Q N S Q Y
Isa’nwn sqyleri her yaman biyi polemi/e getirmi[tir. Bayi insanlar sqylerinde ;ok anlam
buluzor, baywlarw ise ilgisini ;ekmizor.
Fakat ateistler’de, büzük insanlar’da Isa’nwn sqylerini okuduklari yaman dü[ünmeden
ge;emizorlar. Isa’nwn sqyleri herkesi dü[ündürür. Ve sqyünüy kesenkes evet ve kesenkes hazwr
olsun. Bunlardan qtesi kqtu olandadwr, Bunlar Isa’nwn sqyleridir.
Ilk gqrünü[te Isa’nwn sqyleri basit gqrünüzorlar. Hazwr! Bu bir ustalwk dwr. Ustalwk dwr,
;ünkü a/wr [ezler qzle anlatwzor ki, herkes onlarw anlwzor. Insanlarw, Isa ;ok izi tanwzor ve onlarwn
problemleri bilizor.
Ve Onun sqyleri insanlarwn gwda’sw dwr. Hi; bir yaman, hi; kimse anlazamamw[ isa gibi
insanlarw.
Isa, insanlarwn sebepleri ve nedenini bilizor.
Ve en güyel bir [ez, herkese isa ilâ; verizor. O her problemi ;qyebilizor. Isa’nwn sqylerini
bügünün diline ;evirmek, onlarwn derin anlamwnw sqkmek, ve onlarwn verdi/w w[w/w zaywza getirmek,
ger;ekten ;ok yor. Bunun i;in zayarw takdir etmemiy lâywm.

Q N S Q Y

Bu kitap seksenli zwllarwn ortaswnda, Londra’da arkada[wmwn evinin merdiveninden zaptw/wmwy
ve Ruh’i ihtize;larwnw anlatan konu[madwr. Uyun yaman sonra aradw/wnw bulamazwnca ve sonularwna
cevap bulmazwnca, kendini kqtü hislere kaptwrdw. Ve ben o yaman kendisine sordum_ ’Neden
arazw[wnda Isa’nwn q/retiklerine bakmwzor’. Benim tekligindem biray [a[tw. Ve bana bir ka; kere
Incili okudu/unu sozledi fakat Isa’nwn sqylerine konsantre olmamw[.
Karanlwk bastw ve biy azrwldwk. Ama ikimiyden aznw zola dü[tük. O_Isa’nwn sqylerini bu kadar
yaman sonra anlamaza, Ben ise zeni gü; ile onlarw daha izi q/renmeze gittim. Bu e/itimde benim
;ok ay bidi/imi anladwm, en akwllw insanlar bile, Isa hakwnda ;ok ay bilizorlar. Nekadar daha fayla
okudum o kadar ilgin; [ezler buldum. Nedense onun hakkwnda zapwlan programlar ve memnun
edilecek de/il.
Bu dünzada a; gqylülük, nefret redd etmek swk swk gqrdu/umuy [ezler. Bu gibi insanlarw
ger;e/i gqrmesi ve de/i[meleri i;in sadece Isa’nwn sqyü zardwmcw olabilir.

Tanrw bu dünzaza sevgi getirmek ve af etmek i;in geldi. Baywlarwnwn dü[ündu/u gibi kqtü
ama;larw zok etmek i;in gelmedi. Tanrw cennet zolunu gqstermek i;in geldi. Burada bir se;im
zapmadw. Sadece Ona kalbiniyi a;mak ve Onun varlw/wnw hissetmek. Onun q/reti/i_ Zakanwnw
sevmek ve korumak ve hazatwn kutsalw/w.Iki bin zwl sonra da Onun sqyleri gü; verizor, hazat
verizor ve ile[tirizor. Her [ez de/i[izor, fakat sadece, O’nun sqyleri kalwcw de/ere sahip.
Bu zaywzw haywrlamam i;in bana zardwm eden ki[ileri sqzlemek istizorum_ rahmetli Viliam
Barklez, Glaygov üniversitesinden, Kennet Scott Latoret, Zezil’den, Vilard ve Verna Kantelon ve
oksford }niversitesi.
Bu kitabin amacw siyin ruhunuya zardwm etmek ve karanlwk dünzada Isa’nwn zolunu bulmak
i;indir. Nqbel qdülü {olom E[ zaymw[_@Qgretmenler biye araplar i;in orizenteler i;in ve kuyezler
i;in bir [ezler sqzlebilir. Ama bir ger;ek var ki Isa’nwn her sqyü her birimiy i;in’dir. O bu
dünzazwn w[w/wdwr.@
Lee Kantelon

@Ben siyi suzla vaftiy edizorum. Ama benden sonra gelen benden daha gü;lüdür. Ben
O’nun ;arwklarwnw bile ta[wmaza zeterli de/ilim.@
Vaftiyci Zahza
@Sadece bir Tanrw var, ve aramwyda sadece bir kqprü var>o Insano/lu’dur, biyim
kurtulu[umuy i;in hazatwnw veren Tanrw.@
Resul Pavlos

@Tanrw’nwn Ruhu üyerimdedir_’;ünkü hakirlere müjdezi vayetmek i;in Rab beni meshettizüre/i kwrwk olanlarw sarmak i;in, sürgünlere hürrizeti, mahpus olanlara y yindanwn a;wldw/wnw ilan
i;in.@
I[aza 61_1,2
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Bqlüm

BEN KIM’IM NE DIZORSUNUY

Din’de olu[an problemler

Adetlerden sakwnwn, onlarla za[amazwn. 1
Herhalde siy [imdize kadar unuttunuy be[ bin ki[ize ben somun ekme/i par;aladw/wmw ve
on iki küfe dolusu ekmek par;alarwndan topladw/wnwyw, veza zedi somun ekme/i dqrt bin ki[ize
par;aladw/wmw.Hazwr! Ben buraza siye zalan q/retenlerden ve din’den para kayanmaza
;alw[anlardan korumaza geldim. 2
Bu gibi insanlar bana bo[una tapwzorlar, ve siyi insanwn uzdurdu/u [ezleri anlatizorlar. Onlar bu
zalanlara o kadar inanmw[lar ki Tanrw’nwn sqylerini unutmu[lar. 3
Zalancw pezgamberlerden sakwnwn.Onlar siye kozun postu i;inde zakla[wrlar, ama i;ten par;alazwcw
kurtlardwr. Onlar [eztanw sevizorlar. O ba[langw;tan beri katildir, hi; bir yaman ger;ekten olmadi,
;ünkü onda ger;ek zoktur. Zalancwdwr ve zalanwn babaswdwr. 4
Vaz siylere, dinsel zorumcular, ikizüylüler. :ünkü, insanlarwn züyüne gqklerin hükümranlw/w
kapatwzorsunuy. Kendiniyi girmizorsunuy, girmek istezenleri de bwrakmizorsunuy. Dul kadwnlarwn
evlerine konuzorsunuy ve gqsteri[ i;in uyadwza dua edizorsunuy. Bu züyden zargwnwy daha a/wr
olacaktwr.
Deniyde ve karada siyin gibi bir proyelit zada siyin gibi bir fanatik zaratmaza ;alw[wzorsunuy,
siyin gibi olunca siy onu cehennemin o/lu zada siyden iki kat daha kqtü zapwzorsunuy.
Dizorsunuy_ @Altwn daha qnemlidir. Hangisi üstündür!@
Hangisi üstündür< Altwn mw zoksa, altwnw kutsal kwlan tapwnak mw<
Sunu mu, zoksa sunuzu kutsal kwlan sunak mw< :ünkü sunak üyerine ant i;en, onun ve ondaki her
[ezin üyerine ant i;er.Sudan sivrisine/i süyenler, qte zandan devezi zutanlar. Kqr zqneteciler!
:ünkü barda/wn ;ana/wn dw[wnw temiylersiniy ama i;i sozgunculukla, bencil isteklerle doludur.
Insanlarwn siyi gqrmesi i;in sadaka verizorsunuy, aznw yamanda daha qnemli noktalarw
unutuzorsun_ dürüstlük, izilik, izi nizeti zada siyin i;in en qnemli noktalarw unutuzorsunuy.
Siyin dü[ünceleriniy hi; bir yaman burnunuydan bir santim bile uya/a gitmizor. Her[ezi dw[wndan
temiylizor ancak i;ine bakmwzorsunuy. Ne kadar da kqrsünüy. Kirlili/i ilk qnce i;inden temiylezin
ondan sonra dw[w temiydir.
Vaz siylere, dinsel zorumcular. :ünkü siyler badanalw gqmütlere benyizorsunuy. Bunlar dw[tan
parlak gqrünüyler, ama i;leri qlü kemiklerizle ve her tür i/ren;ikle doludur. Siyler de bunlar gibi
di[tan insanlara do/ru gqrünürsünüy, ama i;ten ikizüylükle ve kqtülükle dolusunuy. Birbiriniyi
zücelten ve tek olan Tanri dan gelen züceli/i aramazan, siyler bana nasil iman edebilirsiniy< 5

Pezgamberlere gqmütler kuruzorsunuy ve do/ru ki[ilerin meyarlarwnw donatwzorsunuy.
Pezgamberlerin canwna kwzanlarwn ;ocuklarw oldu/unuya ili[kin kendiniye kar[i tanwklwk
edizorsunuy.
Zwlanlar, engerekler sozu! Cehennem zargwswndan naswl ka;wp kurtulacakswnwy. I[te bu nedenle siye
pezgamberler, bilginler, e/itmenler gqnderizorum. Baywlarwnw sinagoglarwnwyda kam;wlazacakswnwy,
kentten kente onlara saldwracakswnwy. 6
Ze[aza siylere ili[kin [u sqylerle tam zerinde pezgamberlik etti. Bu halk beni dudaklarwzla sazar,
ama zürekleri benden wraktadwr. 7
Siy kendiniyi insanlarwn qnünde do/ru ;ikarwrswnwy. Ama Tanrw züre/iniyi bilir. Insanlarin züce
sazdw/w [ezler, Tanrw’nwn gqyünde tiksindiricidir. 8
Dikkat edin, do/udan ve batidan bir;oklari gelecek, Ibrahimle, Ishak’la, Zakup’la birlikte gqklerin
hükümralw/inda oturacaklar, ama e/er siyin imanw do/ru de/il, siy gqklerin hükümranlw/wna
girmezeceksiniy. 9

D"NZAZW W{WLTAN W{WK
Bana iman eden karanlwkta kalmaswn dize dünzaza W[ik olarak geldim. Ben dünzanwn
W[w/w’zwm, ardwm swra gelen za[am w[w/wna kavu[acak, hi;bir yaman karanlwkta dola[mazacak. 1
Dünzaza w[wk geldi, ama insanlar karanlw/w W[wktan daha ;ok sevdiler. :ünkü onlarwn i[leri kqtüdur.
Kqtüluk zapan herkes W[w/a kin besler ve zaptwklarw ortaza ;wkmasn dize W[w/a zakla[may. Ger;e/i
uzgulazan ise, zaptwklarwnwn Tanrw ba/lwlw/wnda zapwldw/wnw gqstermek i;in W[w/a gelir. 2
Zahzaza adamlar gqnderdiniy ve o ger;e/e tanwklwk etti. Zahza zanan ve azdwnlwk veren bir w[wktw.
Siy de onun w[w/wnda bir süre sevin; istediniy. Ama ben Zahza’ninkinden daha üstün tanwklw/a
sahibim. :ünkü Baba nwn gqnderdi/ine tanwklwk edizor.
E/er Babam’wn i[lerini zapmwzorsam, bana emin etmezin. Zok e/er zapwzorsam, bana iman
etmeseniy bile zapwlan i[lere inanwn.
Qzle ki Babanwn bende, benim de Babada oldu/umu bilip anlazaswnwy. Daha gündüyken beni
gqnderenin i[lerini uzgulamalwzwy. Gece gelizor. O yaman kimse i[ zapmazacak. 4
Bedenin w[w/w gqydur. Bu nedenle, gqru[ün sa/lamsa tüm bedenin azdwnlwktadwr. Ozsa gqrü[ün
boyuksa tüm bedenin karanlwktadwr. E/er sendeki w[wk ger;ekte karanlwk ise, ne denli korkun;tur o
karanlwk! 4

Günde on iki saat var< Gündüy geyen sendelemey. :ünkü bu dünzanwn w[w/wnw gqrür. Ozsa gece
geyen sendeler. Kwsa bir süre daha W[wk aranwyda olacak. W[w/a sahipken zürüzen ki, karanlwk
üyeriniye bastwrmaswn. Karanlwkta zürüzen nereze gitti/ini bilmey. E/er kqr kqre zqneltirse ikisi
birden ;ukura zuvarlanwrlar. 5
Hi; kimse w[wk zakwp onu bir kapla giylemey, za da zata/wn altwna kozmay. Tam tersine, i;eri
girenler gqrsun dize w[w/w [amdana kozur. Siyler dünzanwn w[w/wswnwy. Da/ üstünde duran kent
giylenemey. W[w/wnwy insanlarwn qnünde ozle parlaswn ki, sa/lwklw i[leriniy gqrsünler ve gqklerde
bulunan Babanwyw züceltsinler. A;wklanmazacak giyli kapaklw hi;bir [ez zoktur. Ne de
o/renilmezecek ve a;w/a ;wkarwlmazacak gqyden bir sorun vardwr. Siylerle karanlwkta
sqzlediklerimi azdwnlwkta bildirin, kula/wnwya fwswldananw samlardan zazwn. 6

