte buradayım!" diye karşılık verdi.
12 Melek, "Çocuğa dokunma" dedi, "Ona
hiçbir şey yapma. Şimdi Tanrı'dan
korktuğunu anladım, biricik oğlunu
benden esirgemedin."
13 İbrahim çevresine bakınca, boynuzları
sık çalılara takılmış bir koç gördü. Gidip
koçu getirdi. Oğlunun yerine onu yakmalık
sunu olarak sundu.
14 Oraya "RAB sağlar" adını verdi.
"RAB'bin dağında sağlanacaktır" sözü bu
yüzden bugün de söyleniyor.
15 RAB'bin meleği göklerden İbrahim'e
ikinci kez seslendi:
16 "RAB diyor ki, kendi üzerime ant
içiyorum. Bunu yaptığın için, biricik oğlunu
esirgemediğin için
17 seni fazlasıyla kutsayacağım; soyunu
göklerin yıldızları, kıyıların kumu kadar
çoğaltacağım. Soyun düşmanlarının
kentlerini mülk edinecek.
18 Soyunun aracılığıyla yeryüzündeki
bütün uluslar kutsanacak. Çünkü sözümü
dinledin."
19 Sonra İbrahim uşaklarının yanına
döndü. Birlikte yola çıkıp Beer-Şeva'ya
gittiler. İbrahim Beer-Şeva'da kaldı.
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Tanrı’nın Kefaret ve
Kurtuluş Planı
4. Musa ve Fısıh

