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KİTABIN KISA ÖZETİ

Bu kitap, Tanrı’nın Sözü hakkındadır.
Tanrı’nın Sözü ve Kutsal Ruh’un rehberliği ile

Tanrı’nın Kim olduğunu ve Oğlu’nun Kim olduğunu öğrenebilirsiniz.

Peygamber Hoşea, Hoşea 4:6’de şöyle der:
“Yok oldu halkım bilgisizlikten.”

Mesih ise Yuhanna 5:39’da şöyle der:
“Kutsal Yazılar’ı araştırıyorsunuz. Çünkü bunlar aracılığıyla sonsuz 

yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz.
Bana tanıklık eden de bu yazılardır!”

Mesih, bunları Tanah’taki ayetlerle ilgili olarak söylemektedir.
Dolayısıyla Mesih’in Kutsal Yazılar’daki hangi pasajları kastteğini bilmek 

çok önemlidir.

Bu kitapta Tanah’tan alınmış, vadedilen Mesih’in doğrudan ya da dolaylı 
olarak anıldığı 300’ün üzerine pasaj göreceksiniz.

Bu pasajlar, ilişkili oldukları Yeni Ahit pasajlarının ışığında
düşünülüp açıklanmaktadır.

Bu kitap benzersiz bir İncil çalışması ve rehberidir.
Kutsal Yazılar’ın bütünlük içinde olduğu bu şekilde gösteren

varsa az sayıdaki kitabın içinde öne çıkmaktadır.
Bu kitap, İncil çalışmaları için ve kaynak kitap olarak kullanılabilir.
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Bu kitap Tanah’taki Mesih ile ilgilenmektedir. Terat, Peygamberler ve Kutsal Yazılar’ın merkezinde 
Mesih’in gelişi ve görevi bulunur. Mesih, öncelikli olarak kendi Halkı olan Yahudi milletini kurtarıp 
özgür kılmak üzere bu dünyaya gelecek olan Yahudi bir Adamdır. Ancak İbrahim’e verilen sözlere 
göre diğer tüm milletler de kutsanacaktır. Yahudi milletinin tamamı bu sürecin parçası olacaktır.

İsa Mesih, yeryüzünde geçirdiği süre boyunca Kutsal Yazılar’ın kendisine tanıklık ettiğini 
söylemiştir. Yani yeryüzünde kaldığı süre boyunca olan biten her şey Tanah’ta önceden 
anlatılmıştır. Bu da İsa’nın gerçek Mesih olup olmadığını Kutsal Yazılar’a bakarak anlayabileceğimiz 
anlamına gelmektedir. Mesih dünyaya günahlar için kefaret ödemek üzere gelmiş ancak dünyadaki 
yıllarının büyük kısmını Mesih’in gelişi ve görevi ile ilgili Kutsal Yazılar’ı açıklamaya adamıştır.

Yahudi havarilerinin ve müritlerinin tek uğraşları da Kutsal Yazılar’ı açıklamak ve insanları Tanrı’ya 
ve İsa Mesih’e inanmaya çağırmak olmuştur.

Tanah’ın Mesih hakkında hangi bölümlerde ne söylediğinin hâlâ önemli olduğunu söylemeye gerek 
yok.

Bu kitap, size Mesih’in gelişi ve görevinin ele alındığı 300’den fazla İncil metni sunmaktadır. Bu 
metinlerin tamamlayıcı nitelikteki Yeni Ahit’te kaydedilen olaylar ve açıklamalarla da nasıl ilişkili 
olduğunu anlatmaktadır. 

Mesih ile ilgili iki tür metin bulunmaktadır. Birinci tür metinlerde Mesih ilgisi anında 
anlaşılmaktadır ve bunlara “doğrudan” metinler denmektedir. İkinci tür ise yalnızca Yeni Ahit’e 
aşina olan okurlar tarafından Mesih ile ilgili metinler olarak tanımlanır ve bunlar “dolaylı” metinler 
olarak anılır. Bu kitapta doğrudan metinler eğik ya da kalın yazı tipi ile verilmiştir. Mesih ile ilgili 
tüm metinler gri arka plana basılmıştır. Kitabın boyut sınırlamaları nedeniyle çoğu metnin tamamı 
basılmamış, sadece kaynak metinler olarak anılmıştır.

Mesih ile ilgili metinlerde Mesih’in Krallığını kurmak için yeryüzüne ikinci gelişinden de söz 
edilir. İkinci gelişinde Yahudi milletinin tamamı atalarının topraklarına geri dönmüş olacak, 
hepsi Tanrı’yı tanıyor olacak ve Mesih de onların Kralları olacaktır. Tüm milletler Mesih’in 
emrinde olacaktır. Bu konuyla ilgili metinler ayrı bir bölümde verilmekte ve #1 - #7 işaretleri ile 
belirtilmektedir.

Tanah’ta Yahudi olmayan insanlarla alakalı da pek çok vaat görürüz. Hem şimdiki zaman hem de 
gelecekteki Krallık ile ilişkili vaatler vardır. 

Bu kitap, akıl ve Kutsal Ruh’un rehberliği için edilen dualarla ortaya çıktı. Ben de bu metinler 
üzerindeki çalışmanın kutsanması, Tanrı’nın sözlerinin okunmasıyla gözlerdeki perdenin kalkması, 
karanlığın yok olması, Tanrı’nın Ruhu’nun ışığını görmek ve ondan yararlanmak için dua ediyorum.

ÖNSÖZ
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Tanah’tan Mesih’i ilan eden Petrus, Stefan ve Pavlus’un (kronolojik sırada) izinden giden bu
kitap, benzer bir kılavuz olarak tasarlanmıştır.
Kitap şu amaçlarla da kullanılabilir:

a. sessiz zamanlarınız için genel bir kılavuz;
b. konuyla ilgili bir çalışma;
c. kaynak eser. Bu nedenle, örneğin kitabın sonunda doğrudan Tanah ile ilişkili pek çok Yeni Ahit 
metnine genel bakış bölümü bulacaksınız.

Şimdiye kadar genel olarak pek vurgulanmayan konulara da ilgi gösterilmiştir:

- sunular, bayramlar ve Mesih arasındaki ilişki;
- Yahudi halkının din değiştirmesi;
- Mesih’in geri dönmesi;
- vadedilen topraklara geri dönüş;
- Yeni Antlaşma.

Tanrı’dan O’nun Sözünün okunması ve üzerine düşünülmesi sürecinde Kutsal Ruh’un rehberliğini 
size bahşetmesini dileyin.

 

BU ÇALIŞMA İÇİN KILAVUZ İLKELER
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 Mezmurlar 2:7; Mezmurlar 24:7,10; 
 Yeşaya 11:2; Yeremya 23:5,6; Mika 5:4.

05. Chúa Cứu Thế được đầy ơn từ Đức 
Thánh Thần.
 Mezmurlar 45:8; Mezmurlar 89:21,22; 
 Yeşaya 11:1-3;  Yeşaya 42:1.

06. Chúa Cứu Thế là Người Con Chiên tốt.
 Mezmurlar 95:7; Yeşaya 40:9-11; 
 Hezekiel 34:11-15,22-24; Mika 2:12,13;  
 Zekeriya 11:4-6,7.

07. Sự toàn năng của Chúa Cứu Thế.
 Mezmurlar 8:7; Mezmurlar 107:25-29; 
 Mezmurlar 110:3;  Yeşaya 22:22; 
 Yeşaya 40:10; 

08. Sự toàn tri của Chúa Cứu Thế.
 Mezmurlar 139:1-4; Yeremya 17:10.
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09. Sự toàn hiện của Chúa Cứu Thế.
 Mezmurlar 139:7-10.

10. Sự khiêm tốn và nghèo khó của Chúa 
Cứu Thế.
 Yeşaya 42:2-4.

11. Sự vâng lời của Chúa Cứu Thế.
 Mezmurlar 1:1-6; Mezmurlar 18:22-25; 
 Mezmurlar 40:8,9; Yeşaya 53:7,8.

12. Sự hoàn hảo của Chúa Cứu Thế.
 Mezmurlar 45:3; Yeşaya 53:9; Mika 5:3.

13. Quyền năng của Chúa Cứu Thế.
 Mısır’dan Çıkış 3:6; Yasa’nın Tekrar 18:18,19; 
 2 Samuel 23:1-4; Mezmurlar 98:9; 
 Mezmurlar 110:1,2; Zekeriya 9:10.

14. Chúa Cứu Thế làm nên vinh quang của 
Chúa Cha.
 Mezmurlar 21:6; Mezmurlar 45:4,5; 
 Yeşaya 4:2; Yeşaya 12:1-6; Yeşaya 49:3; 
 Yeşaya 60:1-5.

15. Chúa Cứu Thế sẽ tràn đầy lòng từ bi.
 Mezmurlar 103:13; Mezmurlar 112:4; 
 Yeşaya 66:2; Zekeriya 11:7.

16. Sức mạnh và năng lượng của Chúa Cứu 
Thế.
 Mısır’dan Çıkış 17:6; Mezmurlar 45:6; 
 Yeşaya 40:9-11; Yeşaya 49:2,7; Mika 2:12,13.

17. Sự dịu dàng và điểm yếu của Chúa Cứu 
Thế.
 Mezmurlar 45:4,5; Yeşaya 29:19.

18. Sự thiêng liêng, vẻ đẹp và vinh quang 
của Chúa Cứu Thế.
 Mezmurlar 17:15; Mezmurlar 21:6; 
 Mezmurlar 45:2,3; 
 Mezmurlar 99:1-5; Ezgiler Ezgisi 5:16; 
 Yeşaya 33:17-24; Yeşaya 42:21; Daniel 10:5,6.

19. Sự bí ẩn của Chúa Cứu Thế.
 Mısır’dan Çıkış 3:14; Mezmurlar 78:2.
  
20. Tình yêu của Vua với con dân của Ngài.
 Yeşaya 62:4-9; Hoşea 2:15-23.

21. Chúa Cứu Thế là Ánh sáng.
 2 Samuel 23:1-4; Mezmurlar 43:3; 
 Yeşaya 2:5; 
 Yeşaya 9:1-3; Yeşaya 42:6,7,16; 
 Yeşaya 60:19,20.

22. Lòng tốt của Chúa Cha và Chúa Cứu 
Thế.
 Mısır’dan Çıkış 15:1,2; Mezmurlar 86:15; 
 Mezmurlar 103:11,17; Yeremya 31:1-9.

23. Hồng Ân của Chúa Cha và Chúa Cứu 
Thế.
 Yaratılış 28:14; Mısır’dan Çıkış 33:19; 
 Mezmurlar 45:3; 
 Mezmurlar 86:15; Yeşaya 62:4-9; 
 Ağıtlar 3:25,26.

24. Chúa Cha và Chúa Cứu Thế ban hạnh 
phúc và niềm vui tới những người công 
chính và các tín đồ.
 Yeşaya 29:19. 
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C. Sự xuất hiện của Chúa Cứu Thế.

01. Sự ra đời của Chúa Cứu Thế được tiên 
tri.
 Yaratılış 3:15; Mezmurlar 132:11,12; 
 Yeşaya 9:5,6; Yeşaya 11:1-3; Yeşaya 49:1; 
 Yeşaya 60:1-3; Yeremya 23:5,6; 
 Yeremya 31:22; Yeremya 33:14-15,22; 
 Habakkuk 2:3; Hagay 2:24; Zekeriya 3:8.

02. Người Tiền Nhiệm của Chúa Cứu Thế 
được công bố.
 Yeşaya 40:1-5; Malaki 3:1; Malaki 4:5,6.

03. Nơi Chúa Cứu Thế ra đời.
 Mika 5:1.

04. Cuộc sống của Chúa Cứu Thế cho đến 
lần đầu tiên xuất hiện  của Ngài.
 Yeşaya 7:14-16.

05. Lời tiên tri về vụ sát hại trẻ em ở 
Bethlehem.
 Yeremya 31:15.

D. Các chức phận của Chúa Cứu 
Thế.

01. Dầu xức của Chúa Cứu Thế.
 Mezmurlar 89:21; 
 Süleyman’ın Özdeyişleri 8:22-29; 
 Yeşaya 61:1.

02. Chức phận của Chúa Cứu Thế như là 
Nhà tiên tri.
 Yasa’nın Tekrar 18:15-19; Yeşaya 50:4; 
 Yeremya 28:9; Hezekiel 33:32,33; 
 Malaki 4:5,6. 

03. Chức phận của Chúa Cứu Thế như là 
Linh mục.
 Yaratılış 14:18; 
 Mısır’dan Çıkış 28:12,29,36-38; 
 Mezmurlar 110:4; Yeremya 33:14-18,22; 
 Zekeriya 6:12,13,15.

04. Chức phận của Chúa Cứu Thế như là 
Vua.
 Yaratılış 49:8-12; Çölde Sayım 24:7,8,15-19; 
 2 Samuel 7:12-16; 1. Tarihler 17:11; 
 Mezmurlar 45:10,14-18; Mezmurlar 47:2-10; 
 Mezmurlar 72:7-19; Mezmurlar 93:1,2; 
 Mezmurlar 132:17,18; Zekeriya 9:9.

05. Chúa Cứu Thế sẽ là Đấng Cứu Chuộc.
 Eyüp 19:25-27; Yeşaya 41:8-20; 
 Yeşaya 44:1-8,21,24-26; Yeşaya 45:17; 
 Yeşaya 47:4; Yeşaya 52:7-12; Yeşaya 59:18-20; 
 Yeşaya 63:1-6; Yeremya 30:3-24; 
 Yeremya 33:14-18,22; Sefanya 3:9-20; 
 Zekeriya 3:1-10; Zekeriya 10:3-12.

06. Chúa Cứu Thế sẽ là Đấng Mưu Luận.
 Yeşaya 59:16.

07. Chúa Cứu Thế sẽ là Đấng Trung Bảo.
 Yasa’nın Tekrar 18:15-19; Yeşaya 59:16.

08. Chúa Cứu Thế sẽ là Đấng Bảo Lãnh.
 Eyüp 17:3; Yeremya 30:21,22.

09. Chúa Cứu Thế sẽ là Đấng Cứu thế.
 Mezmurlar 130:7,8; Yeşaya 43:1-13,18-21; 
 Yeşaya 25:9; Yeşaya 30:18; Yeşaya 45:21,22; 
 Yeşaya 49:6; Yeremya 23:6; Yeremya 33:16.

10. Chúa Cứu Thế sẽ là Đấng Đoán Xét.
 Zekeriya 3:1-10.
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E. Sứ mệnh và chức vụ của Chúa 
Cứu Thế.

01. Các loại chức vụ của Chúa Cứu Thế.
 2. Krallar 1:6,11,12; Yeşaya 28:15,16; 
 Yeşaya 42:6,7,16; Yeşaya 48:15-17.

02. Nơi thực hiện chức vụ của Chúa Cứu 
Thế.
 Yeşaya 8:23; Yeşaya 41:25; Hoşea 11:1.

03. Sự cám dỗ của Chúa Cứu Thế.
 Mezmurlar 91:11,12.

04. Chiến thắng trước tội lỗi của Chúa Cứu 
Thế.
 Hoşea 13:14; Zekeriya 13:1,2.

05. Những điều kỳ diệu của Chúa Cứu Thế.
 Mezmurlar 146:8; Yeşaya 35:5-10; 
 Yeşaya 29:18.

06. Sứ mệnh và thiên hướng của Chúa Cứu 
Thế.
 Yeşaya 61:1-3.

07. Lời đề nghị cứu rỗi của Chúa Cứu Thế.
 Mezmurlar 85:10; Yeşaya 55:1,2,6.

08. Công lý của Chúa Cứu Thế.
 Yaratılış 3:21; Mezmurlar 40:10,11; 
 Mezmurlar 45:7,8; Mezmurlar 85:11-14; 
 Yeşaya 32:1,2; Yeşaya 46:13; Yeşaya 59:16,17; 
 Yeremya 33:14-18,22.

09. Sự chính trực của Chúa Cứu Thế.
 2 Samuel 23:1-4; Mezmurlar 45:4,5; 
 Mezmurlar 112:4; Yeşaya 16:5.

10. Chúa Cứu Thế cũng sẽ là Chúa Cứu Thế 
của các Dân tộc ngoài Do Thái.
 Yaratılış 12:3; Yaratılış 26:3-5; 
 Yasa’nın Tekrar 33:3; 
 Mezmurlar 2:8; Mezmurlar 22:24-32; 
 Mezmurlar 46:11; Mezmurlar 72:7-19; 
 Mezmurlar 98:1-3; 
 Mezmurlar 102:14-23; 
 Yeşaya 11:10-12; Yeşaya 19:23-25; 
 Yeşaya 24:13-16; Yeşaya 42:2-4; 
 Yeşaya 45:22-25; Yeşaya 49:6; 
 Yeşaya 51:1-23; Yeşaya 52:15; Yeşaya 55:4,5; 
 Yeşaya 56:6-8; Yeşaya 60:1-5; Yeşaya 61:10,11; 
 Yeşaya 62:1-3,10-12; Yeşaya 65:1,2; 
 Yeşaya 66:10-13,15-24; Yeremya 4:2; 
 Yeremya 10:7; Yeremya 16:19; 
 Amos 9:11-15; Mika 4:1-4; Hagay 2:7-10; 
 Zekeriya 2:1-13; Zekeriya 8:1-23; 
 Zekeriya 14:1-21; Malaki 1:11.

11. Chúa Cứu Thế sẽ ban sự sống đời đời.
 Eyüp 19:25; Mezmurlar 103:4; Yeşaya 25:8; 
 Yeşaya 55:3; Hoşea 13:14; 
 Hezekiel 37:11-14; Zekeriya 2:1-13.

12. Chúa Cứu Thế thi hành luật pháp của 
Chúa Cha.
 Yasa’nın Tekrar 11:18-20; 
 2 Samuel 22:20-25; Mezmurlar 1:1-6; 
 Mezmurlar 40:7; Mezmurlar 119:97-103; 
 Yeşaya 42:2-4.

13. Thiên Chúa xác nhận chức vụ của Chúa 
Cứu Thế.
 Mezmurlar 20:5-7; Mezmurlar 89:23,28-30; 
 Yeşaya 42:1.

14. Chúa Cứu Thế sẽ chinh phục cái chết và 
bóng tối.
 Mezmurlar 49:16; Mezmurlar 86:12,13; 
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Mezmurlar 110:1; Hoşea 13:14.

15. Chúa Cứu Thế sẽ mang đến tin vui.
 Mezmurlar 96:1-3; Yeşaya 9:1-3; 
 Yeşaya 41:26,27; Yeşaya 52:7-12; 
 Yeşaya 61:1-3; Hezekiel 33:32,33.

16. Chúa Cứu Thế sẽ ban phước cho con 
dân của Ngài.
 Mezmurlar 21:7,8; Mezmurlar 45:10,14-16; 
 Mezmurlar 132:13-16; Yeşaya 4:2; 
 Yoel 2:18-27.

17. Chúa Cứu Thế sẽ xây dựng một đền thờ 
cho Chúa Cha.
 1. Tarihler 17:12; Mezmurlar 118:22-24; 
 Yeşaya 66:1; Yeremya 31:1-9; 
 Hezekiel 37:26-28; Zekeriya 1:16,17; 
 Zekeriya 6:12,13,15.

18. Chúa Cha sẽ ngụ trong con dân của 
Ngài.
 Mısır’dan Çıkış 25:8,9; 
 Mısır’dan Çıkış 29:45,46; 
 Levililer 26:11,12; Mezmurlar 46:5-12; 
 Yeşaya 12:1-6; Hezekiel 37:21-28; 
 Sefanya 3:9-20; Zekeriya 2:1-13.

19. Chúa Cứu Thế sẽ an ủi.
 Yeşaya 51:3; Yeşaya 52:9; Yeşaya 66:10-13; 
 Zekeriya 1:16,17.

20. Chúa Cứu Thế sẽ lập một giao ước mới.
 Yeşaya 49:8-26; Yeşaya 55:3; Yeşaya 59:21; 
 Yeşaya 61:4-9; Yeşaya 62:4-9; 
 Yeremya 31:31-34; Yeremya 32:37-41; 
 Yeremya 50:4-7,19,20; Hezekiel 16:60-63; 
 Hezekiel 37:21-28; Hoşea 2:15-23; 
 Amos 9:11-15.

21. Chúa Cứu Thế sẽ tha thứ cho tội lỗi.
 Mezmurlar 103:3,12; Yeşaya 55:7; 
 Yeremya 33:6-13; Yoel 3:21; Mika 7:15-20.

22. Lao khổ của Chúa Cứu Thế sẽ được ban 
phước.
 Yaratılış 22:17,18; Yaratılış 28:14; 
 Mezmurlar 89:25; Yeşaya 40:9-11; 
 Yeşaya 49:4; 
 Yeşaya 53:10-12; Yeşaya 55:10,11; 
 Yeşaya 62:10-12; Hezekiel 17:22-24; 
 Amos 8:11.

23. Chúa Cứu Thế sẽ cải đạo cho con dân 
của Ngài.
 Mezmurlar 51:19; Yeşaya 57:15-19; 
 Hezekiel 11:17-20; Hoşea 2:15-23; Hoşea 3:4; 
 Hoşea 6:1,2; Malaki 4:5,6.

24. Chúa Cứu Thế sẽ mang lại hòa bình.
 Yeşaya 54:10-13; Yeşaya 57:15-19; 
 Yeşaya 66:10-13; Yeremya 28:9; 
 Yeremya 33:6-13; Mika 5:4; 
 Zekeriya 9:10-12.

25. húa Cứu Thế sẽ được tin tưởng và ca 
ngợi.
 Mezmurlar 8:2-3; Mezmurlar 22:23; 
 Mezmurlar 45:17,18; Mezmurlar 103:22; 
 Yeşaya 8:13-15; Habakkuk 2:4; 
 Zekeriya 11:10,11.

26. Sự nghiệp cứu chuộc của Chúa Cứu 
Thế.
 Çölde Sayım 21:9; Mezmurlar 53:7; 
 Mezmurlar 89:20; Mezmurlar 95:7-11; 
 Mezmurlar 103:4; 
 Mezmurlar 107:1-3; Mezmurlar 130:7,8; 
 Mezmurlar 147:3,6; Yeşaya 40:1-5; 
 Yeşaya 49:6; Yeşaya 63:7-9; 
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 Hezekiel 34:11-15,22-31; 
 Daniel 9:24.

27. Để ban một trái tim mới và một tinh 
thần mới.
 Mezmurlar 51:19; Mezmurlar 103:5; 
 Hezekiel 11:17-20; Hezekiel 36:26,27; 
 Hezekiel 37:9,10,14; Hezekiel 39:29; 
 Yoel 2:28,29.

F. Sự chịu khổ và cái chết của Chúa 
Cứu Thế.

01. Cái chết của Chúa Cứu Thế được tiên 
đoán.
 Mezmurlar 16:8-11; Mezmurlar 22:1,2; 
 Mezmurlar 91:14-16; Daniel 9:25-26; 
 Zekeriya 13:7.

02. Việc Chúa Cứu Thế bước vào Jerusalem 
được tiên đoán.
 Mezmurlar 118:26,27; Zekeriya 9:9.

03. Chúa Cứu Thế sẽ bị từ chối.
 Mezmurlar 62:4,5; Mezmurlar 118:22-24; 
 Yeşaya 5:1,2; Yeşaya 8:13-15; 
 Yeşaya 29:10,13,14; Yeşaya 49:4,5,7; 
 Yeşaya 53:3; Yeşaya 65:1,2; 
 Zekeriya 11:8; Zekeriya 12:1-14.

04. Hậu quả của việc từ chối Chúa Cứu Thế.
 Daniel 9:25-27; Zekeriya 11:10,11.

05. Chúa Cứu Thế sẽ bị phản bội.
 Mezmurlar 41:6-10; Mezmurlar 55:5,6,13-15; 
 Mezmurlar 109:8; Yeşaya 29:18; 
 Zekeriya 11:12,13.

06. Chúa Cứu Thế sẽ bị bỏ lại một mình.
 Mezmurlar 88:15-19; Zekeriya 13:7.

07. Những lời buộc tội và phép thử của 
Chúa Cứu Thế.
 Mezmurlar 27:12; Mezmurlar 35:11,12; 
 Mezmurlar 41:6-10; Mezmurlar 109:1-5.

08. Các chi tiết của cái chết của Chúa Cứu 
Thế.
 Mezmurlar 22:2,3,7-19; Mezmurlar 34:21; 
 Yeşaya 53:9; Amos 8:9; Zekeriya 12:1-14.

09. Sự hy sinh và cứu chuộc bởi Chúa Cứu 
Thế.
 Yeşaya 53:4-6,10-12.

10. Sự sẵn sàng trước cái chết của Chúa 
Cứu Thế.
 Mezmurlar 31:5,6; Mezmurlar 40:8.

11. Sự chịu khổ của Chúa Cứu Thế.
 Yasa’nın Tekrar 21:23; Mezmurlar 18:5-7; 
 Mezmurlar 27:2; Mezmurlar 31:12-16; 
 Mezmurlar 35:19; 
 Mezmurlar 38:13,14,21; Mezmurlar 40:15; 
 Mezmurlar 42:8; Mezmurlar 55:5,6,13-15; 
 Mezmurlar 69:5,9-10; 
 Mezmurlar 102:1-12; Mezmurlar 109:25; 
 Mezmurlar 110:7; Yeşaya 50:3; Yeşaya 53:1,2; 
 Yeşaya 63:1-6; Ağıtlar 3:30; Zekeriya 11:8.

12. Chúa Cứu Thế sẽ gặp phải kháng cự.
 Mezmurlar 2:1-3; Mezmurlar 35:4-6; 
 Mezmurlar 41:6-10; Mezmurlar 69:5.

13. Chi tiết về sự chịu khổ của Chúa Cứu 
Thế.
 Mısır’dan Çıkış 12:46; 
 Mezmurlar 69:20-22,27; 
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 Mezmurlar 88:15-19; Mezmurlar 129:3; 
 Yeşaya 50:7-9;
 Yeşaya 52:14; Yeşaya 53:1-8; Mika 4:14. 

14. Chúa Cứu Thế sẽ bị nghi ngờ.
 Yeşaya 6:9,10; Yeşaya 53:1,2.

G. Sự phục sinh và thăng thiên của 
Chúa Cứu Thế.

01. Sự phục sinh của Chúa Cứu Thế được 
tiên đoán.
 Eyüp 19:25-27; Mezmurlar 16:8-11; 
 Mezmurlar 30:4; Mezmurlar 40:3,4; 
 Mezmurlar 49:16; Mezmurlar 71:20; 
 Mezmurlar 91:14-16; Yeşaya 53:10,11; 
 Yunus 1;17; Yunus 2:2-7.

02. Sự thăng thiên của Chúa Cứu Thế được 
tiên đoán.
 Mezmurlar 24:3,7-10; Mezmurlar 47:2-10; 
 Mezmurlar 68:19.

03. Sự đề cao Chúa Cứu Thế được tiên 
đoán.
 Mezmurlar 91:14-16; Mezmurlar 110:7; 
 Yeşaya 52:13; Hezekiel 21:26,27. 

04. Chúa Cứu Thế sẽ ban Thánh Linh của 
Ngài.
 Mezmurlar 68:19; 
 Süleyman’ın Özdeyişleri 1:23; 
 Yeşaya 32:15-18; Yeşaya 44:3-4; 
 Hezekiel 36:8-38; Hezekiel 39:29; 
 Yoel 2:28,29; Zekeriya 12:10.

05. Chúa Cứu Thế sẽ sinh nhiều trái.
 Mezmurlar 1:3; Yeşaya 60:21; 
 Yeşaya 61:11; Hoşea 14:4-8. 

06. Nơi cư ngụ của Đức Thánh Thần.
 Yeşaya 57:15-19; Yeremya 31:33; 
 Hezekiel 11:19; Hezekiel 36:26,27; 
 Hezekiel 37:9,10.

H. Tương lai của Chúa Cứu Thế.
01. Sự trở lại của Chúa Cứu Thế được tiên 
đoán.
 Mezmurlar 50:3-6; Mezmurlar 96:13; 
 Yeşaya 25:6-12; Yeşaya 65:17-25; 
 Yeşaya 66:15,16; 
 Daniel 7:13,14,18,22,27; Habakkuk 2:3; 
 Zekeriya 12:1-14; Zekeriya 14:1-21.

02. Các phán quyết trong tương lai bởi 
Chúa Cứu Thế.
 1 Samuel 2:10; Mezmurlar 2:4-6,9-12; 
 Mezmurlar 50:2-6; Mezmurlar 68:1-5; 
 Mezmurlar 75:8,9; 
 Mezmurlar 96:7-13; Mezmurlar 97:1-6; 
 Mezmurlar 98:4-9; Mezmurlar 110:1,2,5,6; 
 Mezmurlar 149:6-9; Yeşaya 2:4; 
 Yeşaya 11:4,5; 
 Yeşaya 24:18-23; Yeşaya 26:19-21; 
 Yeşaya 27:1-3,6,12,13; Yeşaya 51:5,6; 
 Yeşaya 59:18-20; Yeşaya 63:1-6; 
 Yeşaya 66:15-24; Hezekiel 38:16-23; 
 Daniel 12:1,2; Yoel 2:1-17,30-32; 
 Yoel 3:1-21; Zekeriya 11:9; Zekeriya 13:8,9; 
 Malaki 3:2-5,16-18; Malaki 4:1-4.

03. Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu 
Thế.
 Yaratılış 49:8-12; Çölde Sayım 24:7,8,15-19; 
 1 Samuel 2:10; 2 Samuel 7:12-16; 
 1. Tarihler 17:14; Mezmurlar 2:4-6,8-12; 
 Mezmurlar 22:24-32; 
 Mezmurlar 45:8,9,17,18; 
 Mezmurlar 46:5-12; Mezmurlar 47:2-9; 
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 Mezmurlar 50:2-6; Mezmurlar 53:7; 
 Mezmurlar 65:3.
 Mezmurlar 67:2-7; Mezmurlar 68:1-5; 
 Mezmurlar 72:7-19; Mezmurlar 85:11-14; 
 Mezmurlar 86:9; 
 Mezmurlar 89:4,5,24,25,26,28-30,36-38; 
 Mezmurlar 96:7-13; Mezmurlar 97:1-6; 
 Mezmurlar 98:4-9; Mezmurlar 99:1-5; 
 Mezmurlar 102:14-23; Mezmurlar 107:1-3; 
 Mezmurlar 110:1-3,5,6; Mezmurlar 130:7,8; 
 Mezmurlar 132:11-18; Mezmurlar 138:4,5;  
 Mezmurlar 145:10-13; 
 Mezmurlar 147:2,13,14,20; 
 Mezmurlar 149:1-5; Yeşaya 2:2-5; 
 Yeşaya 4:2,6; Yeşaya 6:1-4; 
 Yeşaya 10:20-22; Yeşaya 11:4-12; Yeşaya 12:1-6; 
 Yeşaya 14:1-3; Yeşaya 16:5; 
 Yeşaya 17:7; Yeşaya 19:23-25; 
 Yeşaya 24:13-16,18-23; Yeşaya 25:6-12; 
 Yeşaya 26:1-4; Yeşaya 27:1-3,6,12,13; 
 Yeşaya 29:22-24; Yeşaya 30:18-33; 
 Yeşaya 32:1,2,15-18; Yeşaya 33:17-24; 
 Yeşaya 35:5-10; Yeşaya 40:1-5,9-11; 
 Yeşaya 41:8-20; Yeşaya 42:2-4,6,7,16; 
 Yeşaya 43:1-13,18-21; Yeşaya 44:1-8,21-24,26; 
 Yeşaya 45:17,18,22-25; Yeşaya 46:3,4,13; 
 Yeşaya 49:6-26; Yeşaya 51:1-23; 
 Yeşaya 52:7-12; Yeşaya 54:1-17; 
 Yeşaya 55:12,13; Yeşaya 56:6-8; 
 Yeşaya 59:18-21; Yeşaya 60:1-21; 
 Yeşaya 61:4-11; Yeşaya 62:1-12; 
 Yeşaya 63:7-9; Yeşaya 65:17-25; 
 Yeşaya 66:15-24; Yeremya 3:14-19; 
 Yeremya 12:15; Yeremya 15:19-21; 
 Yeremya 16:14,15,19; Yeremya 23:3-8; 
 Yeremya 24:6,7; Yeremya 29:14; 
 Yeremya 30:3-24; Yeremya 31:1-9,31-34; 
 Yeremya 32:37-41; Yeremya 33:6-13; 
 Yeremya 50:4-7,19,20; Hezekiel 11:17-20; 
 Hezekiel 20:34-42; Hezekiel 34:11-31; 

 Hezekiel 36:8-38; Hezekiel 37:1-14,21-28; 
 Hezekiel 38:23; Hezekiel 39:6-8,21-29; 
 Hezekiel 47:6-23; Daniel 2:34,35,44,45; 
 Daniel 7:13,14,18,22,27; Daniel 12:1,3; 
 Hoşea 1:10,11; Hoşea 2:15-23; Hoşea 3:5; 
 Hoşea 6:1-3; Hoşea 13:14; Hoşea 14:4-8; 
 Yoel 2:18-27; Yoel 3:1-21; Amos 9:11-15; 
 Ovadya 1:17-21; Mika 2:12,13; 
 Mika 4:1-4,7; Mika 5:2,3; Mika 7:15-20; 
 Habakkuk 2:14; Sefanya 3:9-20; 
 Haggaí 2:7-10; Zekeriya 1:16,17; 
 Zekeriya 2:1-13; Zekeriya 3:1-10; 
 Zekeriya 6:12,13,15; Zekeriya 8:1-23; 
 Zekeriya 9:10-12; Zekeriya 10:3-12; 
 Zekeriya 12:1-14; Zekeriya 13:1-2,8,9; 
 Zekeriya 14:1-21; Malaki 1:11; 
 Malaki 3:2-5,16-18; Malaki 4:1-4. 

04. Ngôi của Chúa Cứu Thế.
 Mezmurlar 45:7; Yeşaya 9:5,6.

05. Vinh quang trước mắt và sức mạnh của 
Chúa Cứu Thế.
 Mezmurlar 46:5-12; Mezmurlar 61:7,8; 
 Mezmurlar 72:7-19; Mezmurlar 95:1-3; 
 Mezmurlar 102:14-23; Yeşaya 25:6-12; 
 Yeşaya 60:8-21; Yeşaya 65:17-25.

06. Sự can thiệp của Chúa Cứu Thế.
 Yeşaya 53:12,; Yeşaya 59:16.

07. Chúa Cứu Thế sẽ là cánh tay phải của 
Chúa Cha.
 Mezmurlar 80:15,16,18; Mezmurlar 110:1-2.

08. Chúa Cứu Thế sẽ có cuộc sống đời đời.
 Mezmurlar 61:7,8.
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09. Lời tiên tri về tương lai của con dân 
của Ngài.
 Mezmurlar 91:13; Yeşaya 4:3; 
 Yeşaya 10:20-22; Yeşaya 14:1-3; Yeşaya 17:7; 
 Yeşaya 27:1-3,6,12,13; 
 Yeşaya 33:17-24; Yeşaya 35:5-10;
 Yeşaya 41:8-20; Yeşaya 43:1-13,18-21; 
 Yeşaya 45:22-25; Yeşaya 46:3,4,13; 
 Yeşaya 49:8-26; Yeşaya 52:7-12; 
 Yeşaya 54:1-17; 
 Yeşaya 56:6-8; Yeşaya 57:15-18; Yeşaya 59:21; 
 Yeşaya 60:6-21; Yeşaya 61;4-9,10,11; 
 Yeşaya 62:1-12; Yeşaya 65:8-10; 
 Yeşaya 66:15-24; Yeremya 3:14-19; 
 Yeremya 12:15; Yeremya 15:19-21; 
 Yeremya 16:14,15,19; Yeremya 23:3,4,7,8; 
 Yeremya 24:6,7; Yeremya 29:14; 
 Yeremya 30:3-24; Yeremya 32:37-41; 
 Yeremya 33:6-18,22; Hezekiel 20:34-42; 
 Hezekiel 34:11-31; Hezekiel 36:8-38; 
 Hezekiel 37:1-14; Hezekiel 39:6-8,21-29; 
 Daniel 9:27; Hoşea 1:10,11; Hoşea 2:15-23; 
 Hoşea 3:4; Amos 9:11-15; Ovadya 1:17-21; 
 Mika 2:12,13; Mika 4:1-4,7; 
 Mika 7:15-20; Sefanya 3:9-20; Hagay 2:7-10; 
 Zekeriya 1:16,17; Zekeriya 2:1-13; 
 Zekeriya 3:1-10; Zekeriya 8:1-23; 
 Zekeriya 9:10-12; Zekeriya 10:3-12; 
 Zekeriya 12:1-14; Zekeriya 13:8,9; 
 Zekeriya 14:1-21; Malaki 4:1-4.

10. Lời tiên tri về Vương quốc đời đời của 
hòa bình.
 Yeşaya 9:6; Yeşaya 11:6-9; 
 Hezekiel 37:1-14,21-28; Daniel 2:34,35,44,45; 
 Daniel 7:13,14,18,22,27; Hoşea 2:15-23; 
 Yoel 3:1-21.

11. Chúa Cứu Thế sẽ được tôn vinh.
 Yeşaya 4:2; Yeşaya 43:21; Yeşaya 44:23; 

 Yeşaya 49:3; Yeşaya 60:21; Yeşaya 61:3; 
 Daniel 7:13,14.

I. Đấng cứu Thế trong những buổi 
tế và lễ.

01. Của lễ thiêu - và của lễ chay đại diện cho 
công ơn của Chúa Cứu Thế - có vị ngọt.
  Levililer 1:5,13; Levililer 2:1,2.

02. Của lễ thiêu ghi nhận công ơn của Chúa 
Cứu Thế - biểu hiện ý chí tự do.
 Levililer 7:16.

03. Của lễ thiêu đại diện cho công ơn của 
Chúa Cứu Thế - sự hiến dâng không ô uế - 
của lễ toàn thiêu.
 Levililer 22:17-21; Çölde Sayım 28:3,4.

04. Của lễ hòa bình và của tế lễ tạ ơn đại 
diện cho công ơn của Chúa Cứu Thế.
 Levililer 3:1-5,16; Mezmurlar 51:17.

05. Của lễ tội lỗi ghi nhận công ơn của 
Chúa Cứu Thế.
 Levililer 4:3-12; Levililer 4:27-29.

06. Ngày Cứu Chuộc ghi nhận công ơn của 
Chúa Cứu Thế.
 Levililer 16:1-31; Levililer 17:11.

07. Của tế là con bò cái tơ sắc hoe ghi nhận 
công ơn của Chúa Cứu Thế.
 Çölde Sayım 19:2,3,9.

08. Lễ Vượt Qua ghi nhận công ơn Chúa 
Cứu Thế.
 Mısır’dan Çıkış 12:5-14, 22-24.
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09. Lễ Bánh Không Men ghi nhận công ơn 
của Chúa Cứu Thế.
 Levililer 23:6-8.

10. Lễ Dâng Bó Lúa Đầu Mùa ghi nhận sự 
phục sinh của Chúa Cứu Thế.
 Levililer 23:9-14.

11. Lễ Dâng Trái Đầu Mùa, 50 ngày sau Lễ 
Vượt Qua, ghi nhận việc ban phát Đức 
Thánh Thần.
    Levililer 23:15-21.

12. Lễ Lều Tạm có liên quan đến công ơn 
của Chúa Cứu Thế.
    Levililer 23:33-43.   



27

Kutsal Yazılar’daki diğer ayetler
Mesih’in gelecekteki Krallığı ile ilgilidir.
Mesih’in ilk gelişiyle Krallık yaklaşmıştır
ancak ikinci gelişinde Krallık
tam olarak gerçek olacaktır.
Aşağıdaki ayetler Krallık ile ilgilidir.
Yer kaplamaması için ilgili tüm ayetlerden
söz etmek yerine numaralı kodlamayla
ayet gruplarına atıfta bulunuyoruz.
Bu kodlar: #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7.

Mesih’in o günkü gelecekteki 
Krallığı:

#1 Mesih’in Krallığı’nın gücü, büyüklüğü ve 
ihtişamı.
 Yaratılış 49:10; Çölde Sayım 24:17-19; 
 1 Samuel 2:10; 2 Samuel  7:12-16; 
 Mezmurlar 2:6-12; Mezmurlar 8:2-3; 
 Mezmurlar 21:5; Mezmurlar 45; 
 Mezmurlar 46:6-12; 
 Mezmurlar 47:3,4,8-10; 
 Mezmurlar 48:2-4,9-15;
 Mezmurlar 50:2-6; Mezmurlar 61:7,8;
 Mezmurlar 66:1-5; Mezmurlar 67:2-8; 
 Mezmurlar 68:1-5; Mezmurlar 72:6-20; 
 Mezmurlar 85:2-4,10-14; Mezmurlar 86:9; 
 Mezmurlar 89:1-5,26-29,36,37; 
 Mezmurlar 93:1; 
 Mezmurlar 95:3-7; 
 Mezmurlar 96:1-13; Mezmurlar 97:1,6; 
 Mezmurlar 98:1-9; Mezmurlar 99:1-4; 
 Mezmurlar 110:1-6; Mezmurlar 130:7,8; 
 Mezmurlar 132:11-14; 
 Mezmurlar 138:4,5; Mezmurlar 145:10-13; 
 Mezmurlar 149:1-9; Yeşaya 2:10-22; 
 Yeşaya 9:5,6; Yeşaya 11:2-10; Yeşaya 16:5; 
 Yeşaya 24:19-23; Yeşaya 26:1-4; 
 Yeşaya 32:1-5,13-20; 
 Yeşaya 33:17-24; Yeşaya 35:1-10; 

 Yeşaya 40:5,9-11; Yeşaya 41:18-20; 
 Yeşaya 42:4,13,16; Yeşaya 49:7; 
 Yeşaya 52:1-3,10,13; Yeşaya 63:1-6; 
 Yeşaya 65:13-25; Yeşaya 66:10-17,22-24; 
 Yeremya 23:5; 
 Hezekiel 40-48; Daniel 2:35,44; Daniel 4:3; 
 Daniel 7:13,14,18,27; Daniel 12:1-3; Yoel 2; 
 Yoel 3; Ovadya 1:17-21; Mika 4:13; 
 Habakkuk 2:14; Sefanya 2:11; 
 Zekeriya 6:12,13; Zekeriya 9:9-12; 
 Zekeriya 10:11,12; Zekeriya 14:9; 
 Malaki 4:1-6; Matta 6:10; 
 Matta 19:28; Matta 28:18; 
 Luka 1:32,33; Luka 22:29; Yuhanna 17:24; 
 Yuhanna 18:36; Resullerin 1:6,7; 
 Romalılara 8:19-23; Romalılara 14:17; 1 
 Korintoslulara 15:24,25; Efeslilere 1:10,20; 
 Filipililere 2:9; 1 Selaniklilere 2:12; 1 
 Timoteosa 6:15; İbranilere 1:8; 
 İbranilere 2:5-9; 1 Petrus’un 1:3-5; 
 Vahiy 6:2; Vahiy 11:15; Vahiy 12:10; 
 Vahiy 19:15,16; Vahiy 20:1-6.  

#2 Israil’in dine dönmesi ve seçilmesi.
 Levililer 26:40-45; 
 Yasa’nın Tekrar 4:29-31; 
 Yasa’nın Tekrar 30:1-10; 
 Yasa’nın Tekrar 33:28,29; Mezmurlar 47:5; 
 Mezmurlar 69:36,37; Mezmurlar 85:9-14;  
 Mezmurlar 102:14,17,18,22; 
 Mezmurlar 106:5; 
 Mezmurlar 121; Mezmurlar 126; 
 Mezmurlar 130:7,8; 
 Yeşaya 4:2-6; Yeşaya 12:1-6; Yeşaya 14:1-3; 
 Yeşaya 26:1-4; Yeşaya 27:6; Yeşaya 29:18-24; 
 Yeşaya 30:18-26; Yeşaya 40:1,2; 
 Yeşaya 41:8-20; Yeşaya 44:1-8,21-24,26;  
 Yeşaya 45:17,18,22-25; Yeşaya 46:13;  
 Yeşaya 49:6-26; Yeşaya 51; 
 Yeşaya 54:1-14,17; Yeşaya 55:1-3; 
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 Yeşaya 59:16-21; Yeşaya 60:10,15-18,21,22; 
 Yeşaya 61:1-11; Yeşaya 62; 
 Yeşaya 65:8-10; Yeremya 3:14-16, 18,19;
 Yeremya 23:4-6; Yeremya 30:18-24; 
 Yeremya 31:1-7,16-40; 
 Yeremya 32:38-44; Yeremya 33:6-22,26; 
 Yeremya 50:4-7,20; Hezekiel 16:60-63; 
 Hezekiel 34:20-31; 
 Hezekiel 36:8-15,26-38; Hezekiel 37:1-28; 
 Hoşea 1:7,11; Hoşea 2:14-23; Hoşea 3:5; 
 Hoşea 14:5,6; Amos 9:11-15; Mika 4:7; 
 Mika 5:2-15; Mika 7:14-20; Sefanya 3:11-19; 
 Zekeriya 1:12-17; Zekeriya 2:1-5,10,12,13; 
 Zekeriya 3:10;  Zekeriya 8:3-7,9-19; 
 Zekeriya 9:10-17; Zekeriya 10:3-7; 
 Zekeriya 12:1-14; Zekeriya 13:1,2,8,9; 
 Zekeriya 14:1-21; Malaki 3:1-6,11,12,16-18;
 Resullerin 15:16-18; Romalılara 9:27,28; 
 Romalılara 11:1-36; Galatyalılara 3:17; 
 İbranilere 8:6-12; İbranilere 10:16,17;                         

#3 Israil’in geri dönüşü.
 Yasa’nın Tekrar 30:3-5; Mezmurlar 14:7; 
 Mezmurlar 53:7; Mezmurlar 106:47; 
 Mezmurlar 107:2,3; Mezmurlar 147:2; 
 Yeşaya 10:20-22; Yeşaya 11:11-16; 
 Yeşaya 27:12,13; Yeşaya 35:8-10; 
 Yeşaya 43:5,6; 
 Yeşaya 49:6,12,22; Yeşaya 51:11; 
 Yeşaya 52:8-10; Yeşaya 54:7; Yeşaya 56:8; 
 Yeşaya 60:3-11; Yeşaya 66:20-21; 
 Yeremya 3:18,19; Yeremya 12:15; 
 Yeremya 15:19-21; Yeremya 16:14,15; 
 Yeremya 23:3,7,8; Yeremya 30:3,10,11,17; 
 Yeremya 31:8-14,17; Yeremya 32:37; 
 Yeremya 46:27-28; Yeremya 50:19; 
 Hezekiel 11:17-20; Hezekiel 20:34-44; 
 Hezekiel 28:24-26; Hezekiel 34:11-14; 
 Hezekiel 36:24-27; Hezekiel 37:21; 
 Hezekiel 39:25-29; Hoşea 1:11; 

 Hoşea 14:7-8; Mika 2:12,13; Mika 4:6; 
 Sefanya 3:18-20; Zekeriya 1:17; 
 Zekeriya 8:7,8; Zekeriya 10:8-10; 
 Yuhanna 11:52; Efeslilere 1:10.

#4 Yahudi olmayanlar da gelecek.
 Yaratılış 26:4; Yasa’nın Tekrar 32:43; 
 Mezmurlar 22:28-32; Mezmurlar 72:11,17; 
 Mezmurlar 86:9; Mezmurlar 96:10; 
 Mezmurlar 102:16-23; Mezmurlar 117:1; 
 Yeşaya 2:2-6; Yeşaya 5:26; Yeşaya 11:10,12; 
 Yeşaya 19:16-25; Yeşaya 25:6-12; Yeşaya 26:2; 
 Yeşaya 43:9; Yeşaya 51:5; Yeşaya 55:5; 
 Yeşaya 56:6-7; Yeşaya 60:3-7, 10-14; 
 Yeşaya 62:10; Yeşaya 66:18-23; Yeremya 3:17; 
 Yeremya 4:2; Yeremya 10:6,7; Yeremya 16:19; 
 Daniel 7:18,25-27; Mika 4:1-4; Hagay 2:6,7;  
 Zekeriya 2:11;  Sefanya 3:8-10; 
 Zekeriya 8:3,20-23; Zekeriya 14:16-19; 
 Maleach 1:11; Markos 11:17; Yuhanna 10:16; 
 Romalılara 3:29; Romalılara 15:9-12; 
 Galatyalılara 3:8; Efeslilere 2:11-13; 
 İbranilere 2:11-13; 
 İbranilere 12:23; Vahiy 7:9-12; Vahiy 15:4; 
 Vahiy 21:24-26; Vahiy 22:2.

#5 Mesih’in geri dönmesi ve dirilmesi.
 Mezmurlar 68:22,23; Mezmurlar 71:20; 
 Mezmurlar 126:5,6; Yeşaya 25:8; 
 Yeşaya 26:19; 
 Hoşea 13:14; Daniel 12:13; Matta 22:32; 
 Matta 24:27-51; Matta 26:64; 
 Markos 13:24-37; Luka 12:37; 
 Luka 14:13-15; Luka 20:34-37; 
 Luka 21:22-36; Luka 22:29; Luka 23:43; 
 Yuhanna 3:21; Yuhanna 5:28,29; 
 Yuhanna 6:39,40; Yuhanna 8:51; 
 Yuhanna 11:25,26; Yuhanna 12:25,26; 
 Yuhanna 14:2,3; Yuhanna 17:24; 
 Resullerin 2:6-8; Resullerin 23:6-8; 
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 Resullerin 26:6-8; Romalılara 8:17,24; 
 1 Korintoslulara 6:14; 
 1 Korintoslulara 15:1-58; 
 2 Korintoslulara 4:14,17; Efeslilere 1:10; 
 Filipililere 2:10,11; Filipililere 3:20,21; 
 Koloselilere 3:4; 1 Selaniklilere 1:10; 
 1 Selaniklilere 4:14-17; 
 2 Selaniklilere 1:7-10; 
 2 Selaniklilere 2:7,8; 
 2 Timoteosa 2:11,12,18; 2 Timoteosa 4:8; 
 İbranilere 1:13; İbranilere 11:13,35; 
 1 Petrus’un 1:4-9; 1 Petrus’un 4:13; 1 
 Petrus’un 5:4; 
 2 Petrus’un 1:11; 1 Yuhanna’nın 3:2; 
 Yahuda’nın 1:14; Vahiy 1:6,7; Vahiy 2:26,27; 
 Vahiy 3:21; Vahiy 5:1-14; Vahiy 7:3,4; 
 Vahiy 10:7; Vahiy 11:15; Vahiy 12:10; 
 Vahiy 15:3,4; Vahiy 20:1-6. 

#6 Kıyamet günü.
 Yaratılış 18:25; Mezmurlar 1:4; 
 Mezmurlar 9:8; 
 Mezmurlar 68:1-5; Mezmurlar 73:20; 
 Mezmurlar 96:11-13; Mezmurlar 98:9; 
 Mezmurlar 122:5; Vaiz 12:14; Yeşaya 5:30; 
 Yeşaya 13:1-22; Yeşaya 30:8,27-30; 
 Yeşaya 34:1-4; Yeşaya 66:15,16; Daniel 7:9,10; 
 Daniel 12:1,2; Yoel 2:1,10,11,30-32; 
 Yoel 3:12-16; Mika 1:3,4; Nahum 1:5,6; 
 Sefanya 1:14-18; Malaki 3:5,16-18; 
 Matta 8:11,12; Matta 10:28; 
 Matta 11:21-24; Matta 12:36,41,42; 
 Matta 13:40-43; Matta 19:28; 
 Matta 24:50,51; Matta 25:21,23,31-46; 
 Markos 9:43-48; Luka 10:12-14; Luka 19:27; 
 Luka 20:35,36; Luka 22:30; 
 Yuhanna 5:24-29; Yuhanna 12:31,32; 
 Resullerin 10:42; Resullerin 17:31; 
 Resullerin 24:15; Romalılara 2:5-16; 
 Romalılara 14:10-12; 1 Korintoslulara 3:12-15; 

 1 Korintoslulara 4:5; 1 Korintoslulara 6:1-3; 
 2 Korintoslulara 5:10; Koloselilere 3:6; 
 2 Timoteosa 4:1; İbranilere 6:2; 
 2 Petrus’un 2:9; 2 Petrus’un 3:7; 1 
 Yuhanna’nın 4:17; Yahuda’nın 1:6,13-15; 
 Vahiy 2:11; 
 Vahiy 3:4,5; Vahiy 6:12-17; Vahiy 11:18,19; 
 Vahiy 14:1-11; Vahiy 17:14-16; Vahiy 19; 
 Vahiy 20:10-15;  

#7 Yeni cennet ve yeni dünya.
 Mezmurlar 48:8; Yeşaya 60:18-20; 
 Yeşaya 65:17-19; Yeşaya 66:22-24; 
 Matta 8:11; Matta 24:35; 
 1 Korintoslulara 15:24,25; Galatyalılara 4:26; 
 İbranilere 10:12,13; İbranilere 11:10; 
 İbranilere 12:22-28; 2 Petrus’un 3:7-13; 
 Vahiy 3:12,21; Vahiy 16:20; Vahiy 21, 22. 
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C01 Sự ra đời của Chúa Cứu Thế được tiên tri.

YARATILIŞ 3:15 Seninle kadını, onun 
soyuyla senin soyunu Birbirinize 
düşman edeceğim. Onun soyu senin 
başını ezecek, Sen onun topuğuna 
saldıracaksın.”

ÇÖLDE SAYIM 21:8 RAB Musa’ya, “Bir 
yılan yap ve onu bir direğin üzerine koy. 
Isırılan herkes ona bakınca yaşayacaktır” 
dedi.

9 Böylece Musa tunç* bir yılan yaparak 
direğin üzerine koydu. Yılan tarafından 
ısırılan kişiler tunç yılana bakınca yaşadı.

YEŞAYA 53:10 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.

MATTA 27:50 İsa, yüksek sesle bir kez 
daha bağırdı ve ruhunu teslim etti.

51 O anda tapınaktaki perde* yukarıdan 
aşağıya yırtılarak ikiye bölündü. Yer sarsıldı, 
kayalar yarıldı.

MATTA 28:5 Melek kadınlara şöyle 
seslendi: “Korkmayın! Çarmıha gerilen 
İsa’yı aradığınızı biliyorum.

6 O burada yok; söylemiş olduğu gibi dirildi. 
Gelin, O’nun yattığı yeri görün.

LUKA 2:10 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*.

YUHANNA 3:14 Musa çölde yılanı nasıl 
yukarı kaldırdıysa, İnsanoğlu’nun da öylece 
yukarı kaldırılması gerekir.

GALATYALILARA 3:19 Öyleyse Yasa’nın 
amacı neydi? Yasa suçları ortaya çıkarmak 
için antlaşmaya eklendi. Vaadi alan ve 
İbrahim’in soyundan olan Kişi gelene dek 
yürürlükte kalacaktı. Melekler yoluyla, bir 
aracı eliyle düzenlendi.

GALATYALILARA 4:4 Ama zaman 
dolunca Tanrı, Yasa altında olanları 
özgürlüğe kavuşturmak için kadından 
doğan, Yasa altında doğan öz Oğlu’nu 
gönderdi. Öyle ki, bizler oğulluk hakkını 
alalım.

IBRANILERE 2:14 Bu çocuklar etten 
ve kandan oldukları için İsa, ölüm gücüne 
sahip olanı, yani İblis’i, ölüm aracılığıyla 
etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan 
yapısını aldı.

VAHIY 12:9 Büyük ejderha -İblis ya da 
Şeytan denen, bütün dünyayı saptıran o 
eski yılan- melekleriyle birlikte yeryüzüne 
atıldı.

VAHIY 20:10 Onları saptıran İblis ise 
canavarla sahte peygamberin de içinde 
bulunduğu ateş ve kükürt gölüne atıldı. 
Gece gündüz, sonsuzlara dek işkence 
çekeceklerdir.

Ayrıca bkz: Çölde Sayım 21:6,7; Markos 16:17; Luka 10:19; 
Resullerin 28:3-6.
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E09 Sự chính trực của Chúa Cứu Thế.

YARATILIŞ 3:21 RAB Tanrı Adem’le 
karısı için deriden giysiler yaptı, onları 
giydirdi.

YARATILIŞ 3:7 İkisinin de gözleri açıldı. 
Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden 
incir yaprakları dikip kendilerine önlük 
yaptılar.

YEŞAYA 61:10 RAB’de büyük sevinç 
bulacağım, Tanrım’la yüreğim coşacak. 
Çünkü çelenkle süslenmiş güvey gibi, 
Takılarını kuşanmış gelin gibi, Bana 
kurtuluş giysisini giydirdi, Beni doğruluk 
kaftanıyla örttü.

VAHIY 4:4 Tahtın çevresinde yirmi dört 
ayrı taht vardı. Bu tahtlara başlarında altın 
taçlar olan, beyaz giysilere bürünmüş yirmi 
dört ihtiyar oturmuştu.

VAHIY 7:9 Bundan sonra gördüm ki, 
her ulustan, her oymaktan, her halktan, 
her dilden oluşan, kimsenin sayamayacağı 
kadar büyük bir kalabalık tahtın ve 
Kuzu’nun önünde duruyordu. Hepsi de 
birer beyaz kaftan giymişti, ellerinde hurma 
dalları vardı.

10 Yüksek sesle bağırıyorlardı: “Kurtarış, tahtta 
oturan Tanrımız’a Ve Kuzu’ya özgüdür!”

11 Bütün melekler tahtın, ihtiyarların ve dört 
yaratığın çevresinde duruyordu. Tahtın 
önünde yüzüstü yere kapanıp Tanrı’ya 
tapınarak şöyle diyorlardı:

12 “Amin! Övgü, yücelik, bilgelik, Şükran, 
saygı, güç, kudret, Sonsuzlara dek 
Tanrımız’ın olsun! Amin!”

13 Bu sırada ihtiyarlardan biri bana sordu: 

“Beyaz kaftan giymiş olan bu kişiler kim, 
nereden geldiler?”

14 “Sen bunu biliyorsun, efendim” dedim. 
Bana dedi ki, “Bunlar o büyük sıkıntıdan 
geçip gelenlerdir. Kaftanlarını Kuzu’nun 
kanıyla yıkamış, bembeyaz etmişlerdir.

VAHIY 21:2 Kutsal kentin, yeni 
Yeruşalim’in gökten, Tanrı’nın yanından 
indiğini gördüm. Güveyi için hazırlanmış 
süslü bir gelin gibiydi.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 132:9,16; Yeşaya 52:1; Hezekiel 16:8-18.

A01 Chúa Cứu Thế là hậu duệ của Abraham.

YARATILIŞ 9:26 Övgüler olsun Sam’ın 
Tanrısı RAB’be, Kenan Sam’a kul olsun.

27 Tanrı Yafet’e bolluk versin, Sam’ın 
çadırlarında yaşasın, Kenan Yafet’e kul 
olsun.”

LUKA 3:23 İsa görevine başladığı zaman 
otuz yaşlarındaydı. Yusuf’un oğlu olduğu 
sanılıyordu. Yusuf da Eli oğlu,

LUKA 3:24-33
LUKA 3:34 Yakup oğlu, İshak oğlu, 

İbrahim oğlu, Terah oğlu, Nahor oğlu,
35 Seruk oğlu, Reu oğlu, Pelek oğlu, Ever oğlu, 

Şelah oğlu,
36 Kenan oğlu, Arpakşat oğlu, Sam oğlu, Nuh 

oğlu, Lemek oğlu,
   

Ayrıca bkz: Yeşaya 11:10; Romalılara 9:5; Romalılara 15:12; 
Efeslilere 2:19; Efeslilere 3:6.
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E10 Chúa Cứu Thế cũng sẽ là Chúa Cứu Thế của 
các Dân tộc ngoài Do Thái.

YARATILIŞ 12:3 Seni kutsayanları 
kutsayacak, Seni lanetleyeni 
lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün 
halklar Senin aracılığınla kutsanacak.”

RESULLERIN 3:25 Sizler 
peygamberlerin mirasçıları, Tanrı’nın 
atalarınızla yaptığı antlaşmanın 
mirasçılarısınız. Nitekim Tanrı İbrahim’e 
şöyle demişti: ‘Senin soyunun aracılığıyla 
yeryüzündeki bütün halklar kutsanacak.’

26 Tanrı, sizleri kötü yollarınızdan döndürüp 
kutsamak için Kulu’nu ortaya çıkarıp önce 
size gönderdi.”

Ayrıca bkz: Mezmurlar 72:17; Romalılara 4:11; Galatyalılara 
3:8,16,28; Koloselilere 3:11; Vahiy 7:9.

D03 Chức phận của Chúa Cứu Thế như là Linh 
mục.

YARATILIŞ 14:18 Yüce Tanrı’nın kâhini* 
olan Şalem Kralı Melkisedek ekmek ve 
şarap getirdi.

MATTA 26:26 Yemek sırasında İsa eline 
ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve 
öğrencilerine verdi. “Alın, yiyin” dedi, “Bu 
benim bedenimdir.”

27 Sonra bir kâse alıp şükretti ve bunu 
öğrencilerine vererek, “Hepiniz bundan 
için” dedi.

28 “Çünkü bu benim kanımdır, günahların 
bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan 
antlaşma kanıdır.

29 Size şunu söyleyeyim, Babam’ın 

egemenliğinde sizinle birlikte tazesini 
içeceğim o güne dek, asmanın bu 
ürününden bir daha içmeyeceğim.”

IBRANILERE 6:20 Melkisedek düzeni 
uyarınca sonsuza dek başkâhin olan İsa 
oraya uğrumuza öncü olarak girdi.

IBRANILERE 7:1 Bu Melkisedek, Şalem 
Kralı ve yüce Tanrı’nın kâhiniydi*. Kralları 
bozguna uğratmaktan dönen İbrahim’i 
karşılamış ve onu kutsamıştı.

2 İbrahim de ona her şeyin ondalığını verdi. 
Melkisedek, adının anlamına göre, önce 
“Doğruluk Kralı”dır; sonra da “Şalem Kralı”, 
yani “Esenlik Kralı”dır.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 110:4; İbranilere 5:6,10; İbranilere 7:1-3.

A01 Chúa Cứu Thế là hậu duệ của Abraham.

YARATILIŞ 17:7 Antlaşmamı seninle ve 
soyunla kuşaklar boyunca, sonsuza dek 
sürdüreceğim. Senin, senden sonra da 
soyunun Tanrısı olacağım.

8 Bir yabancı olarak yaşadığın toprakları, 
bütün Kenan ülkesini sonsuza dek 
mülkünüz olmak üzere sana ve soyuna 
vereceğim. Onların Tanrısı olacağım.”

19 Tanrı, “Hayır. Ama karın Sara sana 
bir oğul doğuracak, adını Ishak 
koyacaksın” dedi, “Onunla ve soyuyla 
antlaşmamı sonsuza dek sürdüreceğim.

21 Ancak antlaşmamı gelecek yıl bu zaman 
Sara’nın doğuracağı oğlun Ishak’la 
sürdüreceğim.”
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YARATILIŞ 21:12 Ancak Tanrı İbrahim’e, 
“Oğlunla cariyen için üzülme” dedi, “Sara 
ne derse, onu yap. Çünkü senin soyun 
İshak’la sürecektir.

ROMALILARA 9:6 Tanrı’nın sözü 
boşa çıktı demek istemiyorum. Çünkü İsrail 
soyundan gelenlerin hepsi İsrailli sayılmaz.

7 İbrahim’in soyundan olsalar bile, hepsi 
onun çocukları değildir. Ama, “Senin soyun 
İshak’la sürecek” diye yazılmıştır.

8 Demek ki Tanrı’nın çocukları olağan yoldan 
doğan çocuklar değildir; İbrahim’in soyu 
sayılanlar Tanrı’nın vaadi uyarınca doğan 
çocuklardır.

9 Çünkü vaat şöyleydi: “Gelecek yıl bu 
zamanda geleceğim ve Sara’nın bir oğlu 
olacak.”

Ayrıca bkz: Yaratılış 21:2,3,6; Galatyalılara 4:28-31.

B02 Chúa Cứu Thế là Con chiên của Chúa Cha.

YARATILIŞ 22:8 Ibrahim, “Oğlum, 
yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı 
kendisi sağlayacak” dedi. Ikisi birlikte 
yürümeye devam ettiler.

YUHANNA 1:29 Yahya ertesi gün İsa’nın 
kendisine doğru geldiğini görünce şöyle 
dedi: “İşte, dünyanın günahını ortadan 
kaldıran Tanrı Kuzusu!

Ayrıca bkz: Yuhanna 1:36; 1 Petrus’un 1:18,20; Vahiy 5:6,12; 
Vahiy 7:9,13,14.

A01 Chúa Cứu Thế là hậu duệ của Abraham.
E22 Lao khổ của Chúa Cứu Thế sẽ được ban 

phước.

YARATILIŞ 22:17 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.”

YUHANNA 8:56 Babanız İbrahim günümü 
göreceği için sevinçle coşmuştu. Gördü ve 
sevindi.”

RESULLERIN 3:22 Musa şöyle 
demişti: ‘Tanrınız Rab size, kendi 
kardeşlerinizin arasından benim gibi 
bir peygamber çıkaracak. O’nun size 
söyleyeceği her sözü dinleyin.

23 O peygamberi dinlemeyen herkes Tanrı’nın 
halkından koparılıp yok edilecektir.’

24 “Samuel ve ondan sonra konuşan 
peygamberlerin hepsi bu günleri duyurdu.

25 Sizler peygamberlerin mirasçıları, 
Tanrı’nın atalarınızla yaptığı antlaşmanın 
mirasçılarısınız. Nitekim Tanrı İbrahim’e 
şöyle demişti: ‘Senin soyunun aracılığıyla 
yeryüzündeki bütün halklar kutsanacak.’

26 Tanrı, sizleri kötü yollarınızdan döndürüp 
kutsamak için Kulu’nu ortaya çıkarıp önce 
size gönderdi.”

ROMALILARA 4:16 Bu nedenle vaat, 
Tanrı’nın lütfuna dayanmak ve İbrahim’in 
bütün soyu için güvence altına alınmak 
üzere imana bağlı kılınmıştır. İbrahim’in 
soyu yalnız Kutsal Yasa’ya bağlı olanlar 
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değil, aynı zamanda İbrahim’in imanına 
sahip olanlardır. “Seni birçok ulusun babası 
yaptım” diye yazılmış olduğu gibi İbrahim, 
iman ettiği Tanrı’nın -ölülere yaşam veren, 
var olmayanı buyruğuyla var eden Tanrı’nın- 
gözünde hepimizin babasıdır.

18 İbrahim umutsuz bir durumdayken birçok 
ulusun babası olacağına umutla iman 
etti. “Senin soyun böyle olacak” sözüne 
güveniyordu.

2 KORINTOSLULARA 1:20 Çünkü 
Tanrı’nın bütün vaatleri Mesih’te “evet”tir. 
Bu nedenle Tanrı’nın yüceliği için Mesih 
aracılığıyla Tanrı’ya “Amin” deriz.

GALATYALILARA 3:16 Vaatler İbrahim’e 
ve soyundan olana verildi. Tanrı birçok 
kişiden söz ediyormuş gibi, “Ve soyundan 
olanlara” demiyor; “Soyundan olana” 
demekle tek bir kişiden, yani Mesih’ten söz 
ediyor.

17 Şunu demek istiyorum: Dört yüz otuz 
yıl sonra gelen Yasa, Tanrı’nın önceden 
onayladığı antlaşmayı geçersiz kılmaz, 
vaadi ortadan kaldırmaz.

18 Çünkü miras Yasa’ya bağlıysa, artık vaade 
bağlı değildir. Ama Tanrı mirası İbrahim’e 
vaatle bağışlamıştır.

GALATYALILARA 3:29 Eğer Mesih’e 
aitseniz, İbrahim’in soyundansınız, vaade 
göre de mirasçısınız.

Ayrıca bkz: Yaratılış 12:2,3; Yaratılış 13:16; Yaratılış 15:1,5,6; 
Yaratılış 17:1,6,7; Yaratılış 18:18; Yaratılış 22:3,10; Yaratılış 

26:4,5; Yaratılış 27:28,29; Yaratılış 28:3,14; Yaratılış 49:25,26; 
Yasa’nın Tekrar 1:10; Yasa’nın Tekrar 28:2; Mezmurlar 2:8; 
Mezmurlar 72:8,9,17; Yeremya 7:23; Yeremya 33:22; Daniel 

2:44,45; Luka 1:68,69,72,73; Efeslilere 1:3; Vahiy 11:15.

E10 Chúa Cứu Thế cũng sẽ là Chúa Cứu Thế của 
các Dân tộc ngoài Do Thái.

YARATILIŞ 26:3 Orada bir süre kal. Ben 
seninle olacak, seni kutsayacağım: 
Bütün bu toprakları sana ve soyuna 
vereceğim. Baban Ibrahim’e ant içerek 
verdiğim sözü yerine getireceğim.

4 Soyunu gökteki yıldızlar kadar 
çoğaltacağım. Bu ülkelerin tümünü 
onlara vereceğim. Yeryüzündeki 
bütün uluslar senin soyun aracılığıyla 
kutsanacak.

IBRANILERE 6:17 Tanrı da amacının 
değişmezliğini vaadin mirasçılarına daha 
açıkça belirtmek istediği için vaadini antla 
pekiştirdi.

IBRANILERE 11:9 İman sayesinde bir 
yabancı olarak vaat edilen ülkeye yerleşti. 
Aynı vaadin ortak mirasçıları olan İshak ve 
Yakup’la birlikte çadırlarda yaşadı.

IBRANILERE 11:13 Bu kişilerin hepsi 
imanlı olarak öldüler. Vaat edilenlere 
kavuşamadılarsa da bunları uzaktan görüp 
selamladılar, yeryüzünde yabancı ve konuk 
olduklarını açıkça kabul ettiler.

14 Böyle konuşanlar bir vatan aradıklarını 
gösteriyorlar.

15 Ayrıldıkları ülkeyi düşünselerdi, geri 
dönmeye fırsatları olurdu.

16 Ama onlar daha iyisini, yani göksel 
olanı arzu ediyorlardı. Bunun içindir ki, 
Tanrı onların Tanrısı olarak anılmaktan 
utanmıyor. Çünkü onlara bir kent hazırladı.

Ayrıca bkz: Yaratılış 12:1-3; Yaratılış 13:15-17; Yaratılış 15:18; 
Yaratılış 17:8; Yaratılış 22:16-18; Mezmurlar 32:8; Mezmurlar 

39:12; Yeşaya 43:2,5.
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A01 Chúa Cứu Thế là hậu duệ của Abraham.
B23 Hồng Ân của Chúa Cha và Chúa Cứu Thế.
E22 Lao khổ của Chúa Cứu Thế sẽ được ban 

phước.

YARATILIŞ 28:14 Yeryüzünün tozu kadar 
sayısız bir soya sahip olacaksın. 
Doğuya, batıya, kuzeye, güneye doğru 
yayılacaksınız. Yeryüzündeki bütün 
halklar sen ve soyun aracılığıyla 
kutsanacak.

RESULLERIN 3:25 Sizler 
peygamberlerin mirasçıları, Tanrı’nın 
atalarınızla yaptığı antlaşmanın 
mirasçılarısınız. Nitekim Tanrı İbrahim’e 
şöyle demişti: ‘Senin soyunun aracılığıyla 
yeryüzündeki bütün halklar kutsanacak.’

26 Tanrı, sizleri kötü yollarınızdan döndürüp 
kutsamak için Kulu’nu ortaya çıkarıp önce 
size gönderdi.”

GALATYALILARA 3:8 Kutsal Yazı, 
Tanrı’nın öteki ulusları* imanlarına 
göre aklayacağını önceden görerek 
İbrahim’e, “Bütün uluslar senin aracılığınla 
kutsanacak” müjdesini önceden verdi.

GALATYALILARA 3:16 Vaatler İbrahim’e 
ve soyundan olana verildi. Tanrı birçok 
kişiden söz ediyormuş gibi, “Ve soyundan 
olanlara” demiyor; “Soyundan olana” 
demekle tek bir kişiden, yani Mesih’ten söz 
ediyor.

Ayrıca bkz: Yaratılış 12:3; Yaratılış 18:17,18; Yaratılış 22:18; 
Yaratılış 26:4; Mezmurlar 72:17.

A02 Chúa Cứu Thế là hậu duệ của Judah.
D04 Chức phận của Chúa Cứu Thế như là Vua.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

YARATILIŞ 49:8 “Yahuda, kardeşlerin 
seni övecek, Düşmanlarının ensesinde 
olacak elin. Kardeşlerin önünde 
eğilecek.

9 Yahuda bir aslan yavrusudur. Oğlum 
benim! Avından dönüp yere çömelir, 
Aslan gibi, dişi bir aslan gibi yatarsın. 
Kim onu uyandırmaya cesaret edebilir?

10 Sahibi gelene kadar Krallık asası 
Yahuda’nın elinden çıkmayacak, 
Yönetim hep onun soyunda kalacak, 
Uluslar onun sözünü dinleyecek.

11 Eşeğini bir asmaya, Sıpasını seçme bir 
dala bağlayacak; Giysilerini şarapta, 
Kaftanını üzümün kızıl kanında 
yıkayacak.

12 Gözleri şaraptan kızıl, Dişleri sütten 
beyaz olacak.

LUKA 1:30 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.”

 
MATTA 1:1 İbrahim oğlu, Davut oğlu 

İsa Mesih’in soy kaydı şöyledir: İbrahim 
İshak’ın babasıydı, İshak Yakup’un 
babasıydı, Yakup Yahuda ve kardeşlerinin 
babasıydı,
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3 Yahuda, Tamar’dan doğan Peres’le Zerah’ın 
babasıydı, Peres Hesron’un babasıydı, 
Hesron Ram’ın babasıydı,

4 Ram Amminadav’ın babasıydı, Amminadav 
Nahşon’un babasıydı, Nahşon Salmon’un 
babasıydı,

5 Salmon, Rahav’dan doğan Boaz’ın 
babasıydı, Boaz, Rut’tan doğan Ovet’in 
babasıydı, Ovet İşay’ın babasıydı,

6 İşay Kral Davut’un babasıydı, Davut, 
Uriya’nın karısından doğan Süleyman’ın 
babasıydı,

7 Süleyman Rehavam’ın babasıydı, Rehavam 
Aviya’nın babasıydı, Aviya Asa’nın 
babasıydı,

8 Asa Yehoşafat’ın babasıydı, Yehoşafat 
Yoram’ın babasıydı, Yoram Uzziya’nın 
babasıydı,

9 Uzziya Yotam’ın babasıydı, Yotam Ahaz’ın 
babasıydı, Ahaz Hizkiya’nın babasıydı,

10 Hizkiya Manaşşe’nin babasıydı, Manaşşe 
Amon’un babasıydı, Amon Yoşiya’nın 
babasıydı,

11 Yoşiya, Babil sürgünü* sırasında doğan 
Yehoyakin’le kardeşlerinin babasıydı,

12 Yehoyakin, Babil sürgününden sonra doğan 
Şealtiel’in babasıydı, Şealtiel Zerubbabil’in 
babasıydı,

13 Zerubbabil Avihut’un babasıydı, Avihut 
Elyakim’in babasıydı, Elyakim Azor’un 
babasıydı,

14 Azor Sadok’un babasıydı, Sadok Ahim’in 
babasıydı, Ahim Elihut’un babasıydı,

15 Elihut Elazar’ın babasıydı, Elazar Mattan’ın 
babasıydı, Mattan Yakup’un babasıydı,

16 Yakup Meryem’in kocası Yusuf’un 
babasıydı. Meryem’den Mesih* diye tanınan 
İsa doğdu.

17 Buna göre, İbrahim’den Davut’a kadar 
toplam on dört kuşak, Davut’tan Babil 

sürgününe kadar on dört kuşak, Babil 
sürgününden Mesih’e kadar on dört kuşak 
vardır.

IBRANILERE 7:14 Rabbimiz’in 
Yahuda oymağından geldiği açıktır. Musa 
bu oymaktan söz ederken kâhinlere ilişkin 
bir şey söylemedi.

VAHIY 5:5 Bunun üzerine ihtiyarlardan 
biri bana, “Ağlama!” dedi. “İşte, Yahuda 
oymağından gelen Aslan, Davut’un Kökü 
galip geldi. Tomarı ve yedi mührünü O 
açacak.”

Ayrıca bkz: Yaratılış 29:35; Çölde Sayım 24:17; Yasa’nın 
Tekrar 33:7; 2 Samuel 22:41; 1. Tarihler 5:2; Mezmurlar 60:6; 
Mezmurlar 72:8-11; Yeşaya 9:6; Yeşaya 11:1-5; Yeşaya 42:1-4; 

Yeşaya 49:6,7,22,23; Yeşaya 55:4,5; Yeşaya 60:1-5; Yeşaya 
63:1-3; Yeremya 23:5,6; Yeremya 30:21; Hoşea 5:14; Hoşea 11:12; 
Hagay 2:7; Matta 17:5; Matta 21:9; Luka 2:30; Romalılara 15:12; 

1 Korintoslulara 15:24,25; Vahiy 11:15; Vahiy 20.
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B13 Quyền năng của Chúa Cứu Thế.

MISIR’DAN ÇIKIŞ 3:6 Ben babanın 
Tanrısı, Ibrahim’in Tanrısı, Ishak’ın 
Tanrısı ve Yakup’un Tanrısı’yım.” Musa 
yüzünü kapadı, çünkü Tanrı’ya bakmaya 
korkuyordu.

MATTA 22:31 Ölülerin dirilmesi konusuna 
gelince, Tanrı’nın size bildirdiği şu sözü 
okumadınız mı?

32 ‘Ben İbrahim’in Tanrısı, İshak’ın Tanrısı ve 
Yakup’un Tanrısı’yım’ diyor. Tanrı ölülerin 
değil, dirilerin Tanrısı’dır.”

33 Bunları işiten halk, O’nun öğretişine şaşıp 
kaldı.

LUKA 20:37 Musa bile alevlenen çalıyla 
ilgili bölümde Rab için, ‘İbrahim’in Tanrısı, 
İshak’ın Tanrısı ve Yakup’un Tanrısı’ 
deyimini kullanarak ölülerin dirileceğine 
işaret etmişti.

38 Tanrı ölülerin değil, dirilerin Tanrısı’dır. 
Çünkü O’na göre bütün insanlar 
yaşamaktadır.”

Ayrıca bkz: Yaratılış 17:7,8; Yaratılış 28:13; Yaratılış 32:9; 
Mısır’dan Çıkış 3:14,15; Mısır’dan Çıkış 4:5; 1. Krallar 18:36; 
Markos 12:26; Resullerin 7:32; İbranilere 12:21; Vahiy 1:17.

B19 Sự bí ẩn của Chúa Cứu Thế.

MISIR’DAN ÇIKIŞ 3:14 Tanrı, “Ben 
Ben’im” dedi, “Israilliler’e de ki, ‘Beni 
size Ben Ben’im diyen gönderdi.’

MATTA 22:32 ‘Ben İbrahim’in Tanrısı, 
İshak’ın Tanrısı ve Yakup’un Tanrısı’yım’ 
diyor. Tanrı ölülerin değil, dirilerin 
Tanrısı’dır.”

LUKA 9:20 İsa onlara, “Siz ne dersiniz” 
dedi, “Sizce ben kimim?” Petrus, “Sen 
Tanrı’nın Mesihi’sin*” yanıtını verdi.

YUHANNA 6:35 İsa, “Yaşam ekmeği Ben’im. 
Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden 
hiçbir zaman susamaz” dedi.

YUHANNA 8:58 İsa, “Size doğrusunu 
söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben 
varım” dedi.

YUHANNA 11:25 İsa ona, “Diriliş ve yaşam 
Ben’im” dedi. “Bana iman eden kişi ölse de 
yaşayacaktır.

IBRANILERE 13:8 İsa Mesih dün, 
bugün ve sonsuza dek aynıdır.

VAHIY 1:8 Var olan, var olmuş ve 
gelecek olan, Her Şeye Gücü Yeten Rab 
Tanrı, “Alfa* ve Omega* Ben’im” diyor.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 90:2; Süleyman’ın Özdeyişleri 30:4; 
Yeşaya 44:6; Matta 13:11; Yuhanna 8:12; Yuhanna 10:9,14; 

Yuhanna 14:6; Yuhanna 15:1; Vahiy 1:4,17; Vahiy 4:8.

B02 Chúa Cứu Thế là Con chiên của Chúa Cha.
I08 Lễ Vượt Qua ghi nhận công ơn Chúa Cứu 

Thế.

MISIR’DAN ÇIKIŞ 12:5 Koyun ya 
da keçilerden seçeceğiniz hayvan 
kusursuz, erkek ve bir yaşında olmalı.

6 Ayın on dördüne kadar ona 
bakacaksınız. O akşamüstü bütün Israil 
topluluğu hayvanları boğazlayacak.

7 Hayvanın kanını alıp, etin yeneceği evin 
yan ve üst kapı sövelerine sürecekler.

8 O gece ateşte kızartılmış et mayasız 
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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.”

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.

YUHANNA 1:29 Yahya ertesi gün İsa’nın 

kendisine doğru geldiğini görünce şöyle 
dedi: “İşte, dünyanın günahını ortadan 
kaldıran Tanrı Kuzusu!

1 KORINTOSLULARA 5:7 Yeni bir 
hamur olabilmek için eski mayadan arınıp 
temizlenin. Zaten mayasızsınız. Çünkü 
Fısıh* kuzumuz Mesih kurban edildi.

EFESLILERE 1:7 Tam bir bilgelik ve anlayışla 
üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği 
sayesinde Mesih’in kanı aracılığıyla Mesih’te 
kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına 
kavuştuk.

IBRANILERE 9:11 Ama Mesih, 
gelecek iyi şeylerin başkâhini olarak ortaya 
çıktı. İnsan eliyle yapılmamış, yani bu 
yaratılıştan olmayan daha büyük, daha 
yetkin çadırdan geçti.

12 Tekelerle danaların kanıyla değil, sonsuz 
kurtuluşu sağlayarak kendi kanıyla kutsal 
yere ilk ve son kez girdi.

13 Tekelerle boğaların kanı ve serpilen düve 
külü murdar* olanları kutsal kılıyor, 
bedensel açıdan temizliyor.

14 Öyleyse sonsuz Ruh aracılığıyla kendini 
lekesiz olarak Tanrı’ya sunmuş olan 
Mesih’in kanının, diri Tanrı’ya kulluk 
edebilmemiz için vicdanımızı ölü işlerden 
temizleyeceği ne kadar daha kesindir!

IBRANILERE 10:29 Eğer bir kimse 
Tanrı Oğlu’nu ayaklar altına alır, kendisini 
kutsal kılan antlaşma kanını bayağı sayar ve 
lütufkâr Ruh’a hakaret ederse, bundan ne 
kadar daha ağır bir cezaya layık görülecek 
sanırsınız?

IBRANILERE 11:28 İlk doğanları 
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öldüren melek İsrailliler’e dokunmasın diye 
Musa imanla, Fısıh* kurbanının kesilmesini 
ve kanının kapılara sürülmesini sağladı.

1 PETRUS’UN 1:18 Biliyorsunuz ki, 
atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan 
altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle 
değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran 
Mesih’in değerli kanının fidyesiyle 
kurtuldunuz.

Ayrıca bkz: Mısır’dan Çıkış 12:7; Levililer 23:4,5; Çölde Sayım 
19:18; Mezmurlar 51:5; Matta 26:17-19,30; Markos 14:12-16; 
Yuhanna 1:36; İbranilere 9:7,19; İbranilere 10:14; İbranilere 

12:22; Vahiy 5:6-13; Vahiy 21:22,23.

F13 Chi tiết về sự chịu khổ của Chúa Cứu Thế.

MISIR’DAN ÇIKIŞ 12:46 Fısıh eti evde 
yenmeli, evin dışına çıkarılmamalı. 
Kemikleri kırmayacaksınız.

YUHANNA 19:36 Bunlar, “O’nun bir tek 
kemiği kırılmayacak” diyen Kutsal Yazı’nın 
yerine gelmesi için oldu.

Ayrıca bkz: Çölde Sayım 9:12; Mezmurlar 34:20; Yuhanna 
19:33.

B22 Lòng tốt của Chúa Cha và Chúa Cứu Thế.

MISIR’DAN ÇIKIŞ 15:1 Musa’yla 
Israilliler RAB’be şu ezgiyi söylediler: 
“Ezgiler sunacağım RAB’be, Çünkü 
yüceldikçe yüceldi; Atları da, atlıları da 
denize döktü.

2 Rab gücüm ve ezgimdir, O kurtardı 
beni. O’dur Tanrım, Övgüler sunacağım 
O’na. O’dur babamın Tanrısı, 

Yücelteceğim O’nu.

VAHIY 15:3 Tanrı kulu Musa’nın ve 
Kuzu’nun ezgisini söylüyorlardı: “Her Şeye 
Gücü Yeten Rab Tanrı, Senin işlerin büyük 
ve şaşılası işlerdir. Ey ulusların kralı, Senin 
yolların doğru ve adildir. Ya Rab, senden 
kim korkmaz, Adını kim yüceltmez? Çünkü 
kutsal olan yalnız sensin. Bütün uluslar 
gelip sana tapınacaklar. Çünkü adil işlerin 
açıkça görüldü.”

Ayrıca bkz: Mezmurlar 22:3; Mezmurlar 132:5; Yeşaya 66:1; 
Resullerin 4:12; Efeslilere 2:21,22; Vahiy 5:9-14; Vahiy 19:1.

A08 Tên và chức danh của Chúa Cứu Thế.
B16 Sức mạnh và năng lượng của Chúa Cứu 

Thế.

MISIR’DAN ÇIKIŞ 17:6 Ben Horev 
Dağı’nda bir kayanın üzerinde, senin 
önünde duracağım. Kayaya vuracaksın, 
halk içsin diye su fışkıracak.” Musa 
Israil ileri gelenlerinin önünde denileni 
yaptı.

1 KORINTOSLULARA 10:1 Kardeşler, 
atalarımızın hepsinin bulut altında 
korunduğunu ve hepsinin denizden 
geçtiğini bilmenizi istiyorum.

2 Musa’ya bağlanmak üzere hepsi bulutta ve 
denizde vaftiz* edildi.

3 Hepsi aynı ruhsal yiyeceği yedi;
4 hepsi aynı ruhsal içeceği içti. Artlarından 

gelen ruhsal kayadan içtiler; o kaya Mesih’ti.

Ayrıca bkz: Yuhanna 4:10,14; Yuhanna 7:37; Vahiy 22:17.
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A05 Mối quan hệ của Chúa Cứu Thế với Chúa 
Cha.

MISIR’DAN ÇIKIŞ 23:20 “Yolda 
sizi koruması, hazırladığım yere 
götürmesi için önünüzden bir melek 
gönderiyorum.

21 Ona dikkat edin, sözünü dinleyin, 
başkaldırmayın. Çünkü beni temsil 
ettiği için başkaldırınızı bağışlamaz.

MALAKI 3:1 “İşte habercimi 
gönderiyorum. Önümde yolu hazırlayacak. 
Aradığınız Rab ansızın tapınağına gelecek; 
görmeyi özlediğiniz antlaşma habercisi 
gelecek” diyor Her Şeye Egemen RAB.

MATTA 17:5 Petrus daha konuşurken 
parlak bir bulut onlara gölge saldı. Buluttan 
gelen bir ses, “Sevgili Oğlum budur, O’ndan 
hoşnudum. O’nu dinleyin!” dedi.

YUHANNA 10:30 Ben ve Baba biriz.”

YUHANNA 10:36 Baba beni kendine ayırıp 
dünyaya gönderdi. Öyleyse ‘Tanrı’nın 
Oğlu’yum’ dediğim için bana nasıl ‘Küfür 
ediyorsun’ dersiniz?

37 Eğer Babam’ın işlerini yapmıyorsam, bana 
iman etmeyin.

38 Ama yapıyorsam, bana iman etmeseniz bile, 
yaptığım işlere iman edin. Öyle ki, Baba’nın 
bende, benim de Baba’da olduğumu 
bilesiniz ve anlayasınız.”

YUHANNA 17:6 “Dünyadan bana verdiğin 
insanlara senin adını açıkladım. Onlar 
senindiler, bana verdin ve senin sözüne 
uydular.

YUHANNA 17:26 Bana beslediğin sevgi 
onlarda olsun, ben de onlarda olayım diye 
senin adını onlara bildirdim ve bildirmeye 
devam edeceğim.”

Ayrıca bkz: Yaratılış 48:16; Mısır’dan Çıkış 3:2-6; Mısır’dan 
Çıkış 14:19; Mısır’dan Çıkış 32:34; Mısır’dan Çıkış 33:2,14,15; 

Çölde Sayım 20:16; Yeşu 5:13,14; Mezmurlar 2:12; Yeşaya 
9:6; Yeşaya 42:8; Yeşaya 63:9; Yuhanna 10:30,38; Yuhanna 

12:28; Yuhanna 14:9,10; Koloselilere 2:9; İbranilere 3:10,11,16; 
İbranilere 10:26-29; İbranilere 12:25; Vahiy 1:8.

E18 Chúa Cha sẽ ngụ trong con dân của Ngài.
     
MISIR’DAN ÇIKIŞ 25:8 “Aralarında 

yaşamam için bana kutsal bir yer 
yapsınlar.

9 Konutu ve eşyalarını sana göstereceğim 
örneğe tıpatıp uygun yapın.”

22 Seninle orada, Levha Sandığı’nın 
üstündeki Keruvlar arasında, 
Bağışlanma Kapağı’nın üzerinde 
görüşeceğim ve Israilliler için sana 
buyruklar vereceğim.”

LUKA 7:16 Herkesi bir korku almıştı. 
“Aramızda büyük bir peygamber ortaya 
çıktı!” ve “Tanrı, halkının yardımına geldi!” 
diyerek Tanrı’yı yüceltmeye başladılar.

YUHANNA 1:14 Söz, insan olup aramızda 
yaşadı. O’nun yüceliğini Baba’dan gelen, 
lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un 
yüceliğini gördük.

RESULLERIN 7:44 “Çölde atalarımızın 
Tanıklık Çadırı vardı. Musa bunu, 
kendisiyle konuşan Tanrı’nın buyurduğu 
gibi, gördüğü örneğe göre yapmıştı.

45 Tanıklık Çadırı’nı önceki kuşaktan teslim 
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alan atalarımız, Yeşu’nun önderliğinde 
öteki ulusların topraklarını ele geçirdikleri 
zaman, çadırı yanlarında getirdiler. Ulusları 
atalarımızın önünden kovan, Tanrı’nın 
kendisiydi. Çadır Davut’un zamanına dek 
kaldı.

46 Tanrı’nın beğenisini kazanmış olan Davut, 
Yakup’un Tanrısı için bir konut yapmaya 
izin istedi.

47 Oysa Tanrı için bir ev yapan Süleyman oldu.
48 “Ne var ki, en yüce Olan, elle yapılmış 

konutlarda oturmaz. Peygamberin belirttiği 
gibi, ‘Gök tahtım, Yeryüzü ayaklarımın 
taburesidir. Benim için nasıl bir ev 
yapacaksınız? Ya da, neresi dinleneceğim 
yer? Bütün bunları yapan elim değil mi? 
diyor Rab.’

IBRANILERE 9:2 Bir çadır 
kurulmuştu. Kutsal Yer* denen birinci 
bölmede kandillik, masa ve adak ekmekleri* 
bulunurdu.

3 İkinci perdenin arkasında En Kutsal Yer* 
denen bir bölme vardı.

4 Altın buhur sunağıyla her yanı altınla 
kaplanmış Antlaşma Sandığı* buradaydı. 
Sandığın içinde altından yapılmış man* 
testisi, Harun’un filizlenmiş değneği ve 
antlaşma levhaları vardı.

5 Sandığın üstünde Bağışlanma Kapağı’nı 
gölgeleyen yüce Keruvlar dururdu. Ama 
şimdi bunların ayrıntılarına giremeyiz.

IBRANILERE 9:11 Ama Mesih, 
gelecek iyi şeylerin başkâhini olarak ortaya 
çıktı. İnsan eliyle yapılmamış, yani bu 
yaratılıştan olmayan daha büyük, daha 
yetkin çadırdan geçti.

12 Tekelerle danaların kanıyla değil, sonsuz 
kurtuluşu sağlayarak kendi kanıyla kutsal 

yere ilk ve son kez girdi.

VAHIY 21:3 Tahttan yükselen gür bir 
sesin şöyle dediğini işittim: “İşte, Tanrı’nın 
konutu insanların arasındadır. Tanrı onların 
arasında yaşayacak. Onlar O’nun halkı 
olacaklar, Tanrı’nın kendisi de onların 
arasında bulunacak.

Ayrıca bkz: Yaratılış 18:33; Mısır’dan Çıkış 15:2; Mısır’dan Çıkış 
20:24; Mısır’dan Çıkış 29:42,43; Mısır’dan Çıkış 30:6; Mısır’dan 

Çıkış 31:18; Mısır’dan Çıkış 36:2; Levililer 4:6; Levililer 16:1; 
Çölde Sayım 7:89; Yasa’nın Tekrar 5:26-31; Mezmurlar 80:1; 

Yeşaya 12:6; Yeşaya 37:16; Zekeriya 2:10; Zekeriya 8:3; 2 
Korintoslulara 6:16; İbranilere 8:5; İbranilere 9:9.

D03 Chức phận của Chúa Cứu Thế như là Linh 
mục.

MISIR’DAN ÇIKIŞ 28:11 Israiloğulları’nın 
adlarını bu iki taşın üzerine usta 
oymacıların mühür oyduğu gibi 
oyacaksın. Taşları altın yuvalar içine 
koyduktan sonra Israilliler’in anılması 
için efodun omuzluklarına tak. Harun, 
anılmaları için onların adlarını RAB’bin 
önünde iki omuzunda taşıyacak.

IBRANILERE 7:24 Ama İsa sonsuza 
dek yaşadığı için kâhinliği süreklidir.

25 Bu nedenle O’nun aracılığıyla Tanrı’ya 
yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir. 
Çünkü onlara aracılık etmek için hep 
yaşamaktadır.

26 Böyle bir başkâhinimiz -kutsal, suçsuz, 
lekesiz, günahkârlardan ayrılmış, göklerden 
daha yücelere çıkarılmış bir başkâhinimiz- 
olması uygundur.

27 O, öbür başkâhinler gibi her gün önce kendi 
günahları, sonra da halkın günahları için 
kurbanlar sunmak zorunda değildir. Çünkü 
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kendini sunmakla bunu ilk ve son kez yaptı.
28 Kutsal Yasa, zayıflıkları olan insanları 

başkâhin atamaktadır. Ama Yasa’dan sonra 
gelen ant sözü, sonsuza dek yetkin kılınmış 
olan Oğul’u başkâhin atamıştır.

Ayrıca bkz: Zekeriya 6:13; Luka 1:54,72.

D03 Chức phận của Chúa Cứu Thế như là Linh 
mục.

MISIR’DAN ÇIKIŞ 28:29 “Harun Kutsal 
Yer’e* girerken, Israiloğulları’nın 
adlarının yazılı olduğu karar 
göğüslüğünü yüreğinin üzerinde 
taşıyacak. Öyle ki, ben, RAB halkımı 
sürekli anımsayayım.

IBRANILERE 8:6 Şimdiyse, İsa daha 
iyi vaatler üzerine kurulmuş daha iyi bir 
antlaşmanın aracısı olduğu kadar, daha 
üstün bir göreve de sahip olmuştur.

IBRANILERE 9:24 Çünkü Mesih, asıl 
kutsal yerin örneği olup insan eliyle yapılan 
kutsal yere değil, ama şimdi bizim için 
Tanrı’nın önünde görünmek üzere asıl göğe 
girdi.

D03 Chức phận của Chúa Cứu Thế như là Linh 
mục.

MISIR’DAN ÇIKIŞ 28:36 “Saf altından bir 
levha yap ve üzerine mühür oyar gibi 
‘RAB’be adanmıştır’ sözünü oy;

EFESLILERE 5:27 Öyle ki, kiliseyi 

üzerinde leke, buruşukluk ya da buna 
benzer bir şey olmadan, görkemli biçimde 
kendine sunabilsin. Amacı kilisenin kutsal 
ve kusursuz olmasıdır.

Ayrıca bkz: Mısır’dan Çıkış 39:30; Levililer 8:9; Levililer 10:3; 
Zekeriya 14:20.

D03 Chức phận của Chúa Cứu Thế như là Linh 
mục.

MISIR’DAN ÇIKIŞ 28:37 lacivert bir 
kordonla sarığın ön tarafına bağla.

38 Harun onu alnında taşıyacak. Israilliler 
kutsal bağışlarını getirirken suç 
işlemişlerse, suçlarını Harun taşıyacak; 
onlar önümde kabul görsün diye levha 
sürekli Harun’un alnında bulunacak.

IBRANILERE 4:14 Tanrı Oğlu İsa 
gökleri aşan büyük başkâhinimiz olduğu 
için açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı 
sarılalım.

Ayrıca bkz: Levililer 1:4; Levililer 22:27; Levililer 23:11; Yeşaya 
53:6,11,12; Zekeriya 3:1-5; Zekeriya 14:20; Yuhanna 1:29; 2 
Korintoslulara 5:21; İbranilere 9:27; 1 Petrus’un 2:5,24; 1 

Petrus’un 3:18.