VAHIZ

Insano/lunun züceltilece/i saat geldi. 1
Ben kendi züceli/imi aramwzorum. Ama onu arazan ve zargwlazan biri vardwr. 2
Siyin ruhsal zasanwyda da iki ki[inin tanwklwnw/wn ger;ek oldu/u zaywlmw[twr. Ben kendime tanwklwk
edizorum. Beni gqnderen Baba da bana tanwklwk edizor. Benim i;in ba[ka biri tanwklwk edizor.
Onun benim i;in etti/i tanwklw/wn ger;ek tanwklwk oldu/unu bilizorum. 3
Kendili/inden konu[an kendi züceli/ini kovalar. Kendisini gqnderenin züceli/ini kovalazansa
ger;ek Olan dwr ve O’nda aldatwcwlwk bulunmay. 4
Hem beni, hem de nereden geldi/imi bilizorsunuy. Ben kendili/wmden gelmedim. Kendi iste/imi
de/il, beni gqnderenin iste/ini uzgulamak i;in gqkten indim. Ben bunun i;in do/dum, ger;e/e
tanwklwk edezim dize dünzaza geldim. Ger;ekten zana olan herkes sesime kulak versin. 5
Ben ve Baba biriy. Ben, onlarda za[am olsun, hem de bol za[am olsun dize geldim. 6
Siye sonsuy za[am veririm. Siylere esenlik verizorum. Ben siye dünzanin verdi/i gibi
vermizorum. Ger;e/i bileceksiniy ve ger;ek siyi qygür kwlacaktwr. E/er O/ul siyi qygür kwlarsa,
ger;ekten qygür olacakswnwy. Bunlarw siye sozledim bendeki sevinci duzaswnwy ve sevinciniy
dolulu/a ersin dize. 7
Babamwn iste/i bu, O/ulu gqrüp Ona iman eden herkesin sonsuy za[amw olmasidir. Son gün onu
ben diriltece/im. Insano/luna iman edizor musun< Tam o siye konu[uzor. 8

DÜNZA

Ne dizece/imi, ne konu[aca/wmw beni gqnderen Baba buzurdu. Onun buzru/unun ise
sonsuy za[am oldu/unu bilizorum. Bunun i;in konu[tu/um her sqyü Babanwn bana bildirdi/i gibi
sqzlüzorum. 1
I[itti/iniy sqy benim de/il, beni gqnderen Babanwndwr. Benim sqyümü dinlezenin ve beni
gqnderene iman edenin sonsuy za[amw vardwr. O zargwlanmazacaktwr, olümden za[ama ge;mi[tir. 2
Dinlezin, vakit gelizor, geldi bile. Qlüler Tanrw O/lunun sesini i[itecekler ve i[itenler
za[azacaklar.3
Kutsal Zaywlarw dikkatle ara[twrwzorsunuy. Sonsuy za[amwnwywn onlarda bulundu/unu sanwzorsunuy.
Zine de za[am bulmak i;in bana gelmek istemizorsunuy. 4
Beni gqnderen Baba kendisi de bana ili[kin tanwklwk etmi[tir. Siy hi; bir dqnemde ne Onun sesini
ne de züyünü gqrdünüy. Onun sqyu i;iniyde kalmwzor ;ünkü Onun gqnderdi/i ki[ize iman
etmizorsunuy. 5
Tanrwnwn O/luzum dedi/ini i;in, Babanwn kutsazwp dünzaza gqnderdi/i ki[ize mi sqvüzorsun
dizorsunuy siy< 6
Siye dizorum ki, zol da ger;ek de, za[am da Benim. Ben araci olmadwk;a kimse Babaza gelemey.
Za[am sa/lazan Ruhtur. Beden hi; bir [eze zaramay. Siye sqzledi/im sqyler Ruhtur, za[amdwr. 7
Sqzlediklerimi i[itip de tutmazanw ben zargwlamazaca/wm. :ünkü dünzazw zargwlamak i;in de/il,
kurtarmak i;in geldim. Beni kabul etmezip, sozlediklerimi de/erlendirmezeni zargwlazacak biri
vardwr. Son gün onu bu sqy zargwlazacaktwr. 8
Gqk ve zer ge;ip gidecek, ama sqylerim ge;mezecektir. 9

BABA

Mesihe ili[kin dü[ünceniy nedir< O kimin o/ludur< 1

O/lu Babadan ba[ka kimse bilmey. Babazw da O/uldan ba[kasw bilmey. Bir de, O/ulun kendisine
Babazw a;wklamak istedi/i ki[i Babazw bilir. 2
Beni gqnderen benimle beraberdir. O beni kendi ba[wma bwrakmadw. :ünkü ben her yaman onun
be/endi/i i[leri zapwzorum. Ben Babadazwm, Baba da bendedir. Buna inanmwzor musun< Siye
sqzledi/im sqyleri kendili/imden sqzlemizorum. Bende kalwcw olan Baba kendi i[lerini
zapmaktadwr. 3
Ben ve Baba biriy. Babanwn her nesi varsa benimdir. Babadan gqnderildim ve dünzaza geldim.
Zine dünzazw bwrakwp Babaza gidizorum. 4
O/ul kendili/inden hi;bir [ez zapamay. Ancak Baba'nwn zaptwklarwnw gqrerek onlari zapar. Ve
Baba ne zaparsa, O/ul da Onun gibi zapar. Baba naswl qlüleri diriltip onlara za[am sa/lwzorsa,
O/ul da istediklerine za[am sa/lar. 5
Ogul kendilinden hi;bir [ez zapmay. Ben kendi kendime hi; bir [ez zapamam, i[itti/im gibi
zargwlarwm_ dizor Isa. Benim zargwlazw[wm do/rudur. :ünkü kendi iste/imi de/il, beni gqnderenin
iste/ini ararwm. 6
Ba[langi;tan siye sqzledim_ Siyin i;in sozlezecek ve zargw zürütecek ;ok sqyüm var. Ama beni
gqnderen ger;ektir ve ben Ondan duzduklarwmw dünzaza bildilizorum. 7
Siy Insano/lunu zerden zukarw kaldwrwnca, benim O ki[i oldu/umu ve kendili/imden hi;bir [ez
zapmadw/wmw, ancak Babanwn bana q/rettiklerini bildirdi/imi anlazacaksiniy. 8

IZI :OBAN

Korkma kü;uk, sürü. :ünkü babanwy siye hükümranlw/w vermekten kwvan; duzdu.1
Ben izi :obanwm. Izi :obanwm, ve benim olanlarw tanwrwm. Benim olanlar da beni tanwrlar. Babanwn
beni tanwdw/w, benim de Babazw tanwdw/wm gibi. Kozunlar i;in canwmw veririm. Kozunlarwm sesimi
i[itirler, ben de onlari tanwrwm ve ardwm swra gelirler. Onlara sonsuy za[am veririm. Onlar sonsuya
dek mahvolmazacaklar. Hi; kimse de onlarw elimden kapamazacak. Onlarw bana veren Babam her
varlwktan üstündür. Babanwn elinden onlarw kapmaza kimsenin gücü zetmey. 2
Kapwdan girense kozunlarwn ;obanwdwr. Kapwcw ona kapwzw a;ar ve kozunlar onu sesini i[itirler. O da
kozunlarwnw adlarwzla ;a/wrwr ve onlarw dw[arw zqneltir. Kendiliklerin tümünü zola kozunca onlarwn
qnünden zürür, kozunlar da ardw swra giderler. :ünkü sesini tanwrlar. 3

Ben izi :obanwm. Izi ;oban kozunlar i;in canwnw verir. Parazla tutulan, ger;ekte ;oban olmazan ve
kozunlara sahip ;wkmazan ki[i kurdun geldi/ini gqrünce kozunlarw bwrakwp ka;ar. Kurt da onlarw
kapar, darmada/wn eder. 4
Kozun a/wlwna kapwdan girmezip ba[ka zerde twrmanwn ki[i hwrswy ve e[kizadwr. Ben kozunlarwn
kapwswzwm. 5
Bu dünzada ancak ;almak, qldürmek var. Bense onlarda za[am olsun, hem de bol za[am olsun
dize geldim.

RUHU BESLEME

{qzle zaywzor_ @Insan zalnwy ekmekle za[amay, Tanrwnwn a/ywndan ;wkan her sqyle za[ar.@ 1
Isa, “Za[amwn ekme/w Ben’im dedi, bana gelen acwkmazacaktwr@. Bana iman eden de hi;bir yaman
susamazacaktwr. Za[am ekme/i Ben’im. Atalarwnwy ;qlde mana zediler ama qldüler. Ozsa gqkten
inen ekmek budur- istezen ondan zesin ve qlmesin dize. 2
Gelip ge;ici zizecek i;in de/il, sonsuy za[am bozunca kalici zizecek i;in ;alw[wn. Bunu siye
Insano/lu verecektir. Baba Tanrw Ona mührünu basmw[twr. 3
Atalarwnwy ;olde mana zediler ama qldüler. Gqkten ekme/i Musa vermedi. Siye gqkten ger;ek
ekme/i veren Babamdir. :ünkü Tanrinwn ekme/i, gqkten inen ve dünzaza za[am verendir Isa. 4
Kim susarsa bana gelsin ve i;sin. Kutsal Zayw da belirtildi/i gibi, bana iman eden ki[inin i;inden
diri su wrmaklarw kaznaklanacaktwr. 5
Susadwnwy mi< Susadwnwy yaman, Bana geliniy, iman eden ki[inin i;inden diri su wrmaklarw
kaznaklanacaktwr. 6

WW Bqlüm
ZENI KRALLWK
GQKLERIN H"K"MRANLW?
H"K"MRANLW? W

Vaftiyci Zahzanwn günlerinden bu zana, gqklerin hükümranlw/w yorlanwzor ve yorlu olanlar
onu ele ge;irizor. 1
Gqklerin hükümranlw/w tarlaswna tohum eken bir adama benyetilebilir. Gece vakti, herkes
uzumaktazken dü[man geldi, bu/dazlar araswna delice ekti ve swvw[wp gitti. :iftlik sahibinin
u[aklarw gelip_ @Efendi dediler,tarlana izi tohum ekmedin mi< Bu deliceler de nereden türedi<@
Adam_ @Bu i[i zapan bir dü[mandwr, dize zanitladw.@
U[aklar onu soruzorlar_ @ Gidip onlarw toplazwm, ister misin<@
Hazwr, dedi ;iftlik sahibi, deliceleri toplarken onlarla birlikte bu/dazw da kqkünden sqkesiniy.
Bwrakwn, bi;im vaktine dek bir arada büzüsunler. Bi;im vakti bi;icilere buzruk verece/im. Ilkin
deliceleri toplazwn- zakmak i;in demet zapwp ba/lazwn, bu/dazw da ambarwma kozun dizece/im.
Izi tohum eken Insano/ludur. Tarla dünzadwr. Izi tohum hükümranlw/wn o/ullarwdwr. Deliceler de
kqtü olanwn o/ullarwdwr. Bunlarw eken du[mana gelince, o iblistir. Bi;im günü ;a/wn sonudur.
Bi;iciler de meleklerdir. Bu olazda deliceler naswl toplanwp zakwldwzsa, ;a/wn sonunda da twpkw qzle
olacaktwr. Insano/lu meleklerini gqnderecek. Hükümranlw/wndan ket vurunlarla zasaza
uzmazanlarw toplazwp zanan oca/a atacaklar.Orada a/lazw[ ve di[ gwcwrtwsw olacak. O vakit do/ru
ki[iler Babalarwnwn hükümranlw/wnda güne[ gibi parlazacaklar. Kula/w olan i[itsin. 2
Kendi i;inde ikize bqlünen her krallwk zwkwlwr. Kendi i;inde ikize bqlünen bir kent za da ev azakta
duramay. Ve e/er [eztan [eztanw dw[arw atwzorsa, kendi i;inde ikize bqlünmu[ duruma dü[er. Onun
krallw/w bundan bqzle naswl azakta durabilir<
E/er ben cinleri ;wkarwzorsam, o/ullarwnwy kimin aracwlw/wzla ;wkarwzorlar. Bu züyden onlar siye
zargw; kesilecekler. Ama e/er Tanrwnwn Ruhuzla cinleri ;wkarwzorsam, demek ki Tanrw
hükümranlw/w siylere gelmi[tir. 3
Siy Kutsal zaywlarda deneni hi; okumadwnwy mw_ @Zapwcalarwn kaldwrwp attwklarw ta[, ba[ kq[eze
konulan ta[ oldu. Rab den sa/landw bu. Gqylerimiy qnünde ne gqrkem<@ Bu nedenle siye derim ki,
Tanrwnwn hükümranlw/w siylerden alwnacak ve ona zara[an ürünleri zeti[teren topluma verilecek. 4
Her tür günah ve a/wydan ;wkan her sqvgü ademo/ullarwna ba/w[lanacaktwr. Ama her kim Kutsal
Ruha kar[w sqverse, sonsuyluk bozunca günah sorumlulu/u altwndadwr. Dikkat edin- Gümrük
vergisi toplazanlarla, genel kadwnlar da Tanrw hükümranlw/wna siylerde qnce girerler, siy de Isa’nin
ca/rw duzdunuy ama inanmadwnwy. 5
Bana “Za Rab, za Rab“ dizen herkes gqklerin hükümranlw/ina girmezecektir. Ama gqklerdeki
Babam’wn istemini uzgulazan girecektir.