MISIR'DAN ÇIKIŞ 3, 11 & 12

BÖLÜM 3
1 Musa kayınbabası Midyanlı Kâhin Yitro'nun sürüsünü güdüyordu. Sürüyü çölün batısına
sürdü ve Tanrı Dağı'na, Horev'e vardı.
2 RAB'bin meleği bir çalıdan yükselen alevlerin içinde ona göründü. Musa baktı, çalı yanıyor,
ama tükenmiyor.
3 "Çok garip" diye düşündü, "Gidip bir bakayım, çalı neden tükenmiyor!"
4 RAB Tanrı Musa'nın yaklaştığını görünce, çalının içinden, "Musa, Musa!" diye seslendi.
Musa, "Buyur!" diye yanıtladı.
5 Tanrı, "Fazla yaklaşma" dedi, "Çarıklarını çıkar. Çünkü bastığın yer kutsal topraktır.
6 Ben babanın Tanrısı, İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un Tanrısı'yım." Musa
yüzünü kapadı, çünkü Tanrı'ya bakmaya korkuyordu.
7 RAB, "Halkımın Mısır'da çektiği sıkıntıyı yakından gördüm" dedi, "Angaryacılar yüzünden
ettikleri feryadı duydum. Acılarını biliyorum.
8 Bu yüzden onları Mısırlılar'ın elinden kurtarmak için geldim. O ülkeden çıkarıp geniş ve
verimli topraklara, süt ve bal akan ülkeye, Kenan, Hitit*, Amor, Periz, Hiv ve Yevus
topraklarına götüreceğim.
9 İsrailliler'in feryadı bana erişti. Mısırlılar'ın onlara yapmakta olduğu baskıyı görüyorum.
10 ªimdi gel, halkım İsrail'i Mısır'dan çıkarmak için seni firavuna göndereyim."
11 Musa, "Ben kimim ki firavuna gidip İsrailliler'i Mısır'dan çıkarayım?" diye karşılık verdi.
BÖLÜM 11
1 RAB Musa'ya, "Firavunun ve Mısır'ın başına bir bela daha getireceğim" dedi, "O zaman
gitmenize izin verecek, sizi buradan adeta kovacak.
2 Halkına söyle, kadın erkek herkes komşusundan altın, gümüş eşya istesin."
3 RAB İsrail halkının Mısırlılar'ın gözünde lütuf bulmasını sağladı. Musa da Mısır'da, firavunun
görevlilerinin ve halkın gözünde çok büyüdü.
4 Musa firavuna şöyle dedi: "RAB diyor ki, 'Gece yarısı Mısır'ı boydan boya geçeceğim.
5 Tahtında oturan firavunun ilk çocuğundan, değirmendeki kadın kölenin ilk çocuğuna kadar,
hayvanlar dahil Mısır'daki bütün ilk doğanlar ölecek.
6 Bütün Mısır'da benzeri ne görülmüş, ne de görülecek büyük bir feryat kopacak.
7 İsrailliler'e ya da hayvanlarına bir köpek bile havlamayacak.' O zaman RAB'bin İsrailliler'le
Mısırlılar'a nasıl farklı davrandığını anlayacaksınız.
8 Bu görevlilerinin hepsi gelip önümde eğilecek, 'Sen ve seni izleyenler, gidin!' diyecekler.
Ondan sonra gideceğim." Musa firavunun yanından büyük bir öfkeyle ayrıldı.
9 RAB Musa'ya, "Mısır'da şaşılası işlerim çoğalsın diye firavun sizi dinlemeyecek" demişti.
10 Musa'yla Harun firavunun önünde bütün bu şaşılası işleri yaptılar. Ama RAB firavunu inatçı
yaptı. Firavun İsrailliler'i ülkesinden salıvermedi.
BÖLÜM 12
1 RAB Mısır'da Musa'yla Harun'a, "Bu ay sizin için ilk ay*, yılın ilk ayı olacak" dedi,
2 (SEE 12:1)
3 "Bütün İsrail topluluğuna bildirin: Bu ayın onunda herkes ailesine göre kendi ev halkına birer
kuzu alacak.
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4 Eğer bir kuzu*ff* bir aileye çok geliyorsa, aile bireylerinin sayısı ve herkesin yiyeceği miktar
hesaplanacak ve aile kuzuyu*ff* en yakın komşusuyla paylaşabilecek.
5 Koyun ya da keçilerden seçeceğiniz hayvan kusursuz, erkek ve bir yaşında olmalı.
6 Ayın on dördüne kadar ona bakacaksınız. O akşamüstü bütün İsrail topluluğu hayvanları
boğazlayacak.
7 Hayvanın kanını alıp, etin yeneceği evin yan ve üst kapı sövelerine sürecekler.
8 O gece ateşte kızartılmış et mayasız ekmek ve acı otlarla yenmelidir.
9 Eti çiğ veya haşlanmış olarak değil, başı, bacakları, bağırsakları ve işkembesiyle birlikte
kızartarak yiyeceksiniz.
10 Sabaha kadar bitirmelisiniz. Artakalan olursa, sabah ateşte yakacaksınız.
11 Eti şöyle yemelisiniz: Beliniz kuşanmış, çarıklarınız ayağınızda, değneğiniz elinizde olmalı.
Eti çabuk yemelisiniz. Bu RAB'bin Fısıh* kurbanıdır.
12 "O gece Mısır'dan geçeceğim. Hem insanların hem de hayvanların bütün ilk doğanlarını
öldüreceğim. Mısır'ın bütün ilahlarını yargılayacağım. Ben RAB'bim.
13 Bulunduğunuz evlerin üzerindeki kan sizin için belirti olacak. Kanı görünce üzerinizden
geçeceğim. Mısır'ı cezalandırırken ölüm saçan size hiçbir zarar vermeyecek.
14 Bu gün sizin için anma günü olacak. Bu günü RAB'bin bayramı olarak kutlayacaksınız.
Gelecek kuşaklarınız boyunca sürekli bir kural olarak bu günü kutlayacaksınız."
15 "Yedi gün mayasız ekmek yiyeceksiniz. İlk gün evlerinizden mayayı kaldıracaksınız. Kim bu
yedi gün içinde mayalı bir şey yerse, İsrail'den atılacaktır.
16 Birinci ve yedinci günler kutsal toplantı yapacaksınız. O günler hiçbir iş yapılmayacak.
Herkes yalnız kendi yiyeceğini hazırlayacak.
17 Mayasız Ekmek Bayramı'nı* kutlayacaksınız, çünkü sizi ordular halinde o gün Mısır'dan
çıkardım. Bu günü kalıcı bir kural olarak kuşaklarınız boyunca kutlayacaksınız.
18 Birinci ayın* on dördüncü gününün akşamından yirmi birinci gününün akşamına kadar
mayasız ekmek yiyeceksiniz.
19 Evlerinizde yedi gün maya bulunmayacak. Mayalı bir şey yiyen yerli yabancı herkes İsrail
topluluğundan atılacaktır.
20 Mayalı bir şey yemeyeceksiniz. Yaşadığınız her yerde mayasız ekmek yiyeceksiniz."
21 Musa İsrail'in bütün ileri gelenlerini çağırtarak onlara şöyle dedi: "Hemen gidin, aileleriniz
için kendinize davarlar seçip Fısıh* kurbanı olarak boğazlayın.
22 Bir demet mercanköşkotu alın, leğendeki kana batırıp kanı kapılarınızın yan ve üst
sövelerine sürün. Sabaha kadar kimse evinden çıkmasın.
23 RAB Mısırlılar'ı öldürmek için gelecek, kapılarınızın yan ve üst sövelerindeki kanı görünce
üzerinden geçecek, ölüm saçanın evlerinize girip sizi öldürmesine izin vermeyecek.
24 "Sen ve çocukların kalıcı bir kural olarak bu olayı kutlayacaksınız.
25 RAB'bin size söz verdiği topraklara girdiğiniz zaman bu töreye uyacaksınız.
26 Çocuklarınız size, 'Bu törenin anlamı nedir?' diye sorduklarında,
27 'Bu RAB'bin Fısıh kurbanıdır' diyeceksiniz, 'Çünkü RAB Mısırlılar'ı öldürürken evlerimizin
üzerinden geçerek bizi bağışladı.'" İsrailliler eğilip tapındılar.
28 Sonra gidip RAB'bin Musa'yla Harun'a verdiği buyruğu eksiksiz uyguladılar.
29 Gece yarısı RAB tahtında oturan firavunun ilk çocuğundan zindandaki tutsağın ilk
çocuğuna kadar Mısır'daki bütün insanların ve hayvanların ilk doğanlarını öldürdü.
30 O gece firavunla görevlileri ve bütün Mısırlılar uyandı. Büyük feryat koptu. Çünkü ölüsü
olmayan ev yoktu.
31 Aynı gece firavun Musa'yla Harun'u çağırttı ve, "Kalkın!" dedi, "Siz ve İsrailliler halkımın
arasından çıkıp gidin, istediğiniz gibi RAB'be tapın.
32 Dediğiniz gibi davarlarınızı, sığırlarınızı da alın götürün. Beni de kutsayın!"
33 İsrailliler'in ülkeyi hemen terk etmesi için Mısırlılar diretti. "Yoksa hepimiz öleceğiz!"
diyorlardı.
34 Böylece halk mayası henüz katılmamış hamurunu aldı, giysilere sarılı hamur teknelerini
omuzlarında taşıdı.
35 İsrailliler Musa'nın dediğini yapmış, Mısırlılar'dan altın, gümüş eşya ve giysi istemişlerdi.
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36 RAB İsrailliler'in Mısırlılar'ın gözünde lütuf bulmasını sağladı. Mısırlılar onlara istediklerini
verdiler. Böylece İsrailliler onları soydular.
37 İsrailliler kadın ve çocukların dışında altı yüz bin kadar erkekle yaya olarak Ramses'ten
Sukkot'a doğru yola çıktılar.
38 Daha pek çok kişi de onlarla birlikte gitti. Yanlarında çok sayıda davar ve sığır vardı.
39 Mısır'dan getirdikleri hamurla mayasız pide pişirdiler. Maya yoktu. Çünkü Mısır'dan
kovulmuşlar, kendilerine azık hazırlayacak zaman bulamamışlardı.
40 İsrailliler Mısır'da dört yüz otuz yıl yaşadı.
41 Dört yüz otuz yılın sonuncu günü RAB'bin halkı ordular halinde Mısır'ı terk etti.
42 O gece RAB İsrailliler'i Mısır'dan çıkarmak için sürekli bekledi. İsrailliler de kuşaklar
boyunca aynı gece RAB'bi yüceltmek için uyanık olmalıdır.
43 RAB Musa'yla Harun'a şöyle dedi: "Fısıh Bayramı'nın* kuralları şunlardır: Hiçbir yabancı
Fısıh* etini yemeyecek.
44 Ama satın aldığınız köleler sünnet edildikten sonra ondan yiyebilir.
45 Konuklar ve ücretli işçiler ondan yemeyecek.
46 Fısıh eti evde yenmeli, evin dışına çıkarılmamalı. Kemikleri kırmayacaksınız.
47 Bütün İsrail topluluğu Fısıh Bayramı'nı kutlayacak.
48 Yanınızdaki yabancı bir konuk RAB'bin Fısıh Bayramı'nı kutlamak isterse, önce evindeki
bütün erkekler sünnet edilmeli; sonra yerel halktan biri gibi İsrail halkına katılıp bayramı
kutlayabilir. Ama sünnetsiz* biri Fısıh etini yemeyecektir.
49 Ülkede doğan için de, aranızda yaşayan yabancı için de aynı kural geçerlidir."
50 İsrailliler RAB'bin Musa'yla Harun'a verdiği buyruğu eksiksiz yerine getirdiler.
51 O gün RAB İsrailliler'i ordular halinde Mısır'dan çıkardı.
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Tanrı’nın Kefaret ve Kurtuluş Planı
5. Kurtarıcı Hakkında Kehanetler
YEŞAYA 53
BÖLÜM 53
1 Verdiğimiz habere kim inandı? RAB'bin gücü kime açıklandı?
2 O RAB'bin önünde bir fidan gibi, Kurak yerdeki kök gibi büyüdü. Bakılacak biçimden, güzellikten
yoksundu. Gönlümüzü çeken bir görünüşü de yoktu.
3 İnsanlarca hor görüldü, Yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz
çevirdiği biri gibi hor görüldü, Ona değer vermedik.
4 Aslında hastalıklarımızı o üstlendi, Acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını,
Vurulup ezildiğini sandık.
5 Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi, Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti.
Esenliğimiz için gerekli olan ceza Ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.
6 Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık, Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de RAB hepimizin
cezasını ona yükledi.
7 O baskı görüp eziyet çektiyse de Ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, Kırkıcıların önünde
sessizce duran koyun gibi Açmadı ağzını.
8 Acımasızca yargılanıp ölüme götürüldü. Halkımın isyanı ve hak ettiği ceza yüzünden Yaşayanlar
diyarından atıldı. Onun kuşağından bunu düşünen oldu mu?
9 Şiddete başvurmadığı, Ağzından hileli söz çıkmadığı halde, Ona kötülerin yanında bir mezar verildi,
Ama öldüğünde zenginin yanındaydı.
10 Ne var ki, RAB onun ezilmesini uygun gördü, Acı çekmesini istedi. Canını suç sunusu* olarak
sunarsa Soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. RAB'bin istemi onun aracılığıyla
gerçekleşecek.
11 Canını feda ettiği için Gördükleriyle hoşnut olacak. RAB'bin doğru kulu, kendisini kabul eden
birçoklarını aklayacak. Çünkü onların suçlarını o üstlendi.
12 Bundan dolayı ona ünlüler arasında bir pay vereceğim, Ganimeti güçlülerle paylaşacak. Çünkü
canını feda etti, başkaldıranlarla bir sayıldı. Pek çoklarının günahını o üzerine aldı, Başkaldıranlar için de
yalvardı.
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6. İsa Mesih’in Doğuşu.
Luka 1 & 2.