E18 Chúa Cha sẽ ngụ trong con dân của Ngài.

MISIR’DAN ÇIKIŞ 29:45 Israilliler 
arasında yaşayacak, onların Tanrısı 
olacağım.

46 Anlayacaklar ki, aralarında yaşamak 
için onları Mısır’dan çıkaran Tanrıları 
RAB benim. Tanrıları RAB benim.”

MISIR’DAN ÇIKIŞ 25:8 “Aralarında 
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yaşamam için bana kutsal bir yer yapsınlar.

MISIR’DAN ÇIKIŞ 40:34 O zaman bulut 
Buluşma Çadırı’nı kapladı ve RAB’bin 
görkemi konutu doldurdu.

ZEKERIYA 2:10 RAB, “Ey Siyon kızı*, 
sevinçle bağır! Çünkü aranızda yaşamaya 
geliyorum” diyor.

YUHANNA 1:14 Söz, insan olup aramızda 
yaşadı. O’nun yüceliğini Baba’dan gelen, 
lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un 
yüceliğini gördük.

YUHANNA 14:16 Ben de Baba’dan 
dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte 
olsun diye size başka bir Yardımcı*, 
Gerçeğin Ruhu’nu verecek. Dünya O’nu 
kabul edemez. Çünkü O’nu ne görür, ne 
de tanır. Siz O’nu tanıyorsunuz. Çünkü O 
aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.

20 O gün anlayacaksınız ki, ben Babam’dayım, 
siz bendesiniz, ben de sizdeyim.

23 İsa ona şu karşılığı verdi: “Beni seven 
sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de 
ona gelir, onunla birlikte yaşarız.

2 KORINTOSLULARA 6:16 Tanrı’nın 
tapınağıyla putlar uyuşabilir mi? Çünkü 
biz yaşayan Tanrı’nın tapınağıyız. Nitekim 
Tanrı şöyle diyor: “Aralarında yaşayacak, 
Aralarında yürüyeceğim. Onların Tanrısı 
olacağım, Onlar da benim halkım olacak.”

EFESLILERE 2:22 Siz de Ruh 
aracılığıyla Tanrı’nın konutu olmak üzere 
hep birlikte Mesih’te inşa ediliyorsunuz.

VAHIY 21:3 Tahttan yükselen gür bir 
sesin şöyle dediğini işittim: “İşte, Tanrı’nın 
konutu insanların arasındadır. Tanrı onların 
arasında yaşayacak. Onlar O’nun halkı 
olacaklar, Tanrı’nın kendisi de onların 
arasında bulunacak.

Ayrıca bkz: Levililer 26:12; Çölde Sayım 9:15; Yasa’nın Tekrar 
18:15; 1. Krallar 8:10,11; 2. Tarihler 7:1-3.

B23 Hồng Ân của Chúa Cha và Chúa Cứu Thế.

MISIR’DAN ÇIKIŞ 33:19 RAB, “Bütün 
iyiliğimi önünden geçireceğim” diye 
karşılık verdi, “Adımı, RAB adını senin 
önünde duyuracağım. Merhamet 
ettiğime merhamet edeceğim, 
acıdığıma acıyacağım.

ROMALILARA 9:15 Çünkü Musa’ya 
şöyle diyor: “Merhamet ettiğime merhamet 
edeceğim, Acıdığıma acıyacağım.”

16 Demek ki bu, insanın isteğine ya da 
çabasına değil, Tanrı’nın merhametine 
bağlıdır.

17 Tanrı Kutsal Yazı’da firavuna şöyle diyor: 
“Gücümü senin aracılığınla göstermek Ve 
adımı bütün dünyada duyurmak için Seni 
yükselttim.”

18 Demek ki Tanrı dilediğine merhamet eder, 
dilediğinin yüreğini nasırlaştırır.

ROMALILARA 9:23 Yüceltmek üzere 
önceden hazırlayıp merhamet ettiklerine 
yüceliğinin zenginliğini göstermek için 
bunu yaptıysa, ne diyelim?
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I01 Của lễ thiêu - và của lễ chay đại diện cho 
công ơn của Chúa Cứu Thế - có vị ngọt.

LEVILILER 1:5 Boğayı RAB’bin önünde 
kesmeli. Harun soyundan gelen 
kâhinler boğanın kanını getirip 
Buluşma Çadırı’nın giriş bölümündeki 
sunağın her yanına dökecekler.

13 Kişi hayvanın işkembesini, 
bağırsaklarını, ayaklarını yıkamalı. 
Kâhin bunları sunak üzerinde yakarak 
sunmalı. Bu yakmalık sunu, yakılan 
sunu ve RAB’bi hoşnut eden kokudur.

LEVILILER 2:1 “’Biri RAB’be tahıl 
sunusu* getirdiği zaman, sunusu ince 
undan olmalı. Üzerine zeytinyağı 
dökerek ve günnük koyarak

2 sunuyu Harun soyundan gelen 
kâhinlere götürmeli. Kâhin avuç dolusu 
ince un, zeytinyağı ve bütün günnüğü 
alıp sunağın üzerinde anma payı olarak 
yakacak. Bu yakılan sunu ve RAB’bi 
hoşnut eden kokudur.

MEZMURLAR 141:2 Duam önünde 
yükselen buhur gibi, El açışım akşam 
sunusu gibi kabul görsün!

HOŞEA 6:6 Çünkü ben kurbandan 
değil, bağlılıktan hoşlanırım, Yakmalık 
sunulardan* çok beni tanımanızı isterim.

YUHANNA 1:14 Söz, insan olup aramızda 
yaşadı. O’nun yüceliğini Baba’dan gelen, 
lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un 
yüceliğini gördük.

YUHANNA 17:1 İsa bunları söyledikten 

sonra, gözlerini gökyüzüne kaldırıp şöyle 
dedi: “Baba, saat geldi. Oğlun’u yücelt ki, 
Oğul da seni yüceltsin.

YUHANNA 17:4 Yapmam için bana verdiğin 
işi tamamlamakla seni yeryüzünde 
yücelttim.

5 Baba, dünya var olmadan önce ben senin 
yanındayken sahip olduğum yücelikle şimdi 
beni yanında yücelt.

IBRANILERE 9:14 Öyleyse sonsuz 
Ruh aracılığıyla kendini lekesiz olarak 
Tanrı’ya sunmuş olan Mesih’in kanının, 
diri Tanrı’ya kulluk edebilmemiz için 
vicdanımızı ölü işlerden temizleyeceği ne 
kadar daha kesindir!

Ayrıca bkz: Yaratılış 8:21; Mısır’dan Çıkış 29:18,25,41; 
Levililer 2:2,9,12; Levililer 3:5,16; Levililer 4:31; Levililer 

6:15,21; Levililer 8:21,28; Levililer 17:6; Levililer 23:13,18; Çölde 
Sayım 15:3,7,10,13,14,24; Çölde Sayım 18:17; Çölde Sayım 

28:2,6,8,13,36; Çölde Sayım 29:2,6,8,13,36; Yeşaya 1:13; Matta 
12:7; Markos 12:33; Yuhanna 4:34; Yuhanna 6:38; Vahiy 5:8; 

Vahiy 8:3,4.

I04 Của lễ hòa bình và của tế lễ tạ ơn đại diện 
cho công ơn của Chúa Cứu Thế.

LEVILILER 3:1 “’Eğer biri esenlik kurbanı 
olarak sığır sunmak istiyorsa, RAB’be 
erkek ya da dişi, kusursuz bir hayvan 
sunmalı.

2 Elini sununun başına koyup onu 
Buluşma Çadırı’nın giriş bölümünde 
kesmeli. Harun soyundan gelen 
kâhinler kanı sunağın her yanına 
dökecekler.

3 Kişi esenlik sunusunun* bazı 
parçalarını RAB için yakılan sunu 
olarak sunmalı. Sununun bağırsak ve 
işkembe yağlarını,
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4 böbreklerini, böbrek üstü yağlarını, 
karaciğerden böbreklere uzanan 
perdeyi ayıracak.

5 Harun’un oğulları sunakta yanan 
odunların üzerinde duran yakmalık 
sununun* üzerinde bunları yakacak. 
Yakılan sunu, RAB’bi hoşnut eden 
kokudur.

16 Kâhin bütün bunları sunağın üzerinde 
yakacak. Yakılan yiyecek sunusudur bu. 
Kokusu RAB’bi hoşnut eder. Yağın tümü 
RAB’be aittir.

LEVILILER 7:11 “’RAB’be sunulacak esenlik 
kurbanının yasası şudur:

12 Eğer adam sunusunu RAB’be şükretmek 
için sunuyorsa, sunusunun yanısıra 
zeytinyağıyla yoğrulmuş mayasız pideler, 
üzerine zeytinyağı sürülmüş mayasız 
yufkalar ve iyice karıştırılmış ince undan 
yağla yoğrulmuş mayasız pideler de 
sunacak.

YASA’NIN TEKRAR 27:7 Esenlik sunularını* 
orada kesip yiyecek ve Tanrınız RAB’bin 
önünde sevineceksiniz.

LUKA 22:14 Yemek saati gelince İsa, 
elçileriyle birlikte sofraya oturdu ve onlara 
şöyle dedi: “Ben acı çekmeden önce bu 
Fısıh yemeğini sizinle birlikte yemeyi çok 
arzulamıştım.

LUKA 22:19 Sonra eline ekmek aldı, 
şükredip ekmeği böldü ve onlara verdi. “Bu 
sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. 
Beni anmak için böyle yapın” dedi.

YUHANNA 4:32 Ama İsa, “Benim, sizin 

bilmediğiniz bir yiyeceğim var” dedi.
33 Öğrenciler birbirlerine, “Acaba biri O’na 

yiyecek mi getirdi?” diye sordular.
34 İsa, “Benim yemeğim, beni gönderenin 

isteğini yerine getirmek ve O’nun işini 
tamamlamaktır” dedi.

YUHANNA 6:51 Gökten inmiş olan diri 
ekmek Ben’im. Bu ekmekten yiyen sonsuza 
dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna 
vereceğim ekmek de benim bedenimdir.”

52-57
58 İşte gökten inmiş olan ekmek budur. 

Atalarınızın yedikleri man gibi değildir. 
Atalarınız öldüler. Oysa bu ekmeği yiyen 
sonsuza dek yaşar.”

1 KORINTOSLULARA 10:16 Tanrı’ya 
şükrettiğimiz şükran kâsesiyle Mesih’in 
kanına paydaş olmuyor muyuz? Bölüp 
yediğimiz ekmekle Mesih’in bedenine 
paydaş olmuyor muyuz?

1 KORINTOSLULARA 11:23 Size 
ilettiğimi ben Rab’den öğrendim. Ele 
verildiği gece Rab İsa eline ekmek aldı, 
şükredip ekmeği böldü ve şöyle dedi: “Bu 
sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. 
Beni anmak için böyle yapın.”

25 Aynı biçimde yemekten sonra kâseyi alıp 
şöyle dedi: “Bu kâse kanımla gerçekleşen 
yeni antlaşmadır. Her içtiğinizde beni 
anmak için böyle yapın.”

26 Bu ekmeği her yediğinizde ve bu kâseden 
her içtiğinizde, Rab’bin gelişine dek Rab’bin 
ölümünü ilan etmiş olursunuz.

27 Bu nedenle kim uygun olmayan biçimde 
ekmeği yer ya da Rab’bin kâsesinden içerse, 
Rab’bin bedenine ve kanına karşı suç 
işlemiş olur.
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28 Kişi önce kendini sınasın, sonra ekmekten 
yiyip kâseden içsin.

29 Çünkü bedeni farketmeden yiyip içen, 
böyle yiyip içmekle kendi kendini mahkûm 
eder.

IBRANILERE 13:15 Bu nedenle, İsa 
aracılığıyla Tanrı’ya sürekli övgü kurbanları, 
yani O’nun adını açıkça anan dudakların 
meyvesini sunalım.

1 PETRUS’UN 2:5 O sizi diri taşlar 
olarak ruhsal bir tapınağın yapımında 
kullansın. Böylelikle, İsa Mesih aracılığıyla 
Tanrı’nın beğenisini kazanan ruhsal 
kurbanlar sunmak üzere kutsal bir 
kâhinler* topluluğu olursunuz.

Ayrıca bkz: Mısır’dan Çıkış 24:11; Levililer 7:18-21; 1 Samuel 
9:12; 1 Samuel 16:3; 1. Krallar 8:62; Mezmurlar 27:6; 

Mezmurlar 50:14; Mezmurlar 96:8; Mezmurlar 107:22; 
Mezmurlar 116:17; Hezekiel 43:27; Luka 11:41; Romalılara 

14:14,17; Efeslilere 5:20; Galatyalılara 5:22; Filipililere 4:18; 
Titusa 1:15; İbranilere 13:16; Yuhanna 1:6-9.

B02 Chúa Cứu Thế là Con chiên của Chúa Cha.
I05 Của lễ tội lỗi ghi nhận công ơn của Chúa 

Cứu Thế.

Papazın günahı:

LEVILILER 4:3 meshedilmiş* kâhin 
günah işleyerek halkını da suçlu 
kılarsa, işlediği günahtan ötürü RAB’be 
günah sunusu* olarak kusursuz bir 
boğa sunmalı.

4 Boğayı Buluşma Çadırı’nın giriş 
bölümüne, RAB’bin önüne getirip 
elini onun başına koymalı ve RAB’bin 
huzurunda onu kesmeli.

5 Meshedilmiş kâhin boğa kanının 
birazını Buluşma Çadırı’na götürecek.

6 Parmağını kana batırıp En Kutsal 
Yer’in* perdesi önünde, RAB’bin 
huzurunda yedi kez serpecek.

7 Sonra çadırda, RAB’bin huzurunda, 
buhur sunağının boynuzlarına sürecek. 
Boğanın artakalan kanını çadırın 
giriş bölümündeki yakmalık sunu* 
sunağının dibine dökecek.

LEVILILER 4:8-11

LEVILILER 4:11 Boğanın artakalan 
parçalarını; derisini, etinin tümünü, 
başını, ayaklarını, işkembesini, 
bağırsaklarını, gübresini ordugahın 
dışında küllerin döküldüğü temiz bir 
yere götürecek; küllerin üzerinde odun 
ateşiyle yakacak.

İnsanın günahı - bilgisizlik:

LEVILILER 4:27 “’Eğer halktan biri 
RAB’bin buyruklarından birinde yasak 
olanı yapar, bilmeden günah işlerse, 
suçlu sayılır.

28 Işlediği günah kendisine açıklanırsa, 
günahından ötürü sunu olarak 
kusursuz bir dişi keçi getirmeli.

29 Elini günah sunusunun başına koymalı 
ve yakmalık sunuların kesildiği yerde 
onu kesmeli.

YEŞAYA 53:6 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 
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gibi Açmadı ağzını.

YEŞAYA 53:10 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.

YUHANNA 1:29 Yahya ertesi gün İsa’nın 
kendisine doğru geldiğini görünce şöyle 
dedi: “İşte, dünyanın günahını ortadan 
kaldıran Tanrı Kuzusu!

YUHANNA 1:36 Oradan geçen İsa’ya 
bakarak, “İşte Tanrı Kuzusu!” dedi.

RESULLERIN 8:32 Kutsal Yazılar’dan 
okuduğu bölüm şuydu: “Koyun gibi kesime 
götürüldü; Kırkıcının önünde kuzu nasıl ses 
çıkarmazsa, O da öylece ağzını açmadı.

IBRANILERE 7:26 Böyle bir 
başkâhinimiz -kutsal, suçsuz, lekesiz, 
günahkârlardan ayrılmış, göklerden daha 
yücelere çıkarılmış bir başkâhinimiz- 
olması uygundur.

IBRANILERE 9:12 Tekelerle danaların 
kanıyla değil, sonsuz kurtuluşu sağlayarak 
kendi kanıyla kutsal yere ilk ve son kez 
girdi.

13 Tekelerle boğaların kanı ve serpilen düve 
külü murdar* olanları kutsal kılıyor, 
bedensel açıdan temizliyor.

14 Öyleyse sonsuz Ruh aracılığıyla kendini 

lekesiz olarak Tanrı’ya sunmuş olan 
Mesih’in kanının, diri Tanrı’ya kulluk 
edebilmemiz için vicdanımızı ölü işlerden 
temizleyeceği ne kadar daha kesindir!

IBRANILERE 9:21 Aynı biçimde 
çadırın ve tapınmada kullanılan bütün 
eşyaların üzerine kan serpti.

22 Nitekim Kutsal Yasa uyarınca hemen her 
şey kanla temiz kılınır, kan dökülmeden 
bağışlama olmaz.

23 Böylelikle aslı göklerde olan örneklerin 
bu kurbanlarla, ama gökteki asıllarının 
bunlardan daha iyi kurbanlarla temiz 
kılınması gerekti.

24 Çünkü Mesih, asıl kutsal yerin örneği 
olup insan eliyle yapılan kutsal yere değil, 
ama şimdi bizim için Tanrı’nın önünde 
görünmek üzere asıl göğe girdi.

25 Başkâhin her yıl kendisinin olmayan kanla 
En Kutsal Yer’e* girer; oysa Mesih kendisini 
tekrar tekrar sunmak için göğe girmedi.

IBRANILERE 10:4 Çünkü boğalarla 
tekelerin kanı günahları ortadan 
kaldıramaz.

5 Bunun için Mesih dünyaya gelirken şöyle 
diyor: “Kurban ve sunu istemedin, Ama 
bana bir beden hazırladın.

6 Yakmalık sunudan* ve günah sunusundan* 
Hoşnut olmadın.

7 O zaman şöyle dedim: ‘Kutsal Yazı 
tomarında Benim için yazıldığı gibi, Senin 
isteğini yapmak üzere, Ey Tanrı, işte 
geldim.’”

8 Mesih ilkin, “Kurban, sunu, yakmalık sunu, 
günah sunusu istemedin ve bunlardan 
hoşnut olmadın” dedi. Oysa bunlar Yasa’nın 
bir gereği olarak sunulur.

9 Sonra, “Senin isteğini yapmak üzere işte 
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geldim” dedi. Yani ikinciyi geçerli kılmak 
için birinciyi ortadan kaldırıyor.

10 Tanrı’nın bu isteği uyarınca, İsa Mesih’in 
bedeninin ilk ve son kez sunulmasıyla 
kutsal kılındık.

11 Her kâhin* her gün ayakta durup 
görevini yapar ve günahları asla ortadan 
kaldıramayan aynı kurbanları tekrar tekrar 
sunar.

12 Oysa Mesih günahlar için sonsuza dek 
geçerli tek bir kurban sunduktan sonra 
Tanrı’nın sağında oturdu.

13 O zamandan beri düşmanlarının, kendi 
ayaklarının altına serilmesini bekliyor.

14 Çünkü kutsal kılınanları tek bir sunuyla 
sonsuza dek yetkinliğe erdirmiştir.

IBRANILERE 13:11 Başkâhin günah 
sunusu* olarak hayvanların kanını kutsal 
yere taşır, ama bu hayvanların cesetleri 
ordugahın dışında yakılır.

12 Bunun gibi, İsa da kendi kanıyla halkı 
kutsal kılmak için kent kapısının dışında acı 
çekti.

13 Öyleyse biz de O’nun uğradığı aşağılanmaya 
katlanarak ordugahtan dışarıya çıkıp yanına 
gidelim.

1 PETRUS’UN 1:18 Biliyorsunuz ki, 
atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan 
altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle 
değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran 
Mesih’in değerli kanının fidyesiyle 
kurtuldunuz.

20 Dünyanın kuruluşundan önce bilinen 
Mesih, çağların sonunda sizin yararınıza 
ortaya çıktı.

VAHIY 5:6 Tahtın, dört yaratığın ve 
ihtiyarların ortasında, boğazlanmış gibi 

duran bir Kuzu gördüm. Yedi boynuzu, yedi 
gözü vardı. Bunlar Tanrı’nın bütün dünyaya 
gönderilmiş yedi ruhudur.

7 Kuzu gelip tahtta oturanın sağ elinden 
tomarı aldı.

8 Tomarı alınca, dört yaratıkla yirmi dört 
ihtiyar O’nun önünde yere kapandılar. Her 
birinin elinde birer lir ve kutsalların duaları 
olan buhur dolu altın taslar vardı.

9 Yeni bir ezgi söylüyorlardı: “Tomarı almaya, 
Mühürlerini açmaya layıksın! Çünkü 
boğazlandın Ve kanınla her oymaktan, her 
dilden, Her halktan, her ulustan İnsanları 
Tanrı’ya satın aldın.

Ayrıca bkz: Matta 18:21,22; Romalılara 3:24-26; Romalılara 8:1-
4; Galatyalılara 4:4; İbranilere 1:3; İbranilere 10:29; 1 Petrus’un 

2:22-24; 1 Petrus’un 3:18; Yuhanna 1:7-9; Vahiy 7:9,10.

I02 Của lễ thiêu ghi nhận công ơn của Chúa 
Cứu Thế - biểu hiện ý chí tự do.

LEVILILER 7:16 “’Biri gönülden verilen 
bir sunu ya da dilediği adağı sunmak 
istiyorsa, kurbanın eti sununun 
sunulduğu gün yenecek, artakalırsa 
ertesi güne bırakılabilecek.

MISIR’DAN ÇIKIŞ 35:21 Her istekli, hevesli 
kişi Buluşma Çadırı’nın yapımı, hizmeti ve 
kutsal giysiler için RAB’be armağan getirdi.

22 Kadın erkek herkes istekle geldi, RAB’be 
her çeşit altın takı, broş, küpe, yüzük, kolye 
getirdi. RAB’be armağan ettikleri bütün 
takılar altındı.

LEVILILER 22:21 Kim gönülden verilen bir 
sunuyu ya da dilek adağını yerine getirmek 
için RAB’be esenlik kurbanı olarak sığır 
veya davar sunmak isterse, kabul edilmesi 
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için hayvan kusursuz olmalı. Hiçbir eksiği 
bulunmamalı.

MEZMURLAR 40:7 O zaman şöyle 
dedim: “İşte geldim; Kutsal Yazı tomarında 
benim için yazılmıştır. Ey Tanrım, senin 
isteğini yapmaktan zevk alırım ben, Yasan 
yüreğimin derinliğindedir.”

MEZMURLAR 66:13 Yakmalık 
sunularla* evine gireceğim, Adaklarımı 
yerine getireceğim,

YEŞAYA 53:7 O baskı görüp eziyet 
çektiyse de Ağzını açmadı. Kesime 
götürülen kuzu gibi, Kırkıcıların önünde 
sessizce duran koyun gibi Açmadı ağzını.

LUKA 3:21 Bütün halk vaftiz olduktan 
sonra İsa da vaftiz oldu. Dua ederken gök 
açıldı ve Kutsal Ruh, bedensel görünümde, 
güvercin gibi O’nun üzerine indi. Gökten, 
“Sen benim sevgili Oğlum’sun, senden 
hoşnudum” diyen bir ses duyuldu.

YUHANNA 2:17 Öğrencileri, “Evin için 
gösterdiğim gayret beni yiyip bitirecek” diye 
yazılmış olan sözü hatırladılar.

YUHANNA 3:16 “Çünkü Tanrı dünyayı o 
kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. 
Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri 
mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama 
kavuşsun.

YUHANNA 10:17 Canımı, tekrar geri almak 
üzere veririm. Bunun için Baba beni sever.

18 Canımı kimse benden alamaz; ben onu 
kendiliğimden veririm. Onu vermeye 
de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu 

buyruğu Babam’dan aldım.”

YUHANNA 17:4 Yapmam için bana verdiğin 
işi tamamlamakla seni yeryüzünde 
yücelttim.

2 KORINTOSLULARA 8:9 Rabbimiz 
İsa Mesih’in lütfunu bilirsiniz. O’nun 
yoksulluğuyla siz zengin olasınız diye, 
zengin olduğu halde sizin uğrunuza yoksul 
oldu.

FILIPILILERE 2:7 Ama kul özünü 
alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu 
bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş 
olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile 
boyun eğip kendini alçalttı.

Ayrıca bkz: Mısır’dan Çıkış 25:39; Mısır’dan Çıkış 35:29; 
Mısır’dan Çıkış 36:3; Çölde Sayım 15:3; Yasa’nın Tekrar 12:6; 

Yasa’nın Tekrar 23:23; Mezmurlar 69:9; Mezmurlar 116:14,18; 
1. Tarihler 29:3,9; 2. Tarihler 35:8; Hezekiel 46:12; Matta 3:17; 

Matta 17:5; Markos 1:11; Markos 9:7; Luka 9:35; Resullerin 2:44; 
Romalılara 12:1; 2 Korintoslulara 9:7; Efeslilere 5:2; 2 Petrus’un 

1:17.

B02 Chúa Cứu Thế là Con chiên của Chúa Cha.
I06 Ngày Cứu Chuộc ghi nhận công ơn của 

Chúa Cứu Thế.

Papaz için kefaret:

LEVILILER 16:1 RAB’bin huzuruna 
yaklaştıkları için ölen Harun’un 
iki oğlunun ölümünden sonra RAB 
Musa’ya şöyle dedi: “Ağabeyin Harun’a 
de ki, perdenin arkasındaki En Kutsal 
Yer’e* ikide bir girmesin, Antlaşma 
Sandığı’nın* üzerindeki Bağışlanma 
Kapağı’na yaklaşmasın. Yoksa ölür. 
Çünkü ben kapağın üstünde, bulut 
içinde görünüyorum.
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LEVILILER 16:3,4,6 

Keçiyi öldürerek İsrail’in çocukları için kefaret:

LEVILILER 16:5 Israil topluluğu günah 
sunusu olarak Harun’a iki teke, 
yakmalık sunu olarak bir koç verecek.

7 Sonra iki tekeyi alıp RAB’bin huzuruna, 
Buluşma Çadırı’nın giriş bölümüne 
götürecek.

8 Ikisi üzerine kura çekecek. Biri RAB 
için, biri Azazel için.

9 Harun kurada RAB’be düşen tekeyi 
getirip günah sunusu olarak sunacak.

LEVILILER 16:11-14
LEVILILER 16:15 “Bundan sonra, halk için 

günah sunusu olarak tekeyi kesecek. 
Kanını perdenin arkasına götürecek. 
Boğanın kanıyla yaptığı gibi tekenin 
kanını da Bağışlanma Kapağı’nın 
üzerine ve önüne serpecek.

16 Böylece En Kutsal Yer’i Israil halkının 
kirliliklerinden, isyanlarından, bütün 
günahlarından arındıracak. Buluşma 
Çadırı için de aynı şeyi yapacak. Çünkü 
kirli insanların arasında bulunuyor.

LEVILILER 16:17-19 

Keçiyi kovarak İsrail’in çocukları için kefaret:

LEVILILER 16:10 Azazel’e düşen tekeyi ise 
halkın günahlarını bağışlatmak için 
canlı olarak RAB’be sunacak. Onu çöle 
salıp Azazel’e gönderecek.

20 “Harun En Kutsal Yer’i, Buluşma 
Çadırı’nı, sunağı arındırdıktan sonra, 
canlı tekeyi sunacak.

21 Iki elini tekenin başına koyacak, Israil 

halkının bütün suçlarını, isyanlarını, 
günahlarını açıklayarak bunları 
tekenin başına aktaracak. Sonra bu 
iş için atanan bir adamla tekeyi çöle 
gönderecek.

22 Teke Israil halkının bütün suçlarını 
yüklenerek ıssız bir ülkeye taşıyacak. 
Adam tekeyi çöle salacak.

23 “Sonra Harun Buluşma Çadırı’na 
girecek. En Kutsal Yer’e girerken giydiği 
keten giysileri çıkarıp orada bırakacak.

LEVILILER 16:24-28
LEVILILER 16:29 “Aşağıdakiler 

sizin için sürekli bir yasa olacak: 
Yedinci ayın* onuncu günü isteklerinizi 
denetleyeceksiniz. Gerek Israilliler’den, 
gerekse aranızda yaşayan yabancılardan 
hiç kimse çalışmayacak.

30 Çünkü o gün, Kâhin Harun sizi 
pak kılmak için günahlarınızı 
bağışlatacaktır. RAB’bin huzurunda 
bütün günahlarınızdan arınacaksınız.

31 O gün Şabat’tır*, sizin için 
dinlenme günüdür. Isteklerinizi 
denetleyeceksiniz. Bu sürekli bir 
yasadır.

LEVILILER 17:11 Çünkü canlılara yaşam 
veren kandır. Ben onu size sunakta 
kendinizi günahtan bağışlatmanız için 
verdim. Kan yaşam karşılığı günah 
bağışlatır.

YEŞAYA 53:4 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 
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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.

MATTA 27:51 O anda tapınaktaki perde* 
yukarıdan aşağıya yırtılarak ikiye bölündü. 
Yer sarsıldı, kayalar yarıldı.

LUKA 23:46 İsa yüksek sesle, “Baba, 
ruhumu ellerine bırakıyorum!” diye 
seslendi. Bunu söyledikten sonra son 
nefesini verdi.

YUHANNA 1:29 Yahya ertesi gün İsa’nın 
kendisine doğru geldiğini görünce şöyle 
dedi: “İşte, dünyanın günahını ortadan 
kaldıran Tanrı Kuzusu!

ROMALILARA 4:23 “Aklanmış sayıldı” 
sözü, yalnız onun için değil, aklanmış 
sayılacak olan bizler -Rabbimiz İsa’yı 
ölümden dirilten Tanrı’ya iman eden bizler- 
için de yazıldı.

25 İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve 
aklanmamız için diriltildi.

IBRANILERE 7:22 Böylece İsa daha iyi 
bir antlaşmanın kefili olmuştur.

IBRANILERE 8:1 Söylediklerimizin 
özü şudur: Göklerde, Yüce Olan’ın tahtının 
sağında oturan, kutsal yerde, insanın değil, 
Rab’bin kurduğu asıl tapınma çadırında 
görev yapan böyle bir başkâhinimiz vardır.

IBRANILERE 9:7 Ama iç bölmeye 
yılda bir kez yalnız başkâhin girebilir. 
Üstelik kendisi için ve halkın bilmeden 

işlediği suçlar için sunacağı kurban kanı 
olmaksızın giremez.

8 Kutsal Ruh bununla çadırın ilk bölmesi 
durdukça, kutsal yere giden yolun henüz 
açıkça gösterilmediğini belirtiyor.

9 Bu, şimdiki çağ için bir örnektir; sunulan 
kurbanlarla sunuların tapınan kişinin 
vicdanını yetkinleştiremediğini gösteriyor.

10 Bunlar yalnız yiyecek, içecek, çeşitli 
dinsel yıkanmalarla ilgilidir; yeni düzenin 
başlangıcına kadar geçerli olan bedensel 
kurallardır.

11 Ama Mesih, gelecek iyi şeylerin başkâhini 
olarak ortaya çıktı. İnsan eliyle yapılmamış, 
yani bu yaratılıştan olmayan daha büyük, 
daha yetkin çadırdan geçti.

12 Tekelerle danaların kanıyla değil, sonsuz 
kurtuluşu sağlayarak kendi kanıyla kutsal 
yere ilk ve son kez girdi.

13 Tekelerle boğaların kanı ve serpilen düve 
külü murdar* olanları kutsal kılıyor, 
bedensel açıdan temizliyor.

14 Öyleyse sonsuz Ruh aracılığıyla kendini 
lekesiz olarak Tanrı’ya sunmuş olan 
Mesih’in kanının, diri Tanrı’ya kulluk 
edebilmemiz için vicdanımızı ölü işlerden 
temizleyeceği ne kadar daha kesindir!

15 Bu nedenle, çağrılmış olanların vaat edilen 
sonsuz mirası almaları için Mesih yeni 
antlaşmanın aracısı oldu. Kendisi onları 
ilk antlaşma*fx1* zamanında işledikleri 
suçlardan kurtarmak için fidye olarak öldü.

16 Ortada bir vasiyet*fx1* varsa, vasiyet edenin 
ölümünün kanıtlanması gerekir.

17 Çünkü vasiyet ancak ölümden sonra geçerli 
olur. Vasiyet eden yaşadıkça, vasiyetin 
hiçbir etkinliği yoktur.

18 Bu nedenle ilk antlaşma bile kan 
akıtılmadan yürürlüğe girmedi.

19 Musa, Kutsal Yasa’nın her buyruğunu bütün 
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halka bildirdikten sonra su, al yapağı, 
mercanköşkotu ile danaların ve tekelerin 
kanını alıp hem kitabın hem de bütün 
halkın üzerine serpti.

20 “Tanrı’nın uymanızı buyurduğu 
antlaşmanın kanı budur” dedi.

21 Aynı biçimde çadırın ve tapınmada 
kullanılan bütün eşyaların üzerine kan 
serpti.

22 Nitekim Kutsal Yasa uyarınca hemen her 
şey kanla temiz kılınır, kan dökülmeden 
bağışlama olmaz.

23 Böylelikle aslı göklerde olan örneklerin 
bu kurbanlarla, ama gökteki asıllarının 
bunlardan daha iyi kurbanlarla temiz 
kılınması gerekti.

24 Çünkü Mesih, asıl kutsal yerin örneği 
olup insan eliyle yapılan kutsal yere değil, 
ama şimdi bizim için Tanrı’nın önünde 
görünmek üzere asıl göğe girdi.

25 Başkâhin her yıl kendisinin olmayan kanla 
En Kutsal Yer’e* girer; oysa Mesih kendisini 
tekrar tekrar sunmak için göğe girmedi.

26 Öyle olsaydı, dünyanın kuruluşundan beri 
Mesih’in tekrar tekrar acı çekmesi gerekirdi. 
Oysa Mesih, kendisini bir kez kurban 
ederek günahı ortadan kaldırmak için 
çağların sonunda ortaya çıkmıştır.

27 Bir kez ölmek, sonra da yargılanmak nasıl 
insanların kaderiyse, Mesih de birçoklarının 
günahlarını yüklenmek için bir kez kurban 
edildi. İkinci kez, günah yüklenmek için 
değil, kurtuluş getirmek için kendisini 
bekleyenlere görünecektir.

IBRANILERE 10:4 Çünkü boğalarla 
tekelerin kanı günahları ortadan 
kaldıramaz.

IBRANILERE 10:14 Çünkü kutsal 

kılınanları tek bir sunuyla sonsuza dek 
yetkinliğe erdirmiştir.

1 YUHANNA’NIN 2:2 O günahlarımızı, 
yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün 
dünyanın günahlarını da bağışlatan 
kurbandır.

Ayrıca bkz: Yaratılış 32:30; Mısır’dan Çıkış 28:2,30; Mısır’dan 
Çıkış 30:10; Mısır’dan Çıkış 33:20; Levililer 16:4; Levililer 

23:26-32; Levililer 25:9; Çölde Sayım 27:21; Çölde Sayım 29:7; 
Yasa’nın Tekrar 5:24; Hakimler 6:22; Mezmurlar 51:15,17; 

Mezmurlar 103:12; Yeşaya 38:17; Yeşaya 43:25; Yeşaya 44:22; 
Yeşaya 53:12; Hezekiel 10:18,19; Daniel 10:5; Hoşea 6:2,3; Yunus 

1-3; Mika 7:19; Matta 28:30; Markos 15:38; Luka 23:41,44; 
Yuhanna 1:14; Yuhanna 2:11,19; Yuhanna 19:23; Resullerin 

13:38; Romalılara 5:9; 2 Korintoslulara 5:19,21; Efeslilere 2:6; 
1 Timoteosa 2:5; İbranilere 7:26-28; İbranilere 8:5; İbranilere 

10:19-22; İbranilere 12:22; 2 Petrus’un 3:9; Vahiy 19:7,8.

B02 Chúa Cứu Thế là Con chiên của Chúa Cha.
I03 Của lễ thiêu đại diện cho công ơn của Chúa 

Cứu Thế - sự hiến dâng không ô uế - của lễ 
toàn thiêu.

LEVILILER 22:17 RAB Musa’ya şöyle dedi:
18 “Harun’la oğullarına ve bütün Israil 

halkına de ki, ‘Ister Israilli olsun, 
ister Israil’de yaşayan bir yabancı 
olsun, biriniz RAB’be dilek adağı ya da 
gönülden verilen sunu olarak yakmalık 
sunu* sunmak istiyorsa,

19 sunusunun kabul edilmesi için 
kusursuz bir erkek sığır, koyun ya da 
keçi sunmalı.

20 Kusurlu olanı sunmayacaksınız. Çünkü 
kabul edilmeyecektir.

21 Kim gönülden verilen bir sunuyu ya 
da dilek adağını yerine getirmek için 
RAB’be esenlik kurbanı olarak sığır veya 
davar sunmak isterse, kabul edilmesi 
için hayvan kusursuz olmalı. Hiçbir 
eksiği bulunmamalı.
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LEVILILER 17:11 Çünkü canlılara yaşam veren 
kandır. Ben onu size sunakta kendinizi 
günahtan bağışlatmanız için verdim. Kan 
yaşam karşılığı günah bağışlatır.

ÇÖLDE SAYIM 28:3 Onlara de ki, 
‘RAB’be sunacağınız yakılan sunu şudur: 
Günlük yakmalık sunu* olarak her gün 
bir yaşında kusursuz iki erkek kuzu 
sunacaksınız.

4 Kuzunun birini sabah, öbürünü akşamüstü 
sunun.

MEZMURLAR 40:6 Kurbandan, 
sunudan hoşnut olmadın, Ama kulaklarımı 
açtın. Yakmalık sunu*, günah sunusu* da 
istemedin.

YEŞAYA 53:8 Acımasızca yargılanıp ölüme 
götürüldü. Halkımın isyanı ve hak ettiği 
ceza yüzünden Yaşayanlar diyarından atıldı. 
Onun kuşağından bunu düşünen oldu mu?

MATTA 20:28 Nitekim İnsanoğlu*, hizmet 
edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını 
birçokları için fidye olarak vermeye geldi.”

MATTA 26:28 “Çünkü bu benim kanımdır, 
günahların bağışlanması için birçokları 
uğruna akıtılan antlaşma kanıdır.

MATTA 27:19 Pilatus yargı kürsüsünde 
otururken karısı ona, “O doğru adama 
dokunma. Dün gece rüyamda O’nun 
yüzünden çok sıkıntı çektim” diye haber 
gönderdi.

LUKA 23:4 Pilatus, başkâhinlerle halka, 
“Bu adamda hiçbir suç görmüyorum” dedi.

LUKA 23:47 Olanları gören yüzbaşı, 

“Bu adam gerçekten doğru biriydi” diyerek 
Tanrı’yı yüceltmeye başladı.

1 KORINTOSLULARA 1:30 Ama siz 
Tanrı sayesinde Mesih İsa’dasınız. O bizim 
için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve 
kurtuluş oldu.

EFESLILERE 5:2 Mesih bizi nasıl sevdiyse ve 
bizim için kendisini güzel kokulu bir sunu 
ve kurban olarak nasıl Tanrı’ya sunduysa, 
siz de öylece sevgi yolunda yürüyün.

IBRANILERE 7:26 Böyle bir 
başkâhinimiz -kutsal, suçsuz, lekesiz, 
günahkârlardan ayrılmış, göklerden daha 
yücelere çıkarılmış bir başkâhinimiz- 
olması uygundur.

IBRANILERE 10:4 Çünkü boğalarla 
tekelerin kanı günahları ortadan 
kaldıramaz.

5 Bunun için Mesih dünyaya gelirken şöyle 
diyor: “Kurban ve sunu istemedin, Ama 
bana bir beden hazırladın.

6 Yakmalık sunudan* ve günah sunusundan* 
Hoşnut olmadın.

7 O zaman şöyle dedim: ‘Kutsal Yazı 
tomarında Benim için yazıldığı gibi, Senin 
isteğini yapmak üzere, Ey Tanrı, işte 
geldim.’”

8 Mesih ilkin, “Kurban, sunu, yakmalık sunu, 
günah sunusu istemedin ve bunlardan 
hoşnut olmadın” dedi. Oysa bunlar Yasa’nın 
bir gereği olarak sunulur.

9 Sonra, “Senin isteğini yapmak üzere işte 
geldim” dedi. Yani ikinciyi geçerli kılmak 
için birinciyi ortadan kaldırıyor.

10 Tanrı’nın bu isteği uyarınca, İsa Mesih’in 
bedeninin ilk ve son kez sunulmasıyla 

LEVİLİLER



55

kutsal kılındık.

1 PETRUS’UN 1:18 Biliyorsunuz ki, 
atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan 
altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle 
değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran 
Mesih’in değerli kanının fidyesiyle 
kurtuldunuz.

20 Dünyanın kuruluşundan önce bilinen 
Mesih, çağların sonunda sizin yararınıza 
ortaya çıktı.

21 O’nu ölümden diriltip yücelten Tanrı’ya 
O’nun aracılığıyla iman ediyorsunuz. 
Böylece imanınız ve umudunuz Tanrı’dadır.

Ayrıca bkz: Mısır’dan Çıkış 12:5; Levililer 1:1-4,10; Levililer 
3:1,6; Levililer 4:32; Levililer 7:11; Levililer 21:16-24; Levililer 

22:27; Çölde Sayım 16:40; Yasa’nın Tekrar 14:6; Yasa’nın Tekrar 
15:21; Yasa’nın Tekrar 17:1; Ezra 6:8-10; Mezmurlar 50:8-12; 

Mezmurlar 51:16; Yeşaya 1:11-15; Malaki 1:8,13,14; Matta 3:15; 
Matta 27:19,24,54; Markos 10:45; Markos 14:24; Luka 4:3; 

Luka 9:56; Luka 23:41; Yuhanna 4:34; Yuhanna 5:30; Yuhanna 
6:38; 2 Korintoslulara 5:21; Galatyalılara 4:4; Efeslilere 5:26; 
1 Selaniklilere 2:10; Titusa 1:7,10; Titusa 2:14; İbranilere 9:22; 
İbranilere 10:19-21; İbranilere 13:12; Yuhanna 1:7; Yuhanna 2:1.

I09 Lễ Bánh Không Men ghi nhận công ơn của 
Chúa Cứu Thế.

LEVILILER 23:6 On beşinci gün RAB’bin 
Mayasız Ekmek Bayramı’dır*. Yedi gün 
mayasız ekmek yiyeceksiniz.

7 Ilk gün kutsal toplantı düzenleyecek, 
gündelik işlerinizi yapmayacaksınız.

8 Yedi gün RAB için yakılan sunu 
sunacaksınız. Yedinci gün kutsal 
toplantı düzenleyecek, gündelik 
işlerinizi yapmayacaksınız.”

YASA’NIN TEKRAR 16:3 Kurban etiyle 
birlikte mayalı ekmek yemeyeceksiniz. 
Yedi gün mayasız ekmek -sıkıntıda yenilen 
ekmek- yiyeceksiniz. Siz Mısır’dan aceleyle 

çıktınız. Öyle ki, yaşadığınız sürece 
Mısır’dan çıktığınız günü anımsayasınız.

MATTA 26:17 Mayasız Ekmek 
Bayramı’nın* ilk günü öğrenciler İsa’nın 
yanına gelerek, “Fısıh* yemeğini yemen için 
nerede hazırlık yapmamızı istersin?” diye 
sordular.

MARKOS 14:1 Fısıh ve Mayasız Ekmek 
Bayramı’na* iki gün kalmıştı. Başkâhinlerle 
din bilginleri İsa’yı hileyle tutuklayıp 
öldürmenin bir yolunu arıyorlardı.

1 KORINTOSLULARA 5:7 Yeni bir 
hamur olabilmek için eski mayadan arınıp 
temizlenin. Zaten mayasızsınız. Çünkü 
Fısıh* kuzumuz Mesih kurban edildi.

2 KORINTOSLULARA 5:21 Tanrı, 
günahı bilmeyen Mesih’i bizim için günah 
sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih sayesinde 
Tanrı’nın doğruluğu olalım.

EFESLILERE 5:2 Mesih bizi nasıl sevdiyse ve 
bizim için kendisini güzel kokulu bir sunu 
ve kurban olarak nasıl Tanrı’ya sunduysa, 
siz de öylece sevgi yolunda yürüyün.

Ayrıca bkz: Mısır’dan Çıkış 12:15-20,39; Mısır’dan Çıkış 13:6,7; 
Mısır’dan Çıkış 23:15; Mısır’dan Çıkış 34:18; Çölde Sayım 

28:17-25; Yasa’nın Tekrar 16:8,16; Hakimler 6:12-24; 2. Tarihler 
30:13,21; 2. Tarihler 35:17; Ezra 6:22; Markos 14:12; Luka 22:1,7.
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I10 Lễ Dâng Bó Lúa Đầu Mùa ghi nhận sự phục 
sinh của Chúa Cứu Thế.

LEVILILER 23:9 RAB Musa’ya şöyle dedi:
10 “Israil halkına de ki, ‘Size vereceğim 

ülkeye girip ürününü biçtiğiniz zaman, 
ilk yetişen ürününüzden bir demet 
kâhine götüreceksiniz.

11 Kabul edilmeniz için, kâhin demeti 
RAB’bin huzurunda sallayacak. Demet 
Şabat’tan* sonraki gün sallanacak.

12 Demetin sallandığı gün, yakmalık sunu* 
olarak RAB’be bir yaşında kusursuz bir 
erkek kuzu sunacaksınız.

13 Kuzuyla birlikte tahıl sunusu* olarak 
yağla yoğrulmuş bir efa ince unun onda 
ikisi sunulacak. RAB için yakılan sunu 
ve O’nu hoşnut eden koku olacak bu. 
Yakmalık sunuyla birlikte dökmelik 
sunu olarak bir hin şarabın dörtte birini 
sunacaksınız.

14 Tanrınız’a bu sunuyu getireceğiniz güne 
kadar ekmek, kavrulmuş buğday, taze 
başak yemeyeceksiniz. Yaşadığınız her 
yerde kuşaklar boyunca sürekli bir yasa 
olacak bu.”

MATTA 28:5 Melek kadınlara şöyle 
seslendi: “Korkmayın! Çarmıha gerilen 
İsa’yı aradığınızı biliyorum.

6 O burada yok; söylemiş olduğu gibi dirildi. 
Gelin, O’nun yattığı yeri görün.

7 Çabuk gidin, öğrencilerine şöyle deyin: 
‘İsa ölümden dirildi. Sizden önce Celile’ye 
gidiyor, kendisini orada göreceksiniz.’ İşte 
ben size söylemiş bulunuyorum.”

ROMALILARA 8:29 Çünkü Tanrı 
önceden bildiği kişileri Oğlu’nun 
benzerliğine dönüştürmek üzere önceden 

belirledi. Öyle ki, Oğul birçok kardeş 
arasında ilk doğan olsun.

1 KORINTOSLULARA 15:20 Oysa 
Mesih, ölmüş olanların ilk örneği olarak 
ölümden dirilmiştir.

21 Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, 
ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla 
gelir.

22 Herkes nasıl Adem’de ölüyorsa, herkes 
Mesih’te yaşama kavuşacak.

23 Her biri sırası gelince dirilecek: İlk örnek 
olarak Mesih, sonra Mesih’in gelişinde 
Mesih’e ait olanlar.

KOLOSELILERE 1:18 Bedenin, yani 
kilisenin* başı O’dur. Her şeyde ilk yeri alsın 
diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk 
doğan O’dur.

IBRANILERE 10:10 Tanrı’nın bu isteği 
uyarınca, İsa Mesih’in bedeninin ilk ve son 
kez sunulmasıyla kutsal kılındık.

11 Her kâhin* her gün ayakta durup 
görevini yapar ve günahları asla ortadan 
kaldıramayan aynı kurbanları tekrar tekrar 
sunar.

12 Oysa Mesih günahlar için sonsuza dek 
geçerli tek bir kurban sunduktan sonra 
Tanrı’nın sağında oturdu.

1 PETRUS’UN 1:18 Biliyorsunuz ki, 
atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan 
altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle 
değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran 
Mesih’in değerli kanının fidyesiyle 
kurtuldunuz.

VAHIY 1:17 O’nu görünce, ölü gibi 
ayaklarının dibine yığıldım. O ise sağ elini 
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üzerime koyup şöyle dedi: “Korkma! İlk ve 
son Ben’im.

18 Diri Olan Ben’im. Ölmüştüm, ama işte 
sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve 
ölüler diyarının anahtarları bendedir.

Ayrıca bkz: Yaratılış 4:4,5; Levililer 1:10; Yeşu 5:11,12.

I11 Lễ Dâng Trái Đầu Mùa, 50 ngày sau Lễ Vượt 
Qua, ghi nhận việc ban phát Đức Thánh 
Thần.

LEVILILER 23:15 “’Şabat’tan* sonraki 
gün sallamalık demeti götürdüğünüz 
günden başlayarak tam yedi hafta sayın.

16 Yedinci Şabat’tan sonraki güne kadar 
elli gün sayın: O gün RAB’be yeni tahıl 
sunusu* sunacaksınız.

17 Yaşadığınız yerden RAB’be sallamalık 
sunu olarak iki ekmek getirin. 
Ekmekler ilk ürünlerden, onda iki efa 
ince undan yapılacak. Mayayla pişirilip 
RAB’be öyle sunulacak.

18 Ekmekle birlikte yakmalık sunu* olarak 
RAB’be bir yaşında kusursuz yedi kuzu, 
bir boğa ve iki koç sunacaksınız. Tahıl 
sunusu ve dökmelik sunuyla sunulan 
bu sunu, yakılan sunu ve RAB’bi hoşnut 
eden kokudur.

19 Günah sunusu* olarak bir teke, esenlik 
kurbanı olarak bir yaşında iki kuzu 
sunacaksınız.

20 Kâhin iki kuzuyu ilk üründen yapılmış 
ekmekle birlikte sallamalık sunu olarak 
RAB’bin huzurunda sallayacak. RAB 
için kutsal olan bu sunular kâhinindir.

21 O gün kutsal toplantı ilan edecek ve 
gündelik işlerinizi yapmayacaksınız. 
Yaşadığınız her yerde kuşaklar boyunca 

sürekli bir yasa olacak bu.

YUHANNA 15:26 “Baba’dan size göndereceğim 
Yardımcı*, yani Baba’dan çıkan Gerçeğin 
Ruhu geldiği zaman, bana tanıklık edecek.

RESULLERIN 2:1 Pentikost Günü 
geldiğinde bütün imanlılar bir arada 
bulunuyordu.

2 Ansızın gökten, güçlü bir rüzgarın esişini 
andıran bir ses geldi ve bulundukları evi 
tümüyle doldurdu.

3 Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp 
her birinin üzerine indiğini gördüler.

4 İmanlıların hepsi Kutsal Ruh’la doldular, 
Ruh’un onları konuşturduğu başka dillerle 
konuşmaya başladılar.

RESULLERIN 2:32 Tanrı, İsa’yı 
ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun 
tanıklarıyız.

33 O, Tanrı’nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen 
Kutsal Ruh’u Baba’dan almış ve şimdi 
gördüğünüz ve işittiğiniz gibi, bu Ruh’u 
üzerimize dökmüştür.

ROMALILARA 8:23 Yalnız yaratılış 
değil, biz de -evet Ruh’un turfandasına 
sahip olan bizler de- evlatlığa alınmayı, 
yani bedenlerimizin kurtulmasını özlemle 
bekleyerek içimizden inliyoruz.

1 KORINTOSLULARA 12:13 İster 
Yahudi ister Grek*, ister köle ister özgür 
olalım, hepimiz bir beden olmak üzere 
aynı Ruh’ta vaftiz edildik ve hepimizin aynı 
Ruh’tan içmesi sağlandı.

IBRANILERE 10:15 Kutsal Ruh da bu 
konuda bize tanıklık ediyor. Önce diyor ki,
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16 “Rab, ‘O günlerden sonra Onlarla 
yapacağım antlaşma şudur: Yasalarımı 
yüreklerine koyacağım, Zihinlerine 
yazacağım’ diyor.”

YAKUB’UN 1:18 O, yarattıklarının bir 
anlamda ilk meyveleri olmamız için bizleri 
kendi isteği uyarınca, gerçeğin bildirisiyle 
yaşama kavuşturdu.

VAHIY 14:4 Kendilerini kadınlarla 
lekelememiş olanlar bunlardır. Pak 
kişilerdir. Kuzu nereye giderse ardısıra 
giderler. Tanrı’ya ve Kuzu’ya ait olacakların 
ilk bölümü olmak üzere insanlar arasından 
satın alınmışlardır.

Ayrıca bkz: Mısır’dan Çıkış 19-20; Mısır’dan Çıkış 34:22; 
Levililer 23:10; Çölde Sayım 28:26-31; Yasa’nın Tekrar 16:9-11; 

Yeremya 31:31-34; Hezekiel 36:24-30; Malaki 1:13,14; Romalılara 
8:3; 2 Korintoslulara 5:21.

I12 Lễ Lều Tạm có liên quan đến công ơn của 
Chúa Cứu Thế.

LEVILILER 23:33 RAB Musa’ya şöyle dedi:
34 “Israil halkına de ki, ‘Yedinci ayın* on 

beşinci günü Çardak Bayramı* başlar. 
Bu bayramı RAB’bin onuruna yedi gün 
kutlayacaksınız.

LEVILILER 23:35-38
LEVILILER 23:39 “’Yedinci ayın on 

beşinci günü, topraklarınızın ürünlerini 
devşirdiğiniz zaman RAB için yedi 
gün bayram yapacaksınız. Birinci ve 
sekizinci gün dinlenme günleri olacak.

40 Ilk gün meyve ağaçlarının güzel 
meyvelerini, hurma dallarını, sık 
yapraklı ağaç dallarını, vadi kavaklarını 
toplayıp Tanrınız RAB’bin önünde yedi 

gün şenlik yapacaksınız.
41 Bunu her yıl yedi gün RAB’bin bayramı 

olarak kutlayacaksınız. Kuşaklar 
boyunca sürekli bir yasa olacak bu. 
Bayramı yedinci ay kutlayacaksınız.

42 Yedi gün çardaklarda kalacaksınız. 
Bütün yerli Israilliler çardaklarda 
yaşayacak.

43 Öyle ki, gelecek kuşaklar Israil 
halkını Mısır’dan çıkardığım zaman 
çardaklarda barındırdığımı bilsinler. 
Tanrınız RAB benim.”

YEŞAYA 12:3 Kurtuluş pınarlarından 
sevinçle su alacaksınız.

YEŞAYA 55:1 “Ey susamış olanlar, sulara 
gelin, Parası olmayanlar, gelin, satın alın, 
yiyin. Gelin, şarabı ve sütü parasız, bedelsiz 
alın.

ZEKERIYA 14:16 Yeruşalim’e saldıran 
uluslardan sağ kalanların hepsi Her Şeye 
Egemen RAB olan Kral’a tapınmak ve 
Çardak Bayramı’nı* kutlamak için yıldan 
yıla Yeruşalim’e gidecekler.

17 Yeryüzü halklarından hangisi Her Şeye 
Egemen RAB olan Kral’a tapınmak için 
Yeruşalim’e gitmezse, ülkesine yağmur 
yağmayacak.

YUHANNA 4:13 İsa şöyle yanıt verdi: “Bu 
sudan her içen yine susayacak.

14 Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza 
dek susamaz. Benim vereceğim su, içende 
sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak.”

YUHANNA 7:37 Bayramın son ve en önemli 
günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle 
dedi: “Bir kimse susamışsa bana gelsin, 

LEVİLİLER



59

içsin.
38 Kutsal Yazı’da dendiği gibi, bana iman 

edenin ‘içinden diri su ırmakları akacaktır.’”
39 Bunu, kendisine iman edenlerin alacağı 

Ruh’la ilgili olarak söylüyordu. Ruh 
henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz 
yüceltilmemişti.

IBRANILERE 11:9 İman sayesinde bir 
yabancı olarak vaat edilen ülkeye yerleşti. 
Aynı vaadin ortak mirasçıları olan İshak ve 
Yakup’la birlikte çadırlarda yaşadı.

10 Çünkü mimarı ve kurucusu Tanrı olan 
temelli kenti bekliyordu.

11 İman sayesinde Sara’nın kendisi de kısır 
ve yaşı geçmiş olduğu halde vaat edeni 
güvenilir saydığından çocuk sahibi olmak 
için güç buldu.

12 Böylece tek bir adamdan, üstelik ölüden 
farksız birinden gökteki yıldızlar, deniz 
kıyısındaki kum kadar sayısız torun 
meydana geldi.

13 Bu kişilerin hepsi imanlı olarak öldüler. 
Vaat edilenlere kavuşamadılarsa da bunları 
uzaktan görüp selamladılar, yeryüzünde 
yabancı ve konuk olduklarını açıkça kabul 
ettiler.

14 Böyle konuşanlar bir vatan aradıklarını 
gösteriyorlar.

15 Ayrıldıkları ülkeyi düşünselerdi, geri 
dönmeye fırsatları olurdu.

16 Ama onlar daha iyisini, yani göksel 
olanı arzu ediyorlardı. Bunun içindir ki, 
Tanrı onların Tanrısı olarak anılmaktan 
utanmıyor. Çünkü onlara bir kent hazırladı.

 
VAHIY 22:1 Melek bana Tanrı’nın ve 

Kuzu’nun tahtından çıkan billur gibi berrak 
yaşam suyu ırmağını gösterdi.

2 Kentin anayolunun ortasında akan ırmağın 

iki yanında on iki çeşit meyve üreten 
ve her ay meyvesini veren yaşam ağacı 
bulunuyordu. Ağacın yaprakları uluslara 
şifa vermek içindir.

Ayrıca bkz: Mısır’dan Çıkış 13:14; Çölde Sayım 29:12-38; 
Yasa’nın Tekrar 16:13-15; Yasa’nın Tekrar 31:10-13; 1. Krallar 

8:65,66; 2. Tarihler 7:8-10; Ezra 3:4; Nehemya 8:13-17; 
Mezmurlar 36:8; Mezmurlar 42:1,2; Yeşaya 35:10; Yeşaya 
41:17,18; Yeşaya 44:3; Yeşaya 49:10; Yeremya 2:3; Hezekiel 

45:25; Yoel 3:18; Zekeriya 3:10; Zekeriya 14:18,19; Yuhanna 4:10-
12; Yuhanna 16:22; 1 Korintoslulara 10:4; 2 Korintoslulara 5:1; 

İbranilere 13:13,14; Vahiy 7:17; Vahiy 21:6; Vahiy 22:1,17.

Yahudi geleneğine göre dökmelik sunu şöyle 
kutlanır. İbranicede Hoşana Rabba adı verilen 
yedinci günün başlangıcında bir rahip Siloam 
havuzuna kadar yürüdü. Havuzdan altın 
maşrapa ile su aldı ve suyu tapınağa taşıdı. 
Bu su tapınakta kurban edilen kayvanın 
üzerine sunu olarak döküldü. Tören sırasında 
insanlara şu pasaj okundu:
Yeşaya 12:3 Kurtuluş pınarlarından sevinçle 
su alacaksınız.
Çok eski bir Yahudi kitabında şöyle denir: 
“Su çıkarma sırasında mutluluğun nasıl ifade 
edildiğini görmeyen bir kimse, hayatında hiç 
mutluluk görmemiştir” (Mishna Sukka, 5:1). 
Yani Çardaklar bayramında mutlulukla yiyip 
içmek aslında Tanrı’nın emridir.

E18 Chúa Cha sẽ ngụ trong con dân của Ngài.

LEVILILER 26:11 Konutumu aranızda 
kuracak, size sırt çevirmeyeceğim.

12 Aranızda yaşayacak, Tanrınız olacağım. 
Siz de benim halkım olacaksınız.

HEZEKIEL 37:27 Konutum aralarında olacak; 
onların Tanrısı olacağım, onlar da benim 
halkım olacak.
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YUHANNA 1:14 Söz, insan olup aramızda 
yaşadı. O’nun yüceliğini Baba’dan gelen, 
lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un 
yüceliğini gördük.

YUHANNA 1:49 Natanel, “Rabbî, sen 
Tanrı’nın Oğlu’sun, sen İsrail’in Kralı’sın!” 
dedi.

YUHANNA 5:46 Musa’ya iman etmiş 
olsaydınız, bana da iman ederdiniz. Çünkü 
o benim hakkımda yazmıştır.

RESULLERIN 3:22 Musa şöyle 
demişti: ‘Tanrınız Rab size, kendi 
kardeşlerinizin arasından benim gibi 
bir peygamber çıkaracak. O’nun size 
söyleyeceği her sözü dinleyin.

RESULLERIN 15:15 Peygamberlerin 
sözleri de bunu doğrulamaktadır. Yazılmış 
olduğu gibi: ‘Bundan sonra ben geri 
dönüp, Davut’un yıkık konutunu yeniden 
kuracağım. Onun yıkıntılarını yeniden 
kurup Onu tekrar ayağa kaldıracağım.

17 Öyle ki, geriye kalan insanlar, Bana ait olan 
bütün uluslar Rab’bi arasınlar. Bunları ta 
başlangıçtan bildiren Rab, İşte böyle diyor.’

IBRANILERE 9:11 Ama Mesih, 
gelecek iyi şeylerin başkâhini olarak ortaya 
çıktı. İnsan eliyle yapılmamış, yani bu 
yaratılıştan olmayan daha büyük, daha 
yetkin çadırdan geçti.

12 Tekelerle danaların kanıyla değil, sonsuz 
kurtuluşu sağlayarak kendi kanıyla kutsal 
yere ilk ve son kez girdi.

IBRANILERE 9:22 Nitekim Kutsal 
Yasa uyarınca hemen her şey kanla temiz 

kılınır, kan dökülmeden bağışlama olmaz.

VAHIY 21:3 Tahttan yükselen gür bir 
sesin şöyle dediğini işittim: “İşte, Tanrı’nın 
konutu insanların arasındadır. Tanrı onların 
arasında yaşayacak. Onlar O’nun halkı 
olacaklar, Tanrı’nın kendisi de onların 
arasında bulunacak.

Ayrıca bkz: Mısır’dan Çıkış 29:45,46; Yasa’nın Tekrar 18:15; 
Yeşu 22:19; 2. Tarihler 29:6; Mezmurlar 78:59,60; Amos 9:11,12; 

İbranilere 8:5,6; İbranilere 13:10-13.
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I07 Của tế là con bò cái tơ sắc hoe ghi nhận 
công ơn của Chúa Cứu Thế.

ÇÖLDE SAYIM 19:2 “RAB’bin 
buyurduğu yasanın kuralı şudur: 
Israilliler’e size kusursuz, özürsüz, 
boyunduruk takmamış kızıl bir inek 
getirmelerini söyleyin.

3 Inek Kâhin Elazar’a verilsin; ordugahın 
dışına çıkarılıp onun önünde kesilecek.

9 “Temiz sayılan bir kişi ineğin külünü 
toplayıp ordugahın dışında temiz 
sayılan bir yere koyacak. Israil 
topluluğu temizlenme suyu için bu 
külü saklayacak; bu, günahtan arınmak 
içindir.

YUHANNA 15:3 Size söylediğim sözle siz 
şimdiden temizsiniz.

GALATYALILARA 3:13 İbrahim’e sağlanan 
kutsama Mesih İsa aracılığıyla uluslara 
sağlansın ve bizler vaat edilen Ruh’u imanla 
alalım diye, Mesih bizim için lanetlenerek 
bizi Yasa’nın lanetinden kurtardı. Çünkü, 
“Ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir” diye 
yazılmıştır.

EFESLILERE 5:26 Mesih kiliseyi suyla 
yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal 
kılmak için kendini feda etti.

IBRANILERE 1:3 Oğul, Tanrı yüceliğinin 
parıltısı, O’nun varlığının öz görünümüdür. 
Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. 
Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra, 
yücelerde ulu Tanrı’nın sağında oturdu.

IBRANILERE 9:11 Ama Mesih, 
gelecek iyi şeylerin başkâhini olarak ortaya 

çıktı. İnsan eliyle yapılmamış, yani bu 
yaratılıştan olmayan daha büyük, daha 
yetkin çadırdan geçti.

12 Tekelerle danaların kanıyla değil, sonsuz 
kurtuluşu sağlayarak kendi kanıyla kutsal 
yere ilk ve son kez girdi.

13 Tekelerle boğaların kanı ve serpilen düve 
külü murdar* olanları kutsal kılıyor, 
bedensel açıdan temizliyor.

14 Öyleyse sonsuz Ruh aracılığıyla kendini 
lekesiz olarak Tanrı’ya sunmuş olan 
Mesih’in kanının, diri Tanrı’ya kulluk 
edebilmemiz için vicdanımızı ölü işlerden 
temizleyeceği ne kadar daha kesindir!

IBRANILERE 10:14 Çünkü kutsal 
kılınanları tek bir sunuyla sonsuza dek 
yetkinliğe erdirmiştir.

IBRANILERE 13:11 Başkâhin günah 
sunusu* olarak hayvanların kanını kutsal 
yere taşır, ama bu hayvanların cesetleri 
ordugahın dışında yakılır.

12 Bunun gibi, İsa da kendi kanıyla halkı 
kutsal kılmak için kent kapısının dışında acı 
çekti.

13 Öyleyse biz de O’nun uğradığı aşağılanmaya 
katlanarak ordugahtan dışarıya çıkıp yanına 
gidelim.

Ayrıca bkz: İbranilere 10:19-22,29.

E26 Sự nghiệp cứu chuộc của Chúa Cứu Thế.

ÇÖLDE SAYIM 21:9 Böylece Musa 
tunç* bir yılan yaparak direğin üzerine 
koydu. Yılan tarafından ısırılan kişiler 
tunç yılana bakınca yaşadı.
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YUHANNA 1:29 Yahya ertesi gün İsa’nın 
kendisine doğru geldiğini görünce şöyle 
dedi: “İşte, dünyanın günahını ortadan 
kaldıran Tanrı Kuzusu!

YUHANNA 3:14 Musa çölde yılanı nasıl 
yukarı kaldırdıysa, İnsanoğlu’nun da öylece 
yukarı kaldırılması gerekir.

15 Öyle ki, O’na iman eden herkes sonsuz 
yaşama kavuşsun.

YUHANNA 6:40 Çünkü Babam’ın isteği, 
Oğul’u gören ve O’na iman eden herkesin 
sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de 
böylelerini son günde dirilteceğim.”

IBRANILERE 12:2 Gözümüzü 
imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa’ya 
dikelim. O kendisini bekleyen sevinç 
uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme 
katlandı ve Tanrı’nın tahtının sağında 
oturdu.

Ayrıca bkz: 2. Krallar 18:4.

D04 Chức phận của Chúa Cứu Thế như là Vua.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

ÇÖLDE SAYIM 24:7 Kovalarından 
sular akacak, Tohumları bol suyla 
sulanacak. Kralları Agak’tan büyük 
olacak, Krallığı yüceltilecek.

8 Tanrı onları Mısır’dan çıkardı, 
O’nun yaban öküzü gibi gücü var. 
Düşmanı olan ulusları yiyip bitirecek, 
Kemiklerini parçalayacak, Oklarıyla 
onları deşecekler.

15 Sonra Balam şu bildiriyi iletti: “Beor 

oğlu Balam, Gözü açılmış olan,
16 Tanrı’nın sözlerini duyan, Yüceler 

Yücesi’nin bilgisine kavuşan, Her Şeye 
Gücü Yeten’in görümlerini gören, Yere 
kapanan, Tanrı’nın gözlerini açtığı kişi 
bildiriyor:

17 ‘Onu görüyorum, ama şimdilik değil, 
Ona bakıyorum, ama yakından değil. 
Yakup soyundan bir yıldız çıkacak, 
İsrail’den bir önder yükselecek. 
Moavlılar’ın alınlarını, Şetoğulları’nın 
başlarını ezecek.

18 Düşmanı olan Edom ele geçirilecek, 
Evet, Seir alınacak, Ama Israil 
güçlenecek.

19 Yakup soyundan gelen kişi önderlik 
edecek, Kentte sağ kalanları yok 
edecek.”

YARATILIŞ 49:10 Sahibi gelene 
kadar Krallık asası Yahuda’nın elinden 
çıkmayacak, Yönetim hep onun soyunda 
kalacak, Uluslar onun sözünü dinleyecek.

MEZMURLAR 110:2 RAB Siyon’dan 
uzatacak kudret asanı, Düşmanlarının 
ortasında egemenlik sür!

DANIEL 2:44 “Bu krallar döneminde 
Göklerin Tanrısı hiç yıkılmayacak, başka 
halkın eline geçmeyecek bir krallık kuracak. 
Bu krallık önceki krallıkları ezip yok edecek, 
kendisiyse sonsuza dek sürecek.

MATTA 2:1 İsa’nın Kral Hirodes* 
devrinde Yahudiye’nin Beytlehem Kenti’nde 
doğmasından sonra bazı yıldızbilimciler 
doğudan Yeruşalim’e* gelip şöyle dediler: 
“Yahudiler’in Kralı olarak doğan çocuk 
nerede? Doğuda O’nun yıldızını gördük ve 
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O’na tapınmaya geldik.”

1 KORINTOSLULARA 
15:24 Bundan sonra Mesih her yönetimi, 
her hükümranlığı, her gücü ortadan 
kaldırıp egemenliği Baba Tanrı’ya teslim 
ettiği zaman son gelmiş olacak.

25 Çünkü Tanrı bütün düşmanlarını ayakları 
altına serinceye dek O’nun egemenlik 
sürmesi gerekir.

FILIPILILERE 2:10 Öyle ki, İsa’nın 
adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer 
altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, 
Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için İsa Mesih’in 
Rab olduğunu açıkça söylesin.

IBRANILERE 1:8 Ama Oğul için 
şöyle diyor: “Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar 
boyunca kalıcıdır, Egemenliğinin asası 
adalet asasıdır.

9 Doğruluğu sevdin, kötülükten nefret 
ettin. Bunun için Tanrı, senin Tanrın, Seni 
sevinç yağıyla Arkadaşlarından daha çok 
meshetti*.”

VAHIY 19:16 Kaftanının ve kalçasının 
üzerinde şu ad yazılıydı:

VAHIY 22:16 “Ben İsa, kiliselerle* ilgili 
bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi 
gönderdim. Davut’un kökü ve soyu Ben’im, 
parlak sabah yıldızı Ben’im.”

Ayrıca bkz: #1; Çölde Sayım 24:4; Mezmurlar 18:43; Yuhanna 
1:49; Yahuda’nın 1:11; 2 Petrus’un 1:19; Vahiy 2:14; Vahiy 20.

B02 Chúa Cứu Thế là Con chiên của Chúa Cha.
I03 Của lễ thiêu đại diện cho công ơn của Chúa 

Cứu Thế - sự hiến dâng không ô uế - của lễ 
toàn thiêu.

ÇÖLDE SAYIM 28:3 Onlara de ki, 
‘RAB’be sunacağınız yakılan sunu 
şudur: Günlük yakmalık sunu* olarak 
her gün bir yaşında kusursuz iki erkek 
kuzu sunacaksınız.

4 Kuzunun birini sabah, öbürünü 
akşamüstü sunun.

5 Kuzuyla birlikte tahıl sunusu* olarak 
dörtte bir hin sıkma zeytinyağıyla 
yoğrulmuş onda bir efa ince un 
sunacaksınız.

6 Günlük yakmalık sunu, Sina Dağı’nda 
başlatılan, RAB’bi hoşnut eden koku 
olarak yakılan sunudur.

7 Kuzuyla birlikte dökmelik sunu olarak 
dörtte bir hin*fh* içki sunacaksınız. 
Dökmelik sunuyu RAB için kutsal yerde 
dökeceksiniz.

8 Öbür kuzuyu akşamüstü, yakılan sunu 
ve RAB’bi hoşnut eden koku olarak, 
sabahki gibi tahıl sunusu ve dökmelik 
sunuyla birlikte bana sunacaksınız.”

9 “’Şabat Günü* bir yaşında kusursuz iki 
erkek kuzuyla birlikte tahıl sunusu* 
olarak zeytinyağıyla yoğrulmuş onda iki 
efa ince un ve onun dökmelik sunusunu 
sunacaksınız.

10 Günlük yakmalık sunuyla* dökmelik 
sunusu dışında, her Şabat Günü 
sunulan yakmalık sunu budur.”

YEŞAYA 53:10 Ne var ki, RAB onun 
ezilmesini uygun gördü, Acı çekmesini 
istedi. Canını suç sunusu* olarak sunarsa 
Soyundan gelenleri görecek ve günleri 
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uzayacak. RAB’bin istemi onun aracılığıyla 
gerçekleşecek.

MATTA 27:51 O anda tapınaktaki perde* 
yukarıdan aşağıya yırtılarak ikiye bölündü. 
Yer sarsıldı, kayalar yarıldı.

LUKA 23:44 Öğleyin on iki sularında 
güneş karardı, üçe kadar bütün ülkenin 
üzerine karanlık çöktü. Tapınaktaki perde* 
ortasından yırtıldı.

YUHANNA 1:14 Söz, insan olup aramızda 
yaşadı. O’nun yüceliğini Baba’dan gelen, 
lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un 
yüceliğini gördük.

YUHANNA 1:29 Yahya ertesi gün İsa’nın 
kendisine doğru geldiğini görünce şöyle 
dedi: “İşte, dünyanın günahını ortadan 
kaldıran Tanrı Kuzusu!

IBRANILERE 7:25 Bu nedenle O’nun 
aracılığıyla Tanrı’ya yaklaşanları tümüyle 
kurtaracak güçtedir. Çünkü onlara aracılık 
etmek için hep yaşamaktadır.

26 Böyle bir başkâhinimiz -kutsal, suçsuz, 
lekesiz, günahkârlardan ayrılmış, göklerden 
daha yücelere çıkarılmış bir başkâhinimiz- 
olması uygundur.

27 O, öbür başkâhinler gibi her gün önce kendi 
günahları, sonra da halkın günahları için 
kurbanlar sunmak zorunda değildir. Çünkü 
kendini sunmakla bunu ilk ve son kez yaptı.

28 Kutsal Yasa, zayıflıkları olan insanları 
başkâhin atamaktadır. Ama Yasa’dan sonra 
gelen ant sözü, sonsuza dek yetkin kılınmış 
olan Oğul’u başkâhin atamıştır.

IBRANILERE 9:26 Öyle olsaydı, 
dünyanın kuruluşundan beri Mesih’in 

tekrar tekrar acı çekmesi gerekirdi. Oysa 
Mesih, kendisini bir kez kurban ederek 
günahı ortadan kaldırmak için çağların 
sonunda ortaya çıkmıştır.

IBRANILERE 10:1 Kutsal Yasa’da 
gelecek iyi şeylerin aslı yoktur, sadece 
gölgesi vardır. Bu nedenle Yasa, her yıl 
sürekli aynı kurbanları sunarak Tanrı’ya 
yaklaşanları asla yetkinliğe erdiremez.

2 Erdirebilseydi, kurban sunmaya son 
verilmez miydi? Çünkü tapınanlar bir 
kez günahlarından arındıktan sonra artık 
günahlılık duygusu kalmazdı.

3 Ancak o kurbanlar insanlara yıldan yıla 
günahlarını anımsatıyor.

4 Çünkü boğalarla tekelerin kanı günahları 
ortadan kaldıramaz.

5 Bunun için Mesih dünyaya gelirken şöyle 
diyor: “Kurban ve sunu istemedin, Ama 
bana bir beden hazırladın.

6 Yakmalık sunudan* ve günah sunusundan* 
Hoşnut olmadın.

7 O zaman şöyle dedim: ‘Kutsal Yazı 
tomarında Benim için yazıldığı gibi, Senin 
isteğini yapmak üzere, Ey Tanrı, işte 
geldim.’”

8 Mesih ilkin, “Kurban, sunu, yakmalık sunu, 
günah sunusu istemedin ve bunlardan 
hoşnut olmadın” dedi. Oysa bunlar Yasa’nın 
bir gereği olarak sunulur.

9 Sonra, “Senin isteğini yapmak üzere işte 
geldim” dedi. Yani ikinciyi geçerli kılmak 
için birinciyi ortadan kaldırıyor.

10 Tanrı’nın bu isteği uyarınca, İsa Mesih’in 
bedeninin ilk ve son kez sunulmasıyla 
kutsal kılındık.

1 PETRUS’UN 1:18 Biliyorsunuz ki, 
atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan 
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altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle 
değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran 
Mesih’in değerli kanının fidyesiyle 
kurtuldunuz.

20 Dünyanın kuruluşundan önce bilinen 
Mesih, çağların sonunda sizin yararınıza 
ortaya çıktı.

Ayrıca bkz: Mısır’dan Çıkış 29:41,42; Levililer 6:9,12; Levililer 
9:3; Levililer 12:6; Levililer 14:12,13,21,24,25; Levililer 17:3; 

Levililer 23:12; Çölde Sayım 6:12,14; Çölde Sayım 29:6,41-43; 
Hakimler 13:33; 2. Tarihler 2:4; Ezra 3:4,5; Nehemya 10:33; 

Mezmurlar 50:8; Mezmurlar 51:16-19; Yeşaya 56:7; Hezekiel 
43:27; Hezekiel 46:13-15; Yoel 2:14; Markos 15:38; Yuhanna 4:34; 

Romalılara 12:1; İbranilere 10:14; 1 Petrus’un 2:5.
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E12 Chúa Cứu Thế thi hành luật pháp của Chúa 
Cha.

YASA’NIN TEKRAR 11:18 “Bu sözlerimi 
aklınızda ve yüreğinizde tutun. Bir 
belirti olarak ellerinize bağlayın, alın 
sargısı olarak takın.

19 Onları çocuklarınıza öğretin. Evinizde 
otururken, yolda yürürken, yatarken, 
kalkarken onlardan söz edin.

20 Evlerinizin kapı sövelerine, 
kentlerinizin kapılarına yazın.

YEŞU 1:8 Yasa Kitabı’nda yazılanları 
dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine 
getirmek için gece gündüz onu düşün. 
O zaman başarılı olacak ve amacına 
ulaşacaksın.

MEZMURLAR 1:1 Ne mutlu o 
insana ki, kötülerin öğüdüyle yürümez, 
Günahkârların yolunda durmaz, Alaycıların 
arasında oturmaz.

2 Ancak zevkini RAB’bin Yasası’ndan alır Ve 
gece gündüz onun üzerinde derin derin 
düşünür.

MEZMURLAR 119:11 Aklımdan 
çıkarmam sözünü, Sana karşı günah 
işlememek için.

MEZMURLAR 119:97 Ne kadar severim 
yasanı! Bütün gün düşünürüm onun 
üzerinde.

98 Buyrukların beni düşmanlarımdan bilge 
kılar, Çünkü her zaman aklımdadır onlar.

99 Bütün öğretmenlerimden daha akıllıyım, 
Çünkü öğütlerin üzerinde düşünüyorum.

YEŞAYA 34:16 RAB’bin kitabını okuyup 
araştırın: Bunlardan hiçbiri eksik 

kalmayacak, eşten yoksun hiçbir hayvan 
olmayacak. Çünkü bu buyruk RAB’bin 
ağzından çıktı, Ruhu da onları toplayacak.

YEREMYA 8:9 Bilgeler utandırıldı, Yıldırılıp 
ele geçirildi. RAB’bin sözünü reddettiler. 
Nasıl bir bilgelikmiş onlarınki?

MATTA 22:29 İsa onlara, “Siz Kutsal 
Yazılar’ı ve Tanrı’nın gücünü bilmediğiniz 
için yanılıyorsunuz” diye karşılık verdi.

LUKA 16:29 “İbrahim, ‘Onlarda Musa’nın 
ve peygamberlerin sözleri var, onları 
dinlesinler’ dedi.

30 “Zengin adam, ‘Hayır, İbrahim baba, 
dinlemezler!’ dedi. ‘Ancak ölüler arasından 
biri onlara giderse, tövbe ederler.’

31 “İbrahim ona, ‘Eğer Musa ile peygamberleri 
dinlemezlerse, ölüler arasından biri dirilse 
bile ikna olmazlar’ dedi.”

YUHANNA 5:39 Kutsal Yazılar’ı 
araştırıyorsunuz. Çünkü bunlar aracılığıyla 
sonsuz yaşama sahip olduğunuzu 
sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu 
yazılardır!

RESULLERIN 17:11 Veriya’daki 
Yahudiler Selanik’tekilerden daha açık 
fikirliydi. Tanrı sözünü büyük ilgiyle 
karşılayarak her gün Kutsal Yazılar’ı 
inceliyor, öğretilenlerin doğru olup 
olmadığını araştırıyorlardı.

ROMALILARA 3:2 Her yönden çoktur. 
İlk olarak, Tanrı’nın sözleri Yahudiler’e 
emanet edilmiştir.

2 PETRUS’UN 1:19 Peygamberlerin 
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sözleri bizim için daha büyük kesinlik 
kazandı. Gün ağarıp sabah yıldızı 
yüreklerinizde doğuncaya dek, karanlık 
yerde ışık saçan çıraya benzeyen bu sözlere 
kulak verirseniz, iyi edersiniz.

20 Öncelikle şunu bilin ki, Kutsal Yazılar’daki 
hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel 
yorumu değildir.

21 Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan 
isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal Ruh 
tarafından yöneltilen insanlar Tanrı’nın 
sözlerini ilettiler.

VAHIY 1:3 Bu peygamberlik sözlerini 
okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine 
getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman 
yakındır.

Ayrıca bkz: Yasa’nın Tekrar 6:6-8; Mezmurlar 19:7-10; 
Efeslilere 6:17; Koloselilere 3:16; 1 Selaniklilere 5:27; 1 Petrus’un 

2:2.

B13 Quyền năng của Chúa Cứu Thế.
D02 Chức phận của Chúa Cứu Thế như là Nhà 

tiên tri.
D07 Chúa Cứu Thế sẽ là Đấng Trung Bảo.
     
YASA’NIN TEKRAR 18:15 Tanrınız RAB 

size aranızdan, kendi kardeşlerinizden 
benim gibi bir peygamber çıkaracak. 
Onu dinleyin.

16 Horev’de toplandığınız gün Tanrınız 
RAB’den şunu dilemiştiniz: ‘Bir daha ne 
Tanrımız RAB’bin sesini duyalım, ne de 
o büyük ateşi görelim, yoksa ölürüz.

17 RAB bana, ‘Söyledikleri doğrudur dedi.
18 ‘Onlara kardeşleri arasından senin gibi 

bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi 
onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine 
buyurduklarımın tümünü onlara 

bildirecek.
19 Adıma konuşan peygamberin 

ilettiği sözleri dinlemeyeni ben 
cezalandıracağım.

MATTA 17:5 Petrus daha konuşurken 
parlak bir bulut onlara gölge saldı. Buluttan 
gelen bir ses, “Sevgili Oğlum budur, O’ndan 
hoşnudum. O’nu dinleyin!” dedi.

MATTA 21:10 İsa Yeruşalim’e girdiği 
zaman bütün kent, “Bu kimdir?” diyerek 
çalkandı.

11 Kalabalıklar, “Bu, Celile’nin Nasıra 
Kenti’nden Peygamber İsa’dır” diyordu.

MARKOS 16:16 İman edip vaftiz olan 
kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm 
giyecek.

LUKA 7:13 Rab kadını görünce ona 
acıdı. Kadına, “Ağlama” dedi.

14 Yaklaşıp cenaze sedyesine dokununca 
sedyeyi taşıyanlar durdu. İsa, “Delikanlı” 
dedi, “Sana söylüyorum, kalk!”

15 Ölü doğrulup oturdu ve konuşmaya başladı. 
İsa onu annesine geri verdi.

16 Herkesi bir korku almıştı. “Aramızda büyük 
bir peygamber ortaya çıktı!” ve “Tanrı, 
halkının yardımına geldi!” diyerek Tanrı’yı 
yüceltmeye başladılar.

LUKA 9:18 Bir gün İsa tek başına 
dua ediyordu, öğrencileri de yanındaydı. 
İsa onlara, “Halk benim kim olduğumu 
söylüyor?” diye sordu.

19 Şöyle yanıtladılar: “Vaftizci Yahya 
diyorlar. Ama kimi İlyas, kimi de eski 
peygamberlerden biri dirilmiş, diyor.”

20 İsa onlara, “Siz ne dersiniz” dedi, “Sizce ben 
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kimim?” Petrus, “Sen Tanrı’nın Mesihi’sin*” 
yanıtını verdi.

LUKA 9:35 Buluttan gelen bir ses, “Bu 
benim Oğlum’dur, seçilmiş Olan’dır. O’nu 
dinleyin!” dedi.

LUKA 24:17 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.

YUHANNA 1:45 Filipus, Natanel’i bularak 
ona, “Musa’nın Kutsal Yasa’da hakkında 
yazdığı, peygamberlerin de sözünü ettiği 
kişiyi, Yusuf oğlu Nasıralı İsa’yı bulduk” 
dedi.

YUHANNA 4:19 Kadın, “Efendim, anlıyorum, 
sen bir peygambersin” dedi.

YUHANNA 4:25 Kadın İsa’ya, “Mesih denilen 
meshedilmiş* Olan’ın geleceğini biliyorum” 
dedi, “O gelince bize her şeyi bildirecek.”

26 İsa, “Seninle konuşan ben, O’yum” dedi.

YUHANNA 6:14 Halk, İsa’nın yaptığı 
mucizeyi görünce, “Gerçekten dünyaya 
gelecek olan peygamber budur” dedi.

YUHANNA 7:40 Halktan bazıları bu 
sözleri işitince, “Gerçekten beklediğimiz 
peygamber budur” dediler.

41 Bazıları da, “Bu Mesih’tir” diyorlardı. 
Başkaları ise, “Olamaz! Mesih Celile’den mi 
gelecek?” dediler.

42 “Kutsal Yazı’da, ‘Mesih, Davut’un soyundan, 
Davut’un yaşadığı Beytlehem Kenti’nden 
gelecek’ denmemiş midir?”

RESULLERIN 3:22 Musa şöyle 
demişti: ‘Tanrınız Rab size, kendi 
kardeşlerinizin arasından benim gibi 
bir peygamber çıkaracak. O’nun size 
söyleyeceği her sözü dinleyin.

23 O peygamberi dinlemeyen herkes Tanrı’nın 
halkından koparılıp yok edilecektir.’

24 “Samuel ve ondan sonra konuşan 
peygamberlerin hepsi bu günleri duyurdu.

25 Sizler peygamberlerin mirasçıları, 
Tanrı’nın atalarınızla yaptığı antlaşmanın 
mirasçılarısınız. Nitekim Tanrı İbrahim’e 
şöyle demişti: ‘Senin soyunun aracılığıyla 
yeryüzündeki bütün halklar kutsanacak.’

26 Tanrı, sizleri kötü yollarınızdan döndürüp 
kutsamak için Kulu’nu ortaya çıkarıp önce 
size gönderdi.”

RESULLERIN 7:37 İsrailoğulları’na, 
‘Tanrı size kendi kardeşlerinizin arasından 
benim gibi bir peygamber çıkaracak’ diyen 
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Musa odur.

IBRANILERE 2:2 Çünkü melekler 
aracılığıyla bildirilen söz geçerli olduysa, 
her suç ve her sözdinlemezlik hak ettiği 
karşılığı aldıysa, bu denli büyük kurtuluşu 
görmezlikten gelirsek nasıl kurtulabiliriz? 
Başlangıçta Rab tarafından bildirilen bu 
kurtuluş, Rab’bi dinlemiş olanlarca bize 
doğrulandı.

IBRANILERE 3:7 Bu nedenle, 
Kutsal Ruh’un dediği gibi, “Bugün 
O’nun sesini duyarsanız, Atalarınızın 
başkaldırdığı, Çölde O’nu sınadığı günkü 
gibi Yüreklerinizi nasırlaştırmayın.

Ayrıca bkz: İbranilere 1:1,2; İbranilere 3:2-7; İbranilere 10:26; 
İbranilere 12:25,26.

F11 Sự chịu khổ của Chúa Cứu Thế.

YASA’NIN TEKRAR 21:23 ölüyü gece ağaçta 
asılı bırakmamalısınız. O gün kesinlikle 
gömmelisiniz. Asılan kişi Tanrı 
tarafından lanetlenmiştir. Tanrınız 
RAB’bin mülk olarak size vereceği 
ülkeyi kirletmeyeceksiniz.

GALATYALILARA 3:13 İbrahim’e sağlanan 
kutsama Mesih İsa aracılığıyla uluslara 
sağlansın ve bizler vaat edilen Ruh’u imanla 
alalım diye, Mesih bizim için lanetlenerek 
bizi Yasa’nın lanetinden kurtardı. Çünkü, 
“Ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir” diye 
yazılmıştır.

E10 Chúa Cứu Thế cũng sẽ là Chúa Cứu Thế của 
các Dân tộc ngoài Do Thái.

YASA’NIN TEKRAR 33:3 Ya RAB, halkları 
gerçekten seversin, Bütün kutsallar 
elinin altındadır. Ayaklarına kapanır, 
Sözlerini dinlerler.

YUHANNA 3:16 “Çünkü Tanrı dünyayı o 
kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. 
Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri 
mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama 
kavuşsun.

YUHANNA 10:28 Onlara sonsuz yaşam 
veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç 
kimse elimden kapamaz.

29 Onları bana veren Babam her şeyden 
üstündür. Onları Baba’nın elinden kapmaya 
kimsenin gücü yetmez.

YUHANNA 17:12 Kendileriyle birlikte 
olduğum sürece, bana verdiğin kendi adınla 
onları esirgeyip korudum. Kutsal Yazı 
yerine gelsin diye, mahva giden adamdan 
başka içlerinden hiçbiri mahvolmadı.

YUHANNA 17:24 Baba, bana verdiklerinin 
de bulunduğum yerde benimle birlikte 
olmalarını ve benim yüceliğimi, bana 
verdiğin yüceliği görmelerini istiyorum. 
Çünkü dünyanın kuruluşundan önce sen 
beni sevdin.

1 SELANIKLILERE 1:6  Siz de büyük 
sıkıntılara karşın, Kutsal Ruh’un verdiği 
sevinçle Tanrı sözünü kabul ederek bizi ve 
Rab’bi örnek aldınız. 
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VAHIY 1:16 Sağ elinde yedi yıldız 
vardı. Ağzından iki ağızlı keskin bir kılıç 
uzanıyordu. Yüzü bütün gücüyle parlayan 
güneş gibiydi.

VAHIY 1:20 Sağ elimde gördüğün yedi 
yıldızla yedi altın kandilliğin sırrına gelince, 
yedi yıldız yedi kilisenin melekleri, yedi 
kandillikse yedi kilisedir.”

Ayrıca bkz: Mısır’dan Çıkış 19:5,6; Yasa’nın Tekrar 7:7-10; 1 
Samuel 2:9; Mezmurlar 31:23; Yeremya 31:3; Malaki 1:2; Luka 

10:39; Yuhanna 17:11-15; Romalılara 8:35-39; Romalılara 9:11-13; 
Efeslilere 2:4; Yuhanna 4:19; Yahuda’nın 1:1.
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A03 Chúa Cứu Thế là hậu duệ của David.

RUT 4:13 Böylece Boaz, Rut’u 
kendine eş olarak aldı ve onunla 
birleşti. RAB’bin kutsamasıyla gebe 
kalan Rut bir oğul doğurdu.

14 O zaman kadınlar Naomi’ye, “Bugün 
seni yakın akrabasız bırakmamış olan 
RAB’be övgüler olsun. Doğan çocuğun 
ünü Israil’de yayılsın” dediler.

17 Komşu kadınlar, “Naomi’nin bir oğlu 
oldu” diyerek çocuğa ad koydular; ona, 
Ovet adını verdiler. Ovet, Işay’ın babası; 
Işay ise Davut’un babasıdır.

21 Salmon Boaz’ın babası, Boaz Ovet’in 
babası,

22 Ovet Işay’ın babası, Işay da Davut’un 
babasıdır.

MATTA 1:5 Salmon, Rahav’dan doğan 
Boaz’ın babasıydı, Boaz, Rut’tan doğan 
Ovet’in babasıydı, Ovet İşay’ın babasıydı,

6 İşay Kral Davut’un babasıydı, Davut, 
Uriya’nın karısından doğan Süleyman’ın 
babasıydı,

MATTA 1:15 Elihut Elazar’ın babasıydı, 
Elazar Mattan’ın babasıydı, Mattan 
Yakup’un babasıydı,

16 Yakup Meryem’in kocası Yusuf’un 
babasıydı. Meryem’den Mesih* diye tanınan 
İsa doğdu.

17 Buna göre, İbrahim’den Davut’a kadar 
toplam on dört kuşak, Davut’tan Babil 
sürgününe kadar on dört kuşak, Babil 
sürgününden Mesih’e kadar on dört kuşak 
vardır.

ROMALILARA 11:26 Sonunda bütün 
İsrail kurtulacaktır. Yazılmış olduğu gibi: 
“Kurtarıcı Siyon’dan* gelecek, Yakup’un 
soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracak.

Ayrıca bkz: Levililer 25:25-29; Levililer 27:13-31; Eyüp 19:25; 
Mezmurlar 19:14; Mezmurlar 78:35; Yeşaya 41:14; Yeşaya 
44:6,24; Yeşaya 48:17; Yeşaya 49:7; Yeşaya 54:5,8; Yeşaya 

59:20; Yeşaya 60:16; Matta 1:1,3-17; Luka 3:23-38.
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H02 Các phán quyết trong tương lai bởi Chúa 
Cứu Thế.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

1 SAMUEL 2:10 RAB’be karşı gelenler 
paramparça olacak, RAB onlara karşı 
gökleri gürletecek, Bütün dünyayı 
yargılayacak, Kralını güçle donatacak, 
Meshettiği* kralın gücünü yükseltecek.”

MEZMURLAR 96:12 Bayram etsin kırlar 
ve üzerindekiler! O zaman RAB’bin önünde 
bütün orman ağaçları Sevinçle haykıracak. 
Çünkü O geliyor! Yeryüzünü yargılamaya 
geliyor. Dünyayı adaletle, Halkları kendi 
gerçeğiyle yönetecek.

MATTA 25:31 “İnsanoğlu* kendi görkemi 
içinde bütün melekleriyle birlikte gelince, 
görkemli tahtına oturacak.

32 Ulusların hepsi O’nun önünde toplanacak, 
O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban 
gibi, insanları birbirinden ayıracak.

ROMALILARA 14:10 Sen neden 
kardeşini yargılıyorsun? Ya sen, kardeşini 
neden küçümsüyorsun? Tanrı’nın yargı 
kürsüsü önüne hepimiz çıkacağız.

11 Yazılmış olduğu gibi: “Rab şöyle diyor: 
‘Varlığım hakkı için her diz önümde 
çökecek, Her dil Tanrı olduğumu açıkça 
söyleyecek.’”

12 Böylece her birimiz kendi adına Tanrı’ya 
hesap verecektir.

2 KORINTOSLULARA 5:10 Çünkü 
bedende yaşarken gerek iyi gerek kötü, 
yaptıklarımızın karşılığını almak için 
hepimiz Mesih’in yargı kürsüsü önüne 
çıkmak zorundayız.

VAHIY 20:11 Sonra büyük, beyaz bir 
taht ve tahtta oturanı gördüm. Yerle gök 
önünden kaçtılar, yok olup gittiler.

12 Tahtın önünde duran küçük büyük, ölüleri 
gördüm. Sonra kitaplar açıldı. Yaşam kitabı 
denen başka bir kitap daha açıldı. Ölüler 
kitaplarda yazılanlara bakılarak yaptıklarına 
göre yargılandı.

13 Deniz kendisinde olan ölüleri, ölüm ve 
ölüler diyarı da kendilerinde olan ölüleri 
teslim ettiler. Her biri yaptıklarına göre 
yargılandı.

14 Ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldı. İşte 
bu ateş gölü ikinci ölümdür.

15 Adı yaşam kitabına yazılmamış olanlar ateş 
gölüne atıldı.

Ayrıca bkz: #1; #6; Mezmurlar 2:2; Mezmurlar 20:6; 
Mezmurlar 45:7; Mezmurlar 89:17,24; Mezmurlar 92:9; Matta 

28:18; Luka 1:69; Resullerin 4:27; Resullerin 10:37.
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A03 Chúa Cứu Thế là hậu duệ của David.
B01 Chúa Cứu Thế là Con của Chúa Cha.
D04 Chức phận của Chúa Cứu Thế như là Vua.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
               
2 SAMUEL 7:12 Sen ölüp atalarına 

kavuşunca, senden sonra soyundan 
birini ortaya çıkarıp krallığını 
pekiştireceğim.

13 Adıma bir tapınak kuracak olan odur. 
Ben de onun krallığının tahtını sonsuza 
dek sürdüreceğim.

14 Ben ona baba olacağım, o da bana oğul 
olacak. Kötülük yapınca, onu insanların 
değneğiyle, insanların vuruşlarıyla yola 
getireceğim.

15 Ama senin önünden kaldırdığım 
Saul’dan esirgediğim sevgiyi hiçbir 
zaman esirgemeyeceğim.

16 Soyun ve krallığın sonsuza dek önümde 
duracak; tahtın sonsuza dek sürecektir.”

MEZMURLAR 89:26 ‘Babam sensin diye 
seslenecek bana, ‘Tanrım, kurtuluşumun 
kayası.