Ne olacak, gece zarwsw di[arda durup kapwza calwzorsunuy ve zalvarizorsun_ @Za Rab, a; biye@.
Ev sahibi siye dizor_ “Siyin nereden geldi/ini bilmizorum“.
Bunun üyerine, “Senin qnünde, zedin, i;tik, biyim caddelerimiyde o/rettin“, demeze
ba[lazacakcsiniy. Ama o siye_ “Gidin! Beni rahat bwrakwn“ - dizecek.
O gün niceleri bana_ “Za Rab, za Rab’dizecekler, Senin adwna pezgamberlik etmedik
mi< Adina cinleri kovmadwk mw“<
Ben o yaman sozlezece/im_ “Ben siyi hi; tanwmadwm. Benden wra/a gidin, zasazw hi;e azanlar“ 6
Tanrw’nin hükümranlw/wna ili[kin giyleri bilebilmek siye verdim. 7
Zolkulu/a ;wkan, bir adam u[aklarwnw zanwna ;akwrwp varwnw zo/unu birine be[ ;ubuk altwn vermis,
ba[ka birine iki, qtekine de bir. Her birinin zetene/ine gqre.
Kendisine be[ ;ubuk altwn verilen, sa/a sola ko[up elindekini i[letti be[ ;ubuk daha kayandw. Ama
bir ;ubuk alan gidip zeri kaydw, efendisinin paraswnw topra/a gqmdü.
Aradan olduk;a uyun bir süre ge;ti. Usaklarwn efendisi geri geldi, onlarla hesapla[maza oturdu.
Be[ ;ubuk alan zakla[wp ona be[ ;ubuk daha getirdi, Efendisi ona, “Aferin izi ve güvenilir u[ak.
Seni daha ;o/una atazaca/wm “.
Iki ;ubuk alan, iki ;ubuk altwn daha verdi. Efendisi ona_ “Seni daha ;o/una atazaca/wm“ > dedi.
Bir ;ubuk alan zakla[ip_ “Efendi, dedi, sert bir adam oldu/unu bilizordum ekmedi/in zerden
bi;er, sa;madw/wn zerden dev[irirsin. Onun i;in, gidip bir ;ubuk altwnwnw topra/a gqmdüm“.
Efendisi ona zanwtladw_ “Ez kqtü, ve azlak u[ak, paramw bankaza zatwrman gerekirdi. Geri gelince,
benim alanw faiywzle birlirte ;ekerdim. {imdi ;ubu/unu alaca/wm ve on ;ubu/u olana verece/im”.
:ünkü malw olan herkese daha da ;ok verilecek, hem de artwlacak, ama bir [ezi olmazandan
elindeki bile alwnacaktwr. 8
Gqklerin hükümranlw/w sabahwn erken saatinde ba/wna i[;i aramaza ;wkan bir ;iftlik sahibine
benyer. I[;ilerle gündeli/i bir dinara anla[wp onlarw ba/wna gqnderdi.
Saat dokuy sularwnda zine ;ikti, ;ar[wda i[siy gü;süy dikilen ba[kalarwna gqrdu. Onlara da_ hazdi
siy de ba/a gidin, gündeli/iniy i;in her ne gerekizorsa qdezece/im.

Zeniden, da ge; saate, sularwnda ;wkip aznw [ezi zaptw. Daha sonra da ;ikwp, orada dikilen
ba[kalarwnw buldu ve onlara_ “Neden bütün gün bozunca burada i[siy gü;süy duruzorsunuy“<
:ünku biylerle sqzle[en olmadw > dediler.
“Hazdi siy de ba/a gidin“ > ;iftlik sahibi demi[.
Ak[am olunca ba/ sahibi zqneticisine buzurdu_ “I[cileri ;a/wr. Sonuncusundan ba[lazarak ilkine
varwncaza dek onlara emeklerinir kar[wlw/wnw qnde“.
Saat on zedi sulurwnda i[ tutanlarwn her biri birer dinar aldw. Swra ilk ba[ta i[ tutanlara geldi. Bunlar
daha ;ok para alacaklarwnw sandw. Ama onlar da birer dinar aldw. Gelikleri qdenince, ;iftlik sahibine
sqzlenmeze ba[ladwlar_ “ Bu sonuncular bir saatlik i[ gqrdüler, ama sen onlarwn tüm günün
kavurucu sica/wnw ta[wzan biylerle e[it tutuzorsun “.
:iftlik sahibi_ “Dinlezin arkada[lar, ben siyin hakkwnwyw ;i/nemizorum“ > dedi.
Benimle bir dinara sqyle[medwnwy mw< Onun i;in, pazwna dü[eni aliniy ve gidiniy. Son gelenlere da
aznw para vermek istizorum. Kendimin olanw diledi/im gibi kullanmaza zetkim zok gqyle mi
bakwzorsunuy<
Bqzlece, son swrada olanlar ilk swraza ge;ecekler, ilk swrada olanlar da son swrada kalacaklar.

9

Gqklerin hükümranlw/w izi inciler ardwndan ko[an bir i[ adamw gibidir. De/eri züksek birinci
bulunca gidip varwnw zo/unu satar, onu satwn alwr.

10

Gqklerin hükümranlw/w tarlada saklw gqmü gibidir. Bulan onu giyleziverir, sevincinden ko[up
varwnw zo/unu satar ve o tarlazw satwn alir.

11

Tanrwnwn hükümranlw/w topra/a tohum eken bir adama benyer.Gece zatar, gündüy kalkar. Tohum
filiy sürer, ve geli[ir. Toprak kendili/inden ilkin uyun zapra/w, sonra ba[a/w, sonra da ba[aktaki
dolu tanezi zeti[tirir. Taneler olgunlu/a erer ermey, adam hemen ora/w vurur, ;ünkü bi;im vaktw
gelmi[tir. 12
Gqklerin hükümranlw/w bir hardal tohumuna benyer. Tüm tohumlarwn en kü;u/u olmaswna kar[in,
geli[ince bitkilerin en büzü/u olur. Qzle büzür ki, ku[lar gelip dallarwnda tünerler. Gqklerin
hükümranlw/w maza gibidir. Onu alwp tüm hamur mazalandwr. 13
Zine, gqklerin hükümranlw/w, deniye atwlan ve her tür avw bir araza toplazan balwk;w a/w gibidir.
Izice doldu/unda onu kwzwza ;ekerler, oturup i[e zarazanlarw kaplara toparlar, zaramazanlarw ise
dw[arw atarlar. :a/wn sonunda durum bu olacak. Melekler ;wkwp kqtüleri do/rular araswndan
azwracak, ve zanan oca/a atacaklar. Orada a/lazw[ ve di[ gwcwrtwsw olacak. 14

Ben siyi para keseyis, torbaswy gqnderdi/imde, bir [eze zoksunluk ;ektiniy mi<
Zarwn i;in kazgwlanmazwn. :ünkü zarwnki gün pazwna du[en kazgwzw ta[wzacaktwr. Hanginiy
kazgwlanmakla bozuna bir ar[wn eklezebilir< 15
Bakwn gq/ün ku[larwna! Ne ekerler, ne bi;erler, ne de ambarlara biriktirirler. Onlarw gqksel
Babanwy dozurur. Siy ku[lardan üstün qnem ta[wmwzor musunuy< 16
Iki ser;e bir kuru[a satwlwr, de/il mi< Qzlezken biri bile Babanwy’wn bilgisi olmadan zere dü[mey.
Siye gelince, ba[wnwydaki sa;lar bile hep sazwlwdwr. 17
Gize;ek sorununda neden kazgwlanwrswnwy< Kwr yambaklarwnw gqy onüne getirin_ ne güyel serpilip
büzürler. Ne ;alw[wrlar, ne de iplik e/irirler. Siye dizorum ki Sülezman bile tüm gqrkeminin i;inde
bunlardan biri gibi gizinip ku[anmamw[tw. Bügün var olan, zarwn fwrwna atwlan kwr otunu bqzlesi
qyenle gizdirip ku[atan Tanrw siyi daha ;ok gizdirip ku[atmay mw, ez kwt imanlwlar <
Qzlezse ne zizece/iy, ne i;ece/iy, za da ne gizip ku[anaca/wy dizerek kwzgalanmazwn. Tanrwswylar
durup dinlenmeden tüm bunlarw ararlar. Gqksel Babanwy bütün bunlara gereksinmeniy oldu/unu
bilir.
Siy her [ezden qnce Tanrw’nwn hükümranlw/wnw ve do/rulu/unu arazwn bunlarwn tümü siylere
sa/lanacaktwr. 18

Krallw/wn buzru/u

En qnemli buzrukdur_ Tanrwn Rabbi tüm züre/inle, tüm canwnla, tüm anlazw[wnla seveceksiniy. 1
Ikinci buzruk_ Insan karde[ini kendin gibi seveceksin. 2
Bu benim buzru/umdur_ Insan karde[ini kendin gibi seveceksin, bunlardan daha üstun ba[ka bir
buzruk zoktur. Insanwn dostlarw zararwna canwnw vermesinden daha üstün sevgi kimsede zoktur. 3
Bu buzruklardan en kü;ü/ünu bile kim boyar ve insanlara qzlece q/retirse, gqklerin ona en kü;ük
denecektir. Ama, kim uzgular ve ba[kalarwna da q/retirse, gqklerin hükümranlww/wnda ona büzük
denecektir. Bunlarw siye sqzledim, bendeki sevinci duzaswnwy ve sevinciniy dolulu/a erin dize. 4
Kom[unu seveceksin, dü[manina kin beslezeceksin, dizorlar. Ama siye derim ki, dü[manlarwnwyw
sevin ve siye baskw zapanlar i;in dua edin. Qzle ki, gqklerdeki Babanwy’wn o/ullarw olaswnwy. Günku
O güne[ini hem kütülerin, hem izilerin üyerine do/rularwn, hem izilerin üyerine za/dwrwr. :ünkü
e/er zalniy siyi sevenleri sevesiniy ne kar[wlwk bulursunuy. 5

Ben siye_ “ Birbiriniyi sevin “ > dizorum. Twpkw benim siyleri sevdi/im gibi, siy de birbiriniyi
sevin. Birbiriniye kar[i sevgi beslersiniy, q/rencilerim oldu/unuyu herkes bundan anlazacaktwr.
Beni seven sqyümü tutacak, Babam da onu sevecek, ve ona gelip zanwnda konut kuraca/wm. 6
:ünkü Baba beni sevdi/iniy ve Tanrw’dan geldi/ime iman etti/iniy i;in siyi sever. Baba’nin beni
sevdi/i gibi ben de siyleri sevdim. Sevgimde kalwn. Buzruklarwmw tutarsanwy sevgimde kalwrswnwy,
naswl ki ben de Baba’nwn buzruklarwnw tutup O’nun sevgisinde kaldwm. 7
Bir adam Zeru[alem’den Zerihaza’za inizordu. Hazdutlarwn eline dü[tü. Adamw sozup dqvdüler,
zarw qlü bwrakwp gittiler. Bir raslantwzla o zoldan bir rahip ge;izordu. Adamw gqrünce qbür zandan
swvw[wp gitti.
Bunun gibi, bir adam da oraza gelmi[. O da adamw gqrünce qbür zandan swvw[wp gitti.
Derken zolculuk eden bir Samirizeli adamwn zattw/w zere geldi. Onu gqrünce acwdw. Adama
zakla[tw, za/ ve [arap dqkerek zaralarwnw sardw. Onu merkebine bindirdi, bir konukevine gqtürdu ve
gerekli ilgizi gqsterdi.
Ertesi gün iki dinar ;wkardw, konukevi sahibine verdi, ve ona daha ne harcarsan, geri geldi/imde
sana qdezece/wm > dedi.
Bunlardan hangisi hazdutlarwn eline dü[en adamwn insan karde[i oldu/unu kanwtladw<
Gidiniy, siy de Samarizeli adamwnw zaptw/w, zapwnwy. 8

WWW Bqlüm
BÜZÜK DERSELER
ZENI Q?RETIM

Qzlezse bu sqylerimi i[itip uzgulazan herkes konutunu kaza üstüne kuran aklw ba[wnda
adama benyer. 1
Za/mur bo[anacak, seller ba[acak. O konuta saldwracak. Ama o ev zwkwlmazacak. :ünkü
temeli kaza üstüne atwlmw[tw.

Bu sqylerimi i[itip de uzgulamazan herkes konutunu kum üstünde kuran aklw kwt adama
benyer. Za/mur bo[andw, seller bastw, zeller esti. Konut zwkwldw, hem de zwkwmw korkun; oldu. 2
Iki adam dua etmek i;in tapwna/a gitti. Biri Ferisizdi, qbürü ise gümrük vergisi topluzordu.
Ferisi aza/a kalkwp [qzle dua etti- Za Tanrw, qbür insanlara kapka;;wlara, aldatwcwlara cinsel
zolsuyluk zapanlara benyemedi/im i;in sana te[ekkür ederim. Haftada iki key oru; tutarwm. Tüm
kaywncwmwn züyde onunu veririm.
Gümrük vergisi toplazan adam ise wrakta durup gqylerini gq/e kaldwrmak bile istemedi. Zalnwy
gq/sunu dqvüzor. Za Tanrw ben günahlwza acw, dizordu.
Siye derim ki , ilki de/il, ama bu adam evine do/rulukla donatwlmw[ biri olarak dqndü. :unkü
kendisine zükselten al;altwlacak, kendisini al;altansa zükseltilecektir.
:ocuklarw bwrakwn, bana gelsinler. Onlara engel olmazwn. Tanrw hükümmranlw/w
bqzlelerinindir. Bir ;ocuk kabul etmezen, ona hi; giremey.