26 Elizabet'in hamileliğinin altıncı
ayında Tanrı, Melek Cebrail'i
Celile'de bulunan Nasıra adlı kente,
Davut'un soyundan Yusuf adındaki
adamla nişanlı kıza gönderdi. Kızın
adı Meryem'di.
27 (SEE 1:26)
28 Onun yanına giren melek,
"Selam, ey Tanrı'nın lütfuna erişen
kız! Rab seninledir" dedi.
29 Söylenenlere çok şaşıran
Meryem, bu selamın ne anlama
gelebileceğini düşünmeye başladı.
30 Ama melek ona, "Korkma
Meryem" dedi, "Sen Tanrı'nın
lütfuna eriştin.
31 Bak, gebe kalıp bir oğul
doğuracak, adını İsa koyacaksın.
32 O büyük olacak, kendisine
'Yüceler Yücesi'nin Oğlu' denecek.
Rab Tanrı O'na, atası Davut'un
tahtını verecek.
33 O da sonsuza dek Yakup'un
soyu üzerinde egemenlik sürecek,
egemenliğinin sonu
gelmeyecektir."
34 Meryem meleğe, "Bu nasıl olur?
Ben erkeğe varmadım ki" dedi.
35 Melek ona şöyle yanıt verdi:
"Kutsal Ruh senin üzerine gelecek,
Yüceler Yücesi'nin gücü sana
gölge salacak. Bunun için doğacak
olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.
36 Bak, senin akrabalarından
Elizabet de yaşlılığında bir oğula
gebe kaldı. Kısır bilinen bu kadın
şimdi altıncı ayındadır.
37 Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir
şey yoktur."
38 "Ben Rab'bin kuluyum" dedi
Meryem, "Bana dediğin gibi olsun."
Bundan sonar melek onun
yanından ayrıldı.
BÖLÜM 2

1 O günlerde Sezar* Avgustus
bütün Roma dünyasında bir nüfus
sayımının yapılması için buyruk
çıkardı.
2 Bu ilk sayım, Kirinius'un Suriye
valiliği zamanında yapıldı.
3 Herkes yazılmak için kendi
kentine gitti.
4 Böylece Yusuf da, Davut'un
soyundan ve torunlarından olduğu
için Celile'nin Nasıra Kenti'nden
Yahudiye bölgesine, Davut'un kenti
Beytlehem'e gitti.
5 Orada, hamile olan nişanlısı
Meryem'le birlikte yazılacaktı.
6 Onlar oradayken, Meryem'in
doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu
doğurdu. Onu kundağa sarıp bir
yemliğe yatırdı. Çünkü handa yer
yoktu.
7 (SEE 2:6)
8 Aynı yörede, sürülerinin yanında
nöbet tutarak geceyi kırlarda
geçiren çobanlar vardı.
9 Rab'bin bir meleği onlara
göründü ve Rab'bin görkemi
çevrelerini aydınlattı. Büyük bir
korkuya kapıldılar.
10 Melek onlara, "Korkmayın!"
dedi. "Size, bütün halkı çok
sevindirecek bir haber
müjdeliyorum: Bugün size,
Davut'un kentinde bir Kurtarıcı
doğdu. Bu, Rab olan Mesih'tir*.
11 (SEE 2:10)
12 İşte size bir işaret: Kundağa
sarılmış ve yemlikte yatan bir
bebek bulacaksınız."
13 Birdenbire meleğin yanında,
göksel ordulardan oluşan büyük bir
topluluk belirdi. Tanrı'yı överek, "En
yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun,
Yeryüzünde O'nun hoşnut kaldığı
insanlara Esenlik olsun!" dediler.
14 (SEE 2:13)
15 Melekler yanlarından ayrılıp
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göğe çekildikten sonra çobanlar
birbirlerine, "Haydi, Beytlehem'e
gidelim, Rab'bin bize bildirdiği bu
olayı görelim" dediler.
16 Aceleyle gidip Meryem'le
Yusuf'u ve yemlikte yatan bebeği
buldular.
17 Onları görünce, çocukla ilgili
kendilerine anlatılanları bildirdiler.
18 Bunu duyanların hepsi,

çobanların söylediklerine şaşıp
kaldılar.
19 Meryem ise bütün bu sözleri
derin derin düşünerek yüreğinde
saklıyordu.
20 Çobanlar, işitip gördüklerinin
tümü için Tanrı'yı yüceltip överek
geri döndüler. Her şeyi, kendilerine
anlatıldığı gibi bulmuşlardı.
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7. Felçli Adamın İyileştirilmesi
Markos 2

BÖLÜM 2
1 Birkaç gün sonra İsa tekrar Kefarnahum'a geldiğinde, evde olduğu
duyuldu.
2 O kadar çok insan toplandı ki, artık kapının önünde bile duracak yer
kalmamıştı. İsa onlara Tanrı sözünü anlatıyordu.
3 Bu arada O'na dört kişinin taşıdığı felçli bir adamı getirdiler.
4 Kalabalıktan O'na yaklaşamadıkları için, bulunduğu yerin üzerindeki damı
delip açarak felçliyi üstünde yattığı şilteyle birlikte aşağı indirdiler.
5 İsa onların imanını görünce felçliye, "Oğlum, günahların bağışlandı" dedi.
6 Orada oturan bazı din bilginleri ise içlerinden şöyle düşündüler: "Bu adam
neden böyle konuşuyor? Tanrı'ya küfrediyor! Tanrı'dan başka kim günahları
bağışlayabilir?"
7 (SEE 2:6)
8 Akıllarından geçeni hemen ruhunda sezen İsa onlara, "Aklınızdan neden
böyle şeyler geçiriyorsunuz?" dedi.
9 "Hangisi daha kolay, felçliye, `Günahların bağışlandı' demek mi, yoksa,
'Kalk, şilteni topla, yürü' demek mi?
10 Ne var ki, İnsanoğlu'nun* yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip
olduğunu bilesiniz diye..." Sonra felçliye, "Sana söylüyorum, kalk, şilteni
topla, evine git!" dedi.
11 (SEE 2:10)
12 Adam kalktı, hemen şiltesini topladı, hepsinin gözü önünde çıkıp gitti.
Herkes şaşakalmıştı. Tanrı'yı övüyorlar, "Böylesini hiç görmemiştik"
diyorlardı.
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8. Çarmıha Gerilme
Markos 14 & 15