27 Ben de onu ilk oğlum, Dünyadaki kralların 
en yücesi kılacağım.

28 Sonsuza dek ona sevgi göstereceğim, 
Onunla yaptığım antlaşma hiç 
bozulmayacak.

29 Soyunu sonsuza dek, Tahtını gökler 
durduğu sürece sürdüreceğim.

MATTA 3:17 Göklerden gelen bir ses, 
“Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum” 
dedi.

LUKA 1:30 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.”

YUHANNA 1:14 Söz, insan olup aramızda 
yaşadı. O’nun yüceliğini Baba’dan gelen, 
lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un 
yüceliğini gördük.

18 Tanrı’yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. 
Baba’nın bağrında bulunan ve Tanrı olan 
biricik Oğul O’nu tanıttı.

IBRANILERE 1:1 Tanrı eski zamanlarda 
peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli 
yollardan atalarımıza seslendi.

2 Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve 
aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğlu’yla 
bize seslenmiştir.

3 Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, O’nun 
varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle 
her şeyi devam ettirir. Günahlardan 
arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde ulu 
Tanrı’nın sağında oturdu.

4 Meleklerden ne denli üstün bir adı miras 
aldıysa, onlardan o denli üstün oldu.

5 Çünkü Tanrı meleklerin herhangi birine, 
“Sen benim Oğlum’sun, Bugün ben sana 
Baba oldum” Ya da, “Ben O’na Baba 
olacağım, O da bana Oğul olacak”demiş 
midir?

6 Yine Tanrı ilk doğanı dünyaya gönderirken 
diyor ki, “Tanrı’nın bütün melekleri O’na 
tapınsın.”

7 Melekler için, “Kendi meleklerini rüzgar, 
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Hizmetkârlarını ateş alevi yapar” diyor.
8 Ama Oğul için şöyle diyor: “Ey Tanrı, 

tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır, 
Egemenliğinin asası adalet asasıdır.

1 YUHANNA’NIN 4:9 Tanrı biricik Oğlu 
aracılığıyla yaşayalım diye O’nu dünyaya 
gönderdi, böylece bizi sevdiğini gösterdi.

10 Tanrı’yı biz sevmiş değildik, ama O bizi 
sevdi ve Oğlu’nu günahlarımızı bağışlatan 
kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi 
budur.

VAHIY 11:15 Yedinci melek borazanını 
çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu: 
“Dünyanın egemenliği Rabbimiz’in 
ve Mesihi’nin oldu. O sonsuzlara dek 
egemenlik sürecek.”

Ayrıca bkz: #1; 1. Krallar 5:5; 1. Krallar 8:19; 1. Tarihler 17:11; 
Mezmurlar 72:17-19; Mezmurlar 89:36,37; Yeşaya 9:7; Yeremya 

23:5,6; Daniel 2:44; Daniel 7:14; Zekeriya 6:13; Matta 16:18; 
Yuhanna 12:34; Resullerin 13:34-37; 1 Petrus’un 2:5; Vahiy 20.

E12 Chúa Cứu Thế thi hành luật pháp của Chúa 
Cha.

2 SAMUEL 22:20 Beni huzura kavuşturdu, 
Kurtardı, çünkü benden hoşnut kaldı.

21 RAB doğruluğumun karşılığını verdi, 
Beni temiz ellerime göre ödüllendirdi.

22 Çünkü RAB’bin yolunda yürüdüm, 
Tanrım’dan uzaklaşarak kötülük 
yapmadım.

23 O’nun bütün ilkelerini göz önünde 
tuttum, Kurallarından ayrılmadım.

24 O’nun önünde kusursuzdum, Suç 
işlemekten sakındım.

25 Bu yüzden RAB beni doğruluğuma 
Ve gözünde pak yaşayışıma göre 

ödüllendirdi.

MEZMURLAR 1:2 Ancak zevkini 
RAB’bin Yasası’ndan alır Ve gece gündüz 
onun üzerinde derin derin düşünür.

MEZMURLAR 22:8 “Sırtını RAB’be 
dayadı, kurtarsın bakalım onu, Madem onu 
seviyor, yardım etsin!”

MEZMURLAR 40:7 O zaman şöyle 
dedim: “İşte geldim; Kutsal Yazı tomarında 
benim için yazılmıştır. Ey Tanrım, senin 
isteğini yapmaktan zevk alırım ben, Yasan 
yüreğimin derinliğindedir.”

YEŞAYA 42:1 “İşte kendisine destek 
olduğum, Gönlümün hoşnut olduğu 
seçtiğim kulum! Ruhum’u onun üzerine 
koydum. Adaleti uluslara ulaştıracak.

MATTA 3:17 Göklerden gelen bir ses, 
“Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum” 
dedi.

MATTA 17:5 Petrus daha konuşurken 
parlak bir bulut onlara gölge saldı. Buluttan 
gelen bir ses, “Sevgili Oğlum budur, O’ndan 
hoşnudum. O’nu dinleyin!” dedi.

YUHANNA 15:10 Eğer buyruklarımı yerine 
getirirseniz sevgimde kalırsınız, tıpkı benim 
de Babam’ın buyruklarını yerine getirdiğim 
ve sevgisinde kaldığım gibi...

YUHANNA 17:4 Yapmam için bana verdiğin 
işi tamamlamakla seni yeryüzünde 
yücelttim.

5 Baba, dünya var olmadan önce ben senin 
yanındayken sahip olduğum yücelikle şimdi 
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beni yanında yücelt.

ROMALILARA 10:4 Oysa her iman 
edenin aklanması için Mesih, Kutsal 
Yasa’nın sonudur.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 18:19-24; Mezmurlar 37:31; Mezmurlar 
119:13,30,102; Yuhanna 8:29; Yuhanna 13:31,32; Romalılara 

3:31; Romalılara 7:12; Romalılara 8:3,4; Galatyalılara 3:13,21; 
Galatyalılara 5:22,23.

B13 Quyền năng của Chúa Cứu Thế.
B21 Chúa Cứu Thế là Ánh sáng.
E09 Sự chính trực của Chúa Cứu Thế.

2 SAMUEL 23:1 Davut’un son sözleri 
şunlardır: “Işay oğlu Davut, Tanrı’nın 
yükselttiği adam, Yakup’un Tanrısı’nın 
meshettiği*, Israil’in sevilen ezgi 
okuyucusu şöyle diyor:

2 RAB’bin Ruhu benim aracılığımla 
konuşuyor, Sözü dilimin ucundadır.

3 İsrail’in Tanrısı konuştu, İsrail’in kayası 
bana dedi ki, ‘İnsanları doğrulukla Ve 
Tanrı korkusuyla yöneten kişi,

4 Bulutsuz bir sabah, Şafakta görünen 
gün ışığı gibidir, Parlaklığı yağmurdan 
sonra topraktan ot bitirir.

MEZMURLAR 72:6 Yeni biçilmiş 
çayıra düşen yağmur gibi, Toprağı sulayan 
bereketli yağmurlar gibi olsun!

7 Onun günlerinde doğruluk serpilip gelişsin, 
Ay ışıdığı sürece esenlik artsın!

8 Egemenlik sürsün denizden denize, 
Fırat’tan yeryüzünün ucuna dek!

MIKA 5:2 Ama sen, ey Beytlehem 
Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz 
olduğun halde, İsrail’i benim adıma 

yönetecek olan senden çıkacak. Onun 
kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına 
dayanır.

LUKA 1:76 Sen de, ey çocuk, Yüceler 
Yücesi’nin peygamberi diye anılacaksın. 
Rab’bin yollarını hazırlamak üzere önünden 
gidecek Ve O’nun halkına, Günahlarının 
bağışlanmasıyla kurtulacaklarını 
bildireceksin.

78 Çünkü Tanrımız’ın yüreği merhamet 
doludur. O’nun merhameti sayesinde, 
Yücelerden doğan Güneş, Karanlıkta ve 
ölümün gölgesinde yaşayanlara ışık saçmak 
Ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek 
üzere Yardımımıza gelecektir.”

YUHANNA 8:12 İsa yine halka seslenip 
şöyle dedi: “Ben dünyanın ışığıyım. Benim 
ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, 
yaşam ışığına sahip olur.”

YUHANNA 12:35 İsa, “Işık kısa bir süre daha 
aranızdadır” dedi. “Karanlıkta kalmamak 
için ışığınız varken yürüyün. Karanlıkta 
yürüyen nereye gittiğini bilmez.

36 Sizde ışık varken ışığa iman edin ki, ışık 
oğulları olasınız.” İsa bu sözleri söyledikten 
sonra uzaklaşıp onlardan gizlendi.

VAHIY 21:23 Aydınlanmak için kentin 
güneş ya da aya gereksinimi yoktur. Çünkü 
Tanrı’nın görkemi onu aydınlatıyor. Kuzu da 
onun çırasıdır.

Ayrıca bkz: #1; Yasa’nın Tekrar 32:4,30,31; Mezmurlar 2:6-8; 
Mezmurlar 72:6; Mezmurlar 89:35; Yeşaya 4:2; Yeşaya 60:1-

3,19,20; Hoşea 6:3; Mika 5:8; Yuhanna 1:6,7.

2 SAMUEL
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E01 Các loại chức vụ của Chúa Cứu Thế.

2. KRALLAR 1:6 Şöyle karşılık verdiler: 
“Yolda bir adamla karşılaştık. Bizededi 
ki, ‘Gidin, sizi gönderen krala RAB 
şöyle diyor deyin:Israil’de Tanrı yok mu 
ki Ekron ilahı Baalzevuv’a danışmak 
için haberciler gönderdin? Bu yüzden 
yattığın yataktan kalkamayacak, 
kesinlikle öleceksin!”

11 Bunun üzerine kral, Ilyas’a başka bir 
komutanla birlikte elli adam daha 
gönderdi. Komutan Ilyas’a, “Ey Tanrı 
adamı, kral hemen aşağı inmeni 
istiyor!” dedi.

12 Ilyas, “Eğer ben Tanrı adamıysam, 
göklerden ateş yağacak ve seninle 
birlikte elli adamını yok edecek!” diye 
karşılık verdi. O anda göklerden ateş 
yağdı, komutanla birlikte elli adamını 
yakıp yok etti.

LUKA 9:51 Göğe alınacağı gün 
yaklaşınca İsa, kararlı adımlarla Yeruşalim’e 
doğru yola çıktı.

52 Kendi önünden haberciler gönderdi. Bunlar, 
kendisi için hazırlık yapmak üzere gidip 
Samiriyeliler’e* ait bir köye girdiler.

53 Ama Samiriyeliler İsa’yı kabul etmediler. 
Çünkü Yeruşalim’e doğru gidiyordu.

54 Öğrencilerden Yakup’la Yuhanna bunu 
görünce, “Rab, bunları yok etmek için bir 
buyrukla gökten ateş yağdırmamızı ister 
misin?” dediler.

55 Ama İsa dönüp onları azarladı.
56 Sonra başka bir köye gittiler.

LUKA 24:46 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.

YUHANNA 3:17 Tanrı, Oğlu’nu dünyayı 
yargılamak için göndermedi, dünya O’nun 
aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi.

YUHANNA 12:47 Sözlerimi işitip de onlara 
uymayanı ben yargılamam. Çünkü ben 
dünyayı yargılamaya değil, dünyayı 
kurtarmaya geldim.

RESULLERIN 1:8 “Ama Kutsal 
Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. 
Yeruşalim’de, bütün Yahudiye ve 
Samiriye’de ve dünyanın dört bucağında 
benim tanıklarım olacaksınız.”

RESULLERIN 8:14 Yeruşalim’deki 
elçiler, Samiriye halkının, Tanrı’nın 
sözünü benimsediğini duyunca Petrus’la 
Yuhanna’yı onlara gönderdiler.

Ayrıca bkz: Süleyman’ın Özdeyişleri 9:8; Yeremya 23:13; Mika 
1:5; Matta 18:11; Matta 20:28; Luka 19:10; Yuhanna 4:4,9,40-42; 

Resullerin 9:31; 1 Timoteosa 1:15.

2. KRALLAR
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A03 Chúa Cứu Thế là hậu duệ của David.
D04 Chức phận của Chúa Cứu Thế như là Vua.
     
1. TARIHLER 17:11 “’Sen ölüp 

atalarına kavuşunca, senden sonra 
oğullarından birini ortaya çıkarıp 
krallığını pekiştireceğim.

MATTA 2:1 İsa’nın Kral Hirodes* 
devrinde Yahudiye’nin Beytlehem Kenti’nde 
doğmasından sonra bazı yıldızbilimciler 
doğudan Yeruşalim’e* gelip şöyle dediler: 
“Yahudiler’in Kralı olarak doğan çocuk 
nerede? Doğuda O’nun yıldızını gördük ve 
O’na tapınmaya geldik.”

RESULLERIN 13:36 “Davut, kendi 
kuşağında Tanrı’nın amacı uyarınca hizmet 
ettikten sonra gözlerini yaşama kapadı, 
ataları gibi gömüldü ve bedeni çürüyüp 
gitti.

37 Oysa Tanrı’nın dirilttiği Kişi’nin bedeni 
çürümedi.

ROMALILARA 1:2 Tanrı, Oğlu 
Rabbimiz İsa Mesih’le ilgili bu Müjde’yi 
peygamberleri aracılığıyla Kutsal Yazılar’da 
önceden vaat etti. Rabbimiz İsa Mesih 
beden açısından Davut’un soyundandır; 
kutsallık ruhu açısından ise ölümden 
dirilmekle Tanrı’nın Oğlu olduğu kudretle 
ilan edildi.

Ayrıca bkz: #1.

E17 Chúa Cứu Thế sẽ xây dựng một đền thờ 
cho Chúa Cha.

1. TARIHLER 17:12 Benim için 

tapınak kuracak olan odur. Ben de onun 
tahtını sonsuza dek sürdüreceğim.

YUHANNA 2:19 İsa şu yanıtı verdi: “Bu 
tapınağı yıkın, üç günde onu yeniden 
kuracağım.”

20 Yahudi yetkililer, “Bu tapınak kırk altı yılda 
yapıldı, sen onu üç günde mi kuracaksın?” 
dediler.

21 Ama İsa’nın sözünü ettiği tapınak kendi 
bedeniydi.

RESULLERIN 7:47 Oysa Tanrı için bir 
ev yapan Süleyman oldu.

48 “Ne var ki, en yüce Olan, elle yapılmış 
konutlarda oturmaz. Peygamberin belirttiği 
gibi, ‘Gök tahtım, Yeryüzü ayaklarımın 
taburesidir. Benim için nasıl bir ev 
yapacaksınız? Ya da, neresi dinleneceğim 
yer? Bütün bunları yapan elim değil mi? 
diyor Rab.’

KOLOSELILERE 2:9 Çünkü Tanrılığın 
bütün doluluğu bedence Mesih’te 
bulunuyor.

Ayrıca bkz: #1; Zekeriya 6:12,13.

A05 Mối quan hệ của Chúa Cứu Thế với Chúa 
Cha.

1. TARIHLER 17:13 Ben ona baba 
olacağım, o da bana oğul olacak. 
Senden önceki kraldan esirgediğim 
sevgiyi hiçbir zaman esirgemeyeceğim.

LUKA 9:35 Buluttan gelen bir ses, “Bu 
benim Oğlum’dur, seçilmiş Olan’dır. O’nu 
dinleyin!” dedi.

1. TARIHLER
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YUHANNA 3:3 İsa ona şu karşılığı 
verdi: “Sana doğrusunu söyleyeyim, bir 
kimse yeniden doğmadıkça Tanrı’nın 
Egemenliği’ni göremez.”

IBRANILERE 1:5 Çünkü Tanrı meleklerin 
herhangi birine, “Sen benim Oğlum’sun, 
Bugün ben sana Baba oldum” Ya da, “Ben 
O’na Baba olacağım, O da bana Oğul 
olacak”demiş midir?

Ayrıca bkz: #1; Mezmurlar 2:7,12.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

1. TARIHLER 17:14 Onu sonsuza 
dek tapınağımın ve krallığımın 
üzerine atayacağım; tahtı sonsuza dek 
sürecektir.”

LUKA 1:30 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.”

Ayrıca bkz: #1; İbranilere 3:6.

1. TARIHLER
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D08 Chúa Cứu Thế sẽ là Đấng Bảo Lãnh.

EYÜP 17:3 “Ey Tanrı, kefilim ol 
kendine karşı, Başka kim var bana 
güvence verecek?

SÜLEYMAN’IN ÖZDEYIŞLERI 11:15 
Yabancıya kefil olan mutlaka zarar görür, 
Kefaletten kaçınan güvenlik içinde yaşar.

SÜLEYMAN’IN ÖZDEYIŞLERI 17:18 
Sağduyudan yoksun kişi el sıkışıp Başkasına 
kefil olur.

SÜLEYMAN’IN ÖZDEYIŞLERI 
22:26 El sıkışıp Başkasının borcuna kefil 
olmaktan kaçın.

IBRANILERE 7:22 Böylece İsa daha iyi 
bir antlaşmanın kefili olmuştur.

Ayrıca bkz: Yeşaya 38:14; Yeremya 30:21,22.

 
D05 Chúa Cứu Thế sẽ là Đấng Cứu Chuộc.
E11 Chúa Cứu Thế sẽ ban sự sống đời đời.
G01 Sự phục sinh của Chúa Cứu Thế được tiên 

đoán.

EYÜP 19:25 Oysa ben kurtarıcımın 
yaşadığını, Sonunda yeryüzüne 
geleceğini biliyorum.

26 Derim yok olduktan sonra, Yeni 
bedenimle Tanrı’yı göreceğim.

27 O’nu kendim göreceğim, Kendi 
gözlerimle, başkası değil. Yüreğim 
bayılıyor bağrımda!

YEŞAYA 26:19 Ama senin ölülerin 
yaşayacak, Bedenleri dirilecek. Ey sizler, 

toprak altında yatanlar, Uyanın, ezgiler 
söyleyin. Çünkü senin çiyin sabah 
çiyine benzer, Toprak ölülerini yaşama 
kavuşturacak.

DANIEL 12:2 Yeryüzü toprağında 
uyuyanların birçoğu uyanacak: Kimisi 
sonsuz yaşama, kimisi utanca ve sonsuz 
iğrençliğe gönderilecek.

YUHANNA 5:28 Buna şaşmayın. Mezarda 
olanların hepsinin O’nun sesini işitecekleri 
saat geliyor.

ROMALILARA 8:13 Çünkü benliğe göre 
yaşarsanız öleceksiniz; ama bedenin kötü 
işlerini Ruh’la öldürürseniz yaşayacaksınız.

1 KORINTOSLULARA 15:22 Herkes 
nasıl Adem’de ölüyorsa, herkes Mesih’te 
yaşama kavuşacak.

23 Her biri sırası gelince dirilecek: İlk örnek 
olarak Mesih, sonra Mesih’in gelişinde 
Mesih’e ait olanlar.

VAHIY 1:18 Diri Olan Ben’im. 
Ölmüştüm, ama işte sonsuzluklar boyunca 
diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının 
anahtarları bendedir.

Ayrıca bkz: Eyüp 33:23,24; Mezmurlar 19:14; Yeşaya 54:5; 
Yeşaya 59:20,21; Hezekiel 37:7-10; Efeslilere 1:7; 2 Timoteosa 

4:8.

EYÜP
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B11 Sự vâng lời của Chúa Cứu Thế.
E12 Chúa Cứu Thế thi hành luật pháp của Chúa 

Cha.
G05 Chúa Cứu Thế sẽ sinh nhiều trái.

MEZMURLAR 1:1 Ne mutlu o 
insana ki, kötülerin öğüdüyle yürümez, 
Günahkârların yolunda durmaz, 
Alaycıların arasında oturmaz.

2 Ancak zevkini RAB’bin Yasası’ndan alır 
Ve gece gündüz onun üzerinde derin 
derin düşünür.

3 Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş 
ağaca benzer, Meyvesini mevsiminde 
verir, Yaprağı hiç solmaz. Yaptığı her işi 
başarır.

4 Kötüler böyle değil, Rüzgarın savurduğu 
saman çöpüne benzerler.

5 Bu yüzden yargılanınca aklanamaz, 
Doğrular topluluğunda yer bulamaz 
günahkârlar.

6 Çünkü RAB doğruların yolunu gözetir, 
Kötülerin yolu ise ölüme götürür.

MEZMURLAR 40:7 O zaman şöyle 
dedim: “İşte geldim; Kutsal Yazı tomarında 
benim için yazılmıştır. Ey Tanrım, senin 
isteğini yapmaktan zevk alırım ben, Yasan 
yüreğimin derinliğindedir.”

YEŞAYA 53:11 Canını feda ettiği için 
Gördükleriyle hoşnut olacak. RAB’bin 
doğru kulu, kendisini kabul eden 
birçoklarını aklayacak. Çünkü onların 
suçlarını o üstlendi.

YEREMYA 17:7 “Ne mutlu RAB’be güvenen 
insana, Güveni yalnız RAB olana!

8 Böylesi su kıyılarına dikilmiş ağaca benzer, 
Köklerini akarsulara salar. Sıcak gelince 

korkmaz, Yaprakları hep yeşildir. Kuraklık 
yılında kaygılanmaz, Meyve vermekten geri 
durmaz.”

YUHANNA 4:34 İsa, “Benim yemeğim, beni 
gönderenin isteğini yerine getirmek ve 
O’nun işini tamamlamaktır” dedi.

ROMALILARA 3:12 Hepsi saptı, Tümü 
yararsız oldu. İyilik eden yok, tek kişi bile!”

IBRANILERE 7:26 Böyle bir 
başkâhinimiz -kutsal, suçsuz, lekesiz, 
günahkârlardan ayrılmış, göklerden daha 
yücelere çıkarılmış bir başkâhinimiz- 
olması uygundur.

VAHIY 22:2 Kentin anayolunun 
ortasında akan ırmağın iki yanında on iki 
çeşit meyve üreten ve her ay meyvesini 
veren yaşam ağacı bulunuyordu. Ağacın 
yaprakları uluslara şifa vermek içindir.

Ayrıca bkz: Yaratılış 2:9; Yasa’nın Tekrar 11:18-20; Yeşu 1:8; 
Mezmurlar 37:30,31; Mezmurlar 104:34; Mezmurlar 112:1; 
Mezmurlar 119:11,15,16,24,47,97-99; Yeremya 31:33; Malaki 

3:17,18; Romalılara 7:22; İbranilere 8:10; Yuhanna 5:3.

F12 Chúa Cứu Thế sẽ gặp phải kháng cự.

MEZMURLAR 2:1 Nedir uluslar 
arasındaki bu kargaşa, Neden boş 
düzenler kurar bu halklar?

LUKA 18:32 O, öteki uluslara teslim 
edilecek. O’nunla alay edecek, O’na 
hakaret edecekler; üzerine tükürecek ve 
O’nu kamçılayıp öldürecekler. Ne var ki O, 
üçüncü gün dirilecek.”

MEZMURLAREN
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RESULLERIN 4:24 Arkadaşları 
bunu duyunca hep birlikte Tanrı’ya şöyle 
seslendiler: “Ey Efendimiz! Yeri göğü, denizi 
ve onların içindekilerin tümünü yaratan 
sensin.

25 Kutsal Ruh aracılığıyla kulun atamız 
Davut’un ağzından şöyle dedin: ‘Uluslar 
neden hiddetlendi, Halklar neden boş 
düzenler kurdu?

26 Dünyanın kralları saf bağladı, Hükümdarlar 
birleşti Rab’be ve Mesihi’ne karşı.’

27 “Gerçekten de Hirodes* ile Pontius Pilatus, 
bu kentte İsrail halkı ve öteki uluslarla 
birlikte senin meshettiğin* kutsal Kulun 
İsa’ya karşı bir araya geldiler. Senin kendi 
gücün ve isteğinle önceden kararlaştırdığın 
her şeyi gerçekleştirdiler.

VAHIY 17:14 Kuzu’ya karşı savaşacaklar, 
ama Kuzu onları yenecek. Çünkü Kuzu, 
rablerin Rabbi, kralların Kralı’dır. O’nunla 
birlikte olanlar, çağrılmış, seçilmiş ve O’na 
sadık kalmış olanlardır.”

Ayrıca bkz: #1; Mezmurlar 83:2-5; Matta 21:38; Yuhanna 11:50; 
Resullerin 5:33; Resullerin 16:22.

F12 Chúa Cứu Thế sẽ gặp phải kháng cự.

MEZMURLAR 2:2 Dünyanın 
kralları saf bağlıyor, Hükümdarlar 
birleşiyor RAB’be ve meshettiği* krala 
karşı.

3 “Koparalım onların kayışlarını” diyorlar, 
“Atalım üzerimizden bağlarını.”

LUKA 13:31 Tam o sırada bazı Ferisiler 
gelip İsa’ya, “Buradan ayrılıp başka yere git. 
Hirodes* seni öldürmek istiyor” dediler.

LUKA 19:14 “Ne var ki, ülkesinin halkı 
adamdan nefret ediyordu. Arkasından 
temsilciler göndererek, ‘Bu adamın 
üzerimize kral olmasını istemiyoruz’ diye 
haber ilettiler.

LUKA 23:11 Hirodes de askerleriyle 
birlikte O’nu aşağılayıp alay etti. O’na 
gösterişli bir kaftan giydirip Pilatus’a geri 
gönderdi.

12 Bu olaydan önce birbirine düşman olan 
Hirodes’le Pilatus, o gün dost oldular.

VAHIY 17:14 Kuzu’ya karşı savaşacaklar, 
ama Kuzu onları yenecek. Çünkü Kuzu, 
rablerin Rabbi, kralların Kralı’dır. O’nunla 
birlikte olanlar, çağrılmış, seçilmiş ve O’na 
sadık kalmış olanlardır.”

Ayrıca bkz: #1; Matta 2:16; Matta 25:59; Matta 27:1; Yuhanna 
1:41; Yuhanna 15:23; Resullerin 4:5-8; Resullerin 10:37; 

Resullerin 12:1-6; İbranilere 1:9; 1 Petrus’un 2:7.

H02 Các phán quyết trong tương lai bởi Chúa 
Cứu Thế.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 2:4 Göklerde oturan 
Rab gülüyor, Onlarla eğleniyor.

5 Sonra öfkeyle uyarıyor onları, Gazabıyla 
dehşete düşürüyor

6 Ve, “Ben kralımı Kutsal dağım Siyon’a 
oturttum” diyor.

MATTA 23:33 “Sizi yılanlar, engerekler 
soyu! Cehennem cezasından nasıl 
kaçacaksınız?

34 İşte bunun için size peygamberler, bilge 
kişiler ve din bilginleri gönderiyorum. 
Bunlardan kimini öldürecek, çarmıha 

MEZMURLAREN
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gereceksiniz. Kimini havralarınızda 
kamçılayacak, kentten kente 
kovalayacaksınız.

35 Böylelikle, doğru kişi olan Habil’in 
kanından, tapınakla sunak arasında 
öldürdüğünüz Berekya oğlu Zekeriya’nın 
kanına kadar, yeryüzünde akıtılan 
her doğru kişinin kanından sorumlu 
tutulacaksınız.

36 Size doğrusunu söyleyeyim, bunların 
hepsinden bu kuşak sorumlu tutulacaktır.

MATTA 28:18 İsa yanlarına gelip 
kendilerine şunları söyledi: “Gökte ve 
yeryüzünde bütün yetki bana verildi.

EFESLILERE 1:22 Her şeyi ayakları 
altına sererek O’na bağımlı kıldı. O’nu her 
şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye* 
verdi.

VAHIY 14:1 Sonra Kuzu’nun Siyon* 
Dağı’nda durduğunu gördüm. O’nunla 
birlikte 144 000 kişi vardı. Alınlarında 
kendisinin ve Babası’nın adları yazılıydı.

VAHIY 19:15 Ağzından ulusları vuracak 
keskin bir kılıç uzanıyor. Onları demir 
çomakla güdecek. Her Şeye Gücü Yeten 
Tanrı’nın ateşli gazabının şarabını üreten 
masarayı kendisi çiğneyecek.

VAHIY 1:16 Sağ elinde yedi yıldız 
vardı. Ağzından iki ağızlı keskin bir kılıç 
uzanıyordu. Yüzü bütün gücüyle parlayan 
güneş gibiydi.

Ayrıca bkz: #1; Mezmurlar 11:4; Mezmurlar 37:13; Mezmurlar 
50:16-22; Mezmurlar 59:8; Mezmurlar 115:3; Süleyman’ın 

Özdeyişleri 1:26; Yeşaya 40:22; Zekeriya 1:15; Luka 19:27,43,44; 
Resullerin 2:34,36; Resullerin 5:30,31; İbranilere 12:22,25; Vahiy 

14:1; Vahiy 19:15.

B01 Chúa Cứu Thế là Con của Chúa Cha.
B04 Các Thuộc tính thần thánh của Chúa Cứu 

Thế.

MEZMURLAR 2:7 RAB’bin 
bildirisini ilan edeceğim: Bana, “Sen 
benim oğlumsun” dedi, “Bugün ben sana 
baba oldum.

MATTA 3:17 Göklerden gelen bir ses, 
“Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum” 
dedi.

MATTA 25:31 “İnsanoğlu* kendi görkemi 
içinde bütün melekleriyle birlikte gelince, 
görkemli tahtına oturacak.

RESULLERIN 13:32 “Biz de size 
Müjde’yi duyuruyoruz: Tanrı İsa’yı 
diriltmekle, atalarımıza verdiği sözü, 
onların çocukları olan bizler için yerine 
getirmiştir. İkinci Mezmur’da da yazıldığı 
gibi: ‘Sen benim Oğlum’sun, Bugün ben 
sana Baba oldum.’

ROMALILARA 1:1 İsa Mesih’in kulu, 
Tanrı’nın Müjdesi’ni yaymak üzere seçilip 
elçi olmaya çağrılan ben Pavlus’tan selam!

2 Tanrı, Oğlu Rabbimiz İsa Mesih’le ilgili bu 
Müjde’yi peygamberleri aracılığıyla Kutsal 
Yazılar’da önceden vaat etti. Rabbimiz 
İsa Mesih beden açısından Davut’un 
soyundandır; kutsallık ruhu açısından ise 
ölümden dirilmekle Tanrı’nın Oğlu olduğu 
kudretle ilan edildi.

IBRANILERE 5:5 Nitekim Mesih 
de başkâhin olmak için kendi kendini 
yüceltmedi. O’na, “Sen benim Oğlum’sun, 
Bugün ben sana Baba oldum” diyen Tanrı 
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O’nu yüceltti.
6 Başka bir yerde de diyor ki, “Melkisedek 

düzeni uyarınca Sen sonsuza dek kâhinsin.”

Ayrıca bkz: Matta 16:16; Matta 17:5; Yuhanna 1:14,18; 
Romalılara 1:1,2; İbranilere 1:5,6.

E10 Chúa Cứu Thế cũng sẽ là Chúa Cứu Thế của 
các Dân tộc ngoài Do Thái.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 2:8 Dile benden, 
miras olarak sana ulusları, Mülk olarak 
yeryüzünün dört bucağını vereyim.

YUHANNA 17:1 İsa bunları söyledikten 
sonra, gözlerini gökyüzüne kaldırıp şöyle 
dedi: “Baba, saat geldi. Oğlun’u yücelt ki, 
Oğul da seni yüceltsin.

2 Çünkü sen O’na bütün insanlık üzerinde 
yetki verdin. Öyle ki, O’na verdiklerinin 
hepsine sonsuz yaşam versin.

3 Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve 
gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır.

4 Yapmam için bana verdiğin işi 
tamamlamakla seni yeryüzünde yücelttim.

5 Baba, dünya var olmadan önce ben senin 
yanındayken sahip olduğum yücelikle şimdi 
beni yanında yücelt.

VAHIY 14:1 Sonra Kuzu’nun Siyon* 
Dağı’nda durduğunu gördüm. O’nunla 
birlikte 144 000 kişi vardı. Alınlarında 
kendisinin ve Babası’nın adları yazılıydı.

VAHIY 19:15 Ağzından ulusları vuracak 
keskin bir kılıç uzanıyor. Onları demir 
çomakla güdecek. Her Şeye Gücü Yeten 
Tanrı’nın ateşli gazabının şarabını üreten 

masarayı kendisi çiğneyecek.

Ayrıca bkz: #1; #2; #4; Mezmurlar 22:17; Resullerin 20:21; 
Resullerin 26:17,19,20; Romalılara 16:26; 1 Selaniklilere 1:9; 

Vahiy 7:9-12; Vahiy 15:3.

H02 Các phán quyết trong tương lai bởi Chúa 
Cứu Thế.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 2:9 Demir çomakla 
kıracaksın onları, Çömlek gibi 
parçalayacaksın.”

VAHIY 2:26 Ben Babam’dan nasıl yetki 
aldımsa, galip gelene, yaptığım işleri 
sonuna dek sürdürene ulusların üzerinde 
yetki vereceğim. Demir çomakla güdecek 
onları, Çömlek gibi kırıp parçalayacaktır. 
Galip gelene sabah yıldızını da vereceğim.

VAHIY 12:5 Kadın bir oğul, bütün 
ulusları demir çomakla güdecek bir erkek 
çocuk doğurdu. Çocuk hemen alınıp 
Tanrı’ya, Tanrı’nın tahtına götürüldü.

Ayrıca bkz: #1; Mezmurlar 21:8,9; Mezmurlar 89:22; Yeşaya 
30:14; Yeşaya 60:12; Daniel 2:44.

H02 Các phán quyết trong tương lai bởi Chúa 
Cứu Thế.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 2:10 Ey krallar, akıllı 
olun! Ey dünya önderleri, ders alın!

11 RAB’be korkuyla hizmet edin, 
Titreyerek sevinin.

12 Oğulu öpün ki öfkelenmesin, Yoksa 
izlediğiniz yolda mahvolursunuz. Çünkü 
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öfkesi bir anda alevleniverir. Ne mutlu 
O’na sığınanlara!

YEŞAYA 60:1 “Kalk, parla; Çünkü Işığın 
geliyor, RAB’bin yüceliği üzerine doğuyor.

2 Dünyayı karanlık, halkları koyu karanlık 
örtüyor; Oysa RAB senin üzerine doğacak, 
Yüceliği üzerinde görünecek.

3 Uluslar senin Işığına, Krallar üzerine doğan 
aydınlığa gelecek.

4 “Başını kaldır da çevrene bir bak, Hepsi 
toplanmış sana geliyor. Oğulların uzaktan 
geliyor, Kızların kucakta taşınıyor.

5 Bunu görünce yüzün parlayacak, Yüreğin 
heyecandan hızlı hızlı çarpacak; Çünkü 
denizin zenginlikleri senin olacak, 
Ulusların serveti sana akacak.

YUHANNA 5:23 Öyle ki, herkes Baba’yı 
onurlandırdığı gibi Oğul’u onurlandırsın. 
Oğul’u onurlandırmayan, O’nu gönderen 
Baba’yı da onurlandırmaz.

2 SELANIKLILERE 1:6 Tanrı adil olanı 
yapacak: Size sıkıntı çektirenlere sıkıntı 
ile karşılık verecek, sıkıntı çeken sizleriyse 
bizimle birlikte rahata kavuşturacaktır. 
Bütün bunlar Rab İsa alev alev yanan ateş 
içinde güçlü melekleriyle gökten gelip 
göründüğü zaman olacak. Rabbimiz İsa, 
Tanrı’yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili 
Müjde’ye uymayanları cezalandıracak.

9 Böyleleri Rab’bin varlığından ve yüce 
gücünden uzak kalarak sonsuza dek 
mahvolma cezasına çarptırılacaklar. Bütün 
bunlar Rab’bin kendi kutsalları arasında 
yüceltilmek ve bütün imanlılarda hayranlık 
uyandırmak üzere geldiği gün olacak. 
Sizler ise iman edenlerdensiniz. Çünkü size 
ettiğimiz tanıklığa inandınız.

VAHIY 19:11 Bundan sonra göğün açılmış 
olduğunu, beyaz bir atın orada durduğunu 
gördüm. Binicisinin adı Sadık ve Gerçek’tir. 
Adaletle yargılar, savaşır.

12 Gözleri alev alev yanan ateş gibidir. Başında 
çok sayıda taç var. Üzerinde kendisinden 
başka kimsenin bilmediği bir ad yazılıdır.

13 Kana batırılmış bir kaftan giymişti. 
Tanrı’nın Sözü adıyla anılır.

14 Beyaz, temiz, ince ketene bürünmüş olan 
gökteki ordular, beyaz atlara binmiş O’nu 
izliyorlardı.

15 Ağzından ulusları vuracak keskin bir kılıç 
uzanıyor. Onları demir çomakla güdecek. 
Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’nın ateşli 
gazabının şarabını üreten masarayı kendisi 
çiğneyecek.

16 Kaftanının ve kalçasının üzerinde şu ad 
yazılıydı:

Ayrıca bkz: #1; #2; Mezmurlar 40:4; Mezmurlar 84:12; 
Mezmurlar 146:3-5; Süleyman’ın Özdeyişleri 16:20; Yeremya 

17:7; Romalılara 10:11; İbranilere 1:5; İbranilere 12:22,25,28,29; 1 
Petrus’un 2:6; 1 Petrus’un 1:21.

E25 húa Cứu Thế sẽ được tin tưởng và ca ngợi.

MEZMURLAR 8:1 Ey Egemenimiz 
RAB, Ne yüce adın var yeryüzünün 
tümünde! Gökyüzünü görkeminle 
kapladın.

2 Çocukların, hatta emziktekilerin sesiyle 
Set çektin hasımlarına, Düşmanı, öç 
alanı yok etmek için.

MATTA 11:25 İsa bundan sonra şöyle dedi: 
“Baba, yerin ve göğün Rabbi! Bu gerçekleri 
bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük 
çocuklara açtığın için sana şükrederim.

MATTA 21:15 Ne var ki, başkâhinlerle 

MEZMURLAREN



85

din bilginleri, O’nun yarattığı harikaları ve 
tapınakta, “Davut Oğlu’na hozana!” diye 
bağıran çocukları görünce öfkelendiler.

16 İsa’ya, “Bunların ne söylediğini duyuyor 
musun?” diye sordular. “Duyuyorum” dedi 
İsa. “Siz şu sözü hiç okumadınız mı? ‘Küçük 
çocukların ve emziktekilerin dudaklarından 
kendine övgüler döktürdün.’”

Ayrıca bkz: Luka 10:21; 1 Korintoslulara 1:27.

B07 Sự toàn năng của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 8:6 Ellerinin 
yapıtları üzerine onu egemen kıldın, 
Her şeyi ayaklarının altına serdin;

EFESLILERE 1:22 Her şeyi ayakları 
altına sererek O’na bağımlı kıldı. O’nu her 
şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye* 
verdi.

Ayrıca bkz: Matta 28:18; İbranilere 1:2; İbranilere 2:8.

A05 Mối quan hệ của Chúa Cứu Thế với Chúa 
Cha.

F01 Cái chết của Chúa Cứu Thế được tiên đoán.
G01 Sự phục sinh của Chúa Cứu Thế được tiên 

đoán.
     
MEZMURLAR 16:8 Gözümü RAB’den 

ayırmam, Sağımda durduğu için 
sarsılmam.

9 Bu nedenle içim sevinç dolu, yüreğim 
coşuyor, Bedenim güven içinde.

10 Çünkü sen beni ölüler diyarına terk 
etmezsin, Sadık kulunun çürümesine 
izin vermezsin.

11 Yaşam yolunu bana bildirirsin. Bol 
sevinç vardır senin huzurunda, Sağ 
elinden mutluluk eksilmez.

MEZMURLAR 49:15 Ama Tanrı beni 
Ölüler diyarının pençesinden kurtaracak Ve 
yanına alacak.

MEZMURLAR 71:20 Sen ki, bana birçok 
kötü sıkıntı gösterdin, Bana yeniden yaşam 
verecek, Beni toprağın derinliklerinden 
çıkaracaksın.

YEŞAYA 25:8 Ölümü sonsuza dek 
yutacak. Egemen RAB bütün yüzlerden 
gözyaşlarını silecek. Halkının utancını 
bütün yeryüzünden kaldıracak. Çünkü RAB 
böyle diyor.

RESULLERIN 2:25 O’nunla ilgili 
olarak Davut şöyle der: ‘Rab’bi her zaman 
önümde gördüm, Sağımda durduğu için 
sarsılmam.

26 Bu nedenle yüreğim mutlu, dilim 
sevinçlidir. Dahası, bedenim de umut içinde 
yaşayacak.

27 Çünkü sen canımı ölüler diyarına terk 
etmeyeceksin, Kutsalının çürümesine izin 
vermeyeceksin.

28 Yaşam yollarını bana bildirdin; Varlığınla 
beni sevinçle dolduracaksın.’

29 “Kardeşler, size açıkça söyleyebilirim ki, 
büyük atamız Davut öldü, gömüldü, mezarı 
da bugüne dek yanıbaşımızda duruyor.

30 Davut bir peygamberdi ve soyundan 
birini tahtına oturtacağına dair Tanrı’nın 
kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu.

31 Geleceği görerek Mesih’in* ölümden 
dirilişine ilişkin şunları söyledi: ‘O, ölüler 
diyarına terk edilmedi, bedeni çürümedi.’
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RESULLERIN 13:32 “Biz de size 
Müjde’yi duyuruyoruz: Tanrı İsa’yı 
diriltmekle, atalarımıza verdiği sözü, 
onların çocukları olan bizler için yerine 
getirmiştir. İkinci Mezmur’da da yazıldığı 
gibi: ‘Sen benim Oğlum’sun, Bugün ben 
sana Baba oldum.’

34 “Tanrı, O’nu asla çürümemek üzere 
ölümden dirilttiğini şu sözlerle belirtmiştir: 
‘Size, Davut’a söz verdiğim Kutsal ve 
güvenilir nimetleri vereceğim.’

35 “Bunun için başka bir yerde de şöyle der: 
‘Kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin.’

36 “Davut, kendi kuşağında Tanrı’nın amacı 
uyarınca hizmet ettikten sonra gözlerini 
yaşama kapadı, ataları gibi gömüldü ve 
bedeni çürüyüp gitti.

37 Oysa Tanrı’nın dirilttiği Kişi’nin bedeni 
çürümedi.

VAHIY 1:18 Diri Olan Ben’im. 
Ölmüştüm, ama işte sonsuzluklar boyunca 
diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının 
anahtarları bendedir.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 30:3; Mezmurlar 86:13; Yeşaya 26:19; 
Hoşea 6:2; Hoşea 13:14; Matta 27:52,53; Yuhanna 8:51-55; 

Resullerin 3:14,15; 1 Korintoslulara 15:20,26,42,54,55.

B18 Sự thiêng liêng, vẻ đẹp và vinh quang của 
Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 17:15 Ama ben 
doğruluk sayesinde yüzünü göreceğim 
senin, Uyanınca suretini görmeye 
doyacağım.

MATTA 25:31 “İnsanoğlu* kendi görkemi 
içinde bütün melekleriyle birlikte gelince, 
görkemli tahtına oturacak.

LUKA 9:26 Kim benden ve benim 
sözlerimden utanırsa, İnsanoğlu da 
kendisinin, Babası’nın ve kutsal meleklerin 
görkemi içinde geldiğinde o kişiden 
utanacaktır.

LUKA 9:32 Petrus ile yanındakilerin 
üzerine uyku çökmüştü. Ama uykuları 
iyice dağılınca İsa’nın görkemini ve yanında 
duran iki kişiyi gördüler.

33 Bunlar İsa’nın yanından ayrılırken 
Petrus İsa’ya, “Efendimiz” dedi, “Burada 
bulunmamız ne iyi oldu! Üç çardak 
kuralım: Biri sana, biri Musa’ya, biri de 
İlyas’a.” Aslında ne söylediğinin farkında 
değildi.

YUHANNA 1:14 Söz, insan olup aramızda 
yaşadı. O’nun yüceliğini Baba’dan gelen, 
lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un 
yüceliğini gördük.

YUHANNA 11:40 İsa ona, “Ben sana, ‘İman 
edersen Tanrı’nın yüceliğini göreceksin’ 
demedim mi?” dedi.

YUHANNA 17:22 Bana verdiğin yüceliği onlara 
verdim. Öyle ki, bizim bir olduğumuz gibi 
bir olsunlar.

23 Ben onlarda, sen bende olmak üzere tam 
bir birlik içinde bulunsunlar ki, dünya beni 
senin gönderdiğini, beni sevdiğin gibi onları 
da sevdiğini anlasın.

24 Baba, bana verdiklerinin de bulunduğum 
yerde benimle birlikte olmalarını ve 
benim yüceliğimi, bana verdiğin yüceliği 
görmelerini istiyorum. Çünkü dünyanın 
kuruluşundan önce sen beni sevdin.

RESULLERIN 7:55 Kutsal Ruh’la dolu 
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olan İstefanos ise, gözlerini göğe dikip 
Tanrı’nın görkemini ve Tanrı’nın sağında 
duran İsa’yı gördü.

ROMALILARA 8:18 Kanım şu ki, bu 
anın acıları, gözümüzün önüne serilecek 
yücelikle karşılaştırılmaya değmez.

1 KORINTOSLULARA 13:12 Şimdi her 
şeyi aynadaki silik görüntü gibi görüyoruz, 
ama o zaman yüz yüze görüşeceğiz. Şimdi 
bilgim sınırlıdır, ama o zaman bilindiğim 
gibi tam bileceğim.

2 KORINTOSLULARA 3:18 Ve biz 
hepimiz peçesiz yüzle Rab’bin yüceliğini 
görerek yücelik üstüne yücelikle O’na 
benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da 
Ruh olan Rab sayesinde oluyor.

1 YUHANNA’NIN 3:2 Sevgili 
kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı’nın 
çocuklarıyız, ama ne olacağımız henüz bize 
gösterilmedi. Ancak, Mesih göründüğü 
zaman O’na benzer olacağımızı biliyoruz. 
Çünkü O’nu olduğu gibi göreceğiz.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 104:31; Mezmurlar 138:5; Yeşaya 6:1-5; 
Yeşaya 24:14; Yeşaya 35:2; Yeşaya 40:5; Yeşaya 60:1; Yeşaya 

61:6; Hezekiel 3:23; Hezekiel 10:4; Habakkuk 2:14; Matta 8:38; 
Matta 19:28; Markos 8:38; Markos 13:26; Luka 19:38; Yuhanna 

12:41.

F11 Sự chịu khổ của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 18:4 Ölüm iplerine 
dolanmıştım, Yıkım selleri basmıştı 
beni,

5 Ölüler diyarının bağları sarmıştı, Ölüm 
tuzakları çıkmıştı karşıma.

6 Sıkıntı içinde RAB’be yakardım, 

Yardıma çağırdım Tanrım’ı. 
Tapınağından sesimi duydu, Haykırışım 
kulaklarına ulaştı.

MEZMURLAR 88:6 Beni çukurun 
dibine, Karanlıklara, derinliklere attın.

7 Öfken üzerime çöktü, Dalga dalga 
kızgınlığınla beni ezdin. *

MEZMURLAR 116:3 Ölüm iplerine 
dolaşmıştım, Ölüler diyarının kâbusu 
yakama yapışmıştı, Sıkıntıya, acıya 
gömülmüştüm.

MARKOS 14:33 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.”

LUKA 22:44 Derin bir acı içinde olan İsa 
daha hararetle dua etti. Teri, toprağa düşen 
kan damlalarını andırıyordu.

IBRANILERE 5:7 Mesih, yeryüzünde 
olduğu günlerde kendisini ölümden 
kurtaracak güçte olan Tanrı’ya büyük feryat 
ve gözyaşlarıyla dua etti, yakardı ve Tanrı 
korkusu nedeniyle işitildi.
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B11 Sự vâng lời của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 18:21 Çünkü RAB’bin 
yolunda yürüdüm, Tanrım’dan 
uzaklaşarak kötülük yapmadım.

22 O’nun bütün ilkelerini göz önünde 
tuttum, Kurallarından ayrılmadım.

23 O’nun gözünde kusursuzdum, Suç 
işlemekten sakındım.

24 Bu yüzden RAB beni doğruluğuma 
Ve gözünde pak olan ellerime göre 
ödüllendirdi.

LUKA 23:4 Pilatus, başkâhinlerle halka, 
“Bu adamda hiçbir suç görmüyorum” dedi.

LUKA 23:13 Pilatus, başkâhinleri, 
yöneticileri ve halkı toplayarak onlara, 
“Siz bu adamı bana, halkı saptırıyor diye 
getirdiniz” dedi. “Oysa ben bu adamı sizin 
önünüzde sorguya çektim ve kendisinde 
öne sürdüğünüz suçlardan hiçbirini 
bulmadım.

LUKA 23:22 Pilatus üçüncü kez, “Bu 
adam ne kötülük yaptı ki?” dedi. “Ölüm 
cezasını gerektirecek hiçbir suç bulmadım 
O’nda. Bu nedenle O’nu dövdürüp 
salıvereceğim.”

IBRANILERE 7:26 Böyle bir 
başkâhinimiz -kutsal, suçsuz, lekesiz, 
günahkârlardan ayrılmış, göklerden daha 
yücelere çıkarılmış bir başkâhinimiz- 
olması uygundur.

Ayrıca bkz: Mısır’dan Çıkış 23:21; Mezmurlar 1:2; Mezmurlar 
37:31; Mezmurlar 40:7; Mezmurlar 119:1,44,51,97,102; Yeremya 

31:33; Hezekiel 36:27; Yuhanna 18:38; Yuhanna 19:4,6.

A05 Mối quan hệ của Chúa Cứu Thế với Chúa 
Cha.

E13 Thiên Chúa xác nhận chức vụ của Chúa 
Cứu Thế.

MEZMURLAR 20:4 Gönlünce versin 
sana, Bütün tasarılarını gerçekleştirsin!

5 O zaman zaferini sevinç çığlıklarıyla 
kutlayacağız, Tanrımız’ın adıyla 
sancaklarımızı dikeceğiz. RAB senin 
bütün dileklerini yerine getirsin.

6 Şimdi anladım ki, RAB meshettiği* kralı 
kurtarıyor, Sağ elinin kurtarıcı gücüyle 
Kutsal göklerinden ona yanıt veriyor.

MEZMURLAR 132:17 Burada Davut 
soyundan güçlü bir kral çıkaracağım, 
Meshettiğim kralın soyunu Işık olarak 
sürdüreceğim.

18 Düşmanlarını utanca bürüyeceğim, Ama 
onun başındaki taç parıldayacak.”

YUHANNA 11:42 Beni her zaman işittiğini 
biliyordum. Ama bunu, çevrede duran halk 
için, beni senin gönderdiğine iman etsinler 
diye söyledim.”

YUHANNA 17:1 İsa bunları söyledikten 
sonra, gözlerini gökyüzüne kaldırıp şöyle 
dedi: “Baba, saat geldi. Oğlun’u yücelt ki, 
Oğul da seni yüceltsin.

2 Çünkü sen O’na bütün insanlık üzerinde 
yetki verdin. Öyle ki, O’na verdiklerinin 
hepsine sonsuz yaşam versin.

3 Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve 
gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır.

4 Yapmam için bana verdiğin işi 
tamamlamakla seni yeryüzünde yücelttim.

5 Baba, dünya var olmadan önce ben senin 
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yanındayken sahip olduğum yücelikle şimdi 
beni yanında yücelt.

RESULLERIN 2:36 “Böylelikle bütün 
İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin: Tanrı, 
sizin çarmıha gerdiğiniz İsa’yı hem Rab 
hem Mesih yapmıştır.”

RESULLERIN 5:31 İsrail’e, 
günahlarından tövbe etme ve bağışlanma 
fırsatını vermek için Tanrı O’nu Önder ve 
Kurtarıcı olarak kendi sağına yükseltti.

IBRANILERE 5:7 Mesih, yeryüzünde 
olduğu günlerde kendisini ölümden 
kurtaracak güçte olan Tanrı’ya büyük feryat 
ve gözyaşlarıyla dua etti, yakardı ve Tanrı 
korkusu nedeniyle işitildi.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 13:5; Mezmurlar 18:35,50; Mezmurlar 
28:8; Yeşaya 57:15; Matta 6:9; Yuhanna 9:31; Resullerin 2:33.

A04 Chúa Cứu Thế tồn tại từ cõi đời đời.
     
MEZMURLAR 21:4 Senden yaşam 

istedi, verdin ona: Uzun, sonsuz bir 
ömür.

YEŞAYA 53:10 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.

MATTA 28:5 Melek kadınlara şöyle 
seslendi: “Korkmayın! Çarmıha gerilen 
İsa’yı aradığınızı biliyorum.

6 O burada yok; söylemiş olduğu gibi dirildi. 

Gelin, O’nun yattığı yeri görün.

YUHANNA 11:25 İsa ona, “Diriliş ve yaşam 
Ben’im” dedi. “Bana iman eden kişi ölse de 
yaşayacaktır.

VAHIY 1:18 Diri Olan Ben’im. 
Ölmüştüm, ama işte sonsuzluklar boyunca 
diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının 
anahtarları bendedir.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 16:10,11; Mezmurlar 91:16.

B14 Chúa Cứu Thế làm nên vinh quang của 
Chúa Cha.

B18 Sự thiêng liêng, vẻ đẹp và vinh quang của 
Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 21:5 Sağladığın 
zaferle büyük yüceliğe erişti, Onu 
görkem ve büyüklükle donattın.

YUHANNA 13:31 Yahuda dışarı çıkınca İsa, 
“İnsanoğlu* şimdi yüceltildi” dedi. “Tanrı da 
O’nda yüceltildi.

32 Tanrı O’nda yüceltildiğine göre, Tanrı da 
O’nu kendinde yüceltecek. Hem de hemen 
yüceltecektir.

YUHANNA 17:1 İsa bunları söyledikten 
sonra, gözlerini gökyüzüne kaldırıp şöyle 
dedi: “Baba, saat geldi. Oğlun’u yücelt ki, 
Oğul da seni yüceltsin.

2 Çünkü sen O’na bütün insanlık üzerinde 
yetki verdin. Öyle ki, O’na verdiklerinin 
hepsine sonsuz yaşam versin.

3 Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve 
gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır.

4 Yapmam için bana verdiğin işi 
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tamamlamakla seni yeryüzünde yücelttim.
5 Baba, dünya var olmadan önce ben senin 

yanındayken sahip olduğum yücelikle şimdi 
beni yanında yücelt.

FILIPILILERE 2:9 Bunun için de 
Tanrı O’nu pek çok yükseltti ve O’na her 
adın üstünde olan adı bağışladı.

10 Öyle ki, İsa’nın adı anıldığında gökteki, 
yerdeki ve yer altındakilerin hepsi 
diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı’nın 
yüceltilmesi için İsa Mesih’in Rab olduğunu 
açıkça söylesin.

IBRANILERE 8:1 Söylediklerimizin 
özü şudur: Göklerde, Yüce Olan’ın tahtının 
sağında oturan, kutsal yerde, insanın değil, 
Rab’bin kurduğu asıl tapınma çadırında 
görev yapan böyle bir başkâhinimiz vardır.

VAHIY 5:13 Ardından gökte, 
yeryüzünde, yer altında ve denizlerdeki 
bütün yaratıkların, bunlardaki bütün 
varlıkların şöyle dediğini işittim: “Övgü, 
saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek Tahtta 
oturanın ve Kuzu’nun olsun!”

Ayrıca bkz: #2; Matta 28:18; Yuhanna 17:22; Efeslilere 
1:18,21,22; 1 Petrus’un 3:22.

E16 Chúa Cứu Thế sẽ ban phước cho con dân 
của Ngài.

MEZMURLAR 21:6 Üzerine sürekli 
bereket yağdırdın, Varlığınla onu 
sevince boğdun.

7 Çünkü kral RAB’be güvenir, Yüceler 
Yücesi’nin sevgisi sayesinde sarsılmaz.

RESULLERIN 3:26 Tanrı, sizleri kötü 
yollarınızdan döndürüp kutsamak için 
Kulu’nu ortaya çıkarıp önce size gönderdi.”

GALATYALILARA 3:9 Böylece iman 
edenler, iman etmiş olan İbrahim’le birlikte 
kutsanırlar.

GALATYALILARA 3:13 İbrahim’e sağlanan 
kutsama Mesih İsa aracılığıyla uluslara 
sağlansın ve bizler vaat edilen Ruh’u imanla 
alalım diye, Mesih bizim için lanetlenerek 
bizi Yasa’nın lanetinden kurtardı. Çünkü, 
“Ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir” diye 
yazılmıştır.

EFESLILERE 1:3 Bizi Mesih’te her ruhsal 
kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan 
Rabbimiz İsa Mesih’in Babası Tanrı’ya 
övgüler olsun.

IBRANILERE 2:13 Yine, “Ben O’na 
güveneceğim” ve yine, “İşte ben ve Tanrı’nın 
bana verdiği çocuklar” diyor.

Ayrıca bkz: #1; Yaratılış 12:2; Mezmurlar 16:8,11; Mezmurlar 
18:2; Mezmurlar 63:2-5; Mezmurlar 91:2,9.

F01 Cái chết của Chúa Cứu Thế được tiên đoán.
F08 Các chi tiết của cái chết của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 22:1 Tanrım, Tanrım, 
beni neden terk ettin? Niçin bana 
yardım etmekten, Haykırışıma kulak 
vermekten uzak duruyorsun?

2 Ey Tanrım, gündüz sesleniyorum, yanıt 
vermiyorsun, Gece sesleniyorum, yine 
rahat yok bana.

MATTA 27:45 Öğleyin on ikiden üçe kadar 
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bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü.
46 Saat* üçe doğru İsa yüksek sesle, “Eli, Eli, 

lema şevaktani?” yani, “Tanrım, Tanrım, 
beni neden terk ettin?” diye bağırdı.

LUKA 22:41 Onlardan bir taş atımı kadar 
uzaklaştı ve diz çökerek şöyle dua etti: 
“Baba, senin isteğine uygunsa, bu kâseyi* 
benden uzaklaştır. Yine de benim değil, 
senin istediğin olsun.”

43 Gökten bir melek İsa’ya görünerek O’nu 
güçlendirdi.

44 Derin bir acı içinde olan İsa daha 
hararetle dua etti. Teri, toprağa düşen kan 
damlalarını andırıyordu.

45 İsa duadan kalkıp öğrencilerin yanına 
dönünce onları üzüntüden uyumuş buldu.

46 Onlara, “Niçin uyuyorsunuz?” dedi. “Kalkıp 
dua edin ki ayartılmayasınız.”

IBRANILERE 5:7 Mesih, yeryüzünde 
olduğu günlerde kendisini ölümden 
kurtaracak güçte olan Tanrı’ya büyük feryat 
ve gözyaşlarıyla dua etti, yakardı ve Tanrı 
korkusu nedeniyle işitildi.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 22:11; Mezmurlar 32:3,4; Mezmurlar 
38:8; Matta 26:39; Markos 15:34; Luka 24:44.

F08 Các chi tiết của cái chết của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 22:6 Ama ben insan 
değil, toprak kurduyum, Insanlar beni 
küçümsüyor, halk hor görüyor.

YEŞAYA 53:3 İnsanlarca hor görüldü, 
Yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı, 
hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz 
çevirdiği biri gibi hor görüldü, Ona değer 

vermedik.

MATTA 12:24 Ferisiler bunu duyunca, 
“Bu adam cinleri, ancak cinlerin önderi 
Baalzevul’un* gücüyle kovuyor” dediler.

MATTA 27:28 O’nu soyup üzerine kırmızı 
bir kaftan geçirdiler.

MARKOS 9:12 O da onlara şöyle dedi: 
“Gerçekten de önce İlyas gelir ve her şeyi 
yeniden düzene koyar. Ama nasıl oluyor 
da İnsanoğlu’nun çok acı çekeceği ve hiçe 
sayılacağı yazılmıştır?

LUKA 23:38 Başının üzerinde şu yafta 
vardı: YAHUDİLER’İN KRALI BUDUR

39 Çarmıha asılan suçlulardan biri, “Sen Mesih 
değil misin? Haydi, kendini de bizi de 
kurtar!” diye küfür etti.

YUHANNA 7:20 Kalabalık, “Cin çarpmış 
seni!” dedi. “Seni öldürmek isteyen kim?”

YUHANNA 7:47 Ferisiler, “Yoksa siz de mi 
aldandınız?” dediler.

48 “Önderlerden ya da Ferisiler’den O’na iman 
eden oldu mu hiç?

49 Kutsal Yasa’yı bilmeyen bu halk lanetlidir.”

Ayrıca bkz: Mezmurlar 31:11; Mezmurlar 44:13; Mezmurlar 
69:7-12,19,20; Mezmurlar 88:8; Mezmurlar 89:41; Mezmurlar 
109:25; Yeşaya 37:22; Yeşaya 49:7; Ağıtlar 3:30; İbranilere 13:12.

F08 Các chi tiết của cái chết của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 22:7 Beni gören 
herkes alay ediyor, Sırıtıp baş sallayarak 
diyorlar ki,
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MATTA 27:29 Dikenlerden bir taç örüp 
başına koydular, sağ eline de bir kamış 
tutturdular. Önünde diz çöküp, “Selam, ey 
Yahudiler’in Kralı!” diyerek O’nunla alay 
ettiler.

MATTA 27:39 Oradan geçenler başlarını 
sallayıp İsa’ya sövüyor, “Hani sen tapınağı 
yıkıp üç günde yeniden kuracaktın? 
Haydi, kurtar kendini! Tanrı’nın Oğlu’ysan 
çarmıhtan in!” diyorlardı.

LUKA 16:14 Parayı seven Ferisiler bütün 
bu sözleri duyunca İsa’yla alay etmeye 
başladılar.

LUKA 23:11 Hirodes de askerleriyle 
birlikte O’nu aşağılayıp alay etti. O’na 
gösterişli bir kaftan giydirip Pilatus’a geri 
gönderdi.

LUKA 23:35 Halk orada durmuş, olanları 
seyrediyordu. Yöneticiler İsa’yla alay 
ederek, “Başkalarını kurtardı; eğer Tanrı’nın 
Mesihi*, Tanrı’nın seçtiği O ise, kendini de 
kurtarsın” diyorlardı.

36 Askerler de yaklaşıp İsa’yla eğlendiler. 
O’na ekşi şarap sunarak, “Sen Yahudiler’in 
Kralı’ysan, kurtar kendini!” dediler.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 109:25; Yeşaya 37:22,23; Yeşaya 57:4; 
Markos 15:20,29; Luka 23:21-23.

F08 Các chi tiết của cái chết của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 22:8 “Sırtını RAB’be 
dayadı, kurtarsın bakalım onu, Madem 
onu seviyor, yardım etsin!”

MATTA 27:41 Başkâhinler, din bilginleri 
ve ileri gelenler de aynı şekilde O’nunla 
alay ederek, “Başkalarını kurtardı, kendini 
kurtaramıyor” diyorlardı. “İsrail’in Kralı 
imiş! Şimdi çarmıhtan aşağı insin de O’na 
iman edelim.

43 Tanrı’ya güveniyordu; Tanrı O’nu seviyorsa, 
kurtarsın bakalım! Çünkü, ‘Ben Tanrı’nın 
Oğlu’yum’ demişti.”

2 KORINTOSLULARA 13:4 
Güçsüzlük içinde çarmıha gerildiği halde, 
şimdi Tanrı’nın gücüyle yaşıyor. Biz de 
O’nda güçsüz olduğumuz halde, Tanrı’nın 
gücü sayesinde O’nunla birlikte sizin 
yararınıza yaşayacağız.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 42:10; Markos 15:29,31,32; Luka 23:35.

F08 Các chi tiết của cái chết của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 22:9 Oysa beni ana 
rahminden çıkaran, Ana kucağındayken 
sana güvenmeyi öğreten sensin.

10 Doğuşumdan beri sana teslim edildim, 
Ana rahminden beri Tanrım sensin.

LUKA 2:40 Çocuk büyüyor, güçleniyor 
ve bilgelikte yetkinleşiyordu. Tanrı’nın lütfu 
O’nun üzerindeydi.

VAHIY 12:4 Kuyruğuyla gökteki 
yıldızların üçte birini sürükleyip yeryüzüne 
attı. Sonra doğum yapmak üzere olan 
kadının önünde durdu; kadın doğurur 
doğurmaz Ejderha çocuğu yutacaktı.

5 Kadın bir oğul, bütün ulusları demir 
çomakla güdecek bir erkek çocuk doğurdu. 
Çocuk hemen alınıp Tanrı’ya, Tanrı’nın 
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tahtına götürüldü.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 71:6,17; Yeşaya 7:14,15; Yeşaya 49:1,2; 
Luka 1:30-33; Luka 2:52.

F08 Các chi tiết của cái chết của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 22:11 Benden uzak 
durma! Çünkü sıkıntı yanıbaşımda, 
Yardım edecek kimse yok.

MATTA 26:31 Bu arada İsa öğrencilerine, 
“Bu gece hepiniz benden ötürü sendeleyip 
düşeceksiniz” dedi. “Çünkü şöyle 
yazılmıştır: ‘Çobanı vuracağım, Sürüdeki 
koyunlar darmadağın olacak.’

MATTA 26:56 Ama bütün bunlar, 
peygamberlerin yazdıkları yerine gelsin diye 
oldu.” O zaman öğrencilerin hepsi O’nu 
bırakıp kaçtı.

MATTA 26:72 Petrus ant içerek, “Ben o 
adamı tanımıyorum” diye yine inkâr etti.

73 Orada duranlar az sonra Petrus’a yaklaşıp, 
“Gerçekten sen de onlardansın. Konuşman 
seni ele veriyor” dediler.

74 Petrus kendine lanet okuyup ant içerek, 
“O adamı tanımıyorum!” dedi. Tam o anda 
horoz öttü.

YUHANNA 16:32 “İşte, hepinizin evlerinize 
gitmek üzere dağılacağınız ve beni yalnız 
bırakacağınız saat geliyor, geldi bile. 
Ama ben yalnız değilim, Baba benimle 
birliktedir.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 10:1; Mezmurlar 38:21; Mezmurlar 
59:1,2; Mezmurlar 71:12; Matta 26:31-56.

F08 Các chi tiết của cái chết của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 22:12 Boğalar kuşatıyor 
beni, Azgın Başan boğaları sarıyor 
çevremi.

13 Kükreyerek avını parçalayan aslanlar 
gibi Ağızlarını açıyorlar bana.

MATTA 26:3 Bu sırada başkâhinlerle 
halkın ileri gelenleri, Kayafa adındaki 
başkâhinin sarayında toplandılar.

4 İsa’yı hileyle tutuklayıp öldürmek için 
düzen kurdular.

MATTA 26:59 Başkâhinlerle Yüksek 
Kurul’un* öteki üyeleri, İsa’yı ölüm cezasına 
çarptırmak için kendisine karşı yalancı 
tanıklar arıyorlardı.

60 Ortaya birçok yalancı tanık çıktığı halde, 
aradıklarını bulamadılar. Sonunda ortaya 
çıkan iki kişi şöyle dedi: “Bu adam, ‘Ben 
Tanrı’nın Tapınağı’nı yıkıp üç günde 
yeniden kurabilirim’ dedi.”

62 Başkâhin ayağa kalkıp İsa’ya, “Hiç yanıt 
vermeyecek misin?” dedi. “Nedir bunların 
sana karşı ettiği bu tanıklıklar?”

63 İsa susmaya devam etti. Başkâhin ise 
O’na, “Yaşayan Tanrı adına ant içmeni 
buyuruyorum, söyle bize, Tanrı’nın Oğlu 
Mesih* sen misin?” dedi.

64 İsa, “Söylediğin gibidir” karşılığını verdi. 
“Üstelik size şunu söyleyeyim, bundan 
sonra İnsanoğlu’nun*, Kudretli Olan’ın 
sağında oturduğunu ve göğün bulutları 
üzerinde geldiğini göreceksiniz.”

65 Bunun üzerine başkâhin giysilerini yırtarak, 
“Tanrı’ya küfretti!” dedi. “Artık tanıklara ne 
ihtiyacımız var? İşte küfürü işittiniz.

MATTA 27:1 Sabah olunca bütün 
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başkâhinlerle halkın ileri gelenleri, İsa’yı 
ölüm cezasına çarptırmak konusunda 
anlaştılar.

RESULLERIN 4:27 “Gerçekten de 
Hirodes* ile Pontius Pilatus, bu kentte 
İsrail halkı ve öteki uluslarla birlikte senin 
meshettiğin* kutsal Kulun İsa’ya karşı 
bir araya geldiler. Senin kendi gücün ve 
isteğinle önceden kararlaştırdığın her şeyi 
gerçekleştirdiler.

F08 Các chi tiết của cái chết của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 22:14 Su gibi 
dökülüyorum, Bütün kemiklerim 
oynaklarından çıkıyor; Yüreğim 
balmumu gibi içimde eriyor.

MATTA 26:38 Onlara, “Ölesiye kederliyim” 
dedi. “Burada kalın, benimle birlikte uyanık 
durun.”

LUKA 22:44 Derin bir acı içinde olan İsa 
daha hararetle dua etti. Teri, toprağa düşen 
kan damlalarını andırıyordu.

YUHANNA 12:27 Şimdi yüreğim sıkılıyor, ne 
diyeyim? ‘Baba, beni bu saatten kurtar’ mı 
diyeyim? Ama ben bu amaç için bu saate 
geldim.

YUHANNA 19:32 Bunun üzerine askerler 
gidip birinci adamın, sonra da İsa’yla 
birlikte çarmıha gerilen öteki adamın 
bacaklarını kırdılar.

33 İsa’ya gelince O’nun ölmüş olduğunu 
gördüler. Bu yüzden bacaklarını kırmadılar.

34 Ama askerlerden biri O’nun böğrünü 
mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su 
aktı.

35 Bunu gören adam tanıklık etmiştir ve 
tanıklığı doğrudur. Doğruyu söylediğini 
bilir. Siz de iman edesiniz diye tanıklık 
etmiştir.

36 Bunlar, “O’nun bir tek kemiği kırılmayacak” 
diyen Kutsal Yazı’nın yerine gelmesi için 
oldu.

37 Yine başka bir Yazı’da, “Bedenini 
deştiklerine bakacaklar” deniyor.

Ayrıca bkz: Markos 14:33,34.

F08 Các chi tiết của cái chết của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 22:15 Gücüm çömlek 
parçası gibi kurudu, Dilim damağıma 
yapışıyor; Beni ölüm toprağına yatırdın.

MATTA 27:50 İsa, yüksek sesle bir kez 
daha bağırdı ve ruhunu teslim etti.

YUHANNA 19:28 Daha sonra İsa, her şeyin 
artık tamamlandığını bilerek Kutsal Yazı 
yerine gelsin diye, “Susadım!” dedi.

29 Orada ekşi şarap dolu bir kap vardı. Şaraba 
batırılmış bir süngeri mercanköşk dalına 
takarak O’nun ağzına uzattılar.

30 İsa şarabı tadınca, “Tamamlandı!” dedi ve 
başını eğerek ruhunu teslim etti.

1 KORINTOSLULARA 15:3 Aldığım 
bilgiyi size öncelikle ilettim: Kutsal Yazılar 
uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, 
gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü 
gün ölümden dirildi.
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Ayrıca bkz: Mezmurlar 32:3,4; Mezmurlar 69:3,21; Yeşaya 
53:12; İbranilere 2:14; İbranilere 9:14.

F08 Các chi tiết của cái chết của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 22:16 Köpekler 
kuşatıyor beni, Kötüler sürüsü çevremi 
sarıyor, Ellerimi, ayaklarımı deliyorlar.

MARKOS 15:16 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.

LUKA 11:53 İsa oradan ayrılınca, 
din bilginleriyle Ferisiler O’nu şiddetle 
sıkıştırarak birçok konuda ağzını aramaya 
başladılar.

54 Ağzından çıkacak bir sözle O’nu tuzağa 
düşürmek için fırsat kolluyorlardı.

LUKA 23:10 Orada duran başkâhinlerle 
din bilginleri, İsa’yı ağır bir dille suçladılar.

11 Hirodes de askerleriyle birlikte O’nu 
aşağılayıp alay etti. O’na gösterişli bir kaftan 
giydirip Pilatus’a geri gönderdi.

LUKA 23:23 Ne var ki onlar, yüksek 
sesle bağrışarak İsa’nın çarmıha gerilmesi 
için direttiler. Sonunda bağırışları baskın 

çıktı ve Pilatus, onların isteğinin yerine 
getirilmesine karar verdi.

YUHANNA 19:37 Yine başka bir Yazı’da, 
“Bedenini deştiklerine bakacaklar” deniyor.

YUHANNA 20:25 Öbür öğrenciler ona, “Biz 
Rab’bi gördük!” dediler. Tomas ise, “O’nun 
ellerinde çivilerin izini görmedikçe, çivilerin 
izine parmağımla dokunmadıkça ve elimi 
böğrüne sokmadıkça inanmam” dedi.

YUHANNA 20:27 Sonra Tomas’a, “Parmağını 
uzat” dedi, “Ellerime bak, elini uzat, 
böğrüme koy. İmansız olma, imanlı ol!”

Ayrıca bkz: Mezmurlar 40:6; Mezmurlar 86:14; Zekeriya 12:10; 
Matta 27:41,43; Markos 15:29,31,32; Luka 23:35; Vahiy 22:15.

F08 Các chi tiết của cái chết của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 22:17 Bütün 
kemiklerimi sayar oldum, Gözlerini 
dikmiş, bana bakıyorlar.

MARKOS 15:29 Oradan geçenler başlarını 
sallayıp İsa’ya sövüyor, “Hani sen tapınağı 
yıkıp üç günde yeniden kuracaktın? 
Çarmıhtan in de kurtar kendini!” diyorlardı.

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.

LUKA 23:27 Büyük bir halk topluluğu da 
İsa’nın ardından gidiyordu. Aralarında İsa 
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için dövünüp ağıt yakan kadınlar vardı.

YUHANNA 19:32 Bunun üzerine askerler 
gidip birinci adamın, sonra da İsa’yla 
birlikte çarmıha gerilen öteki adamın 
bacaklarını kırdılar.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 102:3-5; Yeşaya 52:14; Matta 27:39,41.

F08 Các chi tiết của cái chết của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 22:18 Giysilerimi 
aralarında paylaşıyor, Elbisem için kura 
çekiyorlar.

YUHANNA 19:23 Askerler İsa’yı çarmıha 
gerdikten sonra giysilerini alıp her birine 
birer pay düşecek biçimde dört parçaya 
böldüler. Mintanını da aldılar. Mintan 
boydan boya tek parça dikişsiz bir 
dokumaydı.

24 Birbirlerine, “Bunu yırtmayalım” dediler, 
“Kime düşecek diye kura çekelim.” Bu 
olay, şu Kutsal Yazı yerine gelsin diye oldu: 
“Giysilerimi aralarında paylaştılar, Elbisem 
üzerine kura çektiler.” Bunları askerler 
yaptı.

Ayrıca bkz: Matta 27:35; Markos 15:24; Luka 23:34.

E25 húa Cứu Thế sẽ được tin tưởng và ca ngợi.

MEZMURLAR 22:22 Adını 
kardeşlerime duyurayım, Topluluğun 
ortasında sana övgüler sunayım:

IBRANILERE 2:11 Çünkü hepsi 
-kutsal kılan da kutsal kılınanlar da- aynı 

Baba’dandır. Bunun içindir ki, İsa onlara 
“kardeşlerim” demekten utanmıyor.

12 “Adını kardeşlerime duyuracağım, 
Topluluğun ortasında Seni ilahilerle 
öveceğim” diyor.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 40:9,10; Matta 28:10; Yuhanna 20:17; 
Romalılara 8:29.

E10 Chúa Cứu Thế cũng sẽ là Chúa Cứu Thế của 
các Dân tộc ngoài Do Thái.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 22:23 Ey sizler, RAB’den 
korkanlar, O’na övgüler sunun! Ey 
Yakup soyu, O’nu yüceltin! Ey İsrail 
soyu, O’na saygı gösterin!

MEZMURLAR 22:25-27
MEZMURLAR 22:27 Yeryüzünün 

dört bucağı anımsayıp RAB’be dönecek, 
Ulusların bütün soyları O’nun önünde 
yere kapanacak.

28 Çünkü egemenlik RAB’bindir, Ulusları O 
yönetir.

29 Yeryüzündeki bütün zenginler doyacak 
Ve O’nun önünde yere kapanacak, 
Toprağa gidenler, Ölümlerine engel 
olamayanlar, Eğilecekler O’nun önünde.

30 Gelecek kuşaklar O’na kulluk edecek, 
Rab yeni kuşaklara anlatılacak.

31 O’nun kurtarışını, “Rab yaptı bunları” 
diyerek, Henüz doğmamış bir halka 
duyuracaklar.

MATTA 3:9 Kendi kendinize, ‘Biz 
İbrahim’in soyundanız’ diye düşünmeyin. 
Ben size şunu söyleyeyim: Tanrı, İbrahim’e 
şu taşlardan da çocuk yaratabilir.
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YUHANNA 10:16 Bu ağıldan olmayan başka 
koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. 
Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek 
çoban olacak.

YUHANNA 11:25 İsa ona, “Diriliş ve yaşam 
Ben’im” dedi. “Bana iman eden kişi ölse de 
yaşayacaktır.

26 Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. 
Buna iman ediyor musun?”

ROMALILARA 1:17 Tanrı’nın insanı 
akladığı, Müjde’de açıklanır. Aklanma yalnız 
imanla olur. Yazılmış olduğu gibi, “İmanla 
aklanan yaşayacaktır.”

2 KORINTOSLULARA 5:21 Tanrı, 
günahı bilmeyen Mesih’i bizim için günah 
sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih sayesinde 
Tanrı’nın doğruluğu olalım.

GALATYALILARA 3:26 Çünkü Mesih 
İsa’ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı’nın 
oğullarısınız.

27 Vaftizde* Mesih’le birleşenlerinizin hepsi 
Mesih’i giyindi.

28 Artık ne Yahudi ne Grek*, ne köle ne özgür, 
ne erkek ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih 
İsa’da birsiniz.

29 Eğer Mesih’e aitseniz, İbrahim’in 
soyundansınız, vaade göre de mirasçısınız.

FILIPILILERE 2:10 Öyle ki, İsa’nın 
adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer 
altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, 
Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için İsa Mesih’in 
Rab olduğunu açıkça söylesin.

IBRANILERE 1:8 Ama Oğul için 
şöyle diyor: “Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar 

boyunca kalıcıdır, Egemenliğinin asası 
adalet asasıdır.

9 Doğruluğu sevdin, kötülükten nefret 
ettin. Bunun için Tanrı, senin Tanrın, Seni 
sevinç yağıyla Arkadaşlarından daha çok 
meshetti*.”

IBRANILERE 2:10 Birçok oğulu 
yüceliğe eriştirirken onların kurtuluş 
öncüsünü acılarla yetkinliğe erdirmesi, her 
şeyi kendisi için ve kendi aracılığıyla var 
eden Tanrı’ya uygun düşüyordu.

11 Çünkü hepsi -kutsal kılan da kutsal 
kılınanlar da- aynı Baba’dandır. Bunun 
içindir ki, İsa onlara “kardeşlerim” 
demekten utanmıyor.

12 “Adını kardeşlerime duyuracağım, 
Topluluğun ortasında Seni ilahilerle 
öveceğim” diyor.

13 Yine, “Ben O’na güveneceğim” ve yine, “İşte 
ben ve Tanrı’nın bana verdiği çocuklar” 
diyor.

VAHIY 11:15 Yedinci melek borazanını 
çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu: 
“Dünyanın egemenliği Rabbimiz’in 
ve Mesihi’nin oldu. O sonsuzlara dek 
egemenlik sürecek.”

Ayrıca bkz: #1; #2; #4; Mezmurlar 49:6-8; Yeşaya 45:23; Yeşaya 
53:10; Yuhanna 3:36; Romalılara 3:21-25; Romalılara 5:19-21; 

Romalılara 14:10-12; 1 Petrus’un 2:9.

B06 Chúa Cứu Thế là Người Con Chiên tốt.

MEZMURLAR 23:1 RAB çobanımdır, 
Eksiğim olmaz.

2 Beni yemyeşil çayırlarda yatırır, Sakin 
suların kıyısına götürür.

3 Içimi tazeler, Adı uğruna bana doğru 
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yollarda öncülük eder.
4 Karanlık ölüm vadisinden geçsem 

bile, Kötülükten korkmam. Çünkü sen 
benimlesin. Çomağın, değneğin güven 
verir bana.

5 Düşmanlarımın önünde bana sofra 
kurarsın, Başıma yağ sürersin, Kâsem 
taşıyor.

6 Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi 
izleyecek beni, Hep RAB’bin evinde 
oturacağım.

YUHANNA 10:11 Ben iyi çobanım. İyi çoban 
koyunları uğruna canını verir.

YUHANNA 10:14 Ben iyi çobanım. 
Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, 
ben de Baba’yı tanıdığım gibi, benimkiler de 
beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı 
veririm.

YUHANNA 10:27 Koyunlarım sesimi işitir. 
Ben onları tanırım, onlar da beni izler.

28 Onlara sonsuz yaşam veririm; asla 
mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse 
elimden kapamaz.

29 Onları bana veren Babam her şeyden 
üstündür. Onları Baba’nın elinden kapmaya 
kimsenin gücü yetmez.

30 Ben ve Baba biriz.”

IBRANILERE 13:20 Esenlik veren 
Tanrı, koyunların büyük Çobanı’nı, 
Rabbimiz İsa’yı sonsuza dek sürecek 
antlaşmanın kanıyla ölümden diriltti.

1 PETRUS’UN 2:25 Çünkü yolunu 
şaşırmış koyunlar gibiydiniz, şimdiyse 
canlarınızın Çobanı’na ve Gözetmeni’ne 
döndünüz.

1 PETRUS’UN 5:4 Baş Çoban 
göründüğü zaman yüceliğin solmaz tacına 
kavuşacaksınız.

VAHIY 7:17 Çünkü tahtın ortasında olan 
Kuzu onları güdecek Ve yaşam sularının 
pınarlarına götürecek. Tanrı gözlerinden 
bütün yaşları silecek.”

Ayrıca bkz: Mezmurlar 80:1; Yeşaya 40:11; Yeşaya 53:11; 
Hezekiel 34:11,12,23,24; Hezekiel 37:24; Mika 5:5; Zekeriya 13:7.

G02 Sự thăng thiên của Chúa Cứu Thế được 
tiên đoán.

MEZMURLAR 24:3 RAB’bin dağına 
kim çıkabilir, Kutsal yerinde kim 
durabilir?

RESULLERIN 1:10 İsa giderken onlar 
gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam 
o sırada, beyaz giysiler içinde iki adam 
yanlarında belirdi.

11 “Ey Celileliler, neden göğe bakıp 
duruyorsunuz?” diye sordular. “Aranızdan 
göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl 
gördünüzse, aynı şekilde geri gelecektir.”

12 Bundan sonra elçiler, Yeruşalim’den yaklaşık 
bir kilometre uzaklıktaki Zeytin Dağı’ndan 
Yeruşalim’e döndüler.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 15:1; Mezmurlar 68:18; Yuhanna 20:17.
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B04 Các Thuộc tính thần thánh của Chúa Cứu 
Thế.

G02 Sự thăng thiên của Chúa Cứu Thế được 
tiên đoán.

MEZMURLAR 24:7 Kaldırın başınızı, 
ey kapılar! Açılın, ey eski kapılar! Yüce 
Kral girsin içeri!

8 Kimdir bu Yüce Kral? O RAB’dir, güçlü 
ve yiğit, Savaşta yiğit olan RAB.

9 Kaldırın başınızı, ey kapılar! Açılın, ey 
eski kapılar! Yüce Kral girsin içeri!

10 Kimdir bu Yüce Kral? Her Şeye Egemen 
RAB’dir bu Yüce Kral!

MARKOS 16:19 Rab İsa, onlara bu sözleri 
söyledikten sonra göğe alındı ve Tanrı’nın 
sağında oturdu.

LUKA 24:51 Ve onları kutsarken 
yanlarından ayrıldı, göğe alındı.

RESULLERIN 1:10 İsa giderken onlar 
gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam 
o sırada, beyaz giysiler içinde iki adam 
yanlarında belirdi.

11 “Ey Celileliler, neden göğe bakıp 
duruyorsunuz?” diye sordular. “Aranızdan 
göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl 
gördünüzse, aynı şekilde geri gelecektir.”

RESULLERIN 7:55 Kutsal Ruh’la dolu 
olan İstefanos ise, gözlerini göğe dikip 
Tanrı’nın görkemini ve Tanrı’nın sağında 
duran İsa’yı gördü.

EFESLILERE 1:18 O’nun çağrısından 
doğan umudu, kutsallara verdiği mirasın 
yüce zenginliğini ve iman eden bizler için 
etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü 

anlamanız için, yüreklerinizin gözleri 
aydınlansın diye dua ediyorum. Bu kudret, 
Tanrı’nın, Mesih’i ölümden diriltirken ve 
göksel yerlerde sağında oturturken O’nda 
sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir.

IBRANILERE 9:24 Çünkü Mesih, asıl 
kutsal yerin örneği olup insan eliyle yapılan 
kutsal yere değil, ama şimdi bizim için 
Tanrı’nın önünde görünmek üzere asıl göğe 
girdi.

1 PETRUS’UN 3:22 Göğe çıkmış olan 
Mesih Tanrı’nın sağındadır. Bütün melekler, 
yetkiler ve güçler O’na bağlı kılınmıştır.

VAHIY 22:14 “Kaftanlarını yıkayan, 
böylelikle yaşam ağacından yemeye hak 
kazanarak kapılardan geçip kente girenlere 
ne mutlu!

Ayrıca bkz: #1; Mezmurlar 18:19; Mezmurlar 118:19,20; Yeşaya 
26:2; Yeremya 17:25; Daniel 7:13,14; Mezmurlar 45:2-5; Yeşaya 
9:7; Yeşaya 63:1-6; Koloselilere 2:15; Vahiy 6:2; Vahiy 19:11-21; 

Yeşaya 6:3; Yeşaya 54:5.

F11 Sự chịu khổ của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 27:2 Hasımlarım, 
düşmanlarım olan kötüler, Beni yutmak 
için üzerime gelirken Tökezleyip 
düşerler.

 
YUHANNA 18:3 Böylece Yahuda yanına bir 

bölük askerle başkâhinlerin ve Ferisiler’in* 
gönderdiği görevlileri alarak oraya geldi. 
Onların ellerinde fenerler, meşaleler ve 
silahlar vardı.

4 İsa, başına geleceklerin hepsini biliyordu. 
Öne çıkıp onlara, “Kimi arıyorsunuz?” diye 
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sordu.
5 “Nasıralı İsa’yı” diye karşılık verdiler. İsa 

onlara, “Benim” dedi. O’na ihanet eden 
Yahuda da onlarla birlikte duruyordu.

6 İsa, “Benim” deyince gerileyip yere düştüler.

F07 Những lời buộc tội và phép thử của Chúa 
Cứu Thế.

MEZMURLAR 27:12 Beni 
hasımlarımın keyfine bırakma, Çünkü 
yalancı tanıklar dikiliyor karşıma, 
Ağızları şiddet saçıyor.

MATTA 26:59 Başkâhinlerle Yüksek 
Kurul’un* öteki üyeleri, İsa’yı ölüm cezasına 
çarptırmak için kendisine karşı yalancı 
tanıklar arıyorlardı.

60 Ortaya birçok yalancı tanık çıktığı halde, 
aradıklarını bulamadılar. Sonunda ortaya 
çıkan iki kişi şöyle dedi: “Bu adam, ‘Ben 
Tanrı’nın Tapınağı’nı yıkıp üç günde 
yeniden kurabilirim’ dedi.”

A05 Mối quan hệ của Chúa Cứu Thế với Chúa 
Cha.

MEZMURLAR 28:8 RAB halkının 
gücüdür, Meshettiği* kralın zafer 
kalesidir.

MEZMURLAR 80:17 Elin, sağ kolun 
olan adamın üzerinde, Kendine seçtiğin 
insanın üzerinde olsun!

MEZMURLAR 89:20 Kulum Davut’u 

buldum, Kutsal yağımla onu meshettim*.
21 Elim ona destek olacak, Kolum güç verecek.
22 Düşman onu haraca bağlayamayacak, 

Kötüler onu ezmeyecek.

LUKA 22:41 Onlardan bir taş atımı kadar 
uzaklaştı ve diz çökerek şöyle dua etti: 
“Baba, senin isteğine uygunsa, bu kâseyi* 
benden uzaklaştır. Yine de benim değil, 
senin istediğin olsun.”

43 Gökten bir melek İsa’ya görünerek O’nu 
güçlendirdi.

YUHANNA 8:28 Bu nedenle İsa şöyle dedi: 
“İnsanoğlu’nu* yukarı kaldırdığınız zaman 
benim O olduğumu, kendiliğimden hiçbir 
şey yapmadığımı, ama tıpkı Baba’nın bana 
öğrettiği gibi konuştuğumu anlayacaksınız.

29 Beni gönderen benimledir, O beni yalnız 
bırakmadı. Çünkü ben her zaman O’nu 
hoşnut edeni yaparım.”

YUHANNA 10:38 Ama yapıyorsam, bana iman 
etmeseniz bile, yaptığım işlere iman edin. 
Öyle ki, Baba’nın bende, benim de Baba’da 
olduğumu bilesiniz ve anlayasınız.”

Ayrıca bkz: Mezmurlar 2:2; Mezmurlar 20:6; Mezmurlar 
68:28; Yeşaya 61:1.

G01 Sự phục sinh của Chúa Cứu Thế được tiên 
đoán.

 
MEZMURLAR 30:3 Ya RAB, 

beni ölüler diyarından çıkardın, 
Yaşam verdin bana, ölüm çukuruna 
düşürmedin.

MATTA 28:6 O burada yok; söylemiş 
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olduğu gibi dirildi. Gelin, O’nun yattığı yeri 
görün.

7 Çabuk gidin, öğrencilerine şöyle deyin: 
‘İsa ölümden dirildi. Sizden önce Celile’ye 
gidiyor, kendisini orada göreceksiniz.’ İşte 
ben size söylemiş bulunuyorum.”

RESULLERIN 2:27 Çünkü sen 
canımı ölüler diyarına terk etmeyeceksin, 
Kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin.

RESULLERIN 13:35 “Bunun için 
başka bir yerde de şöyle der: ‘Kutsalının 
çürümesine izin vermeyeceksin.’

Ayrıca bkz: Mezmurlar 16:10; Mezmurlar 49:15; Mezmurlar 
71:20; Mezmurlar 86:13; Yunus 2:4-6.

F10 Sự sẵn sàng trước cái chết của Chúa Cứu 
Thế.

MEZMURLAR 31:4 Bana kurdukları 
tuzaktan uzak tut beni, Çünkü 
sığınağım sensin.

5 Ruhumu ellerine bırakıyorum, Ya RAB, 
sadık Tanrı, kurtar beni.

LUKA 23:46 İsa yüksek sesle, “Baba, 
ruhumu ellerine bırakıyorum!” diye 
seslendi. Bunu söyledikten sonra son 
nefesini verdi.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 22:13,17; Mezmurlar 25:15; Mezmurlar 
35:7; Mezmurlar 57:6; Mezmurlar 140:5; Matta 27:50; Markos 

15:37; Yuhanna 17:17; Yuhanna 19:30.

F11 Sự chịu khổ của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 31:11 Düşmanlarım 
yüzünden rezil oldum, Özellikle 
komşularıma. Tanıdıklarıma dehşet 
salar oldum; Beni sokakta görenler 
benden kaçar oldu.

12 Gönülden çıkmış bir ölü gibi 
unutuldum, Kırılmış bir çömleğe 
döndüm.

13 Birçoğunun fısıldaştığını duyuyorum, 
Her yer dehşet içinde, Bana karşı 
anlaştılar, Canımı almak için düzen 
kurdular.

14 Ama ben sana güveniyorum, ya RAB, 
“Tanrım sensin!” diyorum.

15 Hayatım senin elinde, Kurtar beni 
düşmanlarımın pençesinden, Ardıma 
düşenlerden.

MATTA 27:39 Oradan geçenler başlarını 
sallayıp İsa’ya sövüyor, “Hani sen tapınağı 
yıkıp üç günde yeniden kuracaktın? 
Haydi, kurtar kendini! Tanrı’nın Oğlu’ysan 
çarmıhtan in!” diyorlardı.

41 Başkâhinler, din bilginleri ve ileri 
gelenler de aynı şekilde O’nunla alay 
ederek, “Başkalarını kurtardı, kendini 
kurtaramıyor” diyorlardı. “İsrail’in Kralı 
imiş! Şimdi çarmıhtan aşağı insin de O’na 
iman edelim.

43 Tanrı’ya güveniyordu; Tanrı O’nu seviyorsa, 
kurtarsın bakalım! Çünkü, ‘Ben Tanrı’nın 
Oğlu’yum’ demişti.”

44 İsa’yla birlikte çarmıha gerilen haydutlar da 
O’na aynı şekilde hakaret ettiler.

Ayrıca bkz: Matta 26:3,4,59; Matta 27:1; Yuhanna 11:53.

MEZMURLAREN



102

A06 Chúa Cứu Thế là Đấng Sáng Tạo.

MEZMURLAR 33:6 Gökler RAB’bin 
sözüyle, Gök cisimleri ağzından çıkan 
solukla yaratıldı.

9 Çünkü O söyleyince, her şey var oldu; O 
buyurunca, her şey belirdi.

YUHANNA 1:1 Başlangıçta Söz vardı. Söz 
Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı.

2 Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi.
3 Her şey O’nun aracılığıyla var oldu, var olan 

hiçbir şey O’nsuz olmadı.

MEZMURLAR 34:20 Bütün kemiklerini 
korur, Hiçbiri kırılmaz.

YUHANNA 19:32 Bunun üzerine askerler 
gidip birinci adamın, sonra da İsa’yla 
birlikte çarmıha gerilen öteki adamın 
bacaklarını kırdılar.

33 İsa’ya gelince O’nun ölmüş olduğunu 
gördüler. Bu yüzden bacaklarını kırmadılar.

34 Ama askerlerden biri O’nun böğrünü 
mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su 
aktı.

35 Bunu gören adam tanıklık etmiştir ve 
tanıklığı doğrudur. Doğruyu söylediğini 
bilir. Siz de iman edesiniz diye tanıklık 
etmiştir.

36 Bunlar, “O’nun bir tek kemiği kırılmayacak” 
diyen Kutsal Yazı’nın yerine gelmesi için 
oldu.

37 Yine başka bir Yazı’da, “Bedenini 
deştiklerine bakacaklar” deniyor.

Ayrıca bkz: Mısır’dan Çıkış 12:46; Çölde Sayım 9:12; 
Mezmurlar 22:16,17; Zekeriya 12:10; Vahiy 1:7.

F12 Chúa Cứu Thế sẽ gặp phải kháng cự.

MEZMURLAR 35:4 Canıma 
kastedenler utanıp rezil olsun! Utançla 
geri çekilsin bana kötülük düşünenler!

5 Rüzgarın sürüklediği saman çöpüne 
dönsünler, RAB’bin meleği artlarına 
düşsün!

6 Karanlık ve kaygan olsun yolları, 
RAB’bin meleği kovalasın onları!

YUHANNA 17:12 Kendileriyle birlikte 
olduğum sürece, bana verdiğin kendi adınla 
onları esirgeyip korudum. Kutsal Yazı 
yerine gelsin diye, mahva giden adamdan 
başka içlerinden hiçbiri mahvolmadı.

YUHANNA 18:4 İsa, başına geleceklerin 
hepsini biliyordu. Öne çıkıp onlara, “Kimi 
arıyorsunuz?” diye sordu.

5 “Nasıralı İsa’yı” diye karşılık verdiler. İsa 
onlara, “Benim” dedi. O’na ihanet eden 
Yahuda da onlarla birlikte duruyordu.

6 İsa, “Benim” deyince gerileyip yere düştüler.
7 Bunun üzerine İsa onlara yine, “Kimi 

arıyorsunuz?” diye sordu. “Nasıralı İsa’yı” 
dediler.

8 İsa, “Size söyledim, benim” dedi. “Eğer beni 
arıyorsanız, bunları bırakın gitsinler.”

9 Kendisinin daha önce söylediği, “Senin 
bana verdiklerinden hiçbirini yitirmedim” 
şeklindeki sözü yerine gelsin diye böyle 
konuştu.

Ayrıca bkz: Eyüp 21:17,18; Mezmurlar 31:17,18; Mezmurlar 
35:26; Mezmurlar 40:14,15; Mezmurlar 70:2,3; Mezmurlar 

71:24; Hoşea 13:3,4.
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F07 Những lời buộc tội và phép thử của Chúa 
Cứu Thế.

MEZMURLAR 35:11 Kötü niyetli 
tanıklar türüyor, Bilmediğim konuları 
soruyorlar.

12 Iyiliğime karşı kötülük ediyor, 
Yalnızlığa itiyorlar beni.

MATTA 23:29 “Vay halinize ey din 
bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! 
Peygamberlerin mezarlarını yapar, doğru 
kişilerin anıtlarını donatırsınız.

30 ‘Atalarımızın yaşadığı günlerde yaşasaydık, 
onlarla birlikte peygamberlerin kanına 
girmezdik’ diyorsunuz.

31 Böylece, peygamberleri öldürenlerin 
torunları olduğunuza kendiniz tanıklık 
ediyorsunuz.

MATTA 26:59 Başkâhinlerle Yüksek 
Kurul’un* öteki üyeleri, İsa’yı ölüm cezasına 
çarptırmak için kendisine karşı yalancı 
tanıklar arıyorlardı.