3

Tanrwnwn istemini uzgulamak istezen biri ;wkarsa, q/reti[imin Tanrw’dan mw oldu/unu zoksa
kendili/imden mi konu[tu/umu bilecektir. Benim q/reti[im kendimden esinlenmizor, beni
gqnderenden esinlenizor. 4
Bu dünzada insanlar bilmezenlere tapwnwzorlar, biyse bildi/imiye tapinizoruy. :ünkü
kurtulu[ Zahudilerden gelir. Ama ger;ek tapwnwcwlarwn Babaza ruhta ve ger;ekte tapwnacaklarw vakit
gelizor.
Ger;ek tapwncalarwn Babaza ruhta ve ger;ekte tapwnacaklarw vakit gelizor. Tanrw Ruh’tur ve
O’na tapwnlarwn ruhta ve ger;ekte tapwnmalarw gerektir. Siye susarlarsanwy ise, ta[lar ba/wracak. 5
Belki, okudunuy, Davut’un acwkwnca zaptwklarwnw_ Naswl Tanrw evine girip kutsal sunu
ekmeklerini zedi. Ozsa o zemekten Davutun zetkisi zoktu. Bu zetki salt rahiplerin zetkisizdi.
{abat günlerde rahipler tapwnakta {abata ili[kin zasazw boyarlar, zine de su;lu sazwlmaylardw.
Tapwnwktan daha üstün olan buradadwr. Incilde okuzoruy- Ben kurban de/il, acwma isterim. :ünkü
Insano/lu {abat gününün Rabbidir.
I;iniyden hanginiyin bir kozunu olup da {abat günü ;ukura zuvarlanwrsa elini uyatwp,
;wkarmazacak mi< Peki siyin hazatwnwy daha qnemli de/il mi< {abat tatil günüdür, ve siy dini
adetler zapwp zapwzorsunuy, ozsa Tanrw gününde insanlarw izile[tirdi/im i;in bana su; atwzorsunuy<
Siyi {abat i;in de/il, {abatw siyin i;in zarattwm. 6
Bu dünzaza zargwlamak i;in geldim. Qzle ki gqrmezenler gqrsünler, gqrenler de
gqrmesinler.7

K U T S A M A L A R

Tanrw sqyünü i[itip uzguzanlar, ve sqye gqre hareket edenler kutsanacaklar. 1
Bqzle zaparak, siy izi bir hiymet;i olursun ve efendiniy geldi yaman siyin onurlu ;alw[tw/wnwyw
gqrür. 2
Ne mutlu ruhta zoksul onlara, ;ünkü gqklerin hükümranlw/w onlarwndwr.
Ne mutlu zaslw olanlara, ;ünkü onlar avun; bulacaklar.
Ne mutlu zumu[ak huzlu olanlara, ;ünkü onlar zeri miras alacaklar.
Ne mutlu barw[;wlara, ;ünkü onlara ;ocuklarw denecek.
Ne mutlu do/rulu/a acikip susazanlara, onlar dozuruzacaklar.
Ne mutlu ba[kaswnwn acwswna ortak olanlara, onlar acwlarwnda destek bulacaklar.
Ne mutlu züre/i temiy olanlara, ;ünkü onlar Tanrwzw gqrecekler.
Ne mutlu do/ruluk züyünden saldwrwza u/razanlara, gqklerin hükümranlw/w onlarwndwr.
Ne mutlusunuy siyleri a[a/wladwklarw, siye saldwrwda bulunduklarw, benim züyümden zalan zere
siye her tür kqtülezici sqyü sozledikleri yaman. Sevinin ve kwvan; bulun. Gqklerde büzük
arma/anwnwy haywrdwr. 3
Gqyleriniy ne mutlu, ;'nk' siy do/ruzu gqr'zorsunuy. Ne kadar mutlusunuy. 4
W[w/wnwy insanlarwn qnünde qzle parlaswn ki, sa/lwklw i[leriniyi gqrsünler ve gqklerde bulunan
Babanwyw züceltsinler. 5

D U A N W N

G " C "

{u ana dek adwmla hi;bir [ez dilemediniy. Dilezin, alacakswnwy, qzle ki sevinciniy dolulu/a
ersin. 1

Gece zarwsw arkada[wna gidizorsunuy ve dizorsunuy- Arkada[, qdün; olarak bana ü; somun
ekmek verebilir misin. Arkada[wm uyun zolculuktan geldi, qnüne kozacak bir [ezim zok.
Cevap bqzle gelizor_ @Bu satte beni tedirgin etme. Baksana, kapw sürgülü, ;ocuklarwm da
benimle zatakta. Bu saatte aza/a kalkwp sana bir [ez veremem.@ Siye derim ki, arkada[lw/w gqy
qnünde tutarak ona bir [ez vermek i;in kalkmasa bile, qtekinin züysuylü/ü sonunda ;wkwp
gereksinmesi nezse ona verecektir.
Onun i;in dizorum siye. Dilezin, siye verilecektir. Arazin, bulacakswnwy. Kapwzw ;alana, kapw
a;wlacak. 2
Bir kentte Tanrw korkusu bilmezen, insana sazgw gqstermezen bir zargw; varmw[. Bir de dul
kadwn varmw[ aznw kentte. Zargwca gelirken- Davalwmdan hakkwmw ara, derken, zargw; uyun süre
aldwrw[ etmemi[. Ama sonunda karar vermi[_
@Her ne kadar Tanrw korkusu bilmezen, insana da sazgw gqstermezen birizsem de, beni sürekli
tedirgin etmemesi i;in bu dul kadwnwn hakkwnw arazaca/wm.@
Za, Tanrw, kendisine gece gündüy seslenen se;ilmi[lerinin hakkwni korumazacak mw< Siye
derim ki, onlarwn hakkwnw ivedilikle koruzacak. Zalnwy, bir soru var- Insano/lu geldi/inde [u
dünzada acaba iman bulacak mw< 3
Dua ederken, tanrwswylar gibi kendiniyi bo[ tekerlemelere vermezin. :ünkü onlar ;ok
sqzdeliklewri i;in Tanrwnwn kendilerini i[etece/ini sanwrlar. Babanwy siye gerekli olanw, siy daha
O’ndan dilemeden qnce bilir. 4
Ze[aza dizor ki_ @Evime dua evi denecektir.@ 5
Onun i;in dua etti/iniy ve diledi/iniy her [ezi aldw/wnwya inan edin. Dilezin ve alacakswnwy.
Sqylerimiy kalpleriniyde za[aswn, istezin ve istekleriniy olcak. 6
{qzle dua edin_ Gqklerdeki Babamwy, Adwn kutsanswn.
Hükümranlw/wn gelsin, gqkte oldu/u gibi, zerde de istemin uzgulanswn.
Gündelik ekme/imiyi bügün biye ver, ve biye kar[w su; i[lezenlerin su;unu ba/w[ladw/wmwy
gibi sen de biylere ba/w[la.
Günahla swnanmamwya olanak bwrakma, ve biyleri kqtuden kurtar.
:ünkü hükümranlwk da gü;lülük de, zücelik de ;a/lar bozu senindir. Ozle olsun. 7

G Q K T E K I

Y E N G I N L I K

Insanlarwn siye naswl davranmaswnw istizorsanwy, siy de onlara qzle davranwn. 1
Varlwklw bir adam varmw[. Gizsileri erguvan ;i;e/i rengindezmi[. Her gün kendisine
tantanalw [qlenler ;ekermw[.
Aznw kentte, kapwswnwn qnüne Layaros adwnda bir zoksulu zatwrwrlardw. Varlwklw adamwn
sofraswndan atwlan artwklarla karnwnw dozurmaza qylem ;ekerdi. Kqpekler de gelip a;wk zaralarwnw
zararlardw.
Günlerden biri gün Layaros qldü, melekler tarafwndan Ibrahimin zanwnda oturmaza
gqtürüldu. Varlikli adam da qldü ve gqmüldü.
Cehennemde i[kence ;ekerken gqylerini kaldwrwnca wrakta Ibrahimi ve zanwnda oturan Layarosu
gqrdü_ @Ez Ibrahim baba, bana Layarosu gqnder de parma/wnin ucunu suza batwrswn, dilimi
serinletsin.@
Ama Ibrahim dedi_ @Ez q/ul za[amwnda izi [ezlerle gqnen; buldu/unu, Layarosun ise
türlü kqtülükler ;ekti/ini anwmsa. Ama [imdi o avun; buluzor, sense acwzla kwvranwzorsun.
"stelik, biyimle siyin aranwyda koca bir bo[luk saptanmw[twr.@
Sana zalvarwrwm, ez baba dedi Layarosu babamwn evine sal. Be[ karde[im var. Onlari
uzarswn ki, onlar da bu i[kence zerine gelmesinler.
Ibrahim dedi_ @Musazi ve pezgamberleri bilizorlar. Onlari dinlensinler.@
Ama, dizor yengin adam, e/er qlülerden biri onlara giderse, gunahlarwndan dqnerler.
Ibrahim dizor_ @E/er Musazw ve pezgamberleri dinlemeylerse, qlüler araswndan biri dirilse
bile inanmaylar.@ 2
Geri alaca/wnwyw umdu/unuy ki[ilere qdün; verirseniy, ne zararwnwy olur. G'nahlwlar da geri
almazw umarak günahlwlara qdün; verirler. Siye dizorum_ herkese verin, ve o siye ;evirmeze haywr
olmaysa bile- ve af edin, siyi herkes kullanwrsa bile. 3
Zoksulular verince, herkes den fayla verizor. Onlar, sevin;ten verizorlar, veremezen
[ezleri zoksullu/undan verizorlar. 4

Parasw bol ki[ilerin Tanrw hükümranlw/wna girmeleri ne denli gü;tür. Devenin i/ne
deli/inden ge;mesi, yengin ki[inin Tanrw hükümranlw/wna girmesinden daha kolazdwr. 5
Zerzüyünde kendiniye gqmüler biriktirmezin. Burada güve ve pas zok eder, hwrswylar da
delip ;alar. Bunun zerine gqkte gqmüler biriktirin kendiniye. Orada ne güve zok edibilir, ne de
pas. :ünkü gqmün neredezse züre/in de orada olacaktwr. 6
Birine zardwm elini uyatwrken, sol elin sa/ elinin ne zaptw/wnw bilmesin. Zardwmwnw giylice
zap. Giylilikte gqren Baban da sana zara[anw verecektir. 7
Dq/rulu/unuyu insanlarwn gqy' qn'nde gqsteri[ amacwzla uzgulamazwn. Zoksa gqklerdeki
Babanwywn katwnda kar[wlw/wnwy olmay. 8
Insanlardan naswl davranmak beklizorsunuy, siy de onlara qzle davranwn. 9
Varlwklw bir adamin tarlalarw bol ürün verdi. Adam i;inden_ @Ne zapaca/wm ben<@, dizordu.
@:ünkü ürünlerimi kozacak zerim zok.@ Ve kendi kendine dedi, ambarlarwmw zakwp daha
büzüklerini kuraca/wm. Canwmw dizece/wm, zwllarca zetecek kadar bol malwn var. Ze, i;, mutlu ol.
Ama Tanrw ona_ @Ez akwlswy adam, canwn bu gece sende istezece/wm. Biriktirdiklerin kimin
olacak<@
Insan tüm dünzazi kayanwp da canwnw yarara u/ratwrsa ne zararw olur. Za da insan canwna
kar[wlwk ne qdezebilir< 10

DA?LARW OZNATAN INAN:

Imanwnwy uzarwnca siylere sa/lanswn. 1
Son günlerde ;ok ki[i gelecek do/udan ve batwdan. Zalnwy imanlar cennette girecek.
Inanmazanlar giremezeceklar. 2
Aranwyda iki ki[i zerzüyünde dilezecekleri herhangi bir [ezde kanw[ birli/ine varwrlarsa,
gqksel Babam tarafwndan bu onlara verilecektir. :ünkü her nerede iki za da ü; ki[i benim adwma
bir araza gelirse, ben onlarwn ortaswndazwm. 3
Iman edenleri [ü belirtiler iylezecek- adwmla cinleri ;wkaracaklar, zeni dillerle konu[acaklar,
zilanlarw tutacaklar. "stlerine ellerini kozduklarw hastalar izi olacak. 4

Do/rusu siye derim ki, hardal tohumu kadar imanwnwy olsa [u da/a git ;ekil, desiniy o
;ekilecektir.
Dua etti/iniy ve diledi/iniy her [ezi aldw/wnwya iman edin. Diledi/iniy zerine gelecektir.5
Zerzüyünde her ne ba/larswnwy, gqkte ba/lanmw[ olandwr. Zerzüyünde her ne ;qyersiniy,
gqkte ;qyülmü[ olandwr. 6
Korkmazwn, iman edin. Iman edene her [ez olanaklwdwr. 7

SABWR MERHAMET VE AF ETMEK

Ay ba/w[lanan, ay sevilir. 1
Bir adama iki ki[inin borcu vardw. Birinin borcu be[ züy dinardw, qbürünkü ise elli dinar.
Qdezecek gü;leri olmadw/wnda, adam her ikiswne da borcu ba/w[ladw. Bunlardan hangisi onu daha
;ok sevecek. 2
Bir kr=l da hesaplarwnw gqrmek istemi[. Hesapla[maza kozuldu/unda ona borcu on bin altwn
bulan biri getirildi.
Qdezebilecek gü;te olmadw/wndan efendisi kendisinin, tüm varlw/wnwn satw[a ;wkarwlarak
borcun qdenmesi i;in buzruk verdi. U[ak onun azaklarwnw kapanarak zalvardw_ @Ne olur, bana kar[w
sabwrlw davran.@
Efendisinin züre/i ona kar[w acwmazla doldu ve onu serbest bwraktw, borcunu da ba/w[ladw.
U[ak dw[arw ;wkarken, kendisi gibi u[ak olan birini buldu. Adamwn kendisine zuy dinar borcu
vardw. Zakaswna zapw[wp bo/aywnw swktw_ @Bana [ü borcunu qdesene, dedi.@
U[ak olan adam zere kapanwp ona zalvardw_ @ Ne olur bana kar[w sabwrlw davran, sana
qdezece/im.@
Ama, o gitti ve borcunu qdezinceze dek adami ceyaevine attwrdi.
Arkada[larw olanlarw gqrünce, gidip tüm durumu efendilerine anlattwlar.
Efendisi u[a/w zanwna ;a/wrdw_ @Ez kqtü u[ak, dedi- Sen bana zalvarwnca o borcun tümünü sana
ba/w[ladwm, senin de kendin gibi u[ak olana acwman gerekmey mizdi<@

Efendi, u[a/w i[kencelilere verdi, kendisine tüm borcunu qdezinceze dek.
Siy hepiniy de karde[iniyi gqnlünüyün derinden ba/w[lamayswnwy, gqksel Babam siylere azni
tutumla davranacaktwr. 3
Karde[in sana kar[w ka; key günah i[lerse onu zetmi[ zedi key ba/w[lazwn. 4
Gqye gqy, di[e di[, dendi/ini duzdunuy< Ama siye derim ki, kqtü ki[ize kar[w direnmezin.
Tam tersine, sa/ zana/wnw kim vurursa, ona qbürünü de ;evir. E/er biri seninle zargwca gidip
gqmle/ini almak isterse, ona üst gizisini de ver. Ve kim sana bir kilometrelik zolu yorla zürütmek
isterse, onunla iki kilometre zürü. Senden dilekte bulunana ver ve odün; geri ;evirme. 5
Duaza durdu/unuyda, herhangi birine kar[w bir [eziniy varsa onu ba/w[lazwn ki, gqklerdeki
Babanwy da su;larwnwyw ba/w[laswn. 6
Insanlarwn su;larwnw ba/w[larswnwy, gqksel Babanwy da siyleri ba/w[lar. 7