32 Sonra Getsemani denilen yere geldiler.
İsa öğrencilerine, "Ben dua ederken siz
burada oturun" dedi.
33 Petrus'u, Yakup'u ve Yuhanna'yı yanına
aldı. Hüzünlenmeye ve ağır bir sıkıntı
duymaya başlamıştı.
34 Onlara, "Ölesiye kederliyim" dedi.
"Burada kalın, uyanık durun."
35 Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua
etmeye başladı. "Mümkünse o saati
yaşamayayım" dedi.
36 "Abba, Baba, senin için her şey mümkün,
bu kâseyi* benden uzaklaştır. Ama benim
değil, senin istediğin olsun."
37 Öğrencilerinin yanına döndüğünde onları
uyumuş buldu. Petrus'a, "Simun" dedi,
"Uyuyor musun? Bir saat uyanık kalamadın
mı?
38 Uyanık durup dua edin ki,
ayartılmayasınız. Ruh isteklidir, ama beden
güçsüzdür."
39 Yine uzaklaştı, aynı sözleri tekrarlayarak
dua etti.
40 Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş
buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık
çökmüştü. İsa'ya ne diyeceklerini
bilemiyorlardı.
41 İsa üçüncü kez yanlarına döndü, "Hâlâ
uyuyor, dinleniyor musunuz?" dedi. "Yeter!
Saat geldi. İşte İnsanoğlu* günahkârların
eline veriliyor.
42 Kalkın, gidelim. İşte bana ihanet eden
geldi!"
43 Tam o anda, İsa daha konuşurken,
Onikiler'den* biri olan Yahuda çıkageldi.
Yanında başkâhinler, din bilginleri ve ileri
gelenler tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı
bir kalabalık vardı.
44 İsa'ya ihanet eden Yahuda, "Kimi
öpersem, İsa O'dur. O'nu tutuklayın,
güvenlik altına alıp götürün" diye onlarla
sözleşmişti.
45 Gelir gelmez İsa'ya yaklaştı, "Rabbî*"
diyerek O'nu öptü.
46 Onlar da İsa'yı yakalayıp tutukladılar.
47 İsa'nın yanında bulunanlardan biri kılıcını
çekti, başkâhinin kölesine vurup kulağını
uçurdu.
48 İsa onlara, "Niçin bir haydutmuşum gibi

beni kılıç ve sopalarla yakalamaya geldiniz?"
dedi.
49 "Her gün tapınakta, yanıbaşınızda
öğretiyordum, beni tutuklamadınız. Ama bu,
Kutsal Yazılar yerine gelsin diye oldu."
50 O zaman öğrencilerinin hepsi O'nu
bırakıp kaçtı.
51 İsa'nın ardından sadece keten beze
sarınmış bir genç gidiyordu. Bu genç de
yakalandı.
52 Ama keten bezden sıyrılıp çıplak olarak
kaçtı.
53 İsa'yı görevli başkâhine götürdüler.
Bütün başkâhinler, ileri gelenler ve din
bilginleri* de orada toplandı.
54 Petrus, İsa'yı başkâhinin avlusunun içine
kadar uzaktan izledi. Avluda nöbetçilerle
birlikte ateşin başında oturup ısınmaya
başladı.
55 Başkâhinler ve Yüksek Kurul'un* öteki
üyeleri, İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için
kendisine karşı tanık arıyor, ama
bulamıyorlardı.
56 Birçok kişi O'na karşı yalan yere tanıklık
ettiyse de, tanıklıkları birbirini tutmadı.
57 Bazıları kalkıp O'na karşı yalan yere şöyle
tanıklık ettiler: "Biz O'nun, 'Elle yapılmış bu
tapınağı yıkacağım ve üç günde, elle
yapılmamış başka bir tapınak kuracağım'
dediğini işittik."
58 (SEE 14:57)
59 Ama bu noktada bile tanıklıkları birbirini
tutmadı.
60 Sonra başkâhin topluluğun ortasında
ayağa kalkarak İsa'ya, "Hiç yanıt
vermeyecek misin? Nedir bunların sana
karşı ettiği bu tanıklıklar?" diye sordu.
61 Ne var ki, İsa susmaya devam etti, hiç
yanıt vermedi. Başkâhin O'na yeniden,
"Yüce Olan'ın Oğlu Mesih* sen misin?" diye
sordu.
62 İsa, "Benim" dedi. "Ve sizler,
İnsanoğlu'nun* Kudretli Olan'ın sağında
oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini
göreceksiniz."
63 Başkâhin giysilerini yırtarak, "Artık
tanıklara ne ihtiyacımız var?" dedi. "Küfürü
işittiniz. Buna ne diyorsunuz?" Hepsi İsa'nın
ölüm cezasını hak ettiğine karar verdiler.
64 (SEE 14:63)
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65 Bazıları O'nun üzerine tükürmeye,
gözlerini bağlayarak O'nu yumruklamaya
başladılar. "Haydi, peygamberliğini göster!"
diyorlardı. Nöbetçiler de O'nu aralarına alıp
tokatladılar.
66 Petrus aşağıda, avludayken, başkâhinin
hizmetçi kızlarından biri geldi. Isınmakta
olan Petrus'u görünce onu dikkatle süzüp,
"Sen de Nasıralı İsa'yla birlikteydin" dedi.
67 (SEE 14:66)
68 Petrus ise bunu inkâr ederek, "Senin
neden söz ettiğini bilmiyorum, anlamıyorum"
dedi ve dışarıya, dış kapının önüne çıktı. Bu
arada horoz öttü.
69 Hizmetçi kız Petrus'u görünce çevrede
duranlara yine, "Bu adam onlardan biri"
demeye başladı.
70 Petrus tekrar inkâr etti. Çevrede duranlar
az sonra Petrus'a yine, "Gerçekten
onlardansın; sen de Celileli'sin" dediler.
71 Petrus kendine lanet okuyup ant içerek,
"Sözünü ettiğiniz o adamı tanımıyorum"
dedi.
72 Tam o anda horoz ikinci kez öttü. Petrus,
İsa'nın kendisine, "Horoz iki kez ötmeden
beni üç kez inkâr edeceksin" dediğini
hatırladı ve hüngür hüngür ağlamaya
başladı.
BÖLÜM 15
1 Sabah olunca başkâhinler, ileri gelenler, din bilginleri
ve Yüksek Kurul'un* öteki üyeleri bir danışma
toplantısı yaptıktan sonra İsa'yı bağladılar, götürüp
Pilatus'a teslim ettiler.
2 Pilatus O'na, "Sen Yahudiler'in Kralı mısın?" diye
sordu. İsa, "Söylediğin gibidir" yanıtını verdi.
3 Başkâhinler O'na karşı birçok suçlamada
bulundular.
4 Pilatus O'na yeniden, "Hiç yanıt vermeyecek misin?"
diye sordu. "Bak, seni ne çok şeyle suçluyorlar!"
5 Ama İsa artık yanıt vermiyordu. Pilatus buna şaştı.
6 Pilatus, her Fısıh Bayramı'nda* halkın istediği bir
tutukluyu salıverirdi.
7 Ayaklanma sırasında adam öldüren isyancılarla
birlikte Barabba adında bir tutuklu da vardı.
8 Halk, Pilatus'a gelip her zamanki gibi kendileri için
birini salıvermesini istedi.
9 Pilatus onlara, "Sizin için Yahudiler'in Kralı'nı
salıvermemi ister misiniz?" dedi.
10 Başkâhinlerin İsa'yı kıskançlıktan ötürü kendisine
teslim ettiklerini biliyordu.
11 Ne var ki başkâhinler, İsa'nın değil, Barabba'nın
salıverilmesini istemeleri için halkı kışkırttılar.
12 Pilatus onlara tekrar seslenerek, "Öyleyse
Yahudiler'in Kralı dediğiniz adamı ne yapayım?" diye
sordu.
13 "O'nu çarmıha ger!" diye bağırdılar yine.