60 Ortaya birçok yalancı tanık çıktığı halde, 
aradıklarını bulamadılar. Sonunda ortaya 
çıkan iki kişi şöyle dedi: “Bu adam, ‘Ben 
Tanrı’nın Tapınağı’nı yıkıp üç günde 
yeniden kurabilirim’ dedi.”

62 Başkâhin ayağa kalkıp İsa’ya, “Hiç yanıt 
vermeyecek misin?” dedi. “Nedir bunların 
sana karşı ettiği bu tanıklıklar?”

63 İsa susmaya devam etti. Başkâhin ise 
O’na, “Yaşayan Tanrı adına ant içmeni 
buyuruyorum, söyle bize, Tanrı’nın Oğlu 
Mesih* sen misin?” dedi.

64 İsa, “Söylediğin gibidir” karşılığını verdi. 
“Üstelik size şunu söyleyeyim, bundan 
sonra İnsanoğlu’nun*, Kudretli Olan’ın 
sağında oturduğunu ve göğün bulutları 

üzerinde geldiğini göreceksiniz.”

YUHANNA 7:19 Musa size Kutsal Yasa’yı 
vermedi mi? Yine de hiçbiriniz Yasa’yı 
yerine getirmiyor. Neden beni öldürmek 
istiyorsunuz?”

YUHANNA 8:37 İbrahim’in soyundan 
olduğunuzu biliyorum. Yine de beni 
öldürmek istiyorsunuz. Çünkü yüreğinizde 
sözüme yer vermiyorsunuz.

RESULLERIN 7:52 Atalarınız 
peygamberlerin hangisine zulmetmediler 
ki? Adil Olan’ın geleceğini önceden 
bildirenleri de öldürdüler. Melekler 
aracılığıyla buyrulan Yasa’yı alıp da buna 
uymayan sizler, şimdi de Adil Olan’a ihanet 
edip O’nu katlettiniz!”

Ayrıca bkz: Mezmurlar 27:12; Markos 14:55-57,59-62; 
Resullerin 6:13; Resullerin 24:12,13.

F11 Sự chịu khổ của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 35:19 Sevinmesin 
boş yere bana düşman olanlar, Göz 
kırpmasınlar birbirlerine Nedensiz 
benden nefret edenler.

YUHANNA 15:25 Bu, yasalarında yazılı, ‘Yok 
yere benden nefret ettiler’ sözü yerine gelsin 
diye oldu.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 38:19; Mezmurlar 69:4; Mezmurlar 
109:3.

MEZMURLAREN



104

F11 Sự chịu khổ của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 38:12 Canıma 
susayanlar bana tuzak kuruyor, 
Zararımı isteyenler kuyumu kazıyor, 
Gün boyu hileler düşünüyorlar.

13 Ama ben bir sağır gibi duymuyorum, Bir 
dilsiz gibi ağzımı açmıyorum;

20 Iyiliğe karşı kötülük yapanlar bana 
karşı çıkar, Iyiliğin peşinde olduğum 
için.

MEZMURLAR 109:3 Nefret dolu 
sözlerle beni kuşatıp Yok yere bana savaş 
açtılar.

4 Sevgime karşılık bana düşman oldular, 
Bense dua etmekteyim.

5 İyiliğime kötülük, Sevgime nefretle karşılık 
verdiler.

LUKA 20:19 İsa’nın bu benzetmeyi 
kendilerine karşı anlattığını farkeden 
din bilginleriyle başkâhinler O’nu o anda 
yakalamak istediler, ama halkın tepkisinden 
korktular.

20 İsa’yı dikkatle gözlüyorlardı. O’na, 
kendilerine dürüst süsü veren muhbirler 
gönderdiler. O’nu, söyleyeceği bir sözle 
tuzağa düşürmek ve böylelikle valinin yetki 
ve yargısına teslim etmek istiyorlardı.

1 PETRUS’UN 2:23 Kendisine 
sövüldüğünde sövgüyle karşılık vermedi, acı 
çektiğinde kimseyi tehdit etmedi; davasını, 
adaletle yargılayan Tanrı’ya bıraktı.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 35:12; Mezmurlar 39:9; Mezmurlar 
119:10; Mezmurlar 140:5; Yeşaya 53:7; Yeremya 18:20.

G01 Sự phục sinh của Chúa Cứu Thế được tiên 
đoán.

MEZMURLAR 40:2 Ölüm 
çukurundan, Balçıktan çıkardı beni, 
Ayaklarımı kaya üzerinde tuttu, 
Kaymayayım diye.

3 Ağzıma yeni bir ezgi, Tanrımız’a bir 
övgü ilahisi koydu. Çokları görüp 
korkacak Ve RAB’be güvenecekler.

RESULLERIN 2:24 Tanrı ise, ölüm 
acılarına son vererek O’nu diriltti. Çünkü 
O’nun ölüme tutsak kalması olanaksızdı.

RESULLERIN 2:27 Çünkü sen 
canımı ölüler diyarına terk etmeyeceksin, 
Kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin.

28 Yaşam yollarını bana bildirdin; Varlığınla 
beni sevinçle dolduracaksın.’

29 “Kardeşler, size açıkça söyleyebilirim ki, 
büyük atamız Davut öldü, gömüldü, mezarı 
da bugüne dek yanıbaşımızda duruyor.

30 Davut bir peygamberdi ve soyundan 
birini tahtına oturtacağına dair Tanrı’nın 
kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu.

31 Geleceği görerek Mesih’in* ölümden 
dirilişine ilişkin şunları söyledi: ‘O, ölüler 
diyarına terk edilmedi, bedeni çürümedi.’

Ayrıca bkz: Mezmurlar 103:1-5; Yeşaya 12:1-4; Resullerin 2:32-
34,36-41; Resullerin 4:4.

E12 Chúa Cứu Thế thi hành luật pháp của Chúa 
Cha.

MEZMURLAR 40:6 Kurbandan, 
sunudan hoşnut olmadın, Ama 
kulaklarımı açtın. Yakmalık sunu*, 
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günah sunusu* da istemedin.

YEŞAYA 50:5 Egemen RAB kulağımı açtı, 
Karşı koymadım, geri çekilmedim.

MATTA 9:13 Gidin de, ‘Ben kurban 
değil, merhamet isterim’ sözünün anlamını 
öğrenin. Çünkü ben doğru kişileri değil, 
günahkârları çağırmaya geldim.”

IBRANILERE 10:4 Çünkü boğalarla 
tekelerin kanı günahları ortadan 
kaldıramaz.

5 Bunun için Mesih dünyaya gelirken şöyle 
diyor: “Kurban ve sunu istemedin, Ama 
bana bir beden hazırladın.

6 Yakmalık sunudan* ve günah sunusundan* 
Hoşnut olmadın.

7 O zaman şöyle dedim: ‘Kutsal Yazı 
tomarında Benim için yazıldığı gibi, Senin 
isteğini yapmak üzere, Ey Tanrı, işte 
geldim.’”

8 Mesih ilkin, “Kurban, sunu, yakmalık sunu, 
günah sunusu istemedin ve bunlardan 
hoşnut olmadın” dedi. Oysa bunlar Yasa’nın 
bir gereği olarak sunulur.

9 Sonra, “Senin isteğini yapmak üzere işte 
geldim” dedi. Yani ikinciyi geçerli kılmak 
için birinciyi ortadan kaldırıyor.

10 Tanrı’nın bu isteği uyarınca, İsa Mesih’in 
bedeninin ilk ve son kez sunulmasıyla 
kutsal kılındık.

11 Her kâhin* her gün ayakta durup 
görevini yapar ve günahları asla ortadan 
kaldıramayan aynı kurbanları tekrar tekrar 
sunar.

12 Oysa Mesih günahlar için sonsuza dek 
geçerli tek bir kurban sunduktan sonra 
Tanrı’nın sağında oturdu.

Ayrıca bkz: Mısır’dan Çıkış 21:6; Mezmurlar 51:16; Yeşaya 1:11; 
Yeremya 7:21-23; Hoşea 6:6.

B11 Sự vâng lời của Chúa Cứu Thế.
F10 Sự sẵn sàng trước cái chết của Chúa Cứu 

Thế.

MEZMURLAR 40:7 O zaman 
şöyle dedim: “İşte geldim; Kutsal Yazı 
tomarında benim için yazılmıştır. Ey 
Tanrım, senin isteğini yapmaktan 
zevk alırım ben, Yasan yüreğimin 
derinliğindedir.”

LUKA 24:27 Sonra Musa’nın ve bütün 
peygamberlerin yazılarından başlayarak, 
Kutsal Yazılar’ın hepsinde kendisiyle ilgili 
olanları onlara açıkladı.

LUKA 24:44 Sonra onlara şöyle dedi: 
“Daha sizlerle birlikteyken, ‘Musa’nın 
Yasası’nda, peygamberlerin yazılarında 
ve Mezmurlar’da benimle ilgili yazılmış 
olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir’ 
demiştim.”

IBRANILERE 10:7 O zaman şöyle 
dedim: ‘Kutsal Yazı tomarında Benim için 
yazıldığı gibi, Senin isteğini yapmak üzere, 
Ey Tanrı, işte geldim.’”

8 Mesih ilkin, “Kurban, sunu, yakmalık sunu, 
günah sunusu istemedin ve bunlardan 
hoşnut olmadın” dedi. Oysa bunlar Yasa’nın 
bir gereği olarak sunulur.

9 Sonra, “Senin isteğini yapmak üzere işte 
geldim” dedi. Yani ikinciyi geçerli kılmak 
için birinciyi ortadan kaldırıyor.

VAHIY 19:10 Ona tapınmak üzere 
ayaklarına kapandım. Ama o, “Sakın 
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yapma!” dedi. “Ben de senin ve İsa’ya 
tanıklığını sürdüren kardeşlerin gibi bir 
Tanrı kuluyum. Tanrı’ya tap! Çünkü İsa’ya 
tanıklık, peygamberlik ruhunun özüdür.”

Ayrıca bkz: Yuhanna 5:39; 1 Korintoslulara 15:3; 1 Petrus’un 
1:10,11.

B11 Sự vâng lời của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 40:7 O zaman 
şöyle dedim: “İşte geldim; Kutsal Yazı 
tomarında benim için yazılmıştır. Ey 
Tanrım, senin isteğini yapmaktan 
zevk alırım ben, Yasan yüreğimin 
derinliğindedir.”

YUHANNA 4:34 İsa, “Benim yemeğim, beni 
gönderenin isteğini yerine getirmek ve 
O’nun işini tamamlamaktır” dedi.

YUHANNA 17:4 Yapmam için bana verdiğin 
işi tamamlamakla seni yeryüzünde 
yücelttim.

IBRANILERE 5:8 Oğul olduğu halde, 
çektiği acılarla söz dinlemeyi öğrendi.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 37:30,31; Mezmurlar 119:16,24,47; 
Yeremya 31:33; Romalılara 7:22.

E08 Công lý của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 40:9 Büyük toplantıda 
müjdelerim senin zaferini, Sözümü 
esirgemem, Ya RAB, bildiğin gibi!

10 Zaferini içimde gizlemem, Bağlılığını 
ve kurtarışını duyururum, Sevgini, 

sadakatini saklamam büyük 
topluluktan.

MARKOS 16:15 İsa onlara şöyle buyurdu: 
“Dünyanın her yanına gidin, Müjde’yi 
bütün yaratılışa duyurun.

16 İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman 
etmeyen ise hüküm giyecek.

LUKA 3:6 Ve bütün insanlar Tanrı’nın 
sağladığı kurtuluşu görecektir.’”

ROMALILARA 1:16 Çünkü Müjde’den 
utanmıyorum. Müjde iman eden 
herkesin -önce Yahudiler’in, sonra Yahudi 
olmayanların- kurtuluşu için Tanrı gücüdür.

17 Tanrı’nın insanı akladığı, Müjde’de 
açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. 
Yazılmış olduğu gibi, “İmanla aklanan 
yaşayacaktır.”

FILIPILILERE 3:8 Dahası var, uğruna 
her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih’i 
tanımanın üstün değeri yanında her şeyi 
zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum. Öyle 
ki, Mesih’i kazanayım ve Kutsal Yasa’ya 
dayanan kişisel doğruluğa değil, Mesih’e 
iman etmekle kazanılan, iman sonucu 
Tanrı’dan gelen doğruluğa sahip olarak 
Mesih’te bulunayım.

IBRANILERE 2:12 “Adını 
kardeşlerime duyuracağım, Topluluğun 
ortasında Seni ilahilerle öveceğim” diyor.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 22:22,25; Mezmurlar 35:18; Mezmurlar 
71:15-18; Mezmurlar 119:13; Luka 2:30; Luka 4:16,18,20-22; 

Yuhanna 1:17; Yuhanna 3:16,17; Resullerin 20:20,21; Romalılara 
3:22-26; Romalılara 10:9,10; 1 Timoteosa 1:15.
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F11 Sự chịu khổ của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 40:14 Utansın canımı 
almaya çalışanlar, Yüzleri kızarsın! 
Geri dönsün zararımı isteyenler, Rezil 
olsunlar!

YUHANNA 18:6 İsa, “Benim” deyince 
gerileyip yere düştüler.

F03 Chúa Cứu Thế sẽ bị từ chối.
F07 Những lời buộc tội và phép thử của Chúa 

Cứu Thế.
F12 Chúa Cứu Thế sẽ gặp phải kháng cự.
     
MEZMURLAR 41:5 Kötü konuşuyor 

düşmanlarım ardımdan: “Ne zaman 
ölecek adı batası?” diyorlar.

6 Biri beni görmeye geldi mi, boş laf 
ediyor, Fesat topluyor içinde, Sonra 
dışarı çıkıp fesadı yayıyor.

7 Benden nefret edenlerin hepsi 
Fısıldaşıyor aralarında bana karşı, 
Zararımı düşünüyorlar,

8 “Başına öyle kötü bir şey geldi ki” 
diyorlar, “Yatağından kalkamaz artık.”

9 Ekmeğimi yiyen, güvendiğim yakın 
dostum bile Ihanet etti bana.

MATTA 26:20 Akşam olunca İsa on iki 
öğrencisiyle yemeğe oturdu.

21 Yemek yerlerken, “Size doğrusunu 
söyleyeyim, sizden biri bana ihanet edecek” 
dedi.

22 Bu söz onları kedere boğdu. Teker teker, 
“Ya Rab, beni demek istemedin ya?” diye 
sormaya başladılar.

23 O da, “Bana ihanet edecek olan” dedi, 

“Elindeki ekmeği benimle birlikte sahana 
batırandır.

24 İnsanoğlu*, kendisi için yazılmış olduğu 
gibi gidiyor, ama İnsanoğlu’na ihanet 
edenin vay haline! O adam hiç doğmamış 
olsaydı, kendisi için daha iyi olurdu.”

25 O’na ihanet edecek olan Yahuda, “Rabbî*, 
yoksa beni mi demek istedin?” diye sordu. 
İsa ona, “Söylediğin gibidir” karşılığını 
verdi.

LUKA 11:53 İsa oradan ayrılınca, 
din bilginleriyle Ferisiler O’nu şiddetle 
sıkıştırarak birçok konuda ağzını aramaya 
başladılar.

54 Ağzından çıkacak bir sözle O’nu tuzağa 
düşürmek için fırsat kolluyorlardı.

LUKA 20:20 İsa’yı dikkatle gözlüyorlardı. 
O’na, kendilerine dürüst süsü veren 
muhbirler gönderdiler. O’nu, söyleyeceği bir 
sözle tuzağa düşürmek ve böylelikle valinin 
yetki ve yargısına teslim etmek istiyorlardı.

LUKA 22:47 İsa daha konuşurken bir 
kalabalık çıkageldi. Onikiler’den* biri, 
Yahuda adındaki kişi, kalabalığa öncülük 
ediyordu. İsa’yı öpmek üzere yaklaşınca İsa, 
“Yahuda” dedi, “İnsanoğlu’na* bir öpücükle 
mi ihanet ediyorsun?”

YUHANNA 13:18 “Hepiniz için söylemiyorum, 
ben seçtiklerimi bilirim. Ama, ‘Ekmeğimi 
yiyen bana ihanet etti’ diyen Kutsal Yazı’nın 
yerine gelmesi için böyle olacak.

19 Size şimdiden, bunlar olmadan önce 
söylüyorum ki, bunlar olunca, benim O 
olduğuma inanasınız.

YUHANNA 17:12 Kendileriyle birlikte 
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olduğum sürece, bana verdiğin kendi adınla 
onları esirgeyip korudum. Kutsal Yazı 
yerine gelsin diye, mahva giden adamdan 
başka içlerinden hiçbiri mahvolmadı.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 12:2; Mezmurlar 22:6-8; Mezmurlar 
102:8.

F11 Sự chịu khổ của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 42:6 Gönlüm üzgün, 
Bu yüzden seni anımsıyorum, ey 
Tanrım. Şeria yöresinde, Hermon 
ve Misar dağlarında Çağlayanların 
gümbürdeyince, Enginler birbirine 
sesleniyor, Bütün dalgaların, sellerin 
üzerimden geçiyor.

YEŞAYA 53:5 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.

YEŞAYA 53:10 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.

MATTA 27:46 Saat* üçe doğru İsa yüksek 
sesle, “Eli, Eli, lema şevaktani?” yani, 
“Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?” 
diye bağırdı.

LUKA 22:44 Derin bir acı içinde olan İsa 
daha hararetle dua etti. Teri, toprağa düşen 
kan damlalarını andırıyordu.

IBRANILERE 5:7 Mesih, yeryüzünde 
olduğu günlerde kendisini ölümden 
kurtaracak güçte olan Tanrı’ya büyük feryat 
ve gözyaşlarıyla dua etti, yakardı ve Tanrı 
korkusu nedeniyle işitildi.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 22:1-10; Mezmurlar 88:7,15-17; Yunus 
2:3; Nahum 1:6; Markos 15:34.

B21 Chúa Cứu Thế là Ánh sáng.

MEZMURLAR 43:3 Gönder ışığını, 
gerçeğini, Yol göstersinler bana, Senin 
kutsal dağına, konutuna götürsünler 
beni.

YEŞAYA 9:2 Karanlıkta yürüyen halk 
Büyük bir ışık görecek; Ölümün gölgelediği 
diyarda Yaşayanların üzerine ışık 
parlayacak.

YEŞAYA 49:6 “Yakup’un oymaklarını 
canlandırmak, Sağ kalan İsrailliler’i geri 
getirmek için Kulum olman yeterli değil. 
Seni uluslara ışık yapacağım. Öyle ki, 
kurtarışım yeryüzünün dört bucağına 
ulaşsın.”

YUHANNA 1:4 Yaşam O’ndaydı ve yaşam 
insanların ışığıydı.

YUHANNA 1:14 Söz, insan olup aramızda 
yaşadı. O’nun yüceliğini Baba’dan gelen, 
lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un 
yüceliğini gördük.

YUHANNA 1:17 Kutsal Yasa Musa aracılığıyla 
verildi, ama lütuf ve gerçek İsa Mesih* 
aracılığıyla geldi.
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YUHANNA 8:12 İsa yine halka seslenip 
şöyle dedi: “Ben dünyanın ışığıyım. Benim 
ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, 
yaşam ışığına sahip olur.”

YUHANNA 9:5 Dünyada olduğum sürece 
dünyanın ışığı Ben’im.”

YUHANNA 12:35 İsa, “Işık kısa bir süre daha 
aranızdadır” dedi. “Karanlıkta kalmamak 
için ışığınız varken yürüyün. Karanlıkta 
yürüyen nereye gittiğini bilmez.

36 Sizde ışık varken ışığa iman edin ki, ışık 
oğulları olasınız.” İsa bu sözleri söyledikten 
sonra uzaklaşıp onlardan gizlendi.

YUHANNA 12:46 Bana iman eden hiç kimse 
karanlıkta kalmasın diye, dünyaya ışık 
olarak geldim.

YUHANNA 14:6 İsa, “Yol, gerçek ve yaşam 
Ben’im” dedi. “Benim aracılığım olmadan 
Baba’ya kimse gelemez.

YUHANNA 16:13 Ne var ki O, yani Gerçeğin 
Ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek. 
Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, 
yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte 
olacakları size bildirecek.

1 YUHANNA’NIN 1:5 Mesih’ten 
işittiğimiz ve şimdi size ilettiğimiz bildiri 
şudur: Tanrı ışıktır, O’nda hiç karanlık 
yoktur.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 36:9; Yeşaya 60:1,3,19,20; Yuhanna 
15:26; Yuhanna 2:7-10.

B12 Sự hoàn hảo của Chúa Cứu Thế.
B18 Sự thiêng liêng, vẻ đẹp và vinh quang của 

Chúa Cứu Thế.
B23 Hồng Ân của Chúa Cha và Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 45:1 Yüreğimden 
güzel sözler taşıyor, Kral için 
söylüyorum şiirlerimi, Dilim usta bir 
yazarın kalemi gibi olsun.

2 Sen insanların en güzelisin, Lütuf 
saçılmış dudaklarına. Çünkü Tanrı seni 
sonsuza dek kutsamış.

LUKA 2:40 Çocuk büyüyor, güçleniyor 
ve bilgelikte yetkinleşiyordu. Tanrı’nın lütfu 
O’nun üzerindeydi.

LUKA 2:52 İsa bilgelikte ve boyda 
gelişiyor, Tanrı’nın ve insanların beğenisini 
kazanıyordu.

LUKA 4:21 İsa, “Dinlediğiniz bu Yazı 
bugün yerine gelmiştir” diye konuşmaya 
başladı.

22 Herkes İsa’yı övüyor, ağzından çıkan 
lütufkâr sözlere hayran kalıyordu. 
“Yusuf’un oğlu değil mi bu?” diyorlardı.

YUHANNA 1:14 Söz, insan olup aramızda 
yaşadı. O’nun yüceliğini Baba’dan gelen, 
lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un 
yüceliğini gördük.

YUHANNA 1:16 Nitekim hepimiz O’nun 
doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık.

17 Kutsal Yasa Musa aracılığıyla verildi, ama 
lütuf ve gerçek İsa Mesih* aracılığıyla geldi.

RESULLERIN 15:11 Bizler, Rab İsa’nın 
lütfuyla kurtulduğumuza inanıyoruz; onlar 
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da öyle.”

ROMALILARA 3:24 İnsanlar İsa 
Mesih’te olan kurtuluşla, Tanrı’nın lütfuyla, 
karşılıksız olarak aklanırlar.

ROMALILARA 5:15 Ne var ki, Tanrı’nın 
armağanı Adem’in suçu gibi değildir. 
Çünkü bir kişinin suçu yüzünden birçokları 
öldüyse, Tanrı’nın lütfu ve bir tek adamın, 
yani İsa Mesih’in lütfuyla verilen bağış 
birçokları yararına daha da çoğaldı.

1 KORINTOSLULARA 15:10 Ama 
şimdi neysem, Tanrı’nın lütfuyla öyleyim. 
O’nun bana olan lütfu boşa gitmedi. 
Elçilerin hepsinden çok emek verdim. 
Aslında ben değil, Tanrı’nın bende olan 
lütfu emek verdi.

2 KORINTOSLULARA 1:15 Bu 
güvenle, sizleri iki kez sevindirmek için 
önce size uğramak, sonra Makedonya’ya 
geçmek, Makedonya’dan yine size 
geri gelerek tarafınızdan Yahudiye’ye 
uğurlanmak niyetindeydim.

2 KORINTOSLULARA 12:9 Ama 
O bana, “Lütfum sana yeter. Çünkü 
gücüm, güçsüzlükte tamamlanır” dedi. 
İşte, Mesih’in gücü içimde bulunsun diye 
güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok 
övüneceğim.

EFESLILERE 2:8 İman yoluyla, lütufla 
kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, 
Tanrı’nın armağanıdır.

TITUSA 2:11 Çünkü Tanrı’nın bütün 
insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya 

çıkmıştır.

IBRANILERE 2:9 Ama meleklerden 
biraz aşağı kılınmış olan İsa’yı, Tanrı’nın 
lütfuyla herkes için ölümü tatsın diye 
çektiği ölüm acısı sonucunda yücelik ve 
onur tacı giydirilmiş olarak görüyoruz.

YAKUB’UN 4:6 Yine de bize daha çok 
lütfeder. Bu nedenle Yazı şöyle diyor: “Tanrı 
kibirlilere karşıdır, Ama alçakgönüllülere 
lütfeder.”

VAHIY 22:21 Rab İsa’nın lütfu kutsallarla 
birlikte olsun! Amin.

Ayrıca bkz: Ezgiler Ezgisi 2:3; Ezgiler Ezgisi 5:10-16; 
Yeşaya 63:9; Zekeriya 9:16; Matta 17:2; Romalılara 5:17,21; 
Romalılara 6:1,14,15; Romalılara 11:5,6; Romalılara 12:3,6; 

Romalılara 16:20; 1 Korintoslulara 3:4; 2 Korintoslulara 4:15; 
2 Korintoslulara 8:9; 2 Korintoslulara 9:8; 2 Korintoslulara 

13:14; Galatyalılara 1:6; Galatyalılara 5:4; Efeslilere 1:7; 
Efeslilere 2:4,7; Efeslilere 4:7; Filipililere 1:29; Koloselilere 

1:15-18; 1 Timoteosa 1:14; 2 Timoteosa 2:6; Titusa 3:7; İbranilere 
1:3; İbranilere 4:16; İbranilere 7:26; İbranilere 10:29; İbranilere 
12:15,28; İbranilere 13:9; 1 Petrus’un 1:10,13; 1 Petrus’un 2:19,20; 1 

Petrus’un 5:10,12; 2 Petrus’un 3:18; Vahiy 1:12,14-18.

B14 Chúa Cứu Thế làm nên vinh quang của 
Chúa Cha.

B17 Sự dịu dàng và điểm yếu của Chúa Cứu 
Thế.

E09 Sự chính trực của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 45:3 Ey yiğit savaşçı, 
kuşan kılıcını beline, Görkemine, 
yüceliğine bürün.

4 At sırtında görkeminle, zaferle ilerle, 
Gerçek ve adalet uğruna Sağ elin 
korkunç işler göstersin.

SEFANYA 2:3 Ey RAB’bin ilkelerini 
yerine getirenler, Ülkedeki bütün 
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alçakgönüllüler, RAB’be yönelin. Doğruluğu 
ve alçakgönüllülüğü amaç edinin. Belki 
RAB’bin öfke gününde kurtulabilirsiniz. 
Rab Ulusları Cezalandırıyor

MATTA 11:29 Boyunduruğumu yüklenin, 
benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak 
huylu, alçakgönüllüyüm. Böylece canlarınız 
rahata kavuşur.

MATTA 21:5 “Siyon* kızına deyin ki, ‘İşte, 
alçakgönüllü Kralın, Eşeğe, evet sıpaya, 
Eşek yavrusuna binmiş Sana geliyor.’”

YUHANNA 17:17 Onları gerçekle kutsal kıl. 
Senin sözün gerçektir.

2 KORINTOSLULARA 10:1 Sizinle 
birlikteyken ürkek, ama aranızda değilken 
yiğit kesilen ben Pavlus, Mesih’teki 
alçakgönüllülük ve yumuşaklıkla size 
rica ediyor, yalvarıyorum: Yanınıza 
geldiğim zaman, bizi olağan insanlar 
gibi yaşayanlardan sayan bazılarına karşı 
güvenle takınmak niyetinde olduğum 
tavrı aynı cesaretle size karşı takınmaya 
zorlamayın beni.

GALATYALILARA 5:22 Ruh’un ürünüyse 
sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, 
iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve 
özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan 
yasa yoktur.

EFESLILERE 4:2 Her bakımdan alçakgönüllü, 
yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize 
sevgiyle, hoşgörüyle davranın.

KOLOSELILERE 3:12 Öyleyse, Tanrı’nın 
kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten 

sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabrı, 
yumuşaklığı giyinin.

1 TIMOTEOSA 6:11 Ama sen, ey Tanrı 
adamı, bu şeylerden kaç! Doğruluğun, 
Tanrı yolunun, imanın, sevginin, sabrın, 
uysallığın ardından koş.

IBRANILERE 4:12 Tanrı’nın sözü diri 
ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. 
Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden 
ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin 
düşüncelerini, amaçlarını yargılar.

VAHIY 1:16 Sağ elinde yedi yıldız 
vardı. Ağzından iki ağızlı keskin bir kılıç 
uzanıyordu. Yüzü bütün gücüyle parlayan 
güneş gibiydi.

VAHIY 19:11 Bundan sonra göğün açılmış 
olduğunu, beyaz bir atın orada durduğunu 
gördüm. Binicisinin adı Sadık ve Gerçek’tir. 
Adaletle yargılar, savaşır.

12 Gözleri alev alev yanan ateş gibidir. Başında 
çok sayıda taç var. Üzerinde kendisinden 
başka kimsenin bilmediği bir ad yazılıdır.

13 Kana batırılmış bir kaftan giymişti. 
Tanrı’nın Sözü adıyla anılır.

14 Beyaz, temiz, ince ketene bürünmüş olan 
gökteki ordular, beyaz atlara binmiş O’nu 
izliyorlardı.

15 Ağzından ulusları vuracak keskin bir kılıç 
uzanıyor. Onları demir çomakla güdecek. 
Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’nın ateşli 
gazabının şarabını üreten masarayı kendisi 
çiğneyecek.

VAHIY 19:21 Geriye kalanlar, ata binmiş 
Olan’ın ağzından uzanan kılıçla öldürüldü. 
Bütün kuşlar bunların etiyle doydu.
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Ayrıca bkz: Çölde Sayım 12:3; Mezmurlar 18:35; Yeşaya 49:2,3; 
Yeşaya 63:1-6; 1 Korintoslulara 4:21; 2 Korintoslulara 6:4,5,4; 

Galatyalılara 6:1; 2 Timoteosa 2:25; Titusa 3:2; Yakub’un 1:21; 1 
Petrus’un 3:15.

B16 Sức mạnh và năng lượng của Chúa Cứu 
Thế.

MEZMURLAR 45:5 Okların sivridir, 
Kral düşmanlarının yüreğine saplanır, 
Halklar ayaklarının altına serilir.

MATTA 28:19 Bu nedenle gidin, bütün 
ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; 
onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla 
vaftiz edin;

RESULLERIN 4:4 Ne var ki, 
konuşmayı dinlemiş olanların birçoğu iman 
etti. Böylece imanlı erkeklerin sayısı aşağı 
yukarı beş bine ulaştı.

2 KORINTOSLULARA 10:3 Olağan 
insanlar gibi yaşıyorsak da, insansal güce 
dayanarak savaşmıyoruz.

4 Çünkü savaşımızın silahları insansal 
silahlar değil, kaleleri yıkan tanrısal güce 
sahip silahlardır.

5 Safsataları, Tanrı bilgisine karşı diklenen 
her engeli yıkıyor, her düşünceyi tutsak edip 
Mesih’e bağımlı kılıyoruz.

IBRANILERE 4:12 Tanrı’nın sözü diri 
ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. 
Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden 
ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin 
düşüncelerini, amaçlarını yargılar.

13 Tanrı’nın görmediği hiçbir yaratık yoktur. 
Kendisine hesap vereceğimiz Tanrı’nın gözü 
önünde her şey çıplak ve açıktır.

Ayrıca bkz: #1; Mezmurlar 22:27,28; Mezmurlar 66:3,4; 
Resullerin 5:14; Resullerin 6:7.

B05 Chúa Cứu Thế được đầy ơn từ Đức Thánh 
Thần.

E08 Công lý của Chúa Cứu Thế.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H04 Ngôi của Chúa Cứu Thế.
     
MEZMURLAR 45:6 Ey Tanrı, 

tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır, 
Krallığının asası adalet asasıdır.

7 Doğruluğu sever, kötülükten nefret 
edersin. Bunun için Tanrı, senin Tanrın, 
Seni sevinç yağıyla Arkadaşlarından 
daha çok meshetti*.

MATTA 3:15 İsa ona şu karşılığı verdi: 
“Şimdilik buna razı ol! Çünkü doğru olan 
her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz 
gerekir.” O zaman Yahya O’nun dediğine 
razı oldu.

LUKA 1:32 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.”

YUHANNA 1:1 Başlangıçta Söz vardı. Söz 
Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı.

RESULLERIN 10:37 Yahya’nın vaftiz* 
çağrısından sonra Celile’den başlayarak 
bütün Yahudiye’de meydana gelen olayları, 
Tanrı’nın, Nasıralı İsa’yı nasıl Kutsal Ruh’la 
ve kudretle meshettiğini* biliyorsunuz. 
İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor, 
İblis’in baskısı altında olanların hepsini 
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iyileştiriyordu. Çünkü Tanrı O’nunla 
birlikteydi.

IBRANILERE 1:8 Ama Oğul için 
şöyle diyor: “Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar 
boyunca kalıcıdır, Egemenliğinin asası 
adalet asasıdır.

9 Doğruluğu sevdin, kötülükten nefret 
ettin. Bunun için Tanrı, senin Tanrın, Seni 
sevinç yağıyla Arkadaşlarından daha çok 
meshetti*.”

IBRANILERE 7:26 Böyle bir 
başkâhinimiz -kutsal, suçsuz, lekesiz, 
günahkârlardan ayrılmış, göklerden daha 
yücelere çıkarılmış bir başkâhinimiz- 
olması uygundur.

Ayrıca bkz: #1; Mezmurlar 33:5; Mezmurlar 89:29,36,37; 
Mezmurlar 93:2; Mezmurlar 145:13.

D04 Chức phận của Chúa Cứu Thế như là Vua.
E16 Chúa Cứu Thế sẽ ban phước cho con dân 

của Ngài.

MEZMURLAR 45:9 Kral kızları senin 
saygın kadınların arasında, Kraliçe, Ofir 
altınları içinde senin sağında duruyor.

13 Kral kızı odasında ışıl ışıl parıldıyor, 
Giysisi altınla dokunmuş.

14 Işlemeli giysiler içinde kralın önüne 
çıkarılacak, Arkadaşları, ona eşlik eden 
kızlar sana getirilecek.

15 Sevinç ve coşkuyla götürülecek, Kralın 
sarayına girecekler.

EZGILER EZGISI 1:4 Al götür beni, 
haydi koşalım! Kral beni odasına götürsün. 

[Kızın Arkadaşları] Seninle coşup seviniriz, 
Aşkını şaraptan çok överiz. [Kız] Ne kadar 
haklılar seni sevmekte!

EZGILER EZGISI 2:10 Sevgilim şöyle 
dedi: “Kalk, gel aşkım, güzelim.

EZGILER EZGISI 6:2 Bahçesine indi 
sevgilim, Güzel kokulu tarhlara, Bahçede 
gezinmek, zambak toplamak için.

3 Ben sevgilime aitim, sevgilim de bana, 
Gezinip duruyor zambaklar arasında. 
[Erkek]

YEŞAYA 61:10 RAB’de büyük sevinç 
bulacağım, Tanrım’la yüreğim coşacak. 
Çünkü çelenkle süslenmiş güvey gibi, 
Takılarını kuşanmış gelin gibi, Bana 
kurtuluş giysisini giydirdi, Beni doğruluk 
kaftanıyla örttü.

YUHANNA 17:24 Baba, bana verdiklerinin 
de bulunduğum yerde benimle birlikte 
olmalarını ve benim yüceliğimi, bana 
verdiğin yüceliği görmelerini istiyorum. 
Çünkü dünyanın kuruluşundan önce sen 
beni sevdin.

2 KORINTOSLULARA 11:2 Sizler için 
tanrısal bir kıskançlık duyuyorum. Çünkü 
sizleri el değmemiş kız gibi tek ere, Mesih’e 
sunmak üzere nişanladım.

1 SELANIKLILERE 4:17 Sonra biz 
yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla 
birlikte Rab’bi havada karşılamak üzere 
bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece 
sonsuza dek Rab’le birlikte olacağız.

2 SELANIKLILERE 1:9 Böyleleri Rab’bin 
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varlığından ve yüce gücünden uzak 
kalarak sonsuza dek mahvolma cezasına 
çarptırılacaklar. Bütün bunlar Rab’bin 
kendi kutsalları arasında yüceltilmek ve 
bütün imanlılarda hayranlık uyandırmak 
üzere geldiği gün olacak. Sizler ise iman 
edenlerdensiniz. Çünkü size ettiğimiz 
tanıklığa inandınız.

1 YUHANNA’NIN 3:2 Sevgili 
kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı’nın 
çocuklarıyız, ama ne olacağımız henüz bize 
gösterilmedi. Ancak, Mesih göründüğü 
zaman O’na benzer olacağımızı biliyoruz. 
Çünkü O’nu olduğu gibi göreceğiz.

VAHIY 3:5 Galip gelen böylece 
beyaz giysiler giyecek. Onun adını yaşam 
kitabından hiç silmeyeceğim. Babam’ın ve 
meleklerinin önünde o kişinin adını açıkça 
anacağım.

VAHIY 7:15 Bunun için, “Tanrı’nın tahtı 
önünde duruyor, Tapınağında gece gündüz 
O’na tapınıyorlar. Tahtta oturan, çadırını 
onların üzerine gerecek.

16 Artık acıkmayacak, Artık susamayacaklar. 
Ne güneş ne kavurucu sıcak Çarpacak 
onları.

17 Çünkü tahtın ortasında olan Kuzu onları 
güdecek Ve yaşam sularının pınarlarına 
götürecek. Tanrı gözlerinden bütün yaşları 
silecek.”

VAHIY 19:7 Sevinelim, coşalım! O’nu 
yüceltelim! Çünkü Kuzu’nun düğünü 
başlıyor, Gelini hazırlandı.

8 Giymesi için ona temiz ve parlak İnce keten 
giysiler verildi.” İnce keten kutsalların adil 
işlerini simgeler.

Ayrıca bkz: Yeşaya 35:10; Yeşaya 51:11; Yeşaya 55:12,13; Yeşaya 
60:19,20; Efeslilere 2:4,6.

D04 Chức phận của Chúa Cứu Thế như là Vua.
E25 húa Cứu Thế sẽ được tin tưởng và ca ngợi.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 45:16 Atalarının 
yerini oğulların alacak, Onları önder 
yapacaksın bütün ülkeye.

17 Adını kuşaklar boyunca yaşatacağım, 
Böylece halklar sonsuza dek övecek 
seni.

MATTA 19:28 İsa onlara, “Size doğrusunu 
söyleyeyim” dedi, “Her şey yenilendiğinde, 
İnsanoğlu* görkemli tahtına oturduğunda, 
siz, evet ardımdan gelen sizler, on iki 
tahta oturup İsrail’in on iki oymağını 
yargılayacaksınız.

29 Benim adım uğruna evlerini, kardeşlerini, 
anne ya da babasını, çocuklarını ya da 
topraklarını bırakan herkes, bunların yüz 
katını elde edecek ve sonsuz yaşamı miras 
alacak.

MATTA 26:13 Size doğrusunu söyleyeyim, 
bu Müjde dünyanın neresinde duyurulursa, 
bu kadının yaptığı da onun anılması için 
anlatılacak.”

MATTA 28:19 Bu nedenle gidin, bütün 
ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; 
onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla 
vaftiz edin;

1 PETRUS’UN 2:9 Ama siz seçilmiş 
soy, Kral’ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı’nın 
öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası 
ışığına çağıran Tanrı’nın erdemlerini 
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duyurmak için seçildiniz.

VAHIY 5:9 Yeni bir ezgi söylüyorlardı: 
“Tomarı almaya, Mühürlerini açmaya 
layıksın! Çünkü boğazlandın Ve kanınla 
her oymaktan, her dilden, Her halktan, her 
ulustan İnsanları Tanrı’ya satın aldın.

10 Onları Tanrımız’ın hizmetinde Bir krallık 
haline getirdin, Kâhinler* yaptın. Dünya 
üzerinde egemenlik sürecekler.”

Ayrıca bkz: #1; #2; #4.

E10 Chúa Cứu Thế cũng sẽ là Chúa Cứu Thế của 
các Dân tộc ngoài Do Thái.

E18 Chúa Cha sẽ ngụ trong con dân của Ngài.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H05 Vinh quang trước mắt và sức mạnh của 

Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 46:4 Bir ırmak var 
ki, suları sevinç getirir Tanrı kentine, 
Yüceler Yücesi’nin kutsal konutuna.

5 Tanrı onun ortasındadır, Sarsılmaz o 
kent. Gün doğarken Tanrı ona yardım 
eder.

6 Uluslar kükrüyor, krallıklar sarsılıyor, 
Tanrı gürleyince yeryüzü eriyip gidiyor.

7 Her Şeye Egemen RAB bizimledir, 
Yakup’un Tanrısı kalemizdir.

8 Gelin, görün RAB’bin yaptıklarını, 
Yeryüzüne getirdiği yıkımları.

9 Savaşları durdurur yeryüzünün dört 
bucağında, Yayları kırar, mızrakları 
parçalar, Kalkanları yakar.

10 “Sakin olun, bilin ki, Tanrı benim! 
Uluslar arasında yüceleceğim, 
Yeryüzünde yüceleceğim!”

11 Her Şeye Egemen RAB bizimledir, 

Yakup’un Tanrısı kalemizdir.

YEŞAYA 2:4 RAB uluslar arasında 
yargıçlık edecek, Birçok halkın arasındaki 
anlaşmazlıkları çözecek. İnsanlar 
kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, 
Mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. Ulus 
ulusa kılıç kaldırmayacak, Savaş eğitimi 
yapmayacaklar artık.

MIKA 4:3 RAB halklar arasında 
yargıçlık edecek, Uzaklardaki güçlü 
ulusların anlaşmazlıklarını çözecek. 
İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp saban 
demiri, Mızraklarını bağcı bıçağı 
yapacaklar. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, 
Savaş eğitimi yapmayacaklar artık.

4 Herkes kendi asmasının, incir ağacının 
altında oturacak. Kimse kimseyi 
korkutmayacak. Bunu söyleyen, Her Şeye 
Egemen RAB’dir.

ZEKERIYA 2:10 RAB, “Ey Siyon kızı*, 
sevinçle bağır! Çünkü aranızda yaşamaya 
geliyorum” diyor.

YUHANNA 3:14 Musa çölde yılanı nasıl 
yukarı kaldırdıysa, İnsanoğlu’nun da öylece 
yukarı kaldırılması gerekir.

YUHANNA 12:32 Ben yerden yukarı 
kaldırıldığım zaman bütün insanları 
kendime çekeceğim.”

YUHANNA 17:1 İsa bunları söyledikten 
sonra, gözlerini gökyüzüne kaldırıp şöyle 
dedi: “Baba, saat geldi. Oğlun’u yücelt ki, 
Oğul da seni yüceltsin.

2 Çünkü sen O’na bütün insanlık üzerinde 
yetki verdin. Öyle ki, O’na verdiklerinin 
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hepsine sonsuz yaşam versin.
3 Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve 

gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır.
4 Yapmam için bana verdiğin işi 

tamamlamakla seni yeryüzünde yücelttim.
5 Baba, dünya var olmadan önce ben senin 

yanındayken sahip olduğum yücelikle şimdi 
beni yanında yücelt.

RESULLERIN 5:31 İsrail’e, 
günahlarından tövbe etme ve bağışlanma 
fırsatını vermek için Tanrı O’nu Önder ve 
Kurtarıcı olarak kendi sağına yükseltti.

VAHIY 15:3 Tanrı kulu Musa’nın ve 
Kuzu’nun ezgisini söylüyorlardı: “Her Şeye 
Gücü Yeten Rab Tanrı, Senin işlerin büyük 
ve şaşılası işlerdir. Ey ulusların kralı, Senin 
yolların doğru ve adildir. Ya Rab, senden 
kim korkmaz, Adını kim yüceltmez? Çünkü 
kutsal olan yalnız sensin. Bütün uluslar 
gelip sana tapınacaklar. Çünkü adil işlerin 
açıkça görüldü.”

Ayrıca bkz: #2, #5; Mezmurlar 66:7; Mezmurlar 83:2-4; Yeşaya 
5:16; Yeşaya 8:9; Yeremya 16:19; Habakkuk 2:20; Yuhanna 8:28; 

Resullerin 2:33; Filipililere 2:9.

D04 Chức phận của Chúa Cứu Thế như là Vua.
G02 Sự thăng thiên của Chúa Cứu Thế được 

tiên đoán.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
   
MEZMURLAR 47:1 Ey bütün uluslar, 

el çırpın! Sevinç çığlıkları atın Tanrı’nın 
onuruna!

2 Ne müthiştir yüce RAB, Bütün dünyanın 
ulu Kralı.

3 Halkları altımıza, Ulusları 
ayaklarımızın dibine serer.

4 Sevdiği Yakup’un gururu olan 
mirasımızı O seçti bizim için. *

5 RAB Tanrı sevinç çığlıkları, Boru sesleri 
arasında yükseldi.

6 Ezgiler sunun Tanrı’ya, ezgiler; Ezgiler 
sunun Kralımız’a, ezgiler!

7 Çünkü Tanrı bütün dünyanın kralıdır, 
Maskil sunun!

8 Tanrı kutsal tahtına oturmuş, Krallık 
eder uluslara.

9 Ulusların önderleri Ibrahim’in 
Tanrısı’nın halkıyla bir araya gelmiş; 
Çünkü Tanrı’ya aittir yeryüzü kralları. O 
çok yücedir.

LUKA 24:50 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.

RESULLERIN 1:6 Elçiler bir araya 
geldiklerinde İsa’ya şunu sordular: “Ya 
Rab, İsrail’e egemenliği şimdi mi geri 
vereceksin?”

7 İsa onlara, “Baba’nın kendi yetkisiyle 
belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri 
bilmenize gerek yok” karşılığını verdi.

8 “Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç 
alacaksınız. Yeruşalim’de, bütün Yahudiye 
ve Samiriye’de ve dünyanın dört bucağında 
benim tanıklarım olacaksınız.”

9 İsa bunları söyledikten sonra, onların 
gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut O’nu 
alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı.

10 İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş 
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bakıyorlardı. Tam o sırada, beyaz giysiler 
içinde iki adam yanlarında belirdi.

11 “Ey Celileliler, neden göğe bakıp 
duruyorsunuz?” diye sordular. “Aranızdan 
göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl 
gördünüzse, aynı şekilde geri gelecektir.”

EFESLILERE 4:8 Bunun için Kutsal Yazı şöyle 
der: “Yükseğe çıktı ve tutsakları peşine 
taktı, İnsanlara armağanlar verdi.”

9 Şimdi bu “çıktı” sözcüğü, Mesih önce 
aşağılara, yeryüzüne indi demek değil de 
nedir?

10 İnen de O’dur, her şeyi doldurmak üzere 
bütün göklerin çok üstüne çıkan da O’dur.

1 TIMOTEOSA 3:16 Kuşkusuz Tanrı 
yolunun sırrı büyüktür. O, bedende 
göründü, Ruh’ça doğrulandı, Meleklerce 
görüldü, Uluslara tanıtıldı, Dünyada O’na 
iman edildi, Yücelik içinde yukarı alındı.

VAHIY 11:15 Yedinci melek borazanını 
çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu: 
“Dünyanın egemenliği Rabbimiz’in 
ve Mesihi’nin oldu. O sonsuzlara dek 
egemenlik sürecek.”

Ayrıca bkz: #1; #2; #4; #5; Yasa’nın Tekrar 33:29; Yeşu 
21:44; Mezmurlar 18:47; Mezmurlar 24:7-10; Mezmurlar 

68:17,18,24,25,33; Vahiy 20.

E14 Chúa Cứu Thế sẽ chinh phục cái chết và 
bóng tối.

G01 Sự phục sinh của Chúa Cứu Thế được tiên 
đoán.

MEZMURLAR 49:15 Ama Tanrı 
beni Ölüler diyarının pençesinden 
kurtaracak Ve yanına alacak.

YUHANNA 20:11 Meryem ise mezarın dışında 
durmuş ağlıyordu. Ağlarken eğilip mezarın 
içine baktı.

12 Beyazlara bürünmüş iki melek gördü; biri 
İsa’nın cesedinin yattığı yerin başucunda, 
öteki ayakucunda oturuyordu.

YUHANNA 20:15 İsa, “Kadın, niçin 
ağlıyorsun?” dedi. “Kimi arıyorsun?” 
Meryem O’nu bahçıvan sanarak, “Efendim” 
dedi, “Eğer O’nu sen götürdünse, nereye 
koyduğunu söyle de gidip O’nu alayım.”

16 İsa ona, “Meryem!” dedi. O da döndü, 
İsa’ya İbranice*, “Rabbuni!” dedi. Rabbuni, 
öğretmenim demektir.

17 İsa, “Bana dokunma!” dedi. “Çünkü daha 
Baba’nın yanına çıkmadım. Kardeşlerime 
git ve onlara söyle, benim Babam’ın ve 
sizin Babanız’ın, benim Tanrım’ın ve sizin 
Tanrınız’ın yanına çıkıyorum.”

RESULLERIN 2:27 Çünkü sen 
canımı ölüler diyarına terk etmeyeceksin, 
Kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin.

RESULLERIN 13:35 “Bunun için 
başka bir yerde de şöyle der: ‘Kutsalının 
çürümesine izin vermeyeceksin.’

RESULLERIN 26:23 Onlar, Mesih’in* 
acı çekeceğini ve ölümden dirilenlerin ilki 
olarak gerek kendi halkına, gerek öteki 
uluslara ışığın doğuşunu ilan edeceğini 
bildirmişlerdi.”

Ayrıca bkz: Mezmurlar 16:10; Mezmurlar 30:3; Mezmurlar 
71:20; Mezmurlar 86:13; Yunus 2:4-6.
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H01 Sự trở lại của Chúa Cứu Thế được tiên 
đoán.

H02 Các phán quyết trong tương lai bởi Chúa 
Cứu Thế.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 50:2 Güzelliğin 
doruğu Siyon’dan Parıldıyor Tanrı.

3 Tanrımız geliyor, sessiz kalmayacak, 
Önünde yanan ateş her şeyi kül ediyor, 
Çevresinde şiddetli bir fırtına esiyor.

4 Halkını yargılamak için Yere göğe 
sesleniyor:

5 “Toplayın önüme sadık kullarımı, 
Kurban keserek benimle antlaşma 
yapanları.”

6 Gökler O’nun doğruluğunu duyuruyor, 
Çünkü yargıç Tanrı’nın kendisidir. *

MEZMURLAR 97:6 Gökler O’nun 
doğruluğunu duyurur, Bütün halklar 
görkemini görür.

YEŞAYA 12:6 Ey Siyon halkı, sesini 
yükselt, sevinçle haykır! Çünkü aranızda 
bulunan İsrail’in Kutsalı büyüktür.”

YEŞAYA 33:22 Çünkü yargıcımız RAB’dir; 
Yasamızı koyan RAB’dir, Kralımız RAB’dir, 
bizi O kurtaracak.

MATTA 24:31 Kendisi güçlü bir borazan 
sesiyle meleklerini gönderecek. Melekler 
O’nun seçtiklerini göğün bir ucundan öbür 
ucuna dek, dünyanın dört bucağından 
toplayacaklar.

YUHANNA 12:48 Beni reddeden ve sözlerimi 
kabul etmeyen kişiyi yargılayacak biri 
var. O kişiyi son günde yargılayacak olan, 

söylediğim sözdür.

RESULLERIN 17:31 Çünkü 
dünyayı, atadığı Kişi aracılığıyla adaletle 
yargılayacağı günü saptamıştır. Bu Kişi’yi 
ölümden diriltmekle bunun güvencesini 
herkese vermiştir.”

ROMALILARA 2:5 İnatçılığın ve 
tövbesiz yüreğin yüzünden Tanrı’nın adil 
yargısının açıklanacağı gazap günü için 
kendine karşı gazap biriktiriyorsun.

ROMALILARA 2:16 Yaydığım Müjde’ye 
göre Tanrı’nın, insanları gizlice yaptıkları 
şeylerden ötürü İsa Mesih aracılığıyla 
yargılayacağı gün böyle olacaktır.

1 SELANIKLILERE 4:16 Rab’bin kendisi, bir 
emir çağrısıyla, başmeleğin seslenmesiyle, 
Tanrı’nın borazanıyla gökten inecek. Önce 
Mesih’e ait ölüler dirilecek.

17 Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta 
olanlar, onlarla birlikte Rab’bi havada 
karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp 
götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab’le 
birlikte olacağız.

2 TIMOTEOSA 4:1 Tanrı’nın ve 
dirilerle ölüleri yargılayacak olan Mesih 
İsa’nın önünde, O’nun gelişi ve egemenliği 
hakkı için sana buyuruyorum: Tanrı sözünü 
duyur. Zaman uygun olsun olmasın, bu 
görevi sürdür. İnsanları tam bir sabırla 
eğiterek ikna et, uyar, isteklendir.

IBRANILERE 12:22 Oysa sizler Siyon* 
Dağı’na, yaşayan Tanrı’nın kenti olan göksel 
Yeruşalim’e, bir bayram şenliği içindeki 
onbinlerce meleğe, adları göklerde yazılmış 

MEZMURLAREN



119

ilk doğanların topluluğuna yaklaştınız. 
Herkesin yargıcı olan Tanrı’ya, yetkinliğe 
erdirilmiş doğru kişilerin ruhlarına, yeni 
antlaşmanın aracısı olan İsa’ya ve Habil’in 
kanından daha üstün bir anlam taşıyan 
serpmelik kana yaklaştınız.

25 Bunları söyleyeni reddetmemeye dikkat 
edin. Çünkü yeryüzünde kendilerini 
uyaranı reddedenler kurtulamadılarsa, 
göklerden bizi uyarandan yüz çevirirsek, 
bizim de kurtulamayacağımız çok daha 
kesindir.

26 O zaman O’nun sesi yeri sarsmıştı. Ama 
şimdi, “Bir kez daha yalnız yeri değil, göğü 
de sarsacağım” diye söz vermiştir.

VAHIY 15:3 Tanrı kulu Musa’nın ve 
Kuzu’nun ezgisini söylüyorlardı: “Her Şeye 
Gücü Yeten Rab Tanrı, Senin işlerin büyük 
ve şaşılası işlerdir. Ey ulusların kralı, Senin 
yolların doğru ve adildir. Ya Rab, senden 
kim korkmaz, Adını kim yüceltmez? Çünkü 
kutsal olan yalnız sensin. Bütün uluslar 
gelip sana tapınacaklar. Çünkü adil işlerin 
açıkça görüldü.”

VAHIY 16:5 Sulardan sorumlu meleğin 
şöyle dediğini işittim: “Var olan, var olmuş 
olan kutsal Tanrı! Bu yargılarında adilsin.

6 Kutsalların ve peygamberlerin kanını 
döktükleri için, İçecek olarak sen de onlara 
kan verdin. Bunu hak ettiler.”

7 Sunaktan gelen bir sesin, “Evet, Her Şeye 
Gücü Yeten Rab Tanrı, Yargıların doğru ve 
adildir” dediğini işittim.

VAHIY 19:2 Çünkü O’nun yargıları 
doğru ve adildir. Yeryüzünü fuhşuyla 
yozlaştıran Büyük fahişeyi yargılayıp Kendi 
kullarının kanının öcünü aldı.”

VAHIY 22:20 Bunlara tanıklık eden, “Evet, 
tez geliyorum!” diyor. Amin! Gel, ya Rab İsa!

Ayrıca bkz: #1; #6; Yaratılış 18:25; Mezmurlar 7:11; Mezmurlar 
94:2; 1 Korintoslulara 6:2,3; Yakub’un 5:9; 1 Petrus’un 4:5; 

Vahiy 11:15; Vahiy 16:7; Vahiy 19:2; Vahiy 20.

E23 Chúa Cứu Thế sẽ cải đạo cho con dân của 
Ngài.

E27 Để ban một trái tim mới và một tinh thần 
mới.

I04 Của lễ hòa bình và của tế lễ tạ ơn đại diện 
cho công ơn của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 51:17 Senin kabul 
ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur, 
Alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor 
görmezsin, ey Tanrı.

YEŞAYA 57:15 Yüce ve görkemli Olan, 
Sonsuzlukta yaşayan, adı Kutsal Olan diyor 
ki, “Yüksek ve kutsal yerde yaşadığım halde, 
Alçakgönüllülerle, ezilenlerle birlikteyim. 
Yüreklerini sevindirmek için ezilenlerin 
yanındayım.

MATTA 5:3 “Ne mutlu ruhta yoksul 
olanlara! Çünkü Göklerin Egemenliği 
onlarındır.

MARKOS 12:33 İnsanın Tanrı’yı bütün 
yüreğiyle, bütün anlayışıyla ve bütün 
gücüyle sevmesi, komşusunu da kendi gibi 
sevmesi, bütün yakmalık sunulardan* ve 
kurbanlardan daha önemlidir.”

LUKA 15:10 Size şunu söyleyeyim, aynı 
şekilde Tanrı’nın melekleri de tövbe eden 
bir tek günahkâr için sevinç duyacaklar.”
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LUKA 18:11 Ferisi ayakta kendi kendine 
şöyle dua etti: ‘Tanrım, öbür insanlara 
-soygunculara, hak yiyenlere, zina edenlere- 
ya da şu vergi görevlisine benzemediğim 
için sana şükrederim.

12 Haftada iki gün oruç tutuyor, bütün 
kazancımın ondalığını veriyorum.’

13 “Vergi görevlisi ise uzakta durdu, gözlerini 
göğe kaldırmak bile istemiyordu, ancak 
göğsünü döverek, ‘Tanrım, ben günahkâra 
merhamet et’ diyordu.

14 “Size şunu söyleyeyim, Ferisi değil, bu 
adam aklanmış olarak evine döndü. Çünkü 
kendini yücelten herkes alçaltılacak, 
kendini alçaltan ise yüceltilecektir.”

ROMALILARA 12:1 Öyleyse 
kardeşlerim, Tanrı’nın merhameti adına 
size yalvarırım: Bedenlerinizi diri, kutsal, 
Tanrı’yı hoşnut eden birer kurban olarak 
sunun. Ruhsal tapınmanız budur.

1 PETRUS’UN 2:5 O sizi diri taşlar 
olarak ruhsal bir tapınağın yapımında 
kullansın. Böylelikle, İsa Mesih aracılığıyla 
Tanrı’nın beğenisini kazanan ruhsal 
kurbanlar sunmak üzere kutsal bir 
kâhinler* topluluğu olursunuz.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 22:24; Mezmurlar 34:18; Mezmurlar 
102:17; Mezmurlar 147:3; Yeşaya 61:1; Yeşaya 66:2; Luka 

15:2,3,5,7,21-32; Filipililere 4:18; İbranilere 3:16.

E26 Sự nghiệp cứu chuộc của Chúa Cứu Thế.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 53:6 Keşke Israil’in 
kurtuluşu Siyon’dan gelse! Tanrı halkını 
eski gönencine kavuşturunca, Yakup 
soyu sevinecek, Israil halkı coşacak.

YEŞAYA 59:20 RAB diyor ki, “Kurtarıcı 
Siyon’a, Yakup soyundan olup 
başkaldırmaktan vazgeçenlere gelecek.

MATTA 1:21 Meryem bir oğul doğuracak. 
Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını 
günahlarından O kurtaracak.”

LUKA 1:68 “İsrail’in Tanrısı Rab’be 
övgüler olsun! Çünkü halkının yardımına 
gelip onları fidyeyle kurtardı.

LUKA 4:18 “Rab’bin Ruhu üzerimdedir. 
Çünkü O beni yoksullara Müjde’yi 
iletmek için meshetti*. Tutsaklara serbest 
bırakılacaklarını, Körlere gözlerinin 
açılacağını duyurmak için, Ezilenleri 
özgürlüğe kavuşturmak Ve Rab’bin lütuf 
yılını ilan etmek için Beni gönderdi.”

LUKA 21:28 Bu olaylar gerçekleşmeye 
başlayınca doğrulun ve başlarınızı kaldırın. 
Çünkü kurtuluşunuz yakın demektir.”

ROMALILARA 11:26 Sonunda bütün 
İsrail kurtulacaktır. Yazılmış olduğu gibi: 
“Kurtarıcı Siyon’dan* gelecek, Yakup’un 
soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracak.

27 Onların günahlarını kaldıracağım zaman 
Kendileriyle yapacağım antlaşma budur.”

IBRANILERE 9:12 Tekelerle danaların 
kanıyla değil, sonsuz kurtuluşu sağlayarak 
kendi kanıyla kutsal yere ilk ve son kez 
girdi.

Ayrıca bkz: #1; # 2; #3; Mezmurlar 14:7; Mezmurlar 42:11; 
Mezmurlar 43:5; Mezmurlar 44:4; Mezmurlar 74:12; 

Mezmurlar 78:35; Mezmurlar 111:9; Habakkuk 3:13; Luka 1:69; 
Luka 2:38; Efeslilere 1:7; Koloselilere 1:14.
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F05 Chúa Cứu Thế sẽ bị phản bội.
F11 Sự chịu khổ của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 55:4 Yüreğim sızlıyor 
içimde, Ölüm dehşeti çöktü üzerime.

5 Korku ve titreme sardı beni, Ürperti 
kapladı içimi.

 
12 Beni aşağılayan bir düşman olsaydı, 

Katlanabilirdim; Bana küstahlık eden 
bir hasım olsaydı, Gizlenebilirdim.

13 Ama sensin, bana denk, Yoldaşım, yakın 
arkadaşım.

14 Birlikte tatlı tatlı yarenlik eder, 
Toplulukla Tanrı’nın evine giderdik.

MATTA 26:31 Bu arada İsa öğrencilerine, 
“Bu gece hepiniz benden ötürü sendeleyip 
düşeceksiniz” dedi. “Çünkü şöyle 
yazılmıştır: ‘Çobanı vuracağım, Sürüdeki 
koyunlar darmadağın olacak.’

32 Ama ben dirildikten sonra sizden önce 
Celile’ye gideceğim.”

33 Petrus O’na, “Herkes senden ötürü 
sendeleyip düşse de ben asla düşmem” dedi.

34 “Sana doğrusunu söyleyeyim” dedi İsa, 
“Bu gece horoz ötmeden beni üç kez inkâr 
edeceksin.”

35 Petrus, “Seninle birlikte ölmem gerekse bile 
seni asla inkâr etmem” dedi. Öğrencilerin 
hepsi de aynı şeyi söyledi.

36 Sonra İsa öğrencileriyle birlikte Getsemani 
denen yere geldi. Öğrencilerine, “Ben 
şuraya gidip dua edeceğim, siz burada 
oturun” dedi.

37 Petrus ile Zebedi’nin iki oğlunu yanına aldı. 
Kederlenmeye, ağır bir sıkıntı duymaya 
başlamıştı.

38 Onlara, “Ölesiye kederliyim” dedi. “Burada 

kalın, benimle birlikte uyanık durun.”

YUHANNA 13:21 İsa bunları söyledikten sonra 
ruhunda derin bir sıkıntı duydu. Açıkça 
konuşarak, “Size doğrusunu söyleyeyim, 
sizden biri bana ihanet edecek” dedi.

YUHANNA 13:27 Yahuda lokmayı alır 
almaz Şeytan onun içine girdi. İsa da ona, 
“Yapacağını tez yap!” dedi.

YUHANNA 13:37 Petrus, “Ya Rab, neden şimdi 
senin ardından gelemeyeyim? Senin için 
canımı veririm!” dedi.

38 İsa şöyle yanıtladı: “Benim için canını mı 
vereceksin? Sana doğrusunu söyleyeyim, 
horoz ötmeden beni üç kez inkâr 
edeceksin.”

Ayrıca bkz: Mezmurlar 6:3; Mezmurlar 69:20,21; Mezmurlar 
102:3-5; Markos 14:33,34.

H05 Vinh quang trước mắt và sức mạnh của 
Chúa Cứu Thế.

H08 Chúa Cứu Thế sẽ có cuộc sống đời đời.
     
MEZMURLAR 61:6 Kralın günlerine 

gün kat, Yılları yüzyıllar olsun!
7 Tanrı’nın huzurunda sonsuza dek 

tahtında otursun; Onu sevgin ve 
sadakatinle koru!

2 SAMUEL 7:16 Soyun ve krallığın sonsuza 
dek önümde duracak; tahtın sonsuza dek 
sürecektir.”

LUKA 1:30 Ama melek ona, “Korkma 
Meryem” dedi, “Sen Tanrı’nın lütfuna 
eriştin.
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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.”

IBRANILERE 9:24 Çünkü Mesih, asıl 
kutsal yerin örneği olup insan eliyle yapılan 
kutsal yere değil, ama şimdi bizim için 
Tanrı’nın önünde görünmek üzere asıl göğe 
girdi.

Ayrıca bkz: #1; Mezmurlar 41:12; İbranilere 7:21-25.

F03 Chúa Cứu Thế sẽ bị từ chối.

MEZMURLAR 62:3 Birini ezmek 
için daha ne vakte kadar Hep birlikte 
üstüne saldıracaksınız, Eğri bir duvara, 
Yerinden oynamış bir çite saldırır gibi?

4 Tek düşünceleri onu doruktan 
indirmektir. Yalandan zevk alırlar. 
Ağızlarıyla hayırdua ederken, 
Içlerinden lanet okurlar. *

MEZMURLAR 2:1 Nedir uluslar 
arasındaki bu kargaşa, Neden boş düzenler 
kurar bu halklar?

2 Dünyanın kralları saf bağlıyor, 
Hükümdarlar birleşiyor RAB’be ve 
meshettiği* krala karşı.

3 “Koparalım onların kayışlarını” diyorlar, 
“Atalım üzerimizden bağlarını.”

MATTA 26:3 Bu sırada başkâhinlerle 
halkın ileri gelenleri, Kayafa adındaki 

başkâhinin sarayında toplandılar.
4 İsa’yı hileyle tutuklayıp öldürmek için 

düzen kurdular.

MATTA 27:1 Sabah olunca bütün 
başkâhinlerle halkın ileri gelenleri, İsa’yı 
ölüm cezasına çarptırmak konusunda 
anlaştılar.

YUHANNA 11:49 İçlerinden biri, o yıl 
başkâhin olan Kayafa, “Hiçbir şey 
bilmiyorsunuz” dedi.

50 “Bütün ulus yok olacağına, halk uğruna bir 
tek adamın ölmesi sizin için daha uygun. 
Bunu anlamıyor musunuz?”

51 Bunu kendiliğinden söylemiyordu. O yılın 
başkâhini olarak İsa’nın, ulusun uğruna, 
ve yalnız ulusun uğruna değil, Tanrı’nın 
dağılmış çocuklarını toplayıp birleştirmek 
için de öleceğine ilişkin peygamberlikte 
bulunuyordu.

RESULLERIN 4:25 Kutsal Ruh 
aracılığıyla kulun atamız Davut’un ağzından 
şöyle dedin: ‘Uluslar neden hiddetlendi, 
Halklar neden boş düzenler kurdu?

26 Dünyanın kralları saf bağladı, Hükümdarlar 
birleşti Rab’be ve Mesihi’ne karşı.’

27 “Gerçekten de Hirodes* ile Pontius Pilatus, 
bu kentte İsrail halkı ve öteki uluslarla 
birlikte senin meshettiğin* kutsal Kulun 
İsa’ya karşı bir araya geldiler. Senin kendi 
gücün ve isteğinle önceden kararlaştırdığın 
her şeyi gerçekleştirdiler.

Ayrıca bkz: Matta 2:14-16.

MEZMURLAREN



123

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 65:2 Ey sen, duaları 
işiten, Bütün insanlar sana gelecek.

MEZMURLAR 22:27 Yeryüzünün 
dört bucağı anımsayıp RAB’be dönecek, 
Ulusların bütün soyları O’nun önünde yere 
kapanacak.

MEZMURLAR 86:9 Yarattığın bütün 
uluslar gelip Sana tapınacaklar, ya Rab, 
Adını yüceltecekler.

YEŞAYA 66:23 “Yeni Ay’dan Yeni Ay’a, 
Şabat Günü’nden* Şabat Günü’ne bütün 
insanlar önüme gelip bana tapınacaklar” 
diyor RAB.

LUKA 11:9 “Ben size şunu söyleyeyim: 
Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; 
kapıyı çalın, size açılacaktır.

10 Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı 
çalana açılır.

YUHANNA 12:32 Ben yerden yukarı 
kaldırıldığım zaman bütün insanları 
kendime çekeceğim.”

1 YUHANNA’NIN 5:14 Tanrı’nın önünde 
güvenimiz şu ki, O’nun isteğine uygun ne 
dilersek bizi işitir.

15 Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize 
göre, O’ndan dilediklerimizi aldığımızı da 
biliriz.

VAHIY 11:15 Yedinci melek borazanını 
çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu: 
“Dünyanın egemenliği Rabbimiz’in 
ve Mesihi’nin oldu. O sonsuzlara dek 

egemenlik sürecek.”

Ayrıca bkz: #1; Mezmurlar 66:4; Mezmurlar 145:18,19; Yeşaya 
49:6; Yeşaya 65:24; Yeremya 29:12,13.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 67:1 Tanrı bize 
lütfetsin, bolluk versin, Yüzünün ışığı 
üzerimize parlasın. *

2 Öyle ki, yeryüzünde yolun, Bütün 
uluslar arasında kurtarıcı gücün 
bilinsin.

3 Halklar sana şükretsin, ey Tanrı, Bütün 
halklar sana şükretsin!

4 Uluslar sevinsin, sevinçten çığlık atsın, 
Çünkü sen halkları adaletle yargılarsın, 
Yeryüzündeki uluslara yol gösterirsin.

5 Halklar sana şükretsin, ey Tanrı, Bütün 
halklar sana şükretsin!

6 Toprak ürününü verdi, Tanrı, Tanrımız, 
bizi bolluğa kavuştursun.

7 Tanrı bize bolluk versin, Dünyanın dört 
bucağındakiler O’ndan korksun! Müzik 
şefi için - Davut’un mezmuru - Ilahi

YEŞAYA 2:2 RAB’bin Tapınağı’nın 
kurulduğu dağ, Son günlerde dağların en 
yücesi, Tepelerin en yükseği olacak. Oraya 
akın edecek ulusların hepsi.

3 Birçok halk gelecek, “Haydi, RAB’bin 
Dağı’na, Yakup’un Tanrısı’nın Tapınağı’na 
çıkalım” diyecekler, “O bize kendi yolunu 
öğretsin, Biz de O’nun yolundan gidelim.” 
Çünkü yasa Siyon’dan, RAB’bin sözü 
Yeruşalim’den çıkacak.

4 RAB uluslar arasında yargıçlık edecek, 
Birçok halkın arasındaki anlaşmazlıkları 
çözecek. İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp 
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saban demiri, Mızraklarını bağcı bıçağı 
yapacaklar. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, 
Savaş eğitimi yapmayacaklar artık.

DANIEL 7:14 Ona egemenlik, yücelik ve 
krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her 
dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç 
bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı 
hiç yıkılmayacak bir krallıktır.”

VAHIY 11:15 Yedinci melek borazanını 
çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu: 
“Dünyanın egemenliği Rabbimiz’in 
ve Mesihi’nin oldu. O sonsuzlara dek 
egemenlik sürecek.”

VAHIY 15:3 Tanrı kulu Musa’nın ve 
Kuzu’nun ezgisini söylüyorlardı: “Her Şeye 
Gücü Yeten Rab Tanrı, Senin işlerin büyük 
ve şaşılası işlerdir. Ey ulusların kralı, Senin 
yolların doğru ve adildir. Ya Rab, senden 
kim korkmaz, Adını kim yüceltmez? Çünkü 
kutsal olan yalnız sensin. Bütün uluslar 
gelip sana tapınacaklar. Çünkü adil işlerin 
açıkça görüldü.”

Ayrıca bkz: #1; #2; #4; #5; Yeremya 10:10.

H02 Các phán quyết trong tương lai bởi Chúa 
Cứu Thế.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 68:1 Kalksın Tanrı, 
dağılsın düşmanları, Kaçsın önünden 
O’ndan nefret edenler!

2 Dağıtsın onları dağılan duman gibi; 
Ateşin karşısında eriyen balmumu gibi 
Yok olsun kötüler Tanrı’nın önünde!

3 Ancak doğrular sevinsin, Bayram 

etsinler Tanrı’nın önünde, Neşeyle 
coşsunlar.

4 Tanrı’ya ezgiler söyleyin, adını ilahilerle 
övün, Çölleri geçecek biniciye yol 
hazırlayın; O’nun adı RAB’dir, bayram 
edin önünde!

2 SELANIKLILERE 1:6 Tanrı adil olanı 
yapacak: Size sıkıntı çektirenlere sıkıntı 
ile karşılık verecek, sıkıntı çeken sizleriyse 
bizimle birlikte rahata kavuşturacaktır. 
Bütün bunlar Rab İsa alev alev yanan ateş 
içinde güçlü melekleriyle gökten gelip 
göründüğü zaman olacak. Rabbimiz İsa, 
Tanrı’yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili 
Müjde’ye uymayanları cezalandıracak.

9 Böyleleri Rab’bin varlığından ve yüce 
gücünden uzak kalarak sonsuza dek 
mahvolma cezasına çarptırılacaklar. Bütün 
bunlar Rab’bin kendi kutsalları arasında 
yüceltilmek ve bütün imanlılarda hayranlık 
uyandırmak üzere geldiği gün olacak. 
Sizler ise iman edenlerdensiniz. Çünkü size 
ettiğimiz tanıklığa inandınız.

VAHIY 18:20 Ey gök, kutsallar, elçiler, 
peygamberler! Onun başına gelenlere 
sevinin! Çünkü Tanrı onu yargılayıp 
hakkınızı aldı.”

VAHIY 19:7 Sevinelim, coşalım! O’nu 
yüceltelim! Çünkü Kuzu’nun düğünü 
başlıyor, Gelini hazırlandı.

Ayrıca bkz: #1; Mısır’dan Çıkış 3:14; Yeşaya 12:4-6; 1 
Selaniklilere 5:16; 1 Petrus’un 1:8; Vahiy 6:16,17.
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G02 Sự thăng thiên của Chúa Cứu Thế được 
tiên đoán.

G04 Chúa Cứu Thế sẽ ban Thánh Linh của Ngài.

MEZMURLAR 68:18 Sen yükseğe 
çıktın, tutsakları peşine taktın, 
Insanlardan, başkaldıranlardan bile 
armağanlar aldın, Oraya yerleşmek için, 
ya RAB Tanrı.

MARKOS 16:19 Rab İsa, onlara bu sözleri 
söyledikten sonra göğe alındı ve Tanrı’nın 
sağında oturdu.

LUKA 24:51 Ve onları kutsarken 
yanlarından ayrıldı, göğe alındı.

YUHANNA 7:39 Bunu, kendisine iman 
edenlerin alacağı Ruh’la ilgili olarak 
söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti. 
Çünkü İsa henüz yüceltilmemişti.

RESULLERIN 1:1 Ey Teofilos, İlk 
kitabımda İsa’nın yapıp öğretmeye başladığı 
her şeyi, seçmiş olduğu elçilere Kutsal Ruh 
aracılığıyla buyruklar verip yukarı alındığı 
güne dek olanları yazmıştım.

RESULLERIN 1:8 “Ama Kutsal 
Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. 
Yeruşalim’de, bütün Yahudiye ve 
Samiriye’de ve dünyanın dört bucağında 
benim tanıklarım olacaksınız.”

9 İsa bunları söyledikten sonra, onların 
gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut O’nu 
alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı.

RESULLERIN 2:16 Bu gördüğünüz, 
Peygamber Yoel aracılığıyla önceden 
bildirilen olaydır: ‘Son günlerde, diyor 

Tanrı, Bütün insanların üzerine Ruhum’u 
dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız 
peygamberlikte bulunacaklar. Gençleriniz 
görümler, Yaşlılarınız düşler görecek.

18 O günler kadın erkek Kullarımın 
üzerine Ruhum’u dökeceğim, Onlar da 
peygamberlik edecekler.

ROMALILARA 12:6 Tanrı’nın bize 
bağışladığı lütfa göre, ayrı ayrı ruhsal 
armağanlarımız vardır. Birinin armağanı 
peygamberlikse, imanı oranında 
peygamberlik etsin.

7 Hizmetse, hizmet etsin. Öğretmekse, 
öğretsin.

EFESLILERE 1:3 Bizi Mesih’te her ruhsal 
kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan 
Rabbimiz İsa Mesih’in Babası Tanrı’ya 
övgüler olsun.

EFESLILERE 4:8 Bunun için Kutsal Yazı şöyle 
der: “Yükseğe çıktı ve tutsakları peşine 
taktı, İnsanlara armağanlar verdi.”

9 Şimdi bu “çıktı” sözcüğü, Mesih önce 
aşağılara, yeryüzüne indi demek değil de 
nedir?

IBRANILERE 4:14 Tanrı Oğlu İsa 
gökleri aşan büyük başkâhinimiz olduğu 
için açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı 
sarılalım.

IBRANILERE 6:20 Melkisedek düzeni 
uyarınca sonsuza dek başkâhin olan İsa 
oraya uğrumuza öncü olarak girdi.

IBRANILERE 8:1 Söylediklerimizin 
özü şudur: Göklerde, Yüce Olan’ın tahtının 
sağında oturan, kutsal yerde, insanın değil, 
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Rab’bin kurduğu asıl tapınma çadırında 
görev yapan böyle bir başkâhinimiz vardır.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 24:3,7-10; Mezmurlar 47:5; Mezmurlar 
72:17-19; Mezmurlar 104:3; Mezmurlar 110:1; 1 Korintoslulara 

12:4-10; 1 Petrus’un 3:22.

F11 Sự chịu khổ của Chúa Cứu Thế.
F12 Chúa Cứu Thế sẽ gặp phải kháng cự.

MEZMURLAR 69:4 Yok yere benden 
nefret edenler Saçlarımdan daha çok. 
Kalabalıktır canıma kasteden haksız 
düşmanlarım. Çalmadığım malı nasıl 
geri verebilirim?

YUHANNA 15:25 Bu, yasalarında yazılı, ‘Yok 
yere benden nefret ettiler’ sözü yerine gelsin 
diye oldu.

YUHANNA 19:4 Pilatus yine dışarı çıktı. 
Yahudiler’e, “İşte, O’nu dışarıya, size 
getiriyorum. O’nda hiçbir suç bulmadığımı 
bilesiniz” dedi.

2 KORINTOSLULARA 5:21 Tanrı, 
günahı bilmeyen Mesih’i bizim için günah 
sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih sayesinde 
Tanrı’nın doğruluğu olalım.

1 PETRUS’UN 2:22 “O günah işlemedi, 
ağzından hileli söz çıkmadı.”

1 PETRUS’UN 2:24 Bizler günah 
karşısında ölelim, doğruluk uğruna 
yaşayalım diye, günahlarımızı çarmıhta 
kendi bedeninde yüklendi. O’nun 
yaralarıyla şifa buldunuz.

1 PETRUS’UN 3:18 Nitekim Mesih de 

bizleri Tanrı’ya ulaştırmak amacıyla doğru 
kişi olarak doğru olmayanlar için günah 
sunusu* olarak ilk ve son kez öldü. Bedence 
öldürüldü, ama ruhça diriltildi.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 35:19; Mezmurlar 109:3; Yeşaya 53:4-7; 
Matta 26:59.

F11 Sự chịu khổ của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 69:7 Senin uğruna 
hakarete katlandım, Utanç kapladı 
yüzümü.

8 Kardeşlerime yabancı, Annemin öz 
oğullarına uzak kaldım.

9 Çünkü evin için gösterdiğim gayret beni 
yiyip bitirdi, Sana edilen hakaretlere 
ben uğradım.

MATTA 26:48 İsa’ya ihanet eden Yahuda, 
“Kimi öpersem, İsa O’dur, O’nu tutuklayın” 
diye onlarla sözleşmişti.

49 Dosdoğru İsa’ya gidip, “Selam, Rabbî*!” 
diyerek O’nu öptü.

50 İsa, “Arkadaş, ne yapacaksan yap!” dedi. 
Bunun üzerine adamlar yaklaştı, İsa’yı 
yakalayıp tutukladılar.

MATTA 26:56 Ama bütün bunlar, 
peygamberlerin yazdıkları yerine gelsin diye 
oldu.” O zaman öğrencilerin hepsi O’nu 
bırakıp kaçtı.

MATTA 26:74 Petrus kendine lanet okuyup 
ant içerek, “O adamı tanımıyorum!” dedi. 
Tam o anda horoz öttü.

YUHANNA 1:10 O, dünyadaydı, dünya 
O’nun aracılığıyla var oldu, ama dünya O’nu 
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tanımadı.
11 Kendi yurduna geldi, ama kendi halkı O’nu 

kabul etmedi.

YUHANNA 2:16 Güvercin satanlara, “Bunları 
buradan kaldırın, Babam’ın evini pazar 
yerine çevirmeyin!” dedi.

17 Öğrencileri, “Evin için gösterdiğim gayret 
beni yiyip bitirecek” diye yazılmış olan sözü 
hatırladılar.

YUHANNA 7:5 Kardeşleri bile O’na iman 
etmiyorlardı.

YUHANNA 15:21 Bütün bunları size benim 
adımdan ötürü yapacaklar. Çünkü beni 
göndereni tanımıyorlar.

22 Eğer gelmemiş ve onlara söylememiş 
olsaydım, günahları olmazdı; ama şimdi 
günahları için özürleri yoktur.

23 Benden nefret eden, Babam’dan da nefret 
eder.

24 Başka hiç kimsenin yapmadığı işleri onların 
arasında yapmamış olsaydım, günahları 
olmazdı. Şimdiyse yaptıklarımı gördükleri 
halde hem benden hem de Babam’dan 
nefret ettiler.

ROMALILARA 15:8 Çünkü diyorum 
ki Mesih, Tanrı’nın güvenilir olduğunu 
göstermek için Yahudiler’in hizmetkârı 
oldu. Öyle ki, atalarımıza verilen sözler 
doğrulansın ve öteki uluslar merhameti 
için Tanrı’yı yüceltsin. Yazılmış olduğu 
gibi: “Bunun için uluslar arasında sana 
şükredeceğim, Adını ilahilerle öveceğim.”

Ayrıca bkz: Mezmurlar 22:6-8; Mezmurlar 31:11; Mezmurlar 
119:139; Matta 26:70-74; Markos 11:15-17.

F13 Chi tiết về sự chịu khổ của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 69:19 Bana nasıl 
hakaret edildiğini, Utandığımı, rezil 
olduğumu biliyorsun; Düşmanlarımın 
hepsi senin önünde.

20 Hakaret kalbimi kırdı, dertliyim, 
Acılarımı paylaşacak birini bekledim, 
çıkmadı, Avutacak birini aradım, 
bulamadım.

21 Yiyeceğime zehir kattılar, Sirke içirdiler 
susadığımda.

MATTA 27:33 Golgota, yani Kafatası 
denilen yere vardıklarında içmesi için İsa’ya 
ödle karışık şarap verdiler. İsa bunu tadınca 
içmek istemedi.

MATTA 27:39 Oradan geçenler başlarını 
sallayıp İsa’ya sövüyor, “Hani sen tapınağı 
yıkıp üç günde yeniden kuracaktın? 
Haydi, kurtar kendini! Tanrı’nın Oğlu’ysan 
çarmıhtan in!” diyorlardı.

41 Başkâhinler, din bilginleri ve ileri 
gelenler de aynı şekilde O’nunla alay 
ederek, “Başkalarını kurtardı, kendini 
kurtaramıyor” diyorlardı. “İsrail’in Kralı 
imiş! Şimdi çarmıhtan aşağı insin de O’na 
iman edelim.

43 Tanrı’ya güveniyordu; Tanrı O’nu seviyorsa, 
kurtarsın bakalım! Çünkü, ‘Ben Tanrı’nın 
Oğlu’yum’ demişti.”

44 İsa’yla birlikte çarmıha gerilen haydutlar da 
O’na aynı şekilde hakaret ettiler.

45 Öğleyin on ikiden üçe kadar bütün ülkenin 
üzerine karanlık çöktü.

46 Saat* üçe doğru İsa yüksek sesle, “Eli, Eli, 
lema şevaktani?” yani, “Tanrım, Tanrım, 
beni neden terk ettin?” diye bağırdı.

47 Orada duranlardan bazıları bunu işitince, 
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“Bu adam İlyas’ı çağırıyor” dediler.
48 İçlerinden biri hemen koşup bir sünger 

getirdi, ekşi şaraba batırıp bir kamışın 
ucuna takarak İsa’ya içirdi.

MARKOS 15:23 O’na mürle* karışık şarap 
vermek istediler, ama içmedi.

YUHANNA 19:28 Daha sonra İsa, her şeyin 
artık tamamlandığını bilerek Kutsal Yazı 
yerine gelsin diye, “Susadım!” dedi.

29 Orada ekşi şarap dolu bir kap vardı. Şaraba 
batırılmış bir süngeri mercanköşk dalına 
takarak O’nun ağzına uzattılar.

30 İsa şarabı tadınca, “Tamamlandı!” dedi ve 
başını eğerek ruhunu teslim etti.

IBRANILERE 12:2 Gözümüzü 
imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa’ya 
dikelim. O kendisini bekleyen sevinç 
uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme 
katlandı ve Tanrı’nın tahtının sağında 
oturdu.

1 PETRUS’UN 2:23 Kendisine 
sövüldüğünde sövgüyle karşılık vermedi, acı 
çektiğinde kimseyi tehdit etmedi; davasını, 
adaletle yargılayan Tanrı’ya bıraktı.

24 Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk 
uğruna yaşayalım diye, günahlarımızı 
çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. O’nun 
yaralarıyla şifa buldunuz.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 22:6,7; Yeşaya 53:3-5.

F13 Chi tiết về sự chịu khổ của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 69:26 Çünkü senin 
vurduğun insanlara zulmediyor, 
Yaraladığın insanların acısını 
konuşuyorlar.

MARKOS 15:28 (TEXT OMITTED)
29 Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa’ya 

sövüyor, “Hani sen tapınağı yıkıp üç günde 
yeniden kuracaktın? Çarmıhtan in de 
kurtar kendini!” diyorlardı.

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.

Ayrıca bkz: Yeşaya 53:4,10; Zekeriya 13:7.

G01 Sự phục sinh của Chúa Cứu Thế được tiên 
đoán.

MEZMURLAR 71:20 Sen ki, bana 
birçok kötü sıkıntı gösterdin, Bana 
yeniden yaşam verecek, Beni toprağın 
derinliklerinden çıkaracaksın.

LUKA 24:6 “O burada yok, dirildi. Daha 
Celile’deyken size söylediğini anımsayın.

LUKA 24:34 Bunlar, “Rab gerçekten 
dirildi, Simun’a görünmüş!” diyorlardı.

ROMALILARA 14:9 Mesih hem 
ölülerin hem yaşayanların Rabbi olmak 
üzere ölüp dirildi.
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RESULLERIN 2:27 Çünkü sen 
canımı ölüler diyarına terk etmeyeceksin, 
Kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 16:10; Mezmurlar 30:3; Mezmurlar 
49:15; Mezmurlar 86:13; Yunus 2:4-6; Resullerin 13:35.

D04 Chức phận của Chúa Cứu Thế như là Vua.
E10 Chúa Cứu Thế cũng sẽ là Chúa Cứu Thế của 

các Dân tộc ngoài Do Thái.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H05 Vinh quang trước mắt và sức mạnh của 

Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 72:7 Onun günlerinde 
doğruluk serpilip gelişsin, Ay ışıdığı 
sürece esenlik artsın!

8 Egemenlik sürsün denizden denize, 
Fırat’tan yeryüzünün ucuna dek!

9 Çöl kabileleri diz çöksün önünde, 
Düşmanları toz yalasın.

10 Tarşiş’in ve kıyı ülkelerinin kralları 
Ona haraç getirsin, Saba ve Seva kralları 
armağanlar sunsun!

11 Bütün krallar önünde yere kapansın, 
Bütün uluslar ona kulluk etsin!

12 Çünkü yardım isteyen yoksulu, 
Dayanağı olmayan düşkünü o kurtarır.

13 Yoksula, düşküne acır, Düşkünlerin 
canını kurtarır.

14 Baskıdan, zorbalıktan özgür kılar 
onları, Çünkü onun gözünde onların 
kanı değerlidir.

15 Yaşasın kral! Ona Saba altını versinler; 
Durmadan dua etsinler onun için, Gün 
boyu onu övsünler!

16 Ülkede bol buğday olsun, Dağ 
başlarında dalgalansın! Başakları 
Lübnan gibi verimli olsun, Kent halkı ot 

gibi serpilip çoğalsın!
17 Kralın adı sonsuza dek yaşasın, 

Güneş durdukça adı var olsun, Onun 
aracılığıyla insanlar kutsansın, Bütün 
uluslar “Ne mutlu ona” desin!

18 RAB Tanrı’ya, Israil’in Tanrısı’na övgüler 
olsun, Harikalar yaratan yalnız O’dur.

19 Yüce adına sonsuza dek övgüler olsun, 
Bütün yeryüzü O’nun yüceliğiyle 
dolsun! Amin! Amin!

MATTA 2:11 Eve girip çocuğu annesi 
Meryem’le birlikte görünce yere kapanarak 
O’na tapındılar. Hazinelerini açıp O’na 
armağan olarak altın, günnük ve mür* 
sundular.

MATTA 28:18 İsa yanlarına gelip 
kendilerine şunları söyledi: “Gökte ve 
yeryüzünde bütün yetki bana verildi.

MARKOS 16:15 İsa onlara şöyle buyurdu: 
“Dünyanın her yanına gidin, Müjde’yi 
bütün yaratılışa duyurun.

16 İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman 
etmeyen ise hüküm giyecek.

FILIPILILERE 2:10 Öyle ki, İsa’nın 
adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer 
altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, 
Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için İsa Mesih’in 
Rab olduğunu açıkça söylesin.

IBRANILERE 13:8 İsa Mesih dün, 
bugün ve sonsuza dek aynıdır.

VAHIY 1:18 Diri Olan Ben’im. 
Ölmüştüm, ama işte sonsuzluklar boyunca 
diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının 
anahtarları bendedir.
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VAHIY 7:9 Bundan sonra gördüm ki, 
her ulustan, her oymaktan, her halktan, 
her dilden oluşan, kimsenin sayamayacağı 
kadar büyük bir kalabalık tahtın ve 
Kuzu’nun önünde duruyordu. Hepsi de 
birer beyaz kaftan giymişti, ellerinde hurma 
dalları vardı.

VAHIY 11:15 Yedinci melek borazanını 
çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu: 
“Dünyanın egemenliği Rabbimiz’in 
ve Mesihi’nin oldu. O sonsuzlara dek 
egemenlik sürecek.”

VAHIY 17:14 Kuzu’ya karşı savaşacaklar, 
ama Kuzu onları yenecek. Çünkü Kuzu, 
rablerin Rabbi, kralların Kralı’dır. O’nunla 
birlikte olanlar, çağrılmış, seçilmiş ve O’na 
sadık kalmış olanlardır.”

Ayrıca bkz: #1; #2; #5; Yaratılış 22:18; Mezmurlar 21:4.

H02 Các phán quyết trong tương lai bởi Chúa 
Cứu Thế.

     
MEZMURLAR 75:7 Yargıç ancak 

Tanrı’dır, Birini alçaltır, birini yükseltir.
8 RAB elinde dolu bir kâse* tutuyor, 

Köpüklü, baharat karıştırılmış şarap 
döküyor; Yeryüzünün bütün kötüleri 
Tortusuna dek yalayıp onu içiyor.

LUKA 1:52 Hükümdarları tahtlarından 
indirdi, Sıradan insanları yükseltti.

RESULLERIN 17:31 Çünkü 
dünyayı, atadığı Kişi aracılığıyla adaletle 
yargılayacağı günü saptamıştır. Bu Kişi’yi 
ölümden diriltmekle bunun güvencesini 

herkese vermiştir.”

ROMALILARA 2:16 Yaydığım Müjde’ye 
göre Tanrı’nın, insanları gizlice yaptıkları 
şeylerden ötürü İsa Mesih aracılığıyla 
yargılayacağı gün böyle olacaktır.

2 TIMOTEOSA 4:1 Tanrı’nın ve 
dirilerle ölüleri yargılayacak olan Mesih 
İsa’nın önünde, O’nun gelişi ve egemenliği 
hakkı için sana buyuruyorum: Tanrı sözünü 
duyur. Zaman uygun olsun olmasın, bu 
görevi sürdür. İnsanları tam bir sabırla 
eğiterek ikna et, uyar, isteklendir.

VAHIY 14:9 Onları üçüncü bir melek 
izledi. Yüksek sesle şöyle diyordu: “Bir 
kimse canavara ve heykeline taparsa, alnına 
ya da eline canavarın işaretini koydurursa, 
Tanrı gazabının kâsesinde saf olarak 
hazırlanmış Tanrı öfkesinin şarabından 
içecektir. Böylelerine kutsal meleklerin ve 
Kuzu’nun önünde ateş ve kükürtle işkence 
edilecek.

11 Çektikleri işkencenin dumanı sonsuzlara 
dek tütecek. Canavara ve heykeline tapıp 
onun adının işaretini alanlar gece gündüz 
rahat yüzü görmeyecekler.

VAHIY 16:19 Büyük kent üçe bölündü. 
Ulusların kentleri yerle bir oldu. Tanrı 
büyük Babil’i anımsadı, ona ateşli gazabının 
şarabını içeren kâseyi verdi.

Ayrıca bkz: #1; #6; 1 Samuel 2:7,8; Yeşaya 51:17-22; Yeremya 
25:15-17.
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B19 Sự bí ẩn của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 78:2 Özdeyişlerle söze 
başlayacağım, Eski sırları anlatacağım,

MATTA 13:10 Öğrencileri gelip 
İsa’ya, “Halka neden benzetmelerle 
konuşuyorsun?” diye sordular.

11 İsa şöyle yanıtladı: “Göklerin Egemenliği’nin 
sırlarını bilme ayrıcalığı size verildi, ama 
onlara verilmedi.

12 Çünkü kimde varsa, ona daha çok verilecek, 
bolluğa kavuşturulacak. Ama kimde yoksa, 
elindeki de alınacak.

13 Onlara benzetmelerle konuşmamın nedeni 
budur. Çünkü, ‘Gördükleri halde görmezler, 
Duydukları halde duymaz ve anlamazlar.’

MATTA 13:34 İsa bütün bunları 
halka benzetmelerle anlattı. Benzetme 
kullanmadan onlara hiçbir şey anlatmazdı.

35 Bu, peygamber aracılığıyla bildirilen 
şu söz yerine gelsin diye oldu: “Ağzımı 
benzetmeler anlatarak açacağım, Dünyanın 
kuruluşundan beri Gizli kalmış sırları dile 
getireceğim.”

MARKOS 4:11 O da onlara şöyle dedi: 
“Tanrı’nın Egemenliği’nin sırrı sizlere 
açıklandı, ama dışarıda olanlara her şey 
benzetmelerle anlatılır.

YUHANNA 16:25 “Size bunları örneklerle 
anlattım. Öyle bir saat geliyor ki, artık 
örneklerle konuşmayacağım; Baba’yı size 
açıkça tanıtacağım.

1 KORINTOSLULARA 4:1 Böylece 
insanlar bizi Mesih’in hizmetkârları ve 
Tanrı’nın sırlarının kâhyaları saysın.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 49:4; Hoşea 12:9; Matta 21:45; Markos 
3:23; Markos 4:2,13,33; Markos 12:1; Luka 8:10; 1 Korintoslulara 

13:2; 1 Korintoslulara 14:2.

B03 Chúa Cứu Thế là Con của con người.
H07 Chúa Cứu Thế sẽ là cánh tay phải của 

Chúa Cha.

MEZMURLAR 80:14 Ey Her Şeye 
Egemen Tanrı, ne olur, dön bize! 
Göklerden bak ve gör, Ilgilen bu 
asmayla.

15 Ilgilen sağ elinin diktiği filizle, Kendine 
seçtiğin oğulla!

17 Elin, sağ kolun olan adamın üzerinde, 
Kendine seçtiğin insanın üzerinde 
olsun!

YEŞAYA 11:1 İşay’ın kütüğünden yeni bir 
filiz çıkacak, Kökünden bir fidan meyve 
verecek.

ZEKERIYA 3:8 “’Ey Başkâhin Yeşu, sen 
ve önünde oturan kâhin* arkadaşların, 
dinleyin! Çünkü onlar gelecek olayların 
önbelirtisidir. Dal adındaki kulumu ortaya 
çıkarıyorum.

YUHANNA 15:1 “Ben gerçek asmayım ve 
Babam bağcıdır.

RESULLERIN 10:37 Yahya’nın vaftiz* 
çağrısından sonra Celile’den başlayarak 
bütün Yahudiye’de meydana gelen olayları, 
Tanrı’nın, Nasıralı İsa’yı nasıl Kutsal Ruh’la 
ve kudretle meshettiğini* biliyorsunuz. 
İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor, 
İblis’in baskısı altında olanların hepsini 
iyileştiriyordu. Çünkü Tanrı O’nunla 
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birlikteydi.

RESULLERIN 15:15 Peygamberlerin 
sözleri de bunu doğrulamaktadır. Yazılmış 
olduğu gibi: ‘Bundan sonra ben geri 
dönüp, Davut’un yıkık konutunu yeniden 
kuracağım. Onun yıkıntılarını yeniden 
kurup Onu tekrar ayağa kaldıracağım.