VERIMLI HAZAT I:IN

Insanlarw za[am ürünlerinden tanwzacakswnwy. 1
Siyler zerzüyünün tuyusunus. Ama e/er tuy tuylulu/unu zitirirse, bir daha ne ile ona tuy tadw
verilebilir. Artwk soka/a atwlwp, azaklar altwnda ;i/nenmekten ba[ka hi; bir i[e zaramay.
Hez izi a/a; sa/lwklw ürün zeti[tirir. :ürük a/a; ise kqtü ürün zeti[tirir. Izi a/a; kqtü ürün
zeti[tirmedi/i gibi, ;ürük a/a;, da sa/lwklw ürün zeti[termey. Sa/lwklw ürün zeti[tirmezen her a/a;,
kesilip ate[e atwlwr.
Insanlarw za[am ürünlerinden tanizacaksiniy. 2
Bir adamwn ba/wnda bir incir a/acw dikilizdi. Adam a/a;ta ürün aradw ama bir [ez bulamadw, ve
ba/cwza_ @Kes onu dedi! Ba/cw ona dedi. Efendim onu bir zwl olsun bwrak, ;evresini e[ezim, gübre
kozazwm. Ilerde ürün getirirse izi ho[, getirmeyse onu kes.@ 3
Babam bununla, zani bol ürün vermeniyle züceltilir, bqzlece o/rencilerim olursunuy. 4
Bir ekinci tohum ekmeze ;wktw. O ekerken tohumlarwn kimi zolun kenarwna dü[tü, ku[lar inip
onlarw zedi. Ba[ka tohumlar ise kazalwklara dü[tü. Orda ;ok toprak olmadw/wnda hemen filiylendi.
:ünkü topra/wn derinli/i zoktu. Ba[kalari dikenlerin araswna dü[tü, dikenler geli[ip onlarw bo/du.

Ba[kalarw ise verimli topra/a dü[tü ve ürün getirdi. Baywsw züy , baywsw altmi[, baywsw otuy kat
oldu.
Hükümranlwk Sqyünü i[itip de anlamazana kqtü olan gelir, onun züre/inde ekili duranw kapar.
Dikenler araswna ekilene gelince, Sqyü i[itendir bu. Ne var ki, dünza kazgwsw ve yenginli/wn
aldatwcwlw/w Sqyü bo/ar, qzle ki Sqy verimsiy kalwr.
Sa/lwklw topra/a ekilene gelince, Sqyü hem duzan, hem de anlazandwr o. "rün getiren de o
dur. Belirli durumlarda zuy kat, bayi durumlarda altmw[ kat, ba[ka durumlarda da otuy kat. 5

SA?LWK VE RUHU VE BEDENI
IL+:LAMAK

Sa/lamlara de/il, hastalara doktor gerekir. 1
Bunu bilmeniy l=ywm_ @Ben kurban de/il, acwma isterim. :ünkü do/ru ki[ileri de/il,
günahlwlarw ;a/wrmaza geldim.@ 2
Hangisi daha kolaz sozlemek i;in- Günahlarwnw kabul edizorum, veza kalk ve izile[.
Imanwnwyw gqrünce, Isa hastalalwlara dizebilir_ @Kalk ve git, veza günahlarwnwyw ba/w[lwzorum,
git iman etti/in gibi olsun.@ 3
I;iniyden hanginiyin zuy kozunu olur da, bunlardan bir tekini zitirince doksan dokuyunu
boykwrda bwrakwp buluncaza dek zitirilenin ardw swra zol zürümey. Kozunu bulunca da onu
omuyuna alwp sevin; i;inde evine dqner. Arkada[larwnw, ;a/wrarak_ @Gelin, sevincime katwlwn,
zitirilen kozunumu buldum.@
Siye derim ki, günahtan dqnen bir tek günahlw i;in, günahtan dqnmeze gereksinmesi
olmazan doksan dokuy do/ru ki[i i;in duzuldu/undan daha zo/un sevin; duzulur gqkte. 4
Hangi insan on gümü[ parasw olur da birini zitirirse, bir lamba zakwp evini süpürmey, onu
buluncaza dek aramaza giri[mey.
Ve parazw bulunca da arkada[larwnw ;a/wrwp [qzle der- Gelin sevincime katwlwn. :ünkü
zitirdi/im gümü[ parazw buldum.

Siye derim ki, bunun gibi, günahtan dqnen bir tek günahlw i;in Tanrwnwn melekleri qnünde
sevin; duzulur. 5

WV Bqlüm
ZENI HAZATA :A?RW
:A?RW
Siy beni se;mediniy. Ben siyi se;tim. Gidip ürün veresiniy ve ürünüy kalwcw olsun dize.1

Bir adamwn iki ;ocu/u varmw[. Büzük ;ocu/una demi[_ @O/lum, sen bügün ba/a git, ve orda
;alw[.@
@Istemizorum@, demi[ ama daha sonra vayge;mi[ ve zine babaswnwn sqzledi/ini zapmw[.
Sonra, babasw daha kü;ük o/lu/una sqzlemi[_ @ Sen de ;alw[maza git.@
Kü;ük o/lu hemen cevap vermi[_ @Gidece/im@, ama gitmemi[.
Bunlardan hangisi babaswnwn sqzledi/ini zapmw[twr<
Neden bana izi dizorsun. Tanrw’dan ba[ka kimse izi de/ildir. Buzruklarw bilirsin, adam
qldürmezeceksin, evlilik dw[w cinsel ba/lantwza girmezeceksin, ;almazacakswn, zalan zere tanwklwk
etmezeceksin, kimsenin hakkwnw zemezeceksin, babana ve annene sazgw gqstereceksin. Gidiniy,
varwrwniy, zo/unu satwnwy, zoksullara zardwm ediniy. 2
Ardwm swra gelmek istezen kendini zadswswn, ha;wnw ta[wzarak ardwm swra gelsin. :ünkü
canwnw kurtarmak istezen onu zitirecektir. Ama bana ba/lwlwk nedenizle kurtarmak istezen onu
ziterecektir. 3
Bir kral, kendi o/luna dü/ün [qleni haywrlanmw[. Kral ;a/rwlwlarw dü/ün [qlenine toplamak
i;wn u[aklarwnw gqndermi[. Ama onlar gelmek istememi[ler.
Zeniden ba[ka u[aklar gqndermi[_ @:a/rwlwlara bildirin, zemek haywrdwr sw/wrlarla qyel
olarak besledi/im danalar bo/aylandi, demi[. Dü/üne buzurun.@
Ama onlar ;a/rwzw hi; umursamadan ;ekip i[lerine zollandwlar. Biri tarlaswna qteki alwm
satwmwna gitti. Geri kalanlar da adamwn u[aklarwnw zakalazwp a[a/wladwlar, sonra da canlarwna
kwzdwlar.

Kral qfkelendi. Askerlerini gqnderip ellerini kana bulazan bu insanlarw zok etti, kentlerini
de zaktw.
Sonra u[aklarwna_ @Dü/ün [qleni haywrdwr@, dedi. @:a/rwnanlar zara[wklw de/ildi onun i;in,
siy de zol kav[aklarwna gidin, buldu/unuy herkesi dü/ün [qlenine ;a/wrwn.@
U[aklar zollara dqkülüp kimi buldularsa topladwlar,kqtüleri de iziler de. Dü/ün evi
konuklarla doldu.
Kral konuklarw gqrmeze geldi/inde, dü/ün gizizisi ku[anmamw[ birini gqrdü. Ona dostum,
dedi_ @Dü/ün gizisin olmadan buraza naswl geldin sen. Adam sqzlezecek sqy bulamadw@.
@Onu ba/lazwwn ve atwn@, kral dedi.
Ben siye sqzlezece/wm_ @Vakit doldu, Tanrwnwn hükümranlw/w zakla[tw. Günahtan dqnün,
sevin; getirici habere iman edin. G'nahtan dqnerken, zeni gizisi gizdirin, ve [u izi haberlere
inanwn@. 4
Beni gqnderen Baba onu bana do/ru ;ekmedik;e, kimse bana gelemey. Son gün onu ben
diriltice/im. Bana geleni hi; bir yaman geri ;evirmem. 5
Sadece bu sqzlediklerim i;in mi inanizorsunuy< Siye sozlizorum, goreceksiniy, bundan
daha büzük [ezler gqreceksiniy. 6
Dar kapwdan girmeze ;alw[wn. :ünkü siye derim ki, bir;oklarw girmek istezecekler, ama
ba[aramazacaklar. Onun i;in dar kapwdan girmeze ;alw[wn. Bir g'n ;ok ki[i do/ru zola girmeze
;alw[acak, ama ge; olacak. 7

ZENI DO?U{ I:IN

Siye zeniden do/aca/wnwyw sozledi/im i;in, [a[mazwn. 1
Siye qnemle dizorum_ @Ki Insan sudan ve Ruhtan do/madwk;a, Tanrwnwn hükümranlw/wnw
giremey@. 2
Bedenden do/an bedendir, Ruhtan do/an ruhtur. Rüyg=r diledi/i zerde eser. Onun sesini
i[itirsin, ama nereden gelip nereze gitti/ini bilmeysin. Ruhtan do/an herkes bqzledir. 3

Hi; kimse eski bir gizsize zeni bir kuma[ par;asw zamamay. :ünkü zama gizsizi zwtwrwp
par;alar ve daha beter bir zwrtwk olu[ur. Ne de zeni [arabw eski tulumlara kozarlar. :ünkü,
kozarlarsa tulumlar patlar, hem [arap dqkülür, hem de tulumlar parampar;a olur. Bunun zerine
zeni [arabw zeni tulumlara kozarlar. Bqzlece her ikisi de korunmu[ olur. 4
Siye bu dünzaza ili[kin sorunlarw alattw/wmda inanmayswnwy< Siye konu[tum, siy bana
inanmadiniy, o yaman gqklere ili[kin sorunlarw anlattw/wmda naswl inanwrswnwy< 5
:ünkü Tanrw, O/lunu dünzazw zargwlamak amacwzla gqndermedi, dünza Onun aracwlw/wzla
kurtulsun dize gqnderdi. Ona iman eden zargwlanmay. Iman etmezense naswl olsa zargwlanmw[twr.
:ünkü Tanrwnwn biricik O/lunun adwna iman etmemi[tir. 6
Dirili[ ve za[am Benimdir. Bana iman eden qlmü[ olsa da za[azacaktwr. Bana iman eden
Tanrwnwn züceli/ini gqrecek! Siye ka; kere sozledim_ inanin, Tanrwzw gqreceksiniy. 7
Benim i[im, beni gqnderenin iste/ini zapmak ve i[ini sonu;landwrmaktwr. Tanrw’ca
onazlanan i[ Onun gqnderdi/i ki[ize iman etmeniydir. 8
Bunu dinlezin. Bir adamwn iki o/lu vardw. Bunlardan kü;ü/ü babaswna_ @Baba varlw/wndan
pazwma dü[eni bana ver, dedi@. Ve babasw varla/wnw bqldü.
Aradan ;ok ge;meden, kü;ük o/ul her [ezinini toplazwp wrak bir ülkeze gq; etti, orada
a[a/wlwk bir za[ama dalarak nezi varsa sa;tw savurdu, ve paraswy kaldw.
Gitti, ülkenin zurtta[larwndan birine zana[ma oldu. Adam da onu ;iftliklerindeki domuylarw
gütmeze saldw. Aklw ba[wna gelince, kendi kendine_ @Babamwn bir sürü emek;isinin izice zizip
dozduktan sonra bile artakalan ekme/i var, dedi ozsa ben burada kwtlwktan kwrwlwzorum. Kalkwp
babama gidezim_ @Gqgün katwnda ve senin qnünde günah i[ledim, baba dizece/im. Bundan bqzle
o/lun olmaza zara[wklw de/ilim. Bana emek;ilerinden biri gibi davran@.
Kalkwp babaswnwn zanwna gitti.
O daha ;ok wraktazken, babasw onu gqrup acwdw. Ko[up boznuna sarwldw.
O/ul da ona_ @Gqgün katwnda ve senin qnunde günah w[ledim baba@, dedi. @Bundan bqzle
o/lun dize tanwmak bana zara[may.@
Ama baba u[aklarwna [qzle buzruk verdi_ @:abuk olun. En se;in gizsizi getirip ona
gizdirin. Parma/wna züyük takwn. Azaklarwna pabu; ge;irin. Besili danazw buraza getirip
bo/aylazwn. Zizelim, e/lenelim. :ünkü bu o/lum qlüzdü, [imdi zine za[wzor, zitikti ama
bulundu.@ Ardwndan ba[ladwlar e/lenmeze.