14 Pilatus onlara, "O ne kötülük yaptı ki?" dedi. Onlar
ise daha yüksek sesle, "O'nu çarmıha ger!" diye
bağrıştılar.
15 Halkı memnun etmek isteyen Pilatus, onlar için
Barabba'yı salıverdi. İsa'yı ise kamçılattıktan sonra
çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti.
16 Askerler İsa'yı, Pretorium denilen vali konağına
götürüp bütün taburu topladılar.
17 O'na mor bir giysi giydirdiler, dikenlerden bir taç
örüp başına geçirdiler.
18 "Selam, ey Yahudiler'in Kralı!" diyerek O'nu
selamlamaya başladılar.
19 Başına bir kamışla vuruyor, üzerine tükürüyor, diz
çöküp önünde yere kapanıyorlardı.
20 O'nunla böyle alay ettikten sonra mor giysiyi
üzerinden çıkarıp kendi giysilerini giydirdiler ve
çarmıha germek üzere O'nu dışarı götürdüler.
21 Kırdan gelmekte olan Simun adında Kireneli bir
adam oradan geçiyordu. İskender ve Rufus'un babası
olan bu adama İsa'nın çarmıhını zorla taşıttılar.
22 İsa'yı Golgota, yani Kafatası denilen yere
götürdüler.
23 O'na mürle* karışık şarap vermek istediler, ama
içmedi.
24 Sonra O'nu çarmıha gerdiler. Kim ne alacak diye
kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar.
25 İsa'yı çarmıha gerdiklerinde saat dokuzdu.
26 Üzerindeki suç yaftasında, YAHUDİLER'İN KRALI
diye yazılıydı.
27 İsa'yla birlikte, biri sağında öbürü solunda olmak
üzere iki haydudu da çarmıha gerdiler.
28 (TEXT OMITTED)
29 Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'ya sövüyor,
"Hani sen tapınağı yıkıp üç günde yeniden kuracaktın?
Çarmıhtan in de kurtar kendini!" diyorlardı.
30 (SEE 15:29)
31 Aynı şekilde başkâhinler ve din bilginleri de O'nunla
alay ederek aralarında, "Başkalarını kurtardı, kendini
kurtaramıyor" diye konuşuyorlardı.
32 "İsrail'in Kralı Mesih şimdi çarmıhtan insin de görüp
iman edelim." İsa'yla birlikte çarmıha gerilenler de
O'na hakaret ettiler.
33 Öğleyin on ikiden üçe kadar bütün ülkenin üzerine
karanlık çöktü.
34 Saat üçte İsa yüksek sesle, "Elohi, Elohi, lema
şevaktani" yani, "Tanrım, Tanrım, beni neden terk
ettin?" diye bağırdı.
35 Orada duranlardan bazıları bunu işitince, "Bakın,
İlyas'ı çağırıyor" dediler.
36 Aralarından biri koşup bir süngeri ekşi şaraba
batırdı, bir kamışın ucuna takarak İsa'ya içirdi. "Dur
bakalım, İlyas gelip O'nu indirecek mi?" dedi.
37 Ama İsa yüksek sesle bağırarak son nefesini verdi.
38 O anda tapınaktaki perde* yukarıdan aşağıya
yırtılarak ikiye bölündü.
39 İsa'nın karşısında duran yüzbaşı, O'nun bu şekilde
son nefesini verdiğini görünce, "Bu adam gerçekten
Tanrı'nın Oğlu'ydu" dedi.
40 Olup bitenleri uzaktan izleyen bazı kadınlar da
vardı. Aralarında Mecdelli Meryem, küçük Yakup ile
Yose'nin annesi Meryem ve Salome bulunuyordu.
41 İsa daha Celile'deyken bu kadınlar O'nun ardından
gitmiş, O'na hizmet etmişlerdi. O'nunla birlikte
Yeruşalim'e gelmiş olan daha birçok kadın da olup
bitenleri izliyordu.
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42 O gün Hazırlık Günü, yani Şabat Günü'nden*
önceki gündü. Artık akşam oluyordu. Bu nedenle,
Yüksek Kurul'un* saygın bir üyesi olup Tanrı'nın
Egemenliği'ni umutla bekleyen Aramatyalı Yusuf geldi,
cesaretini toplayarak Pilatus'un huzuruna çıktı, İsa'nın
cesedini istedi.
43 (SEE 15:42)
44 Pilatus, İsa'nın bu kadar çabuk ölmüş olmasına
şaştı. Yüzbaşıyı çağırıp, "Öleli çok oldu mu?" diye

sordu.
45 Yüzbaşıdan durumu öğrenince Yusuf'a, cesedi
alması için izin verdi.
46 Yusuf keten bez satın aldı, cesedi çarmıhtan indirip
beze sardı, kayaya oyulmuş bir mezara yatırarak
mezarın girişine bir taş yuvarladı.
47 Mecdelli Meryem ile Yose'nin annesi Meryem,
İsa'nın nereye konulduğunu gördüler.
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Tanrı’nın Kefaret ve Kurtuluş Planı