17 Öyle ki, geriye kalan insanlar, Bana ait olan 
bütün uluslar Rab’bi arasınlar. Bunları ta 
başlangıçtan bildiren Rab, İşte böyle diyor.’

KOLOSELILERE 1:15 Görünmez 
Tanrı’nın görünümü, bütün yaratılışın ilk 
doğanı O’dur.

16 Nitekim yerde ve gökte, görünen ve 
görünmeyen her şey -tahtlar, egemenlikler, 
yönetimler, hükümranlıklar- O’nda 
yaratıldı. Her şey O’nun aracılığıyla ve 
O’nun için yaratıldı.

17 Her şeyden önce var olan O’dur ve her şey 
varlığını O’nda sürdürmektedir.

18 Bedenin, yani kilisenin* başı O’dur. Her 
şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve 
ölüler arasından ilk doğan O’dur.

19 Çünkü Tanrı bütün doluluğunun O’nda 
bulunmasını uygun gördü.

IBRANILERE 1:1 Tanrı eski zamanlarda 
peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli 
yollardan atalarımıza seslendi.

2 Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve 
aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğlu’yla 
bize seslenmiştir.

3 Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, O’nun 
varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle 
her şeyi devam ettirir. Günahlardan 
arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde ulu 
Tanrı’nın sağında oturdu.

Ayrıca bkz: #2; Mezmurlar 7:7; Mezmurlar 80:8; Mezmurlar 
90:13; Yeşaya 63:15,17; Yeremya 2:21; Yeremya 23:5,6; Hezekiel 

17:22-24; Daniel 9:16-19; Zekeriya 6:12; Markos 12:1-9.

E07 Lời đề nghị cứu rỗi của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 85:9 Evet, O 
kendisinden korkanları kurtarmak 
üzeredir, Görkemi ülkemizde yaşasın 
diye.

YUHANNA 1:14 Söz, insan olup aramızda 
yaşadı. O’nun yüceliğini Baba’dan gelen, 
lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un 
yüceliğini gördük.

RESULLERIN 13:26 “Kardeşler, 
İbrahim’in soyundan gelenler ve Tanrı’dan 
korkan yabancılar, bu kurtuluş bildirisi bize 
gönderildi.

Ayrıca bkz: #2; Mezmurlar 24:4,5; Mezmurlar 50:23; Markos 
12:32-34; Resullerin 10:2-4; Resullerin 13:14-16.

 

E08 Công lý của Chúa Cứu Thế.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 85:10 Sevgiyle sadakat 
buluşacak, Doğrulukla esenlik 
öpüşecek.

11 Sadakat yerden bitecek, Doğruluk 
gökten bakacak.

12 Ve RAB iyi olan neyse, onu verecek, 
Toprağımızdan ürün fışkıracak.

13 Doğruluk önüsıra yürüyecek, Adımları 
için yol yapacak.

MATTA 3:15 İsa ona şu karşılığı verdi: 
“Şimdilik buna razı ol! Çünkü doğru olan 

MEZMURLAREN



133

her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz 
gerekir.” O zaman Yahya O’nun dediğine 
razı oldu.

MATTA 21:32 “Yahya size doğruluk yolunu 
göstermeye geldi, ona inanmadınız. Oysa 
vergi görevlileriyle fahişeler ona inandılar. 
Siz bunu gördükten sonra bile pişman olup 
ona inanmadınız.”

YUHANNA 14:6 İsa, “Yol, gerçek ve yaşam 
Ben’im” dedi. “Benim aracılığım olmadan 
Baba’ya kimse gelemez.

ROMALILARA 5:1 Böylece imanla 
aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih 
sayesinde Tanrı’yla barışmış oluyoruz.

2 KORINTOSLULARA 5:21 Tanrı, 
günahı bilmeyen Mesih’i bizim için günah 
sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih sayesinde 
Tanrı’nın doğruluğu olalım.

FILIPILILERE 1:10 Öyle ki, üstün 
değerleri ayırt edebilesiniz ve böylece 
Tanrı’nın yüceltilip övülmesi için İsa Mesih 
aracılığıyla gelen doğruluk meyvesiyle 
dolarak Mesih’in gününde saf ve kusursuz 
olasınız.

2 PETRUS’UN 3:13 Ama biz Tanrı’nın 
vaadi uyarınca doğruluğun barınacağı yeni 
gökleri, yeni yeryüzünü bekliyoruz.

1 YUHANNA’NIN 2:6 “Tanrı’da 
yaşıyorum” diyen, Mesih’in yürüdüğü yolda 
yürümelidir.

VAHIY 19:11 Bundan sonra göğün açılmış 
olduğunu, beyaz bir atın orada durduğunu 

gördüm. Binicisinin adı Sadık ve Gerçek’tir. 
Adaletle yargılar, savaşır.

Ayrıca bkz: #1; #2; Yuhanna 13:14-16,34; Romalılara 3:25,26; 
Efeslilere 5:1,2; Filipililere 2:5-7; İbranilere 12:1,2; 1 Petrus’un 

2:18-24.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 86:9 Yarattığın bütün 
uluslar gelip Sana tapınacaklar, ya Rab, 
Adını yüceltecekler.

YEŞAYA 66:23 “Yeni Ay’dan Yeni Ay’a, 
Şabat Günü’nden* Şabat Günü’ne bütün 
insanlar önüme gelip bana tapınacaklar” 
diyor RAB.

ZEKERIYA 14:9 RAB bütün dünyanın kralı 
olacak. O gün yalnız RAB, yalnız O’nun adı 
kalacak.

ROMALILARA 11:25 Kardeşler, 
bilgiçliğe kapılmamanız için şu sırdan 
habersiz kalmanızı istemem: İsrailliler’den 
bir bölümünün yüreği, öteki uluslardan 
kurtulacakların sayısı tamamlanıncaya dek 
duyarsız kalacaktır.

VAHIY 11:15 Yedinci melek borazanını 
çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu: 
“Dünyanın egemenliği Rabbimiz’in 
ve Mesihi’nin oldu. O sonsuzlara dek 
egemenlik sürecek.”

VAHIY 15:3 Tanrı kulu Musa’nın ve 
Kuzu’nun ezgisini söylüyorlardı: “Her Şeye 
Gücü Yeten Rab Tanrı, Senin işlerin büyük 
ve şaşılası işlerdir. Ey ulusların kralı, Senin 
yolların doğru ve adildir. Ya Rab, senden 

MEZMURLAREN



134

kim korkmaz, Adını kim yüceltmez? Çünkü 
kutsal olan yalnız sensin. Bütün uluslar 
gelip sana tapınacaklar. Çünkü adil işlerin 
açıkça görüldü.”

Ayrıca bkz: #1; #4.

E14 Chúa Cứu Thế sẽ chinh phục cái chết và 
bóng tối.

MEZMURLAR 86:12 Ya Rab Tanrım, 
bütün yüreğimle sana şükredeceğim, 
Adını sonsuza dek yücelteceğim.

13 Çünkü bana sevgin büyüktür, Canımı 
ölüler diyarının derinliklerinden sen 
kurtardın.

1 SELANIKLILERE 1:9 Çünkü herkes bizi 
ne kadar iyi karşıladığınızı anlatıp duruyor. 
Yaşayan gerçek Tanrı’ya kulluk etmek, 
O’nun ölümden dirilttiği ve bizleri gelecek 
gazaptan kurtaran Oğlu İsa’nın göklerden 
gelişini beklemek üzere putlardan Tanrı’ya 
nasıl döndüğünüzü anlatıyorlar.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 16:10; Mezmurlar 56:13; Yunus 2:3-6.

B22 Lòng tốt của Chúa Cha và Chúa Cứu Thế.
B23 Hồng Ân của Chúa Cha và Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 86:15 Oysa sen, ya Rab, 
Sevecen, lütfeden, tez öfkelenmeyen, 
Sevgisi ve sadakati bol bir Tanrı’sın.

YUHANNA 1:17 Kutsal Yasa Musa aracılığıyla 
verildi, ama lütuf ve gerçek İsa Mesih* 
aracılığıyla geldi.

ROMALILARA 5:20 Kutsal Yasa suç 
çoğalsın diye araya girdi; ama günahın 
çoğaldığı yerde Tanrı’nın lütfu daha da 
çoğaldı.

21 Öyle ki, günah nasıl ölüm yoluyla 
egemenlik sürdüyse, Tanrı’nın lütfu da 
Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla sonsuz 
yaşam vermek üzere doğrulukla egemenlik 
sürsün.

EFESLILERE 1:9 Tanrı sır olan isteğini, 
Mesih’te edindiği iyi amaç uyarınca bize 
açıkladı.

EFESLILERE 2:4 Ama merhameti bol olan 
Tanrı bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan 
ötürü ölü olduğumuz halde, bizi Mesih’le 
birlikte yaşama kavuşturdu. O’nun lütfuyla 
kurtuldunuz.

6 Tanrı bizi Mesih İsa’da, Mesih’le birlikte 
diriltip göksel yerlerde oturttu.

7 Bunu, Mesih İsa’da bize gösterdiği iyilikle, 
lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek 
çağlarda sergilemek için yaptı.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 86:5; Mezmurlar 103:8; Mezmurlar 
111:4; Mezmurlar 130:4,7; Mezmurlar 145:8; Yoel 2:13; Mika 7:18.

F06 Chúa Cứu Thế sẽ bị bỏ lại một mình.
F13 Chi tiết về sự chịu khổ của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 88:14 Niçin beni 
reddediyorsun, ya RAB, Neden yüzünü 
benden gizliyorsun?

15 Düşkünüm, gençliğimden beri ölümle 
burun burunayım, Dehşetlerinin 
altında tükendim.

16 Şiddetli gazabın üzerimden geçti, 
Saçtığın dehşet beni yedi bitirdi.
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17 Bütün gün su gibi kuşattılar beni, 
Çevremi tümüyle sardılar.

18 Eşi dostu benden uzaklaştırdın, Tek 
dostum karanlık kaldı.

MATTA 26:37 Petrus ile Zebedi’nin iki 
oğlunu yanına aldı. Kederlenmeye, ağır bir 
sıkıntı duymaya başlamıştı.

38 Onlara, “Ölesiye kederliyim” dedi. “Burada 
kalın, benimle birlikte uyanık durun.”

39 Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua 
etmeye başladı. “Baba” dedi, “Mümkünse 
bu kâse* benden uzaklaştırılsın. Yine de 
benim değil, senin istediğin olsun.”

40 Öğrencilerin yanına döndüğünde onları 
uyumuş buldu. Petrus’a, “Demek ki benimle 
birlikte bir saat uyanık kalamadınız!” dedi.

MATTA 26:56 Ama bütün bunlar, 
peygamberlerin yazdıkları yerine gelsin diye 
oldu.” O zaman öğrencilerin hepsi O’nu 
bırakıp kaçtı.

MATTA 27:28 O’nu soyup üzerine kırmızı 
bir kaftan geçirdiler.

29 Dikenlerden bir taç örüp başına koydular, 
sağ eline de bir kamış tutturdular. Önünde 
diz çöküp, “Selam, ey Yahudiler’in Kralı!” 
diyerek O’nunla alay ettiler.

30 Üzerine tükürdüler, kamışı alıp başına 
vurdular.

31 O’nunla böyle alay ettikten sonra kaftanı 
üzerinden çıkarıp kendi giysilerini 
giydirdiler ve çarmıha germeye götürdüler.

MATTA 27:46 Saat* üçe doğru İsa yüksek 
sesle, “Eli, Eli, lema şevaktani?” yani, 
“Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?” 
diye bağırdı.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 22:11-21; Mezmurlar 31:11; Mezmurlar 
38:10,11; Mezmurlar 69:17-21; Mezmurlar 88:8; Mezmurlar 

143:3,4; Yeşaya 53:4-6,8,10,11; Yeşaya 63:3; Daniel 9:26; 
Zekeriya 13:7; Matta 27:39,41,43,44; Markos 14:33,34; Luka 
22:44; Romalılara 8:32; Galatyalılara 3:13; 1 Petrus’un 2:24.

B01 Chúa Cứu Thế là Con của Chúa Cha.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 89:3 Dedin ki, 
“Seçtiğim adamla antlaşma yaptım, 
Kulum Davut’a şöyle ant içtim:

4 ‘Soyunu sonsuza dek sürdüreceğim, 
Tahtını kuşaklar boyunca sürekli 
kılacağım.” *

MATTA 12:17 Bu, Peygamber Yeşaya 
aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin 
diye oldu: “İşte Kulum, O’nu ben seçtim. 
Gönlümün hoşnut olduğu sevgili Kulum 
O’dur. Ruhum’u O’nun üzerine koyacağım, 
O da adaleti uluslara bildirecek.

19 Çekişip bağırmayacak, Sokaklarda kimse 
O’nun sesini duymayacak.

20 Ezilmiş kamışı kırmayacak, Tüten fitili 
söndürmeyecek, Ve sonunda adaleti zafere 
ulaştıracak.

21 Uluslar da O’nun adına umut bağlayacak.”

LUKA 1:32 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.”

RESULLERIN 2:29 “Kardeşler, size 
açıkça söyleyebilirim ki, büyük atamız 
Davut öldü, gömüldü, mezarı da bugüne 
dek yanıbaşımızda duruyor.

30 Davut bir peygamberdi ve soyundan 
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birini tahtına oturtacağına dair Tanrı’nın 
kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 89:28-34; Yeremya 30:9; Hezekiel 
34:23,24; Hoşea 3:5; Matta 3:17; İbranilere 7:21.

E26 Sự nghiệp cứu chuộc của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 89:19 Geçmişte bir 
görüm aracılığıyla, Sadık kullarına şöyle 
dedin: “Bir yiğide yardım ettim, Halkın 
içinden bir genci yükselttim.

YASA’NIN TEKRAR 18:18 ‘Onlara kardeşleri 
arasından senin gibi bir peygamber 
çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından 
işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın 
tümünü onlara bildirecek.

19 Adıma konuşan peygamberin ilettiği sözleri 
dinlemeyeni ben cezalandıracağım.

LUKA 1:32 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.”

LUKA 7:16 Herkesi bir korku almıştı. 
“Aramızda büyük bir peygamber ortaya 
çıktı!” ve “Tanrı, halkının yardımına geldi!” 
diyerek Tanrı’yı yüceltmeye başladılar.

RESULLERIN 3:22 Musa şöyle 
demişti: ‘Tanrınız Rab size, kendi 
kardeşlerinizin arasından benim gibi 
bir peygamber çıkaracak. O’nun size 
söyleyeceği her sözü dinleyin.

FILIPILILERE 2:6 Mesih, Tanrı özüne 
sahip olduğu halde, Tanrı’ya eşitliği sımsıkı 
sarılacak bir hak saymadı.

7 Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde 
doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan 
biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh 
üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini 
alçalttı.

9 Bunun için de Tanrı O’nu pek çok yükseltti 
ve O’na her adın üstünde olan adı bağışladı.

10 Öyle ki, İsa’nın adı anıldığında gökteki, 
yerdeki ve yer altındakilerin hepsi 
diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı’nın 
yüceltilmesi için İsa Mesih’in Rab olduğunu 
açıkça söylesin.

VAHIY 3:7 “Filadelfya’daki kilisenin* 
meleğine yaz. Kutsal ve gerçek olan, 
Davut’un anahtarına sahip olan, açtığını 
kimsenin kapayamadığı, kapadığını 
kimsenin açamadığı kişi şöyle diyor:

Ayrıca bkz: Yasa’nın Tekrar 33:29; Markos 1:23; İbranilere 
2:9-17.

B05 Chúa Cứu Thế được đầy ơn từ Đức Thánh 
Thần.

D01 Dầu xức của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 89:20 Kulum 
Davut’u buldum, Kutsal yağımla onu 
meshettim*.

21 Elim ona destek olacak, Kolum güç 
verecek.

LUKA 4:18 “Rab’bin Ruhu üzerimdedir. 
Çünkü O beni yoksullara Müjde’yi 
iletmek için meshetti*. Tutsaklara serbest 
bırakılacaklarını, Körlere gözlerinin 
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açılacağını duyurmak için, Ezilenleri 
özgürlüğe kavuşturmak Ve Rab’bin lütuf 
yılını ilan etmek için Beni gönderdi.”

YUHANNA 3:34 Tanrı’nın gönderdiği kişi 
Tanrı’nın sözlerini söyler. Çünkü Tanrı, 
Ruh’u ölçüyle vermez.

YUHANNA 12:3 Meryem, çok değerli saf 
hintsümbülü yağından yarım litre kadar 
getirerek İsa’nın ayaklarına sürdü ve 
saçlarıyla ayaklarını sildi. Ev yağın güzel 
kokusuyla doldu.

YUHANNA 12:7 İsa, “Kadını rahat bırak” 
dedi. “Bunu benim gömüleceğim gün için 
saklasın.

RESULLERIN 10:37 Yahya’nın vaftiz* 
çağrısından sonra Celile’den başlayarak 
bütün Yahudiye’de meydana gelen olayları, 
Tanrı’nın, Nasıralı İsa’yı nasıl Kutsal Ruh’la 
ve kudretle meshettiğini* biliyorsunuz. 
İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor, 
İblis’in baskısı altında olanların hepsini 
iyileştiriyordu. Çünkü Tanrı O’nunla 
birlikteydi.

IBRANILERE 1:8 Ama Oğul için 
şöyle diyor: “Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar 
boyunca kalıcıdır, Egemenliğinin asası 
adalet asasıdır.

9 Doğruluğu sevdin, kötülükten nefret 
ettin. Bunun için Tanrı, senin Tanrın, Seni 
sevinç yağıyla Arkadaşlarından daha çok 
meshetti*.”

Ayrıca bkz: #2; Mezmurlar 89:13; Yeşaya 41:10; Yeşaya 42:1; 
Zekeriya 10:12; Matta 26:12.

E13 Thiên Chúa xác nhận chức vụ của Chúa 
Cứu Thế.

   
MEZMURLAR 89:22 Düşman onu 

haraca bağlayamayacak, Kötüler onu 
ezmeyecek.

MATTA 4:1 Bundan sonra İsa, İblis 
tarafından denenmek üzere Ruh aracılığıyla 
çöle götürüldü.

2 İsa kırk gün kırk gece oruç* tuttuktan sonra 
acıktı.

3 O zaman Ayartıcı yaklaşıp, “Tanrı’nın 
Oğlu’ysan, söyle şu taşlar ekmek olsun” 
dedi.

4 İsa ona şu karşılığı verdi: “’İnsan yalnız 
ekmekle yaşamaz, Tanrı’nın ağzından çıkan 
her sözle yaşar’ diye yazılmıştır.”

5 Sonra İblis O’nu kutsal kente* götürdü. 
Tapınağın tepesine çıkarıp, “Tanrı’nın 
Oğlu’ysan, kendini aşağı at” dedi, “Çünkü 
şöyle yazılmıştır: ‘Tanrı, senin için 
meleklerine buyruk verecek.’ ‘Ayağın bir 
taşa çarpmasın diye Seni elleri üzerinde 
taşıyacaklar.’”

7 İsa İblis’e şu karşılığı verdi: “’Tanrın Rab’bi 
denemeyeceksin’ diye de yazılmıştır.”

8 İblis bu kez İsa’yı çok yüksek bir dağa 
çıkardı. O’na bütün görkemiyle dünya 
ülkelerini göstererek,

9 “Yere kapanıp bana taparsan, bütün bunları 
sana vereceğim” dedi.

10 İsa ona şöyle karşılık verdi: “Çekil git, 
Şeytan! ‘Tanrın Rab’be tapacak, yalnız O’na 
kulluk edeceksin’ diye yazılmıştır.”
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H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 89:23 Düşmanlarını 
onun önünde kıracağım, Ondan nefret 
edenleri vuracağım.

YUHANNA 15:23 Benden nefret eden, 
Babam’dan da nefret eder.

LUKA 19:27 ‘Beni kral olarak istemeyen o 
düşmanlarıma gelince, onları buraya getirin 
ve gözümün önünde kılıçtan geçirin!’”

Ayrıca bkz: #1; Mezmurlar 2:1-6; Mezmurlar 21:8,9; 
Mezmurlar 110:1; Mezmurlar 132:8.

E22 Lao khổ của Chúa Cứu Thế sẽ được ban 
phước.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 89:24 Sadakatim, 
sevgim ona destek olacak, Benim 
adımla gücü yükselecek.

YUHANNA 17:6 “Dünyadan bana verdiğin 
insanlara senin adını açıkladım. Onlar 
senindiler, bana verdin ve senin sözüne 
uydular.

YUHANNA 17:11 Ben artık dünyada değilim, 
ama onlar dünyadalar. Ben sana geliyorum. 
Kutsal Baba, onları bana verdiğin kendi 
adınla koru ki, bizim gibi bir olsunlar.

YUHANNA 17:25 Adil Baba, dünya seni 
tanımıyor, ama ben seni tanıyorum. Bunlar 
da beni senin gönderdiğini biliyorlar.

Ayrıca bkz: #1; Mezmurlar 89:16,17,28,33; Mezmurlar 91:14.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 89:25 Sağ elini denizin, 
Irmakların üzerine egemen kılacağım.

MISIR’DAN ÇIKIŞ 23:21 Ona dikkat edin, 
sözünü dinleyin, başkaldırmayın. Çünkü 
beni temsil ettiği için başkaldırınızı 
bağışlamaz.

VAHIY 11:15 Yedinci melek borazanını 
çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu: 
“Dünyanın egemenliği Rabbimiz’in 
ve Mesihi’nin oldu. O sonsuzlara dek 
egemenlik sürecek.”

Ayrıca bkz: #1.

A05 Mối quan hệ của Chúa Cứu Thế với Chúa 
Cha.

B01 Chúa Cứu Thế là Con của Chúa Cha.

MEZMURLAR 89:26 ‘Babam sensin 
diye seslenecek bana, ‘Tanrım, 
kurtuluşumun kayası.

MATTA 11:27 “Babam her şeyi bana 
teslim etti. Oğul’u, Baba’dan başka kimse 
tanımaz. Baba’yı da Oğul’dan ve Oğul’un 
O’nu tanıtmak istediği kişilerden başkası 
tanımaz.

LUKA 23:46 İsa yüksek sesle, “Baba, 
ruhumu ellerine bırakıyorum!” diye 
seslendi. Bunu söyledikten sonra son 
nefesini verdi.

YUHANNA 14:7 Beni tanısaydınız, Babam’ı 
da tanırdınız. Artık O’nu tanıyorsunuz, 
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O’nu gördünüz.”

YUHANNA 14:23 İsa ona şu karşılığı verdi: 
“Beni seven sözüme uyar, Babam da onu 
sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte 
yaşarız.

YUHANNA 20:17 İsa, “Bana dokunma!” dedi. 
“Çünkü daha Baba’nın yanına çıkmadım. 
Kardeşlerime git ve onlara söyle, benim 
Babam’ın ve sizin Babanız’ın, benim 
Tanrım’ın ve sizin Tanrınız’ın yanına 
çıkıyorum.”

2 KORINTOSLULARA 6:18 Her 
Şeye Gücü Yeten Rab diyor ki, “Size Baba 
olacağım, Siz de oğullarım, kızlarım 
olacaksınız.”

IBRANILERE 1:5 Çünkü Tanrı meleklerin 
herhangi birine, “Sen benim Oğlum’sun, 
Bugün ben sana Baba oldum” Ya da, “Ben 
O’na Baba olacağım, O da bana Oğul 
olacak”demiş midir?

VAHIY 3:21 Ben nasıl galip gelerek 
Babam’la birlikte Babam’ın tahtına 
oturdumsa, galip gelene de benimle birlikte 
tahtıma oturma hakkını vereceğim.

Ayrıca bkz: 2 Samuel 22:47; 1. Tarihler 22:10; Mezmurlar 18:46; 
Mezmurlar 62:2,6,7; Mezmurlar 95:1; Matta 10:32,33; Matta 

26:39,42; Yuhanna 8:54; Yuhanna 11:41; Galatyalılara 4:6.

A04 Chúa Cứu Thế tồn tại từ cõi đời đời.
B01 Chúa Cứu Thế là Con của Chúa Cha.
E13 Thiên Chúa xác nhận chức vụ của Chúa 

Cứu Thế.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 89:27 Ben de onu ilk 
oğlum, Dünyadaki kralların en yücesi 
kılacağım.

28 Sonsuza dek ona sevgi göstereceğim, 
Onunla yaptığım antlaşma hiç 
bozulmayacak.

29 Soyunu sonsuza dek, Tahtını gökler 
durduğu sürece sürdüreceğim.

RESULLERIN 13:32 “Biz de size 
Müjde’yi duyuruyoruz: Tanrı İsa’yı 
diriltmekle, atalarımıza verdiği sözü, 
onların çocukları olan bizler için yerine 
getirmiştir. İkinci Mezmur’da da yazıldığı 
gibi: ‘Sen benim Oğlum’sun, Bugün ben 
sana Baba oldum.’

34 “Tanrı, O’nu asla çürümemek üzere 
ölümden dirilttiğini şu sözlerle belirtmiştir: 
‘Size, Davut’a söz verdiğim Kutsal ve 
güvenilir nimetleri vereceğim.’

IBRANILERE 1:5 Çünkü Tanrı meleklerin 
herhangi birine, “Sen benim Oğlum’sun, 
Bugün ben sana Baba oldum” Ya da, “Ben 
O’na Baba olacağım, O da bana Oğul 
olacak”demiş midir?

6 Yine Tanrı ilk doğanı dünyaya gönderirken 
diyor ki, “Tanrı’nın bütün melekleri O’na 
tapınsın.”

7 Melekler için, “Kendi meleklerini rüzgar, 
Hizmetkârlarını ateş alevi yapar” diyor.

8 Ama Oğul için şöyle diyor: “Ey Tanrı, 
tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır, 
Egemenliğinin asası adalet asasıdır.
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KOLOSELILERE 1:15 Görünmez 
Tanrı’nın görünümü, bütün yaratılışın ilk 
doğanı O’dur.

16 Nitekim yerde ve gökte, görünen ve 
görünmeyen her şey -tahtlar, egemenlikler, 
yönetimler, hükümranlıklar- O’nda 
yaratıldı. Her şey O’nun aracılığıyla ve 
O’nun için yaratıldı.

17 Her şeyden önce var olan O’dur ve her şey 
varlığını O’nda sürdürmektedir.

18 Bedenin, yani kilisenin* başı O’dur. Her 
şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve 
ölüler arasından ilk doğan O’dur.

19 Çünkü Tanrı bütün doluluğunun O’nda 
bulunmasını uygun gördü.

VAHIY 11:15 Yedinci melek borazanını 
çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu: 
“Dünyanın egemenliği Rabbimiz’in 
ve Mesihi’nin oldu. O sonsuzlara dek 
egemenlik sürecek.”

Ayrıca bkz: #1; #2; #4; Romalılara 8:20.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
 
MEZMURLAR 89:35 Bir kez 

kutsallığım üstüne ant içtim, Davut’a 
yalan söylemeyeceğim.

36 Onun soyu sonsuza dek sürecek, Tahtı 
karşımda güneş gibi duracak,

37 Göklerde güvenilir bir tanık olan ay gibi 
Sonsuza dek kalacak.”

LUKA 1:32 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.”

Ayrıca bkz: Yeşaya 9:8; Vahiy 1:4.

A04 Chúa Cứu Thế tồn tại từ cõi đời đời.

MEZMURLAR 90:2 Dağlar var 
olmadan, Daha evreni ve dünyayı 
yaratmadan, Öncesizlikten sonsuzluğa 
dek Tanrı sensin.

YUHANNA 1:1 Başlangıçta Söz vardı. Söz 
Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı.

Ayrıca bkz: Süleyman’ın Özdeyişleri 8:22-25; Yeşaya 44:6; 
İbranilere 1:10-12; İbranilere 13:8; Vahiy 1:8.

E03 Sự cám dỗ của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 91:11 Çünkü Tanrı 
meleklerine buyruk verecek, Gideceğin 
her yerde seni korusunlar diye.

12 Elleri üzerinde taşıyacaklar seni, Ayağın 
bir taşa çarpmasın diye.

LUKA 4:9 İblis O’nu Yeruşalim’e 
götürüp tapınağın tepesine çıkardı. 
“Tanrı’nın Oğlu’ysan, kendini buradan aşağı 
at” dedi.

10 “Çünkü şöyle yazılmıştır: ‘Tanrı, seni 
korumaları için Meleklerine buyruk 
verecek.’

11 ‘Ayağın bir taşa çarpmasın diye Seni elleri 
üzerinde taşıyacaklar.’”

12 İsa ona şöyle karşılık verdi: “’Tanrın Rab’bi 
denemeyeceksin!’ diye buyrulmuştur.”

Ayrıca bkz: Matta 4:5; İbranilere 1:14.
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H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 
Ngài.

MEZMURLAR 91:13 Aslanın, 
kobranın üzerine basıp geçeceksin, 
Genç aslanı, yılanı çiğneyeceksin.

 
MARKOS 16:17 İman edenlerle birlikte 

görülecek belirtiler şunlardır: Benim 
adımla cinleri kovacaklar, yeni dillerle 
konuşacaklar, yılanları elleriyle tutacaklar. 
Öldürücü bir zehir içseler bile, zarar 
görmeyecekler. Ellerini hastaların üzerine 
koyacaklar ve hastalar iyileşecek.”

RESULLERIN 28:3 Pavlus bir yığın çalı 
çırpı toplayıp ateşin üzerine attı. O anda 
ısıdan kaçan bir engerek onun eline yapıştı.

4 Yerliler Pavlus’un eline asılan yılanı görünce 
birbirlerine, “Bu adam kuşkusuz bir katil” 
dediler. “Denizden kurtuldu, ama adalet 
onu yaşatmadı.”

5 Ne var ki, elini silkip yılanı ateşin içine 
fırlatan Pavlus hiçbir zarar görmedi.

2 TIMOTEOSA 4:17 Ama Tanrı bildirisi 
aracılığımla tam olarak açıklansın, bütün 
uluslar bunu duysun diye Rab yardımıma 
gelip beni güçlendirdi. Aslanın ağzından 
böyle kurtuldum!

Ayrıca bkz: Yeşaya 1:6-8; Yeşaya 35:9; Yeşaya 65:25; Daniel 
6:21; Vahiy 5:5.

F01 Cái chết của Chúa Cứu Thế được tiên đoán.
G01 Sự phục sinh của Chúa Cứu Thế được tiên 

đoán.
G03 Sự đề cao Chúa Cứu Thế được tiên đoán.

MEZMURLAR 91:14 “Beni sevdiği için 
Onu kurtaracağım” diyor RAB, “Beni iyi 
tanıdığı için Ona kale olacağım.

15 Bana seslenince onu yanıtlayacağım, 
Sıkıntıda onun yanında olacağım, 
Kurtarıp yücelteceğim onu.

16 Onu uzun ömürle doyuracak, Ona 
kurtarışımı göstereceğim.”

 
YUHANNA 12:28 Baba, adını yücelt!” Bunun 

üzerine gökten bir ses geldi: “Adımı 
yücelttim ve yine yücelteceğim.”

YUHANNA 13:32 Tanrı O’nda yüceltildiğine 
göre, Tanrı da O’nu kendinde yüceltecek. 
Hem de hemen yüceltecektir.

YUHANNA 14:23 İsa ona şu karşılığı verdi: 
“Beni seven sözüme uyar, Babam da onu 
sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte 
yaşarız.

YUHANNA 16:14 O beni yüceltecek. Çünkü 
benim olandan alıp size bildirecek.

YUHANNA 16:27 Çünkü beni sevdiğiniz ve 
Baba’dan çıkıp geldiğime iman ettiğiniz için 
Baba’nın kendisi sizi seviyor.

YUHANNA 21:19 Bunu, Tanrı’yı ne tür bir 
ölümle yücelteceğini belirtmek için söyledi. 
Sonra ona, “Ardımdan gel” dedi.

IBRANILERE 5:7 Mesih, yeryüzünde 
olduğu günlerde kendisini ölümden 
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kurtaracak güçte olan Tanrı’ya büyük feryat 
ve gözyaşlarıyla dua etti, yakardı ve Tanrı 
korkusu nedeniyle işitildi.

8 Oğul olduğu halde, çektiği acılarla söz 
dinlemeyi öğrendi.

Ayrıca bkz: Romalılara 8:28; Mezmurlar 18:3,4; Mezmurlar 
16:10; Mezmurlar 21:4; Mezmurlar 61:5,6.

A04 Chúa Cứu Thế tồn tại từ cõi đời đời.
D04 Chức phận của Chúa Cứu Thế như là Vua.

MEZMURLAR 93:1 RAB egemenlik 
sürüyor, görkeme bürünmüş, Kudret 
giyinip kuşanmış. Dünya sağlam 
kurulmuş, sarsılmaz.

2 Ya RAB, tahtın öteden beri kurulmuş, 
Varlığın öncesizliğe uzanır.

SÜLEYMAN’IN ÖZDEYIŞLERI 8:22 
RAB yaratma işine başladığında İlk beni 
yarattı,

23 Dünya var olmadan önce, Ta başlangıçta, 
öncesizlikte yerimi aldım.

IBRANILERE 1:2 Bu son çağda da 
her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni 
yarattığı kendi Oğlu’yla bize seslenmiştir.

3 Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, O’nun 
varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle 
her şeyi devam ettirir. Günahlardan 
arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde ulu 
Tanrı’nın sağında oturdu.

VAHIY 19:6 Ardından büyük bir 
kalabalığın, gürül gürül akan suların, güçlü 
gök gürlemelerinin sesine benzer sesler 
işittim. “Haleluya!” diyorlardı. “Çünkü Her 

Şeye Gücü Yeten Rab Tanrımız Egemenlik 
sürüyor.

7 Sevinelim, coşalım! O’nu yüceltelim! 
Çünkü Kuzu’nun düğünü başlıyor, Gelini 
hazırlandı.

Ayrıca bkz: #1; #2; Mika 5:2; İbranilere 1:10-12; İbranilere 13:8; 
Vahiy 1:8,17,18.

A08 Tên và chức danh của Chúa Cứu Thế.
H05 Vinh quang trước mắt và sức mạnh của 

Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 95:1 Gelin, RAB’be 
sevinçle haykıralım, Bizi kurtaran 
kayaya sevinç çığlıkları atalım,

2 Şükranla huzuruna çıkalım, O’na sevinç 
ilahileri yükseltelim!

3 Çünkü RAB ulu Tanrı’dır, Bütün 
ilahların üstünde ulu kraldır.

2 SAMUEL 22:2 Şöyle dedi: “RAB benim 
kayam, sığınağım, kurtarıcımdır,

2 SAMUEL 22:32 Var mı RAB’den başka tanrı? 
Tanrımız’dan başka kaya var mı?

2 SAMUEL 22:47 RAB yaşıyor! Kayam’a 
övgüler olsun! Yücelsin kurtarıcım, Kayam 
Tanrım!

2 SAMUEL 23:3 İsrail’in Tanrısı konuştu, 
İsrail’in kayası bana dedi ki, ‘İnsanları 
doğrulukla Ve Tanrı korkusuyla yöneten 
kişi,

1 KORINTOSLULARA 10:4 hepsi 
aynı ruhsal içeceği içti. Artlarından gelen 
ruhsal kayadan içtiler; o kaya Mesih’ti.
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Ayrıca bkz: #1; #4; Yasa’nın Tekrar 32:4,15,18; Mezmurlar 
18:1,2,31,46; Mezmurlar 19:14; Mezmurlar 31:2,3; Mezmurlar 

62:2,6,7; Mezmurlar 71:3; Mezmurlar 73:26; Mezmurlar 
78:35; Mezmurlar 89:26; Mezmurlar 92:15; Mezmurlar 94:22; 

Mezmurlar 144:1; Yeşaya 26:4; Yeşaya 30:29; Yeşaya 44:8.

B06 Chúa Cứu Thế là Người Con Chiên tốt.
E26 Sự nghiệp cứu chuộc của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 95:7 Çünkü O 
Tanrımız’dır, Bizse O’nun otlağının 
halkı, Elinin altındaki koyunlarız. 
Bugün sesini duyarsanız,

8 Meriva’da, o gün çölde, Massa’da olduğu 
gibi, Yüreklerinizi nasırlaştırmayın.

9 Yaptıklarımı görmelerine karşın, 
Atalarınız orada beni sınayıp denediler.

10 Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim, 
“Yüreği kötü yola sapan bir halktır” 
dedim, “Yollarımı bilmiyorlar.”

11 Bu yüzden öfkeyle ant içtim: “Huzur 
diyarıma asla girmeyecekler!”

MATTA 11:28 “Ey bütün yorgunlar ve 
yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat 
veririm.

29 Boyunduruğumu yüklenin, benden 
öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, 
alçakgönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata 
kavuşur.

YUHANNA 10:14 Ben iyi çobanım. 
Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, 
ben de Baba’yı tanıdığım gibi, benimkiler de 
beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı 
veririm.

16 Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım 
var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi 
işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak.

IBRANILERE 3:7 Bu nedenle, 

Kutsal Ruh’un dediği gibi, “Bugün 
O’nun sesini duyarsanız, Atalarınızın 
başkaldırdığı, Çölde O’nu sınadığı günkü 
gibi Yüreklerinizi nasırlaştırmayın.

8 Bu nedenle, Kutsal Ruh’un dediği 
gibi, “Bugün O’nun sesini duyarsanız, 
Atalarınızın başkaldırdığı, Çölde O’nu 
sınadığı günkü gibi Yüreklerinizi 
nasırlaştırmayın.

9 Atalarınız beni orada sınayıp denediler Ve 
kırk yıl boyunca yaptıklarımı gördüler.

10 Bu nedenle o kuşağa darıldım Ve dedim 
ki, ‘Yürekleri hep kötüye sapar, Yollarımı 
öğrenmediler.

11 Öfkelendiğimde ant içtiğim gibi, Onlar 
huzur diyarıma asla girmeyecekler.’”

12 Ey kardeşler, hiçbirinizde diri Tanrı’yı 
terk eden kötü, imansız bir yüreğin 
bulunmamasına dikkat edin.

13 “Gün bugündür” denildikçe birbirinizi her 
gün yüreklendirin. Öyle ki, hiçbirinizin 
yüreği günahın aldatıcılığıyla nasırlaşmasın.

14 Çünkü Mesih’e ortak olduk. Yalnız 
başlangıçtaki güvenimizi gevşemeden 
sonuna dek sürdürmeliyiz.

15 Yukarıda belirtildiği gibi, “Bugün O’nun 
sesini duyarsanız, Atalarınızın başkaldırdığı 
günkü gibi Yüreklerinizi nasırlaştırmayın.”

16 O’nun sesini işitip başkaldıran kimlerdi? 
Musa önderliğinde Mısır’dan çıkanların 
hepsi değil mi?

17 Tanrı kimlere kırk yıl dargın kaldı? Günah 
işleyip cesetleri çöle serilenlere değil mi?

18 Sözünü dinlemeyenler dışında kendi huzur 
diyarına kimlerin girmeyeceğine ant içti?

19 Görüyoruz ki, imansızlıklarından ötürü 
oraya giremediler.

IBRANILERE 4:1 Bu nedenle 
Tanrı’nın huzur diyarına girme vaadi hâlâ 
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geçerliyken, herhangi birinizin buna 
erişmemiş sayılmasından korkalım.

2 Çünkü onlar gibi biz de iyi haberi aldık. 
Ama onlar duydukları sözü imanla 
birleştirmedikleri için bunun kendilerine 
bir yararı olmadı.

3 Biz inanmış olanlar huzur diyarına 
gireriz. Nitekim Tanrı şöyle demiştir: 
“Öfkelendiğimde ant içtiğim gibi, Onlar 
huzur diyarıma asla girmeyecekler.” Oysa 
Tanrı dünyanın kuruluşundan beri işlerini 
tamamlamıştır.

4 Çünkü bir yerde yedinci günle ilgili şunu 
demiştir: “Tanrı bütün işlerinden yedinci 
gün dinlendi.”

5 Bu konuda yine diyor ki, “Onlar huzur 
diyarıma asla girmeyecekler.”

6 Demek ki, bazılarının huzur diyarına 
gireceği kesindir. Daha önce iyi haberi almış 
olanlar söz dinlemedikleri için o diyara 
giremediler.

7 Bu yüzden Tanrı, uzun zaman sonra 
Davut’un aracılığıyla, “bugün” diyerek yine 
bir gün belirliyor. Daha önce denildiği 
gibi, “Bugün O’nun sesini duyarsanız, 
Yüreklerinizi nasırlaştırmayın.”

8 Eğer Yeşu onları huzura kavuştursaydı, 
Tanrı daha sonra bir başka günden söz 
etmezdi.

9 Böylece Tanrı halkı için bir Şabat Günü* 
rahatı kalıyor.

10 Tanrı işlerinden nasıl dinlendiyse, O’nun 
huzur diyarına giren de kendi işlerinden 
öylece dinlenir.

11 Bu nedenle o huzur diyarına girmeye 
gayret edelim; öyle ki, hiçbirimiz aynı tür 
sözdinlemezlikten ötürü düşmesin.

1 PETRUS’UN 2:25 Çünkü yolunu 
şaşırmış koyunlar gibiydiniz, şimdiyse 

canlarınızın Çobanı’na ve Gözetmeni’ne 
döndünüz.

YAHUDA’NIN 1:5 Bütün bunları 
bildiğiniz halde, size anımsatmak isterim 
ki, ilk ve son kez halkı Mısır’dan kurtaran 
Rab iman etmeyenleri daha sonra yok etti.

Ayrıca bkz: Yaratılış 2:2,3; Mısır’dan Çıkış 17:2-7; Çölde Sayım 
14:11-30; Yasa’nın Tekrar 1:34,35; Yasa’nın Tekrar 2:14-16; 

Mezmurlar 78:17,18,40,41,56; Resullerin 20:28; 1 Korintoslulara 
10:9; İbranilere 11:16; İbranilere 12:25; Vahiy 14:13.

E15 Chúa Cứu Thế sẽ mang đến tin vui.

MEZMURLAR 96:1 Yeni bir ezgi 
söyleyin RAB’be! Ey bütün dünya, 
RAB’be ezgiler söyleyin!

2 Ezgi söyleyin, RAB’bin adını övün, Her 
gün duyurun kurtarışını!

3 Görkemini uluslara, Harikalarını bütün 
halklara anlatın!

MATTA 28:19 Bu nedenle gidin, bütün 
ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; 
onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla 
vaftiz edin;

LUKA 24:46 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.

EFESLILERE 1:3 Bizi Mesih’te her ruhsal 
kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan 
Rabbimiz İsa Mesih’in Babası Tanrı’ya 
övgüler olsun.
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VAHIY 5:13 Ardından gökte, 
yeryüzünde, yer altında ve denizlerdeki 
bütün yaratıkların, bunlardaki bütün 
varlıkların şöyle dediğini işittim: “Övgü, 
saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek Tahtta 
oturanın ve Kuzu’nun olsun!”

VAHIY 14:6 Bundan sonra göğün 
ortasında uçan başka bir melek gördüm. 
Yeryüzünde yaşayanlara -her ulusa, her 
oymağa, her dile, her halka- iletmek 
üzere sonsuza dek kalıcı olan Müjde’yi 
getiriyordu.

7 Yüksek sesle şöyle diyordu: “Tanrı’dan 
korkun! O’nu yüceltin! Çünkü O’nun 
yargılama saati geldi. Göğü, yeri, denizi, su 
pınarlarını yaratana tapının!”

H01 Sự trở lại của Chúa Cứu Thế được tiên 
đoán.

H02 Các phán quyết trong tương lai bởi Chúa 
Cứu Thế.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 96:7 Ey bütün 
halklar, RAB’bi övün, RAB’bin gücünü, 
yüceliğini övün,

8 RAB’bin görkemini adına yaraşır 
biçimde övün, Sunular getirip 
avlularına girin!

9 Kutsal giysiler içinde RAB’be tapının! 
Titreyin O’nun önünde, ey bütün 
yeryüzündekiler!

10 Uluslara, “RAB egemenlik sürüyor” 
deyin. Dünya sağlam kurulmuş, 
sarsılmaz. O halkları adaletle yargılar.

11 Sevinsin gökler, coşsun yeryüzü! 
Gürlesin deniz içindekilerle birlikte!

12 Bayram etsin kırlar ve üzerindekiler! O 
zaman RAB’bin önünde bütün orman 
ağaçları Sevinçle haykıracak. Çünkü O 
geliyor! Yeryüzünü yargılamaya geliyor. 
Dünyayı adaletle, Halkları kendi 
gerçeğiyle yönetecek.

GALATYALILARA 1:15 Ama beni daha 
annemin rahmindeyken seçip lütfuyla 
çağıran Tanrı, uluslara müjdelemem için 
Oğlu’nu bana göstermeye razı olunca 
hemen insanlara danışmadım;

1 SELANIKLILERE 4:16 Rab’bin kendisi, bir 
emir çağrısıyla, başmeleğin seslenmesiyle, 
Tanrı’nın borazanıyla gökten inecek. Önce 
Mesih’e ait ölüler dirilecek.

17 Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta 
olanlar, onlarla birlikte Rab’bi havada 
karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp 
götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab’le 
birlikte olacağız.

18 İşte birbirinizi bu sözlerle teselli edin.

2 SELANIKLILERE 1:9 Böyleleri Rab’bin 
varlığından ve yüce gücünden uzak 
kalarak sonsuza dek mahvolma cezasına 
çarptırılacaklar. Bütün bunlar Rab’bin 
kendi kutsalları arasında yüceltilmek ve 
bütün imanlılarda hayranlık uyandırmak 
üzere geldiği gün olacak. Sizler ise iman 
edenlerdensiniz. Çünkü size ettiğimiz 
tanıklığa inandınız.

2 TIMOTEOSA 4:8 Bundan böyle 
doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil 
yargıç olan Rab o gün bu tacı bana, yalnız 
bana değil, O’nun gelişini özlemle beklemiş 
olanların hepsine verecektir.
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TITUSA 2:13 Bu arada, mübarek 
umudumuzun gerçekleşmesini, ulu Tanrı 
ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in yücelik içinde 
gelmesini bekliyoruz.

2 PETRUS’UN 3:11 Her şey böylece 
yok olacağına göre, sizin nasıl kişiler 
olmanız gerekir? Tanrı’nın gününü bekleyip 
o günün gelişini çabuklaştırarak kutsallık 
içinde yaşamalı, Tanrı yolunu izlemelisiniz. 
O gün gökler yanarak yok olacak, maddesel 
öğeler şiddetli ateşte eriyip gidecek.

VAHIY 11:18 Uluslar gazaba gelmişlerdi. 
Şimdiyse senin gazabın üzerlerine 
geldi. Ölüleri yargılamak, Kulların olan 
peygamberleri, kutsalları, Küçük olsun 
büyük olsun, Senin adından korkanları 
ödüllendirmek Ve yeryüzünü mahvedenleri 
mahvetmek zamanı da geldi.”

VAHIY 19:11 Bundan sonra göğün açılmış 
olduğunu, beyaz bir atın orada durduğunu 
gördüm. Binicisinin adı Sadık ve Gerçek’tir. 
Adaletle yargılar, savaşır.

Ayrıca bkz: #1; #2; #6.

H02 Các phán quyết trong tương lai bởi Chúa 
Cứu Thế.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 97:1 RAB egemenlik 
sürüyor, coşsun yeryüzü, Bütün kıyı 
halkları sevinsin!

2 Bulut ve zifiri karanlık sarmış çevresini, 
Doğruluk ve adalettir tahtının temeli.

3 Ateş yürüyor O’nun önünde, 
Düşmanlarını yakıyor çevrede.

4 Şimşekleri dünyayı aydınlatır, Yeryüzü 
görüp titrer.

5 Dağlar balmumu gibi erir, RAB’bin, 
bütün yeryüzünün Rab’bi önünde.

6 Gökler O’nun doğruluğunu duyurur, 
Bütün halklar görkemini görür.

2 SELANIKLILERE 1:6 Tanrı adil olanı 
yapacak: Size sıkıntı çektirenlere sıkıntı 
ile karşılık verecek, sıkıntı çeken sizleriyse 
bizimle birlikte rahata kavuşturacaktır. 
Bütün bunlar Rab İsa alev alev yanan ateş 
içinde güçlü melekleriyle gökten gelip 
göründüğü zaman olacak. Rabbimiz İsa, 
Tanrı’yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili 
Müjde’ye uymayanları cezalandıracak.

IBRANILERE 12:29 Çünkü Tanrımız 
yakıp yok eden bir ateştir.

2 PETRUS’UN 3:10 Ama Rab’bin 
günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler 
büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak, 
maddesel öğeler yanarak yok olacak, yer 
ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp 
tükenecek.

11 Her şey böylece yok olacağına göre, sizin 
nasıl kişiler olmanız gerekir? Tanrı’nın 
gününü bekleyip o günün gelişini 
çabuklaştırarak kutsallık içinde yaşamalı, 
Tanrı yolunu izlemelisiniz. O gün gökler 
yanarak yok olacak, maddesel öğeler 
şiddetli ateşte eriyip gidecek.

VAHIY 1:7 İşte bulutlarla geliyor! 
Her göz O’nu görecek, O’nun bedenini 
deşmiş olanlar bile. O’nun için dövünecek 
yeryüzünün bütün halkları. Evet, böyle 
olacak! Amin.
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VAHIY 5:13 Ardından gökte, 
yeryüzünde, yer altında ve denizlerdeki 
bütün yaratıkların, bunlardaki bütün 
varlıkların şöyle dediğini işittim: “Övgü, 
saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek Tahtta 
oturanın ve Kuzu’nun olsun!”

VAHIY 6:16 Dağlara, kayalara, 
“Üzerimize düşün!” dediler, “Tahtta 
oturanın yüzünden ve Kuzu’nun 
gazabından saklayın bizi!

17 Çünkü onların gazabının büyük günü geldi. 
Buna kim dayanabilir?”

VAHIY 11:15 Yedinci melek borazanını 
çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu: 
“Dünyanın egemenliği Rabbimiz’in 
ve Mesihi’nin oldu. O sonsuzlara dek 
egemenlik sürecek.”

VAHIY 19:2 Çünkü O’nun yargıları 
doğru ve adildir. Yeryüzünü fuhşuyla 
yozlaştıran Büyük fahişeyi yargılayıp Kendi 
kullarının kanının öcünü aldı.”

Ayrıca bkz: #1; #6; #7.

E10 Chúa Cứu Thế cũng sẽ là Chúa Cứu Thế của 
các Dân tộc ngoài Do Thái.

MEZMURLAR 98:1 Yeni bir ezgi 
söyleyin RAB’be. Çünkü harikalar 
yaptı, Zaferler kazandı sağ eli ve kutsal 
koluyla.

2 RAB ulusların gözü önüne serdi 
kurtarışını, Zaferini bildirdi.

3 Israil halkına sevgisini, Sadakatini 
anımsadı; Tanrımız’ın zaferini gördü 
dünyanın dört bucağı.

YEŞAYA 52:10 Bütün ulusların gözü 
önünde Kutsal kolunu sıvadı, Dünyanın 
dört bucağı Tanrımız’ın kurtarışını görecek.

YEŞAYA 52:15 Pek çok ulus ona şaşacak, 
Onun önünde kralların ağızları kapanacak. 
Çünkü kendilerine anlatılmamış olanı 
görecek, Duymadıklarını anlayacaklar.

MATTA 28:18 İsa yanlarına gelip 
kendilerine şunları söyledi: “Gökte ve 
yeryüzünde bütün yetki bana verildi.

19 Bu nedenle gidin, bütün ulusları 
öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, 
Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin;

MARKOS 16:15 İsa onlara şöyle buyurdu: 
“Dünyanın her yanına gidin, Müjde’yi 
bütün yaratılışa duyurun.

LUKA 1:69 Eski çağlardan beri Kutsal 
peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi, 
Kulu Davut’un soyundan Bizim için güçlü 
bir kurtarıcı çıkardı; Düşmanlarımızdan, 
Bizden nefret edenlerin hepsinin elinden 
Kurtuluşumuzu sağladı.

72 Böylece atalarımıza merhamet ederek 
Kutsal antlaşmasını anmış oldu.

73 Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden 
kurtaracağına Ve ömrümüz boyunca 
Kendi önünde kutsallık ve doğruluk 
içinde, Korkusuzca kendisine tapınmamızı 
sağlayacağına dair Atamız İbrahim’e ant 
içerek söz vermişti.

LUKA 2:30 Çünkü senin sağladığın, 
Bütün halkların gözü önünde hazırladığın 
kurtuluşu, Ulusları aydınlatıp Halkın İsrail’e 
yücelik kazandıracak ışığı Gözlerimle 
gördüm.”
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ROMALILARA 10:18 Ama soruyorum: 
Onlar duymadılar mı? Elbet duydular. 
“Sesleri bütün yeryüzüne, Sözleri dünyanın 
dört bucağına ulaştı.”

ROMALILARA 15:8 Çünkü diyorum 
ki Mesih, Tanrı’nın güvenilir olduğunu 
göstermek için Yahudiler’in hizmetkârı 
oldu. Öyle ki, atalarımıza verilen sözler 
doğrulansın ve öteki uluslar merhameti 
için Tanrı’yı yüceltsin. Yazılmış olduğu 
gibi: “Bunun için uluslar arasında sana 
şükredeceğim, Adını ilahilerle öveceğim.”

Ayrıca bkz: Levililer 26:14-45; Mezmurlar 106:45; Yeşaya 45:21-
23; Yeşaya 49:6; Mika 7:20; Luka 3:6.

B13 Quyền năng của Chúa Cứu Thế.
H02 Các phán quyết trong tương lai bởi Chúa 

Cứu Thế.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 98:4 Sevinç çığlıkları 
yükseltin RAB’be, ey yeryüzündekiler! 
Sevinç ilahileriyle yeri göğü çınlatın!

5 Lirle ezgiler sunun RAB’be, Lir ve müzik 
eşliğinde!

6 Boru ve borazan eşliğinde Sevinç 
çığlıkları atın Kral olan RAB’bin 
önünde.

7 Gürlesin deniz ve içindekiler, Gürlesin 
yeryüzü ve üzerindekiler.

8 El çırpsın ırmaklar, Sevinçle haykırsın 
dağlar RAB’bin önünde! Çünkü 
O geliyor Yeryüzünü yönetmeye. 
Dünyayı adaletle, Halkları doğrulukla 
yönetecek.

MATTA 24:30 “O zaman İnsanoğlu’nun 

belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki 
bütün halklar ağlayıp dövünecek, 
İnsanoğlu’nun gökteki bulutlar üzerinde 
büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.

MATTA 26:64 İsa, “Söylediğin gibidir” 
karşılığını verdi. “Üstelik size şunu 
söyleyeyim, bundan sonra İnsanoğlu’nun*, 
Kudretli Olan’ın sağında oturduğunu 
ve göğün bulutları üzerinde geldiğini 
göreceksiniz.”

VAHIY 1:7 İşte bulutlarla geliyor! 
Her göz O’nu görecek, O’nun bedenini 
deşmiş olanlar bile. O’nun için dövünecek 
yeryüzünün bütün halkları. Evet, böyle 
olacak! Amin.

VAHIY 11:15 Yedinci melek borazanını 
çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu: 
“Dünyanın egemenliği Rabbimiz’in 
ve Mesihi’nin oldu. O sonsuzlara dek 
egemenlik sürecek.”

VAHIY 14:14 Sonra beyaz bir bulut 
gördüm. Bulutun üzerinde “insanoğluna 
benzer biri” oturuyordu. Başında altın bir 
taç, elinde keskin bir orak vardı.

15 Tapınaktan çıkan başka bir melek bulutun 
üzerinde oturana yüksek sesle bağırdı: 
“Orağını uzat ve biç! Biçme saati geldi. 
Çünkü yerin ekini olgunlaşmış bulunuyor.”

16 Bulutun üzerinde oturan, orağını yerin 
üzerine salladı, yerin ekini biçildi.

Ayrıca bkz: #5; #6; Resullerin 1:9-11.
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B18 Sự thiêng liêng, vẻ đẹp và vinh quang của 
Chúa Cứu Thế.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 99:1 RAB egemenlik 
sürüyor, titresin halklar! Keruvlar* 
arasında tahtına oturmuş, Sarsılsın 
yeryüzü!

2 RAB Siyon’da uludur, Yücedir O, bütün 
halklara egemendir.

3 Övsünler büyük, müthiş adını! O 
kutsaldır.

4 Ey adaleti seven güçlü kral, Eşitliği sen 
sağladın, Yakup soyunda doğru ve adil 
olanı sen yaptın.

5 Yüceltin Tanrımız RAB’bi, Ayaklarının 
taburesi önünde tapının! O kutsaldır.

YEŞAYA 14:32 O ulusun elçilerine ne 
yanıt verilecek? “RAB Siyon’un temelini 
attı, Halkının düşkünleri oraya sığınacak” 
denecek.

MATTA 28:18 İsa yanlarına gelip 
kendilerine şunları söyledi: “Gökte ve 
yeryüzünde bütün yetki bana verildi.

IBRANILERE 12:22 Oysa sizler Siyon* 
Dağı’na, yaşayan Tanrı’nın kenti olan göksel 
Yeruşalim’e, bir bayram şenliği içindeki 
onbinlerce meleğe, adları göklerde yazılmış 
ilk doğanların topluluğuna yaklaştınız. 
Herkesin yargıcı olan Tanrı’ya, yetkinliğe 
erdirilmiş doğru kişilerin ruhlarına, yeni 
antlaşmanın aracısı olan İsa’ya ve Habil’in 
kanından daha üstün bir anlam taşıyan 
serpmelik kana yaklaştınız.

1 YUHANNA’NIN 3:3 Mesih’te bu umuda 
sahip olan, Mesih pak olduğu gibi kendini 

pak kılar.

VAHIY 11:15 Yedinci melek borazanını 
çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu: 
“Dünyanın egemenliği Rabbimiz’in 
ve Mesihi’nin oldu. O sonsuzlara dek 
egemenlik sürecek.”

VAHIY 14:1 Sonra Kuzu’nun Siyon* 
Dağı’nda durduğunu gördüm. O’nunla 
birlikte 144 000 kişi vardı. Alınlarında 
kendisinin ve Babası’nın adları yazılıydı.

VAHIY 19:11 Bundan sonra göğün açılmış 
olduğunu, beyaz bir atın orada durduğunu 
gördüm. Binicisinin adı Sadık ve Gerçek’tir. 
Adaletle yargılar, savaşır.

VAHIY 19:16 Kaftanının ve kalçasının 
üzerinde şu ad yazılıydı:

 
Ayrıca bkz: #1; #2.

F11 Sự chịu khổ của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 102:1 Ya RAB, duamı 
işit, Yakarışım sana erişsin.

2 Sıkıntılı günümde yüzünü benden 
gizleme, Kulak ver sesime, Seslenince 
yanıt ver bana hemen.

3 Çünkü günlerim duman gibi yok oluyor, 
Kemiklerim ateş gibi yanıyor.

4 Yüreğim kırgın yemiş ot gibi kurudu, 
Ekmek yemeyi bile unuttum.

5 Bir deri bir kemiğe döndüm Acı acı 
inlemekten.

6 Issız yerlerdeki ishakkuşunu 
andırıyorum, Viranelerdeki kukumav 
gibiyim.
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7 Gözüme uyku girmiyor, Damda yalnız 
kalmış bir kuş gibiyim.

8 Düşmanlarım bütün gün bana hakaret 
ediyor, Bana dil uzatanlar adımı lanet 
için kullanıyor.

9 Kızıp öfkelendiğin için Külü ekmek 
gibi yiyor, Içeceğime gözyaşı katıyorum. 
Beni kaldırıp bir yana attın.

11 Günlerim akşam uzayan gölge gibi 
yitmekte, Ot gibi sararmaktayım.

MARKOS 14:33 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.”

LUKA 22:44 Derin bir acı içinde olan İsa 
daha hararetle dua etti. Teri, toprağa düşen 
kan damlalarını andırıyordu.

IBRANILERE 5:7 Mesih, yeryüzünde 
olduğu günlerde kendisini ölümden 
kurtaracak güçte olan Tanrı’ya büyük feryat 
ve gözyaşlarıyla dua etti, yakardı ve Tanrı 
korkusu nedeniyle işitildi.

E10 Chúa Cứu Thế cũng sẽ là Chúa Cứu Thế của 
các Dân tộc ngoài Do Thái.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H05 Vinh quang trước mắt và sức mạnh của 

Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 102:13 Kalkıp Siyon’a 
sevecenlik göstereceksin, Çünkü onu 
kayırmanın zamanıdır, beklenen zaman 
geldi.

14 Kulların onun taşlarından hoşlanır, 

Tozunu bile severler.
15 Uluslar RAB’bin adından, Yeryüzü 

kralları görkeminden korkacak.
16 Çünkü RAB Siyon’u yeniden kuracak, 

Görkem içinde görünecek.
17 Yoksulların duasına kulak verecek, 

Yalvarışlarını asla hor görmeyecek.
18 Bunlar gelecek kuşak için yazılsın, Öyle 

ki, henüz doğmamış insanlar RAB’be 
övgüler sunsun.

19 RAB yücelerdeki kutsal katından aşağı 
baktı, Göklerden yeryüzünü gözetledi,

20 Tutsakların iniltisini duymak, Ölüm 
mahkûmlarını kurtarmak için.

21 Böylece halklar ve krallıklar RAB’be 
tapınmak için toplanınca, O’nun 
adı Siyon’da, Övgüsü Yeruşalim’de 
duyurulacak.

ZEKERIYA 2:10 RAB, “Ey Siyon kızı*, 
sevinçle bağır! Çünkü aranızda yaşamaya 
geliyorum” diyor.

11 O gün birçok ulus RAB’be bağlanacak, 
O’nun halkı olacak. O zaman RAB aranızda 
yaşayacak, siz de beni Her Şeye Egemen 
RAB’bin gönderdiğini anlayacaksınız.

12 RAB kutsal topraklarda Yahuda’yı kendi 
payı olarak miras edinecek ve Yeruşalim’i 
yine seçecek.

LUKA 2:30 Çünkü senin sağladığın, 
Bütün halkların gözü önünde hazırladığın 
kurtuluşu, Ulusları aydınlatıp Halkın İsrail’e 
yücelik kazandıracak ışığı Gözlerimle 
gördüm.”

RESULLERIN 13:46 Pavlus’la Barnaba 
ise cesaretle karşılık verdiler: “Tanrı’nın 
sözünü ilk önce size bildirmemiz 
gerekiyordu. Siz onu reddettiğinize 
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ve kendinizi sonsuz yaşama layık 
görmediğinize göre, biz şimdi öteki uluslara 
gidiyoruz.

47 Çünkü Rab bize şöyle buyurmuştur: 
‘Yeryüzünün dört bucağına kurtuluş 
götürmen için Seni uluslara ışık yaptım.’”

48 Öteki uluslardan olanlar bunu işitince 
sevindiler ve Rab’bin sözünü yücelttiler. 
Sonsuz yaşam için belirlenmiş olanların 
hepsi iman etti.

ROMALILARA 11:25 Kardeşler, 
bilgiçliğe kapılmamanız için şu sırdan 
habersiz kalmanızı istemem: İsrailliler’den 
bir bölümünün yüreği, öteki uluslardan 
kurtulacakların sayısı tamamlanıncaya dek 
duyarsız kalacaktır.

26 Sonunda bütün İsrail kurtulacaktır. 
Yazılmış olduğu gibi: “Kurtarıcı Siyon’dan* 
gelecek, Yakup’un soyundan tanrısızlığı 
uzaklaştıracak.

27 Onların günahlarını kaldıracağım zaman 
Kendileriyle yapacağım antlaşma budur.”

VAHIY 21:24 Uluslar kentin ışığında 
yürüyecekler. Dünya kralları servetlerini 
oraya getirecekler.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #4; Mezmurlar 51:18; Resullerin 10:45; 
Resullerin 11:1,18; Resullerin 13:42.

A06 Chúa Cứu Thế là Đấng Sáng Tạo.

MEZMURLAR 102:25 “Çok önceden 
attın dünyanın temellerini, Gökler de 
senin ellerinin yapıtıdır.

26 Onlar yok olacak, ama sen kalıcısın. 
Hepsi bir giysi gibi eskiyecek. Onları 
bir kaftan gibi değiştireceksin, Geçip 

gidecekler.
27 Ama sen hep aynısın, Yılların 

tükenmeyecek.

LUKA 21:33 Yer ve gök ortadan 
kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan 
kalkmayacaktır.

IBRANILERE 1:1 Tanrı eski zamanlarda 
peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli 
yollardan atalarımıza seslendi.

2 Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve 
aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğlu’yla 
bize seslenmiştir.

IBRANILERE 1:10 Yine diyor ki, “Ya 
Rab, başlangıçta Dünyanın temellerini sen 
attın. Gökler de senin ellerinin yapıtıdır.

11 Onlar yok olacak, ama sen kalıcısın. Hepsi 
bir giysi gibi eskiyecek.

12 Bir kaftan gibi düreceksin onları, Bir giysi 
gibi değiştirilecekler. Ama sen hep aynısın, 
Yılların tükenmeyecek.”

IBRANILERE 13:8 İsa Mesih dün, 
bugün ve sonsuza dek aynıdır.

Ayrıca bkz: 2 Petrus’un 3:7-11; Vahiy 20:11; Vahiy 21:1.

E21 Chúa Cứu Thế sẽ tha thứ cho tội lỗi.

MEZMURLAR 103:3 Bütün suçlarını 
bağışlayan, Bütün hastalıklarını 
iyileştiren,

12 Doğu batıdan ne kadar uzaksa, O kadar 
uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı.

MEZMURLAR 147:3 O kırık kalplileri 
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iyileştirir, Yaralarını sarar.

YEŞAYA 33:24 Siyon’da oturan hiç kimse 
“Hastayım” demeyecek, Orada yaşayan 
halkın suçu bağışlanacak.

YEŞAYA 43:25 Kendi uğruna suçlarınızı 
silen benim, evet benim, Günahlarınızı 
anmaz oldum.

YEŞAYA 53:5 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.

MARKOS 2:5 İsa onların imanını görünce 
felçliye, “Oğlum, günahların bağışlandı” 
dedi.

MARKOS 2:10 Ne var ki, İnsanoğlu’nun* 
yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine 
sahip olduğunu bilesiniz diye...” Sonra 
felçliye, “Sana söylüyorum, kalk, şilteni 
topla, evine git!” dedi.

YAKUB’UN 5:15 İmanla edilen dua hastayı 
iyileştirecek ve Rab onu ayağa kaldıracaktır. 
Eğer hasta günah işlemişse, günahları 
bağışlanacaktır.

1 YUHANNA’NIN 1:7 Ama O ışıkta 
olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek, 
birbirimizle paydaşlığımız olur ve Oğlu 
İsa’nın kanı bizi her günahtan arındırır.

E11 Chúa Cứu Thế sẽ ban sự sống đời đời.
E26 Sự nghiệp cứu chuộc của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 103:4 Canını ölüm 
çukurundan kurtaran, Sana sevgi ve 
sevecenlik tacı giydiren,

1 KORINTOSLULARA 9:25 Yarışa 
katılan herkes kendini her yönden denetler. 
Böyleleri bunu çürüyüp gidecek bir defne 
tacı kazanmak için yaparlar. Bizse hiç 
çürümeyecek bir taç için yapıyoruz.

2 KORINTOSLULARA 1:10 Tanrı bizi 
böylesine büyük bir ölüm tehlikesinden 
kurtardı; daha da kurtaracaktır. 
Umudumuzu O’na bağladık. Siz de 
dualarınızla bize yardım ettikçe, bizi 
yine kurtaracaktır. Öyle ki, birçok kişinin 
dualarıyla bize sağlanan lütuftan ötürü 
birçoklarının ağzından bizim için şükranlar 
sunulsun.

GALATYALILARA 3:13 İbrahim’e sağlanan 
kutsama Mesih İsa aracılığıyla uluslara 
sağlansın ve bizler vaat edilen Ruh’u imanla 
alalım diye, Mesih bizim için lanetlenerek 
bizi Yasa’nın lanetinden kurtardı. Çünkü, 
“Ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir” diye 
yazılmıştır.

2 TIMOTEOSA 4:8 Bundan böyle 
doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil 
yargıç olan Rab o gün bu tacı bana, yalnız 
bana değil, O’nun gelişini özlemle beklemiş 
olanların hepsine verecektir.

YAKUB’UN 1:12 Ne mutlu denemeye 
dayanan kişiye! Denemeden başarıyla 
çıktığı zaman Rab’bin kendisini sevenlere 
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vaat ettiği yaşam tacını alacaktır.

1 PETRUS’UN 5:4 Baş Çoban 
göründüğü zaman yüceliğin solmaz tacına 
kavuşacaksınız.

VAHIY 2:10 Çekmek üzere olduğun 
sıkıntılardan korkma! Bak, denenesiniz diye 
İblis içinizden bazılarını yakında zindana 
atacak. On gün sıkıntı çekeceksiniz. Ölüm 
pahasına da olsa sadık kal, sana yaşam 
tacını vereceğim.

VAHIY 5:9 Yeni bir ezgi söylüyorlardı: 
“Tomarı almaya, Mühürlerini açmaya 
layıksın! Çünkü boğazlandın Ve kanınla 
her oymaktan, her dilden, Her halktan, her 
ulustan İnsanları Tanrı’ya satın aldın.

E27 Để ban một trái tim mới và một tinh thần 
mới.

MEZMURLAR 103:5 Yaşam boyu seni 
iyiliklerle doyuran O’dur, Bu nedenle 
gençliğin kartalınki gibi tazelenir.

2 KORINTOSLULARA 4:16 Bu 
nedenle cesaretimizi yitirmeyiz. Her ne 
kadar dış varlığımız harap oluyorsa da, iç 
varlığımız günden güne yenileniyor.

1 TIMOTEOSA 6:17 Şimdiki çağda 
zengin olanlara gururlanmamalarını, gelip 
geçici zenginliğe umut bağlamamalarını 
buyur. Zevk almamız için bize her şeyi bol 
bol veren Tanrı’ya umut bağlasınlar.

B15 Chúa Cứu Thế sẽ tràn đầy lòng từ bi.

MEZMURLAR 103:13 Bir baba 
çocuklarına nasıl sevecen davranırsa, 
RAB de kendisinden korkanlara öyle 
sevecen davranır.

RESULLERIN 13:26 “Kardeşler, 
İbrahim’in soyundan gelenler ve Tanrı’dan 
korkan yabancılar, bu kurtuluş bildirisi bize 
gönderildi.

Ayrıca bkz: Yeşaya 63:15; Yeremya 31:9,20; Malaki 3:16,17.

B22 Lòng tốt của Chúa Cha và Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 103:11 Çünkü gökler 
yeryüzünden ne kadar yüksekse, 
Kendisinden korkanlara karşı sevgisi de 
o kadar büyüktür.

17 Ama RAB kendisinden korkanları 
sonsuza dek sever, Antlaşmasına uyan 
Ve buyruklarına uymayı anımsayan 
soylarına adil davranır.

YEŞAYA 54:8 Bir anlık taşkın öfkeyle 
senden yüz çevirmiştim, Ama sonsuz 
sadakatle sana sevecenlik göstereceğim.” 
Seni kurtaran RAB böyle diyor.

YEREMYA 31:3 Ona uzaktan görünüp şöyle 
dedim: Seni sonsuz bir sevgiyle sevdim, Bu 
nedenle sevecenlikle seni kendime çektim.

HOŞEA 2:20 Sadakatle seninle 
evleneceğim, RAB’bi tanıyacaksın.

ROMALILARA 2:4 Tanrı’nın sınırsız 
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iyiliğini, hoşgörüsünü, sabrını hor mu 
görüyorsun? O’nun iyiliğinin seni tövbeye 
yönelttiğini bilmiyor musun?

ROMALILARA 11:22 Onun için 
Tanrı’nın iyiliğini de sertliğini de gör. O, 
düşenlere karşı serttir; ama O’nun iyiliğine 
bağlı kalırsan, sana iyi davranır. Yoksa sen 
de kesilip atılırsın!

2 KORINTOSLULARA 6:4 Tersine 
Tanrı’nın hizmetkârları olarak olağanüstü 
dayanmada, sıkıntı, güçlük ve elemlerde, 
dayak, hapis, karışıklık, emek, uykusuzluk 
ve açlıkta; pak yaşayışta, bilgi, sabır, iyilik, 
Kutsal Ruh ve içten sevgide; gerçeğin 
ilanında ve Tanrı’nın gücünde; sağ ve 
sol ellerimizde doğruluğun silahlarıyla, 
yücelikte ve onursuzlukta, iyi ünde ve 
kötü ünde, kendimizi her durumda örnek 
gösteriyoruz. Aldatanlar sayılıyorsak da 
dürüst kişileriz.

2 KORINTOSLULARA 10:1 Sizinle 
birlikteyken ürkek, ama aranızda değilken 
yiğit kesilen ben Pavlus, Mesih’teki 
alçakgönüllülük ve yumuşaklıkla size 
rica ediyor, yalvarıyorum: Yanınıza 
geldiğim zaman, bizi olağan insanlar 
gibi yaşayanlardan sayan bazılarına karşı 
güvenle takınmak niyetinde olduğum 
tavrı aynı cesaretle size karşı takınmaya 
zorlamayın beni.

GALATYALILARA 5:22 Ruh’un ürünüyse 
sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, 
iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve 
özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan 
yasa yoktur.

EFESLILERE 2:7 Bunu, Mesih İsa’da bize 
gösterdiği iyilikle, lütfunun sonsuz 
zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek 
için yaptı.

KOLOSELILERE 3:12 Öyleyse, Tanrı’nın 
kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten 
sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabrı, 
yumuşaklığı giyinin.

TITUSA 3:4 Ama Kurtarıcımız Tanrı 
iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça 
göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla 
yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi 
merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla 
ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla 
üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh’un 
yenilemesiyle yaptı.

Ayrıca bkz: Çölde Sayım 14:19; 2 Samuel 7:15; 2 Samuel 
22:51; 1. Tarihler 16:34,41; 1. Tarihler 17:13; 2. Tarihler 20:21; 

Nehemya 1:5; Nehemya 13:22; Mezmurlar 5:7; 6:4; 13:5; 18:50; 
21:7; 25:6,7,10; 26:3; 31:7,16,21; 32:10; 33:5,18,22; 36:5,7,10; 42:6; 
44:26; 51:1; 52:2,7; 57:3,10; 59:10,16,17; 61:7; 62:12; 63:3; 66:20; 
69:13,16; 77:8; 85:7,10; 86:5,13,15; 88:11; 89:2,14,24,28,33,49; 

90:14; 92:2; 94:18; 98:3; 100:5; 101:1; 103:4,8,11; 106:1,7,45; 
107:1,8,15,21,31,43; 108:4; 109:21,26; 115:1; 117:1; 118:1-4,29; 
119:41,64,76,88,90,124,149,159; 130:7; 136:(26 x); 138:2,8; 
143:8,12; 144:2; 145:8; 147:11; Süleyman’ın Özdeyişleri 3:3; 
Süleyman’ın Özdeyişleri 16:6; Yeşaya 16:5; Yeşaya 54:10; 
Yeşaya 63:7; Yeremya 3:12; Yeremya 16:5; Yeremya 32:18; 
Yeremya 33:10; Ağıtlar 3:22,32; Yoel 2:13; Yunus 4:2; Mika 

7:18,20; Zekeriya 7:9; Yuhanna 3:16; Efeslilere 2:3,4.

E25 húa Cứu Thế sẽ được tin tưởng và ca ngợi.

MEZMURLAR 103:22 RAB’be övgüler 
sunun, Ey O’nun egemen olduğu 
yerlerdeki bütün yaratıklar! RAB’be 
övgüler sun, ey gönlüm!

VAHIY 5:12 Yüksek sesle şöyle diyorlardı: 
“Boğazlanmış Kuzu Gücü, zenginliği, 
bilgeliği, kudreti, Saygıyı, yüceliği, övgüyü 
Almaya layıktır.”
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13 Ardından gökte, yeryüzünde, yer altında ve 
denizlerdeki bütün yaratıkların, bunlardaki 
bütün varlıkların şöyle dediğini işittim: 
“Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek 
Tahtta oturanın ve Kuzu’nun olsun!”

14 Dört yaratık, “Amin” dediler. İhtiyarlar da 
yere kapanıp tapındılar.

E26 Sự nghiệp cứu chuộc của Chúa Cứu Thế.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 107:1 RAB’be şükredin, 
çünkü O iyidir, Sevgisi sonsuzdur.

2 Böyle desin RAB’bin kurtardıkları, 
Düşman pençesinden özgür kıldıkları,

3 Doğudan, batıdan, kuzeyden, 
güneyden, Bütün ülkelerden 
topladıkları.

MEZMURLAR 107:4-16

YEREMYA 23:6 Onun döneminde Yahuda 
kurtulacak, İsrail güvenlik içinde yaşayacak. 
O, ‘RAB doğruluğumuzdur adıyla anılacak.

LUKA 1:68 “İsrail’in Tanrısı Rab’be 
övgüler olsun! Çünkü halkının yardımına 
gelip onları fidyeyle kurtardı.

LUKA 1:73 Nitekim bizi 
düşmanlarımızın elinden kurtaracağına Ve 
ömrümüz boyunca Kendi önünde kutsallık 
ve doğruluk içinde, Korkusuzca kendisine 
tapınmamızı sağlayacağına dair Atamız 
İbrahim’e ant içerek söz vermişti.

LUKA 24:20 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.

GALATYALILARA 3:13 İbrahim’e sağlanan 
kutsama Mesih İsa aracılığıyla uluslara 
sağlansın ve bizler vaat edilen Ruh’u imanla 
alalım diye, Mesih bizim için lanetlenerek 
bizi Yasa’nın lanetinden kurtardı. Çünkü, 
“Ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir” diye 
yazılmıştır.

1 SELANIKLILERE 1:9 Çünkü herkes bizi 
ne kadar iyi karşıladığınızı anlatıp duruyor. 
Yaşayan gerçek Tanrı’ya kulluk etmek, 
O’nun ölümden dirilttiği ve bizleri gelecek 
gazaptan kurtaran Oğlu İsa’nın göklerden 
gelişini beklemek üzere putlardan Tanrı’ya 
nasıl döndüğünüzü anlatıyorlar.

TITUSA 2:14 Mesih bizi her suçtan 
kurtarmak, arıtıp kendisine ait, iyilik 
etmekte gayretli bir halk yapmak üzere 
kendini bizim için feda etti.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; Mezmurlar 31:5; Yeşaya 43:1; 2 
Korintoslulara 1:10; 1 Petrus’un 1:18; Yahuda’nın 1:5.

B07 Sự toàn năng của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 107:25 Çünkü O 
buyurunca şiddetli bir fırtına koptu, 
Dalgalar şaha kalktı.
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26 Göklere yükselip diplere indi gemiler, 
Sıkıntıdan canları burunlarına geldi 
gemicilerin,

27 Sarhoş gibi sallanıp sendelediler, 
Ustalıkları işe yaramadı.

28 O zaman sıkıntı içinde RAB’be 
yakardılar, RAB kurtardı onları 
dertlerinden.

29 Fırtınayı limanlığa çevirdi, Yatıştı 
dalgalar;

MATTA 8:24 Gölde ansızın büyük bir 
fırtına koptu. Öyle ki, dalgalar teknenin 
üzerinden aşıyordu. İsa bu arada uyuyordu.

25 Öğrenciler gidip O’nu uyandırarak, “Ya Rab, 
kurtar bizi, yoksa öleceğiz!” dediler.

26 İsa, “Neden korkuyorsunuz, ey kıt 
imanlılar?” dedi. Sonra kalkıp rüzgarı ve 
gölü azarladı. Ortalık sütliman oldu.

Ayrıca bkz: Yunus 1:4; Markos 4:39-41; Luka 8:23-25.

F07 Những lời buộc tội và phép thử của Chúa 
Cứu Thế.

MEZMURLAR 109:1 Ey övgüler 
sunduğum Tanrı, Sessiz kalma!

2 Çünkü kötüler, yalancılar Bana karşı 
ağzını açtı, Karalıyorlar beni.

3 Nefret dolu sözlerle beni kuşatıp Yok 
yere bana savaş açtılar.

4 Sevgime karşılık bana düşman oldular, 
Bense dua etmekteyim.

5 Iyiliğime kötülük, Sevgime nefretle 
karşılık verdiler.

MATTA 26:59 Başkâhinlerle Yüksek 
Kurul’un* öteki üyeleri, İsa’yı ölüm cezasına 
çarptırmak için kendisine karşı yalancı 

tanıklar arıyorlardı.
60 Ortaya birçok yalancı tanık çıktığı halde, 

aradıklarını bulamadılar. Sonunda ortaya 
çıkan iki kişi şöyle dedi: “Bu adam, ‘Ben 
Tanrı’nın Tapınağı’nı yıkıp üç günde 
yeniden kurabilirim’ dedi.”

62 Başkâhin ayağa kalkıp İsa’ya, “Hiç yanıt 
vermeyecek misin?” dedi. “Nedir bunların 
sana karşı ettiği bu tanıklıklar?”

YUHANNA 10:32 İsa onlara, “Size Baba’dan 
kaynaklanan birçok iyi işler gösterdim” 
dedi. “Bu işlerden hangisi için beni 
taşlıyorsunuz?”

YUHANNA 15:25 Bu, yasalarında yazılı, ‘Yok 
yere benden nefret ettiler’ sözü yerine gelsin 
diye oldu.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 22:12; Mezmurlar 31:13; Mezmurlar 
35:7,12; Mezmurlar 38:20; Mezmurlar 64:3,4; Mezmurlar 69:5; 

Mezmurlar 88:17,18; Mezmurlar 140:3.

F05 Chúa Cứu Thế sẽ bị phản bội.

MEZMURLAR 109:8 Ömrü kısa olsun, 
Görevini bir başkası üstlensin!

YUHANNA 17:12 Kendileriyle birlikte 
olduğum sürece, bana verdiğin kendi adınla 
onları esirgeyip korudum. Kutsal Yazı 
yerine gelsin diye, mahva giden adamdan 
başka içlerinden hiçbiri mahvolmadı.

RESULLERIN 1:20 “Nitekim 
Mezmurlar Kitabı’nda şöyle yazılmıştır” 
dedi Petrus. “’Onun konutu ıssız kalsın, 
İçinde oturan olmasın.’ Ve, ‘Onun görevini 
bir başkası üstlensin.’
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Ayrıca bkz: Matta 25:41; Luka 9:54-56; 13:27; 1 Korintoslulara 
16:22; Galatyalılara 1:8; Vahiy 6:10-17; Vahiy 19:1-6.

F11 Sự chịu khổ của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 109:25 Düşmanlarıma 
yüzkarası oldum; Beni görünce 
kafalarını sallıyorlar!

MATTA 27:39 Oradan geçenler başlarını 
sallayıp İsa’ya sövüyor, “Hani sen tapınağı 
yıkıp üç günde yeniden kuracaktın? 
Haydi, kurtar kendini! Tanrı’nın Oğlu’ysan 
çarmıhtan in!” diyorlardı.

ROMALILARA 15:3 Çünkü Mesih bile 
kendini hoşnut etmeye çalışmadı. Yazılmış 
olduğu gibi: “Sana edilen hakaretlere ben 
uğradım.”

IBRANILERE 12:2 Gözümüzü 
imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa’ya 
dikelim. O kendisini bekleyen sevinç 
uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme 
katlandı ve Tanrı’nın tahtının sağında 
oturdu.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 22:6,7; Mezmurlar 69:9-12,19-21; 
İbranilere 13:13.

B13 Quyền năng của Chúa Cứu Thế.
E14 Chúa Cứu Thế sẽ chinh phục cái chết và 

bóng tối.
H02 Các phán quyết trong tương lai bởi Chúa 

Cứu Thế.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H07 Chúa Cứu Thế sẽ là cánh tay phải của 

Chúa Cha.
 
MEZMURLAR 110:1 RAB efendime: 

“Ben düşmanlarını ayaklarının altına 
serinceye dek Sağımda otur” diyor.

2 RAB Siyon’dan uzatacak kudret asanı, 
Düşmanlarının ortasında egemenlik 
sür!

MATTA 22:41 Ferisiler toplu haldeyken İsa 
onlara şunu sordu: “Mesih’le* ilgili olarak 
ne düşünüyorsunuz? O kimin oğludur?” 
Onlar da, “Davut’un Oğlu” dediler.

43 İsa şöyle dedi: “O halde nasıl oluyor da 
Davut, Ruh’tan esinlenerek O’ndan ‘Rab’ 
diye söz ediyor? Şöyle diyor Davut:

44 ‘Rab Rabbim’e dedi ki, Ben düşmanlarını 
Ayaklarının altına serinceye dek Sağımda 
otur.’

45 Davut O’ndan Rab diye söz ettiğine göre, O 
nasıl Davut’un Oğlu olur?”

46 İsa’ya hiç kimse karşılık veremedi. O 
günden sonra artık kimse de O’na bir şey 
sormaya cesaret edemedi.

RESULLERIN 2:33 O, Tanrı’nın 
sağına yüceltilmiş, vaat edilen Kutsal 
Ruh’u Baba’dan almış ve şimdi gördüğünüz 
ve işittiğiniz gibi, bu Ruh’u üzerimize 
dökmüştür.

34 Davut, kendisi göklere çıkmadığı halde 
şöyle der: ‘Rab Rabbim’e dedi ki, Ben 
düşmanlarını Ayaklarının altına serinceye 
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dek, Sağımda otur.’

1 KORINTOSLULARA 
15:24 Bundan sonra Mesih her yönetimi, 
her hükümranlığı, her gücü ortadan 
kaldırıp egemenliği Baba Tanrı’ya teslim 
ettiği zaman son gelmiş olacak.

25 Çünkü Tanrı bütün düşmanlarını ayakları 
altına serinceye dek O’nun egemenlik 
sürmesi gerekir.

26 Ortadan kaldırılacak son düşman ölümdür.
27 Çünkü, “Tanrı her şeyi Mesih’in ayakları 

altına sererek O’na bağımlı kıldı.” “Her şey 
O’na bağımlı kılındı” sözünün, her şeyi 
Mesih’e bağımlı kılan Tanrı’yı içermediği 
açıktır.

28 Her şey Oğul’a bağımlı kılınınca, Oğul da 
her şeyi kendisine bağımlı kılan Tanrı’ya 
bağımlı olacaktır. Öyle ki, Tanrı her şeyde 
her şey olsun.

EFESLILERE 1:18 O’nun çağrısından 
doğan umudu, kutsallara verdiği mirasın 
yüce zenginliğini ve iman eden bizler için 
etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü 
anlamanız için, yüreklerinizin gözleri 
aydınlansın diye dua ediyorum. Bu kudret, 
Tanrı’nın, Mesih’i ölümden diriltirken ve 
göksel yerlerde sağında oturturken O’nda 
sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir.

21 Tanrı O’nu bütün yönetimlerin, 
hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin, 
yalnız bu çağda değil, gelecek çağda da 
anılacak bütün adların çok üstüne çıkardı.

22 Her şeyi ayakları altına sererek O’na bağımlı 
kıldı. O’nu her şeyin üzerinde baş olmak 
üzere kiliseye* verdi.

23 Kilise O’nun bedenidir, her yönden her şeyi 
dolduranın doluluğudur.

IBRANILERE 1:1 Tanrı eski zamanlarda 
peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli 
yollardan atalarımıza seslendi.

2 Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve 
aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğlu’yla 
bize seslenmiştir.

3 Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, O’nun 
varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle 
her şeyi devam ettirir. Günahlardan 
arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde ulu 
Tanrı’nın sağında oturdu.

IBRANILERE 1:13 Tanrı meleklerin 
herhangi birine, “Ben düşmanlarını 
Ayaklarının altına serinceye dek, Sağımda 
otur” demiş midir?

IBRANILERE 10:13 O zamandan beri 
düşmanlarının, kendi ayaklarının altına 
serilmesini bekliyor.

14 Çünkü kutsal kılınanları tek bir sunuyla 
sonsuza dek yetkinliğe erdirmiştir.

Ayrıca bkz: #1; Markos 12:35-37; Markos 16:19; Luka 
20:41,42,44; Resullerin 2:34,36,37; İbranilere 12:2; 1 Petrus’un 

3:22.

B07 Sự toàn năng của Chúa Cứu Thế.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 110:3 Savaşacağın gün 
Gönüllü gidecek askerlerin. Seherin 
bağrından doğan çiy gibi Kutsal giysiler 
içinde Sana gelecek gençlerin.

RESULLERIN 2:41 Onun sözünü 
benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık 
üç bin kişi topluluğa katıldı.

RESULLERIN 19:20 Böylelikle Rab’bin 
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sözü güçlü biçimde yayılıp etkinlik 
kazanıyordu.

RESULLERIN 21:20 Bunları işitince 
Tanrı’yı yücelttiler. Pavlus’a, “Görüyorsun 
kardeş, Yahudiler arasında binlerce imanlı 
var ve hepsi Kutsal Yasa’nın candan 
savunucusudur” dediler.

EFESLILERE 1:4 O kendi önünde sevgide 
kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın 
kuruluşundan önce bizi Mesih’te seçti.

FILIPILILERE 2:13 Çünkü kendisini 
hoşnut edeni hem istemeniz hem de 
yapmanız için sizde etkin olan Tanrı’dır.

IBRANILERE 13:21 Tanrı, isteğini 
yerine getirebilmeniz için sizi her iyilikle 
donatsın; kendisini hoşnut eden şeyi İsa 
Mesih aracılığıyla bizlerde gerçekleştirsin. 
Mesih’e sonsuzlara dek yücelik olsun! Amin.

VAHIY 7:9 Bundan sonra gördüm ki, 
her ulustan, her oymaktan, her halktan, 
her dilden oluşan, kimsenin sayamayacağı 
kadar büyük bir kalabalık tahtın ve 
Kuzu’nun önünde duruyordu. Hepsi de 
birer beyaz kaftan giymişti, ellerinde hurma 
dalları vardı.

Ayrıca bkz: #1; #2; #4; Resullerin 1:8; Resullerin 4:4,30-35; 2 
Korintoslulara 8:3; 2 Korintoslulara 13:4; 1 Selaniklilere 4:7; 

Titusa 2:14.

D03 Chức phận của Chúa Cứu Thế như là Linh 
mục.

MEZMURLAR 110:4 RAB ant içti, 
kararından dönmez: “Melkisedek düzeni 

uyarınca Sonsuza dek kâhinsin sen!” 
dedi.

IBRANILERE 5:5 Nitekim Mesih 
de başkâhin olmak için kendi kendini 
yüceltmedi. O’na, “Sen benim Oğlum’sun, 
Bugün ben sana Baba oldum” diyen Tanrı 
O’nu yüceltti.

6 Başka bir yerde de diyor ki, “Melkisedek 
düzeni uyarınca Sen sonsuza dek kâhinsin.”

IBRANILERE 6:20 Melkisedek düzeni 
uyarınca sonsuza dek başkâhin olan İsa 
oraya uğrumuza öncü olarak girdi.

IBRANILERE 7:21 Ama O kendisine, 
“Rab ant içti, kararından dönmez, Sen 
sonsuza dek kâhinsin” diyen Tanrı’nın 
andıyla kâhin oldu.

22 Böylece İsa daha iyi bir antlaşmanın kefili 
olmuştur.

IBRANILERE 7:28 Kutsal Yasa, 
zayıflıkları olan insanları başkâhin 
atamaktadır. Ama Yasa’dan sonra gelen 
ant sözü, sonsuza dek yetkin kılınmış olan 
Oğul’u başkâhin atamıştır.

Ayrıca bkz: Yaratılış 14:18; Zekeriya 6:13; İbranilere 5:7-10; 
İbranilere 7:1-28; İbranilere 10:1-11.

H02 Các phán quyết trong tương lai bởi Chúa 
Cứu Thế.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 110:5 Rab senin 
sağındadır, Kralları ezecek öfkelendiği 
gün.

6 Ulusları yargılayacak, ortalığı cesetler 
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dolduracak, Dünyanın dört bucağında 
başları ezecek.

MARKOS 16:19 Rab İsa, onlara bu sözleri 
söyledikten sonra göğe alındı ve Tanrı’nın 
sağında oturdu.

YUHANNA 5:22 Baba kimseyi yargılamaz, 
bütün yargılama işini Oğul’a vermiştir.

RESULLERIN 2:34 Davut, kendisi 
göklere çıkmadığı halde şöyle der: ‘Rab 
Rabbim’e dedi ki, Ben düşmanlarını 
Ayaklarının altına serinceye dek, Sağımda 
otur.’

36 “Böylelikle bütün İsrail halkı şunu kesinlikle 
bilsin: Tanrı, sizin çarmıha gerdiğiniz İsa’yı 
hem Rab hem Mesih yapmıştır.”

IBRANILERE 10:12 Oysa Mesih 
günahlar için sonsuza dek geçerli tek bir 
kurban sunduktan sonra Tanrı’nın sağında 
oturdu.

13 O zamandan beri düşmanlarının, kendi 
ayaklarının altına serilmesini bekliyor.

14 Çünkü kutsal kılınanları tek bir sunuyla 
sonsuza dek yetkinliğe erdirmiştir.

Ayrıca bkz: #1; #4; #6; Mezmurlar 16:8; Yeşaya 2:4; Yeşaya 
42:1; Yeşaya 51:5; Resullerin 7:56.

F11 Sự chịu khổ của Chúa Cứu Thế.
G03 Sự đề cao Chúa Cứu Thế được tiên đoán.

MEZMURLAR 110:7 Yol kenarındaki 
dereden su içecek; Bu yüzden başını dik 
tutacak.

MEZMURLAR 27:6 O zaman çevremi 

saran düşmanlarıma karşı Başım yukarı 
kalkacak, Sevinçle haykırarak kurbanlar 
sunacağım O’nun çadırında, O’nu ezgilerle, 
ilahilerle öveceğim.

MATTA 20:22 “Siz ne dilediğinizi 
bilmiyorsunuz” diye karşılık verdi İsa. 
“Benim içeceğim kâseden* siz içebilir 
misiniz?” “Evet, içebiliriz” dediler.

MATTA 26:42 İsa ikinci kez uzaklaşıp dua 
etti. “Baba” dedi, “Eğer ben içmeden bu 
kâsenin uzaklaştırılması mümkün değilse, 
senin istediğin olsun.”

LUKA 24:26 Mesih’in* bu acıları çekmesi 
ve yüceliğine kavuşması gerekli değil 
miydi?” dedi.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 3:3; Mezmurlar 102:9; Yeşaya 53:11,12; 
Yuhanna 18:11; Filipililere 2:7,9,10; İbranilere 2:9,10; 1 Petrus’un 

1:11.

B15 Chúa Cứu Thế sẽ tràn đầy lòng từ bi.
E09 Sự chính trực của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 112:4 Karanlıkta ışık 
doğar dürüstler için, Lütfeden, sevecen, 
doğru insanlar için.

LUKA 6:36 Babanız merhametli olduğu 
gibi, siz de merhametli olun.”

YUHANNA 12:46 Bana iman eden hiç kimse 
karanlıkta kalmasın diye, dünyaya ışık 
olarak geldim.

2 KORINTOSLULARA 8:8 Bunu 
buyruk olarak söylemiyorum, yalnızca 
sevginizin içtenliğini ötekilerin gayretiyle 
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karşılaştırarak sınamak istiyorum.
9 Rabbimiz İsa Mesih’in lütfunu bilirsiniz. 

O’nun yoksulluğuyla siz zengin olasınız 
diye, zengin olduğu halde sizin uğrunuza 
yoksul oldu.

1 YUHANNA’NIN 2:29 O’nun doğru 
olduğunu bilirseniz, doğru olanı yapan 
herkesin O’ndan doğduğunu da bilirsiniz.

Ayrıca bkz: Koloselilere 1:12,13; Yuhanna 3:7,10.

E17 Chúa Cứu Thế sẽ xây dựng một đền thờ 
cho Chúa Cha.

F03 Chúa Cứu Thế sẽ bị từ chối.
      
MEZMURLAR 118:22 Yapıcıların 

reddettiği taş, Köşenin baş taşı oldu.
23 RAB’bin işidir bu, Gözümüzde harika 

bir iş!
24 Bugün RAB’bin yarattığı gündür, Onun 

için sevinip coşalım!

YEŞAYA 28:16 Bu yüzden Egemen RAB 
diyor ki, “İşte Siyon’a sağlam temel olarak 
bir taş, denenmiş bir taş, değerli bir 
köşe taşı yerleştiriyorum. Ona güvenen 
yenilmeyecek.

MATTA 21:42 İsa onlara şunu sordu: 
“Kutsal Yazılar’da şu sözleri hiç okumadınız 
mı? ‘Yapıcıların reddettiği taş, İşte köşenin 
baş taşı oldu. Rab’bin işidir bu, Gözümüzde 
harika bir iş!’

LUKA 20:17 İsa gözlerinin içine bakarak 
şöyle dedi: “Öyleyse Kutsal Yazılar’daki şu 
sözün anlamı nedir? ‘Yapıcıların reddettiği 
taş, İşte köşenin baş taşı oldu.’

RESULLERIN 2:23 Tanrı’nın 
belirlenmiş amacı ve öngörüsü uyarınca 
elinize teslim edilen bu adamı, yasa 
tanımaz kişilerin eliyle çarmıha çivileyip 
öldürdünüz.