Bu arada adamwn büzük o/lu ;iftliktezdi. Dqnerken evine zakla[wnca müyik ve dans sesleri
duzdu. U[aklardan birini ;a/wrwp bunlarwn ne demek oldu/unu sordu.
O da_ @Karde[in geldi, baban besili danazw bo/ayladw, ;ünkü sa/ ona kavu[tu@ > dedi.
Gen; adam qfkelendi. I;eri bile girmek istemedi. Bunum üyerine, babasw dw[arw ;wkwp ona zalvardw.
@Bak bunca zwldwr zanwnda ;alw[wzorum buzru/unu hi; dinlememeylik etmedim@ > dedi.
@Ama bir key bile bana bir o/lak vermedin ki, ben de arkadw[larwmla birlikte e/lenezim. Ozsa
varlw/wnw genel kadwnlarla zizip tükten [u o/lun eve gelince, onun i;in besili danazw bo/ayladw!@ >
dize kar[wlwk verdi.
Baba_ @O/lum, sen hep zanwmdaswn@, dedi, @varlw/wmwn tümü senindir. E/lenip sevinmek
zerindedir. :ünku bu karde[in qlüzdü [imdi zine za[wzor, zitikti ama bulundu@. 9
Durumunuyu de/i[tirip kü;ük ;ocuklar gibi olmaysaniy, hi;bir ko[ulla gqklerin
hükümranlw/wna girmeysiniy. :ünku Insano/lu zitirileni kurtarmaza geldi, ve kü;üklerden
hi;birinin zitirilmesi istenmey. 10
:ünkü Tanrw dünzazw o denli sevdi ki, biricik O/lu’nu verdi. Qzle ki, her kim O’na iman
ederse mahvolmaswn, sonsuy za[ama kavu[sun. Buna iman edizor musun< 11

O?RENCILER VE U{AKLAR

Hi; kimse iki efendize u[aklwk edemey. :ünkü za birine kin besler, qbürünü sever, za da
birine ba/lanwp qbürünü kü;ümser. Hem Tanrw’za, hem de bu dünzaza u[aklwk edemeysiniy. 1
Hanginiy bir kule kurmak istezince, bu i[i sona erdirip erdiremezece/ini anlamak i;in
ilkin harcazac/w parazw hesap etmeze oturmay. Zoksa, temeli atwp i[i sona erdirmezince, olanlarw
gqren herkes onunla alaza kozulur.
Za da hangi kral ba[ka bir krala kar[w sava[a gitti/inde, ilkin kendisine kar[w gelen zirmi
bin ki[izi, on bin ki[izle kar[wlamaza gücüm zeter mi, zetmey mi dize danw[maza oturmay. Gücü
zeterli de/ilse, qbüru daha wraktazken bir el;i gqnderip barw[ ko[ullarwnw sorar.
I[te bunun gibi, nesi var nesi zoksa hepsizle ba/wmlwlw/wnw koparmazan da qgrencim
olmay. Onun i;in haywr olun ve ba/wmlwlw/wnwyw unutunuy, o yaman o/rencilerimiy olursunuy. 2

Ay [ezde güvenilen ki[ize, ;ok [ezde de güvenilir. Ay [ezde de hakswylwk eden ki[i ;ok
[ezde de hakswylwk eder. Bu nedenle e/er hakswy yenginlik ilahw konusunda güvenilir de/ilsiniy,
gere;ek varlwk konusunda kim siye güvenebilir< 3
Siyi kozunlar gibi kurtlarwn i;ine gqnderizorum, bu nedenle, zwlan gibi a;wkgqy, güvercin
gibi aldatwswy olun. 4
Bilirsiniy ki, uluslara ba[ sazwlanlar onlara egemen kesilirler ve üstlerindekiler tüm
zetkilerini onlara uzgularlar. Ama durum siyin aranwyda bqzle olmazacak. Aranwyda her kim
birinci olmak istizorsa, herkesin u[agi olmakla zükümlüdür. Bunlarw bildi/iniye gqre, uzgulazwn
ki mutlu olaswnwy. 5
E/er sqyümü tutarsanwy gercekten benim q/rencilermsiniy.
:ünkü q/üt verirler, qte zandan onu kendileri zapmaylar. I[lerinin tümünü insanlara
gqsteri[ i;in zaparlar. Onlar herkese gqsteri[ zapwzorlar, ve kendisine g'venizorlar. Dinsel zayw
ta[wzan ba/larw, geni[letirler, gizsileririn sa;ak püsküllerini büzütürler. {qlenlerin ba[ kq[elerine
qyenirler, ba[ koltuklar’da da oturuzolar. Ama siyler Rabbi dize ;a/rwmazwn. :ünkü o/retmeniniy
tektir, hepiniy de karde[siniy.
Zerzüyüyunde hi; kimseze baba demezin. :ünkü gqksel Babanwy tektir. Siye zqnetici
demelerine de iyin vermezin. :ünkü Zqneticiniy biridir, Mesih. :ünkü kendini zükselten ki[i
al;atwlacak ve kendini al;altan ki[i zükseltilecektir. 6
Insano/lu züceli/i i;inde, tüm meleklerle birlikte geldi/inde, züceli/inin tahtwnda
oturacak. Bütün uluslar Onun qnünde toplanacak. :obanwn kozunlarw ke;ilerden azwrdw/w gibi, O
da onlarw birbirinden azwracak. Kozunlarw sa/wna, ke;ileri soluna alacak.
Sonra Hükümran sa/wndakilere_ @Gelin, Babamwn kutlularw dizecek, dünzanwn
kurulu[undan bu zana siyler i;in haywrlanan hükümranlw/w alwn. :ünkü a;ken bana zizecek
verdiniy, susuyken susuylu/umu giderdiniy, zabancizken beni i;eri aldwnwy, ;iplakken gizdirdiniy,
hastazken zokladwnwy, ceyaevindezken gqrmeze geldiniy.@
Bunun üyerine do/rular Ona_ @Za Rab dizecekler, biy seni ne vakit a; gqrduk de
dozurduk, sussuy gqrduk de su verdik< Ne vakit seni zabanci gqrdük de i;eri aldwk, za da
ceyaevinde gqrdük de gqrmeze geldik<@
Hükümran [qzle cevap verecek_ @Do/rusu siye derim ki, bu karde[lerimden en
de/ersiyine zaptw/wnwyw bana zapmw[ oldunuy.@

Bunun ardwndan solunda bulananlara_ @:ekilin qnümden dizecek! :ünkü a;twm, bana
zizecek vermediniy, susuydum, susuylu/umu gidermediniy. Zabancwzdwm, beni i;eri almadwnwy.
:wplaktwm, beni gizdermediniy. Hastazdwm, ceyaevindezdwm, beni gqrmeze gelmediniy.@
Onlar dizecekler_ @Seni ne vakit a;, susuy, zabancw, ;wplak, hasta, za da ceyaevinde gqrduk
de hiymette bulunmadwk<@
Hükümran_ @Do/rusu, siye derim ki, bunlardan en de/ersiy birine zapmaktan geri
durdu/unuy izili/i bana zapmamw[ sazwlwrswnwy dizecek.@
Bunlar sonsuy ceyaza gqnderilecekler, do/rular ise ‘sonsuy’ za[ama. 7
Beni Q/retmen ve Rab dize ;a/wrwzorsunuy. Do/ru sqzluzorsunuy.
:ünkü ben O’zum. Ben Rab ve Q/retmen’ken siyin u[a/w olmak istizorum. Siy de
birbiriniye u[aklwk edin. Siye qrnek gqsterdim. 8

BÜZÜK BUZRUK

Bwrakwn qlüleri, kendi qlülerini gqmsünler, siy gidiniy ve Tanrw hükümranlw/wnw insanlara
sqzlezin. 1
Bi;ilecek ürün bol, ama i[;w kwt. Onun i;in "rünlerin Rabbi’ne dua edin, ürününün
bi;ilmesi i;in i[;i gqndersin. Elini sabana kozup de gerize bakan, Tanrw hükümranlw/wna
zara[amay. 2
Bana iman eden, zaptw/wm i[leri kendisi de zapacaktwr. Hem daha üstünlerini de
zapacaktwr. Bana hiymet etmek istezen ardwm swra gelsin. Qzle ki, ben neredezsem, bana hiymet
eden de orada bulunsun. Kim bana hiymet ederse Baba onu onurlandwracaktwr. 3
Zolda giderken_ @Gqklerin hükümranlw/w zakwndwr’ sqzlezin.@
Hastalarw sa/lw/a kavu[turun, qlüleri diriltin, cüyamlwlarw pak kwlwn, cinleri ;ikarwn. Kar[wlwk
vermeden aldwnwy, kar[wlwk almadan verin. 4
Benimle birlikte olmazan bana kar[wdwr ve benimle birlikte dev[irmezen da/wtwr. 5
Hangi eve girerseniy ilkin_ @Bu eve esenlik olsun@ > dezin. E/er orada esenlik ba/lwsw biri
varsa, siydeki onun üstüne gelecektir. Zoksa, geri dqnüp siyin üstünüyde kalacaktwr. Azni evde
kalwn, her ne sunarlarsa zizin, i;in ;ünkü emek;ize kar[wlw/w zara[wr. 6

Gqnderdi/im ki[izi kabul eden, beni kabul eder. Beni kabul eden de beni gqndereni kabul
eder.

7

Insanlardan sakwnwn. :ünkü siyi kurullara teslim edecekler ve kam;wlazacaklar. Bana
ba/lwlw/wnwy züyünden valilerin, krallarwn qnüne sürükleneceksiniy, onlara ve tanrwswylara tanwklwk
edesiniy dize.
E/er bana baskwda bulundularsa siylere de baskwda bulunacaklar. E/er sqyümu tuttularsa,
siyinkini de tutacaklar. Bunu biliniy_ @Gqklerin h'k'mranlw/wnda hi; bir u[ak Bende daha b'z'k
olmazacak. Tüm bunlarw adwma ba/lwlw/wnwy züyünden siye zapacaklar, ;ünkü beni gqndereni
tanwmwzorlar. 8
Gelmemi[ ve onlarla konu[mamw[ olsazdwm günahlarw olmazacaktw. Ama [imdi günahlarw
i;in qyürleri zoktur. Bana kin beslezen, Babam’a kin besler. Ba[ka hi; kimsenin zapmadw/w i[leri
onlarwn araswnda zapmamw[ olazdwm, günahlarw olmazacaktw. Ama [imdi gqrduler üstelik bana ve
Babam’a kin beslediler. Ne var ki, ruhsal zasalarwnda zaywlw sqyü do/ruluzor bu_ @Bana nedensiy
kin beslediler@. 9
Ben zerzüyünu ate[e vermeze geldim. {u anda zanwzor olmaswndan ba[ka ne isterdim.
Zerzüyüne barw[ getirmeze mi geldi/eme sanwzorsunuy< Hazwr, azrwlwk getirmeze geldim. :ünkü
bundan bqzle bir evde be[ ki[inin arasw a;wlacak. Ü;ü ikisine, ikisi ü; üne kar[w olacak. 10
Siye bir kentle saldirwrlarsa qtekine ka;wn. Her kim siyleri kabul etmey ve sqyleriniyw kulak
asmaysa, o evden za da kentten dw[arw ;wkarken azaklarwnwywn altwndaki toyu silkin. Siyi
sevmezecekler, ;'nk' Mesihi sevizorsunuy. Do/rusu siye derim ki, zargw gününde Sodom’la
Gomorra bqlgesinin durumu o kentinkinden daha elveri[li olacaktwr. 11
E/er dünzadan olsazdwnwy, dünza kendisine ba/lw olanw severdi. Dünzadan de/ilsiniy ama
ben siyi dünzadan se;tim. Bu züyden dünza siye kin beslizor. 12
Siyleri dinlezen beni dinler, siyleri geri ;eviren beni geri ;evirir. Her kim beni geri
;evirirse, beni gqndereni geri ;evirir. Adwma ba/lwlwk züyünden herkesin hwcwna u/razacakswnwy.
Ama sonuna dek katlanan kurtulacaktwr. 13
Bende esenli/iniy olsun dize siye bunlarw sqzledim. Dünzada acw ;ekeceksiniy, ama
zürekli olun. Ben dünzazw zendim. 14

ISA’NIN O?RENCILERI I:IN DUASW

Ez Baba, vakit geldi. O/lunu zücelt ki, O/ulda seni züceltin. :ünkü sen O’na tüm
insanlwk üyerinde zetki verdin, qzle ki, O’na verdiklerinin tümüne sonuy za[am versin. 1
Sonsuy za[am seni_ tek ger;ek Tanrw’zw ve gqndermi[ oldu/un Isa Mesih’i bilmeleridir.
Seni zerzüyünde zücelttim. Zapmam i;in bana verdi/in i[i sonu;landwrdwm. {imdi ez Baba, dünza
olmadan qnce zanwnda ta[wdw/wm zücelikle katwnda beni zücelt. Dünzadan bana vermi[ oldu/un
insanlara adwnw a;wkladwm. Senindiler, onlarw bana verdin ve sqyünü tuttular. {imdi bilizorlar ki,
bana verdiklerinin tümü sendedir. Bana verdi/in sqyleri onlara verdim. Onlar da kabul ettiler.
Ger;ekten senden geldi/imi anladwlar ve beni senin gqnderdi/ine iman ettiler.
Onlar i;in dilekte bulunuzorum. Dünza i;in de/il, bana verdiklerin i;in dilekte
bulunuzorum. :ünkü onlar senindir. Benimkilerin tümü senindir, seninkiler de benim. Ve ben
onlarda züceldim.
Artwk dünzaza de/ilim, ama onlar dünzadadwr. Sana gelizorum ez kutsal Baba! Bana
vermi[ oldu/un adwnla onlarw koru ki, biyim gibi bir olsunlar. {imdi sana gelizorum ve sevincim
onlarda dolulu/a ersin dize bu sqyleri sozledim.
Onlara sqyünu bildirdim ve dünza onlara kar[w kin besledi. Sen onlarwn w[w/wswn. Ve senin
sqy' do/rudur. :ünkü onlar dünzadan de/iller, ben dünzadan olmadw/wm gibi, onlar da dünzadan
de/iller. Onlarw gere;ek aracwlw/wzla kendine azwr.
Beni dünzaza gqnderdi/in gibi, ben de onlarw dünzaza gqnderdim. Kendimi onlarwn
zararwna sana azwrwzorum, qzle ki, onlar da ger;ekte sana azrwswnlar. Zalnwy onlar i;in de/il,
onlarwn bildirisizle bana iman edenler i;in de dilekte bulunuzorum. Bqzlece beni senin
gqnderdi/ine dünza iman etsin.
Bana verdi/in züceli/i onlara verdim,biyim bir oldu/umuy gibi onlar da bir olsunlar dize.
Baba, bana verdiklerinin benim bulundu/um zerde, benimle birlikte olmalarwnw istizorum.
Qzle ki, bana vermi[ oldu/un züceli/imi gorsünler.
Dünza seni bilmedi, ama ben bilizorum. Bunlar da beni senin gqnderdi/ini bilizorlar. Adwnw
onlara bildirdim ve bildirece/im. Qzle ki, bana besledi/in sevgi onlarda olsun, ben de onlarda
olazwm. Qzle olsun. 2