9. Diriliş
Luka 24
BÖLÜM 24

1Kadınlar haftanın ilk günü*, sabah çok
erkenden, hazırlamış oldukları baharatı alıp
mezara gittiler.
2 Taşı mezarın girişinden yuvarlanmış
buldular.
3 Ama içeri girince Rab İsa'nın cesedini
bulamadılar.
4 Onlar bu durum karşısında şaşırıp kalmışken,
şimşek gibi parıldayan giysilere bürünmüş iki
kişi yanlarında belirdi.
5 Korkuya kapılan kadınlar başlarını yere
eğdiler. Adamlar ise onlara, "Diri olanı neden
ölüler arasında arıyorsunuz?" dediler.
6 "O burada yok, dirildi. Daha Celile'deyken
size söylediğini anımsayın.
7 İnsanoğlu'nun* günahlı insanların eline
verilmesi, çarmıha gerilmesi ve üçüncü gün
dirilmesi gerektiğini bildirmişti."
8 O zaman İsa'nın sözlerini anımsadılar.
9 Mezardan dönen kadınlar bütün bunları
Onbirler'e* ve ötekilerin hepsine bildirdiler.
10 Bunları elçilere anlatanlar, Mecdelli Meryem,
Yohanna, Yakup'un annesi Meryem ve bunlarla
birlikte bulunan öbür kadınlardı.
11 Ne var ki, bu sözler elçilere saçma geldi ve
kadınlara inanmadılar.
12 Yine de, Petrus kalkıp mezara koştu. Eğilip
içeri baktığında keten bezlerden başka bir şey
görmedi. Olay karşısında şaşkına dönmüş bir
halde oradan uzaklaştı.
13 Aynı gün öğrencilerden ikisi, Yeruşalim'den
altmış ok atımı uzaklıkta bulunan ve Emmaus
denilen bir köye gitmekteydiler.
14 Bütün bu olup bitenleri kendi aralarında
konuşuyorlardı.
15 Bunları konuşup tartışırlarken İsa yanlarına
geldi ve onlarla birlikte yürümeye başladı.
16 Ama onların gözleri O'nu tanıma gücünden
yoksun bırakılmıştı.
17 İsa, "Yolda birbirinizle ne tartışıp
duruyorsunuz?" dedi. Üzgün bir halde,
oldukları yerde durdular.
18 Bunlardan adı Kleopas olan O'na,
"Yeruşalim'de bulunup da bu günlerde orada
olup bitenleri bilmeyen tek yabancı sen misin?"
diye karşılık verdi.
19 İsa onlara, "Hangi olup bitenleri?" dedi.
O'na, "Nasıralı İsa'yla ilgili olayları" dediler. "O
adam, Tanrı'nın ve bütün halkın önünde gerek
söz, gerek eylemde güçlü bir peygamberdi.
20 Başkâhinlerle yöneticilerimiz O'nu, ölüm

cezasına çarptırmak için valiye teslim ederek
çarmıha gerdirdiler; oysa biz O'nun, İsrail'i
kurtaracak kişi olduğunu ummuştuk. Dahası
var, bu olaylar olalı üç gün oldu ve aramızdan
bazı kadınlar bizi şaşkına çevirdiler. Bu sabah
erkenden mezara gittiklerinde, O'nun cesedini
bulamamışlar. Sonra geldiler, bir görümde,
İsa'nın yaşamakta olduğunu bildiren melekler
gördüklerini söylediler.
21 (SEE 24:20)
22 (SEE 24:20)
23 (SEE 24:20)
24 Bizimle birlikte olanlardan bazıları mezara
gitmiş ve durumu, tam kadınların anlatmış
olduğu gibi bulmuşlar. Ama O'nu
görmemişler."
25 İsa onlara, "Sizi akılsızlar! Peygamberlerin
bütün söylediklerine inanmakta ağır davranan
kişiler!
26 Mesih'in* bu acıları çekmesi ve yüceliğine
kavuşması gerekli değil miydi?" dedi.
27 Sonra Musa'nın ve bütün peygamberlerin
yazılarından başlayarak, Kutsal Yazılar'ın
hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara
açıkladı.
28 Gitmekte oldukları köye yaklaştıkları sırada
İsa, yoluna devam edecekmiş gibi davrandı.
Ama onlar, "Bizimle kal. Neredeyse akşam
olacak, gün batmak üzere" diyerek O'nu
zorladılar. Böylece İsa onlarla birlikte kalmak
üzere içeri girdi.
29 (SEE 24:28)
30 Onlarla sofrada otururken İsa ekmek aldı,
şükretti ve ekmeği bölüp onlara verdi.
31 O zaman onların gözleri açıldı ve kendisini
tanıdılar. İsa ise gözlerinin önünden kayboldu.
32 Onlar birbirine, "Yolda kendisi bizimle
konuşurken ve Kutsal Yazılar'ı bize açıklarken
yüreklerimiz nasıl da sevinçle çarpıyordu, değil
mi?" dediler.
33 Kalkıp hemen Yeruşalim'e döndüler.
Onbirler'i* ve onlarla birlikte olanları toplanmış
buldular.
34 Bunlar, "Rab gerçekten dirildi, Simun'a
görünmüş!" diyorlardı.
35 Kendileri de yolda olup bitenleri ve ekmeği
böldüğü zaman İsa'yı nasıl tanıdıklarını
anlattılar.
36 Bunları anlatırlarken İsa gelip aralarında
durdu. Onlara, "Size esenlik olsun!" dedi.
37 Ürktüler, bir hayalet gördüklerini sanarak
korkuya kapıldılar.
38 İsa onlara, "Neden telaşlanıyorsunuz?
Neden kuşkular doğuyor içinizde?" dedi.
39 "Ellerime, ayaklarıma bakın; işte benim!
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Dokunun da görün. Hayaletin eti kemiği olmaz,
ama görüyorsunuz, benim var."
40 Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve
ayaklarını gösterdi.
41 Sevinçten hâlâ inanamayan, şaşkınlık
içindeki öğrencilerine, "Sizde yiyecek bir şey
var mı?" diye sordu.
42 Kendisine bir parça kızarmış balık verdiler.
43 İsa onu alıp gözlerinin önünde yedi.
44 Sonra onlara şöyle dedi: "Daha sizlerle
birlikteyken, 'Musa'nın Yasası'nda,
peygamberlerin yazılarında ve Mezmurlar'da
benimle ilgili yazılmış olanların tümünün
gerçekleşmesi gerektir' demiştim."
45 Bundan sonra Kutsal Yazılar'ı
anlayabilmeleri için zihinlerini açtı.
46 Onlara dedi ki, "Şöyle yazılmıştır: Mesih acı
çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek;

günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da
Yeruşalim'den başlayarak bütün uluslara O'nun
adıyla duyurulacak.
47 (SEE 24:46)
48 Sizler bu olayların tanıklarısınız.
49 Ben de Babam'ın vaat ettiğini size
göndereceğim. Ama siz, yücelerden gelecek
güçle kuşanıncaya dek kentte kalın."
50 İsa onları kentin dışına, Beytanya'nın
yakınlarına kadar götürdü. Ellerini kaldırarak
onları kutsadı.
51 Ve onları kutsarken yanlarından ayrıldı, göğe
alındı.
52 Öğrencileri O'na tapındılar ve büyük sevinç
içinde Yeruşalim'e döndüler.
53 Sürekli tapınakta bulunuyor, Tanrı'yı
övüyorlardı.
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Sonsuza Kadar Sürecek Mutluluk
10. Yeniden Doğuş ve Kurtuluş
YUHANNA 3
BÖLÜM 3
1 Yahudiler'in Nikodim adlı bir önderi
vardı. Ferisiler'den* olan bu adam bir gece
İsa'ya gelerek, "Rabbî*, senin Tanrı'dan
gelmiş bir öğretmen olduğunu biliyoruz.
Çünkü Tanrı kendisiyle olmadıkça kimse
senin yaptığın bu mucizeleri yapamaz"
dedi.
2 (SEE 3:1)
3 İsa ona şu karşılığı verdi: "Sana
doğrusunu söyleyeyim, bir kimse yeniden
doğmadıkça Tanrı'nın Egemenliği'ni
göremez."
4 Nikodim, "Yaşlanmış bir adam nasıl
doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez
girip doğabilir mi?" diye sordu.
5 İsa şöyle yanıt verdi: "Sana doğrusunu
söyleyeyim, bir kimse sudan ve Ruh'tan
doğmadıkça Tanrı'nın Egemenliği'ne
giremez.
6 Bedenden doğan bedendir, Ruh'tan
doğan ruhtur.
7 Sana, 'Yeniden doğmalısınız' dediğime
şaşma.
8 Yel dilediği yerde eser; sesini işitirsin,
ama nereden gelip nereye gittiğini
bilemezsin. Ruh'tan doğan herkes
böyledir."
9 Nikodim İsa'ya, "Bunlar nasıl olabilir?"
diye sordu.
10 İsa ona şöyle yanıt verdi: "Sen İsrail'in
öğretmeni olduğun halde bunları
anlamıyor musun?