RESULLERIN 3:13 İbrahim’in, 
İshak’ın ve Yakup’un Tanrısı, atalarımızın 
Tanrısı, Kulu İsa’yı yüceltti. Siz O’nu ele 
verdiniz. Pilatus O’nu serbest bırakmaya 
karar verdiği halde, siz O’nu Pilatus’un 
önünde reddettiniz.

RESULLERIN 4:9 Eğer bugün bir 
hastaya yapılan iyilik nedeniyle bizden 
hesap soruluyor ve bu adamın nasıl 
iyileştiği soruşturuluyorsa, hepiniz ve 
bütün İsrail halkı şunu bilin: Bu adam, sizin 
çarmıha gerdiğiniz, ama Tanrı’nın ölümden 
dirilttiği Nasıralı İsa Mesih’in adı sayesinde 
önünüzde sapasağlam duruyor.

11 İsa,’Siz yapıcılar tarafından hiçe sayılan, 
Ama köşenin baş taşı durumuna gelen 
taş’tır.

ROMALILARA 9:33 Yazılmış olduğu 
gibi: “İşte, Siyon’a* bir sürçme taşı, Bir 
tökezleme kayası koyuyorum. O’na iman 
eden utandırılmayacak.”

EFESLILERE 2:20 Elçilerle 
peygamberlerden oluşan temel üzerine inşa 
edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa’nın kendisidir.

21 Bütün yapı Rab’be ait kutsal bir tapınak 
olmak üzere O’nda kenetlenip yükseliyor.

22 Siz de Ruh aracılığıyla Tanrı’nın konutu 
olmak üzere hep birlikte Mesih’te inşa 
ediliyorsunuz.

1 PETRUS’UN 2:6 Çünkü Kutsal 
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Yazı’da şöyle deniyor: “İşte, Siyon’a* bir taş, 
Seçkin, değerli bir köşe taşı koyuyorum. 
O’na iman eden hiç utandırılmayacak.”

Ayrıca bkz: Daniel 2:34; Zekeriya 3:9; Zekeriya 4:7; Zekeriya 
12:3; Matta 28:1-8; Markos 12:10,11; Resullerin 5:31,32; 1 

Korintoslulara 3:11; Efeslilere 1:18,21,22; 1 Petrus’un 2:4-7.

F02 Việc Chúa Cứu Thế bước vào Jerusalem 
được tiên đoán.

MEZMURLAR 118:26 Kutsansın 
RAB’bin adıyla gelen! Kutsuyoruz sizi 
RAB’bin evinden.

27 RAB Tanrı’dır, aydınlattı bizi. Iplerle 
bağlayın bayram kurbanını, Ilerleyin 
sunağın boynuzlarına kadar.

MATTA 21:9 Önden giden ve arkadan 
gelen kalabalıklar şöyle bağırıyorlardı: 
“Davut Oğlu’na hozana*! Rab’bin adıyla 
gelene övgüler olsun, En yücelerde hozana!”

10 İsa Yeruşalim’e girdiği zaman bütün kent, 
“Bu kimdir?” diyerek çalkandı.

11 Kalabalıklar, “Bu, Celile’nin Nasıra 
Kenti’nden Peygamber İsa’dır” diyordu.

MATTA 23:39 Size şunu söyleyeyim: 
‘Rab’bin adıyla gelene övgüler olsun!’ 
diyeceğiniz zamana dek beni bir daha 
görmeyeceksiniz.”

LUKA 19:36 İsa ilerlerken halk, 
giysilerini yola seriyordu.

37 İsa Zeytin Dağı’ndan aşağı inen yola 
yaklaştığı sırada, öğrencilerinden oluşan 
kalabalığın tümü, görmüş oldukları bütün 
mucizelerden ötürü, sevinç içinde yüksek 
sesle Tanrı’yı övmeye başladılar.

38 “Rab’bin adıyla gelen Kral’a övgüler olsun! 

Gökte esenlik, en yücelerde yücelik olsun!” 
diyorlardı.

YUHANNA 12:13 Hurma dalları alarak O’nu 
karşılamaya çıktılar. “Hozana*! Rab’bin 
adıyla gelene, İsrail’in Kralı’na övgüler 
olsun!” diye bağırıyorlardı.

EFESLILERE 1:3 Bizi Mesih’te her ruhsal 
kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan 
Rabbimiz İsa Mesih’in Babası Tanrı’ya 
övgüler olsun.

Ayrıca bkz: Markos 11:9,10.

E12 Chúa Cứu Thế thi hành luật pháp của Chúa 
Cha.

MEZMURLAR 119:97 Ne kadar severim 
yasanı! Bütün gün düşünürüm onun 
üzerinde.

98 Buyrukların beni düşmanlarımdan 
bilge kılar, Çünkü her zaman 
aklımdadır onlar.

99 Bütün öğretmenlerimden daha 
akıllıyım, Çünkü öğütlerin üzerinde 
düşünüyorum.

100 Yaşlılardan daha bilgeyim, Çünkü senin 
koşullarına uyuyorum.

101 Sakınırım her kötü yoldan, Senin 
sözünü tutmak için.

102 Ayrılmam hükümlerinden, Çünkü bana 
sen öğrettin.

103 Ne tatlı geliyor verdiğin sözler 
damağıma, Baldan tatlı geliyor ağzıma!

MATTA 11:25 İsa bundan sonra şöyle dedi: 
“Baba, yerin ve göğün Rabbi! Bu gerçekleri 
bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük 
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çocuklara açtığın için sana şükrederim.

LUKA 2:46 Üç gün sonra O’nu tapınakta 
buldular. Din öğretmenleri arasında 
oturmuş, onları dinliyor, sorular soruyordu.

47 O’nu dinleyen herkes, zekâsına ve verdiği 
yanıtlara hayran kalıyordu.

YUHANNA 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.

YUHANNA 4:34 İsa, “Benim yemeğim, beni 
gönderenin isteğini yerine getirmek ve 
O’nun işini tamamlamaktır” dedi.

YUHANNA 15:10 Eğer buyruklarımı yerine 
getirirseniz sevgimde kalırsınız, tıpkı benim 
de Babam’ın buyruklarını yerine getirdiğim 
ve sevgisinde kaldığım gibi...

ROMALILARA 13:10 Seven kişi 
komşusuna kötülük etmez. Bu nedenle 
sevmek Kutsal Yasa’yı yerine getirmektir.

1 YUHANNA’NIN 2:5 Ama O’nun sözüne 
uyan kişinin Tanrı’ya olan sevgisi gerçekten 
yetkinleşmiştir. Tanrı’da olduğumuzu 
bununla anlarız.

1 YUHANNA’NIN 5:3 Tanrı’yı sevmek 
O’nun buyruklarını yerine getirmek 
demektir. O’nun buyrukları da ağır değildir.

Ayrıca bkz: Yasa’nın Tekrar 4:6-8; Yeremya 2:8; Yeremya 8:9; 
Yoel 2:23; Matta 13:11; Matta 15:6,7,9,14; İbranilere 5:12.

F13 Chi tiết về sự chịu khổ của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 129:3 Çiftçiler saban 
sürdüler sırtımda, Upuzun iz bıraktılar.”

YEŞAYA 50:6 Bana vuranlara sırtımı 
açtım, Yanaklarımı uzattım sakalımı 
yolanlara. Aşağılamalardan, tükürükten 
yüzümü gizlemedim.

YEŞAYA 53:5 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.

MATTA 20:19 O’nunla alay etmeleri, 
kamçılayıp çarmıha germeleri için O’nu 
öteki uluslara teslim edecekler. Ne var ki O, 
üçüncü gün dirilecek.”

MATTA 27:26 Bunun üzerine Pilatus 
onlar için Barabba’yı salıverdi. İsa’yı ise 
kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek 
üzere askerlere teslim etti.

Ayrıca bkz: Yeşaya 51:23; Markos 10:34; Markos 15:15; Luka 
18:33.

D09 Chúa Cứu Thế sẽ là Đấng Cứu thế.
E26 Sự nghiệp cứu chuộc của Chúa Cứu Thế.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 130:7 Ey Israil, RAB’be 
umut bağla! Çünkü RAB’de sevgi, Tam 
kurtuluş vardır.

8 Israil’i bütün suçlarından Fidyeyle O 
kurtaracaktır.
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MEZMURLAR 103:3 Bütün suçlarını 
bağışlayan, Bütün hastalıklarını iyileştiren,

4 Canını ölüm çukurundan kurtaran, Sana 
sevgi ve sevecenlik tacı giydiren,

MATTA 1:21 Meryem bir oğul doğuracak. 
Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını 
günahlarından O kurtaracak.”

LUKA 1:68 “İsrail’in Tanrısı Rab’be 
övgüler olsun! Çünkü halkının yardımına 
gelip onları fidyeyle kurtardı.

ROMALILARA 3:24 İnsanlar İsa 
Mesih’te olan kurtuluşla, Tanrı’nın lütfuyla, 
karşılıksız olarak aklanırlar.

ROMALILARA 6:14 Günah size egemen 
olmayacaktır. Çünkü Kutsal Yasa’nın 
yönetimi altında değil, Tanrı’nın lütfu 
altındasınız.

ROMALILARA 11:26 Sonunda bütün 
İsrail kurtulacaktır. Yazılmış olduğu gibi: 
“Kurtarıcı Siyon’dan* gelecek, Yakup’un 
soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracak.

EFESLILERE 1:7 Tam bir bilgelik ve anlayışla 
üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği 
sayesinde Mesih’in kanı aracılığıyla Mesih’te 
kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına 
kavuştuk.

TITUSA 2:14 Mesih bizi her suçtan 
kurtarmak, arıtıp kendisine ait, iyilik 
etmekte gayretli bir halk yapmak üzere 
kendini bizim için feda etti.

IBRANILERE 9:12 Tekelerle danaların 
kanıyla değil, sonsuz kurtuluşu sağlayarak 

kendi kanıyla kutsal yere ilk ve son kez 
girdi.

1 YUHANNA’NIN 3:5 Mesih’in, 
günahları kaldırmak için ortaya çıktığını ve 
kendisinde günah olmadığını bilirsiniz.

6 Mesih’te yaşayan, günah işlemez. Günah 
işleyen O’nu ne görmüştür, ne de tanımıştır.

7 Yavrularım, kimse sizi aldatmasın. Mesih 
doğru olduğu gibi, doğru olanı yapan da 
doğru kişidir.

8 Günah işleyen, İblis’tendir. Çünkü İblis 
başlangıçtan beri günah işlemektedir. 
Tanrı’nın Oğlu, İblis’in yaptıklarına son 
vermek için ortaya çıktı.

Ayrıca bkz: #2; #3; Markos 15:31; Luka 2:38; Luka 21:28; Luka 
24:20; 1 Korintoslulara 1:30; Efeslilere 1:14; Koloselilere 1:14.

C01 Sự ra đời của Chúa Cứu Thế được tiên tri.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 132:11 RAB Davut’a 
kesin ant içti, Andından dönmez: “Senin 
soyundan birini tahtına oturtacağım.

12 Eğer oğulların antlaşmama, Vereceğim 
öğütlere uyarlarsa, Onların oğulları da 
sonsuza dek Senin tahtına oturacak.”

LUKA 1:30 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 
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gelmeyecektir.”

LUKA 1:69 Eski çağlardan beri Kutsal 
peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi, 
Kulu Davut’un soyundan Bizim için güçlü 
bir kurtarıcı çıkardı; Düşmanlarımızdan, 
Bizden nefret edenlerin hepsinin elinden 
Kurtuluşumuzu sağladı.

RESULLERIN 2:30 Davut bir 
peygamberdi ve soyundan birini tahtına 
oturtacağına dair Tanrı’nın kendisine ant 
içerek söz verdiğini biliyordu.

Ayrıca bkz: #1; #2; Mezmurlar 102:28; Yeşaya 59:21.

E16 Chúa Cứu Thế sẽ ban phước cho con dân 
của Ngài.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 132:13 Çünkü RAB 
Siyon’u seçti, Onu konut edinmek 
istedi.

IBRANILERE 12:22 Oysa sizler Siyon* 
Dağı’na, yaşayan Tanrı’nın kenti olan göksel 
Yeruşalim’e, bir bayram şenliği içindeki 
onbinlerce meleğe, adları göklerde yazılmış 
ilk doğanların topluluğuna yaklaştınız. 
Herkesin yargıcı olan Tanrı’ya, yetkinliğe 
erdirilmiş doğru kişilerin ruhlarına, yeni 
antlaşmanın aracısı olan İsa’ya ve Habil’in 
kanından daha üstün bir anlam taşıyan 
serpmelik kana yaklaştınız.

Ayrıca bkz: #1; Mezmurlar 68:16; Mezmurlar 78:68,69; 
Mezmurlar 87:2; Yeşaya 14:32.

E16 Chúa Cứu Thế sẽ ban phước cho con dân 
của Ngài.

MEZMURLAR 132:14 “Sonsuza dek 
yaşayacağım yer budur” dedi, “Burada 
oturacağım, çünkü bunu kendim 
istedim.

MATTA 11:28 “Ey bütün yorgunlar ve 
yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat 
veririm.

29 Boyunduruğumu yüklenin, benden 
öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, 
alçakgönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata 
kavuşur.

YUHANNA 14:23 İsa ona şu karşılığı verdi: 
“Beni seven sözüme uyar, Babam da onu 
sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte 
yaşarız.

IBRANILERE 4:3 Biz inanmış olanlar 
huzur diyarına gireriz. Nitekim Tanrı şöyle 
demiştir: “Öfkelendiğimde ant içtiğim gibi, 
Onlar huzur diyarıma asla girmeyecekler.” 
Oysa Tanrı dünyanın kuruluşundan beri 
işlerini tamamlamıştır.

Ayrıca bkz: #1; #2; Mezmurlar 68:16; Mezmurlar 76:1,2; 
Mezmurlar 132:8,9; Mezmurlar 135:21; Yeşaya 57:15; Yeşaya 
66:1; Hezekiel 38:8; 43:7,9; 2 Korintoslulara 6:16; İbranilere 

4:1-11.

E16 Chúa Cứu Thế sẽ ban phước cho con dân 
của Ngài.

MEZMURLAR 132:15 Çok bereketli 
kılacağım erzağını, Yiyecekle 
doyuracağım yoksullarını.

MATTA 5:6 Ne mutlu doğruluğa acıkıp 
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susayanlara! Çünkü onlar doyurulacaklar.

MATTA 6:32 Uluslar hep bu şeylerin 
peşinden giderler. Oysa göksel Babanız 
bütün bunlara gereksinmeniz olduğunu 
bilir.

33 Siz öncelikle O’nun egemenliğinin ve 
doğruluğunun ardından gidin, o zaman size 
bütün bunlar da verilecektir.

MARKOS 8:6 Bunun üzerine İsa, halka 
yere oturmalarını buyurdu. Sonra yedi 
ekmeği aldı, şükredip bunları böldü, 
dağıtmaları için öğrencilerine verdi. Onlar 
da halka dağıttılar.

7 Birkaç küçük balıkları da vardı. İsa şükredip 
bunları da dağıtmalarını söyledi.

8 Herkes yiyip doydu. Artakalan parçalardan 
yedi küfe dolusu topladılar.

9 Orada yaklaşık dört bin kişi vardı. İsa onları 
evlerine gönderdikten sonra öğrencileriyle 
birlikte hemen tekneye binip Dalmanuta 
bölgesine geçti.

LUKA 1:53 Aç olanları iyiliklerle 
doyurdu, Zenginleri ise elleri boş çevirdi.

YUHANNA 6:35 İsa, “Yaşam ekmeği Ben’im. 
Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden 
hiçbir zaman susamaz” dedi.

RESULLERIN 2:44 İmanlıların tümü 
bir arada bulunuyor, her şeyi ortaklaşa 
kullanıyorlardı.

45 Mallarını mülklerini satıyor ve bunun 
parasını herkese ihtiyacına göre 
dağıtıyorlardı.

46 Her gün tapınakta toplanmaya devam 
eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek 
bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek 

yiyor ve Tanrı’yı övüyorlardı. Bütün halkın 
beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün 
yeni kurtulanları topluluğa katıyordu.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 34:9,10; Yeşaya 33:16; Yeremya 31:14; 
Matta 14:19-21.

E16 Chúa Cứu Thế sẽ ban phước cho con dân 
của Ngài.

MEZMURLAR 132:16 Kurtuluşla 
donatacağım kâhinlerini; Hep sevinç 
ezgileri söyleyecek sadık kulları.

GALATYALILARA 3:27 Vaftizde* Mesih’le 
birleşenlerinizin hepsi Mesih’i giyindi.

VAHIY 1:4 Ben Yuhanna’dan, Asya 
İli’ndeki* yedi kiliseye* selam! Var olan, var 
olmuş ve gelecek olandan, O’nun tahtının 
önünde bulunan yedi ruhtan ve ölüler 
arasından ilk doğan, dünya krallarına 
egemen olan güvenilir tanık İsa Mesih’ten 
sizlere lütuf ve esenlik olsun. Yücelik ve 
güç sonsuzlara dek, bizi seven, kanıyla 
bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi 
bir krallık haline getirip Babası Tanrı’nın 
hizmetinde kâhinler* yapmış olan Mesih’in 
olsun! Amin.

Ayrıca bkz: #1; #2; 2. Tarihler 6:41; Mezmurlar 132:9; Yeşaya 
61:10; Vahiy 3:5; Vahiy 4:4; Vahiy 7:9-14; Vahiy 20:6.
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D04 Chức phận của Chúa Cứu Thế như là Vua.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 132:17 Burada Davut 
soyundan güçlü bir kral çıkaracağım, 
Meshettiğim kralın soyunu Işık olarak 
sürdüreceğim.

18 Düşmanlarını utanca bürüyeceğim, 
Ama onun başındaki taç parıldayacak.”

LUKA 1:67 Çocuğun babası Zekeriya, 
Kutsal Ruh’la dolarak şu peygamberlikte 
bulundu:

68 “İsrail’in Tanrısı Rab’be övgüler olsun! 
Çünkü halkının yardımına gelip onları 
fidyeyle kurtardı.

69 Eski çağlardan beri Kutsal 
peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi, 
Kulu Davut’un soyundan Bizim için güçlü 
bir kurtarıcı çıkardı; Düşmanlarımızdan, 
Bizden nefret edenlerin hepsinin elinden 
Kurtuluşumuzu sağladı.

LUKA 2:25 O sırada Yeruşalim’de Şimon 
adında bir adam vardı. Doğru ve dindar 
biriydi. İsrail’in avutulmasını özlemle 
bekliyordu. Kutsal Ruh onun üzerindeydi.

26 Rab’bin Mesihi’ni görmeden ölmeyeceği 
Kutsal Ruh aracılığıyla kendisine 
bildirilmişti.

27 Böylece Şimon, Ruh’un yönlendirmesiyle 
tapınağa geldi. Küçük İsa’nın annesi 
babası, Kutsal Yasa’nın ilgili kuralını yerine 
getirmek üzere O’nu içeri getirdiklerinde, 
Şimon O’nu kucağına aldı, Tanrı’yı överek 
şöyle dedi:

29 “Ey Rabbim, verdiğin sözü tuttun; Artık 
ben, kulun huzur içinde ölebilirim.

30 Çünkü senin sağladığın, Bütün halkların 
gözü önünde hazırladığın kurtuluşu, 

Ulusları aydınlatıp Halkın İsrail’e yücelik 
kazandıracak ışığı Gözlerimle gördüm.”

LUKA 20:42 Çünkü Davut’un kendisi 
Mezmurlar Kitabı’nda şöyle diyor: Rab 
Rabbim’e dedi ki, Ben düşmanlarını 
Ayaklarının altına serinceye dek Sağımda 
otur.’

VAHIY 11:15 Yedinci melek borazanını 
çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu: 
“Dünyanın egemenliği Rabbimiz’in 
ve Mesihi’nin oldu. O sonsuzlara dek 
egemenlik sürecek.”

Ayrıca bkz: #1; #2; #5; Mezmurlar 21:8,9; Mezmurlar 109:29; 
Mezmurlar 148:14; Hezekiel 29:21.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 138:4 Şükretsin sana, 
ya RAB, yeryüzü krallarının tümü, 
Çünkü ağzından çıkan sözleri işittiler.

5 Yaptığın işleri ezgilerle övsünler, ya 
RAB, Çünkü çok yücesin.

YEŞAYA 49:22 Egemen RAB diyor ki, 
“Bakın, uluslara elimle işaret verdiğimde, 
Sancağımı yükselttiğimde halklara, Senin 
oğullarını kucaklarında getirecek, Kızlarını 
omuzlarında taşıyacaklar.

23 Krallar size babalık, Prensesler sütannelik 
yapacak, Yüzüstü yere kapanıp Ayaklarının 
tozunu yalayacaklar. O zaman benim 
RAB olduğumu anlayacaksın. Bana umut 
bağlayan utandırılmayacak.”

VAHIY 11:15 Yedinci melek borazanını 
çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu: 
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“Dünyanın egemenliği Rabbimiz’in 
ve Mesihi’nin oldu. O sonsuzlara dek 
egemenlik sürecek.”

Ayrıca bkz: #1; #5.

B08 Sự toàn tri của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 139:1 Ya RAB, sınayıp 
tanıdın beni.

2 Oturup kalkışımı bilirsin, Niyetimi 
uzaktan anlarsın.

3 Gittiğim yolu, yattığım yeri inceden 
inceye elersin, Bütün yaptıklarımdan 
haberin var.

4 Daha sözü ağzıma almadan, 
Söyleyeceğim her şeyi bilirsin, ya RAB.

MATTA 9:4 Onların ne düşündüklerini 
bilen İsa dedi ki, “Yüreğinizde neden kötü 
düşüncelere yer veriyorsunuz?

MATTA 12:36 Size şunu söyleyeyim, 
insanlar söyledikleri her boş söz için yargı 
günü hesap verecekler.

37 Kendi sözlerinizle aklanacak, yine kendi 
sözlerinizle suçlu çıkarılacaksınız.”

LUKA 9:47 Akıllarından geçeni bilen 
İsa, küçük bir çocuğu tutup yanına çekti ve 
onlara şöyle dedi: “Bu çocuğu benim adım 
uğruna kabul eden, beni kabul etmiş olur. 
Beni kabul eden de beni göndereni kabul 
etmiş olur. Aranızda en küçük kim ise, işte 
en büyük odur.”

LUKA 10:22 “Babam her şeyi bana teslim 
etti. Oğul’un kim olduğunu Baba’dan başka 
kimse bilmez. Baba’nın kim olduğunu da 

Oğul’dan ve Oğul’un O’nu tanıtmak istediği 
kişilerden başkası bilmez.”

YUHANNA 2:24 Ama İsa bütün insanların 
yüreğini bildiği için onlara güvenmiyordu.

25 İnsan hakkında kimsenin O’na bir şey 
söylemesine gerek yoktu. Çünkü kendisi 
insanın içinden geçenleri biliyordu.

YUHANNA 13:21 İsa bunları söyledikten sonra 
ruhunda derin bir sıkıntı duydu. Açıkça 
konuşarak, “Size doğrusunu söyleyeyim, 
sizden biri bana ihanet edecek” dedi.

YUHANNA 16:30 “Şimdi senin her şeyi 
bildiğini anlıyoruz. Kimsenin sana soru 
sormasına gerek yok. Tanrı’dan geldiğine 
bunun için iman ediyoruz.”

YUHANNA 21:17 Üçüncü kez ona, “Yuhanna 
oğlu Simun, beni seviyor musun?” diye 
sordu. Petrus kendisine üçüncü kez, “Beni 
seviyor musun?” diye sormasına üzüldü. “Ya 
Rab, sen her şeyi bilirsin, seni sevdiğimi de 
bilirsin” dedi. İsa ona, “Koyunlarımı otlat” 
dedi.

1 KORINTOSLULARA 4:5 Bu 
nedenle, belirlenen zamandan önce hiçbir 
şeyi yargılamayın. Rab’bin gelişini bekleyin. 
O, karanlığın gizlediklerini aydınlığa 
çıkaracak, yüreklerdeki amaçları açığa 
vuracaktır. O zaman herkes Tanrı’dan 
payına düşen övgüyü alacaktır.

IBRANILERE 4:13 Tanrı’nın 
görmediği hiçbir yaratık yoktur. Kendisine 
hesap vereceğimiz Tanrı’nın gözü önünde 
her şey çıplak ve açıktır.
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VAHIY 3:8 `Yaptıklarını biliyorum. 
İşte önüne kimsenin kapayamayacağı açık 
bir kapı koydum. Gücünün az olduğunu 
biliyorum; yine de sözüme uydun, adımı 
yadsımadın.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 17:3; Mezmurlar 44:21; Mezmurlar 
94:11; Mezmurlar 121:3-8; Mezmurlar 139:23; Süleyman’ın 

Özdeyişleri 5:21; Vaiz 12:14; Yeşaya 29:15; Yeşaya 37:28; 
Yeremya 12:3; Yeremya 17:9,10; Yeremya 23:24; Daniel 2:22; 

Malaki 3:16; Yuhanna 4:16-19,28.

B09 Sự toàn hiện của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 139:7 Nereye 
gidebilirim senin Ruhun’dan, Nereye 
kaçabilirim huzurundan?

8 Göklere çıksam, oradasın, Ölüler 
diyarına yatak sersem, yine oradasın.

9 Seherin kanatlarını alıp uçsam, Denizin 
ötesine konsam,

10 Orada bile elin yol gösterir bana, Sağ 
elin tutar beni.

MATTA 18:20 Nerede iki ya da üç kişi 
benim adımla toplanırsa, ben de orada, 
aralarındayım.”

MATTA 28:20 size buyurduğum her şeye 
uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın 
sonuna dek her an sizinle birlikteyim.”

YUHANNA 1:1 Başlangıçta Söz vardı. Söz 
Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı.

YUHANNA 14:20 O gün anlayacaksınız ki, 
ben Babam’dayım, siz bendesiniz, ben de 
sizdeyim.

KOLOSELILERE 1:17 Her şeyden önce 
var olan O’dur ve her şey varlığını O’nda 

sürdürmektedir.

Ayrıca bkz: Yeremya 23:23,24; Mika 5:2; Vahiy 21:2,3,10,22,23.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 145:10 Bütün yapıtların 
sana şükreder, ya RAB, Sadık kulların 
sana övgüler sunar.

11 Krallığının yüceliğini anlatır, Kudretini 
konuşur;

12 Herkes senin gücünü, Krallığının yüce 
görkemini bilsin diye.

13 Senin krallığın ebedi krallıktır, 
Egemenliğin kuşaklar boyunca sürer. 
RAB verdiği bütün sözleri tutar, Her 
davranışı sadıktır.

EFESLILERE 3:7 Tanrı’nın etkin gücüyle bana 
verilen lütuf armağanı uyarınca bu Müjde’yi 
yaymakla görevlendirildim.

8 Bütün kutsalların en değersiziydim. Yine 
de Mesih’in akıl ermez zenginliğini uluslara 
müjdeleme ve her şeyi yaratan Tanrı’da 
öncesizlikten beri gizli tutulan sırrın nasıl 
düzenlendiğini bütün insanlara açıklama 
ayrıcalığı bana verildi.

1 TIMOTEOSA 1:17 Onur ve yücelik 
sonsuzlara dek bütün çağların Kralı, 
ölümsüz ve görünmez tek Tanrı’nın olsun! 
Amin.

IBRANILERE 13:15 Bu nedenle, İsa 
aracılığıyla Tanrı’ya sürekli övgü kurbanları, 
yani O’nun adını açıkça anan dudakların 
meyvesini sunalım.

VAHIY 5:12 Yüksek sesle şöyle diyorlardı: 
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“Boğazlanmış Kuzu Gücü, zenginliği, 
bilgeliği, kudreti, Saygıyı, yüceliği, övgüyü 
Almaya layıktır.”

13 Ardından gökte, yeryüzünde, yer altında ve 
denizlerdeki bütün yaratıkların, bunlardaki 
bütün varlıkların şöyle dediğini işittim: 
“Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek 
Tahtta oturanın ve Kuzu’nun olsun!”

VAHIY 7:9 Bundan sonra gördüm ki, 
her ulustan, her oymaktan, her halktan, 
her dilden oluşan, kimsenin sayamayacağı 
kadar büyük bir kalabalık tahtın ve 
Kuzu’nun önünde duruyordu. Hepsi de 
birer beyaz kaftan giymişti, ellerinde hurma 
dalları vardı.

10 Yüksek sesle bağırıyorlardı: “Kurtarış, tahtta 
oturan Tanrımız’a Ve Kuzu’ya özgüdür!”

11 Bütün melekler tahtın, ihtiyarların ve dört 
yaratığın çevresinde duruyordu. Tahtın 
önünde yüzüstü yere kapanıp Tanrı’ya 
tapınarak şöyle diyorlardı:

12 “Amin! Övgü, yücelik, bilgelik, Şükran, 
saygı, güç, kudret, Sonsuzlara dek 
Tanrımız’ın olsun! Amin!”

VAHIY 11:15 Yedinci melek borazanını 
çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu: 
“Dünyanın egemenliği Rabbimiz’in 
ve Mesihi’nin oldu. O sonsuzlara dek 
egemenlik sürecek.”

16 Tanrı’nın önünde tahtlarında oturan yirmi 
dört ihtiyar yüzüstü yere kapandı. Tanrı’ya 
tapınarak şöyle dediler: “Her Şeye Gücü 
Yeten, Var olan, var olmuş olan Rab Tanrı! 
Sana şükrediyoruz. Çünkü büyük gücünü 
kuşanıp Egemenlik sürmeye başladın.

VAHIY 12:10 Bundan sonra gökte 
yüksek bir sesin şöyle dediğini duydum: 

“Tanrımız’ın kurtarışı, gücü, egemenliği 
Ve Mesihi’nin yetkisi şimdi gerçekleşti. 
Çünkü kardeşlerimizin suçlayıcısı, Onları 
Tanrımız’ın önünde gece gündüz suçlayan 
Aşağı atıldı.

VAHIY 19:5 Sonra tahttan bir ses 
yükseldi: “Ey Tanrımız’ın bütün kulları! 
Küçük büyük, O’ndan korkan hepiniz, O’nu 
övün!”

6 Ardından büyük bir kalabalığın, gürül gürül 
akan suların, güçlü gök gürlemelerinin 
sesine benzer sesler işittim. “Haleluya!” 
diyorlardı. “Çünkü Her Şeye Gücü Yeten 
Rab Tanrımız Egemenlik sürüyor.

Ayrıca bkz: #1; #2; 1 Korintoslulara 15:21-28.

E05 Những điều kỳ diệu của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 146:8 Körlerin gözünü 
açar, Iki büklüm olanları doğrultur, 
Doğruları sever.

YEŞAYA 35:5 O zaman körlerin gözleri, 
Sağırların kulakları açılacak;

MATTA 9:30 Ve adamların gözleri açıldı 
İsa, “Sakın kimse bunu bilmesin” diyerek 
onları sıkı sıkı uyardı.

MATTA 11:5 Körlerin gözleri açılıyor, 
kötürümler yürüyor, cüzamlılar temiz 
kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve 
Müjde yoksullara duyuruluyor.

LUKA 18:42 İsa, “Gözlerin görsün” dedi. 
“İmanın seni kurtardı.”
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YUHANNA 9:10 “Öyleyse, gözlerin nasıl 
açıldı?” diye sordular.

11 O da şöyle yanıt verdi: “İsa adındaki adam 
çamur yapıp gözlerime sürdü ve bana, 
‘Şiloah’a git, yıkan’ dedi. Ben de gidip 
yıkandım ve gözlerim açıldı.”

RESULLERIN 26:17 Seni kendi 
halkının ve öteki ulusların elinden 
kurtaracağım. Seni, ulusların gözlerini 
açmak ve onları karanlıktan ışığa, Şeytan’ın 
hükümranlığından Tanrı’ya döndürmek için 
gönderiyorum. Öyle ki, bana iman ederek 
günahlarının affına kavuşsunlar ve kutsal 
kılınanların arasında yer alsınlar.’

EFESLILERE 1:18 O’nun çağrısından 
doğan umudu, kutsallara verdiği mirasın 
yüce zenginliğini ve iman eden bizler için 
etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü 
anlamanız için, yüreklerinizin gözleri 
aydınlansın diye dua ediyorum. Bu kudret, 
Tanrı’nın, Mesih’i ölümden diriltirken ve 
göksel yerlerde sağında oturturken O’nda 
sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir.

1 PETRUS’UN 2:9 Ama siz seçilmiş 
soy, Kral’ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı’nın 
öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası 
ışığına çağıran Tanrı’nın erdemlerini 
duyurmak için seçildiniz.

Ayrıca bkz: Yeşaya 42:16,18.

E26 Sự nghiệp cứu chuộc của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 147:3 O kırık kalplileri 
iyileştirir, Yaralarını sarar.

6 RAB mazlumlara yardım eder, Kötüleri 
yere çalar.

MATTA 5:5 Ne mutlu yumuşak huylu 
olanlara! Çünkü onlar yeryüzünü miras 
alacaklar.

LUKA 4:18 “Rab’bin Ruhu üzerimdedir. 
Çünkü O beni yoksullara Müjde’yi 
iletmek için meshetti*. Tutsaklara serbest 
bırakılacaklarını, Körlere gözlerinin 
açılacağını duyurmak için, Ezilenleri 
özgürlüğe kavuşturmak Ve Rab’bin lütuf 
yılını ilan etmek için Beni gönderdi.”

Ayrıca bkz: 1 Petrus’un 5:6.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 147:2 RAB yeniden 
kuruyor Yeruşalim’i, Bir araya topluyor 
Israil’in sürgünlerini.

13 Çünkü senin kapılarının kol 
demirlerine güç katar, Içindeki halkı 
kutsar.

14 Sınırlarını esenlik içinde tutar, Seni en 
iyi buğdayla doyurur.

20 Başka hiçbir ulus için yapmadı bunu, 
Onlar O’nun ilkelerini bilmezler. 
RAB’be övgüler sunun!

YEŞAYA 11:12 Uluslar için sancak 
kaldıracak, Sürgün İsrailliler’i toplayacak, 
Dağılmış Yahudalılar’ı Dünyanın dört 
bucağından bir araya getirecek.

ZEKERIYA 8:3 Siyon’a dönecek ve 
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Yeruşalim’de oturacağım. Yeruşalim’e Sadık 
Kent, Her Şeye Egemen RAB’bin dağına 
Kutsal Dağ denecek.

ROMALILARA 3:1 Öyleyse Yahudi’nin 
ne üstünlüğü var? Sünnetin yararı nedir?

2 Her yönden çoktur. İlk olarak, Tanrı’nın 
sözleri Yahudiler’e emanet edilmiştir.

ROMALILARA 11:25 Kardeşler, 
bilgiçliğe kapılmamanız için şu sırdan 
habersiz kalmanızı istemem: İsrailliler’den 
bir bölümünün yüreği, öteki uluslardan 
kurtulacakların sayısı tamamlanıncaya dek 
duyarsız kalacaktır.

26 Sonunda bütün İsrail kurtulacaktır. 
Yazılmış olduğu gibi: “Kurtarıcı Siyon’dan* 
gelecek, Yakup’un soyundan tanrısızlığı 
uzaklaştıracak.

27 Onların günahlarını kaldıracağım zaman 
Kendileriyle yapacağım antlaşma budur.”

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; Mezmurlar 102:13-16; Matta 16:18; Matta 
19:13,14; Efeslilere 1:10; Efeslilere 2:17-19; Romalılara 11:25.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

MEZMURLAR 149:1 RAB’be övgüler 
sunun! RAB’be yeni bir ezgi söyleyin, 
Sadık kullarının toplantısında O’nu 
ezgilerle övün!

2 Israil Yaratıcısı’nda sevinç bulsun, Siyon 
halkı Kralları’yla coşsun!

3 Dans ederek övgüler sunsunlar O’nun 
adına, Tef ve lir çalarak O’nu ilahilerle 
övsünler!

4 Çünkü RAB halkından hoşlanır, 
Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler.

5 Bu onurla mutlu olsun sadık kulları, 

Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında!

MATTA 21:5 “Siyon* kızına deyin ki, ‘İşte, 
alçakgönüllü Kralın, Eşeğe, evet sıpaya, 
Eşek yavrusuna binmiş Sana geliyor.’”

LUKA 19:38 “Rab’bin adıyla gelen Kral’a 
övgüler olsun! Gökte esenlik, en yücelerde 
yücelik olsun!” diyorlardı.

IBRANILERE 2:12 “Adını 
kardeşlerime duyuracağım, Topluluğun 
ortasında Seni ilahilerle öveceğim” diyor.

1 PETRUS’UN 1:8 Mesih’i görmemiş 
olsanız da O’nu seviyorsunuz. Şu anda O’nu 
görmediğiniz halde O’na iman ediyor, sözle 
anlatılmaz yüce bir sevinçle coşuyorsunuz.

1 PETRUS’UN 3:4 Gizli olan iç 
varlığınız, sakin ve yumuşak bir ruhun 
solmayan güzelliğiyle süsünüz olsun. Bu, 
Tanrı’nın gözünde çok değerlidir.

VAHIY 5:9 Yeni bir ezgi söylüyorlardı: 
“Tomarı almaya, Mühürlerini açmaya 
layıksın! Çünkü boğazlandın Ve kanınla 
her oymaktan, her dilden, Her halktan, her 
ulustan İnsanları Tanrı’ya satın aldın.

10 Onları Tanrımız’ın hizmetinde Bir krallık 
haline getirdin, Kâhinler* yaptın. Dünya 
üzerinde egemenlik sürecekler.”

VAHIY 19:6 Ardından büyük bir 
kalabalığın, gürül gürül akan suların, güçlü 
gök gürlemelerinin sesine benzer sesler 
işittim. “Haleluya!” diyorlardı. “Çünkü Her 
Şeye Gücü Yeten Rab Tanrımız Egemenlik 
sürüyor.

Ayrıca bkz: #1; #2; Yasa’nın Tekrar 7:6,7; 1 Samuel 12:22; 
Mezmurlar 22:22,25; Mezmurlar 33:2,3; Mezmurlar 96:1; 
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Mezmurlar 98:1; Mezmurlar 100:1-3; Mezmurlar 111:1; 
Mezmurlar 116:18; Mezmurlar 135:3,4; Mezmurlar 144:9; 

Mezmurlar 150:4; Yeşaya 42:10; Yeşaya 54:5; Yeşaya 62:4,5; 1 
Petrus’un 5:5.

H02 Các phán quyết trong tương lai bởi Chúa 
Cứu Thế.

MEZMURLAR 149:6 Ağızlarında 
Tanrı’ya yüce övgüler, Ellerinde iki 
ağızlı kılıçla

7 Uluslardan öç alsınlar, Halkları 
cezalandırsınlar,

8 Krallarını zincire, Soylularını prangaya 
vursunlar!

9 Yazılan kararı onlara uygulasınlar! 
Bütün sadık kulları için onurdur bu. 
RAB’be övgüler sunun!

ZEKERIYA 14:17 Yeryüzü halklarından 
hangisi Her Şeye Egemen RAB olan Kral’a 
tapınmak için Yeruşalim’e gitmezse, 
ülkesine yağmur yağmayacak.

18 Mısırlılar bunlara katılıp Yeruşalim’e 
gitmezlerse, RAB onları da Çardak 
Bayramı’nı kutlamak için Yeruşalim’e 
gitmeyen bütün ulusların başına getirdiği 
aynı belayla cezalandıracak.

19 Mısırlılar’a ve Çardak Bayramı’nı kutlamak 
için Yeruşalim’e gitmeyen bütün uluslara 
verilecek ceza budur.

1 KORINTOSLULARA 6:2 
Kutsalların dünyayı yargılayacağını bilmiyor 
musunuz? Madem dünyayı 
yargılayacaksınız, böyle önemsiz davaları 
görmeye yeterli değil misiniz?

3 Bu yaşamla ilgili davalar bir yana, melekleri 
bile yargılayacağımızı bilmiyor musunuz?

IBRANILERE 4:12 Tanrı’nın sözü diri 
ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. 
Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden 
ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin 
düşüncelerini, amaçlarını yargılar.

VAHIY 1:16 Sağ elinde yedi yıldız 
vardı. Ağzından iki ağızlı keskin bir kılıç 
uzanıyordu. Yüzü bütün gücüyle parlayan 
güneş gibiydi.

VAHIY 3:21 Ben nasıl galip gelerek 
Babam’la birlikte Babam’ın tahtına 
oturdumsa, galip gelene de benimle birlikte 
tahtıma oturma hakkını vereceğim.

Ayrıca bkz: #1; #6; Mezmurlar 96:14; Mezmurlar 145:3-5; 
Mezmurlar 148:14; Daniel 7:18,22; Luka 2:13; Vahiy 19:11-21.
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G04 Chúa Cứu Thế sẽ ban Thánh Linh của Ngài.

SÜLEYMAN’IN ÖZDEYIŞLERI 1:23 
Uyardığımda yola gelin, o zaman size 
yüreğimi açar, Sözlerimi anlamanıza 
yardım ederim.

YOEL 2:28 “Ondan sonra bütün 
insanların üzerine Ruhum’u dökeceğim. 
Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte 
bulunacaklar. Yaşlılarınız düşler, 
Gençleriniz görümler görecek.

ZEKERIYA 12:10 “Davut soyuyla Yeruşalim’de 
oturanların üzerine lütuf ve yakarış 
ruhunu dökeceğim. Bana, yani deştiklerine 
bakacaklar; biricik oğlu için yas tutan biri 
gibi yas tutacak, ilk oğlu için acı çeken biri 
gibi acı çekecekler.

RESULLERIN 2:4 İmanlıların hepsi 
Kutsal Ruh’la doldular, Ruh’un onları 
konuşturduğu başka dillerle konuşmaya 
başladılar.

RESULLERIN 2:38 Petrus onlara şu 
karşılığı verdi: “Tövbe edin, her biriniz 
İsa Mesih’in adıyla vaftiz* olsun. Böylece 
günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh 
armağanını alacaksınız.

Ayrıca bkz: Yeşaya 32:15.

A04 Chúa Cứu Thế tồn tại từ cõi đời đời.
D01 Dầu xức của Chúa Cứu Thế.

SÜLEYMAN’IN ÖZDEYIŞLERI 8:22 
RAB yaratma işine başladığında İlk beni 
yarattı,

23 Dünya var olmadan önce, Ta 
başlangıçta, öncesizlikte yerimi aldım.

24 Enginler yokken, Suları bol pınarlar 
yokken doğdum ben.

25 Dağlar daha oluşmadan, Tepeler 
belirmeden, RAB dünyayı, kırları 
Ve dünyadaki toprağın zerresini 
yaratmadan doğdum.

27 RAB gökleri yerine koyduğunda 
oradaydım, Engin denizleri ufukla 
çevirdiğinde,

28 Bulutları oluşturduğunda, Denizin 
kaynaklarını güçlendirdiğinde,

29 Sular buyruğundan öte geçmesinler 
diye Denize sınır çizdiğinde, Dünyanın 
temellerini pekiştirdiğinde,

YUHANNA 1:1 Başlangıçta Söz vardı. Söz 
Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı.

2 Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi.
3 Her şey O’nun aracılığıyla var oldu, var olan 

hiçbir şey O’nsuz olmadı.
4 Yaşam O’ndaydı ve yaşam insanların 

ışığıydı.

YUHANNA 17:5 Baba, dünya var olmadan 
önce ben senin yanındayken sahip olduğum 
yücelikle şimdi beni yanında yücelt.

YUHANNA 17:24 Baba, bana verdiklerinin 
de bulunduğum yerde benimle birlikte 
olmalarını ve benim yüceliğimi, bana 
verdiğin yüceliği görmelerini istiyorum. 
Çünkü dünyanın kuruluşundan önce sen 
beni sevdin.

KOLOSELILERE 1:15 Görünmez 
Tanrı’nın görünümü, bütün yaratılışın ilk 
doğanı O’dur.

16 Nitekim yerde ve gökte, görünen ve 
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görünmeyen her şey -tahtlar, egemenlikler, 
yönetimler, hükümranlıklar- O’nda 
yaratıldı. Her şey O’nun aracılığıyla ve 
O’nun için yaratıldı.

17 Her şeyden önce var olan O’dur ve her şey 
varlığını O’nda sürdürmektedir.

18 Bedenin, yani kilisenin* başı O’dur. Her 
şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve 
ölüler arasından ilk doğan O’dur.

19 Çünkü Tanrı bütün doluluğunun O’nda 
bulunmasını uygun gördü.

IBRANILERE 1:1 Tanrı eski zamanlarda 
peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli 
yollardan atalarımıza seslendi.

2 Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve 
aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğlu’yla 
bize seslenmiştir.

3 Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, O’nun 
varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle 
her şeyi devam ettirir. Günahlardan 
arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde ulu 
Tanrı’nın sağında oturdu.

4 Meleklerden ne denli üstün bir adı miras 
aldıysa, onlardan o denli üstün oldu.

5 Çünkü Tanrı meleklerin herhangi birine, 
“Sen benim Oğlum’sun, Bugün ben sana 
Baba oldum” Ya da, “Ben O’na Baba 
olacağım, O da bana Oğul olacak”demiş 
midir?

Ayrıca bkz: Yaratılış 1:26; Mezmurlar 2:6; Mika 5:2; Efeslilere 
1:10,11; Yuhanna 1:1,2.

A05 Mối quan hệ của Chúa Cứu Thế với Chúa 
Cha.

SÜLEYMAN’IN ÖZDEYIŞLERI 8:29 
Sular buyruğundan öte geçmesinler diye 

Denize sınır çizdiğinde, Dünyanın 
temellerini pekiştirdiğinde,

30 Baş mimar olarak O’nun yanındaydım. 
Gün be gün sevinçle dolup taştım, 
Huzurunda hep coştum.

31 O’nun dünyası mutluluğum, İnsanları 
sevincimdi.

MATTA 3:16 İsa vaftiz olur olmaz sudan 
çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa, Tanrı’nın 
Ruhu’nun güvercin gibi inip üzerine 
konduğunu gördü.

17 Göklerden gelen bir ses, “Sevgili Oğlum 
budur, O’ndan hoşnudum” dedi.

YUHANNA 1:1 Başlangıçta Söz vardı. Söz 
Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı.

2 Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi.
3 Her şey O’nun aracılığıyla var oldu, var olan 

hiçbir şey O’nsuz olmadı.
YUHANNA 1:18 Tanrı’yı hiçbir zaman hiç 

kimse görmedi. Baba’nın bağrında bulunan 
ve Tanrı olan biricik Oğul O’nu tanıttı.

YUHANNA 4:34 İsa, “Benim yemeğim, beni 
gönderenin isteğini yerine getirmek ve 
O’nun işini tamamlamaktır” dedi.

YUHANNA 5:19 İsa Yahudi yetkililere şöyle 
karşılık verdi: “Size doğrusunu söyleyeyim, 
Oğul, Baba’nın yaptıklarını görmedikçe 
kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne 
yaparsa Oğul da aynı şeyi yapar.

20 Çünkü Baba Oğul’u sever ve yaptıklarının 
hepsini O’na gösterir. Şaşasınız diye 
O’na bunlardan daha büyük işler de 
gösterecektir.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 40:6,7; Yeşaya 42:1; Matta 17:5; 
Yuhanna 12:28; Yuhanna 13:1; Yuhanna 16:28; 2 Korintoslulara 

8:9.
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B01 Chúa Cứu Thế là Con của Chúa Cha.

SÜLEYMAN’IN ÖZDEYIŞLERI 
30:4 Kim göklere çıkıp indi? Kim yeli 
avuçlarında topladı? Suları giysisiyle 
sarıp sarmalayan kim? Kim belirledi 
dünyanın sınırlarını? Adı nedir, oğlunun 
adı nedir, biliyorsan söyle!

YEŞAYA 9:6 Çünkü bize bir çocuk 
doğacak, Bize bir oğul verilecek. Yönetim 
onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika 
Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik 
Önderi olacak.

YEREMYA 23:6 Onun döneminde Yahuda 
kurtulacak, İsrail güvenlik içinde yaşayacak. 
O, ‘RAB doğruluğumuzdur adıyla anılacak.

YUHANNA 1:1 Başlangıçta Söz vardı. Söz 
Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı.

YUHANNA 1:18 Tanrı’yı hiçbir zaman hiç 
kimse görmedi. Baba’nın bağrında bulunan 
ve Tanrı olan biricik Oğul O’nu tanıttı.

YUHANNA 3:13 Gökten inmiş olan 
İnsanoğlu’ndan* başka hiç kimse göğe 
çıkmamıştır.

EFESLILERE 4:9 Şimdi bu “çıktı” sözcüğü, 
Mesih önce aşağılara, yeryüzüne indi demek 
değil de nedir?

10 İnen de O’dur, her şeyi doldurmak üzere 
bütün göklerin çok üstüne çıkan da O’dur.

Ayrıca bkz: Yasa’nın Tekrar 30:3; Hakimler 13:18; Eyüp 38:4; 
Mezmurlar 2:7; Yeremya 7:14; Matta 1:21-23; Yuhanna 6:46; 

Romalılara 10:6,7.
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B18 Sự thiêng liêng, vẻ đẹp và vinh quang của 
Chúa Cứu Thế.

EZGILER EZGISI 5:16 Ağzı çok tatlı, 
Tepeden tırnağa güzel. Işte böyledir 
sevgilim, böyledir yarim, ey Yeruşalim 
kızları! [Kızın Arkadaşları]

MEZMURLAR 45:1 Yüreğimden 
güzel sözler taşıyor, Kral için söylüyorum 
şiirlerimi, Dilim usta bir yazarın kalemi gibi 
olsun.

YUHANNA 3:29 Gelin kiminse, güvey 
odur. Ama güveyin yanında duran ve 
onu dinleyen dostu onun sesini işitince 
çok sevinir. İşte benim sevincim böylece 
tamamlandı.

GALATYALILARA 2:20 Mesih’le birlikte 
çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, 
Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende 
sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve benim 
için kendini feda eden Tanrı Oğlu’na imanla 
sürdürüyorum.

1 YUHANNA’NIN 4:16 Tanrı’nın bize olan 
sevgisini tanıdık ve buna inandık. Tanrı 
sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı’da yaşar, 
Tanrı da onda yaşar.

Ayrıca bkz: Ezgiler Ezgisi 1:2; Ezgiler Ezgisi 2:16; Ezgiler Ezgisi 
6:3; Matta 11:19; Matta 26:50; Luka 7:34; Yakub’un 2:23.

EZGILER EZGISI
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E10 Chúa Cứu Thế cũng sẽ là Chúa Cứu Thế của 
các Dân tộc ngoài Do Thái.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 2:2 RAB’bin Tapınağı’nın 
kurulduğu dağ, Son günlerde dağların 
en yücesi, Tepelerin en yükseği olacak. 
Oraya akın edecek ulusların hepsi.

3 Birçok halk gelecek, “Haydi, RAB’bin 
Dağı’na, Yakup’un Tanrısı’nın 
Tapınağı’na çıkalım” diyecekler, “O 
bize kendi yolunu öğretsin, Biz de 
O’nun yolundan gidelim.” Çünkü yasa 
Siyon’dan, RAB’bin sözü Yeruşalim’den 
çıkacak.

MEZMURLAR 22:27 Yeryüzünün 
dört bucağı anımsayıp RAB’be dönecek, 
Ulusların bütün soyları O’nun önünde yere 
kapanacak.

28 Çünkü egemenlik RAB’bindir, Ulusları O 
yönetir.

YEŞAYA 49:22 Egemen RAB diyor ki, 
“Bakın, uluslara elimle işaret verdiğimde, 
Sancağımı yükselttiğimde halklara, Senin 
oğullarını kucaklarında getirecek, Kızlarını 
omuzlarında taşıyacaklar.

23 Krallar size babalık, Prensesler sütannelik 
yapacak, Yüzüstü yere kapanıp Ayaklarının 
tozunu yalayacaklar. O zaman benim 
RAB olduğumu anlayacaksın. Bana umut 
bağlayan utandırılmayacak.”

YEREMYA 3:17 O zaman Yeruşalim’e, 
‘RAB’bin Tahtı diyecekler. RAB’bin 
adını onurlandırmak için bütün uluslar 
Yeruşalim’de toplanacak. Bundan 
böyle kötü yüreklerinin inadı uyarınca 
davranmayacaklar.

ZEKERIYA 8:20 Her Şeye Egemen RAB 
diyor ki, “Daha birçok halk, birçok kentte 
yaşayanlar gelecek.

21 Bir kentte yaşayanlar başka kente gidip, 
‘RAB’be yalvarmak, Her Şeye Egemen 
RAB’be yönelmek için hemen yola çıkalım. 
Ben de gideceğim’ diyecekler.

22 Her Şeye Egemen RAB’be yönelmek, O’na 
yalvarmak için çok sayıda halkla birçok ulus 
Yeruşalim’e gelecek.”

23 Her Şeye Egemen RAB diyor ki, “O günlerde 
her dil ve ulustan on kişi bir Yahudi’nin 
eteğinden tutup, ‘İzin verin, sizinle gidelim. 
Çünkü Tanrı’nın sizinle olduğunu duyduk’ 
diyecekler.”

YUHANNA 6:45 Peygamberlerin yazdığı 
gibi, ‘Tanrı onların hepsine kendi yollarını 
öğretecektir.’ Baba’yı işiten ve O’ndan 
öğrenen herkes bana gelir.

RESULLERIN 1:8 “Ama Kutsal 
Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. 
Yeruşalim’de, bütün Yahudiye ve 
Samiriye’de ve dünyanın dört bucağında 
benim tanıklarım olacaksınız.”

ROMALILARA 15:18 Ulusların söz 
dinlemesi için Mesih’in benim aracılığımla, 
sözle ve eylemle, mucizeler ve harikalar 
yaratan güçle, Kutsal Ruh’un gücüyle 
yaptıklarından başka şeyden söz etmeye 
cesaret edemem. Yeruşalim’den* başlayıp 
İllirikum bölgesine kadar dolaşarak 
Mesih’in Müjdesi’ni her yerde duyurdum.

1 YUHANNA’NIN 2:27 Size gelince, 
O’ndan aldığınız mesh sizde kalır. Kimsenin 
size bir şey öğretmesine gerek yoktur. 
O’nun size her şeyi öğreten meshi gerçektir, 
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sahte değildir. Size öğrettiği gibi, Mesih’te 
yaşayın.

VAHIY 11:15 Yedinci melek borazanını 
çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu: 
“Dünyanın egemenliği Rabbimiz’in 
ve Mesihi’nin oldu. O sonsuzlara dek 
egemenlik sürecek.”

VAHIY 12:10 Bundan sonra gökte 
yüksek bir sesin şöyle dediğini duydum: 
“Tanrımız’ın kurtarışı, gücü, egemenliği 
Ve Mesihi’nin yetkisi şimdi gerçekleşti. 
Çünkü kardeşlerimizin suçlayıcısı, Onları 
Tanrımız’ın önünde gece gündüz suçlayan 
Aşağı atıldı.

VAHIY 15:3 Tanrı kulu Musa’nın ve 
Kuzu’nun ezgisini söylüyorlardı: “Her Şeye 
Gücü Yeten Rab Tanrı, Senin işlerin büyük 
ve şaşılası işlerdir. Ey ulusların kralı, Senin 
yolların doğru ve adildir. Ya Rab, senden 
kim korkmaz, Adını kim yüceltmez? Çünkü 
kutsal olan yalnız sensin. Bütün uluslar 
gelip sana tapınacaklar. Çünkü adil işlerin 
açıkça görüldü.”

VAHIY 17:14 Kuzu’ya karşı savaşacaklar, 
ama Kuzu onları yenecek. Çünkü Kuzu, 
rablerin Rabbi, kralların Kralı’dır. O’nunla 
birlikte olanlar, çağrılmış, seçilmiş ve O’na 
sadık kalmış olanlardır.”

VAHIY 21:10 Sonra melek beni Ruh’un 
yönetiminde büyük, yüksek bir dağa 
götürdü. Oradan bana gökten, Tanrı’nın 
yanından inen ve O’nun görkemiyle 
ışıldayan kutsal kenti, Yeruşalim’i gösterdi. 
Kentin ışıltısı çok değerli bir taşın, billur 
gibi parıldayan yeşim taşının ışıltısına 

benziyordu.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 2:8; Mezmurlar 72:8,11,17-19; 
Mezmurlar 86:9; Mezmurlar 89:15-17; Mezmurlar 110:2; 

Yeşaya 2:2,3; Yeşaya 11:10; Yeşaya 27:15; Yeşaya 30:29; Yeşaya 
49:6,7; Yeşaya 50:4,5; Yeşaya 51:4,5; Yeşaya 54:13; Yeşaya 55:5; 
Yeşaya 60:3-14; Yeremya 16:19; Yeremya 31:6; Yeremya 50:4,5; 
Daniel 2:44,45; Daniel 7:14,18,22,27; Hoşea 2:23; Amos 9:11,12; 
Mika 4:1-3; Sefanya 3:9,10; Zekeriya 2:11; Zekeriya 8:3; Zekeriya 
14:9; Malaki 1:11; Malaki 3:12; Resullerin 13:46-48; Romalılara 

10:18; Vahiy 20.

H02 Các phán quyết trong tương lai bởi Chúa 
Cứu Thế.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 2:4 RAB uluslar arasında 
yargıçlık edecek, Birçok halkın 
arasındaki anlaşmazlıkları çözecek. 
İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp 
saban demiri, Mızraklarını bağcı 
bıçağı yapacaklar. Ulus ulusa kılıç 
kaldırmayacak, Savaş eğitimi 
yapmayacaklar artık.

YEŞAYA 60:18 Ülkenden şiddet, sınır 
boylarından Soygun ve yıkım haberleri 
duyulmayacak artık. Surlarına Kurtuluş, 
kapılarına Övgü adını vereceksin.

ZEKERIYA 9:10 Savaş arabalarını 
Efrayim’den, Atları Yeruşalim’den 
uzaklaştıracağım. Savaş yayları kırılacak. 
Kralınız uluslara barışı duyuracak, Onun 
egemenliği bir denizden bir denize, 
Fırat’tan yeryüzünün uçlarına dek 
uzanacak.

YUHANNA 5:22 Baba kimseyi yargılamaz, 
bütün yargılama işini Oğul’a vermiştir.

23 Öyle ki, herkes Baba’yı onurlandırdığı 
gibi Oğul’u onurlandırsın. Oğul’u 
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onurlandırmayan, O’nu gönderen Baba’yı 
da onurlandırmaz.

RESULLERIN 17:31 Çünkü 
dünyayı, atadığı Kişi aracılığıyla adaletle 
yargılayacağı günü saptamıştır. Bu Kişi’yi 
ölümden diriltmekle bunun güvencesini 
herkese vermiştir.”

VAHIY 11:15 Yedinci melek borazanını 
çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu: 
“Dünyanın egemenliği Rabbimiz’in 
ve Mesihi’nin oldu. O sonsuzlara dek 
egemenlik sürecek.”

VAHIY 19:11 Bundan sonra göğün açılmış 
olduğunu, beyaz bir atın orada durduğunu 
gördüm. Binicisinin adı Sadık ve Gerçek’tir. 
Adaletle yargılar, savaşır.

Ayrıca bkz: 1 Samuel 2:10; Mezmurlar 46:9; Mezmurlar 72:3-7; 
Mezmurlar 82:8; Mezmurlar 96:12; Mezmurlar 110:6; Yeşaya 

9:7; Yeşaya 11:3-9; Yeşaya 60:17; Hoşea 2:19; Yoel 3:10; Mika 4:3; 
Vahiy 20.

B21 Chúa Cứu Thế là Ánh sáng.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 2:5 Ey Yakup soyu, gelin 
RAB’bin ışığında yürüyelim.

YEŞAYA 30:26 RAB halkının kırıklarını 
sardığı, Vuruşuyla açtığı yaraları iyileştirdiği 
gün, Ay güneş gibi parlayacak, Güneş yedi 
kat, yedi günün toplam parlaklığı kadar 
parlak olacak.”

YEŞAYA 49:6 “Yakup’un oymaklarını 
canlandırmak, Sağ kalan İsrailliler’i geri 
getirmek için Kulum olman yeterli değil. 

Seni uluslara ışık yapacağım. Öyle ki, 
kurtarışım yeryüzünün dört bucağına 
ulaşsın.”

LUKA 1:78 Çünkü Tanrımız’ın yüreği 
merhamet doludur. O’nun merhameti 
sayesinde, Yücelerden doğan Güneş, 
Karanlıkta ve ölümün gölgesinde 
yaşayanlara ışık saçmak Ve ayaklarımızı 
esenlik yoluna yöneltmek üzere 
Yardımımıza gelecektir.”

YUHANNA 8:12 İsa yine halka seslenip 
şöyle dedi: “Ben dünyanın ışığıyım. Benim 
ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, 
yaşam ışığına sahip olur.”

YUHANNA 12:35 İsa, “Işık kısa bir süre daha 
aranızdadır” dedi. “Karanlıkta kalmamak 
için ışığınız varken yürüyün. Karanlıkta 
yürüyen nereye gittiğini bilmez.

36 Sizde ışık varken ışığa iman edin ki, ışık 
oğulları olasınız.” İsa bu sözleri söyledikten 
sonra uzaklaşıp onlardan gizlendi.

ROMALILARA 13:12 Gece ilerledi, 
gündüz yaklaştı. Bunun için karanlığın 
işlerini üzerimizden atıp ışığın silahlarını 
kuşanalım.

EFESLILERE 5:8 Bir zamanlar karanlıktınız, 
ama şimdi Rab’de ışıksınız. Işık çocukları 
olarak yaşayın.

9 Çünkü ışığın meyvesi her iyilikte, 
doğrulukta ve gerçekte görülür.

1 SELANIKLILERE 5:5 Hepiniz ışık 
çocukları, gündüz çocuklarısınız. Geceye ya 
da karanlığa ait değiliz.

6 Öyleyse başkaları gibi uyumayalım, ayık ve 
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uyanık olalım.

1 YUHANNA’NIN 1:7 Ama O ışıkta 
olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek, 
birbirimizle paydaşlığımız olur ve Oğlu 
İsa’nın kanı bizi her günahtan arındırır.

VAHIY 21:23 Aydınlanmak için kentin 
güneş ya da aya gereksinimi yoktur. Çünkü 
Tanrı’nın görkemi onu aydınlatıyor. Kuzu da 
onun çırasıdır.

24 Uluslar kentin ışığında yürüyecekler. Dünya 
kralları servetlerini oraya getirecekler.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 18:29; Mezmurlar 89:15; Yeşaya 2:3; 
Yeşaya 42:6,16; Yeşaya 50:10; Yeşaya 51:4; Yeşaya 60:1,3,19,20; 

Zekeriya 14:6,7.

A07 Ngài sẽ là Chúa Cứu Thế của Israel.
B14 Chúa Cứu Thế làm nên vinh quang của 

Chúa Cha.
E16 Chúa Cứu Thế sẽ ban phước cho con dân 

của Ngài.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H11 Chúa Cứu Thế sẽ được tôn vinh.
     
YEŞAYA 4:2 O gün RAB’bin dalı, Israil 

halkından sağ kalanların güzelliği ve 
görkemi olacak; ülkenin meyvesi de 
onların kıvancı ve övüncü olacak.

YEREMYA 23:5 “İşte Davut için doğru bir 
dal Çıkaracağım günler geliyor” diyor RAB. 
“Bu kral bilgece egemenlik sürecek, Ülkede 
adil ve doğru olanı yapacak.

6 Onun döneminde Yahuda kurtulacak, 
İsrail güvenlik içinde yaşayacak. O, ‘RAB 
doğruluğumuzdur adıyla anılacak.

YOEL 3:18 “O gün dağlardan 

Tatlı şarap damlayacak; Tepelerde süt, 
Yahuda derelerinde su akacak. RAB’bin 
Tapınağı’ndan çıkan bir pınar Şittim 
Vadisi’ni sulayacak.

ZEKERIYA 6:12 Ona Her Şeye Egemen RAB 
şöyle diyor de: ‘İşte Dal adındaki adam! 
Bulunduğu yerde filizlenecek ve RAB’bin 
Tapınağı’nı kuracak.

13 Evet, RAB’bin Tapınağı’nı kuracak olan 
odur. Görkemle kuşanacak, tahtında oturup 
egemenlik sürecek. Tahtında oturan kâhin 
olacak. İkisi arasında tam bir uyum olacak.’

LUKA 1:30 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.”

YUHANNA 15:5 Ben asmayım, siz 
çubuklarsınız. Bende kalan ve benim 
kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. 
Bensiz hiçbir şey yapamazsınız.

GALATYALILARA 5:22 Ruh’un ürünüyse 
sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, 
iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve 
özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan 
yasa yoktur.

VAHIY 22:2 Kentin anayolunun 
ortasında akan ırmağın iki yanında on iki 
çeşit meyve üreten ve her ay meyvesini 
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veren yaşam ağacı bulunuyordu. Ağacın 
yaprakları uluslara şifa vermek içindir.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; Matta 24:22; Yuhanna 1:14; Yuhanna 
15:2-4,8,16; 2 Korintoslulara 4:6; Koloselilere 1:10; 2 Petrus’un 

1:16; Vahiy 7:9-14.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

YEŞAYA 4:3 Siyon’da, yani 
Yeruşalim’de sağ kalanlara, 
“Yeruşalim’de yaşıyor” diye 
kaydedilenlere, “Kutsal” denilecek.

YOEL 3:16 RAB Siyon’dan kükreyecek, 
Yeruşalim’den gürleyecek. Gök ve yer 
sarsılacak. Ama RAB kendi halkı için 
sığınak, İsrailliler için kale olacak.

17 “O zaman bileceksiniz ki, Siyon’da, kutsal 
dağımda oturan Tanrınız RAB benim. 
Yeruşalim kutsal olacak; Yabancılar bir daha 
orayı ele geçiremeyecek.

ZEKERIYA 14:20 O gün atların çıngırakları 
üzerine, “RAB’be adanmıştır” diye yazılacak. 
RAB’bin Tapınağı’ndaki kazanlar da sunağın 
önündeki çanaklar gibi olacak.

21 Yeruşalim ve Yahuda’da her kazan Her 
Şeye Egemen RAB’be adanacak. Kurban 
kesmeye gelenler bu kazanları kurban etini 
pişirmek için kullanacaklar. O gün Her Şeye 
Egemen RAB’bin Tapınağı’nda artık tüccar 
bulunmayacak.

ROMALILARA 11:16 Hamurun ilk 
parçası kutsalsa, tümü kutsaldır; kök 
kutsalsa, dallar da kutsaldır.

ROMALILARA 11:26 Sonunda bütün 
İsrail kurtulacaktır. Yazılmış olduğu gibi: 
“Kurtarıcı Siyon’dan* gelecek, Yakup’un 
soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracak.

27 Onların günahlarını kaldıracağım zaman 
Kendileriyle yapacağım antlaşma budur.”

EFESLILERE 1:4 O kendi önünde sevgide 
kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın 
kuruluşundan önce bizi Mesih’te seçti.

EFESLILERE 5:26 Mesih kiliseyi suyla 
yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal 
kılmak için kendini feda etti.

27 Öyle ki, kiliseyi üzerinde leke, buruşukluk 
ya da buna benzer bir şey olmadan, 
görkemli biçimde kendine sunabilsin. 
Amacı kilisenin kutsal ve kusursuz 
olmasıdır.

IBRANILERE 12:14 Herkesle barış 
içinde yaşamaya, kutsal olmaya gayret edin. 
Kutsallığa sahip olmadan kimse Rab’bi 
göremeyecek.

IBRANILERE 12:22 Oysa sizler Siyon* 
Dağı’na, yaşayan Tanrı’nın kenti olan göksel 
Yeruşalim’e, bir bayram şenliği içindeki 
onbinlerce meleğe, adları göklerde yazılmış 
ilk doğanların topluluğuna yaklaştınız. 
Herkesin yargıcı olan Tanrı’ya, yetkinliğe 
erdirilmiş doğru kişilerin ruhlarına, yeni 
antlaşmanın aracısı olan İsa’ya ve Habil’in 
kanından daha üstün bir anlam taşıyan 
serpmelik kana yaklaştınız.

VAHIY 3:5 Galip gelen böylece 
beyaz giysiler giyecek. Onun adını yaşam 
kitabından hiç silmeyeceğim. Babam’ın ve 
meleklerinin önünde o kişinin adını açıkça 
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anacağım.

VAHIY 13:8 Yeryüzünde yaşayan ve 
dünya kurulalı beri boğazlanmış Kuzu’nun 
yaşam kitabına adı yazılmamış olan herkes 
ona tapacak.

VAHIY 17:8 Gördüğün canavar bir 
zamanlar vardı, ama şimdi yok. Biraz 
sonra dipsiz derinliklerden çıkacak ve 
yıkıma gidecek. Yeryüzünde yaşayan ve 
dünya kurulalı beri adları yaşam kitabına 
yazılmamış olanlar canavarı görünce 
şaşacaklar. Çünkü o bir zamanlar vardı, 
şimdi yok, ama yine gelecek.

VAHIY 20:15 Adı yaşam kitabına 
yazılmamış olanlar ateş gölüne atıldı.

VAHIY 21:27 Oraya murdar* hiçbir şey, 
iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse asla 
girmeyecek; yalnız adları Kuzu’nun yaşam 
kitabında yazılı olanlar girecek.

VAHIY 22:15 Köpekler, büyücüler, fuhuş 
yapanlar, adam öldürenler, putperestler, 
yalanı sevip hile yapanların hepsi dışarıda 
kalacaklar.

Ayrıca bkz: #1; #2; Mısır’dan Çıkış 32:32,33; Yasa’nın Tekrar 
12:7,12; Hezekiel 13:9; Hezekiel 43:12; Hezekiel 44:9; Zekeriya 

1:17; Matta 21:12,13; Luka 10:20; Yuhanna 17:17; Resullerin 13:48; 
1 Korintoslulara 3:16; 1 Korintoslulara 6:9,11; Efeslilere 2:19-22; 
Filipililere 4:3; Koloselilere 3:12; 1 Petrus’un 2:9; Vahiy 18:11-15.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 4:4 Rab Siyon kızlarını 
pisliklerinden arındıracak. Yeruşalim’de 
dökülen kanı adil ve ateşten bir ruhla 
temizleyecek.

5 Sonra RAB Siyon Dağı’nın her yanını, 
orada toplananların üzerini gündüz 
bulutla, gece dumanla ve parlak alevle 
örtecek. Yüceliği onların üzerinde bir 
örtü olacak.

6 Bu, bir çardak, gündüzün sıcağına karşı 
gölge, yağmura, fırtınaya karşı sığınak 
ve korunak olacak.

MEZMURLAR 87:2 Siyon’un kapılarını 
Yakup soyunun bütün konutlarından daha 
çok sever.

3 Ey Tanrı kenti, senin için ne yüce sözler 
söylenir: *

YEŞAYA 31:5 Her Şeye Egemen RAB 
Kanat açmış kuşlar gibi koruyacak 
Yeruşalim’i. Koruyup özgür kılacak, 
esirgeyip kurtaracak onu.”

YEŞAYA 33:20 Bayramlarımızın kenti olan 
Siyon’a bak! Yeruşalim’i bir esenlik yurdu, 
Kazıkları asla yerinden sökülmeyen, Gergi 
ipleri hiç kopmayan, Sarsılmaz bir çadır 
olarak görecek gözlerin.

HEZEKIEL 36:25 Üzerinize temiz su 
dökeceğim, arınacaksınız. Sizi bütün 
kirliliklerinizden ve putlarınızdan 
arındıracağım.

26 Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir 
ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği 
çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim.

27 Ruhumu içinize koyacağım; kurallarımı 
izlemenizi, buyruklarıma uyup onları 
uygulamanızı sağlayacağım.

28 Atalarınıza verdiğim ülkede yaşayacak, 
benim halkım olacaksınız, ben de sizin 
Tanrınız olacağım.

29 Sizi bütün kirliliklerinizden kurtaracağım. 
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Buğdaya seslenecek ve onu çoğaltacağım. 
Artık size kıtlık göndermeyeceğim.

ZEKERIYA 12:8 Ben RAB o gün Yeruşalim’de 
oturanları koruyacağım. Böylece 
aralarındaki en güçsüz kişi Davut gibi, 
Davut soyu da Tanrı gibi, kendilerine 
öncülük eden RAB’bin meleği gibi olacak.

ZEKERIYA 13:1 “O gün Davut soyunu ve 
Yeruşalim’de yaşayanları günahtan ve 
ruhsal kirlilikten arındırmak için bir pınar 
açılacak.

2 O gün ülkeden putların adlarını 
kaldıracağım, bir daha anılmayacaklar” 
diyor Her Şeye Egemen RAB, “Sahte 
peygamberleri de, kirli ruhu da ülkeden 
uzaklaştıracağım.

MATTA 3:11 Gerçi ben sizi tövbe için 
suyla vaftiz ediyorum, ama benden sonra 
gelen benden daha güçlüdür. Ben O’nun 
çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O 
sizi Kutsal Ruh’la ve ateşle vaftiz edecek.

12 Yabası elindedir. Harman yerini 
temizleyecek, buğdayını toplayıp ambara 
yığacak, samanı ise sönmeyen ateşte 
yakacak.”

YUHANNA 16:8 O gelince günah, doğruluk 
ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu 
olduğuna ikna edecektir:

9 Günah konusunda, çünkü bana iman 
etmezler;

10 doğruluk konusunda, çünkü Baba’ya 
gidiyorum, artık beni görmeyeceksiniz;

11 yargı konusunda, çünkü bu dünyanın 
egemeni yargılanmış bulunuyor.

1 KORINTOSLULARA 6:11 

Bazılarınız böyleydiniz; ama yıkandınız, 
kutsal kılındınız, Rab İsa Mesih adıyla ve 
Tanrımız’ın Ruhu aracılığıyla aklandınız.

VAHIY 1:4 Ben Yuhanna’dan, Asya 
İli’ndeki* yedi kiliseye* selam! Var olan, var 
olmuş ve gelecek olandan, O’nun tahtının 
önünde bulunan yedi ruhtan ve ölüler 
arasından ilk doğan, dünya krallarına 
egemen olan güvenilir tanık İsa Mesih’ten 
sizlere lütuf ve esenlik olsun. Yücelik ve 
güç sonsuzlara dek, bizi seven, kanıyla 
bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi 
bir krallık haline getirip Babası Tanrı’nın 
hizmetinde kâhinler* yapmış olan Mesih’in 
olsun! Amin.

VAHIY 7:14 “Sen bunu biliyorsun, 
efendim” dedim. Bana dedi ki, “Bunlar 
o büyük sıkıntıdan geçip gelenlerdir. 
Kaftanlarını Kuzu’nun kanıyla yıkamış, 
bembeyaz etmişlerdir.

VAHIY 14:1 Sonra Kuzu’nun Siyon* 
Dağı’nda durduğunu gördüm. O’nunla 
birlikte 144 000 kişi vardı. Alınlarında 
kendisinin ve Babası’nın adları yazılıydı.

Ayrıca bkz: #1; #2; #5; Mısır’dan Çıkış 13:21,22; Mezmurlar 
27:5; Mezmurlar 78:14; Mezmurlar 91:1; Süleyman’ın 

Özdeyişleri 18:10; Yeşaya 25:4; Yeşaya 26:20; Yeşaya 37:35; 
Yeremya 16:19; Hezekiel 11:16; Hezekiel 16:6-9; Hezekiel 

22:15,18-22; Hezekiel 24:7-14; Yoel 3:16-21; Zekeriya 2:5-10; 
Matta 18:20; Matta 23:37; Matta 28:20; Vahiy 7:15,16; Vahiy 

11:15; Vahiy 20.

A08 Tên và chức danh của Chúa Cứu Thế.
F03 Chúa Cứu Thế sẽ bị từ chối.

YEŞAYA 5:1 Sevgilimin bağı için 
yaktığı ezgiyi sevgilim için okuyayım: 
Toprağı verimli bir tepede Sevgilimin 
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bir bağı vardı.
2 Toprağı belleyip taşları ayıkladı, Seçme 

asmalar dikip orta yere bir gözcü kulesi 
yaptı. Üzüm sıkmak için bir çukur kazdı 
Ve bağının üzüm vermesini bekledi. 
Ama bağ yabanıl üzüm verdi.

MEZMURLAR 80:14 Ey Her Şeye 
Egemen Tanrı, ne olur, dön bize! Göklerden 
bak ve gör, İlgilen bu asmayla.

15 İlgilen sağ elinin diktiği filizle, Kendine 
seçtiğin oğulla!

YEREMYA 2:21 Oysa ben seni en iyi cinsten 
Seçme bir asma olarak dikmiştim. Nasıl 
oldu da yozlaşıp yabanıl asmaya döndün?

MATTA 21:33 “Bir benzetme daha 
dinleyin: Toprak sahibi bir adam, bağ dikti, 
çevresini çitle çevirdi, üzüm sıkma çukuru 
kazdı, bir de bekçi kulesi yaptı. Sonra bağı 
bağcılara kiralayıp yolculuğa çıktı.

34 Bağbozumu yaklaşınca, üründen kendisine 
düşeni almaları için kölelerini bağcılara 
yolladı.

35 Bağcılar adamın kölelerini yakaladı, birini 
dövdü, birini öldürdü, ötekini de taşladı.

36 Bağ sahibi bu kez ilkinden daha çok sayıda 
köle yolladı. Bağcılar bunlara da aynı şeyi 
yaptılar.

37 Sonunda bağ sahibi, ‘Oğlumu sayarlar’ 
diyerek bağcılara onu yolladı.

38 “Ama bağcılar adamın oğlunu görünce 
birbirlerine, ‘Mirasçı bu; gelin, onu öldürüp 
mirasına konalım’ dediler.

39 Böylece onu yakaladılar, bağdan atıp 
öldürdüler.

YUHANNA 3:29 Gelin kiminse, güvey 
odur. Ama güveyin yanında duran ve 

onu dinleyen dostu onun sesini işitince 
çok sevinir. İşte benim sevincim böylece 
tamamlandı.

YUHANNA 15:1 “Ben gerçek asmayım ve 
Babam bağcıdır.

Ayrıca bkz: Yasa’nın Tekrar 32:32,33; Mezmurlar 80:7; Ezgiler 
Ezgisi 2:8,16; Ezgiler Ezgisi 5:2,16; Ezgiler Ezgisi 6:3; Yeşaya 

5:7; Yeşaya 27:2,3; Hoşea 10:1; Markos 12:1-9; Luka 13:7; 
Yuhanna 2:1-11; Romalılara 9:3,5.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 6:1 Kral Uzziya’nın öldüğü yıl 
yüce ve görkemli Rab’bi gördüm; tahtta 
oturuyordu, giysisinin etekleri tapınağı 
dolduruyordu.

2 Üzerinde Seraflar duruyordu; her 
birinin altı kanadı vardı; ikisiyle 
yüzlerini, ikisiyle ayaklarını örtüyor, 
öbür ikisiyle de uçuyorlardı.

3 Birbirlerine şöyle sesleniyorlardı: 
“Her Şeye Egemen RAB Kutsal, kutsal, 
kutsaldır. Yüceliği bütün dünyayı 
dolduruyor.”

4 Seraflar’ın sesinden kapı söveleriyle 
eşikler sarsıldı, tapınak dumanla doldu.

MATTA 25:31 “İnsanoğlu* kendi görkemi 
içinde bütün melekleriyle birlikte gelince, 
görkemli tahtına oturacak.

VAHIY 4:9 Yaratıklar tahtta oturanı, 
sonsuzluklar boyunca yaşayanı yüceltip ona 
saygı ve şükran sundukça, yirmi dört ihtiyar 
tahtta oturanın, sonsuzluklar boyunca 
yaşayanın önünde yere kapanarak O’na 
tapınıyorlar. Taçlarını tahtın önüne koyarak 
şöyle diyorlar: “Rabbimiz ve Tanrımız! 
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Yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın. 
Çünkü her şeyi sen yarattın; Hepsi senin 
isteğinle yaratılıp var oldu.”

VAHIY 15:3 Tanrı kulu Musa’nın ve 
Kuzu’nun ezgisini söylüyorlardı: “Her Şeye 
Gücü Yeten Rab Tanrı, Senin işlerin büyük 
ve şaşılası işlerdir. Ey ulusların kralı, Senin 
yolların doğru ve adildir. Ya Rab, senden 
kim korkmaz, Adını kim yüceltmez? Çünkü 
kutsal olan yalnız sensin. Bütün uluslar 
gelip sana tapınacaklar. Çünkü adil işlerin 
açıkça görüldü.”

Ayrıca bkz: #1; Mısır’dan Çıkış 24:10,11; Çölde Sayım 12:8; 1. 
Krallar 8:10,11; Mezmurlar 24:7-10; Hezekiel 1:25-28; Daniel 
7:9; Yuhanna 1:18; 1 Timoteosa 6:16; Vahiy 4:1-9; Vahiy 5:1,7; 

Vahiy 6:16; Vahiy 7:11,12.

F14 Chúa Cứu Thế sẽ bị nghi ngờ.

YEŞAYA 6:9 “Git, bu halka şunu 
duyur” dedi, “’Duyacak duyacak, ama 
anlamayacaksınız, Bakacak bakacak, 
ama görmeyeceksiniz!

10 Bu halkın yüreğini duygusuzlaştır, 
Kulaklarını ağırlaştır, Gözlerini kapat. 
Öyle ki, gözleri görmesin, Kulakları 
duymasın, yürekleri anlamasın Ve bana 
dönüp şifa bulmasınlar.”

YUHANNA 12:39 İşte bu yüzden iman 
edemiyorlardı. Nitekim Yeşaya başka 
bir yerde de şöyle demişti: “Tanrı 
onların gözlerini kör etti Ve yüreklerini 
nasırlaştırdı. Öyle ki, gözleri görmesin, 
Yürekleri anlamasın Ve bana dönmesinler. 
Dönselerdi, onları iyileştirirdim.”

41 Bunları söyleyen Yeşaya, İsa’nın yüceliğini 
görmüş ve O’nun hakkında konuşmuştu.

RESULLERIN 28:24 Bazıları onun 
sözlerine inandı, bazıları ise inanmadı.

25 Birbirleriyle anlaşamayınca, Pavlus’un şu 
son sözünden sonra ayrıldılar: “Peygamber 
Yeşaya aracılığıyla atalarınıza seslenen 
Kutsal Ruh doğru söyledi.

26 Ruh dedi ki, ‘Bu halka gidip şunu 
söyle: Duyacak duyacak, ama hiç 
anlamayacaksınız, Bakacak bakacak, ama 
hiç görmeyeceksiniz.

27 Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı, 
Kulakları ağırlaştı. Gözlerini de kapadılar. 
Öyle ki, gözleri görmesin, Kulakları 
duymasın, yürekleri anlamasın, Ve 
bana dönmesinler. Dönselerdi, onları 
iyileştirirdim.’

Ayrıca bkz: Yasa’nın Tekrar 2:30; Yeşaya 6:5; Yeşaya 29:10,13; 
Yeşaya 30:8-11; Yeşaya 63:17; Hezekiel 3:6-11; Hoşea 1:9; 

Matta 13:14,15; Markos 4:12; Luka 8:10; Resullerin 28:26,27; 
Romalılara 11:8; 2 Korintoslulara 2:16.

B03 Chúa Cứu Thế là Con của con người.
C04 Cuộc sống của Chúa Cứu Thế cho đến lần 

đầu tiên xuất hiện  của Ngài.
     
YEŞAYA 7:14 Bundan ötürü Rab’bin 

kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız 
gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını 
İmmanuel koyacak.

15 Çocuk kötüyü reddedip iyiyi seçecek 
yaşa gelince tereyağı ve bal yiyecek.

16 Ama çocuk kötüyü reddedip iyiyi 
seçecek yaşa gelmeden, seni dehşete 
düşüren o iki kralın toprakları ıssız 
kalacak.

MATTA 1:20 Ama böyle düşünmesi 
üzerine Rab’bin bir meleği rüyada ona 
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görünerek şöyle dedi: “Davut oğlu Yusuf, 
Meryem’i kendine eş olarak almaktan 
korkma. Çünkü onun rahminde oluşan, 
Kutsal Ruh’tandır.

21 Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa 
koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından 
O kurtaracak.”

22 Bütün bunlar, Rab’bin peygamber 
aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin 
diye oldu:

23 “İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; 
adını İmmanuel koyacaklar.” İmmanuel, 
Tanrı bizimle demektir.

MATTA 16:15 İsa onlara, “Siz ne dersiniz” 
dedi, “Sizce ben kimim?”

16 Simun Petrus, “Sen, yaşayan Tanrı’nın Oğlu 
Mesih’sin*” yanıtını verdi.

MATTA 18:20 Nerede iki ya da üç kişi 
benim adımla toplanırsa, ben de orada, 
aralarındayım.”

MATTA 28:20 size buyurduğum her şeye 
uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın 
sonuna dek her an sizinle birlikteyim.”

LUKA 1:30 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.

YUHANNA 1:15 Yahya O’na tanıklık etti. 
Yüksek sesle şöyle dedi: “’Benden sonra 
gelen benden üstündür. Çünkü O benden 
önce vardı’ diye sözünü ettiğim kişi budur.”

YUHANNA 14:15 “Beni seviyorsanız, 
buyruklarımı yerine getirirsiniz.

16 Ben de Baba’dan dileyeceğim. O sonsuza 
dek sizinle birlikte olsun diye size başka 
bir Yardımcı*, Gerçeğin Ruhu’nu verecek. 
Dünya O’nu kabul edemez. Çünkü O’nu ne 
görür, ne de tanır. Siz O’nu tanıyorsunuz. 
Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde 
olacaktır.

VAHIY 21:3 Tahttan yükselen gür bir 
sesin şöyle dediğini işittim: “İşte, Tanrı’nın 
konutu insanların arasındadır. Tanrı onların 
arasında yaşayacak. Onlar O’nun halkı 
olacaklar, Tanrı’nın kendisi de onların 
arasında bulunacak.

Ayrıca bkz: Yaratılış 3:15; Yeşaya 9:6; Luka 2:40-52; Yuhanna 
1:1,2,14; 1 Timoteosa 3:16.

E25 húa Cứu Thế sẽ được tin tưởng và ca ngợi.
F03 Chúa Cứu Thế sẽ bị từ chối.

YEŞAYA 8:13 “Her Şeye Egemen RAB’bi 
kutsal sayın. Korkunuz, yılgınız O’ndan 
olsun.

14 Tapınak O olacak. Israil’in iki krallığı 
içinse Sürçme taşı ve tökezleme kayası, 
Yeruşalim’de yaşayanlar için Kapan ve 
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tuzak olacak.
15 Birçokları sendeleyip düşecek, 

parçalanacak, Tuzağa düşüp ele 
geçecek.”

MATTA 11:6 Benden ötürü sendeleyip 
düşmeyene ne mutlu!”

MATTA 13:57 Ve gücenip O’nu reddettiler. 
Ama İsa onlara şöyle dedi: “Bir peygamber, 
kendi memleketinden ve evinden başka 
yerde hor görülmez.”

LUKA 2:34 Şimon onları kutsayıp 
çocuğun annesi Meryem’e şöyle dedi: “Bu 
çocuk, İsrail’de birçok kişinin düşmesine 
ya da yükselmesine yol açmak ve aleyhinde 
konuşulacak bir belirti olmak üzere 
belirlenmiştir.

LUKA 20:17 İsa gözlerinin içine bakarak 
şöyle dedi: “Öyleyse Kutsal Yazılar’daki şu 
sözün anlamı nedir? ‘Yapıcıların reddettiği 
taş, İşte köşenin baş taşı oldu.’

18 O taşın üzerine düşen herkes paramparça 
olacak, taş da kimin üzerine düşerse onu 
ezip toz edecek.”

LUKA 21:34 “Kendinize dikkat edin! 
Yürekleriniz sefahat, sarhoşluk ve bu 
yaşamın kaygılarıyla ağırlaşmasın. O gün, 
üzerinize bir tuzak gibi aniden inmesin. 
Çünkü o gün bütün yeryüzünde yaşayan 
herkesin üzerine gelecektir.

ROMALILARA 9:31 Aklanmak için 
Yasa’nın ardından giden İsrail ise Yasa’yı 
yerine getiremedi.

32 Neden? Çünkü imanla değil, iyi işlerle 
olurmuş gibi aklanmaya çalıştılar ve 

“sürçme taşı”nda sürçtüler.
33 Yazılmış olduğu gibi: “İşte, Siyon’a* 

bir sürçme taşı, Bir tökezleme 
kayası koyuyorum. O’na iman eden 
utandırılmayacak.”

1 PETRUS’UN 2:7 İman eden sizler 
için bu taş değerlidir. Ama imansızlar için, 
“Yapıcıların reddettiği taş Köşenin baş taşı,” 
“Sürçme taşı ve tökezleme kayası oldu.” 
İmansızlar Tanrı’nın sözünü dinlemedikleri 
için sürçerler. Zaten sürçmek üzere 
belirlenmişlerdir.

Ayrıca bkz: Hezekiel 11:16; Matta 15:14; Matta 21:43-45; 1 
Korintoslulara 1:23,24.

E02 Nơi thực hiện chức vụ của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 9:1 Bununla birlikte 
sıkıntı çekmiş olan ülke karanlıkta 
kalmayacak. Geçmişte Zevulun ve 
Naftali bölgelerini alçaltan Tanrı, 
gelecekte Şeria Irmağı’nın ötesinde, 
Deniz Yolu’nda, ulusların yaşadığı 
Celile’yi onurlandıracak.

MATTA 2:22 Ama Yahudiye’de Hirodes’in 
yerine oğlu Arhelas’ın kral olduğunu 
duyunca oraya gitmekten korktu. Rüyada 
uyarılınca Celile bölgesine gitti.

23 Oraya varınca Nasıra denen kente yerleşti. 
Bu, peygamberler aracılığıyla bildirilen, 
“O’na Nasıralı denecektir” sözü yerine gelsin 
diye oldu.

MATTA 4:12 İsa, Yahya’nın tutuklandığını 
duyunca Celile’ye döndü.

13 Nasıra’dan ayrılarak Zevulun ve Naftali 
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yöresinde, Celile Gölü kıyısında bulunan 
Kefarnahum’a yerleşti.

14 Bu, Peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen 
şu söz yerine gelsin diye oldu: “Zevulun ve 
Naftali bölgeleri, Şeria Irmağı’nın ötesinde, 
Deniz Yolu’nda, Ulusların yaşadığı Celile!

YUHANNA 1:45 Filipus, Natanel’i bularak 
ona, “Musa’nın Kutsal Yasa’da hakkında 
yazdığı, peygamberlerin de sözünü ettiği 
kişiyi, Yusuf oğlu Nasıralı İsa’yı bulduk” 
dedi.

46 Natanel Filipus’a, “Nasıra’dan iyi bir şey 
çıkabilir mi?” diye sordu. Filipus, “Gel de 
gör” dedi.

B21 Chúa Cứu Thế là Ánh sáng.
E15 Chúa Cứu Thế sẽ mang đến tin vui.

YEŞAYA 9:2 Karanlıkta yürüyen 
halk Büyük bir ışık görecek; Ölümün 
gölgelediği diyarda Yaşayanların 
üzerine ışık parlayacak.

3 Ya RAB, ulusu çoğaltacak, sevincini 
artıracaksın. Ekin biçenlerin 
neşelendiği, Ganimet paylaşanların 
coştuğu gibi, Onlar da sevinecek senin 
önünde.

4 Çünkü onlara yük olan boyunduruğu, 
Omuzlarını döven değneği, Onlara 
eziyet edenlerin sopasını paramparça 
edeceksin; Tıpkı Midyanlılar’ı yenilgiye 
uğrattığın günkü gibi.

MATTA 4:16 Karanlıkta yaşayan halk, 
Büyük bir ışık gördü. Ölümün gölgelediği 
diyarda Yaşayanlara ışık doğdu.”

LUKA 1:76 Sen de, ey çocuk, Yüceler 
Yücesi’nin peygamberi diye anılacaksın. 
Rab’bin yollarını hazırlamak üzere önünden 
gidecek Ve O’nun halkına, Günahlarının 
bağışlanmasıyla kurtulacaklarını 
bildireceksin.

78 Çünkü Tanrımız’ın yüreği merhamet 
doludur. O’nun merhameti sayesinde, 
Yücelerden doğan Güneş, Karanlıkta ve 
ölümün gölgesinde yaşayanlara ışık saçmak 
Ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek 
üzere Yardımımıza gelecektir.”

YUHANNA 1:1 Başlangıçta Söz vardı. Söz 
Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı.

2 Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi.
3 Her şey O’nun aracılığıyla var oldu, var olan 

hiçbir şey O’nsuz olmadı.
4 Yaşam O’ndaydı ve yaşam insanların 

ışığıydı.
5 Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt 

edemedi.

YUHANNA 8:12 İsa yine halka seslenip 
şöyle dedi: “Ben dünyanın ışığıyım. Benim 
ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, 
yaşam ışığına sahip olur.”

YUHANNA 12:35 İsa, “Işık kısa bir süre daha 
aranızdadır” dedi. “Karanlıkta kalmamak 
için ışığınız varken yürüyün. Karanlıkta 
yürüyen nereye gittiğini bilmez.

36 Sizde ışık varken ışığa iman edin ki, ışık 
oğulları olasınız.” İsa bu sözleri söyledikten 
sonra uzaklaşıp onlardan gizlendi.

46 Bana iman eden hiç kimse karanlıkta 
kalmasın diye, dünyaya ışık olarak geldim.

EFESLILERE 5:8 Bir zamanlar karanlıktınız, 
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ama şimdi Rab’de ışıksınız. Işık çocukları 
olarak yaşayın.

Ayrıca bkz: Yeşaya 50:10; Yeşaya 60:1-3,19; Luka 2:30; 1 
Petrus’un 2:9; Yuhanna 1:5-7.

A08 Tên và chức danh của Chúa Cứu Thế.
B03 Chúa Cứu Thế là Con của con người.
C01 Sự ra đời của Chúa Cứu Thế được tiên tri.
H04 Ngôi của Chúa Cứu Thế.
H10 Lời tiên tri về Vương quốc đời đời của hòa 

bình.

YEŞAYA 9:6 Çünkü bize bir çocuk 
doğacak, Bize bir oğul verilecek. 
Yönetim onun omuzlarında olacak. 
Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, 
Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.

7 Davut’un tahtı ve ülkesi üzerinde 
egemenlik sürecek. Egemenliğinin ve 
esenliğinin büyümesi son bulmayacak. 
Egemenliğini adaletle, doğrulukla 
kuracak Ve sonsuza dek sürdürecek. 
Her Şeye Egemen RAB’bin gayreti bunu 
sağlayacak.

MATTA 1:23 “İşte, kız gebe kalıp bir oğul 
doğuracak; adını İmmanuel koyacaklar.” 
İmmanuel, Tanrı bizimle demektir.

MATTA 9:15 İsa şöyle karşılık verdi: 
“Güvey aralarındayken, davetliler yas tutar 
mı? Ama güveyin aralarından alınacağı 
günler gelecek, o zaman oruç tutacaklar.

MATTA 28:18 İsa yanlarına gelip 
kendilerine şunları söyledi: “Gökte ve 
yeryüzünde bütün yetki bana verildi.

MARKOS 10:32 Yola çıkmış Yeruşalim’e 
gidiyorlardı. İsa önlerinde yürüyordu. 
Öğrencileri şaşkınlık içindeydi, ardından 
gelenler ise korkuyorlardı. İsa Onikiler’i* 
yine bir yana çekip kendi başına gelecekleri 
anlatmaya başladı: “Şimdi Yeruşalim’e 
gidiyoruz” dedi. “İnsanoğlu*, başkâhinlerin 
ve din bilginlerinin eline teslim edilecek. 
Onlar da O’nu ölüm cezasına çarptıracak ve 
öteki uluslara teslim edecekler.

LUKA 1:32 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.”

LUKA 1:35 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.

LUKA 2:10 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*.

YUHANNA 1:1 Başlangıçta Söz vardı. Söz 
Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı.

YUHANNA 1:18 Tanrı’yı hiçbir zaman hiç 
kimse görmedi. Baba’nın bağrında bulunan 
ve Tanrı olan biricik Oğul O’nu tanıttı.

YUHANNA 1:29 Yahya ertesi gün İsa’nın 
kendisine doğru geldiğini görünce şöyle 
dedi: “İşte, dünyanın günahını ortadan 
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kaldıran Tanrı Kuzusu!

YUHANNA 4:25 Kadın İsa’ya, “Mesih denilen 
meshedilmiş* Olan’ın geleceğini biliyorum” 
dedi, “O gelince bize her şeyi bildirecek.”

26 İsa, “Seninle konuşan ben, O’yum” dedi.

YUHANNA 10:11 Ben iyi çobanım. İyi çoban 
koyunları uğruna canını verir.

RESULLERIN 4:26 Dünyanın kralları 
saf bağladı, Hükümdarlar birleşti Rab’be ve 
Mesihi’ne karşı.’

1 KORINTOSLULARA 15:45 Nitekim 
şöyle yazılmıştır: “İlk insan Adem yaşayan 
can oldu.” Son Adem’se yaşam veren ruh 
oldu.