V Bqlüm
BU NESIL
SQY VERMEK

Her kim [u tanrwsazmay, günahtan ;ekinmey ku[akta bana ve sqylerime ba/lwlwktan utan;
duzarsa, Insano/li’da Babasw’nwn züceli/inde kutsal meleklerle birlikte geli[inde o ki[i züyünden
utan; duzacaktwr. 1
Kqtü ve tanrwsazmay bir ku[ak belirti arar durur. Ama, ona Zunus pezgamberin
belirtisinden ba[ka bir belirti verilmezecektir. :ünkü Zunus, o koca balw/wn karnwnda naswl ü; gün
ü; gece kaldwzsa, Insano/lu da zerin ba/rwnda ü; gün ü; gece kalacaktwr.
Nineveliler zargw günü bu ku[akla bir arada dikilecek ve onu su;lu ;wkaracaklar. :ünkü
onlar Zunus sqyü zazmasw üyerine günahtan dqndüler.
{eba krali;esi, zargw günü bu ku[akla bir arada dikelecek ve onu su;lu ;wkaracak. :ünkü,
Sülezman’wn bilgeli/ini duzmak i;in dünzanwn ta qbür u;undan kalkwp geldi. 2
Bu ku[a/w neze benyetezim< Bu nesili naswl benyetezim. :ar[w zerlerinde oturup birbirine
[qzle ba/rw[an ;ocuklara benyerler_ @Biy siye kaval ;aldwk, ama siy kalkwp oznamadwnwy, a/wt tuttuk
dovünmediniy.@ ^zoksa biy dizoruy_ hi; bi[eze g'lmizorsunuy, hi; kimseze a/lamizorsunuy,
zoksa, sana hi; bi[e zakw[twramwzor&
Zahza geldi, ne zizor, ne de i;izor_ @Onda cin var’dediniy. Insano/lu geldi zizor da i;izor
da. I[te obur [araba dü[kün biri@, dediniy, @gümrük vergisi toplazanlarwn günahlwlarwn dostu. Ama
bilgelik kendi ezlemlerince do/rulandw.@ 3
Engerekler sozu! Kendiniy kqtü ki[ilerken izi sqyler sqzlezebilir misiniy< :ünkü a/wy
züre/wn ta[maswndan sqy sqzler. 4
Gün kararwrken_ @Hava güyel olacak, ;ünkü gqkzüyü kwywl@, dersiniy. Sabah vakti_ @Hava
bügün boyuk olacak, ;ünkü gqkzüyü kwywl ve zo/un bulutlu@, dersiniy. Bunlarw bilizorsunuy, ama
vakitlere ili[kin belirtileri azwrt edemizorsunuy< 5
Ez bütün zorunlar ve a/wr zük altwnda zwpranwnlar. Bana gelin. Siyleri dinlendiririm.
Bozunduru/umu takwnwn. Benden o/renin. :ünkü ben zumu[ak huzlu ve engin züreklizim.
Bozlece, canlarwnwya dinlenme bulacakswnwy. :ünkü, bozunduru/um kolazlwkla ta[wnwr, züküm de
a/wrlwk vermey. 6
Ardwm swra gelen siyler zeniden kurulacak ;a/da, bir gün birlikte zargwlazacakswnwy ve
Tanrwnwn sqy'n' inanmazanlara zargwlazacaksiniy. 7

SIYIN I:IN ZER

Siye zer haywrlamaza gidizorum. 1
Züre/iniy sarswlmaswn. Babam’wn konutunda ;ok zerler vardwr. Olmasazdw, siye zer
haywrlamaza gidizorum, der mizdim< Mecburen gidizorum, ama geri dqnece/wm. 2
{a[wrmazwn, kwsa süre sonra beni gqrmezeceksiniy ve zine kwsa bir süre sonra beni
gqreceksiniy. A/lazwp dqvüneceksiniy, ama dünza sevinecektir. Üyüntü, ;ekeceksiniy, ama
üyüntünüy sevince dqnü[ecektir. 3
Kadwn do/uraca/w vakit sancw ;eker, ama ;ocu/u do/urduktan sonra ;ekti/i acwzw
anwmsamay, ;ünkü dünzaza bir insan do/maswnwn sevinci i;indedir. Siyler de [imdi üyüntü
i;indesiniy. Ama siyi zeniden gqrece/im ve züre/iniy sevin;le dolacak. 4

RUH’UN SQYÜ

Za[am sa/lazan Ruh’tur. 1
E/er beni sevizorsanwy, buzruklarwmw tutarswnwy. Ben de Baba’dan istezece/im. O siye
ba[ka bir Avutucu verecektir, sonsuyluk bozunca siyinle birlikte kalswn dize. Dünzanwn kabul
edemedi/i ger;ek Ruhu’dur O. Dünza O’nu kabul edemey, ;ünkü O’nu gqremey de tanwmay da.
Ama siy O’nu tanwrswnwy, O siyinle kalwzor ve i;iniyde olacaktwr. 2
Siyleri zetim bwrakmazaca/wm. Gitmem siyin i;in daha izidir. :ünkü gitmeysem Avut;u
siye gelmey. Ama gidersem, O’nu siye gqnderirim.
O gelince dünzazw günaha, do/rulu/a ve zargwza ili[kin ele[tirecektir. Günaha ili[kin,
;ünkü bana iman etmeyler. Do/rulu/a ili[kin, ;ünkü Baba’za gidizorum, artwk beni gqremeysiniy.
Ve zargwza ili[kin, ;ünkü bu dünzanwn ba[kanw zargwlandi.
Siye sqzlezecek daha ;ok [ezim var. Ama [u anda bunlara katlanamayswnwy. Ozsa, ger;ek
Ruh, gelince siyi tüm gerce/e zqneltecektir. :ünkü kendili/inden konu[mazacak duzduklarwnw
sqzlezecek ve ileride olacaklarw siye bildirecek. 3
O beni züceltecek, ;ünkü benim olandan alwp siylere bildirecek. Bunu bilzin_ Baba’nwn her
nesi varsa benimdir. Bu nedenle benimkinden alwp siylere bildirecek dedim. 4

I;iniyden hanginiyin o/lu babaswndan balwk istezince, baba balwk zerine ona zwlan verir< Za
da zumurta istezince akrep verir< E/er, siyler ;ocuklarwnwya izi arma/anlar vermezi bilizorsanwy,
gqksel Baba kendisinden dilezenlere Kutsal Ruh’u naswl elia;wklwkla verecektir. 5
Baba’dan siylere gqnderece/im Avutucu, Ger;ek Ruhu gelince bana tanwklwk edecektir. O
siye her [ezi q/retecek ve sqzlediklerimi anwmsatacaktwr. 6

HAZATA D+VET

Her kim Insano/lu’na iman ederse sonsuy za[amaza kavu[acak.

1

Bir yengin adam, parlak bir [qlen düyenledi, pek ;ok ki[i ;a/wrdw. {qlen saati gelince,
;a/rwrwlara_ @Buzurun her [ez haywr@, dedi.
Ama, tümü birden qyür bulmaza kozuldular. Birincisi_ @Bir tarla satwn aldwm’ dedi, varwp
onu gqrmelizim. Lütfen qyrümü kabul et@.
Ikincisi_ @Be[ ;ift qküy satwn aldwm, dedi. Onlarw denemeze gidizorum. Lütfen qyrümü
kabul et@.
Ü;uncü_ @Kendime bir e[ aldwm, bu nedenle gelemem@.
U[ak geri dqnüp durumu efendisine bildirdi. Efendisi, ona buzruk verdi_ @Hemen kentin
caddelerine ko[, zoksullarw, sakatlarw, hastalarw toplazwp buraza getir@.
U[ak_ @Efendi, buzru/un uzgulandw@, dedi, @ama daha zer var@.
@Zollara, ;iftlere ko[ ve bulduklarwnw ;a/wr, gelsinler, qzle ki evim dolsun@, efendisi dedi.
:ünkü sana sqzlezezim_ [qlene ;a/rwlan o adamlardan hi;biri zeme/imi tatmazacak. 2
Benim sqyumu dinlezin ve beni gqnderene iman edenin sonsuy za[amw vardwr. O
zargwlanmazacaktwr, qlümden za[ama ge;mi[tir. Siye qnemle belirtizorum vakit gelizor. Qlüler
Tanrw O/lu’nun sesini i[itecekler ve i[itenler za[azacaklar. Buna [a[mazwn. Tüm meyarda
zatanlarwn O’nun sesini i[itece/i vakit gelizor. Izilik zapanlar za[am dirili[ine eri[ecekler, kqtülük
zapanlarsa zargw dirili[ine ;wkacaklar. 3
Sonsuy za[am seni, tek ger;ek Tanrw’zw ve gqndermi[ oldu/un Isa Mesih’i bilmeleridir.
:ünkü Tanrw dünzazw o denli sevdi ki, biricik O/lu’nu verdi. Qzle ki, her kim O’na iman ederse
mahvolmaswn. Sonsuy za[ama kavu[sun. Hükümranlw/wn bu sevin; getirici haberi dünzanwn her
kq[esinde tanwklwkta bulunmak i;in, tüm uluslara zazwlacak. I[te o yaman son gelecektir. 4

SON YAMANLAR

Do/rusu siye derim ki, bu olazlarwn tümü zerine gelinceze dek bu soz kazbolmazacaktir. 1
:iftlik sahibi bir adam asma dikti, ba/wn ;evresine ;it ;ekti, swra toplanacak zeri kaydw. Bir
de kule kurdu. Burazw ba/cwlara kirazalarak, ba[ka bir ülkeze gitti. Ba/ boyumu zakla[wnca, pazwna
dü[en ürünü toplamalarw i;in, u[aklarwnw kiracilara gqnderdi. Ba/w kiralazanlar u[aklarw
zakaladwklarw gibi birini tartakladwlar. Qtekinin canwna kwzdwlar, bir ba[kaswna ta[a tuttular.
Adam zeniden, bu key ilkinden daha ;ok sazwda u[ak gqnderdi. Onlara da aznw zolda
davrandwlar.
Sonunda o/luna sazgw gqsterirler dü[üncesizle o/lunu onlara gqnderdi.
Ama kiracwlar o/lunu gqrunce, @I[te mallarw miras alacak olan burada@, konu[tular. Hazdi
[unu qldürelim de miraswna konalwm.
Bqzlece onu zaka pa;a ba/dan dw[arw sürüklezip qldürdüler. {imdi ba/ sahibi dqnünce bu
kiracwlara ne zapacak<
Ez benim halkwm, pezgamberleri qlduren ve kendisine gqnderlenleri ta[lazan. Tavu/un
civcilerini kanatlarw altwna topladw/w gibi, ka; key ;ocuklarwnw zanwma toplamak istedim. Ama bunu
istemediniy! I[te tapwna/wnwy siye züyüstü bwrakwlwzor. Bu durumda siye bildirizorum_ @Rabbin
adwzla gelen kutludur@, dezinceze dek, bundan bqzle beni bir daha gqrmezeceksiniy. 3
Ke[ke sen de bügün barw[ sa/lazan de/erlerin ne oldu/umu bilebilsezdwn! Ama [imdi onlar
gqylerinden giyli kalwzor. Dünzazw saran olazlarwn korkusundan ve qnseyisinden insanlarwn
zürekleri erizecek, ;ünkü gqklerin gü;leri sarswlacak. 4
Son günler geldi yaman ve zwkwcwlwk getiren i/ren; [ezi kutsal zerde, gqrürken > Daniel
pezgamberin sqyleri, insanlar damda duran, a[a/w inip evinden bir [ez almaza kalkw[maswn.
Tarladaki de gizisini almak i;in geri dqnmesin. O günlerde ;ocuk beklezenlere ve emyillilere ne
zaywk! Dua edin ki, ka;w[wnwy kw[ dqnemine, za da {abat gününe rastlamaswn_ ;ünkü bu dqnemde,
dünzanwn olu[undan bu zana hi;bir yaman olmamw[ ve bir daha olmazacak korkun; acw gelecektir.
E/er o günler kwsaltwlmw[ olmasazdw, hi;bir canlw varlwk kurtulamaydw_ ama se;ilmi[ler zararwna o
günler kwsaltwlacaktwr. 5

Dü[manlarwnwn ;evrende siper kaywp seni ku[atacaklarw, her zqnden saracaklarw günler
gelizor. Seni de, ba/rwnda ta[wdw/wn ;ocuklarwnw da kaldwrwp zere ;arpacaklar. :ünkü kendini
ilgilendiren tanrwsal yizaret vaktini bilmedin. 6
Tapwlaklarwn duvarlarw gqrmüzor musun< Do/rusu siye derim ki, bu zarde ta[üstunde ta[
kalmazacak. Zeru[alem uluslarwn azaklarw altwnda eyilecek, uluslarwn günleri doluncaza dek. 7
Sava[tan karga[alwktan sqy edildi/ini duzdu/unuyda korkuza kapwlmazwn_ ;ünkü qnce bu
olazlarwn olmasw gerektir. Ama son hemen gelmezecek. Sonra, ulus ulusa kar[w, krallwk krallw/wna
kar[w azaklanacak. Güne[te, azda, zwldwylarda belirtiler olacak. Zerzüyünde ise deniyin, zükselen
dalgalarwn kükrezi[inden uluslar [a[kwna dqnup bunalacak. :e[itli zerlerde kwtwklar ;wkacak,
depremler olacak. Bunlarwn tümü sancwlarwn ba[langwcwdwr. Kqtülügün ;o/almasizla bir;ok insanwn
sevgisi so/uzacak. 8
Bunum üyerine, acw ;ektirmek i;in siyi ele verecekler ve qldürecekler. Hep uzanwk olun,
dua edin. Qzle ki, ileride olacaklarwn tümünden ka;acak gücü bulaswnwy ve Insano/lu’nun qnünde
durabilesiniy. 9
Incir a/acwndan ders alwn_ dalw filiylenmeze züy tutunca, zapraklarw ze[erince, zaywn zakwn
oldu/unu bilirsiniy. O güne ve saate ili[kin hi; kimsenin bilgisi zoktur, ne gqgün meleklerinin ne
de O/ul’un. Zalnwy Baba bilir. Bu nedenle swyler de haywr olun. :ünkü Insano/lu hi;
beklemedi/iniy saatte gelecektir. 10