11 Sana doğrusunu söyleyeyim, biz
bildiğimizi söylüyoruz, gördüğümüze
tanıklık ediyoruz. Sizler ise bizim
tanıklığımızı kabul etmiyorsunuz.
12 Sizlere yeryüzüyle ilgili şeyleri
söylediğim zaman inanmazsanız, gökle
ilgili şeyleri söylediğimde nasıl
inanacaksınız?
13 Gökten inmiş olan İnsanoğlu'ndan*
başka hiç kimse göğe çıkmamıştır.
14 Musa çölde yılanı nasıl yukarı
kaldırdıysa, İnsanoğlu'nun da öylece
yukarı kaldırılması gerekir.
15 Öyle ki, O'na iman eden herkes sonsuz
yaşama kavuşsun.
16 "Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok
sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki,
O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın,
hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.
17 Tanrı, Oğlu'nu dünyayı yargılamak için
göndermedi, dünya O'nun aracılığıyla
kurtulsun diye gönderdi.
18 O'na iman eden yargılanmaz, iman
etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü
Tanrı'nın biricik Oğlu'nun adına iman
etmemiştir.
19 Yargı da şudur: Dünyaya ışık geldi,
ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler.
Çünkü yaptıkları işler kötüydü.
20 Kötülük yapan herkes ışıktan nefret
eder ve yaptıkları açığa çıkmasın diye ışığa
yaklaşmaz.
21 Ama gerçeği uygulayan kişi yaptıklarını,
Tanrı'ya dayanarak yaptığını göstermek
için ışığa gelir."
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Sonsuza Kadar Sürecek Mutluluk

11. Vaftiz ve Tövbe
RESULLERİN 2 & 8

37 Bu sözleri duyanlar, yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere,
"Kardeşler, ne yapmalıyız?" diye sordular.
38 Petrus onlara şu karşılığı verdi: "Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz* olsun.
Böylece günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh armağanını alacaksınız.
39 Bu vaat sizler, çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi için, Tanrımız Rab'bin çağıracağı herkes
için geçerlidir."
40 Petrus daha birçok sözlerle onları uyardı. "Kendinizi bu sapık kuşaktan kurtarın!" diye
yalvardı.
41 Onun sözünü benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık üç bin kişi topluluğa katıldı.

BÖLÜM 8
26 Bu arada Rab'bin bir meleği Filipus'a şöyle seslendi: "Kalk, güneye doğru, Yeruşalim'den
Gazze'ye inen yola, çöl yoluna git."
27 Filipus da kalkıp gitti. Giderken Etiyopyalı bir hadım gördü. Bu adam Etiyopya Kraliçesi
Kandaki'nin vezirlerinden biriydi. Kraliçenin bütün hazinelerinden sorumluydu. Yeruşalim'e,
tapınmaya gelmişti.
28 Geri dönerken arabasında oturmuş, Peygamber Yeşaya'nın Kitabı'nı okuyordu.
29 Ruh Filipus'a, "Git" dedi, "Şu arabaya yetiş."
30 Filipus koşup arabanın yanına geldi ve hadımın Peygamber Yeşaya'yı okumakta olduğunu
işitti. "Acaba okuduklarını anlıyor musun?" diye sordu.
31 Hadım, "Biri bana yol göstermedikçe nasıl anlayabilirim ki?" diyerek Filipus'un arabaya
binip yanına oturmasını rica etti.
32 Kutsal Yazılar'dan okuduğu bölüm şuydu: "Koyun gibi kesime götürüldü; Kırkıcının
önünde kuzu nasıl ses çıkarmazsa, O da öylece ağzını açmadı.
33 Aşağılandığında adalet O'ndan esirgendi. O'nun soyunu kim anacak? Çünkü yeryüzündeki
yaşamına son verildi."
34 Hadım Filipus'a, "Lütfen açıklar mısın, peygamber kimden söz ediyor, kendisinden mi, bir
başkasından mı?" diye sordu.
35 Bunun üzerine Filipus anlatmaya koyuldu. Kutsal Yazılar'ın bu bölümünden başlayarak
ona İsa'yla ilgili Müjde'yi bildirdi.
36 Yolda giderlerken su bulunan bir yere geldiler. Hadım, "Bak, burada su var" dedi. "Vaftiz*
olmama ne engel var?"
37 (TEXT OMITTED)
38 Sonra arabanın durmasını buyurdu. Filipus'la hadım birlikte suya girdiler ve Filipus hadımı
vaftiz etti.
39 Sudan çıktıkları zaman Rab'bin Ruhu Filipus'u hemen oradan uzaklaştırdı. Filipus'u bir
daha görmeyen hadım sevinç içinde yoluna devam etti.
40 Filipus ise kendini Aşdot Kenti'nde buldu. Sezariye'ye varıncaya dek bütün kentleri
dolaşarak Müjde'yi duyurdu.
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12. Sonsuz Yaşam
YUHANNA 15.
BÖLÜM 15

1 "Ben gerçek asmayım ve Babam
bağcıdır.
2 Bende meyve vermeyen her çubuğu
kesip atar, meyve veren her çubuğu ise
daha çok meyve versin diye budayıp
temizler.
3 Size söylediğim sözle siz şimdiden
temizsiniz.
4 Bende kalın, ben de sizde kalayım.
Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden
meyve veremez. Bunun gibi, siz de bende
kalmazsanız meyve veremezsiniz.
5 Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende
kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi
çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey
yapamazsınız.
6 Bir kimse bende kalmazsa, çubuk gibi
dışarı atılır ve kurur. Böylelerini toplar,
ateşe atıp yakarlar.
7 Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde
kalırsa, ne isterseniz dileyin, size
verilecektir.
8 Babam çok meyve vermenizle yüceltilir.