2 KORINTOSLULARA 4:4 Tanrı’nın 
görünümü olan Mesih’in yüceliğiyle ilgili 
Müjde’nin ışığı imansızların üzerine 
doğmasın diye, bu çağın ilahı onların 
zihinlerini kör etmiştir.

EFESLILERE 1:18 O’nun çağrısından 
doğan umudu, kutsallara verdiği mirasın 
yüce zenginliğini ve iman eden bizler için 
etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü 
anlamanız için, yüreklerinizin gözleri 
aydınlansın diye dua ediyorum. Bu kudret, 
Tanrı’nın, Mesih’i ölümden diriltirken ve 
göksel yerlerde sağında oturturken O’nda 
sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir.

21 Tanrı O’nu bütün yönetimlerin, 
hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin, 
yalnız bu çağda değil, gelecek çağda da 
anılacak bütün adların çok üstüne çıkardı.

22 Her şeyi ayakları altına sererek O’na bağımlı 
kıldı. O’nu her şeyin üzerinde baş olmak 

üzere kiliseye* verdi.

EFESLILERE 2:14 Çünkü Mesih’in 
kendisi barışımızdır. Kutsal Yasa’yı*, 
buyrukları ve kurallarıyla birlikte etkisiz 
kılarak iki topluluğu birleştirdi, aradaki 
engel duvarını, yani düşmanlığı kendi 
bedeninde yıktı. Amacı bu iki topluluktan 
kendisinde yeni bir insan yaratarak esenliği 
sağlamak, düşmanlığı çarmıhta öldürmek 
ve çarmıh aracılığıyla bir bedende iki 
topluluğu Tanrı’yla barıştırmaktı.

FILIPILILERE 2:7 Ama kul özünü 
alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu 
bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş 
olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile 
boyun eğip kendini alçalttı.

2 SELANIKLILERE 3:16 Esenlik kaynağı 
olan Rab’bin kendisi size her zaman, her 
durumda esenlik versin. Rab hepinizle 
birlikte olsun.

1 TIMOTEOSA 2:5 Çünkü tek Tanrı ve 
Tanrı’yla insanlar arasında tek aracı vardır. 
O da insan olan ve kendisini herkes için 
fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa’dır. 
Uygun zamanda verilen tanıklık budur.

2 TIMOTEOSA 4:8 Bundan böyle 
doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil 
yargıç olan Rab o gün bu tacı bana, yalnız 
bana değil, O’nun gelişini özlemle beklemiş 
olanların hepsine verecektir.

IBRANILERE 1:3 Oğul, Tanrı yüceliğinin 
parıltısı, O’nun varlığının öz görünümüdür. 
Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. 
Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra, 
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yücelerde ulu Tanrı’nın sağında oturdu.

IBRANILERE 4:14 Tanrı Oğlu İsa 
gökleri aşan büyük başkâhinimiz olduğu 
için açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı 
sarılalım.

IBRANILERE 5:6 Başka bir yerde de 
diyor ki, “Melkisedek düzeni uyarınca Sen 
sonsuza dek kâhinsin.”

IBRANILERE 12:2 Gözümüzü 
imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa’ya 
dikelim. O kendisini bekleyen sevinç 
uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme 
katlandı ve Tanrı’nın tahtının sağında 
oturdu.

1 PETRUS’UN 2:6 Çünkü Kutsal 
Yazı’da şöyle deniyor: “İşte, Siyon’a* bir taş, 
Seçkin, değerli bir köşe taşı koyuyorum. 
O’na iman eden hiç utandırılmayacak.”

VAHIY 1:4 Ben Yuhanna’dan, Asya 
İli’ndeki* yedi kiliseye* selam! Var olan, var 
olmuş ve gelecek olandan, O’nun tahtının 
önünde bulunan yedi ruhtan ve ölüler 
arasından ilk doğan, dünya krallarına 
egemen olan güvenilir tanık İsa Mesih’ten 
sizlere lütuf ve esenlik olsun. Yücelik ve 
güç sonsuzlara dek, bizi seven, kanıyla 
bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi 
bir krallık haline getirip Babası Tanrı’nın 
hizmetinde kâhinler* yapmış olan Mesih’in 
olsun! Amin.

VAHIY 1:8 Var olan, var olmuş ve 
gelecek olan, Her Şeye Gücü Yeten Rab 
Tanrı, “Alfa* ve Omega* Ben’im” diyor.

VAHIY 19:11 Bundan sonra göğün açılmış 
olduğunu, beyaz bir atın orada durduğunu 
gördüm. Binicisinin adı Sadık ve Gerçek’tir. 
Adaletle yargılar, savaşır.

VAHIY 19:16 Kaftanının ve kalçasının 
üzerinde şu ad yazılıydı:

VAHIY 22:16 “Ben İsa, kiliselerle* ilgili 
bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi 
gönderdim. Davut’un kökü ve soyu Ben’im, 
parlak sabah yıldızı Ben’im.”

Ayrıca bkz: Hakimler 13:18; 1 Samuel 7:16; Mezmurlar 
2:8; Mezmurlar 72:8-11; Mezmurlar 89:35-37; Yeşaya 7:14; 

Yeremya 33:15-17; Daniel 2:44; Daniel 7:14,27; Yuhanna 18:37; 1 
Korintoslulara 15:24-28; Efeslilere 1:18,21,22.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

YEŞAYA 10:20 O gün İsrail’in sağ 
kalanları, Yakup’un kaçıp kurtulan 
torunları, Kendilerini yok etmek 
isteyene değil, Artık içtenlikle RAB’be, 
İsrail’in Kutsalı’na dayanacaklar.

21 Geriye kalanlar, Yakup soyundan sağ 
kalanlar, Güçlü Tanrı’ya dönecekler.

22 Ey İsrail, halkın denizin kumu kadar 
çok olsa da, Ancak pek azı dönecek*fi*. 
Tümüyle adil bir yıkım kararlaştırıldı.

MEZMURLAR 53:6 Keşke İsrail’in 
kurtuluşu Siyon’dan gelse! Tanrı halkını 
eski gönencine kavuşturunca, Yakup soyu 
sevinecek, İsrail halkı coşacak.

YEŞAYA 1:9 Her Şeye Egemen RAB 
bazılarımızı Sağ bırakmamış olsaydı, 
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Sodom gibi olur, Gomora’ya benzerdik.

YEŞAYA 12:6 Ey Siyon halkı, sesini 
yükselt, sevinçle haykır! Çünkü aranızda 
bulunan İsrail’in Kutsalı büyüktür.”

HOŞEA 1:9 RAB Hoşea’ya, “Adını Lo-
Ammi koy” dedi, “Çünkü siz benim halkım 
değilsiniz, ben de sizin Tanrınız değilim.

10 “Yine de İsrailliler’in sayısı denizin 
kumu gibi sayılamaz, ölçülemez olacak. 
Kendilerine, ‘Siz halkım değilsiniz denilen 
yerde, ‘Yaşayan Tanrı’nın çocuklarısınız 
denecek.

ZEKERIYA 10:9 Onları halklar arasına 
dağıttımsa da, Uzak ülkelerde beni 
anımsayacaklar; Çocuklarıyla birlikte sağ 
kalacak ve geri dönecekler.

ROMALILARA 9:25 Tanrı Hoşea 
Kitabı’nda şöyle diyor: “Halkım olmayana 
halkım, Sevgili olmayana sevgili diyeceğim.”

26 “Kendilerine, ‘Siz halkım değilsiniz’ denilen 
yerde, Yaşayan Tanrı’nın çocukları diye 
adlandırılacaklar.”

27 Yeşaya, İsrail için şöyle sesleniyor: 
“İsrailoğulları’nın sayısı Denizin kumu 
kadar çok olsa da, Ancak pek azı 
kurtulacak.

28 Çünkü Rab yeryüzündeki yargılama işini 
Tez yapıp bitirecek.”

29 Yeşaya’nın önceden dediği gibi: “Her Şeye 
Egemen Rab Soyumuzu sürdürecek birkaç 
kişiyi Sağ bırakmamış olsaydı, Sodom gibi 
olur, Gomora’ya benzerdik.”

ROMALILARA 11:5 Aynı şekilde, 
şimdiki dönemde de Tanrı’nın lütfuyla 
seçilmiş küçük bir topluluk vardır.

ROMALILARA 11:25 Kardeşler, 
bilgiçliğe kapılmamanız için şu sırdan 
habersiz kalmanızı istemem: İsrailliler’den 
bir bölümünün yüreği, öteki uluslardan 
kurtulacakların sayısı tamamlanıncaya dek 
duyarsız kalacaktır.

26 Sonunda bütün İsrail kurtulacaktır. 
Yazılmış olduğu gibi: “Kurtarıcı Siyon’dan* 
gelecek, Yakup’un soyundan tanrısızlığı 
uzaklaştıracak.

27 Onların günahlarını kaldıracağım zaman 
Kendileriyle yapacağım antlaşma budur.”

2 KORINTOSLULARA 3:14 
İsrailoğulları’nın zihinleri körelmişti. Bugün 
bile Eski Antlaşma okunurken zihinleri aynı 
peçeyle örtülü kalıyor. Çünkü bu peçe ancak 
Mesih aracılığıyla kalkar.

15 Ne var ki, bugün bile Musa’nın yazıları 
okunduğunda yüreklerini bir peçe örtüyor.

16 Oysa ne zaman biri Rab’be dönerse, o peçe 
kaldırılır.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #4.

A03 Chúa Cứu Thế là hậu duệ của David.
B04 Các Thuộc tính thần thánh của Chúa Cứu 

Thế.
B05 Chúa Cứu Thế được đầy ơn từ Đức Thánh 

Thần.
C01 Sự ra đời của Chúa Cứu Thế được tiên tri.

YEŞAYA 11:1 İşay’ın kütüğünden yeni 
bir filiz çıkacak, Kökünden bir fidan 
meyve verecek.

2 RAB’bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, 
Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu 
ruhu Onun üzerinde olacak.

3 RAB korkusu hoşuna gidecek. Gözüyle 
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gördüğüne göre yargılamayacak, 
Kulağıyla işittiğine göre karar 
vermeyecek.

MATTA 3:16 İsa vaftiz olur olmaz sudan 
çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa, Tanrı’nın 
Ruhu’nun güvercin gibi inip üzerine 
konduğunu gördü.

17 Göklerden gelen bir ses, “Sevgili Oğlum 
budur, O’ndan hoşnudum” dedi.

LUKA 2:52 İsa bilgelikte ve boyda 
gelişiyor, Tanrı’nın ve insanların beğenisini 
kazanıyordu.

YUHANNA 3:34 Tanrı’nın gönderdiği kişi 
Tanrı’nın sözlerini söyler. Çünkü Tanrı, 
Ruh’u ölçüyle vermez.

35 Baba Oğul’u sever; her şeyi O’na teslim 
etmiştir.

36 Oğul’a iman edenin sonsuz yaşamı vardır. 
Ama Oğul’un sözünü dinlemeyen yaşamı 
görmeyecektir. Tanrı’nın gazabı böylesinin 
üzerinde kalır.

YUHANNA 16:13 Ne var ki O, yani Gerçeğin 
Ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek. 
Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, 
yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte 
olacakları size bildirecek.

RESULLERIN 10:37 Yahya’nın vaftiz* 
çağrısından sonra Celile’den başlayarak 
bütün Yahudiye’de meydana gelen olayları, 
Tanrı’nın, Nasıralı İsa’yı nasıl Kutsal Ruh’la 
ve kudretle meshettiğini* biliyorsunuz. 
İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor, 
İblis’in baskısı altında olanların hepsini 
iyileştiriyordu. Çünkü Tanrı O’nunla 
birlikteydi.

RESULLERIN 13:21 Halk bir kral 
isteyince, Tanrı onlar için Benyamin 
oymağından Kiş oğlu Saul’u yetiştirdi. Saul 
kırk yıl krallık yaptı.

22 Tanrı, onu tahttan indirdikten sonra onlara 
kral olarak Davut’u başa geçirdi. Onunla 
ilgili şu tanıklıkta bulundu: ‘İşay oğlu 
Davut’u gönlüme uygun bir adam olarak 
gördüm, o her istediğimi yapar.’

23 Tanrı, verdiği sözü tutarak bu adamın 
soyundan İsrail’e bir Kurtarıcı, İsa’yı 
gönderdi.

1 KORINTOSLULARA 1:30 Ama siz 
Tanrı sayesinde Mesih İsa’dasınız. O bizim 
için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve 
kurtuluş oldu.

VAHIY 4:5 Tahttan şimşekler çakıyor, 
uğultular, gök gürlemeleri işitiliyordu. 
Tahtın önünde alev alev yanan yedi meşale 
vardı. Bunlar Tanrı’nın yedi ruhudur.

VAHIY 5:6 Tahtın, dört yaratığın ve 
ihtiyarların ortasında, boğazlanmış gibi 
duran bir Kuzu gördüm. Yedi boynuzu, yedi 
gözü vardı. Bunlar Tanrı’nın bütün dünyaya 
gönderilmiş yedi ruhudur.

Ayrıca bkz: Yeşaya 42:1; Yeşaya 59:21; Yeşaya 61:1; Matta 
12:25; Matta 13:54; Luka 2:40,52; Luka 3:21; Yuhanna 1:32,33; 

Efeslilere 1:17,18; 2 Timoteosa 1:7; Vahiy 3:1.

H02 Các phán quyết trong tương lai bởi Chúa 
Cứu Thế.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 11:4 Yoksulları adaletle 
yargılayacak, Yeryüzünde ezilenler için 
dürüstçe karar verecek. Dünyayı ağzının 
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değneğiyle cezalandıracak, Kötüleri 
soluğuyla öldürecek.

5 Davranışının temeli adalet ve sadakat 
olacak.

YEREMYA 23:5 “İşte Davut için doğru bir 
dal Çıkaracağım günler geliyor” diyor RAB. 
“Bu kral bilgece egemenlik sürecek, Ülkede 
adil ve doğru olanı yapacak.

6 Onun döneminde Yahuda kurtulacak, 
İsrail güvenlik içinde yaşayacak. O, ‘RAB 
doğruluğumuzdur adıyla anılacak.

2 KORINTOSLULARA 6:4 Tersine 
Tanrı’nın hizmetkârları olarak olağanüstü 
dayanmada, sıkıntı, güçlük ve elemlerde, 
dayak, hapis, karışıklık, emek, uykusuzluk 
ve açlıkta; pak yaşayışta, bilgi, sabır, iyilik, 
Kutsal Ruh ve içten sevgide; gerçeğin 
ilanında ve Tanrı’nın gücünde; sağ ve 
sol ellerimizde doğruluğun silahlarıyla, 
yücelikte ve onursuzlukta, iyi ünde ve 
kötü ünde, kendimizi her durumda örnek 
gösteriyoruz. Aldatanlar sayılıyorsak da 
dürüst kişileriz.

EFESLILERE 6:14 Böylece, belinizi 
gerçekle kuşatmış, göğsünüze doğruluk 
zırhını takmış ve ayaklarınıza esenlik 
Müjdesi’ni yayma hazırlığını giymiş olarak 
yerinizde durun.

2 SELANIKLILERE 2:8 Sonra yasa tanımaz 
adam ortaya çıkacak. Rab İsa onu ağzının 
soluğuyla öldürecek, gelişinin görkemiyle 
yok edecek.

VAHIY 1:16 Sağ elinde yedi yıldız 
vardı. Ağzından iki ağızlı keskin bir kılıç 
uzanıyordu. Yüzü bütün gücüyle parlayan 

güneş gibiydi.

VAHIY 19:11 Bundan sonra göğün açılmış 
olduğunu, beyaz bir atın orada durduğunu 
gördüm. Binicisinin adı Sadık ve Gerçek’tir. 
Adaletle yargılar, savaşır.

VAHIY 19:15 Ağzından ulusları vuracak 
keskin bir kılıç uzanıyor. Onları demir 
çomakla güdecek. Her Şeye Gücü Yeten 
Tanrı’nın ateşli gazabının şarabını üreten 
masarayı kendisi çiğneyecek.

VAHIY 20:11 Sonra büyük, beyaz bir 
taht ve tahtta oturanı gördüm. Yerle gök 
önünden kaçtılar, yok olup gittiler.

12 Tahtın önünde duran küçük büyük, ölüleri 
gördüm. Sonra kitaplar açıldı. Yaşam kitabı 
denen başka bir kitap daha açıldı. Ölüler 
kitaplarda yazılanlara bakılarak yaptıklarına 
göre yargılandı.

Ayrıca bkz: #1; #2; #5; 1 Petrus’un 4:1; Vahiy 1:12.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H10 Lời tiên tri về Vương quốc đời đời của hòa 

bình.
     
YEŞAYA 11:6 Onun döneminde kurtla 

kuzu bir arada yaşayacak, Parsla oğlak 
birlikte yatacak, Buzağı, genç aslan ve 
besili sığır yanyana duracak, Onları 
küçük bir çocuk güdecek.

7 Inekle ayı birlikte otlayacak, Yavruları 
bir arada yatacak. Aslan sığır gibi saman 
yiyecek.

8 Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde 
oynayacak, Sütten kesilmiş çocuk elini 
engerek kovuğuna sokacak.
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9 Kutsal dağımın hiçbir yerinde Kimse 
zarar vermeyecek, yok etmeyecek. 
Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa, 
Dünya da RAB’bin bilgisiyle dolacak. 
Sürgünler Geri Dönecek

HABAKKUK 2:14 Çünkü sular denizi 
nasıl dolduruyorsa, Dünya da RAB’bin 
yüceliğinin bilgisiyle dolacak.

ZEKERIYA 14:8 O gün Yeruşalim’in içinden 
diri sular akacak. Yaz kış suların yarısı Lut 
Gölü’ne, öbür yarısı Akdeniz’e akacak.

9 RAB bütün dünyanın kralı olacak. O gün 
yalnız RAB, yalnız O’nun adı kalacak.

MATTA 5:44 Ama ben size diyorum ki, 
düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için 
dua edin.

45 Öyle ki, göklerdeki Babanız’ın oğulları 
olasınız. Çünkü O, güneşini hem kötülerin 
hem iyilerin üzerine doğdurur; yağmurunu 
hem doğruların hem eğrilerin üzerine 
yağdırır.

RESULLERIN 2:44 İmanlıların tümü 
bir arada bulunuyor, her şeyi ortaklaşa 
kullanıyorlardı.

45 Mallarını mülklerini satıyor ve bunun 
parasını herkese ihtiyacına göre 
dağıtıyorlardı.

46 Her gün tapınakta toplanmaya devam 
eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek 
bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek 
yiyor ve Tanrı’yı övüyorlardı. Bütün halkın 
beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün 
yeni kurtulanları topluluğa katıyordu.

ROMALILARA 14:17 Çünkü Tanrı’nın 
Egemenliği*, yiyecek içecek sorunu değil, 

doğruluk, esenlik ve Kutsal Ruh’ta sevinçtir.

VAHIY 11:15 Yedinci melek borazanını 
çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu: 
“Dünyanın egemenliği Rabbimiz’in 
ve Mesihi’nin oldu. O sonsuzlara dek 
egemenlik sürecek.”

Ayrıca bkz: #1; #5; #6; #7; Eyüp 5:23; 1 Korintoslulara 6:9,11; 1 
Selaniklilere 5:15; Vahiy 5:9,10; Vahiy 20:2-6.

E10 Chúa Cứu Thế cũng sẽ là Chúa Cứu Thế của 
các Dân tộc ngoài Do Thái.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
     
YEŞAYA 11:10 O gün Işay’ın kökü 

ortaya çıkacak, Halklara sancak olacak, 
Uluslar ona yönelecek. Kaldığı yer 
görkemli olacak.

11 O gün Rab, Asur’dan, Mısır, Patros, 
Kûş*, Elam, Şinar, Hama ve deniz 
kıyılarından Halkının sağ kalanlarını 
kurtarmak için Ikinci kez elini 
uzatacak.

12 Uluslar için sancak kaldıracak, 
Sürgün Israilliler’i toplayacak, 
Dağılmış Yahudalılar’ı Dünyanın dört 
bucağından bir araya getirecek.

EZGILER EZGISI 5:10 Sevgilimin teni 
pembe-beyaz, ışıl ışıl yanıyor! Göze çarpıyor 
on binler arasında.

YEŞAYA 59:19 Böylece batıdan doğuya 
kadar insanlar RAB’bin adından ve 
yüceliğinden korkacak. Çünkü düşman 
azgın bir ırmak gibi geldiğinde, RAB’bin 
Ruhu onu kaçırtacak.
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YUHANNA 11:51 Bunu kendiliğinden 
söylemiyordu. O yılın başkâhini olarak 
İsa’nın, ulusun uğruna, ve yalnız ulusun 
uğruna değil, Tanrı’nın dağılmış çocuklarını 
toplayıp birleştirmek için de öleceğine 
ilişkin peygamberlikte bulunuyordu.

ROMALILARA 11:15 Çünkü onların 
reddedilmesi dünyanın Tanrı’yla 
barışmasını sağladıysa, kabul dilmeleri 
ölümden yaşama geçiş değil de nedir?

ROMALILARA 11:22 Onun için 
Tanrı’nın iyiliğini de sertliğini de gör. O, 
düşenlere karşı serttir; ama O’nun iyiliğine 
bağlı kalırsan, sana iyi davranır. Yoksa sen 
de kesilip atılırsın!

23 İmansızlıkta direnmezlerse, İsrailliler de öz 
ağaca aşılanacaklar. Çünkü Tanrı’nın onları 
eski yerlerine aşılamaya gücü vardır.

24 Eğer sen doğal yapısı yabanıl zeytin 
ağacından kesilip doğaya aykırı olarak cins 
zeytin ağacına aşılandınsa, asıl dalların 
öz zeytin ağacına aşılanacakları çok daha 
kesindir!

25 Kardeşler, bilgiçliğe kapılmamanız için 
şu sırdan habersiz kalmanızı istemem: 
İsrailliler’den bir bölümünün yüreği, 
öteki uluslardan kurtulacakların sayısı 
tamamlanıncaya dek duyarsız kalacaktır.

26 Sonunda bütün İsrail kurtulacaktır. 
Yazılmış olduğu gibi: “Kurtarıcı Siyon’dan* 
gelecek, Yakup’un soyundan tanrısızlığı 
uzaklaştıracak.

ROMALILARA 15:8 Çünkü diyorum 
ki Mesih, Tanrı’nın güvenilir olduğunu 
göstermek için Yahudiler’in hizmetkârı 
oldu. Öyle ki, atalarımıza verilen sözler 
doğrulansın ve öteki uluslar merhameti 

için Tanrı’yı yüceltsin. Yazılmış olduğu 
gibi: “Bunun için uluslar arasında sana 
şükredeceğim, Adını ilahilerle öveceğim.”

10 Yine deniyor ki, “Ey uluslar, O’nun halkıyla 
birlikte sevinin!” Ve, “Ey bütün uluslar, 
Rab’be övgüler sunun! Ey bütün halklar, 
O’nu yüceltin!”

12 Yeşaya da şöyle diyor: “İşay’ın Kökü ortaya 
çıkacak, Uluslara egemen olmak üzere 
yükselecek. Uluslar O’na umut bağlayacak.”

2 KORINTOSLULARA 3:16 Oysa ne 
zaman biri Rab’be dönerse, o peçe kaldırılır.

IBRANILERE 4:9 Böylece Tanrı halkı 
için bir Şabat Günü* rahatı kalıyor.

VAHIY 5:9 Yeni bir ezgi söylüyorlardı: 
“Tomarı almaya, Mühürlerini açmaya 
layıksın! Çünkü boğazlandın Ve kanınla 
her oymaktan, her dilden, Her halktan, her 
ulustan İnsanları Tanrı’ya satın aldın.

10 Onları Tanrımız’ın hizmetinde Bir krallık 
haline getirdin, Kâhinler* yaptın. Dünya 
üzerinde egemenlik sürecekler.”

VAHIY 22:16 “Ben İsa, kiliselerle* ilgili 
bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi 
gönderdim. Davut’un kökü ve soyu Ben’im, 
parlak sabah yıldızı Ben’im.”

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #4; #5.
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B14 Chúa Cứu Thế làm nên vinh quang của 
Chúa Cha.

E18 Chúa Cha sẽ ngụ trong con dân của Ngài.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 12:1 Israil halkı o gün, “Ya 
RAB, sana şükrederiz” diyecek, “Bize 
öfkelenmiştin ama öfken dindi, Bizi 
avuttun.

2 Tanrı kurtuluşumuzdur. O’na 
güvenecek, yılmayacağız. Çünkü RAB 
gücümüz ve ezgimizdir. O kurtardı bizi.”

3 Kurtuluş pınarlarından sevinçle su 
alacaksınız.

4 O gün diyeceksiniz ki, “RAB’be 
şükredin, O’na yakarın, Halklara 
duyurun yaptıklarını, Adının yüce 
olduğunu duyurun!

5 RAB’be ezgiler söyleyin, Çünkü 
görkemli işler yaptı. Bütün dünya bilsin 
bunu.

6 Ey Siyon halkı, sesini yükselt, sevinçle 
haykır! Çünkü aranızda bulunan 
Israil’in Kutsalı büyüktür.”

MEZMURLAR 132:13 Çünkü RAB 
Siyon’u seçti, Onu konut edinmek istedi.

14 “Sonsuza dek yaşayacağım yer budur” dedi, 
“Burada oturacağım, çünkü bunu kendim 
istedim.

YEŞAYA 66:13 Çocuğunu avutan bir anne 
gibi avutacağım sizi, Yeruşalim’de avuntu 
bulacaksınız.

YEREMYA 23:6 Onun döneminde Yahuda 
kurtulacak, İsrail güvenlik içinde yaşayacak. 
O, ‘RAB doğruluğumuzdur adıyla anılacak.

SEFANYA 3:15 RAB senin cezanı kaldırdı, 

Kovdu düşmanlarını. İsrail’in Kralı RAB 
seninle. Korkma artık kötülükten.

16 O gün Yeruşalim’e denecek ki, “Korkma, ey 
Siyon, gevşemesin ellerin.

17 Tanrın RAB, o güçlü Kurtarıcı seninle. 
Alabildiğine sevinecek senin için, Sevgisiyle 
seni yenileyecek, ezgilerle coşacak.”

ZEKERIYA 2:5 RAB, ‘Ben kendim onun 
çevresinde ateşten sur ve içindeki görkem 
olacağım’ diyor.”

YUHANNA 4:14 Oysa benim vereceğim 
sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim 
vereceğim su, içende sonsuz yaşam için 
fışkıran bir pınar olacak.”

YUHANNA 7:37 Bayramın son ve en önemli 
günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle 
dedi: “Bir kimse susamışsa bana gelsin, 
içsin.

38 Kutsal Yazı’da dendiği gibi, bana iman 
edenin ‘içinden diri su ırmakları akacaktır.’”

39 Bunu, kendisine iman edenlerin alacağı 
Ruh’la ilgili olarak söylüyordu. Ruh 
henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz 
yüceltilmemişti.

VAHIY 7:17 Çünkü tahtın ortasında olan 
Kuzu onları güdecek Ve yaşam sularının 
pınarlarına götürecek. Tanrı gözlerinden 
bütün yaşları silecek.”

VAHIY 15:3 Tanrı kulu Musa’nın ve 
Kuzu’nun ezgisini söylüyorlardı: “Her Şeye 
Gücü Yeten Rab Tanrı, Senin işlerin büyük 
ve şaşılası işlerdir. Ey ulusların kralı, Senin 
yolların doğru ve adildir. Ya Rab, senden 
kim korkmaz, Adını kim yüceltmez? Çünkü 
kutsal olan yalnız sensin. Bütün uluslar 
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gelip sana tapınacaklar. Çünkü adil işlerin 
açıkça görüldü.”

VAHIY 21:6 Bana, “Tamam!” dedi, 
“Alfa* ve Omega*, başlangıç ve son Ben’im. 
Susayana yaşam suyunun pınarından 
karşılıksız su vereceğim.

VAHIY 22:1 Melek bana Tanrı’nın ve 
Kuzu’nun tahtından çıkan billur gibi berrak 
yaşam suyu ırmağını gösterdi.

VAHIY 22:17 Ruh ve Gelin, “Gel!” diyorlar. 
İşiten, “Gel!” desin. Susayan gelsin. Dileyen, 
yaşam suyundan karşılıksız alsın.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #4.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

YEŞAYA 14:1 Çünkü RAB Yakup soyuna 
acıyacak, Israil halkını yine seçip 
Topraklarına yerleştirecek. Yabancılar 
da Yakup soyuna katılıp onlara 
bağlanacak.

2 Uluslar Israil halkını Kendi 
topraklarına götürecekler. Israil 
halkı RAB’bin verdiği topraklarda 
onları Erkek ve kadın köle olarak 
sahiplenecek. Kendisini tutsak edenleri 
tutsak edecek, Kendisini ezenlere 
egemen olacak.

3 RAB Israil halkını acıdan, sıkıntıdan Ve 
yaptığı ağır işlerden kurtardığı gün

MEZMURLAR 102:13 Kalkıp Siyon’a 
sevecenlik göstereceksin, Çünkü onu 

kayırmanın zamanıdır, beklenen zaman 
geldi.

YEŞAYA 61:5 Yabancılar sürülerinizi 
güdecek, Irgatınız, bağcınız olacaklar.

HEZEKIEL 28:24 “’İsrail halkını küçümseyen 
Çevre uluslardan hiçbiri Bir daha İsrail 
için batan bir çalı, Acıtan bir diken 
olmayacak. O zaman benim RAB olduğumu 
anlayacaklar.

ZEKERIYA 1:17 “Şunu da duyur: Her Şeye 
Egemen RAB, ‘Kentlerim yine bollukla 
dolup taşacak’ diyor, ‘Ben RAB, Siyon’u yine 
avutacağım, Yeruşalim’i yine seçeceğim.’”

LUKA 1:72 Böylece atalarımıza 
merhamet ederek Kutsal antlaşmasını 
anmış oldu.

73 Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden 
kurtaracağına Ve ömrümüz boyunca 
Kendi önünde kutsallık ve doğruluk 
içinde, Korkusuzca kendisine tapınmamızı 
sağlayacağına dair Atamız İbrahim’e ant 
içerek söz vermişti.

LUKA 2:30 Çünkü senin sağladığın, 
Bütün halkların gözü önünde hazırladığın 
kurtuluşu, Ulusları aydınlatıp Halkın İsrail’e 
yücelik kazandıracak ışığı Gözlerimle 
gördüm.”

ROMALILARA 15:27 Evet, uygun 
gördüler. Gerçekte onlara yardım borçlular. 
Uluslar, onların ruhsal bereketlerine ortak 
olduklarına göre, maddesel bereketlerle 
onlara hizmet etmeye borçlular.

VAHIY 15:3 Tanrı kulu Musa’nın ve 
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Kuzu’nun ezgisini söylüyorlardı: “Her Şeye 
Gücü Yeten Rab Tanrı, Senin işlerin büyük 
ve şaşılası işlerdir. Ey ulusların kralı, Senin 
yolların doğru ve adildir. Ya Rab, senden 
kim korkmaz, Adını kim yüceltmez? Çünkü 
kutsal olan yalnız sensin. Bütün uluslar 
gelip sana tapınacaklar. Çünkü adil işlerin 
açıkça görüldü.”

Ayrıca bkz: #2; #3; #4; Yeşaya 14:4-18; Resullerin 15:14,15,17; 
Efeslilere 2:12-14,17-19.

A03 Chúa Cứu Thế là hậu duệ của David.
E09 Sự chính trực của Chúa Cứu Thế.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 16:5 Davut soyundan biri 
sadakatle krallık yapacak. Yargılarken 
adaleti arayacak, Doğru olanı yapmakta 
tez davranacak.

LUKA 1:33 O da sonsuza dek Yakup’un 
soyu üzerinde egemenlik sürecek, 
egemenliğinin sonu gelmeyecektir.”

LUKA 1:69 Eski çağlardan beri Kutsal 
peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi, 
Kulu Davut’un soyundan Bizim için güçlü 
bir kurtarıcı çıkardı; Düşmanlarımızdan, 
Bizden nefret edenlerin hepsinin elinden 
Kurtuluşumuzu sağladı.

YUHANNA 12:48 Beni reddeden ve sözlerimi 
kabul etmeyen kişiyi yargılayacak biri 
var. O kişiyi son günde yargılayacak olan, 
söylediğim sözdür.

RESULLERIN 15:15 Peygamberlerin 
sözleri de bunu doğrulamaktadır. Yazılmış 

olduğu gibi: ‘Bundan sonra ben geri 
dönüp, Davut’un yıkık konutunu yeniden 
kuracağım. Onun yıkıntılarını yeniden 
kurup Onu tekrar ayağa kaldıracağım.

17 Öyle ki, geriye kalan insanlar, Bana ait olan 
bütün uluslar Rab’bi arasınlar. Bunları ta 
başlangıçtan bildiren Rab, İşte böyle diyor.’

Ayrıca bkz: #1; Mezmurlar 89:14.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

YEŞAYA 17:7 O gün insanlar 
kendilerini yaratana bakacaklar, gözleri 
Israil’in Kutsalı’nı görecek.

YEŞAYA 10:20 O gün İsrail’in sağ kalanları, 
Yakup’un kaçıp kurtulan torunları, 
Kendilerini yok etmek isteyene değil, 
Artık içtenlikle RAB’be, İsrail’in Kutsalı’na 
dayanacaklar.

21 Geriye kalanlar, Yakup soyundan sağ 
kalanlar, Güçlü Tanrı’ya dönecekler.

22 Ey İsrail, halkın denizin kumu kadar 
çok olsa da, Ancak pek azı dönecek*fi*. 
Tümüyle adil bir yıkım kararlaştırıldı.

HOŞEA 3:5 Sonra dönüp Tanrıları 
RAB’bi, kralları Davut’u arayacaklar. 
Son günlerde korkarak RAB’be ve O’nun 
iyiliğine yönelecekler.

MIKA 7:7 Ama ben umutla RAB’be 
bakıyor, Kurtarıcım olan Tanrı’yı 
bekliyorum. Duyacak beni Tanrım.

8 Halime sevinme, ey düşmanım! Düşsem de 
kalkarım. Karanlıkta kalsam bile RAB bana 
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ışık olur.

RESULLERIN 15:15 Peygamberlerin 
sözleri de bunu doğrulamaktadır. Yazılmış 
olduğu gibi: ‘Bundan sonra ben geri 
dönüp, Davut’un yıkık konutunu yeniden 
kuracağım. Onun yıkıntılarını yeniden 
kurup Onu tekrar ayağa kaldıracağım.

17 Öyle ki, geriye kalan insanlar, Bana ait olan 
bütün uluslar Rab’bi arasınlar. Bunları ta 
başlangıçtan bildiren Rab, İşte böyle diyor.’

1 YUHANNA’NIN 3:2 Sevgili 
kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı’nın 
çocuklarıyız, ama ne olacağımız henüz bize 
gösterilmedi. Ancak, Mesih göründüğü 
zaman O’na benzer olacağımızı biliyoruz. 
Çünkü O’nu olduğu gibi göreceğiz.

VAHIY 1:7 İşte bulutlarla geliyor! 
Her göz O’nu görecek, O’nun bedenini 
deşmiş olanlar bile. O’nun için dövünecek 
yeryüzünün bütün halkları. Evet, böyle 
olacak! Amin.

E10 Chúa Cứu Thế cũng sẽ là Chúa Cứu Thế của 
các Dân tộc ngoài Do Thái.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
 
YEŞAYA 19:23 O gün Mısır’la Asur 

arasında bir yol olacak. Asurlu Mısır’a, 
Mısırlı Asur’a gidip gelecek. Mısırlılar’la 
Asurlular birlikte tapınacaklar.

24 O gün Mısır ve Asur’un yanısıra Israil 
üçüncü ülke olacak. Dünya bu üçü 
sayesinde kutsanacak.

25 Her Şeye Egemen RAB, “Halkım Mısır, 
ellerimin işi Asur ve mirasım Israil 

kutsansın” diyerek dünyayı kutsayacak.

YEŞAYA 66:12 Çünkü RAB diyor ki, “Bakın, 
esenliği bir ırmak gibi, Ulusların servetini 
taşkın bir ırmak gibi ona akıtacağım. 
Ondan beslenecek, kucakta taşınacak, 
Dizleri üzerinde sallanacaksınız.

ZEKERIYA 2:11 O gün birçok ulus RAB’be 
bağlanacak, O’nun halkı olacak. O zaman 
RAB aranızda yaşayacak, siz de beni 
Her Şeye Egemen RAB’bin gönderdiğini 
anlayacaksınız.

ZEKERIYA 10:11 Sıkıntı denizinden 
geçecekler, Denizin dalgaları yatışacak, 
Nil’in bütün derinlikleri kuruyacak. Asur’un 
gururu alaşağı edilecek, Mısır’ın krallık 
asası elinden alınacak.

ZEKERIYA 14:18 Mısırlılar bunlara katılıp 
Yeruşalim’e gitmezlerse, RAB onları 
da Çardak Bayramı’nı kutlamak için 
Yeruşalim’e gitmeyen bütün ulusların 
başına getirdiği aynı belayla cezalandıracak.

LUKA 2:30 Çünkü senin sağladığın, 
Bütün halkların gözü önünde hazırladığın 
kurtuluşu, Ulusları aydınlatıp Halkın İsrail’e 
yücelik kazandıracak ışığı Gözlerimle 
gördüm.”

ROMALILARA 3:29 Yoksa Tanrı yalnız 
Yahudiler’in Tanrısı mı? Öteki ulusların da 
Tanrısı değil mi? Elbet öteki ulusların da 
Tanrısı’dır.

ROMALILARA 9:24 Yalnız Yahudiler 
arasından değil, öteki uluslar arasından da 
çağırdığı bu insanlar biziz.
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25 Tanrı Hoşea Kitabı’nda şöyle diyor: “Halkım 
olmayana halkım, Sevgili olmayana sevgili 
diyeceğim.”

ROMALILARA 10:11 Kutsal Yazı, “O’na 
iman eden utandırılmayacak” diyor.

12 Çünkü Yahudi Grek* ayrımı yoktur, 
aynı Rab hepsinin Rabbi’dir. Kendisine 
yakaranların tümüne eliaçıktır.

13 “Rab’be yakaran herkes kurtulacak.”

EFESLILERE 2:18 O’nun aracılığıyla 
hepimiz tek Ruh’ta Baba’nın huzuruna 
çıkabiliriz.

19 Böylece artık yabancı ve garip değil, 
kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı’nın ev 
halkısınız.

20 Elçilerle peygamberlerden oluşan temel 
üzerine inşa edildiniz. Köşe taşı Mesih 
İsa’nın kendisidir.

21 Bütün yapı Rab’be ait kutsal bir tapınak 
olmak üzere O’nda kenetlenip yükseliyor.

22 Siz de Ruh aracılığıyla Tanrı’nın konutu 
olmak üzere hep birlikte Mesih’te inşa 
ediliyorsunuz.

Ayrıca bkz: #1; #4; #5; Yasa’nın Tekrar 32:43; Yeşaya 19:16-22; 
Yeşaya 49:6; Romalılara 15:8; Efeslilere 3:6-8; 1 Petrus’un 2:10.

B07 Sự toàn năng của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 22:22 Davut’un evinin 
anahtarını ona teslim edeceğim. 
Açtığını kimse kapayamayacak, 
Kapadığını kimse açamayacak.

MATTA 16:18 Ben de sana şunu 
söyleyeyim, sen Petrus’sun ve ben kilisemi* 
bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler 

diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek.
19 Göklerin Egemenliği’nin anahtarlarını 

sana vereceğim. Yeryüzünde bağlayacağın 
her şey göklerde de bağlanmış olacak; 
yeryüzünde çözeceğin her şey göklerde de 
çözülmüş olacak.”

MATTA 18:18 “Size doğrusunu söyleyeyim, 
yeryüzünde bağlayacağınız her şey gökte de 
bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğiniz 
her şey gökte de çözülmüş olacak.

19 Yine size şunu söyleyeyim, yeryüzünde 
aranızdan iki kişi, dileyecekleri herhangi 
bir şey için anlaşırlarsa, göklerdeki Babam 
dileklerini yerine getirir.

VAHIY 1:18 Diri Olan Ben’im. 
Ölmüştüm, ama işte sonsuzluklar boyunca 
diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının 
anahtarları bendedir.

VAHIY 3:7 “Filadelfya’daki kilisenin* 
meleğine yaz. Kutsal ve gerçek olan, 
Davut’un anahtarına sahip olan, açtığını 
kimsenin kapayamadığı, kapadığını 
kimsenin açamadığı kişi şöyle diyor:

E10 Chúa Cứu Thế cũng sẽ là Chúa Cứu Thế của 
các Dân tộc ngoài Do Thái.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 24:13 Çünkü zeytinler 
dökülsün diye dövülen ağaç nasılsa, 
Bağbozumundan artakalan üzümler 
nasılsa, Dünyadaki bütün uluslar da 
öyle olacak.

14 Sağ kalanlar seslerini yükseltip Sevinç 
çığlıkları atacak, Batıda yaşayanlar 
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RAB’bin büyüklüğü karşısında 
Hayranlıkla bağıracak.

15 Onun için, doğuda yaşayanlar RAB’bi 
yüceltin, Deniz kıyısındakiler, Israil’in 
Tanrısı RAB’bin adını yüceltin.

16 Dünyanın en uzak köşelerinden ezgiler 
işitiyoruz: “Doğru Olan’a övgüler 
olsun!” Ama ben, “Bittim, bittim! Vay 
halime!” dedim, “Hainler hainliklerini 
sürdürüyor. Evet, hainler sürekli hainlik 
ediyorlar.”

YEŞAYA 12:5 RAB’be ezgiler söyleyin, 
Çünkü görkemli işler yaptı. Bütün dünya 
bilsin bunu.

6 Ey Siyon halkı, sesini yükselt, sevinçle 
haykır! Çünkü aranızda bulunan İsrail’in 
Kutsalı büyüktür.”

YEŞAYA 42:10 Ey denizlere açılanlar ve 
denizlerdeki her şey, Kıyılar ve kıyı halkları, 
RAB’be yeni bir ilahi söyleyin, Dünyanın 
dört bucağından O’nu ezgilerle övün.

11 Bozkır ve bozkırdaki kentler, Kedar 
köylerinde yaşayan halk Sesini yükseltsin. 
Sela’da oturanlar sevinçle haykırsın, 
Bağırsın dağların doruklarından.

12 Hepsi RAB’bi onurlandırsın, Kıyı halkları 
O’nu övsün.

RESULLERIN 13:47 Çünkü Rab bize 
şöyle buyurmuştur: ‘Yeryüzünün dört 
bucağına kurtuluş götürmen için Seni 
uluslara ışık yaptım.’”

1 PETRUS’UN 1:7 Böylelikle 
içtenliği kanıtlanan imanınız, İsa Mesih 
göründüğünde size övgü, yücelik, onur 
kazandıracak. İmanınız, ateşle arıtıldığı 
halde yok olup giden altından daha 

değerlidir.

1 PETRUS’UN 4:12 Sevgili 
kardeşlerim, sınanmanız için size 
giydirilen ateşten gömleği, size garip bir şey 
oluyormuş gibi yadırgamayın.

13 Tersine, Mesih’in acılarına ortak olduğunuz 
oranda sevinin ki, Mesih’in görkemi 
göründüğünde de sevinçle coşasınız.

14 Mesih’in adından ötürü hakarete 
uğrarsanız, ne mutlu size! Çünkü Tanrı’nın 
yüce Ruhu üzerinizde bulunuyor.

VAHIY 15:2 Ateşle karışık camdan deniz 
gibi bir şey gördüm. Canavara, heykeline 
ve adını simgeleyen sayıya karşı zafer 
kazananlar, ellerinde Tanrı’nın verdiği 
lirlerle cam denizin üzerinde durmuşlardı.

3 Tanrı kulu Musa’nın ve Kuzu’nun ezgisini 
söylüyorlardı: “Her Şeye Gücü Yeten Rab 
Tanrı, Senin işlerin büyük ve şaşılası 
işlerdir. Ey ulusların kralı, Senin yolların 
doğru ve adildir. Ya Rab, senden kim 
korkmaz, Adını kim yüceltmez? Çünkü 
kutsal olan yalnız sensin. Bütün uluslar 
gelip sana tapınacaklar. Çünkü adil işlerin 
açıkça görüldü.”

4 Tanrı kulu Musa’nın ve Kuzu’nun ezgisini 
söylüyorlardı: “Her Şeye Gücü Yeten Rab 
Tanrı, Senin işlerin büyük ve şaşılası 
işlerdir. Ey ulusların kralı, Senin yolların 
doğru ve adildir. Ya Rab, senden kim 
korkmaz, Adını kim yüceltmez? Çünkü 
kutsal olan yalnız sensin. Bütün uluslar 
gelip sana tapınacaklar. Çünkü adil işlerin 
açıkça görüldü.”

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #4.
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H02 Các phán quyết trong tương lai bởi Chúa 
Cứu Thế.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 24:18 Dehşet haberinden 
kaçan çukura düşecek, Çukurdan çıkan 
tuzağa yakalanacak. Göklerin kapakları 
açılacak, Dünyanın temelleri sarsılacak.

19 Yeryüzü büsbütün çatlayıp yarılacak, 
Sarsıldıkça sarsılacak.

20 Dünya sarhoş gibi yalpalayacak, Bir 
kulübe gibi sallanacak, Isyanlarının 
ağırlığı altında çökecek Ve bir daha 
kalkamayacak.

21 O gün RAB yukarıda, gökteki güçleri 
Ve aşağıda, yeryüzündeki kralları 
cezalandıracak.

22 Zindana tıkılan tutsaklar gibi Cezaevine 
kapatılacak Ve uzun süre sonra 
cezalandırılacaklar.

23 Ayın yüzü kızaracak, güneş utanacak. 
Çünkü Her Şeye Egemen RAB Siyon 
Dağı’nda, Yeruşalim’de krallık edecek. 
Halkın ileri gelenleri O’nun yüceliğini 
görecek.

ZEKERIYA 14:4 O gün O’nun ayakları 
Yeruşalim’in doğusundaki Zeytin Dağı’nın 
üzerinde duracak. Zeytin Dağı doğuya ve 
batıya doğru ortadan yarılıp çok büyük bir 
vadi oluşturacak. Dağın yarısı kuzeye, öbür 
yarısı güneye çekilecek.

MATTA 24:29 “O günlerin sıkıntısından 
hemen sonra, ‘Güneş kararacak, Ay ışık 
vermez olacak, Yıldızlar gökten düşecek, 
Göksel güçler sarsılacak.’

IBRANILERE 12:22 Oysa sizler Siyon* 
Dağı’na, yaşayan Tanrı’nın kenti olan göksel 

Yeruşalim’e, bir bayram şenliği içindeki 
onbinlerce meleğe, adları göklerde yazılmış 
ilk doğanların topluluğuna yaklaştınız. 
Herkesin yargıcı olan Tanrı’ya, yetkinliğe 
erdirilmiş doğru kişilerin ruhlarına, yeni 
antlaşmanın aracısı olan İsa’ya ve Habil’in 
kanından daha üstün bir anlam taşıyan 
serpmelik kana yaklaştınız.

VAHIY 6:12 Kuzu altıncı mührü açınca, 
büyük bir deprem olduğunu gördüm. 
Güneş keçi kılından yapılmış siyah bir çul 
gibi karardı. Ay baştan aşağı kan rengine 
döndü.

VAHIY 6:14 Gökyüzü dürülen bir 
tomar gibi ortadan kalktı. Her dağ, her ada 
yerinden sökülüp alındı.

15 Dünya kralları, büyükleri, komutanları, 
zenginleri, güçlüleri, özgürü kölesi herkes 
mağaralara, dağlardaki kayaların arasına 
gizlendiler.

16 Dağlara, kayalara, “Üzerimize düşün!” 
dediler, “Tahtta oturanın yüzünden ve 
Kuzu’nun gazabından saklayın bizi!

17 Çünkü onların gazabının büyük günü geldi. 
Buna kim dayanabilir?”

Ayrıca bkz: #1; #2; #5; #6; Mezmurlar 149:6-9; Yeşaya 4:1,2; 
Yeşaya 5:30; Yeşaya 13:9-11; Markos 13:24,26-37; Luka 21:25-

34,36; Vahiy 18:9.
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D09 Chúa Cứu Thế sẽ là Đấng Cứu thế.
E11 Chúa Cứu Thế sẽ ban sự sống đời đời.
H01 Sự trở lại của Chúa Cứu Thế được tiên 

đoán.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H05 Vinh quang trước mắt và sức mạnh của 

Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 25:6 Her Şeye Egemen RAB bu 
dağda Bütün uluslara yağlı yemeklerin 
Ve dinlendirilmiş seçkin şarapların 
sunulduğu Zengin bir şölen verecek.

7 Bütün halkların üzerindeki örtüyü, 
Bütün ulusların üzerine örülmüş olan 
örtüyü Bu dağda kaldıracak.

8 Ölümü sonsuza dek yutacak. Egemen 
RAB bütün yüzlerden gözyaşlarını 
silecek. Halkının utancını bütün 
yeryüzünden kaldıracak. Çünkü RAB 
böyle diyor.

9 O gün diyecekler ki, “Işte Tanrımız 
budur; O’na umut bağlamıştık, bizi 
kurtardı, RAB O’dur, O’na umut 
bağlamıştık, O’nun kurtarışıyla sevinip 
coşalım.”

10 RAB’bin eli bu dağın üzerinde kalacak, 
Ama Moav gübre çukurundaki saman 
gibi Kendi yerinde çiğnenecek.

11 Oracıkta yüzmek isteyen biri gibi 
ellerini uzatacak, Ama kurnazlığına 
karşın RAB onun gururunu kıracak.

12 RAB surlarındaki yüksek burçları 
Devirip yıkacak, yerle bir edecek.

YEREMYA 33:10 “RAB şöyle diyor: ‘Bu 
kent viran olmuş, insansız, hayvansız 
kalmış diyorsunuz. Ne var ki, terk edilmiş, 
insansız, hayvansız Yahuda kentlerinde, 
Yeruşalim sokaklarında sevinç ve neşe 
sesi, gelin güvey sesi, RAB’bin Tapınağı’na 

şükran sunuları getirenlerin sesi yine 
duyulacak: ‘Her Şeye Egemen RAB’be 
şükredin, Çünkü O iyidir, Sevgisi sonsuza 
dek kalıcıdır. Çünkü ülkeyi eski gönencine 
kavuşturacağım diyor RAB.

MATTA 8:11 Size şunu söyleyeyim, 
doğudan ve batıdan birçok insan gelecek, 
Göklerin Egemenliği’nde İbrahim’le, 
İshak’la ve Yakup’la birlikte sofraya 
oturacaklar.

MATTA 26:29 Size şunu söyleyeyim, 
Babam’ın egemenliğinde sizinle birlikte 
tazesini içeceğim o güne dek, asmanın bu 
ürününden bir daha içmeyeceğim.”

MATTA 28:5 Melek kadınlara şöyle 
seslendi: “Korkmayın! Çarmıha gerilen 
İsa’yı aradığınızı biliyorum.

6 O burada yok; söylemiş olduğu gibi dirildi. 
Gelin, O’nun yattığı yeri görün.

1 KORINTOSLULARA 15:26 Ortadan 
kaldırılacak son düşman ölümdür.

1 KORINTOSLULARA 15:54 
Çürüyen ve ölümlü beden çürümezliği ve 
ölümsüzlüğü giyinince, “Ölüm yok edildi, 
zafer kazanıldı!” diye yazılmış olan söz 
yerine gelecektir.

55 “Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin 
nerede?”

56 Ölümün dikeni günahtır. Günah ise gücünü 
Kutsal Yasa’dan alır.

57 Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere 
ulaştıran Tanrı’ya şükürler olsun!

2 KORINTOSLULARA 3:13 
Yüzündeki parlaklığın giderek söndüğünü 
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İsrailoğulları görmesin diye yüzünü peçeyle 
örten Musa gibi değiliz.

14 İsrailoğulları’nın zihinleri körelmişti. Bugün 
bile Eski Antlaşma okunurken zihinleri aynı 
peçeyle örtülü kalıyor. Çünkü bu peçe ancak 
Mesih aracılığıyla kalkar.

15 Ne var ki, bugün bile Musa’nın yazıları 
okunduğunda yüreklerini bir peçe örtüyor.

16 Oysa ne zaman biri Rab’be dönerse, o peçe 
kaldırılır.

17 Rab Ruh’tur, Rab’bin Ruhu neredeyse orada 
özgürlük vardır.

18 Ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rab’bin 
yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle 
O’na benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. 
Bu da Ruh olan Rab sayesinde oluyor.

2 TIMOTEOSA 1:9 Tanrı bizi 
yaptıklarımıza göre değil, kendi amacına 
ve lütfuna göre kurtarıp kutsal bir 
yaşama çağırdı. Bu lütuf bize zamanın 
başlangıcından önce Mesih İsa’da 
bağışlanmış, şimdi de O’nun gelişiyle açığa 
çıkarılmıştır. Kurtarıcımız Mesih İsa ölümü 
etkisiz kılmış, yaşamı ve ölümsüzlüğü 
Müjde aracılığıyla ışığa çıkarmıştır.

IBRANILERE 2:14 Bu çocuklar etten 
ve kandan oldukları için İsa, ölüm gücüne 
sahip olanı, yani İblis’i, ölüm aracılığıyla 
etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan 
yapısını aldı.

15 Bunu, ölüm korkusu yüzünden yaşamları 
boyunca köle olanların hepsini özgür 
kılmak için yaptı.

VAHIY 7:15 Bunun için, “Tanrı’nın tahtı 
önünde duruyor, Tapınağında gece gündüz 
O’na tapınıyorlar. Tahtta oturan, çadırını 
onların üzerine gerecek.

16 Artık acıkmayacak, Artık susamayacaklar. 
Ne güneş ne kavurucu sıcak Çarpacak 
onları.

17 Çünkü tahtın ortasında olan Kuzu onları 
güdecek Ve yaşam sularının pınarlarına 
götürecek. Tanrı gözlerinden bütün yaşları 
silecek.”

VAHIY 19:7 Sevinelim, coşalım! O’nu 
yüceltelim! Çünkü Kuzu’nun düğünü 
başlıyor, Gelini hazırlandı.

8 Giymesi için ona temiz ve parlak İnce keten 
giysiler verildi.” İnce keten kutsalların adil 
işlerini simgeler.

9 Sonra melek bana, “Yaz!” dedi. “Ne mutlu 
Kuzu’nun düğün şölenine çağrılmış 
olanlara!” Ardından ekledi: “Bunlar gerçek 
sözlerdir, Tanrı’nın sözleridir.”

VAHIY 21:3 Tahttan yükselen gür bir 
sesin şöyle dediğini işittim: “İşte, Tanrı’nın 
konutu insanların arasındadır. Tanrı onların 
arasında yaşayacak. Onlar O’nun halkı 
olacaklar, Tanrı’nın kendisi de onların 
arasında bulunacak.

4 Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. 
Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne 
ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki 
düzen ortadan kalktı.”

Ayrıca bkz: #1; #2; #5; Yeşaya 61:10,11; Yeremya 25:10; Yoel 2:16; 
Matta 22:1-14; Matta 25:1-13; Matta 27:51,52; Yuhanna 3:29; 

Yuhanna 11:25,26; Efeslilere 3:5,6; İbranilere 12:22,25,26; Vahiy 
1:7,17,18; Vahiy 20:14.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 26:1 O gün Yahuda’da şu ilahi 
söylenecek: Güçlü bir kentimiz var. 
Çünkü Tanrı’nın kurtarışı Kente sur ve 
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duvar gibidir.
2 Açın kentin kapılarını, Sadık kalan 

doğru ulus içeri girsin.
3 Sana güvendiği için Düşüncelerinde 

sarsılmaz olanı Tam bir esenlik içinde 
korursun.

4 RAB’be sonsuza dek güvenin, Çünkü 
RAB, evet RAB sonsuza dek kalıcı 
kayadır.

YEŞAYA 9:6 Çünkü bize bir çocuk 
doğacak, Bize bir oğul verilecek. Yönetim 
onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika 
Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik 
Önderi olacak.

7 Davut’un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik 
sürecek. Egemenliğinin ve esenliğinin 
büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini 
adaletle, doğrulukla kuracak Ve sonsuza 
dek sürdürecek. Her Şeye Egemen RAB’bin 
gayreti bunu sağlayacak.

YEŞAYA 57:19 Dudaklardan övgü sözleri 
döktüreceğim. Uzaktakine de yakındakine 
de Tam esenlik olsun” diyor RAB, “Hepsini 
iyileştireceğim.”

20 Ama kötüler çalkalanan deniz gibidir, O 
deniz ki, rahat duramaz, suları çamur ve 
pislik savurur.

21 “Kötülere esenlik yoktur” diyor Tanrım.

YUHANNA 14:27 Size esenlik bırakıyorum, 
size kendi esenliğimi veriyorum. Ben 
size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. 
Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.

RESULLERIN 2:46 Her gün tapınakta 
toplanmaya devam eden imanlılar, kendi 
evlerinde de ekmek bölüp içten bir 
sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı’yı 

övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini 
kazanmışlardı. Rab de her gün yeni 
kurtulanları topluluğa katıyordu.

ROMALILARA 5:1 Böylece imanla 
aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih 
sayesinde Tanrı’yla barışmış oluyoruz.

EFESLILERE 2:14 Çünkü Mesih’in 
kendisi barışımızdır. Kutsal Yasa’yı*, 
buyrukları ve kurallarıyla birlikte etkisiz 
kılarak iki topluluğu birleştirdi, aradaki 
engel duvarını, yani düşmanlığı kendi 
bedeninde yıktı. Amacı bu iki topluluktan 
kendisinde yeni bir insan yaratarak esenliği 
sağlamak, düşmanlığı çarmıhta öldürmek 
ve çarmıh aracılığıyla bir bedende iki 
topluluğu Tanrı’yla barıştırmaktı.

Ayrıca bkz: #1; #2; #4; #7; Yasa’nın Tekrar 32:4,15; 1 Samuel 
2:2; Mezmurlar 18:1; Mezmurlar 106:5; Yeşaya 50:10; Yeremya 

17:7,8; Filipililere 4:7; 1 Petrus’un 2:9.

H02 Các phán quyết trong tương lai bởi Chúa 
Cứu Thế.

YEŞAYA 26:19 Ama senin ölülerin 
yaşayacak, Bedenleri dirilecek. Ey sizler, 
toprak altında yatanlar, Uyanın, ezgiler 
söyleyin. Çünkü senin çiyin sabah 
çiyine benzer, Toprak ölülerini yaşama 
kavuşturacak.

20 Haydi halkım, iç odalarınıza girip 
Ardınızdan kapılarınızı kapatın, 
RAB’bin öfkesi geçene dek kısa süre 
gizlenin.

21 Çünkü dünyada yaşayanları Suçlarından 
ötürü cezalandırmak için RAB 
bulunduğu yerden geliyor. Dünya 
üzerine dökülen kanı açığa vuracak, 
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Öldürülenleri artık saklamayacak.

MEZMURLAR 71:20 Sen ki, bana birçok 
kötü sıkıntı gösterdin, Bana yeniden yaşam 
verecek, Beni toprağın derinliklerinden 
çıkaracaksın.

YEŞAYA 25:8 Ölümü sonsuza dek 
yutacak. Egemen RAB bütün yüzlerden 
gözyaşlarını silecek. Halkının utancını 
bütün yeryüzünden kaldıracak. Çünkü RAB 
böyle diyor.

DANIEL 12:2 Yeryüzü toprağında 
uyuyanların birçoğu uyanacak: Kimisi 
sonsuz yaşama, kimisi utanca ve sonsuz 
iğrençliğe gönderilecek.

YUHANNA 5:28 Buna şaşmayın. Mezarda 
olanların hepsinin O’nun sesini işitecekleri 
saat geliyor.

29 Ve onlar mezarlarından çıkacaklar. İyilik 
yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış 
olanlar yargılanmak üzere dirilecekler.”

YUHANNA 11:25 İsa ona, “Diriliş ve yaşam 
Ben’im” dedi. “Bana iman eden kişi ölse de 
yaşayacaktır.

26 Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. 
Buna iman ediyor musun?”

RESULLERIN 24:15 Aynı bu adamların 
kabul ettiği gibi, hem doğru kişilerin hem 
doğru olmayanların ölümden dirileceğine 
dair Tanrı’ya umut bağladım.

1 SELANIKLILERE 4:14 İsa’nın ölüp 
dirildiğine inanıyoruz. Aynı şekilde Tanrı, 
İsa’ya bağlı olarak gözlerini yaşama kapamış 
olanları da O’nunla birlikte geri getirecektir.

15 Rab’bin sözüne dayanarak size diyoruz 
ki, biz yaşamakta olanlar, Rab’bin 
gelişinde hayatta olanlar, gözlerini yaşama 
kapayanların önüne asla geçmeyeceğiz.

VAHIY 20:5 İlk diriliş budur. Ölülerin 
geri kalanı bin yıl tamamlanmadan 
dirilmedi.

6 İlk dirilişe dahil olanlar mutlu ve kutsaldır. 
İkinci ölümün bunların üzerinde yetkisi 
yoktur. Onlar Tanrı’nın ve Mesih’in 
kâhinleri* olacak, O’nunla birlikte bin yıl 
egemenlik sürecekler.

VAHIY 20:12 Tahtın önünde duran küçük 
büyük, ölüleri gördüm. Sonra kitaplar 
açıldı. Yaşam kitabı denen başka bir kitap 
daha açıldı. Ölüler kitaplarda yazılanlara 
bakılarak yaptıklarına göre yargılandı.

13 Deniz kendisinde olan ölüleri, ölüm ve 
ölüler diyarı da kendilerinde olan ölüleri 
teslim ettiler. Her biri yaptıklarına göre 
yargılandı.

Ayrıca bkz: #5; #6; Hezekiel 37:1-14.

H02 Các phán quyết trong tương lai bởi Chúa 
Cứu Thế.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

YEŞAYA 27:1 O gün RAB Livyatan’ı*, o 
kaçan yılanı, Evet Livyatan’ı, o kıvrıla 
kıvrıla giden yılanı Acımasız, kocaman, 
güçlü kılıcıyla cezalandıracak, 
Denizdeki canavarı öldürecek.

2 O gün RAB, “Sevdiğim bağ için ezgiler 
söyleyin” diyecek,
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3 “Ben RAB, bağın koruyucusuyum, Onu 
sürekli sularım. Kimse zarar vermesin 
diye Gece gündüz beklerim.

6 Yakup soyu gelecekte kök salacak, Israil 
filizlenip çiçeklenecek, Yeryüzünü 
meyvesiyle dolduracak.

12 Ey Israiloğulları, o gün RAB gürül gürül 
akan Fırat ile Mısır Vadisi arasında 
harman döver gibi, sizi birer birer 
toplayacak.

13 Evet, o gün büyük bir boru çalınacak; 
Asur’da yitenlerle Mısır’a sürgün 
edilenler gelip kutsal dağda, 
Yeruşalim’de RAB’be tapınacaklar.

YEŞAYA 4:2 O gün RAB’bin dalı, İsrail 
halkından sağ kalanların güzelliği ve 
görkemi olacak; ülkenin meyvesi de onların 
kıvancı ve övüncü olacak.

LUKA 3:8 Bundan böyle tövbeye 
yaraşır meyveler verin! Kendi kendinize, 
‘Biz İbrahim’in soyundanız’ demeye 
kalkmayın. Ben size şunu söyleyeyim: Tanrı, 
İbrahim’e şu taşlardan da çocuk yaratabilir.

YUHANNA 10:27 Koyunlarım sesimi işitir. 
Ben onları tanırım, onlar da beni izler.

28 Onlara sonsuz yaşam veririm; asla 
mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse 
elimden kapamaz.

29 Onları bana veren Babam her şeyden 
üstündür. Onları Baba’nın elinden kapmaya 
kimsenin gücü yetmez.

30 Ben ve Baba biriz.”

YUHANNA 15:5 Ben asmayım, siz 
çubuklarsınız. Bende kalan ve benim 

kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. 
Bensiz hiçbir şey yapamazsınız.

YUHANNA 15:8 Babam çok meyve 
vermenizle yüceltilir. Böylelikle 
öğrencilerim olursunuz.

YUHANNA 15:16 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.

VAHIY 20:2 Melek ejderhayı -İblis ya da 
Şeytan denen o eski yılanı- yakalayıp bin yıl 
için bağladı.

VAHIY 20:7 Bin yıl tamamlanınca Şeytan 
atıldığı zindandan serbest bırakılacak.

VAHIY 20:10 Onları saptıran İblis ise 
canavarla sahte peygamberin de içinde 
bulunduğu ateş ve kükürt gölüne atıldı. 
Gece gündüz, sonsuzlara dek işkence 
çekeceklerdir.

VAHIY 22:2 Kentin anayolunun 
ortasında akan ırmağın iki yanında on iki 
çeşit meyve üreten ve her ay meyvesini 
veren yaşam ağacı bulunuyordu. Ağacın 
yaprakları uluslara şifa vermek içindir.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; Yeşaya 5:1-7; Yeşaya 26:1; Yeşaya 46:4; 
Matta 21:28-46; Koloselilere 1:5,6.

E01 Các loại chức vụ của Chúa Cứu Thế.
     
YEŞAYA 28:15 Şöyle diyorsunuz: 

“Ölümle antlaşma yaptık, ölüler 
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diyarıyla uyuştuk; öyle ki, büyük 
bela ülkeden geçerken bize zarar 
vermeyecek. Çünkü yalanları kendimize 
sığınak yaptık, hilenin ardına 
gizlendik.”

16 Bu yüzden Egemen RAB diyor ki, “Işte 
Siyon’a sağlam temel olarak bir taş, 
denenmiş bir taş, değerli bir köşe 
taşı yerleştiriyorum. Ona güvenen 
yenilmeyecek.

MEZMURLAR 118:22 Yapıcıların 
reddettiği taş, Köşenin baş taşı oldu.

MATTA 21:42 İsa onlara şunu sordu: 
“Kutsal Yazılar’da şu sözleri hiç okumadınız 
mı? ‘Yapıcıların reddettiği taş, İşte köşenin 
baş taşı oldu. Rab’bin işidir bu, Gözümüzde 
harika bir iş!’

RESULLERIN 4:11 İsa,’Siz yapıcılar 
tarafından hiçe sayılan, Ama köşenin baş 
taşı durumuna gelen taş’tır.

12 Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu 
göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi 
kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.”

ROMALILARA 9:31 Aklanmak için 
Yasa’nın ardından giden İsrail ise Yasa’yı 
yerine getiremedi.

32 Neden? Çünkü imanla değil, iyi işlerle 
olurmuş gibi aklanmaya çalıştılar ve 
“sürçme taşı”nda sürçtüler.

33 Yazılmış olduğu gibi: “İşte, Siyon’a* 
bir sürçme taşı, Bir tökezleme 
kayası koyuyorum. O’na iman eden 
utandırılmayacak.”

1 KORINTOSLULARA 3:11 Çünkü 
hiç kimse atılan temelden, yani İsa 

Mesih’ten başka bir temel atamaz.

EFESLILERE 2:17 O gelip hem 
uzakta olan sizlere hem de yakındakilere 
esenliği müjdeledi.

18 O’nun aracılığıyla hepimiz tek Ruh’ta 
Baba’nın huzuruna çıkabiliriz.

19 Böylece artık yabancı ve garip değil, 
kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı’nın ev 
halkısınız.

20 Elçilerle peygamberlerden oluşan temel 
üzerine inşa edildiniz. Köşe taşı Mesih 
İsa’nın kendisidir.

21 Bütün yapı Rab’be ait kutsal bir tapınak 
olmak üzere O’nda kenetlenip yükseliyor.

22 Siz de Ruh aracılığıyla Tanrı’nın konutu 
olmak üzere hep birlikte Mesih’te inşa 
ediliyorsunuz.

1 PETRUS’UN 2:4 İnsanlarca 
reddedilmiş, ama Tanrı’ya göre seçkin ve 
değerli olan diri taşa, Rab’be gelin.

5 O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın 
yapımında kullansın. Böylelikle, İsa Mesih 
aracılığıyla Tanrı’nın beğenisini kazanan 
ruhsal kurbanlar sunmak üzere kutsal bir 
kâhinler* topluluğu olursunuz.

6 Çünkü Kutsal Yazı’da şöyle deniyor: “İşte, 
Siyon’a* bir taş, Seçkin, değerli bir köşe 
taşı koyuyorum. O’na iman eden hiç 
utandırılmayacak.”

7 İman eden sizler için bu taş değerlidir. Ama 
imansızlar için, “Yapıcıların reddettiği taş 
Köşenin baş taşı,” “Sürçme taşı ve tökezleme 
kayası oldu.” İmansızlar Tanrı’nın sözünü 
dinlemedikleri için sürçerler. Zaten 
sürçmek üzere belirlenmişlerdir.

Ayrıca bkz: Yaratılış 49:24; Yeşaya 8:14; Hoşea 2:19-21; 
Zekeriya 3:9; Markos 12:10; Luka 20:17,18.
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F03 Chúa Cứu Thế sẽ bị từ chối.

YEŞAYA 29:10 Çünkü RAB size 
uyuşukluk ruhu verdi; Gözlerinizi 
mühürledi, ey peygamberler, Başlarınızı 
örttü, ey biliciler*.

13 Rab diyor ki, “Bu halk bana yaklaşıp 
Ağızlarıyla, dudaklarıyla beni sayar, 
Ama yürekleri benden uzak. Benden 
korkmaları da Insanlardan öğrendikleri 
buyrukların sonucudur.

14 Onun için ben de bu halkın arasında 
yine bir harika, Evet, şaşılacak bir şey 
yapacağım. Bilgelerin bilgeliği yok 
olacak, Akıllının aklı duracak.”

MEZMURLAR 69:22 Önlerindeki sofra 
tuzak olsun onlara, Yandaşları için kapan 
olsun!

HEZEKIEL 33:32 Sen onlar için güzel sesle 
sevgi ezgileri okuyan, iyi çalgı çalan biri 
gibisin. Sözlerini dinliyor, ama dediklerini 
yapmıyorlar.

33 “Bütün bunlar gerçekleşince -ki 
gerçekleşecek- aralarında bir peygamber 
bulunduğunu anlayacaklar.”

MATTA 15:7 Ey ikiyüzlüler! Yeşaya’nın 
sizinle ilgili şu peygamberlik sözü ne kadar 
yerindedir: ‘Bu halk dudaklarıyla beni sayar, 
Ama yürekleri benden uzak.

9 Bana boşuna taparlar. Çünkü öğrettikleri, 
sadece insan buyruklarıdır.’”

MARKOS 4:11 O da onlara şöyle dedi: 
“Tanrı’nın Egemenliği’nin sırrı sizlere 
açıklandı, ama dışarıda olanlara her şey 
benzetmelerle anlatılır.

12 Öyle ki, ‘Bakıp bakıp görmesinler, 

Duyup duyup anlamasınlar da, Dönüp 
bağışlanmasınlar.’”

MARKOS 7:6 İsa onları şöyle yanıtladı: 
“Yeşaya’nın siz ikiyüzlülerle ilgili 
peygamberlik sözü ne kadar yerindedir! 
Yazmış olduğu gibi, ‘Bu halk, dudaklarıyla 
beni sayar, Ama yürekleri benden uzak.

7 Bana boşuna taparlar. Çünkü öğrettikleri, 
sadece insan buyruklarıdır.’

8 Siz Tanrı buyruğunu bir yana bırakmış, 
insan töresine uyuyorsunuz.”

RESULLERIN 28:26 Ruh dedi ki, ‘Bu 
halka gidip şunu söyle: Duyacak duyacak, 
ama hiç anlamayacaksınız, Bakacak 
bakacak, ama hiç görmeyeceksiniz.

27 Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı, 
Kulakları ağırlaştı. Gözlerini de kapadılar. 
Öyle ki, gözleri görmesin, Kulakları 
duymasın, yürekleri anlamasın, Ve 
bana dönmesinler. Dönselerdi, onları 
iyileştirirdim.’

ROMALILARA 11:7 Sonuç ne? İsrail 
aradığına kavuşamadı, seçilmiş olanlar ise 
kavuştular. Geriye kalanlarınsa yürekleri 
nasırlaştırıldı.

8 Yazılmış olduğu gibi: “Tanrı onlara 
uyuşukluk ruhu verdi; Bugüne dek 
görmeyen gözler, duymayan kulaklar verdi.”

9 Davut da şöyle diyor: “Sofraları onlara 
tuzak, Kapan, tökez ve ceza olsun.

10 Gözleri kararsın, göremesinler. Bellerini 
hep iki büklüm et!”

Ayrıca bkz: Yeşaya 6:9,10; Yeşaya 30:10; Yeşaya 35:5; Yeşaya 
44:18; Yeremya 12:2; Hezekiel 33:31; Mika 3:6; Matta 15:2-6; 

Markos 7:1,2; 2 Korintoslulara 4:4; 2 Selaniklilere 2:9-12.
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E05 Những điều kỳ diệu của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 29:18 O gün sağırlar kitabın 
sözlerini işitecek, Körler koyu 
karanlıkta görecek.

MATTA 11:5 Körlerin gözleri açılıyor, 
kötürümler yürüyor, cüzamlılar temiz 
kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve 
Müjde yoksullara duyuruluyor.

MATTA 13:14 “Böylece Yeşaya’nın 
peygamberlik sözü onlar için gerçekleşmiş 
oldu: ‘Duyacak duyacak, ama hiç 
anlamayacaksınız, Bakacak bakacak, ama 
hiç görmeyeceksiniz!

15 Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı, 
Kulakları ağırlaştı. Gözlerini kapadılar. Öyle 
ki, gözleri görmesin, Kulakları duymasın, 
yürekleri anlamasın Ve bana dönmesinler. 
Dönselerdi, onları iyileştirirdim.’

16 “Ama ne mutlu size ki, gözleriniz görüyor, 
kulaklarınız işitiyor!

LUKA 4:18 “Rab’bin Ruhu üzerimdedir. 
Çünkü O beni yoksullara Müjde’yi 
iletmek için meshetti*. Tutsaklara serbest 
bırakılacaklarını, Körlere gözlerinin 
açılacağını duyurmak için, Ezilenleri 
özgürlüğe kavuşturmak Ve Rab’bin lütuf 
yılını ilan etmek için Beni gönderdi.”

LUKA 7:22 Sonra Yahya’nın 
öğrencilerine şöyle karşılık verdi: “Gidin, 
görüp işittiklerinizi Yahya’ya bildirin. 
Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler 
yürüyor, cüzamlılar temiz kılınıyor, sağırlar 
işitiyor, ölüler diriliyor ve Müjde yoksullara 
duyuruluyor.

RESULLERIN 26:17 Seni kendi 
halkının ve öteki ulusların elinden 
kurtaracağım. Seni, ulusların gözlerini 
açmak ve onları karanlıktan ışığa, Şeytan’ın 
hükümranlığından Tanrı’ya döndürmek için 
gönderiyorum. Öyle ki, bana iman ederek 
günahlarının affına kavuşsunlar ve kutsal 
kılınanların arasında yer alsınlar.’

2 KORINTOSLULARA 3:14 
İsrailoğulları’nın zihinleri körelmişti. Bugün 
bile Eski Antlaşma okunurken zihinleri aynı 
peçeyle örtülü kalıyor. Çünkü bu peçe ancak 
Mesih aracılığıyla kalkar.

15 Ne var ki, bugün bile Musa’nın yazıları 
okunduğunda yüreklerini bir peçe örtüyor.

16 Oysa ne zaman biri Rab’be dönerse, o peçe 
kaldırılır.

17 Rab Ruh’tur, Rab’bin Ruhu neredeyse orada 
özgürlük vardır.

18 Ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rab’bin 
yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle 
O’na benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. 
Bu da Ruh olan Rab sayesinde oluyor.

EFESLILERE 1:17 Rabbimiz İsa 
Mesih’in Tanrısı, yüce Baba, kendisini 
tanımanız için size bilgelik ve vahiy ruhunu 
versin diye dua ediyorum.

18 O’nun çağrısından doğan umudu, kutsallara 
verdiği mirasın yüce zenginliğini ve iman 
eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın 
büyüklüğünü anlamanız için, yüreklerinizin 
gözleri aydınlansın diye dua ediyorum. 
Bu kudret, Tanrı’nın, Mesih’i ölümden 
diriltirken ve göksel yerlerde sağında 
oturturken O’nda sergilediği üstün güçle 
aynı etkinliktedir.

YAKUB’UN 1:21 Bunun için, her türlü 
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pisliği ve her tarafa yayılmış olan kötülüğü 
üstünüzden sıyırıp atarak, içinize ekilmiş, 
canlarınızı kurtaracak güçte olan sözü 
alçakgönüllülükle kabul edin.

VAHIY 3:18 Zengin olmak için benden 
ateşte arıtılmış altın, giyinip çıplaklığının 
ayıbını örtmek için beyaz giysiler, görmek 
için gözlerine sürmek üzere merhem satın 
almanı salık veriyorum.

Ayrıca bkz: Yasa’nın Tekrar 29:4; Mezmurlar 12:5; Yeşaya 
29:10-12,16; Yeşaya 42:16-19; Markos 7:37; 2 Korintoslulara 

4:2-6; 1 Petrus’un 2:9.

B17 Sự dịu dàng và điểm yếu của Chúa Cứu 
Thế.

B24 Chúa Cha và Chúa Cứu Thế ban hạnh phúc 
và niềm vui tới những người công chính và 
các tín đồ.

YEŞAYA 29:19 Düşkünlerin RAB’de 
buldukları sevinç artacak, Yoksullar 
Israil’in Kutsalı sayesinde coşacak.

LEVILILER 23:40 İlk gün meyve 
ağaçlarının güzel meyvelerini, hurma 
dallarını, sık yapraklı ağaç dallarını, vadi 
kavaklarını toplayıp Tanrınız RAB’bin 
önünde yedi gün şenlik yapacaksınız.

YASA’NIN TEKRAR 16:11 Tanrınız RAB’bin 
adını yerleştirmek için seçeceği yerde, 
O’nun önünde, siz, oğullarınız, kızlarınız, 
erkek ve kadın köleleriniz, kentlerinizde 
yaşayan Levililer, aranızdaki yabancılar, 
öksüzler, dullar hep birlikte sevineceksiniz.

MEZMURLAR 5:11 Sevinsin sana 
sığınan herkes, Sevinç çığlıkları atsın 

sürekli, Kanat ger üzerlerine; Sevinçle 
coşsun adını sevenler sende.

MEZMURLAR 32:11 Ey doğru insanlar, 
sevinç kaynağınız RAB olsun, coşun; 
Ey yüreği temiz olanlar, Hepiniz sevinç 
çığlıkları atın!

MEZMURLAR 64:10 Doğru insan 
RAB’de sevinç bulacak, O’na sığınacak, 
Bütün temiz yürekliler O’nu övecek.

MEZMURLAR 68:3 Ancak doğrular 
sevinsin, Bayram etsinler Tanrı’nın önünde, 
Neşeyle coşsunlar.

MEZMURLAR 107:30 Rahatlayınca 
sevindiler, Diledikleri limana götürdü RAB 
onları.

MEZMURLAR 118:24 Bugün RAB’bin 
yarattığı gündür, Onun için sevinip coşalım!

MEZMURLAR 149:2 İsrail Yaratıcısı’nda 
sevinç bulsun, Siyon halkı Kralları’yla 
coşsun!

EZGILER EZGISI 1:4 Al götür beni, 
haydi koşalım! Kral beni odasına götürsün. 
[Kızın Arkadaşları] Seninle coşup seviniriz, 
Aşkını şaraptan çok överiz. [Kız] Ne kadar 
haklılar seni sevmekte!

YEŞAYA 9:3 Ya RAB, ulusu çoğaltacak, 
sevincini artıracaksın. Ekin biçenlerin 
neşelendiği, Ganimet paylaşanların coştuğu 
gibi, Onlar da sevinecek senin önünde.

YEŞAYA 25:9 O gün diyecekler ki, “İşte 
Tanrımız budur; O’na umut bağlamıştık, 
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bizi kurtardı, RAB O’dur, O’na umut 
bağlamıştık, O’nun kurtarışıyla sevinip 
coşalım.”

YEREMYA 31:12 Siyon’un yüksek tepelerine 
gelip Sevinçle haykıracaklar. RAB’bin 
verdiği iyilikler karşısında -Tahıl, yeni 
şarap, zeytinyağı, Davar ve sığır yavruları 
karşısında- Yüzleri sevinçle parlayacak. 
Sulanmış bahçe gibi olacak, Bir daha 
solmayacaklar.

13 O zaman erden kızlar, genç yaşlı erkekler 
Hep birlikte oynayıp sevinecek. Yaslarını 
coşkuya çevirecek, Üzüntülerini avutup 
onları sevindireceğim.

HABAKKUK 3:18 Ben yine RAB 
sayesinde sevineceğim, Kurtuluşumun 
Tanrısı sayesinde sevinçten coşacağım.

ZEKERIYA 2:10 RAB, “Ey Siyon kızı*, 
sevinçle bağır! Çünkü aranızda yaşamaya 
geliyorum” diyor.

MATTA 5:3 “Ne mutlu ruhta yoksul 
olanlara! Çünkü Göklerin Egemenliği 
onlarındır.

MATTA 5:5 Ne mutlu yumuşak huylu 
olanlara! Çünkü onlar yeryüzünü miras 
alacaklar.

MATTA 11:29 Boyunduruğumu yüklenin, 
benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak 
huylu, alçakgönüllüyüm. Böylece canlarınız 
rahata kavuşur.

LUKA 1:14 Sevinip coşacaksın. 
Birçokları da onun doğumuna sevinecek.

LUKA 2:10 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*.

YUHANNA 3:29 Gelin kiminse, güvey 
odur. Ama güveyin yanında duran ve 
onu dinleyen dostu onun sesini işitince 
çok sevinir. İşte benim sevincim böylece 
tamamlandı.

YUHANNA 16:22 Bunun gibi, siz de şimdi 
kederleniyorsunuz, ama sizi yine göreceğim. 
O zaman yürekten sevineceksiniz. 
Sevincinizi kimse sizden alamaz.

YUHANNA 20:20 Bunu söyledikten 
sonra onlara ellerini ve böğrünü gösterdi. 
Öğrenciler Rab’bi görünce sevindiler.

RESULLERIN 5:41 Elçiler İsa’nın adı 
uğruna hakarete layık görüldükleri için 
Yüksek Kurul’un huzurundan sevinç içinde 
ayrıldılar.

RESULLERIN 13:48 Öteki uluslardan 
olanlar bunu işitince sevindiler ve Rab’bin 
sözünü yücelttiler. Sonsuz yaşam için 
belirlenmiş olanların hepsi iman etti.

RESULLERIN 13:52 Öğrenciler ise 
sevinç ve Kutsal Ruh’la doluydu.

FILIPILILERE 2:17 Kanım imanınızın 
sunusu ve hizmeti üzerine adak şarabı 
gibi dökülecek olsa da seviniyor, hepinizin 
sevincine katılıyorum.

18 Aynı şekilde siz de sevinin ve benim 
sevincime katılın.
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FILIPILILERE 4:4 Rab’de her zaman 
sevinin; yine söylüyorum, sevinin!

1 SELANIKLILERE 3:9 Tanrımız’ın 
önünde sizden ötürü büyük sevinç 
duymaktayız. Buna karşılık Tanrımız’a sizin 
için yeterince nasıl şükredebiliriz?

1 PETRUS’UN 4:13 Tersine, Mesih’in 
acılarına ortak olduğunuz oranda sevinin 
ki, Mesih’in görkemi göründüğünde de 
sevinçle coşasınız.

1 YUHANNA’NIN 1:4 Bunları size, 
sevincimiz tam olsun diye yazıyoruz.

Ayrıca bkz: Çölde Sayım 10:10; Yasa’nın Tekrar 12:7,12,18; 
Yasa’nın Tekrar 14:26; Yasa’nın Tekrar 16:14; Yasa’nın Tekrar 

26:11; Yasa’nın Tekrar 27:7; 1 Samuel 2:1; 1. Krallar 1:39,40; 
1. Tarihler 15:16; 2. Tarihler 29:30; 2. Tarihler 30:23,26; 

Nehemya 8:9,11,16; Nehemya 12:43,44; Ester 9:22; Mezmurlar 
2:11; Mezmurlar 9:2,14; Mezmurlar 13:5; Mezmurlar 

14:7; Mezmurlar 16:9,11; Mezmurlar 28:7; Mezmurlar 
31:7; Mezmurlar 32:7; Mezmurlar 33:1,3,21; Mezmurlar 
34:2; Mezmurlar 35:9,27; Mezmurlar 40:16; Mezmurlar 
43:4; Mezmurlar 45:8,15; Mezmurlar 48:11; Mezmurlar 

51:8,12,14; Mezmurlar 53:6; Mezmurlar 59:16; Mezmurlar 
63:5,7,11; Mezmurlar 66:6; Mezmurlar 67:4; Mezmurlar 

69:32; Mezmurlar 70:4; Mezmurlar 81:1; Mezmurlar 89:16; 
Mezmurlar 90:14,15; Mezmurlar 92:4; Mezmurlar 95:1; 
Mezmurlar 96:11,12; Mezmurlar 97:1,8,11,12; Mezmurlar 
98:4; Mezmurlar 100:2; Mezmurlar 104:34; Mezmurlar 

105:3,43; Mezmurlar 106:5; Mezmurlar 107:42; Mezmurlar 
119:14,62,74,111; Mezmurlar 122:1; Mezmurlar 126:3; Mezmurlar 
149:5; Süleyman’ın Özdeyişleri 10:28; Süleyman’ın Özdeyişleri 

15:15; Yeşaya 9:3; Yeşaya 12:3,6; Yeşaya 24:14; Yeşaya 30:29; 
Yeşaya 35:1,2,10; Yeşaya 41:16; Yeşaya 44:23; Yeşaya 51:5,13; 

Yeşaya 54:1; Yeşaya 55:12; Yeşaya 56:7; Yeşaya 60:15; Yeşaya 
61:1,7,10; Yeşaya 62:5; Yeşaya 65:18,19; Yeşaya 66:2,10,14; 

Yeremya 15:16; Yeremya 33:9,10; Yeremya 49:25; Yoel 2:21,23; 
Sefanya 3:14,17; Zekeriya 8:19; Zekeriya 9:9; Zekeriya 10:7; 

Matta 2:10; Matta 5:12; Matta 13:44; Luka 1:46,58; Luka 6:23; 
Luka 10:17,20; Luka 15:7,23,32; Luka 19:6,37; Luka 24:41,52; 

Yuhanna 4:36; Yuhanna 8:56; Yuhanna 14:28; Yuhanna 15:11; 
Yuhanna 16:20,24; Yuhanna 17:13; Resullerin 2:26,28,46; 

Resullerin 8:8,39; Resullerin 11:23; Resullerin 14:17; Resullerin 
15:3,31; Resullerin 16:34; Resullerin 20:24; Romalılara 12:12,15; 
Romalılara 14:17; Romalılara 15:10,13; 1 Korintoslulara 12:26; 2 
Korintoslulara 1:24; 2 Korintoslulara 2:3; 2 Korintoslulara 7:4; 

2 Korintoslulara 8:2; Galatyalılara 5:22; Filipililere 1:4,18,25; 
Filipililere 2:2,29; Filipililere 3:1; Filipililere 4:1; Koloselilere 

1:11; 1 Selaniklilere 1:6; 1 Selaniklilere 2:20; 1 Selaniklilere 3:9; 
2 Timoteosa 1:4; İbranilere 10:34; 1 Petrus’un 1:6,8; Yuhanna 

1:12,4; Vahiy 14:3; Vahiy 19:7.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 29:22 Bundan dolayı, Ibrahim’i 
kurtarmış olan RAB Yakup soyuna diyor 
ki, “Yakup soyu artık utanmayacak, 
Yüzleri korkudan sararmayacak.

23 Elimin yapıtı olan çocuklarını 
Aralarında gördüklerinde Adımı kutsal 
sayacaklar; Evet, Yakup’un Kutsalı’nı 
kutsal sayacak, Israil’in Tanrısı’ndan 
korkacaklar.

24 Yoldan sapmış olanlar kavrayışa, 
Yakınıp duranlar bilgiye kavuşacak.”

RESULLERIN 2:37 Bu sözleri 
duyanlar, yüreklerine hançer saplanmış gibi 
oldular. Petrus ve öbür elçilere, “Kardeşler, 
ne yapmalıyız?” diye sordular.

EFESLILERE 2:10 Çünkü biz 
Tanrı’nın yapıtıyız, O’nun önceden 
hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih 
İsa’da yaratıldık.

1 TIMOTEOSA 1:13 Bir zamanlar O’na 
küfreden, zalim ve küstah biri olduğum 
halde bana merhamet edildi. Çünkü ne 
yaptıysam bilgisizlikten ve imansızlıktan 
yaptım.

Ayrıca bkz: #1; #2; #4; Yeşaya 5:16; Yeşaya 8:13; Matta 
5:9; Luka 15:17-19; Yuhanna 6:45; 2 Korintoslulara 4:2-6; 

Galatyalılara 5:22,23; 1 Petrus’un 2:9.
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D09 Chúa Cứu Thế sẽ là Đấng Cứu thế.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 30:18 “Yine de RAB size 
lütfetmeyi özlemle bekliyor, Size 
merhamet göstermek için harekete 
geçiyor. Çünkü RAB adil Tanrı’dır. Ne 
mutlu O’nu özlemle bekleyenlere!”

19 “Ey Yeruşalim’de oturan Siyon halkı, 
Artık ağlamayacaksın! Feryat ettiğinde 
Rab sana nasıl da lütfedecek! Feryadını 
duyar duymaz seni yanıtlayacak.

20 Rab ekmeği sıkıntıyla, Suyu cefayla 
verse de, Öğretmeniniz artık 
gizlenmeyecek, Gözünüzle göreceksiniz 
onu.

YEŞAYA 30:21-25 
YEŞAYA 30:26 RAB halkının kırıklarını 

sardığı, Vuruşuyla açtığı yaraları 
iyileştirdiği gün, Ay güneş gibi 
parlayacak, Güneş yedi kat, yedi günün 
toplam parlaklığı kadar parlak olacak.”

YEŞAYA 30:27-28 
YEŞAYA 30:29 Ama sizler bayram 

gecesini kutlar gibi Ezgiler 
söyleyeceksiniz. RAB’bin dağına, 
Israil’in Kayası’na Kaval eşliğinde 
çıktığınız gibi Içten sevineceksiniz.

YEŞAYA 30:30-33

ROMALILARA 11:25 Kardeşler, 
bilgiçliğe kapılmamanız için şu sırdan 
habersiz kalmanızı istemem: İsrailliler’den 
bir bölümünün yüreği, öteki uluslardan 
kurtulacakların sayısı tamamlanıncaya dek 
duyarsız kalacaktır.

26 Sonunda bütün İsrail kurtulacaktır. 
Yazılmış olduğu gibi: “Kurtarıcı Siyon’dan* 
gelecek, Yakup’un soyundan tanrısızlığı 
uzaklaştıracak.

27 Onların günahlarını kaldıracağım zaman 
Kendileriyle yapacağım antlaşma budur.”

IBRANILERE 8:10 ‘O günlerden 
sonra İsrail halkıyla Yapacağım antlaşma 
şudur’ diyor Rab, ‘Yasalarımı zihinlerine 
işleyeceğim, Yüreklerine yazacağım. Ben 
onların Tanrısı olacağım, Onlar da benim 
halkım olacak.

VAHIY 11:15 Yedinci melek borazanını 
çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu: 
“Dünyanın egemenliği Rabbimiz’in 
ve Mesihi’nin oldu. O sonsuzlara dek 
egemenlik sürecek.”

Ayrıca bkz: #1; #2; #5.

E08 Công lý của Chúa Cứu Thế.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 32:1 Işte kral doğrulukla 
krallık yapacak, Önderler adaletle 
yönetecek.

2 Her biri rüzgara karşı bir sığınak, 
Fırtınaya karşı bir barınak, çölde 
akarsu, Çorak yerde gölge salan Büyük 
bir kaya gibi olacak.

YEŞAYA 32:3,4

YEŞAYA 9:6 Çünkü bize bir çocuk 
doğacak, Bize bir oğul verilecek. Yönetim 
onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika 
Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik 
Önderi olacak.

7 Davut’un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik 
sürecek. Egemenliğinin ve esenliğinin 
büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini 
adaletle, doğrulukla kuracak Ve sonsuza 
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dek sürdürecek. Her Şeye Egemen RAB’bin 
gayreti bunu sağlayacak.

MATTA 5:6 Ne mutlu doğruluğa acıkıp 
susayanlara! Çünkü onlar doyurulacaklar.

MATTA 11:28 “Ey bütün yorgunlar ve 
yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat 
veririm.

YUHANNA 4:14 Oysa benim vereceğim 
sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim 
vereceğim su, içende sonsuz yaşam için 
fışkıran bir pınar olacak.”

Ayrıca bkz: #1; #2; Yeşaya 7:14; Mika 5:4,5.

G04 Chúa Cứu Thế sẽ ban Thánh Linh của Ngài.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 32:15 Ta ki yukarıdan üzerimize 
ruh dökülene dek; O zaman çöl meyve 
bahçesine, Meyve bahçesi ormana 
dönecek.

16 O zaman adalet çöle dek yayılacak, 
Doğruluk meyve bahçesinde yurt 
bulacak.

17 Doğruluğun ürünü esenlik, Sonucu, 
sürekli huzur ve güven olacaktır.

18 Halkım esenlik dolu evlerde, Güvenli ve 
rahat yerlerde yaşayacak.

YEŞAYA 44:3 “’Susamış toprağı sulayacak, 
Kurumuş toprakta dereler akıtacağım. 
Çocuklarının üzerine Ruhum’u dökecek, 
Soyunu kutsayacağım.

YUHANNA 7:37 Bayramın son ve en önemli 
günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle 

dedi: “Bir kimse susamışsa bana gelsin, 
içsin.

38 Kutsal Yazı’da dendiği gibi, bana iman 
edenin ‘içinden diri su ırmakları akacaktır.’”

39 Bunu, kendisine iman edenlerin alacağı 
Ruh’la ilgili olarak söylüyordu. Ruh 
henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz 
yüceltilmemişti.

RESULLERIN 2:16 Bu gördüğünüz, 
Peygamber Yoel aracılığıyla önceden 
bildirilen olaydır: ‘Son günlerde, diyor 
Tanrı, Bütün insanların üzerine Ruhum’u 
dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız 
peygamberlikte bulunacaklar. Gençleriniz 
görümler, Yaşlılarınız düşler görecek.

18 O günler kadın erkek Kullarımın 
üzerine Ruhum’u dökeceğim, Onlar da 
peygamberlik edecekler.

RESULLERIN 2:33 O, Tanrı’nın 
sağına yüceltilmiş, vaat edilen Kutsal 
Ruh’u Baba’dan almış ve şimdi gördüğünüz 
ve işittiğiniz gibi, bu Ruh’u üzerimize 
dökmüştür.

GALATYALILARA 5:22 Ruh’un ürünüyse 
sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, 
iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve 
özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan 
yasa yoktur.

2 KORINTOSLULARA 3:7 Ölümle 
sonuçlanan hizmet, yani taş üzerine 
harf harf kazılan yasa yücelik içinde 
geldiyse öyle ki, İsrailoğulları geçici olan 
parlaklığından ötürü Musa’nın yüzüne 
bakamadılar- Ruh’a dayalı hizmetin yücelik 
içinde olacağı daha kesin değil mi?
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TITUSA 3:4 Ama Kurtarıcımız Tanrı 
iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça 
göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla 
yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi 
merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla 
ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla 
üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh’un 
yenilemesiyle yaptı.

Ayrıca bkz: #1; #2; #5; Süleyman’ın Özdeyişleri 1:23; 
Mezmurlar 104:30; Luka 24:49.

B18 Sự thiêng liêng, vẻ đẹp và vinh quang của 
Chúa Cứu Thế.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.
     
YEŞAYA 33:17 Kralı bütün güzelliğiyle 

görecek, Uçsuz bucaksız ülkeyi 
seyredeceksin.

YEŞAYA 33:18-19
YEŞAYA 33:20 Bayramlarımızın kenti 

olan Siyon’a bak! Yeruşalim’i bir 
esenlik yurdu, Kazıkları asla yerinden 
sökülmeyen, Gergi ipleri hiç kopmayan, 
Sarsılmaz bir çadır olarak görecek 
gözlerin.

21 Heybetli RAB orada bizden yana olacak. 
Orası geniş ırmakların, çayların yeri 
olacak. Bunların üzerinden ne kürekli 
tekneler, Ne de büyük gemiler geçecek.

22 Çünkü yargıcımız RAB’dir; Yasamızı 
koyan RAB’dir, Kralımız RAB’dir, bizi O 
kurtaracak.

23 Senin gemilerinin halatları gevşedi, 
Direklerinin dibini pekiştirmediler, 
Yelkenleri açmadılar. O zaman büyük 
ganimet paylaşılacak, Topallar bile 

yağmaya katılacak.
24 Siyon’da oturan hiç kimse “Hastayım” 

demeyecek, Orada yaşayan halkın suçu 
bağışlanacak.