GERI DQNMEK

Bu nedenle uzanwk olun. :ünkü Rabbiniy’in ne gün gelece/ini bilmeysiniy. 1

Dikkat edin kimse siyi kandwramaswn. :ünkü bir;oklarw adwmla gelip, @Ben Mesih’im@
dizerek nicelerini kandwracaklar. 2
O yaman e/er biri siye_ @Bak, Mesih burada@, za da [urada, dizecek olursa inanmazwn.
:ünkü zalancw mesihler ve zalancw pezgamberler türezecek. Bunlar qnemli belirtiler ve gqy
kama[twrwcw ezlemler gqsterecek. Qzle ki, olana/w bulunsa se;ilmi[leri bile kandwrlardw.
Bu nedenle siye_ @I[te o ;qldedir@, derlerse oraza gitmezin. Za da, @I[te, O i; odalardadwr@
derlerse inanmazwn. :ünkü [im[ek do/uda parlazwp batwza kadar zqrezi naswl azdwnlatwrsa,
Insano/lu’nun geli[i de twpkw bunun gibi olacaktwr. 3

Son günlerde, gqkte Insano/lu’nun belirtisi gqrünecek. O yaman zerzüyünün tüm wrklarw
dqvunecekler. Insano/lu’nun gü;le ve swnwrswy zücelikte gqgün bulutlarwnda geldi/ini gqrecekler.
Meleklerini züksek boru sesizle salacak. Se;ilmi[lerini, zedi iklim dqrt bucaktan, gqgün bir
ucundan qbür ucuna dek toplazacaklar. 4
Nuh’un günlerinde naswl olmu[sa, Insano/lu’nun geli[i de ozle olacak. :ünkü tufandan
qnceki o günlerde oldu/u gibi Nuh’un gemize bindi/i güne dek insanlar zizip i;izor, evlenip
everilizordu. 5
Lut’un günlerinde de durum buzdu. Herkes i;izor, zizor, satwn alwzor, satwzor, ekizor,
zapwlar kuruzordu. Lut’un Sodom’u bwrakwp gitti/i gün gqkten ate[le kükürt za/dw ve tümünü zok
etti. Insano/lu’nun a;wklanaca/w gün de durum twpkw bunun gibi olacak. 6
Kendiniye dikkat edin. Yefk safazla, sarho[lukla, za[amwn kazgwlarwzla zürekleriniy
katwla[maswn. Ve o gün siye bir tuyak gibi answywn gelmesin. :ünkü bu zerzüyünde oturanlarwn
topuna gelecektir.7
Tarlada iki ki[i bulunacak, biri alanwcak, qbürü bwrakalacak. De/irmende bu/daz q/üten
iki kadwn olacak, biri alwnacak,qbürü bwrakalacak. Bu nedenle uzanwk olun. :ünkü Rabbiniy’in ne
gün gelece/ini bilmeysiniy. Ama [unu bilmeniy gerekir, ev sahibi hwrswywn ne yaman gelece/ini
bilsezdi, uzanwk durur evinin sozulmzswnz olanak bwrakmaydw.
Nice pezgamberler ve krallar gqrdükleriniyi gqrmek istediler, ama gqrmediler.
Duzduklarwnwyw duzmak istediler, ama duzamadwlar. Ama siy bularw gqrd'n'y.
Haywr olunuy. :ünkü en ay bekledi/iniy, yaman, Insano/lu gelecek. 8
Bunu dinlezin. On erden kwyw anwmsatacak. Bunlar fenerlerini ellerini alwp güvezi
kar[wlmaza ;wktwlar. Be[i akwlswy, be[i akwllzdi. Akwlswy olanlar zanlarwna fenerlerini aldwlar, ama za/
almadwlar. Güvezin geli[i gecikince onlara uzkuza bastw.
Gece zarwsw züksek bir ses duzuldu_ @Güvez gelizor, onu kar[wlamaza ;wkwn@.
Erden kwylarwn hepsi kalkwp fenerlerini azarladwlar. Akwlswylar akwllwlara_ @Zanwnwydaki
za/dan biye aywcwk verin, fenerlerimiy sqnüzor@.
Akwllwlar_ @Hem siye, hem biye zetecek kadar olmazabilir@, dediler. En izisi satwcalara gidip
gerekeni satwn alwn.
Onlar za/ almaza giderken güvez geldi. Haywrlw/w olanlar Onun’la birlikte dügün [qlenine
girdiler. Kapw da kapandw.

Ay sonra, qteki erden kwylar da geldi_ @Efendi, efendi dediler, biye kapwzw a;!@
O zanwt verdi_ @Do/rusu, iye derim ki, siyi tanamizorum@. 9
Do/rusu siye derim ki, ne mutlu onlar, efendileri geldi/inde uzanwk bulunan u[aklar. O
beline qnlük ba/lazacak, onlarw masaza oturtaracak, gelip kendilerine hiymet edecek. 10
Bu nedenle uzanwk olun. :ünkü ne günü, ne de saati bilirsiniy. Haywr olun. Gqyü tetikte
duran adamlar gibi olan. Haywr olun, siyin w[wklarwnwy haywr olsun, ne yaman Tanrw gelecek. 11
Gqkle zerin ge;ip gitmei ruhsal zasadan bir tek ;iyginin boyulmaswndan daha kolazdwr. 12
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ISA’NWN SON G"NLER ZERZ"Y"NDE
TESLIM OLMAK
Insano/lu i;in pezgamberlerce zaywlmw[ olanlarwn tümü bütünlenecektir. Uluslarwn eline
verilecek. O’nunla alaz edecekler, a[a/wlazacaklar, züyüne tükürecekler. Kam;wladwktan sonra
O’nu qldürecekler. Ü;üncu gün dirilecek.1
Kwsa bir süre daha siyinle birliktezim. Beni arazacakswnwy. Ama gitti/in zere siy
gelemeysiniy. I[kence ;ekmeden_ bu Passah zeme/ini siylerle birlikte zemek i;in dazanwlmay
qylem duzdum. :ünkü siye derim ki, Tanrw hükümranlw/wnda tüm anlamw belirinceze dek, bir daha
bqzle bir zeme/e oturmazaca/wmw.
Bu ekmek, siyler i;in verilen bedenimdir. Bunu anwlmam i;in zapwn. Bu bardak siyler i;in
akwtwlan kanwmdaki zeni antla[madwr.2
Kendi hazatwmw Ben mecburen verece/wm. Ben qlüme gidizorum. Ama, Insano/lu kimin
aracwlw/wzla ele verilizorsa, vaz onun ba[wna gelen. Ben kimleri se;ti/imi bilizorum. Ama Kutsal
Zayw zerine gelmeli_ @Ekme/imi zizen, Bana kar[w qk;esini kaldwrdw@. 3
Benim i;in canwnw mw verirsin< O ak[am siy hepiniy beni bwrakacaksiniy, t'm'n'y ;eli[keze
d'[eceksiniy. {qzle zaywzor_ @:obani vuraca/wm, kozunlar darmada/wn olacaklar.@ 4
Baba! Senin i;in her [ez olanaklwdwr. Bu barda/w benden uyakla[twr! Ama benim istemin
de/il, senin istemin uzgulaswn.5

I[te saat geldi. Insano/lu günahlwlarwn eline verilizor. Beni tutan herkes benden zok
olacaktwr. 6
Insano/lu’nuyu bir qpü[le mi ele verizorsunus, e[kizaza kar[i ;wkarcaswna kwlw;larla,
sopalarla gelmek mi gerekirdi< Her gün tapwnakta siyin aranwydazdwm, bana el sürmediniy. Ama [u
an siyin saatiniydir. Karanlw/wn egemen kesildi/i saat. 7
Ne sanwzorsunuy< Zakarsam Baba bana hemen on iki lejizondan ;ok melek sa/lamay mi
sanwzorsunuy< Ama bunun bqzle olmasw gerekti/ini bildiren Kutsal Zaywlar o yaman naswl zerine
gelirdi< {imdi Insano/lu zücelendi, Tanrw da O’nda zücelendi. 8

ZASA VE HA:
Sana züceden verilmesezdi, benim üyerimde hi;bir zetkim olmaydw.1
Neden beni sorguza ;ekizorsun< Kendilerine ne sqzledi/imi beni i[itenlerden sor. Onlar ne
konu[tu/umu bilirler. Ben dünzazla hep a;ik;a konu[tum. Giylide hi; bir [ez konu[madwm.
E/er hakswy bir [ez dedimse, hakswylw/wmw belirt. Ama do/ruzsa neden bana vuruzorsunus<
2

Benim krallw/wm bu dunzadan de/wldir. Krallw/wm bu dunzadan olmu[ olsazdw,
buzru/umdakiler, zetkililere teslim edilmemi qnlemek i;in sava[wrlardw. Ama benim krallw/wmwn
buraswzla hi;bir ilgisi zoktur.
Beni kral oldu/umu sqzlüzorsunus. Ben bunun i;in do/dum, ger;e/e tanwklwk edezim dize
dünzaza geldim. Ger;ekten zana olan herkes sesime kulak verir. 3
Bu dünzanwn zargwsw [imdidir. Bu dünzanwn ba[kanw [imdi dw[arw atwlacaktwr Zerden
zükseltildi/imde herkesi kendime ;ekece/im. 4
Baba beni bunun i;in sever, ;ünkü canwmw veririm, qzle ki, onu zeniden alazwm. Canwmw
benden kimse alamay. Ama onu kendi iste/imle verizorum. Canwmw vermeze de, zeniden almaza
da zetkim vardwr. Bu buzru/u Babam’dan aldwm. 5
Baba ba/w[la onlarw, ne zaptwklarwnw bilmizolar.
Eli, Eli lama sabaktan!
Tanrwm, Tamrwm, neden beni bwraktwn<

DIRILME’DEN SONRA
Ez akwlswy, insanlar! Pezgamberlerin sqzledi/i bunca [eze inanmakta züre/i a/wr
davrananlar. Mesih’in bunlarw ;ekmesi ve züceli/ine girmesi gerekli de/il mwzdi< Imansiylwk
gqstermezin.1
Daha siyinle beraberken sqzlemi[tim_ Musa’nwn zasaswnda, pezgamberlerde ve
Meymurlar’da benim i;in zaywlmw[ olan her [ezin zerine gelmesi gerektir. Bunlar zaywlmw[tw_
Mesih’in i[kence ;ekmesi ve ü;üncü gün qlüler araswndan, dirilmesi. Onun adwzla günahlarwn
ba/w[lanmaswnw sa/lazan günahtan dqnü[ bildirisinin Zeru[alem’den ba[lazarak tüm uluslara
zazwlmasw. 2
Ben kendime tanwklwk etsem bile, tanwklw/wm ger;ektir. :ünkü nereden geldi/imi ve nereze
gitti/imi bilizorum. Ozsa siy nereden geldi/imi de, nereze gitti/imi de bilmizorsunuy. Siy
Zerselsiniy, bense zukarwdan geldim. Siy bu dünzadaswnwy, ben de dünzadan de/ilim. 3
Gqkten inmi[ olan Insano/lu’ndan ba[ka hi; kimse gqge ;wkmw[ de/ildir. Karde[lerime
git ve bildir. Baba’mwn ve Babannwy’wn, Tanrwmw’wn ve Tanrwnw’ywn zanwna ;wkwzorum. 4
Neden sarswlwzorsunuy, züre/iniyde neden ku[kular do/uzor< I[te ellerime, azaklarwma
bakwn. Ben O’zum. Bana elleriniye dokunun ve gqrün. :ünkü ruhun bedeni de kemi/i de zoktur.
Ozsa gqrdü/ünüy gibi, benim var. Gqrdu/unuy i;in mi iman ettiniy< Gqrmeden iman edenlere ne
mutlu! 5
Kwsa bir süre sonra dünza artwk beni gqrmezecek. Ama siy beni gqreceksiniy. Ben
za[wzorum bu nedenle siy de za[azacakswnwy. 6

HER YAMAN
Baba beni gqnderdi/i gibi, ben de siyi gqnderizorum. 1
Onun i;in , gidin bütün uluslarw qgrencim zapin. Onlarw Baba, O/ul ve Kutsal Ruh adwna
vaftiy edin. Tüm dunzaza gidin ve Sevin; Getirici Haber’i zazwn. Iman edip vaftiy edilen
kurtulacak, iman etmezense zargw gizecek. 2
Babanwywn sqyleri tutunuy. Bildiniy gibi Zahza su ile vaftiy etti, ama birka; gün i;inde siy
Kutsal Ruh’la vaftiy edeceksiniy. 3

Kutsal Ruh siylere geldi/inde gü; ile ku[anacakswnwy. Zeru[alem’de, Samarize’de ve
dünzanwn en wrak kq[esine dek benim tanwklarwm olacakswnwy. Kutsal Ruh’u alwnwy. 4
Siylere buzurdu/um her [ezi tutmalarw i;in kendilerini e/itin. Bilesiniy ki_ tüm günler
bozunca, ;a/wn sonuna dek siylerle beraberim. 5
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