Böylelikle öğrencilerim olursunuz.
9 "Baba'nın beni sevdiği gibi, ben de sizi
sevdim. Benim sevgimde kalın.
10 Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz
sevgimde kalırsınız, tıpkı benim de
Babam'ın buyruklarını yerine getirdiğim ve
sevgisinde kaldığım gibi...
11 Bunları size, sevincim sizde olsun ve
sevinciniz tamamlansın diye söyledim.
12 Benim buyruğum şudur: Sizi sevdiğim
gibi birbirinizi sevin.
13 Hiç kimsede, insanın, dostları uğruna
canını vermesinden daha büyük bir sevgi
yoktur.
14 Size buyurduklarımı yaparsanız, benim
dostlarım olursunuz.
15 Artık size kul demiyorum. Çünkü kul
efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost
dedim. Çünkü Babam'dan bütün
işittiklerimi size bildirdim.
16 Siz beni seçmediniz, ben sizi seçtim.
Gidip meyve veresiniz, meyveniz de kalıcı
olsun diye sizi ben atadım. Öyle ki, benim
adımla Baba'dan ne dilerseniz size versin.
17 Size şu buyruğu veriyorum: Birbirinizi
sevin!"
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13. Rabbin Sofrası ve Dua

1 KORİNTOSLULARA 11 & MATTA 6.
23 Ama biz çarmıha gerilmiş Mesih'i duyuruyoruz. Yahudiler bunu yüzkarası, öteki uluslar da
saçmalık sayarlar.
24 Oysa Mesih, çağrılmış olanlar için -ister Yahudi ister Grek olsun- Tanrı'nın gücü ve
Tanrı'nın bilgeliğidir.
25 Çünkü Tanrı'nın "saçmalığı" insan bilgeliğinden daha üstün, Tanrı'nın "zayıflığı" insan
gücünden daha güçlüdür.
26 Kardeşlerim, aldığınız çağrıyı düşünün. Birçoğunuz insan ölçülerine göre bilge, güçlü ya
da soylu kişiler değildiniz.

5 "Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayın. Onlar, herkes kendilerini görsün diye
havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu
söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır.
6 Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan Babanız'a dua
edin. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir.
7 Dua ettiğinizde, putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla
seslerini duyurabileceklerini sanırlar.
8 Siz onlara benzemeyin! Çünkü Babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha O'ndan
dilemeden önce bilir.
9 "Bunun için siz şöyle dua edin: 'Göklerdeki Babamız, Adın kutsal kılınsın.
10 Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin istediğin olsun.
11 Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver.
12 Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, Sen de bizim suçlarımızı bağışla.
13 Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik
Sonsuzlara dek senindir! Amin'.
14 "Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel Babanız da sizin suçlarınızı bağışlar.
15 Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız, Babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz."
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14. Büyüyen Tanrı’nın Krallığı
Luka 10

1 Bu olaylardan sonra Rab yetmiş kişi
daha görevlendirdi. Bunları ikişer ikişer,
kendisinin gideceği her kente, her yere
kendi önünden gönderdi.
2 Onlara, "Ürün bol, ama işçi az" dedi,
"Bu nedenle ürünün sahibi Rab'be
yalvarın, ürününü kaldıracak işçiler
göndersin.
3 Haydi gidin! İşte, sizi kuzular gibi
kurtların arasına gönderiyorum.
4 Yanınıza ne kese, ne torba, ne de çarık
alın. Yolda hiç kimseyle selamlaşmayın.
5 Hangi eve girerseniz, önce, 'Bu eve
esenlik olsun!' deyin.
6 Orada esenliksever biri varsa, dilediğiniz
esenlik onun üzerinde kalacak; yoksa, size
dönecektir.
7 Girdiğiniz evde kalın, size ne verirlerse
onu yiyip için. Çünkü işçi ücretini hak
eder. Evden eve taşınmayın.
8 "Bir kente girdiğinizde sizi kabul
ederlerse, önünüze konulanı yiyin.
9 Orada bulunan hastaları iyileştirin ve
kendilerine, 'Tanrı'nın Egemenliği size
yaklaştı' deyin.
10 Ama bir kente girdiğinizde sizi kabul
etmezlerse, o kentin caddelerine çıkıp
şöyle deyin: 'Kentinizden ayaklarımızda
kalan tozu bile size karşı silkiyoruz. Yine
de şunu bilin ki, Tanrı'nın Egemenliği

yaklaştı.'
11 (SEE 10:10)
12 Size şunu söyleyeyim, yargı günü o
kentin hali Sodom Kenti'nin halinden beter
olacaktır.
13 "Vay haline, ey Horazin! Vay haline, ey
Beytsayda! Sizlerde yapılan mucizeler Sur
ve Sayda'da yapılmış olsaydı, çoktan çul*
kuşanıp kül içinde oturarak tövbe etmiş
olurlardı.
14 Ama yargı günü sizin haliniz Sur ve
Sayda'nın halinden beter olacaktır.
15 Ya sen, ey Kefarnahum, göğe mi
çıkarılacaksın? Hayır, ölüler diyarına
indirileceksin!
16 "Sizi dinleyen beni dinlemiş olur, sizi
reddeden beni reddetmiş olur. Beni
reddeden de beni göndereni reddetmiş
olur."
17 Yetmişler sevinç içinde döndüler. "Ya
Rab" dediler, "Senin adını andığımızda
cinler bile bize boyun eğiyor."
18 İsa onlara şöyle dedi: "Şeytan'ın
gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm.
19 Ben size, yılanları ve akrepleri ayak
altında ezmek ve düşmanın bütün gücünü
alt etmek için yetki verdim. Hiçbir şey size
zarar vermeyecektir.
20 Bununla birlikte, ruhların size boyun
eğmesine sevinmeyin, adlarınızın gökte
yazılmış olmasına sevinin."

25 Bir Kutsal Yasa uzmanı İsa'yı denemek amacıyla gelip şöyle dedi: "Öğretmenim, sonsuz
yaşamı miras almak için ne yapmalıyım?"
26 İsa ona, "Kutsal Yasa'da ne yazılmıştır?" diye sordu. "Orada ne okuyorsun?"
27 Adam şöyle karşılık verdi: "Tanrın Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve
bütün aklınla seveceksin. Komşunu da kendin gibi seveceksin."
28 İsa ona, "Doğru yanıt verdin" dedi. "Bunu yap ve yaşayacaksın."
29 Oysa adam kendini haklı çıkarmak isteyerek İsa'ya, "Peki, komşum kim?"dedi.
30 İsa şöyle yanıt verdi: "Adamın biri Yeruşalim'den Eriha'ya inerken haydutların eline düştü.
Onu soyup dövdüler, yarı ölü bırakıp gittiler.
31 Bir rastlantı olarak o yoldan bir kâhin geçiyordu. Adamı görünce yolun öbür yanından
geçip gitti.
32 Bir Levili* de oraya varıp adamı görünce aynı şekilde geçip gitti.
33 O yoldan geçen bir Samiriyeli* ise adamın bulunduğu yere gelip onu görünce, yüreği
sızladı.
34 Adamın yanına gitti, yaralarının üzerine yağla şarap dökerek sardı. Sonra adamı kendi
hayvanına bindirip hana götürdü, onunla ilgilendi.
35 Ertesi gün iki dinar çıkararak hancıya verdi. 'Ona iyi bak' dedi, 'Bundan fazla ne
harcarsan, dönüşümde sana öderim.'
36 "Sence bu üç kişiden hangisi haydutlar arasına düşen adama komşu gibi davrandı?"
37 Yasa uzmanı, "Ona acıyıp yardım eden" dedi. İsa, "Git, sen de öyle yap" dedi.
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