YEREMYA 31:33 “Ama o günlerden sonra 
İsrail halkıyla Yapacağım antlaşma şudur” 
diyor RAB, “Yasamı içlerine yerleştirecek, 
Yüreklerine yazacağım. Ben onların Tanrısı 
olacağım, Onlar da benim halkım olacak.

MATTA 17:2 Onların gözü önünde İsa’nın 
görünümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı, 
giysileri ışık gibi bembeyaz oldu.

MATTA 21:5 “Siyon* kızına deyin ki, ‘İşte, 
alçakgönüllü Kralın, Eşeğe, evet sıpaya, 
Eşek yavrusuna binmiş Sana geliyor.’”

LUKA 1:33 O da sonsuza dek Yakup’un 
soyu üzerinde egemenlik sürecek, 
egemenliğinin sonu gelmeyecektir.”

YUHANNA 1:14 Söz, insan olup aramızda 
yaşadı. O’nun yüceliğini Baba’dan gelen, 
lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un 
yüceliğini gördük.

YUHANNA 17:24 Baba, bana verdiklerinin 
de bulunduğum yerde benimle birlikte 
olmalarını ve benim yüceliğimi, bana 
verdiğin yüceliği görmelerini istiyorum. 
Çünkü dünyanın kuruluşundan önce sen 
beni sevdin.

YUHANNA 18:37 Pilatus, “Demek sen bir 
kralsın, öyle mi?” dedi. İsa, “Kral olduğumu 
sen söylüyorsun” karşılığını verdi. “Ben 
gerçeğe tanıklık etmek için doğdum, bunun 
için dünyaya geldim. Gerçekten yana olan 
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herkes benim sesimi işitir.”

RESULLERIN 10:42 Tanrı tarafından 
ölülerle dirilerin Yargıcı olarak atanan 
kişinin kendisi olduğunu halka 
duyurmamızı, buna tanıklık etmemizi 
buyurdu.

1 KORINTOSLULARA 
15:24 Bundan sonra Mesih her yönetimi, 
her hükümranlığı, her gücü ortadan 
kaldırıp egemenliği Baba Tanrı’ya teslim 
ettiği zaman son gelmiş olacak.

25 Çünkü Tanrı bütün düşmanlarını ayakları 
altına serinceye dek O’nun egemenlik 
sürmesi gerekir.

1 TIMOTEOSA 6:13 Her şeye yaşam 
veren Tanrı’nın ve Pontius Pilatus önünde 
yüce inanca tanıklık etmiş olan Mesih 
İsa’nın huzurunda sana buyuruyorum: 
Rabbimiz İsa Mesih’in gelişine dek Tanrı 
buyruğunu lekesiz ve kusursuz olarak koru.

15 Mübarek ve tek Hükümdar, kralların Kralı, 
rablerin Rabbi, ölümsüzlüğün tek sahibi, 
yaklaşılmaz ışıkta yaşayan, hiçbir insanın 
görmediği ve göremeyeceği Tanrı, Mesih’i 
belirlenen zamanda ortaya çıkaracaktır. 
Onur ve kudret sonsuza dek O’nun olsun! 
Amin.

1 YUHANNA’NIN 3:2 Sevgili 
kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı’nın 
çocuklarıyız, ama ne olacağımız henüz bize 
gösterilmedi. Ancak, Mesih göründüğü 
zaman O’na benzer olacağımızı biliyoruz. 
Çünkü O’nu olduğu gibi göreceğiz.

VAHIY 11:15 Yedinci melek borazanını 
çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu: 

“Dünyanın egemenliği Rabbimiz’in 
ve Mesihi’nin oldu. O sonsuzlara dek 
egemenlik sürecek.”

VAHIY 15:3 Tanrı kulu Musa’nın ve 
Kuzu’nun ezgisini söylüyorlardı: “Her Şeye 
Gücü Yeten Rab Tanrı, Senin işlerin büyük 
ve şaşılası işlerdir. Ey ulusların kralı, Senin 
yolların doğru ve adildir. Ya Rab, senden 
kim korkmaz, Adını kim yüceltmez? Çünkü 
kutsal olan yalnız sensin. Bütün uluslar 
gelip sana tapınacaklar. Çünkü adil işlerin 
açıkça görüldü.”

VAHIY 17:14 Kuzu’ya karşı savaşacaklar, 
ama Kuzu onları yenecek. Çünkü Kuzu, 
rablerin Rabbi, kralların Kralı’dır. O’nunla 
birlikte olanlar, çağrılmış, seçilmiş ve O’na 
sadık kalmış olanlardır.”

Ayrıca bkz: #1; #2; #5; #6; #7; Mezmurlar 45:2; Ezgiler Ezgisi 
5:10; Yeşaya 32:1,2; Zekeriya 9:17.

E05 Những điều kỳ diệu của Chúa Cứu Thế.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

YEŞAYA 35:1 Çöl ve kurak toprak 
sevinecek, Bozkır coşup çiğdem gibi 
çiçeklenecek.

2 Her yanı çiçeklenip sevinçle coşacak, 
Sevincini haykıracak. Lübnan’ın 
yüceliği, Karmel ve Şaron’un görkemi 
ona verilecek. Insanlar RAB’bin 
yüceliğini, Tanrımız’ın görkemini 
görecek.

3 Gevşek elleri güçlendirin, Pekiştirin 
çözülen dizleri.
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4 Yüreği kaygılı olanlara, “Güçlü olun, 
korkmayın” deyin, “Işte Tanrınız 
geliyor! Öç almaya, karşılık vermeye 
geliyor. Sizi O kurtaracak.”

5 O zaman körlerin gözleri, Sağırların 
kulakları açılacak;

6 Topallar geyik gibi sıçrayacak, Sevinçle 
haykıracak dilsizlerin dili. Çünkü 
çölde sular fışkıracak, Irmaklar akacak 
bozkırda.

7 Kızgın kum havuza, Susuz toprak 
pınara dönüşecek. Çakalların yattığı 
yerlerde Kamış, saz ve ot bitecek.

8 Orada bir yol, bir anayol olacak, “Kutsal 
yol” diye anılacak, Murdar* kişiler 
geçemeyecek oradan. O yol kurtulmuş 
olanların yoludur. O yolda yürüyenler, 
bön kişiler de olsa yoldan sapmayacak.

9 Aslan olmayacak orada, Yırtıcı 
hayvan o yola çıkmayacak; Orada 
bulunmayacaklar. Ancak kurtulmuş 
olanlar yürüyecek o yolda.

10 RAB’bin kurtardıkları dönecek, 
Sevinçle haykırarak Siyon’a varacaklar. 
Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak. 
Onların olacak coşku ve sevinç, Üzüntü 
ve inilti kaçacak.

MATTA 11:2 Tutukevinde bulunan 
Yahya, Mesih’in yaptığı işleri duyunca, O’na 
gönderdiği öğrencileri aracılığıyla şunu 
sordu: “Gelecek Olan sen misin, yoksa 
başkasını mı bekleyelim?”

5 Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler 
yürüyor, cüzamlılar temiz kılınıyor, sağırlar 
işitiyor, ölüler diriliyor ve Müjde yoksullara 
duyuruluyor.

6 Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne 
mutlu!”

MATTA 12:22 Daha sonra İsa’ya kör 
ve dilsiz bir cinli getirdiler. İsa adamı 
iyileştirdi. Adam konuşmaya, görmeye 
başladı.

23 Bütün kalabalık şaşırıp kaldı. “Bu, Davut’un 
Oğlu* olabilir mi?” diye soruyorlardı.

LUKA 4:18 “Rab’bin Ruhu üzerimdedir. 
Çünkü O beni yoksullara Müjde’yi 
iletmek için meshetti*. Tutsaklara serbest 
bırakılacaklarını, Körlere gözlerinin 
açılacağını duyurmak için, Ezilenleri 
özgürlüğe kavuşturmak Ve Rab’bin lütuf 
yılını ilan etmek için Beni gönderdi.”

YUHANNA 9:39 İsa, “Görmeyenler görsün, 
görenler kör olsun diye yargıçlık etmek 
üzere bu dünyaya geldim” dedi.

YUHANNA 10:28 Onlara sonsuz yaşam 
veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç 
kimse elimden kapamaz.

29 Onları bana veren Babam her şeyden 
üstündür. Onları Baba’nın elinden kapmaya 
kimsenin gücü yetmez.

30 Ben ve Baba biriz.”

YUHANNA 14:6 İsa, “Yol, gerçek ve yaşam 
Ben’im” dedi. “Benim aracılığım olmadan 
Baba’ya kimse gelemez.

VAHIY 21:4 Onların gözlerinden bütün 
yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık 
ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. 
Çünkü önceki düzen ortadan kalktı.”

VAHIY 22:14 “Kaftanlarını yıkayan, 
böylelikle yaşam ağacından yemeye hak 
kazanarak kapılardan geçip kente girenlere 
ne mutlu!
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Ayrıca bkz: #1; #2; #5; #7; Mezmurlar 146:8; Yeşaya 29:18; 
Yeşaya 32:3,4; Yeşaya 42:7,16; Yeşaya 43:8; Yeşaya 44:3,4; 

Matta 9:27-33; Matta 15:29-31; Matta 20:30-34; Matta 21:14; 
Markos 7:32-35; Markos 8:22-25; Yuhanna 4:14; Yuhanna 5:2-9; 

Yuhanna 7:38; Yuhanna 9:1-7; Resullerin 9:17,18; Resullerin 
14:8-10; Resullerin 26:17.

C02 Người Tiền Nhiệm của Chúa Cứu Thế được 
công bố.

E26 Sự nghiệp cứu chuộc của Chúa Cứu Thế.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 40:1 “Avutun halkımı” diyor 
Tanrınız, “Avutun!

2 Yeruşalim halkına dokunaklı sözler 
söyleyin. Angaryanın bittiğini, 
Suçlarının cezasını ödediklerini, 
Günahlarının cezasını RAB’bin elinden 
Iki katıyla aldıklarını ilan edin.”

3 Şöyle haykırıyor bir ses: “Çölde RAB’bin 
yolunu hazırlayın, Bozkırda Tanrımız 
için düz bir yol açın.

4 Her vadi yükseltilecek, Her dağ, her 
tepe alçaltılacak. Böylelikle engebeler 
düzleştirilecek, Sarp yerler ovaya 
dönüştürülecek.

5 O zaman RAB’bin yüceliği görünecek, 
Bütün insanlar hep birlikte onu 
görecek. Bunu söyleyen RAB’dir.”

MATTA 3:1 O günlerde Vaftizci 
Yahya Yahudiye Çölü’nde ortaya çıktı. Şu 
çağrıyı yapıyordu: “Tövbe edin! Göklerin 
Egemenliği yaklaşmıştır.”

3 Nitekim Peygamber Yeşaya aracılığıyla 
sözü edilen kişi Yahya’dır. Yeşaya şöyle 
demişti: “Çölde haykıran, ‘Rab’bin yolunu 
hazırlayın, Geçeceği patikaları düzleyin’ 
diye sesleniyor.”

MARKOS 1:1 Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih’le* 
ilgili Müjde’nin başlangıcı.

2 Peygamber Yeşaya’nın Kitabı’nda şöyle 
yazılmıştır: “İşte, habercimi senin 
önünden gönderiyorum; O senin yolunu 
hazırlayacak.”

3 “Çölde haykıran, `Rab’bin yolunu 
hazırlayın, Geçeceği patikaları düzleyin’ 
diye sesleniyor.”

4 Böylece Vaftizci Yahya çölde ortaya çıktı. 
İnsanları, günahlarının bağışlanması için 
tövbe edip vaftiz* olmaya çağırıyordu.

LUKA 1:52 Hükümdarları tahtlarından 
indirdi, Sıradan insanları yükseltti.

53 Aç olanları iyiliklerle doyurdu, Zenginleri 
ise elleri boş çevirdi.

LUKA 3:2 Hanan ile Kayafa 
başkâhinlik ediyorlardı. Bu sırada Tanrı 
çölde bulunan Zekeriya oğlu Yahya’ya 
seslendi.

3 O da Şeria Irmağı’nın çevresindeki bütün 
bölgeyi dolaşarak insanları, günahlarının 
bağışlanması için tövbe edip vaftiz* olmaya 
çağırdı.

4 Nitekim Peygamber Yeşaya’nın sözlerini 
içeren kitapta şöyle yazılmıştır: “Çölde 
haykıran, ‘Rab’bin yolunu hazırlayın, 
Geçeceği patikaları düzleyin’ diye 
sesleniyor.

5 ‘Her vadi doldurulacak, Her dağ ve 
her tepe alçaltılacak. Dolambaçlı 
yollar doğrultulacak, Engebeli yollar 
düzleştirilecek.

6 Ve bütün insanlar Tanrı’nın sağladığı 
kurtuluşu görecektir.’”

YUHANNA 1:14 Söz, insan olup aramızda 
yaşadı. O’nun yüceliğini Baba’dan gelen, 
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lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un 
yüceliğini gördük.

2 KORINTOSLULARA 3:18 Ve biz 
hepimiz peçesiz yüzle Rab’bin yüceliğini 
görerek yücelik üstüne yücelikle O’na 
benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da 
Ruh olan Rab sayesinde oluyor.

IBRANILERE 1:3 Oğul, Tanrı yüceliğinin 
parıltısı, O’nun varlığının öz görünümüdür. 
Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. 
Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra, 
yücelerde ulu Tanrı’nın sağında oturdu.

VAHIY 21:23 Aydınlanmak için kentin 
güneş ya da aya gereksinimi yoktur. Çünkü 
Tanrı’nın görkemi onu aydınlatıyor. Kuzu da 
onun çırasıdır.

Ayrıca bkz: #1; #2; #5; #7; Yeşaya 42:11-16; Yeşaya 57:15-19; 
Hezekiel 17:24; Hoşea 2:15; Luka 18:14; 2 Korintoslulara 1:4; 1 

Selaniklilere 4:15-18.

B06 Chúa Cứu Thế là Người Con Chiên tốt.
B07 Sự toàn năng của Chúa Cứu Thế.
B16 Sức mạnh và năng lượng của Chúa Cứu 

Thế.
E22 Lao khổ của Chúa Cứu Thế sẽ được ban 

phước.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 40:9 Ey Siyon’a müjde getiren, 
Yüksek dağa çık! Ey Yeruşalim’e müjde 
getiren, Yükselt sesini, bağır, Sesini 
yükselt, korkma. Yahuda kentlerine, 
“Işte, Tanrınız!” de.

10 İşte Egemen RAB gücüyle geliyor, 
Kudretiyle egemenlik sürecek. Ücreti 
kendisiyle birlikte, Ödülü önündedir.

11 Sürüsünü çoban gibi güdecek, Kollarına 
alacak kuzuları, Bağrında taşıyacak; 
Usul usul yol gösterecek emziklilere.

YEŞAYA 62:11 RAB çağrısını dünyanın 
dört bucağına duyurdu: “Siyon kızına*, ‘İşte 
kurtuluşun geliyor deyin, ‘Ücreti kendisiyle 
birlikte, ödülü önündedir.”

HEZEKIEL 34:23 Başlarına, onları güdecek 
tek çoban olarak kulum Davut’u koyacağım. 
Onları o güdecek, çobanları o olacak.

24 Ben RAB onların Tanrısı olacağım, kulum 
Davut da onların arasında önder olacak. 
Ben RAB, böyle diyorum.

MIKA 4:1 RAB’bin Tapınağı’nın 
kurulduğu dağ, Son günlerde dağların en 
yücesi, Tepelerin en yükseği olacak. Oraya 
akın edecek halklar.

2 Birçok ulus gelecek, “Haydi, RAB’bin 
Dağı’na, Yakup’un Tanrısı’nın Tapınağı’na 
çıkalım” diyecekler, “O bize kendi yolunu 
öğretsin, Biz de O’nun yolundan gidelim. 
Çünkü yasa Siyon’dan, RAB’bin sözü 
Yeruşalim’den çıkacak.”

MATTA 9:36 Kalabalıkları görünce onlara 
acıdı. Çünkü çobansız koyunlar gibi şaşkın 
ve perişandılar.

YUHANNA 10:11 Ben iyi çobanım. İyi çoban 
koyunları uğruna canını verir.

12 Koyunların çobanı ve sahibi olmayan ücretli 
adam, kurdun geldiğini görünce koyunları 
bırakıp kaçar. Kurt da onları kapar ve 
dağıtır.

13 Adam kaçar. Çünkü ücretlidir ve koyunlar 
için kaygı duymaz.

14 Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba 
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beni tanıdığı, ben de Baba’yı tanıdığım gibi, 
benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın 
uğruna canımı veririm.

16 Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım 
var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi 
işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak.

ROMALILARA 10:18 Ama soruyorum: 
Onlar duymadılar mı? Elbet duydular. 
“Sesleri bütün yeryüzüne, Sözleri dünyanın 
dört bucağına ulaştı.”

EFESLILERE 1:18 O’nun çağrısından 
doğan umudu, kutsallara verdiği mirasın 
yüce zenginliğini ve iman eden bizler için 
etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü 
anlamanız için, yüreklerinizin gözleri 
aydınlansın diye dua ediyorum. Bu kudret, 
Tanrı’nın, Mesih’i ölümden diriltirken ve 
göksel yerlerde sağında oturturken O’nda 
sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir.

21 Tanrı O’nu bütün yönetimlerin, 
hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin, 
yalnız bu çağda değil, gelecek çağda da 
anılacak bütün adların çok üstüne çıkardı.

22 Her şeyi ayakları altına sererek O’na bağımlı 
kıldı. O’nu her şeyin üzerinde baş olmak 
üzere kiliseye* verdi.

23 Kilise O’nun bedenidir, her yönden her şeyi 
dolduranın doluluğudur.

IBRANILERE 2:14 Bu çocuklar etten 
ve kandan oldukları için İsa, ölüm gücüne 
sahip olanı, yani İblis’i, ölüm aracılığıyla 
etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan 
yapısını aldı.

15 Bunu, ölüm korkusu yüzünden yaşamları 
boyunca köle olanların hepsini özgür 
kılmak için yaptı.

1 PETRUS’UN 5:4 Baş Çoban 
göründüğü zaman yüceliğin solmaz tacına 
kavuşacaksınız.

VAHIY 7:17 Çünkü tahtın ortasında olan 
Kuzu onları güdecek Ve yaşam sularının 
pınarlarına götürecek. Tanrı gözlerinden 
bütün yaşları silecek.”

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; Mezmurlar 23:1; Mezmurlar 78:71,72; 
Mezmurlar 80:1; Yeşaya 9:6,7; Yeşaya 41:27; Yeşaya 49:9,10; 
Yeşaya 52:7; Yuhanna 12:13,14; Resullerin 2:7-11; İbranilere 

13:20; 1 Petrus’un 2:25.

D05 Chúa Cứu Thế sẽ là Đấng Cứu Chuộc.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

YEŞAYA 41:8 “Ama sen, ey kulum 
Israil, Seçtiğim Yakup soyu, Dostum 
Ibrahim’in torunları!

9 Sizleri dünyanın dört bucağından 
topladım, En uzak yerlerden çağırdım. 
Dedim ki, ‘Sen kulumsun, seni seçtim, 
Seni reddetmedim.

10 Korkma, çünkü ben seninleyim, 
Yılma, çünkü Tanrın benim. Seni 
güçlendireceğim, evet, sana yardım 
edeceğim; Zafer kazanan sağ elimle 
sana destek olacağım.

YEŞAYA 41:11-13

YEŞAYA 41:14 “Ey Yakup soyu, toprak 
kurdu, Ey Israil halkı, korkma! Sana 
yardım edeceğim” diyor RAB, Seni 
kurtaran Israil’in Kutsalı.

15 “Işte, seni dişli, keskin, yepyeni bir 
harman döveni yaptım. Harman edip 
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ufalayacaksın dağları, Tepeleri samana 
çevireceksin.

16 Onları savurduğunda rüzgar alıp 
götürecek, Darmadağın edecek hepsini 
kasırga. Sense RAB’de sevinç bulacak, 
Israil’in Kutsalı’yla övüneceksin.

17 “Düşkünlerle yoksullar su arıyor, ama 
yok. Dilleri kurumuş susuzluktan. 
Ben RAB, onları yanıtlayacağım, Ben, 
Israil’in Tanrısı, onları bırakmayacağım.

18 Çıplak tepeler üzerinde ırmaklar, 
Vadilerde su kaynakları yapacağım. 
Çölü havuza, Kurak toprağı pınara 
çevireceğim.

19 Çölü sedir, akasya, Mersin ve iğde 
ağaçlarına kavuşturacağım. Bozkıra 
çam, köknar Ve selviyi bir arada 
dikeceğim.

20 Öyle ki, insanlar görüp bilsinler, Hep 
birlikte düşünüp anlasınlar ki, Bütün 
bunları RAB’bin eli yapmış, Israil’in 
Kutsalı yaratmıştır.”

YEŞAYA 10:17 İsrail’in Işığı ateş, İsrail’in 
Kutsalı alev olacak; Asur’un dikenli 
çalılarını Bir gün içinde yakıp bitirecek.

YEŞAYA 10:20 O gün İsrail’in sağ kalanları, 
Yakup’un kaçıp kurtulan torunları, 
Kendilerini yok etmek isteyene değil, 
Artık içtenlikle RAB’be, İsrail’in Kutsalı’na 
dayanacaklar.

YEŞAYA 43:15 Kutsalınız, İsrail’in 
Yaratıcısı, Kralınız RAB benim.”

YEŞAYA 47:4 Bizim kurtarıcımız İsrail’in 
Kutsalı’dır. O’nun adı “Her Şeye Egemen 
RAB’dir!”

YEŞAYA 49:7 İnsanların hor gördüğüne, 
Ulusların iğrendiğine, Egemenlerin kulu 
olana İsrail’in Kurtarıcısı ve Kutsalı RAB 
diyor ki, “Seni seçmiş olan İsrail’in Kutsalı 
sadık RAB’den ötürü Krallar seni görünce 
ayağa kalkacak, Önderler yere kapanacak.”

MARKOS 1:23 Tam o sırada havrada 
bulunan ve kötü ruha tutulmuş bir adam, 
“Ey Nasıralı İsa, bizden ne istiyorsun?” 
diye bağırdı. “Bizi mahvetmeye mi geldin? 
Senin kim olduğunu biliyorum, Tanrı’nın 
Kutsalı’sın sen!”

YUHANNA 4:14 Oysa benim vereceğim 
sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim 
vereceğim su, içende sonsuz yaşam için 
fışkıran bir pınar olacak.”

YUHANNA 6:35 İsa, “Yaşam ekmeği Ben’im. 
Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden 
hiçbir zaman susamaz” dedi.

VAHIY 3:7 “Filadelfya’daki kilisenin* 
meleğine yaz. Kutsal ve gerçek olan, 
Davut’un anahtarına sahip olan, açtığını 
kimsenin kapayamadığı, kapadığını 
kimsenin açamadığı kişi şöyle diyor:

VAHIY 7:16 Artık acıkmayacak, Artık 
susamayacaklar. Ne güneş ne kavurucu 
sıcak Çarpacak onları.

17 Çünkü tahtın ortasında olan Kuzu onları 
güdecek Ve yaşam sularının pınarlarına 
götürecek. Tanrı gözlerinden bütün yaşları 
silecek.”

VAHIY 22:1 Melek bana Tanrı’nın ve 
Kuzu’nun tahtından çıkan billur gibi berrak 
yaşam suyu ırmağını gösterdi.
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Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #5; Yeşaya 17:7,13; Yeşaya 21:10.

E02 Nơi thực hiện chức vụ của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 41:25 “Kuzeyden birini harekete 
geçirdim, geliyor, Gün doğusundan 
bana yakaran biri. Çömlekçinin balçığı 
çiğnediği gibi, Önderleri çamur gibi 
çiğneyecek ayağıyla.

YEŞAYA 9:1 Bununla birlikte sıkıntı 
çekmiş olan ülke karanlıkta kalmayacak. 
Geçmişte Zevulun ve Naftali bölgelerini 
alçaltan Tanrı, gelecekte Şeria Irmağı’nın 
ötesinde, Deniz Yolu’nda, ulusların yaşadığı 
Celile’yi onurlandıracak.

MATTA 4:13 Nasıra’dan ayrılarak Zevulun 
ve Naftali yöresinde, Celile Gölü kıyısında 
bulunan Kefarnahum’a yerleşti.

14 Bu, Peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen 
şu söz yerine gelsin diye oldu: “Zevulun ve 
Naftali bölgeleri, Şeria Irmağı’nın ötesinde, 
Deniz Yolu’nda, Ulusların yaşadığı Celile!

E15 Chúa Cứu Thế sẽ mang đến tin vui.

YEŞAYA 41:26 Hanginiz bunu 
başlangıçtan bildirdi ki, bilelim, Kim 
önceden bildirdi ki, ‘Haklısın diyelim? 
Konuştuğunuzu bildiren de Duyuran da 
Duyan da olmadı hiç.

27 Siyon’a ilk, ‘Işte, geldiler diyen benim. 
Yeruşalim’e müjdeci gönderdim.

YEŞAYA 61:1 Egemen RAB’bin Ruhu 

üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara 
müjde iletmek için meshetti*. Yüreği ezik 
olanların yaralarını sarmak için, Tutsaklara 
serbest bırakılacaklarını, Zindanlarda 
bulunanlara kurtulacaklarını, RAB’bin 
lütuf yılını, Tanrımız’ın öç alacağı günü 
ilan etmek, Yas tutanların hepsini avutmak, 
Siyon’da yas tutanlara yardım sağlamak 
-Kül yerine çelenk, Yas yerine sevinç yağı, 
Çaresizlik ruhu yerine Onlara övgü giysisini 
vermek- için RAB beni gönderdi. Öyle ki, 
RAB’bin görkemini yansıtmak için, Onlara 
“RAB’bin diktiği doğruluk ağaçları” densin.

LUKA 1:30 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.”

LUKA 2:10 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*.

ROMALILARA 10:15 Sözü yaymaya 
gönderilmezlerse, sözü nasıl yayacaklar? 
Yazılmış olduğu gibi: “İyi haber 
müjdeleyenlerin ayakları ne güzeldir!”

VAHIY 2:8 “İzmir’deki kilisenin* 
meleğine yaz. Ölmüş ve yaşama dönmüş, ilk 
ve son olan şöyle diyor:
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Ayrıca bkz: Yeşaya 40:9; Yeşaya 43:9,10; Yeşaya 44:6,7; Yeşaya 
48:12; Yeşaya 52:9.

B05 Chúa Cứu Thế được đầy ơn từ Đức Thánh 
Thần.

E13 Thiên Chúa xác nhận chức vụ của Chúa 
Cứu Thế.

YEŞAYA 42:1 “İşte kendisine destek 
olduğum, Gönlümün hoşnut olduğu 
seçtiğim kulum! Ruhum’u onun üzerine 
koydum. Adaleti uluslara ulaştıracak.

MATTA 3:16 İsa vaftiz olur olmaz sudan 
çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa, Tanrı’nın 
Ruhu’nun güvercin gibi inip üzerine 
konduğunu gördü.

17 Göklerden gelen bir ses, “Sevgili Oğlum 
budur, O’ndan hoşnudum” dedi.

MATTA 12:16 Kim olduğunu 
açıklamamaları için onları uyardı.

17 Bu, Peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen 
şu söz yerine gelsin diye oldu: “İşte Kulum, 
O’nu ben seçtim. Gönlümün hoşnut olduğu 
sevgili Kulum O’dur. Ruhum’u O’nun 
üzerine koyacağım, O da adaleti uluslara 
bildirecek.

MATTA 17:5 Petrus daha konuşurken 
parlak bir bulut onlara gölge saldı. Buluttan 
gelen bir ses, “Sevgili Oğlum budur, O’ndan 
hoşnudum. O’nu dinleyin!” dedi.

YUHANNA 3:34 Tanrı’nın gönderdiği kişi 
Tanrı’nın sözlerini söyler. Çünkü Tanrı, 
Ruh’u ölçüyle vermez.

EFESLILERE 1:4 O kendi önünde sevgide 
kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın 
kuruluşundan önce bizi Mesih’te seçti.

FILIPILILERE 2:7 Ama kul özünü 
alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu 
bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş 
olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile 
boyun eğip kendini alçalttı.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 89:19,20; Yeşaya 11:2-5; Yeşaya 43:10; 
Yeşaya 49:3-8; Yeşaya 50:4-9; Yeşaya 52:13; Yeşaya 61:1; Malaki 
1:11; Markos 1:10,11; Luka 3:21; Yuhanna 1:32-34; Yuhanna 6:27; 

Resullerin 9:15; Resullerin 10:37; Resullerin 11:18; Resullerin 
26:17,28; Romalılara 15:8,10,12-16; Efeslilere 3:8; Koloselilere 

1:13; 2 Petrus’un 1:17.

B10 Sự khiêm tốn và nghèo khó của Chúa Cứu 
Thế.

E10 Chúa Cứu Thế cũng sẽ là Chúa Cứu Thế của 
các Dân tộc ngoài Do Thái.

E12 Chúa Cứu Thế thi hành luật pháp của Chúa 
Cha.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 42:2 Bağırıp çağırmayacak, 
Sokakta sesini yükseltmeyecek.

3 Ezilmiş kamışı kırmayacak, Tüten fitili 
söndürmeyecek. Adaleti sadakatle 
ulaştıracak.

4 Yeryüzünde adaleti sağlayana dek 
Umudunu, cesaretini yitirmeyecek. 
Kıyı halkları onun yasasına umut 
bağlayacak.”

MATTA 11:28 “Ey bütün yorgunlar ve 
yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat 
veririm.

29 Boyunduruğumu yüklenin, benden 
öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, 
alçakgönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata 
kavuşur.

30 Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm 
hafiftir.”
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MATTA 12:19 Çekişip bağırmayacak, 
Sokaklarda kimse O’nun sesini 
duymayacak.

20 Ezilmiş kamışı kırmayacak, Tüten fitili 
söndürmeyecek, Ve sonunda adaleti zafere 
ulaştıracak.

21 Uluslar da O’nun adına umut bağlayacak.”

YUHANNA 17:4 Yapmam için bana verdiğin 
işi tamamlamakla seni yeryüzünde 
yücelttim.

5 Baba, dünya var olmadan önce ben senin 
yanındayken sahip olduğum yücelikle şimdi 
beni yanında yücelt.

IBRANILERE 2:17 Bunun için 
her yönden kardeşlerine benzemesi 
gerekiyordu. Öyle ki, Tanrı’ya hizmetinde 
merhametli ve sadık bir başkâhin olup 
halkın günahlarını bağışlatabilsin.

18 Çünkü kendisi denenip acı çektiği için 
denenenlere yardım edebilir.

IBRANILERE 12:2 Gözümüzü 
imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa’ya 
dikelim. O kendisini bekleyen sevinç 
uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme 
katlandı ve Tanrı’nın tahtının sağında 
oturdu.

3 Yorulup cesaretinizi yitirmemek için, 
günahkârların bunca karşı koymasına 
katlanmış Olan’ı düşünün.

1 PETRUS’UN 2:22 “O günah işlemedi, 
ağzından hileli söz çıkmadı.”

23 Kendisine sövüldüğünde sövgüyle karşılık 
vermedi, acı çektiğinde kimseyi tehdit 
etmedi; davasını, adaletle yargılayan 
Tanrı’ya bıraktı.

Ayrıca bkz: #1; #4; Mezmurlar 147:3; Yeşaya 53:2-12; Yeşaya 
57:15; Yeşaya 61:1; Yeşaya 66:2; Yeremya 31:25; Hezekiel 34:16; 

Matta 18:11-14.

B21 Chúa Cứu Thế là Ánh sáng.
E01 Các loại chức vụ của Chúa Cứu Thế.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 42:6 “Ben, RAB, seni 
doğrulukla çağırdım, Elinden tutacak, 
Seni koruyacağım. Seni halka antlaşma, 
Uluslara ışık yapacağım.

7 Öyle ki, kör gözleri açasın, Zindandaki 
tutsakları, Cezaevi karanlığında 
yaşayanları özgür kılasın.

16 Körlere bilmedikleri yolda rehberlik 
edeceğim, Onlara kılavuz olacağım 
bilmedikleri yollarda, Karanlığı 
önlerinde ışığa, Engebeleri düzlüğe 
çevireceğim. Yerine getireceğim sözler 
bunlardır. Onlardan geri dönmem.

YEŞAYA 29:18 O gün sağırlar kitabın 
sözlerini işitecek, Körler koyu karanlıkta 
görecek.

MATTA 11:5 Körlerin gözleri açılıyor, 
kötürümler yürüyor, cüzamlılar temiz 
kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve 
Müjde yoksullara duyuruluyor.

LUKA 2:27 Böylece Şimon, Ruh’un 
yönlendirmesiyle tapınağa geldi. Küçük 
İsa’nın annesi babası, Kutsal Yasa’nın ilgili 
kuralını yerine getirmek üzere O’nu içeri 
getirdiklerinde, Şimon O’nu kucağına aldı, 
Tanrı’yı överek şöyle dedi:

29 “Ey Rabbim, verdiğin sözü tuttun; Artık 
ben, kulun huzur içinde ölebilirim.
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30 Çünkü senin sağladığın, Bütün halkların 
gözü önünde hazırladığın kurtuluşu, 
Ulusları aydınlatıp Halkın İsrail’e yücelik 
kazandıracak ışığı Gözlerimle gördüm.”

LUKA 3:5 ‘Her vadi doldurulacak, Her 
dağ ve her tepe alçaltılacak. Dolambaçlı 
yollar doğrultulacak, Engebeli yollar 
düzleştirilecek.

LUKA 4:16 İsa, büyüdüğü Nasıra 
Kenti’ne geldiğinde her zamanki gibi 
Şabat Günü* havraya gitti. Kutsal Yazılar’ı 
okumak üzere ayağa kalkınca O’na 
Peygamber Yeşaya’nın Kitabı verildi. Kitabı 
açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu:

18 “Rab’bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni 
yoksullara Müjde’yi iletmek için meshetti*. 
Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, 
Körlere gözlerinin açılacağını duyurmak 
için, Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak Ve 
Rab’bin lütuf yılını ilan etmek için Beni 
gönderdi.”

20 Sonra kitabı kapattı, görevliye geri verip 
oturdu. Havradakilerin hepsi dikkatle O’na 
bakıyordu.

21 İsa, “Dinlediğiniz bu Yazı bugün yerine 
gelmiştir” diye konuşmaya başladı.

LUKA 24:45 Bundan sonra Kutsal 
Yazılar’ı anlayabilmeleri için zihinlerini 
açtı.

YUHANNA 9:39 İsa, “Görmeyenler görsün, 
görenler kör olsun diye yargıçlık etmek 
üzere bu dünyaya geldim” dedi.

RESULLERIN 13:46 Pavlus’la Barnaba 
ise cesaretle karşılık verdiler: “Tanrı’nın 
sözünü ilk önce size bildirmemiz 

gerekiyordu. Siz onu reddettiğinize 
ve kendinizi sonsuz yaşama layık 
görmediğinize göre, biz şimdi öteki uluslara 
gidiyoruz.

47 Çünkü Rab bize şöyle buyurmuştur: 
‘Yeryüzünün dört bucağına kurtuluş 
götürmen için Seni uluslara ışık yaptım.’”

RESULLERIN 26:17 Seni kendi 
halkının ve öteki ulusların elinden 
kurtaracağım. Seni, ulusların gözlerini 
açmak ve onları karanlıktan ışığa, Şeytan’ın 
hükümranlığından Tanrı’ya döndürmek için 
gönderiyorum. Öyle ki, bana iman ederek 
günahlarının affına kavuşsunlar ve kutsal 
kılınanların arasında yer alsınlar.’

2 KORINTOSLULARA 4:6 Çünkü, 
“Işık karanlıktan parlayacak” diyen Tanrı, 
İsa Mesih’in yüzünde parlayan kendi 
yüceliğini tanımamızdan doğan ışığı bize 
vermek için yüreklerimizi aydınlattı.

VAHIY 3:18 Zengin olmak için benden 
ateşte arıtılmış altın, giyinip çıplaklığının 
ayıbını örtmek için beyaz giysiler, görmek 
için gözlerine sürmek üzere merhem satın 
almanı salık veriyorum.

Ayrıca bkz: #1; #2; Mezmurlar 107:10-16; Mezmurlar 146:7,8; 
Yeşaya 9:2; Yeşaya 29:18; Yeşaya 32:3; Yeşaya 35:5,8; Yeşaya 

40:4; Yeşaya 42:1; Yeşaya 45:13; Yeşaya 48:17; Yeşaya 49:6,8,9; 
Yeşaya 51:4,5; Yeşaya 60:1-3; Yeşaya 61:1; Yeremya 31:8; 

Yeremya 32:39,41; Luka 1:69,72,78; Yuhanna 8:12; Resullerin 
26:23; Romalılara 3:25,26; Romalılara 15:8; Galatyalılara 3:15-
17; Efeslilere 1:17,18; Efeslilere 5:8; 2 Timoteosa 2:26; İbranilere 
1:8,9; İbranilere 8:6; İbranilere 9:15; İbranilere 12:22; İbranilere 

13:5,20; 1 Petrus’un 2:9.
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A05 Mối quan hệ của Chúa Cứu Thế với Chúa 
Cha.

B18 Sự thiêng liêng, vẻ đẹp và vinh quang của 
Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 42:21 Kendi doğruluğu uğruna 
Kutsal Yasa’yı Büyük ve yüce kılmak 
RAB’bi hoşnut etti.

MATTA 3:17 Göklerden gelen bir ses, 
“Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum” 
dedi.

MATTA 5:17 “Kutsal Yasa’yı* ya da 
peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak 
için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz 
kılmaya değil, tamamlamaya geldim.

YUHANNA 8:29 Beni gönderen benimledir, 
O beni yalnız bırakmadı. Çünkü ben her 
zaman O’nu hoşnut edeni yaparım.”

YUHANNA 13:31 Yahuda dışarı çıkınca İsa, 
“İnsanoğlu* şimdi yüceltildi” dedi. “Tanrı da 
O’nda yüceltildi.

YUHANNA 15:10 Eğer buyruklarımı yerine 
getirirseniz sevgimde kalırsınız, tıpkı benim 
de Babam’ın buyruklarını yerine getirdiğim 
ve sevgisinde kaldığım gibi...

YUHANNA 17:4 Yapmam için bana verdiğin 
işi tamamlamakla seni yeryüzünde 
yücelttim.

5 Baba, dünya var olmadan önce ben senin 
yanındayken sahip olduğum yücelikle şimdi 
beni yanında yücelt.

ROMALILARA 10:4 Oysa her iman 
edenin aklanması için Mesih, Kutsal 

Yasa’nın sonudur.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 40:7; Matta 5:18-20; Matta 17:5; 
Romalılara 3:26,31; Romalılara 7:12; Romalılara 8:3; 

Galatyalılara 3:13,21; Galatyalılara 5:22,23; Filipililere 3:8; 
İbranilere 8:10.

B01 Chúa Cứu Thế là Con của Chúa Cha.
D09 Chúa Cứu Thế sẽ là Đấng Cứu thế.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.
H11 Chúa Cứu Thế sẽ được tôn vinh.

YEŞAYA 43:1 Ey Yakup soyu, seni 
yaratan, Ey Israil, sana biçim veren RAB 
şimdi şöyle diyor: “Korkma, çünkü seni 
kurtardım, Seni adınla çağırdım, sen 
benimsin.

2 Suların içinden geçerken seninle 
olacağım, Irmakların içinden geçerken 
su boyunu aşmayacak. Ateşin içinde 
yürürken yanmayacaksın, Alevler seni 
yakmayacak.

YEŞAYA 43:3-4
YEŞAYA 43:5 Korkma, çünkü 

seninleyim, Soyundan olanları 
doğudan getireceğim, Sizleri de batıdan 
toplayacağım.

6 “Kuzeye, ‘Ver, güneye, ‘Alıkoyma; 
Oğullarımı uzaktan, Kızlarımı 
dünyanın dört bucağından getir 
diyeceğim.

7 ‘Yüceliğim için yaratıp biçim 
verdiğim, Adımla çağrılan herkesi, 
Evet, oluşturduğum herkesi getirin 
diyeceğim.”

YEŞAYA 43:8-9
YEŞAYA 43:10 “Tanıklarım sizlersiniz” 

diyor RAB, “Seçtiğim kullar sizsiniz. 
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Öyle ki beni tanıyıp bana güvenesiniz, 
Benim O olduğumu anlayasınız. 
Benden önce bir tanrı olmadı, Benden 
sonra da olmayacak.

11 “Ben, yalnız ben RAB’bim, Benden 
başka kurtarıcı yoktur.

12 Ben bildirdim, ben kurtardım, ben 
duyurdum, Aranızdaki yabancı ilahlar 
değil. Tanıklarım sizsiniz” diyor RAB, 
“Tanrı benim,

YEŞAYA 43:13-17
YEŞAYA 43:18 “Olup bitenlerin üzerinde 

durmayın, Düşünmeyin eski olayları.
19 Bakın, yeni bir şey yapıyorum! Olmaya 

başladı bile, farketmiyor musunuz? 
Çölde yol, kurak topraklarda ırmaklar 
yapacağım.

20 Kır hayvanları, çakallarla baykuşlar 
beni yüceltecek. Çünkü seçtiğim halkın 
içmesi için çölde su, Kurak yerlerde 
ırmaklar sağladım.

21 Kendim için biçim verdiğim bu halk 
Bana ait olan övgüleri ilan edecek.”

MATTA 12:17 Bu, Peygamber Yeşaya 
aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin 
diye oldu: “İşte Kulum, O’nu ben seçtim. 
Gönlümün hoşnut olduğu sevgili Kulum 
O’dur. Ruhum’u O’nun üzerine koyacağım, 
O da adaleti uluslara bildirecek.

MATTA 16:16 Simun Petrus, “Sen, yaşayan 
Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin*” yanıtını verdi.

LUKA 1:46 Meryem de şöyle dedi: 
“Canım Rab’bi yüceltir; Ruhum, Kurtarıcım 
Tanrı sayesinde sevinçle coşar.

LUKA 2:10 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*.

YUHANNA 1:7 Tanıklık amacıyla, ışığa 
tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla 
iman etsin diye geldi.

8 Kendisi ışık değildi, ama ışığa tanıklık 
etmeye geldi.

YUHANNA 6:69 İman ediyor ve biliyoruz ki, 
sen Tanrı’nın Kutsalı’sın.”

YUHANNA 15:27 Siz de tanıklık edeceksiniz. 
Çünkü başlangıçtan beri benimle 
birliktesiniz.

RESULLERIN 1:8 “Ama Kutsal 
Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. 
Yeruşalim’de, bütün Yahudiye ve 
Samiriye’de ve dünyanın dört bucağında 
benim tanıklarım olacaksınız.”

RESULLERIN 4:12 Başka hiç kimsede 
kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara 
bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka 
hiçbir ad yoktur.”

1 YUHANNA’NIN 4:14 Baba’nın Oğlu’nu 
dünyanın Kurtarıcısı olarak gönderdiğini 
gördük, şimdi buna tanıklık ediyoruz.

Ayrıca bkz: #1; #2; Yeşaya 12:2; Yeşaya 44:7,8; Yeşaya 45:21,22; 
Yeşaya 46:10; Hoşea 13:4; Luka 4:41; Yuhanna 11:27; Yuhanna 

16:14; Titusa 3:4; 2 Petrus’un 3:18.

D05 Chúa Cứu Thế sẽ là Đấng Cứu Chuộc.

YEŞAYA 44:1 “Şimdi, ey kulum Yakup 
soyu, Seçtiğim Israil halkı, dinle!
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2 Seni yaratan, rahimde sana biçim veren, 
Sana yardım edecek olan RAB şöyle 
diyor: ‘Korkma, ey kulum Yakup soyu, 
Ey seçtiğim Yşaurun!

MEZMURLAR 105:5 Ey sizler, kulu 
İbrahim’in soyu, Seçtiği Yakupoğulları, 
O’nun yaptığı harikaları, Olağanüstü 
işlerini Ve ağzından çıkan yargıları 
anımsayın!

MEZMURLAR 105:43 Halkını sevinç 
içinde, Seçtiklerini sevinç çığlıklarıyla 
ülkeden çıkardı.

MATTA 24:31 Kendisi güçlü bir borazan 
sesiyle meleklerini gönderecek. Melekler 
O’nun seçtiklerini göğün bir ucundan öbür 
ucuna dek, dünyanın dört bucağından 
toplayacaklar.

ROMALILARA 2:28 Çünkü ne dıştan 
Yahudi olan gerçek Yahudi’dir, ne de 
görünüşte, bedensel olan sünnet gerçek 
sünnettir.

29 Ancak içten Yahudi olan Yahudi’dir. 
Sünnet de yürekle ilgilidir; yazılı yasanın 
değil, Ruh’un işidir. İçten Yahudi olan 
kişi, insanların değil, Tanrı’nın övgüsünü 
kazanır.

ROMALILARA 11:7 Sonuç ne? İsrail 
aradığına kavuşamadı, seçilmiş olanlar ise 
kavuştular. Geriye kalanlarınsa yürekleri 
nasırlaştırıldı.

ROMALILARA 11:28 İsrailliler Müjde’yi 
reddederek sizin uğrunuza Tanrı’ya düşman 
oldular; ama Tanrı’nın seçimine göre, ataları 
sayesinde sevilmektedirler.

29 Çünkü Tanrı’nın armağanları ve çağrısı geri 
alınamaz.

KOLOSELILERE 3:12 Öyleyse, Tanrı’nın 
kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten 
sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabrı, 
yumuşaklığı giyinin.

1 SELANIKLILERE 1:4 Tanrı’nın sevdiği 
kardeşlerim, sizleri O’nun seçtiğini 
biliyoruz.

2 SELANIKLILERE 2:13 Ama biz, ey 
Rab’bin sevdiği kardeşler, sizler için her 
zaman Tanrı’ya şükran borçluyuz. Çünkü 
Tanrı, Ruh aracılığıyla kutsal kılınıp 
gerçeğe inanarak kurtulmanız için sizi ta 
başlangıçtan seçti.

1 PETRUS’UN 2:9 Ama siz seçilmiş 
soy, Kral’ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı’nın 
öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası 
ışığına çağıran Tanrı’nın erdemlerini 
duyurmak için seçildiniz.

2 PETRUS’UN 1:10 Bunun için, 
ey kardeşler, çağrılmışlığınızı ve 
seçilmişliğinizi kökleştirmeye daha çok 
gayret edin. Bunları yaparsanız, hiçbir 
zaman tökezlemezsiniz.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 106:5; Yeşaya 41:8,9; Yeşaya 45:4; 
Yeremya 31:3; Amos 3:1,2; Markos 13:27; Romalılara 8:33.

G04 Chúa Cứu Thế sẽ ban Thánh Linh của Ngài.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 44:3 “’Susamış toprağı 
sulayacak, Kurumuş toprakta 
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dereler akıtacağım. Çocuklarının 
üzerine Ruhum’u dökecek, Soyunu 
kutsayacağım.

4 Akarsu kıyısında otlar arasında 
yükselen Kavaklar gibi boy atacaklar.

5 “Kimi, ‘Ben RAB’be aitim diyecek, 
Kimi Yakup adını alacak, Kimi de 
eline ‘RAB’be ait yazıp Israil adını 
benimseyecek.”

6 RAB, Israil’in Kralı ve Kurtarıcısı, Her 
Şeye Egemen RAB diyor ki, “Ilk ve son 
benim, Benden başka Tanrı yoktur.

YEŞAYA 44:7-8

YEŞAYA 41:4 Bunları yapıp gerçekleştiren, 
Kuşakları başlangıçtan beri çağıran kim? 
Ben RAB, ilkim; sonuncularla da yine Ben 
olacağım.”

YEŞAYA 49:10 Acıkmayacak, 
susamayacaklar, Kavurucu sıcak ve 
güneş çarpmayacak onları. Çünkü onlara 
merhamet eden kendilerine yol gösterecek 
Ve onları pınarlara götürecek.

HEZEKIEL 39:29 Onlardan bir daha yüzümü 
gizlemeyeceğim, çünkü İsrail halkı üzerine 
Ruhum’u dökeceğim.” Egemen RAB böyle 
diyor.

YUHANNA 7:37 Bayramın son ve en önemli 
günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle 
dedi: “Bir kimse susamışsa bana gelsin, 
içsin.

38 Kutsal Yazı’da dendiği gibi, bana iman 
edenin ‘içinden diri su ırmakları akacaktır.’”

39 Bunu, kendisine iman edenlerin alacağı 
Ruh’la ilgili olarak söylüyordu. Ruh 
henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz 
yüceltilmemişti.

RESULLERIN 2:16 Bu gördüğünüz, 
Peygamber Yoel aracılığıyla önceden 
bildirilen olaydır: ‘Son günlerde, diyor 
Tanrı, Bütün insanların üzerine Ruhum’u 
dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız 
peygamberlikte bulunacaklar. Gençleriniz 
görümler, Yaşlılarınız düşler görecek.

RESULLERIN 2:33 O, Tanrı’nın 
sağına yüceltilmiş, vaat edilen Kutsal 
Ruh’u Baba’dan almış ve şimdi gördüğünüz 
ve işittiğiniz gibi, bu Ruh’u üzerimize 
dökmüştür.

RESULLERIN 5:14 Buna karşın, 
Rab’be inanıp topluluğa katılan erkek ve 
kadınların sayısı giderek arttı.

VAHIY 21:6 Bana, “Tamam!” dedi, 
“Alfa* ve Omega*, başlangıç ve son Ben’im. 
Susayana yaşam suyunun pınarından 
karşılıksız su vereceğim.

Ayrıca bkz: #1; #2; Yeşaya 32:15; Yeşaya 35:6,7; Yeşaya 41:17; 
Yeşaya 43:10,11,19,20; Yeşaya 48:12; Yeşaya 59:20,21; Hezekiel 

34:26; Yoel 2:28; Yoel 3:18; Mika 4:2; Zekeriya 8:20-23; Zekeriya 
12:10; Matta 25:34; Matta 27:37; Resullerin 2:41-46; Resullerin 

4:4; Resullerin 10:45; 1 Timoteosa 3:16; Titusa 3:4; Vahiy 
1:8,11,17; Vahiy 2:8; Vahiy 22:13,17.

A06 Chúa Cứu Thế là Đấng Sáng Tạo.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H11 Chúa Cứu Thế sẽ được tôn vinh.

YEŞAYA 44:21 “Ey Yakup soyu, ey Israil, 
Söylediklerimi anımsayın, çünkü 
kulumsunuz. Size ben biçim verdim, 
kulumsunuz; Seni unutmam, ey Israil.

22 Isyanlarınızı bulut gibi, Günahlarınızı 
sis gibi sildim. Bana dönün, çünkü sizi 
kurtardım.”
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23 Sevinçle haykırın, ey gökler, Çünkü 
bunu RAB yaptı. Haykırın, ey yerin 
derinlikleri. Ey dağlar, ey orman, 
ormandaki her ağaç, Sevinç çığlıklarına 
katılın. Çünkü RAB Yakup soyunu 
kurtararak Israil’de görkemini gösterdi.

24 Sizi kurtaran, Size rahimde biçim veren 
RAB diyor ki, “Her şeyi yaratan, Gökleri 
yalnız başına geren, Yeryüzünü tek 
başına seren, Sahte peygamberlerin 
belirtilerini boşa çıkaran, Falcılarla 
alay eden, Bilgeleri geri çeviren, 
Bilgilerini saçmalığa dönüştüren, 
Kulunun sözlerini yerine getiren, 
Ulaklarının peygamberlik sözlerini 
gerçekleştiren, Yeruşalim için, ‘Içinde 
oturulacak, Yahuda kentleri için, 
‘Yeniden kurulacak, Yıkıntılarını 
onaracağım diyen; Engine, ‘Kuru! 
Sularını kurutacağım diyen, Koreş için, 
‘O çobanımdır, Her istediğimi yerine 
getirecek, Yeruşalim için, ‘Yeniden 
kurulacak, Tapınak için, ‘Temeli 
atılacak diyen RAB benim.”

AMOS 9:14 Sürgün halkım İsrail’i geri 
getireceğim, Yıkık kentleri onarıp orada 
yaşayacaklar, Bağlar dikip şarabını içecekler, 
Bahçeler yapıp meyvesini yiyecekler.

YUHANNA 1:3 Her şey O’nun aracılığıyla 
var oldu, var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı.

ROMALILARA 11:26 Sonunda bütün 
İsrail kurtulacaktır. Yazılmış olduğu gibi: 
“Kurtarıcı Siyon’dan* gelecek, Yakup’un 
soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracak.

1 KORINTOSLULARA 8:5 Yerde 
ya da gökte ilah diye adlandırılanlar 

varsa da -nitekim pekçok “ilah”, pekçok 
“rab” vardır bizim için tek bir Tanrı Baba 
vardır. O her şeyin kaynağıdır, bizler 
O’nun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var, O 
da İsa Mesih’tir. Her şey O’nun aracılığıyla 
yaratıldı, biz de O’nun aracılığıyla 
yaşıyoruz.

IBRANILERE 1:1 Tanrı eski zamanlarda 
peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli 
yollardan atalarımıza seslendi.

2 Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve 
aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğlu’yla 
bize seslenmiştir.

1 PETRUS’UN 1:18 Biliyorsunuz ki, 
atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan 
altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle 
değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran 
Mesih’in değerli kanının fidyesiyle 
kurtuldunuz.

1 PETRUS’UN 4:11 Konuşan, Tanrı’nın 
sözlerini iletir gibi konuşsun. Başkalarına 
hizmet eden, Tanrı’nın verdiği güçle hizmet 
etsin. Öyle ki, İsa Mesih aracılığıyla Tanrı 
her şeyde yüceltilsin. Yücelik ve kudret 
sonsuzlara dek Mesih’indir! Amin.

VAHIY 5:11 Sonra tahtın, yaratıkların 
ve ihtiyarların çevresinde çok sayıda melek 
gördüm, seslerini işittim. Sayıları binlerce 
binler, onbinlerce onbinlerdi.

12 Yüksek sesle şöyle diyorlardı: “Boğazlanmış 
Kuzu Gücü, zenginliği, bilgeliği, kudreti, 
Saygıyı, yüceliği, övgüyü Almaya layıktır.”

13 Ardından gökte, yeryüzünde, yer altında ve 
denizlerdeki bütün yaratıkların, bunlardaki 
bütün varlıkların şöyle dediğini işittim: 
“Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek 
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Tahtta oturanın ve Kuzu’nun olsun!”

Ayrıca bkz: #1; #2; Mezmurlar 103:12; Yeşaya 1:18; Yeşaya 40:22; 
Yeşaya 43:25; Yeşaya 45:12,13; Yeşaya 49:13; Yeşaya 51:13; Yeşaya 
61:4; Yeremya 3:12-14; Yeremya 33:8; Hezekiel 36:10; Resullerin 

3:19; Romalılara 11:28,29; Efeslilere 3:8; Koloselilere 1:12-18; 
İbranilere 1:10-12; Vahiy 12:12; Vahiy 18:20; Vahiy 19:1-6.

D05 Chúa Cứu Thế sẽ là Đấng Cứu Chuộc.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 45:17 Ama Israil RAB 
tarafından kurtarılacak, Sonsuza dek 
sürecek kurtuluşu. Çağlar boyunca 
utandırılmayacak, Asla rezil olmayacak.

18 Çünkü gökleri yaratan RAB, Dünyayı 
yaratıp biçimlendiren, pekiştiren, 
Üzerinde yaşanmasın diye değil, 
yaşansın diye Biçimlendiren RAB -Tanrı 
O’dur- şöyle diyor: “RAB benim, başkası 
yok.

RESULLERIN 13:38 Dolayısıyla 
kardeşler, şunu bilin ki, günahların bu Kişi 
aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş 
bulunuyor. Şöyle ki, iman eden herkes, 
Musa’nın Yasası’yla aklanamadığınız her 
suçtan O’nun aracılığıyla aklanır.

ROMALILARA 2:28 Çünkü ne dıştan 
Yahudi olan gerçek Yahudi’dir, ne de 
görünüşte, bedensel olan sünnet gerçek 
sünnettir.

29 Ancak içten Yahudi olan Yahudi’dir. 
Sünnet de yürekle ilgilidir; yazılı yasanın 
değil, Ruh’un işidir. İçten Yahudi olan 
kişi, insanların değil, Tanrı’nın övgüsünü 
kazanır.

ROMALILARA 8:1 Böylece Mesih 
İsa’ya ait olanlara artık hiçbir mahkûmiyet 

yoktur.

ROMALILARA 11:25 Kardeşler, 
bilgiçliğe kapılmamanız için şu sırdan 
habersiz kalmanızı istemem: İsrailliler’den 
bir bölümünün yüreği, öteki uluslardan 
kurtulacakların sayısı tamamlanıncaya dek 
duyarsız kalacaktır.

26 Sonunda bütün İsrail kurtulacaktır. 
Yazılmış olduğu gibi: “Kurtarıcı Siyon’dan* 
gelecek, Yakup’un soyundan tanrısızlığı 
uzaklaştıracak.

2 KORINTOSLULARA 5:21 Tanrı, 
günahı bilmeyen Mesih’i bizim için günah 
sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih sayesinde 
Tanrı’nın doğruluğu olalım.

Ayrıca bkz: #1; #2; Yeşaya 26:4; Romalılara 3:24,25; Romalılara 
5:1,18,19; 1 Korintoslulara 1:30,31; 1 Korintoslulara 6:11; 

Filipililere 3:8; Yuhanna 4:15.

D09 Chúa Cứu Thế sẽ là Đấng Cứu thế.
E10 Chúa Cứu Thế cũng sẽ là Chúa Cứu Thế của 

các Dân tộc ngoài Do Thái.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

YEŞAYA 45:21 Konuşun, davanızı 
sunun, Birbirinize danışın. Bunları çok 
önceden duyurup bildiren kim? Ben 
RAB, bildirmedim mi? Benden başka 
Tanrı yok, adil Tanrı ve Kurtarıcı benim. 
Yok benden başkası.

22 “Ey dünyanın dört bucağındakiler, Bana 
dönün, kurtulursunuz. Çünkü Tanrı 
benim, başkası yok.

23 Kendi üzerime ant içtim, Ağzımdan 
çıkan söz doğrudur, boşa çıkmaz: Her 
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diz önümde çökecek, Her dil bana ant 
içecek.

24 “Benim için şöyle diyecekler: ‘Doğruluk 
ve güç yalnız RAB’dedir, Insanlar O’na 
gelecek. RAB’be öfkelenenlerin hepsi 
utandırılacak.

25 Ama bütün Israil soyu RAB tarafından 
aklanacak, O’nunla övünecek.

YUHANNA 3:16 “Çünkü Tanrı dünyayı o 
kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. 
Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri 
mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama 
kavuşsun.

YUHANNA 6:40 Çünkü Babam’ın isteği, 
Oğul’u gören ve O’na iman eden herkesin 
sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de 
böylelerini son günde dirilteceğim.”

ROMALILARA 9:33 Yazılmış olduğu 
gibi: “İşte, Siyon’a* bir sürçme taşı, Bir 
tökezleme kayası koyuyorum. O’na iman 
eden utandırılmayacak.”

ROMALILARA 11:26 Sonunda bütün 
İsrail kurtulacaktır. Yazılmış olduğu gibi: 
“Kurtarıcı Siyon’dan* gelecek, Yakup’un 
soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracak.

ROMALILARA 14:10 Sen neden 
kardeşini yargılıyorsun? Ya sen, kardeşini 
neden küçümsüyorsun? Tanrı’nın yargı 
kürsüsü önüne hepimiz çıkacağız.

11 Yazılmış olduğu gibi: “Rab şöyle diyor: 
‘Varlığım hakkı için her diz önümde 
çökecek, Her dil Tanrı olduğumu açıkça 
söyleyecek.’”

12 Böylece her birimiz kendi adına Tanrı’ya 

hesap verecektir.

Ayrıca bkz: #1; #2; Yaratılış 22:15-18; Mezmurlar 65:5; Zekeriya 
12:10; İbranilere 12:2.

E08 Công lý của Chúa Cứu Thế.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

YEŞAYA 46:3 “Ey Yakup soyu, Israil’in 
sağ kalanları, Doğdunuz doğalı 
yüklendiğim, Rahimden çıktınız çıkalı 
taşıdığım sizler, Dinleyin beni:

4 Siz yaşlanıncaya dek ben O’yum; 
Saçlarınız ağarıncaya dek Ben 
yükleneceğim sizi. Sizi ben yarattım, 
ben taşıyacağım, Evet, sizi ben 
yüklenecek, ben kurtaracağım.

13 Zaferim yaklaştı, uzak değil; Kurtarışım 
gecikmeyecek. Güzelliğim olan Israil 
için Siyon’u kurtaracağım.”

ROMALILARA 1:17 Tanrı’nın insanı 
akladığı, Müjde’de açıklanır. Aklanma yalnız 
imanla olur. Yazılmış olduğu gibi, “İmanla 
aklanan yaşayacaktır.”

ROMALILARA 3:21 Ama şimdi 
Yasa’dan bağımsız olarak Tanrı’nın 
insanı nasıl aklayacağı açıklandı. Yasa ve 
peygamberler buna tanıklık ediyor.

22 Tanrı insanları İsa Mesih’e olan imanlarıyla 
aklar. Bunu, iman eden herkes için yapar. 
Hiç ayrım yoktur.

ROMALILARA 10:3 Tanrı’nın 
öngördüğü doğruluğu anlamadıkları 
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ve kendi doğruluklarını yerleştirmeye 
çalıştıkları için Tanrı’nın öngördüğü 
doğruluğa boyun eğmediler.

4 Oysa her iman edenin aklanması için 
Mesih, Kutsal Yasa’nın sonudur.

5 Musa, Kutsal Yasa’ya dayanan doğrulukla 
ilgili şöyle yazıyor: “Yasa’nın gereklerini 
yapan, onlar sayesinde yaşayacaktır.”

6 İmana dayanan doğruluk ise şöyle diyor: 
“Yüreğinde, ‘Göğe -yani Mesih’i indirmeye- 
kim çıkacak?’ ya da, ‘Dipsiz derinliklere 
-yani Mesih’i ölüler arasından çıkarmaya- 
kim inecek?’ deme.”

ROMALILARA 11:26 Sonunda bütün 
İsrail kurtulacaktır. Yazılmış olduğu gibi: 
“Kurtarıcı Siyon’dan* gelecek, Yakup’un 
soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracak.

Ayrıca bkz: #1; #2.

D05 Chúa Cứu Thế sẽ là Đấng Cứu Chuộc.

YEŞAYA 47:4 Bizim kurtarıcımız 
Israil’in Kutsalı’dır. O’nun adı “Her Şeye 
Egemen RAB’dir!”

YEŞAYA 44:6 RAB, İsrail’in Kralı ve 
Kurtarıcısı, Her Şeye Egemen RAB diyor 
ki, “İlk ve son benim, Benden başka Tanrı 
yoktur.

ROMALILARA 11:26 Sonunda bütün 
İsrail kurtulacaktır. Yazılmış olduğu gibi: 
“Kurtarıcı Siyon’dan* gelecek, Yakup’un 
soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracak.

VAHIY 1:8 Var olan, var olmuş ve 
gelecek olan, Her Şeye Gücü Yeten Rab 

Tanrı, “Alfa* ve Omega* Ben’im” diyor.

Ayrıca bkz: Yaratılış 32:24-31; 2 Samuel 22:3; Eyüp 19:25; 
Mezmurlar 19:14; Mezmurlar 78:35; Yeşaya 41:14; Yeşaya 44:24; 

Yeşaya 48:17; Yeşaya 49:7,26; Yeşaya 54:5,8; Yeşaya 59:20; 
Yeşaya 60:16; Yeşaya 63:16; Vahiy 1:11; Vahiy 21:6; Vahiy 22:13.

E01 Các loại chức vụ của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 48:15 Ben, evet, ben söyledim, 
onu ben çağırdım, Onu getirdim, 
görevini başaracak.

16 “Yaklaşın bana, dinleyin 
söyleyeceklerimi: Başlangıçtan beri 
açıkça konuştum, O zamandan bu yana 
oradayım.” Egemen RAB şimdi beni ve 
Ruhu’nu gönderiyor.

17 Sizleri kurtaran Israil’in Kutsalı RAB 
diyor ki, “Yararlı olanı size öğreten, 
Gitmeniz gereken yolda sizi yürüten 
Tanrınız RAB benim.

LUKA 4:18 “Rab’bin Ruhu üzerimdedir. 
Çünkü O beni yoksullara Müjde’yi 
iletmek için meshetti*. Tutsaklara serbest 
bırakılacaklarını, Körlere gözlerinin 
açılacağını duyurmak için, Ezilenleri 
özgürlüğe kavuşturmak Ve Rab’bin lütuf 
yılını ilan etmek için Beni gönderdi.”

YUHANNA 3:34 Tanrı’nın gönderdiği kişi 
Tanrı’nın sözlerini söyler. Çünkü Tanrı, 
Ruh’u ölçüyle vermez.

YUHANNA 6:45 Peygamberlerin yazdığı 
gibi, ‘Tanrı onların hepsine kendi yollarını 
öğretecektir.’ Baba’yı işiten ve O’ndan 
öğrenen herkes bana gelir.

YUHANNA 18:20 İsa onu şöyle yanıtladı: “Ben 
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söylediklerimi dünyaya açıkça söyledim. 
Her zaman bütün Yahudiler’in toplandıkları 
havralarda ve tapınakta öğrettim. Gizli 
hiçbir şey söylemedim.

YUHANNA 20:21 İsa yine onlara, “Size esenlik 
olsun!” dedi. “Baba beni gönderdiği gibi, 
ben de sizi gönderiyorum.”

22 Bunu söyledikten sonra onların üzerine 
üfleyerek, “Kutsal Ruh’u alın!” dedi.

EFESLILERE 4:21 Kuşkusuz İsa’nın 
sesini duydunuz, O’ndaki gerçeğe uygun 
olarak O’nun yolunda eğitildiniz.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 32:8; Yeşaya 49:9,10.

C01 Sự ra đời của Chúa Cứu Thế được tiên tri.

YEŞAYA 49:1 Ey kıyı halkları, işitin 
beni, Uzaktaki halklar, iyi dinleyin. 
RAB beni ana rahmindeyken çağırdı, 
Annemin karnındayken adımı koydu.

MATTA 1:20 Ama böyle düşünmesi 
üzerine Rab’bin bir meleği rüyada ona 
görünerek şöyle dedi: “Davut oğlu Yusuf, 
Meryem’i kendine eş olarak almaktan 
korkma. Çünkü onun rahminde oluşan, 
Kutsal Ruh’tandır.

21 Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa 
koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından 
O kurtaracak.”

YUHANNA 10:36 Baba beni kendine ayırıp 
dünyaya gönderdi. Öyleyse ‘Tanrı’nın 
Oğlu’yum’ dediğim için bana nasıl ‘Küfür 
ediyorsun’ dersiniz?

EFESLILERE 2:17 O gelip hem 
uzakta olan sizlere hem de yakındakilere 
esenliği müjdeledi.

IBRANILERE 12:25 Bunları 
söyleyeni reddetmemeye dikkat edin. 
Çünkü yeryüzünde kendilerini uyaranı 
reddedenler kurtulamadılarsa, göklerden 
bizi uyarandan yüz çevirirsek, bizim de 
kurtulamayacağımız çok daha kesindir.

1 PETRUS’UN 1:18 Biliyorsunuz ki, 
atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan 
altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle 
değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran 
Mesih’in değerli kanının fidyesiyle 
kurtuldunuz.

20 Dünyanın kuruluşundan önce bilinen 
Mesih, çağların sonunda sizin yararınıza 
ortaya çıktı.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 71:5,6; Yeşaya 42:1-4,12; Yeşaya 45:22; 
Yeşaya 49:5; Yeşaya 51:5; Yeşaya 55:3; Sefanya 2:11; Luka 1:15,31; 

Luka 2:10.

B16 Sức mạnh và năng lượng của Chúa Cứu 
Thế.

YEŞAYA 49:2 Ağzımı keskin kılıç yaptı, 
Elinin gölgesinde gizledi beni. Beni 
keskin bir ok yaptı, Kendi ok kılıfına 
sakladı.

MEZMURLAR 27:5 Çünkü O kötü 
günde beni çardağında gizleyecek, 
Çadırının emin yerinde saklayacak, Yüksek 
bir kaya üzerine çıkaracak beni.

MEZMURLAR 45:5 Okların sivridir, 
Kral düşmanlarının yüreğine saplanır, 
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Halklar ayaklarının altına serilir.

MEZMURLAR 91:15 Bana seslenince 
onu yanıtlayacağım, Sıkıntıda onun yanında 
olacağım, Kurtarıp yücelteceğim onu.

IBRANILERE 4:12 Tanrı’nın sözü diri 
ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. 
Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden 
ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin 
düşüncelerini, amaçlarını yargılar.

VAHIY 1:16 Sağ elinde yedi yıldız 
vardı. Ağzından iki ağızlı keskin bir kılıç 
uzanıyordu. Yüzü bütün gücüyle parlayan 
güneş gibiydi.

VAHIY 2:12 “Bergama’daki kilisenin* 
meleğine yaz. İki ağızlı keskin kılıca sahip 
olan şöyle diyor:

VAHIY 19:15 Ağzından ulusları vuracak 
keskin bir kılıç uzanıyor. Onları demir 
çomakla güdecek. Her Şeye Gücü Yeten 
Tanrı’nın ateşli gazabının şarabını üreten 
masarayı kendisi çiğneyecek.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 45:2-5; Mezmurlar 91:11; Yeşaya 50:4; 
Yeşaya 51:16; Yeşaya 61:1; Yeşaya 66:19.

B14 Chúa Cứu Thế làm nên vinh quang của 
Chúa Cha.

H11 Chúa Cứu Thế sẽ được tôn vinh.

YEŞAYA 49:3 Bana, “Kulumsun, ey 
İsrail, Görkemimi senin aracılığınla 
göstereceğim” dedi.

YUHANNA 12:28 Baba, adını yücelt!” Bunun 

üzerine gökten bir ses geldi: “Adımı 
yücelttim ve yine yücelteceğim.”

YUHANNA 17:1 İsa bunları söyledikten 
sonra, gözlerini gökyüzüne kaldırıp şöyle 
dedi: “Baba, saat geldi. Oğlun’u yücelt ki, 
Oğul da seni yüceltsin.

YUHANNA 17:4 Yapmam için bana verdiğin 
işi tamamlamakla seni yeryüzünde 
yücelttim.

Ayrıca bkz: Yuhanna 13:31,32; Filipililere 2:6,7,9,10.

E22 Lao khổ của Chúa Cứu Thế sẽ được ban 
phước.

F03 Chúa Cứu Thế sẽ bị từ chối.

YEŞAYA 49:4 Ama ben, “Boşuna emek 
verdim” dedim, “Gücümü boş yere, 
bir hiç için tükettim. RAB yine de 
hakkımı savunur, Tanrım yaptıklarımın 
karşılığını verir.”

MATTA 17:17 İsa, “Ey imansız ve 
sapmış kuşak!” dedi. “Sizinle daha ne 
kadar kalacağım? Size daha ne kadar 
katlanacağım? Çocuğu buraya, bana 
getirin.”

MATTA 23:37 “Ey Yeruşalim! 
Peygamberleri öldüren, kendisine 
gönderilenleri taşlayan Yeruşalim! Tavuğun 
civcivlerini kanatları altına topladığı gibi 
ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak 
istedim, ama siz istemediniz.

YUHANNA 1:11 Kendi yurduna geldi, ama 
kendi halkı O’nu kabul etmedi.

YEŞAYA



239

YUHANNA 17:4 Yapmam için bana verdiğin 
işi tamamlamakla seni yeryüzünde 
yücelttim.

5 Baba, dünya var olmadan önce ben senin 
yanındayken sahip olduğum yücelikle şimdi 
beni yanında yücelt.

ROMALILARA 10:21 Öte yandan İsrail 
için şöyle diyor: “Söz dinlemeyen, asi bir 
halka Bütün gün ellerimi uzatıp durdum.”

2 KORINTOSLULARA 12:15 Ben 
de canlarınız uğruna malımı da kendimi 
de seve seve harcayacağım. Sizi daha çok 
seversem, daha az mı sevileceğim?

GALATYALILARA 4:11 Sizin için 
korkuyorum. Yoksa uğrunuza boş yere mi 
emek verdim?

FILIPILILERE 2:9 Bunun için de 
Tanrı O’nu pek çok yükseltti ve O’na her 
adın üstünde olan adı bağışladı.

IBRANILERE 12:2 Gözümüzü 
imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa’ya 
dikelim. O kendisini bekleyen sevinç 
uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme 
katlandı ve Tanrı’nın tahtının sağında 
oturdu.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 22:22-31; Yeşaya 40:10; Yeşaya 53:10-12; 
Yeşaya 62:11; Yeşaya 65:2.

A05 Mối quan hệ của Chúa Cứu Thế với Chúa 
Cha.

F03 Chúa Cứu Thế sẽ bị từ chối.

YEŞAYA 49:5 Kulu olmam için, Yakup 

soyunu kendisine geri getirmem, İsrail’i 
önünde toplamam için Rahimde beni 
biçimlendiren RAB şimdi şöyle diyor: 
-O’nun gözünde onurluyum, Tanrım 
bana güç kaynağı oldu.-

MATTA 15:24 İsa, “Ben yalnız İsrail 
halkının kaybolmuş koyunlarına 
gönderildim” diye yanıtladı.

MATTA 23:37 “Ey Yeruşalim! 
Peygamberleri öldüren, kendisine 
gönderilenleri taşlayan Yeruşalim! Tavuğun 
civcivlerini kanatları altına topladığı gibi 
ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak 
istedim, ama siz istemediniz.

YUHANNA 1:11 Kendi yurduna geldi, ama 
kendi halkı O’nu kabul etmedi.

12 Kendisini kabul edip adına iman edenlerin 
hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını 
verdi.

YUHANNA 3:35 Baba Oğul’u sever; her şeyi 
O’na teslim etmiştir.

YUHANNA 13:31 Yahuda dışarı çıkınca İsa, 
“İnsanoğlu* şimdi yüceltildi” dedi. “Tanrı da 
O’nda yüceltildi.

32 Tanrı O’nda yüceltildiğine göre, Tanrı da 
O’nu kendinde yüceltecek. Hem de hemen 
yüceltecektir.

RESULLERIN 10:36 Tanrı’nın, herkesin 
Rabbi olan İsa Mesih aracılığıyla esenliği 
müjdeleyerek İsrailoğulları’na ilettiği 
bildiriden haberiniz vardır.

VAHIY 5:12 Yüksek sesle şöyle diyorlardı: 
“Boğazlanmış Kuzu Gücü, zenginliği, 
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bilgeliği, kudreti, Saygıyı, yüceliği, övgüyü 
Almaya layıktır.”

Ayrıca bkz: Mezmurlar 110:1-3; Yeşaya 49:1; Matta 3:17; Matta 
11:27; Matta 17:5; Matta 21:37-41; Matta 28:18; Luka 19:42; 
Romalılara 15:8; Efeslilere 1:18,21,22; 1 Selaniklilere 2:15,16; 

Yakub’un 5:20-27; 1 Petrus’un 3:22.

A07 Ngài sẽ là Chúa Cứu Thế của Israel.
D09 Chúa Cứu Thế sẽ là Đấng Cứu thế.
E10 Chúa Cứu Thế cũng sẽ là Chúa Cứu Thế của 

các Dân tộc ngoài Do Thái.
E26 Sự nghiệp cứu chuộc của Chúa Cứu Thế.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 49:6 “Yakup’un oymaklarını 
canlandırmak, Sağ kalan İsrailliler’i 
geri getirmek için Kulum olman yeterli 
değil. Seni uluslara ışık yapacağım. 
Öyle ki, kurtarışım yeryüzünün dört 
bucağına ulaşsın.”

LUKA 2:30 Çünkü senin sağladığın, 
Bütün halkların gözü önünde hazırladığın 
kurtuluşu, Ulusları aydınlatıp Halkın İsrail’e 
yücelik kazandıracak ışığı Gözlerimle 
gördüm.”

LUKA 24:46 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.

RESULLERIN 13:46 Pavlus’la Barnaba 
ise cesaretle karşılık verdiler: “Tanrı’nın 
sözünü ilk önce size bildirmemiz 
gerekiyordu. Siz onu reddettiğinize 
ve kendinizi sonsuz yaşama layık 

görmediğinize göre, biz şimdi öteki uluslara 
gidiyoruz.

47 Çünkü Rab bize şöyle buyurmuştur: 
‘Yeryüzünün dört bucağına kurtuluş 
götürmen için Seni uluslara ışık yaptım.’”

48 Öteki uluslardan olanlar bunu işitince 
sevindiler ve Rab’bin sözünü yücelttiler. 
Sonsuz yaşam için belirlenmiş olanların 
hepsi iman etti.

IBRANILERE 8:10 ‘O günlerden 
sonra İsrail halkıyla Yapacağım antlaşma 
şudur’ diyor Rab, ‘Yasalarımı zihinlerine 
işleyeceğim, Yüreklerine yazacağım. Ben 
onların Tanrısı olacağım, Onlar da benim 
halkım olacak.

Ayrıca bkz: #1; #2; Yeşaya 42:6; Yuhanna 1:4-9; Resullerin 
26:17,32.

B16 Sức mạnh và năng lượng của Chúa Cứu 
Thế.

F03 Chúa Cứu Thế sẽ bị từ chối.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 49:7 İnsanların hor 
gördüğüne, Ulusların iğrendiğine, 
Egemenlerin kulu olana İsrail’in 
Kurtarıcısı ve Kutsalı RAB diyor ki, 
“Seni seçmiş olan İsrail’in Kutsalı 
sadık RAB’den ötürü Krallar seni 
görünce ayağa kalkacak, Önderler yere 
kapanacak.”

MEZMURLAR 35:19 Sevinmesin boş 
yere bana düşman olanlar, Göz kırpmasınlar 
birbirlerine Nedensiz benden nefret 
edenler.
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MATTA 27:22 Pilatus, “Öyleyse Mesih 
denen İsa’yı ne yapayım?” diye sordu. Hep 
bir ağızdan, “Çarmıha gerilsin!” dediler.

23 Pilatus, “O ne kötülük yaptı ki?” diye sordu. 
Onlar ise daha yüksek sesle, “Çarmıha 
gerilsin!” diye bağrışıp durdular.

YUHANNA 7:47 Ferisiler, “Yoksa siz de mi 
aldandınız?” dediler.

48 “Önderlerden ya da Ferisiler’den O’na iman 
eden oldu mu hiç?

49 Kutsal Yasa’yı bilmeyen bu halk lanetlidir.”

YUHANNA 15:22 Eğer gelmemiş ve onlara 
söylememiş olsaydım, günahları olmazdı; 
ama şimdi günahları için özürleri yoktur.

23 Benden nefret eden, Babam’dan da nefret 
eder.

24 Başka hiç kimsenin yapmadığı işleri onların 
arasında yapmamış olsaydım, günahları 
olmazdı. Şimdiyse yaptıklarımı gördükleri 
halde hem benden hem de Babam’dan 
nefret ettiler.

25 Bu, yasalarında yazılı, ‘Yok yere benden 
nefret ettiler’ sözü yerine gelsin diye oldu.

ROMALILARA 14:11 Yazılmış olduğu 
gibi: “Rab şöyle diyor: ‘Varlığım hakkı için 
her diz önümde çökecek, Her dil Tanrı 
olduğumu açıkça söyleyecek.’”

FILIPILILERE 2:10 Öyle ki, İsa’nın 
adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer 
altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, 
Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için İsa Mesih’in 
Rab olduğunu açıkça söylesin.

Ayrıca bkz: #1; #2; #4; Mezmurlar 22:6-8; Mezmurlar 69:7-9; 
Mezmurlar 109:3; Yeşaya 42:1; Yeşaya 52:15; Yeşaya 53:13; 
Matta 20:28; Matta 26:67; Matta 27:38,39,41,43,44; Luka 
22:27; Luka 23:18,23,35; Yuhanna 18:40; Yuhanna 19:6,15; 1 

Petrus’un 2:4.

E20 Chúa Cứu Thế sẽ lập một giao ước mới.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

YEŞAYA 49:8 RAB şöyle diyor: “Lütuf 
zamanında seni yanıtlayacağım, 
Kurtuluş günü sana yardım edecek, 
Seni koruyacağım. Seni halka antlaşma 
olarak vereceğim. Öyle ki, yıkık ülkeyi 
yeniden kurasın, Mülk olarak yeni 
sahiplerine veresin.

9 Tutsaklara, ‘Çıkın, Karanlıktakilere, 
‘Dışarı çıkın diyeceksin. Yol boyunca 
beslenecek, Her çıplak tepede otlak 
bulacaklar.

10 Acıkmayacak, susamayacaklar, 
Kavurucu sıcak ve güneş çarpmayacak 
onları. Çünkü onlara merhamet eden 
kendilerine yol gösterecek Ve onları 
pınarlara götürecek.

11 Bütün dağlarımı yola dönüştüreceğim, 
Anayollarım yükseltilecek.

12 İşte halkım ta uzaklardan, Kimi 
kuzeyden, kimi batıdan, kimi de 
Sinim’den gelecek.”

13 Ey gökler, sevinçle haykırın, Neşeyle 
coş, ey yeryüzü! Ey dağlar, sevinç 
çığlıklarına katılın, Çünkü RAB halkını 
avutacak, Ezilene merhamet gösterecek.

YEŞAYA 49:14-15
YEŞAYA 49:16 Bak, adını avuçlarıma 

kazıdım, Duvarlarını gözlüyorum 
sürekli.

YEŞAYA 49:17-21
YEŞAYA 49:22 Egemen RAB diyor 

ki, “Bakın, uluslara elimle işaret 
verdiğimde, Sancağımı yükselttiğimde 
halklara, Senin oğullarını kucaklarında 
getirecek, Kızlarını omuzlarında 
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taşıyacaklar.
YEŞAYA 49:23-26

MIKA 7:19 Bize yine acıyacaksın, 
Çiğneyeceksin suçlarımızı ayak altında. 
Bütün günahlarımızı denizin dibine 
atacaksın.

MATTA 5:6 Ne mutlu doğruluğa acıkıp 
susayanlara! Çünkü onlar doyurulacaklar.

MATTA 12:17 Bu, Peygamber Yeşaya 
aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin 
diye oldu: “İşte Kulum, O’nu ben seçtim. 
Gönlümün hoşnut olduğu sevgili Kulum 
O’dur. Ruhum’u O’nun üzerine koyacağım, 
O da adaleti uluslara bildirecek.

LUKA 2:13 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.

LUKA 4:18 “Rab’bin Ruhu üzerimdedir. 
Çünkü O beni yoksullara Müjde’yi 
iletmek için meshetti*. Tutsaklara serbest 
bırakılacaklarını, Körlere gözlerinin 
açılacağını duyurmak için, Ezilenleri 
özgürlüğe kavuşturmak Ve Rab’bin lütuf 
yılını ilan etmek için Beni gönderdi.”

LUKA 12:32 “Korkma, ey küçük sürü! 
Çünkü Babanız, egemenliği size vermeyi 
uygun gördü.

YUHANNA 6:35 İsa, “Yaşam ekmeği Ben’im. 
Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden 
hiçbir zaman susamaz” dedi.

YUHANNA 10:14 Ben iyi çobanım. 
Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, 
ben de Baba’yı tanıdığım gibi, benimkiler de 
beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı 
veririm.

2 KORINTOSLULARA 6:2 Çünkü 
Tanrı diyor ki, “Uygun zamanda seni 
duydum, Kurtuluş günü sana yardım ettim.” 
Uygun zaman işte şimdidir, kurtuluş günü 
işte şimdidir.

IBRANILERE 5:7 Mesih, yeryüzünde 
olduğu günlerde kendisini ölümden 
kurtaracak güçte olan Tanrı’ya büyük feryat 
ve gözyaşlarıyla dua etti, yakardı ve Tanrı 
korkusu nedeniyle işitildi.

8 Oğul olduğu halde, çektiği acılarla söz 
dinlemeyi öğrendi.

9 Yetkin kılınınca, sözünü dinleyen herkes 
için sonsuz kurtuluş kaynağı oldu.

VAHIY 7:15 Bunun için, “Tanrı’nın tahtı 
önünde duruyor, Tapınağında gece gündüz 
O’na tapınıyorlar. Tahtta oturan, çadırını 
onların üzerine gerecek.

16 Artık acıkmayacak, Artık susamayacaklar. 
Ne güneş ne kavurucu sıcak Çarpacak 
onları.

17 Çünkü tahtın ortasında olan Kuzu onları 
güdecek Ve yaşam sularının pınarlarına 
götürecek. Tanrı gözlerinden bütün yaşları 
silecek.”

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; Mezmurlar 23:1-6; Mezmurlar 102:13; 
Mezmurlar 107:10-14; Mezmurlar 146:7; Yeşaya 42:7; Yuhanna 

10:1-14,16; Koloselilere 1:13; 1 Petrus’un 2:9.
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F11 Sự chịu khổ của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 50:3 Göklere karalar giydirir, 
Çul ederim onların örtüsünü.”

MATTA 27:45 Öğleyin on ikiden üçe kadar 
bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü.

Ayrıca bkz: Luka 23:44; Vahiy 6:12.

D02 Chức phận của Chúa Cứu Thế như là Nhà 
tiên tri.

YEŞAYA 50:4 Yorgunlara sözle destek 
olmayı bileyim diye Egemen RAB bana 
eğitilmişlerin dilini verdi. Eğitilenler 
gibi dinleyeyim diye kulağımı uyandırır 
her sabah.

MATTA 11:28 “Ey bütün yorgunlar ve 
yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat 
veririm.

MATTA 13:54 Kendi memleketine gitti ve 
oradaki havrada halka öğretmeye başladı. 
Halk şaşıp kalmıştı. “Adamın bu bilgeliği ve 
mucizeler yaratan gücü nereden geliyor?” 
diyorlardı.

LUKA 4:22 Herkes İsa’yı övüyor, 
ağzından çıkan lütufkâr sözlere hayran 
kalıyordu. “Yusuf’un oğlu değil mi bu?” 
diyorlardı.

LUKA 21:15 Çünkü ben size öyle 
bir konuşma yeteneği, öyle bir bilgelik 
vereceğim ki, size karşı çıkanların hiçbiri 
buna karşı direnemeyecek, bir şey 
diyemeyecek.

YUHANNA 5:19 İsa Yahudi yetkililere şöyle 
karşılık verdi: “Size doğrusunu söyleyeyim, 
Oğul, Baba’nın yaptıklarını görmedikçe 
kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne 
yaparsa Oğul da aynı şeyi yapar.

YUHANNA 7:15 Yahudiler şaşırdılar. “Bu 
adam hiç öğrenim görmediği halde, nasıl 
bu kadar bilgili olabilir?” dediler.

16 İsa onlara, “Benim öğretim benim değil, 
beni gönderenindir” diye karşılık verdi.

17 “Eğer bir kimse Tanrı’nın isteğini yerine 
getirmek istiyorsa, bu öğretinin Tanrı’dan 
mı olduğunu, yoksa kendiliğimden mi 
konuştuğumu bilecektir.

YUHANNA 7:46 Görevliler, “Hiç kimse 
hiçbir zaman bu adamın konuştuğu gibi 
konuşmamıştır” karşılığını verdiler.

Ayrıca bkz: Mısır’dan Çıkış 4:11,12; Mezmurlar 45:2; Yeremya 
1:9.

F13 Chi tiết về sự chịu khổ của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 50:5 Egemen RAB kulağımı 
açtı, Karşı koymadım, geri çekilmedim.

6 Bana vuranlara sırtımı açtım, 
Yanaklarımı uzattım sakalımı yolanlara. 
Aşağılamalardan, tükürükten yüzümü 
gizlemedim.

MATTA 26:39 Biraz ilerledi, yüzüstü 
yere kapanıp dua etmeye başladı. “Baba” 
dedi, “Mümkünse bu kâse* benden 
uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin 
istediğin olsun.”

MARKOS 14:65 Bazıları O’nun üzerine 
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tükürmeye, gözlerini bağlayarak O’nu 
yumruklamaya başladılar. “Haydi, 
peygamberliğini göster!” diyorlardı. 
Nöbetçiler de O’nu aralarına alıp 
tokatladılar.

YUHANNA 8:29 Beni gönderen benimledir, 
O beni yalnız bırakmadı. Çünkü ben her 
zaman O’nu hoşnut edeni yaparım.”

YUHANNA 14:31 Ama dünyanın, Baba’yı 
sevdiğimi ve Baba’nın bana buyurduğu 
her şeyi yerine getirdiğimi anlamasını 
istiyorum. Haydi kalkın, buradan gidelim.”

YUHANNA 19:1 O zaman Pilatus İsa’yı tutup 
kamçılattı.

2 Askerler de dikenlerden bir taç örüp O’nun 
başına geçirdiler. Sonra O’na mor bir kaftan 
giydirdiler.

3 Önüne geliyor, “Selam, ey Yahudiler’in 
Kralı!” diyor, yüzüne tokat atıyorlardı.

FILIPILILERE 2:7 Ama kul özünü 
alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu 
bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş 
olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile 
boyun eğip kendini alçalttı.

9 Bunun için de Tanrı O’nu pek çok yükseltti 
ve O’na her adın üstünde olan adı bağışladı.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 40:6,7; Ağıtlar 3:30; Mika 5:1; Matta 
5:39; Matta 26:67; Markos 15:19; Luka 22:63; İbranilere 5:8; 

İbranilere 10:5-9.

F13 Chi tiết về sự chịu khổ của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 50:7 Egemen RAB bana yardım 
ettiği için Utanç duymam. Kararımdan 
dönmem, Utandırılmayacağımı bilirim.

8 Beni haklı çıkaran yakınımda. Benden 
davacı olan kim, yüzleşelim, Kimdir 
hasmım, karşıma çıksın.

9 Bana yardım eden Egemen RAB’dir, Kim 
suçlu çıkaracak beni? Onların hepsi 
giysi gibi eskiyecek, Tümünü güve yiyip 
bitirecek.

MATTA 27:19 Pilatus yargı kürsüsünde 
otururken karısı ona, “O doğru adama 
dokunma. Dün gece rüyamda O’nun 
yüzünden çok sıkıntı çektim” diye haber 
gönderdi.

LUKA 9:51 Göğe alınacağı gün 
yaklaşınca İsa, kararlı adımlarla Yeruşalim’e 
doğru yola çıktı.

LUKA 23:4 Pilatus, başkâhinlerle halka, 
“Bu adamda hiçbir suç görmüyorum” dedi.

LUKA 23:13 Pilatus, başkâhinleri, 
yöneticileri ve halkı toplayarak onlara, 
“Siz bu adamı bana, halkı saptırıyor diye 
getirdiniz” dedi. “Oysa ben bu adamı sizin 
önünüzde sorguya çektim ve kendisinde 
öne sürdüğünüz suçlardan hiçbirini 
bulmadım.

YUHANNA 8:46 Hanginiz bana 
günahlı olduğumu kanıtlayabilir? 
Gerçeği söylüyorsam, niçin bana iman 
etmiyorsunuz?

ROMALILARA 8:33 Tanrı’nın 
seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan 
Tanrı’dır.

IBRANILERE 1:11 Onlar yok olacak, 
ama sen kalıcısın. Hepsi bir giysi gibi 
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eskiyecek.
12 Bir kaftan gibi düreceksin onları, Bir giysi 

gibi değiştirilecekler. Ama sen hep aynısın, 
Yılların tükenmeyecek.”

Ayrıca bkz: Eyüp 13:28; Mezmurlar 89:21-27; Mezmurlar 
102:26; Yeşaya 41:1,21; Yeşaya 51:6-8; Hezekiel 3:8,9; Zekeriya 

3:1; Matta 5:25; Vahiy 12:10.

E10 Chúa Cứu Thế cũng sẽ là Chúa Cứu Thế của 
các Dân tộc ngoài Do Thái.

E19 Chúa Cứu Thế sẽ an ủi.
H02 Các phán quyết trong tương lai bởi Chúa 

Cứu Thế.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
      
YEŞAYA 51:1-2
YEŞAYA 51:3 RAB Siyon’u ve bütün 

yıkıntılarını avutacak. Siyon çölünü 
Aden’e, bozkırı RAB’bin bahçesine 
döndürecek. Orada coşku, sevinç, 
Şükran ve ezgi olacak.

4 “Beni dinle, ey halkım, Bana kulak 
ver, ey ulusum! Yasa benden çıkacak, 
Halklara ışık olarak adaletimi 
yerleştireceğim.

5 Zaferim yaklaştı, Kurtarışım ortaya 
çıktı. Halkları gücümle yöneteceğim. 
Kıyı halkları bana umut bağladı, 
Umutla gücümü bekliyorlar.

6 Başınızı kaldırıp göklere bakın, 
Aşağıya, yeryüzüne bakın. Çünkü bu 
gökler duman gibi dağılacak, Giysi 
gibi eskiyecek yeryüzü; Üzerinde 
yaşayanlar sinek gibi ölecek. Ama 
benim kurtarışım sonsuz olacak, Ardı 
kesilmeyecek zaferimin.

YEŞAYA 51:7-10
YEŞAYA 51:11 RAB’bin kurtardıkları 

dönecek, Sevinçle haykırarak Siyon’a 

varacaklar. Yüzlerinde sonsuz sevinç 
olacak. Onların olacak coşku ve sevinç, 
Üzüntü ve inilti kaçacak.

YEŞAYA 51:12-23

YEŞAYA 2:3 Birçok halk gelecek, “Haydi, 
RAB’bin Dağı’na, Yakup’un Tanrısı’nın 
Tapınağı’na çıkalım” diyecekler, “O bize 
kendi yolunu öğretsin, Biz de O’nun 
yolundan gidelim.” Çünkü yasa Siyon’dan, 
RAB’bin sözü Yeruşalim’den çıkacak.

YEŞAYA 34:4 Bütün gök cisimleri 
küçülecek, Gökler bir tomar gibi dürülecek; 
Gök cisimleri, asma yaprağı, İncir yaprağı 
gibi dökülecek.

MATTA 5:17 “Kutsal Yasa’yı* ya da 
peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak 
için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz 
kılmaya değil, tamamlamaya geldim.

LUKA 2:30 Çünkü senin sağladığın, 
Bütün halkların gözü önünde hazırladığın 
kurtuluşu, Ulusları aydınlatıp Halkın İsrail’e 
yücelik kazandıracak ışığı Gözlerimle 
gördüm.”

RESULLERIN 13:47 Çünkü Rab bize 
şöyle buyurmuştur: ‘Yeryüzünün dört 
bucağına kurtuluş götürmen için Seni 
uluslara ışık yaptım.’”

RESULLERIN 26:23 Onlar, Mesih’in* 
acı çekeceğini ve ölümden dirilenlerin ilki 
olarak gerek kendi halkına, gerek öteki 
uluslara ışığın doğuşunu ilan edeceğini 
bildirmişlerdi.”

2 KORINTOSLULARA 1:3 Her türlü 
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tesellinin kaynağı olan Tanrı’ya, merhametli 
Baba’ya, Rabbimiz İsa Mesih’in Tanrısı ve 
Babası’na övgüler olsun!

4 Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü 
sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için 
bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor.

1 PETRUS’UN 2:9 Ama siz seçilmiş 
soy, Kral’ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı’nın 
öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası 
ışığına çağıran Tanrı’nın erdemlerini 
duyurmak için seçildiniz.

VAHIY 6:12 Kuzu altıncı mührü açınca, 
büyük bir deprem olduğunu gördüm. 
Güneş keçi kılından yapılmış siyah bir çul 
gibi karardı. Ay baştan aşağı kan rengine 
döndü.

13 İncir ağacı, güçlü bir rüzgarla sarsıldığında 
nasıl ham incirlerini dökerse, gökteki 
yıldızlar da öylece yeryüzüne düştü.

14 Gökyüzü dürülen bir tomar gibi ortadan 
kalktı. Her dağ, her ada yerinden sökülüp 
alındı.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3:#5; #6; #7.

D05 Chúa Cứu Thế sẽ là Đấng Cứu Chuộc.
E15 Chúa Cứu Thế sẽ mang đến tin vui.
E19 Chúa Cứu Thế sẽ an ủi.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

YEŞAYA 52:1-6
YEŞAYA 52:7 Dağları aşıp gelen 

müjdecinin ayakları ne güzeldir! O 
müjdeci ki, esenlik duyuruyor. Iyilik 
müjdesi getiriyor, kurtuluş haberi 

veriyor. Siyon halkına, “Tanrınız 
egemenlik sürüyor!” diye ilan ediyor.

8 Dinleyin! Bekçileriniz seslerini 
yükseltiyor, Hep birlikte sevinçle 
haykırıyorlar. Çünkü RAB’bin Siyon’a 
dönüşünü gözleriyle görmekteler!

9 Ey Yeruşalim yıkıntıları, Hep birlikte 
sevinçle haykırıp bağırın! Çünkü RAB 
halkını avuttu, Yeruşalim’i kurtardı.

10 Bütün ulusların gözü önünde Kutsal 
kolunu sıvadı, Dünyanın dört bucağı 
Tanrımız’ın kurtarışını görecek.

YEŞAYA 52:11-12

MEZMURLAR 22:27 Yeryüzünün 
dört bucağı anımsayıp RAB’be dönecek, 
Ulusların bütün soyları O’nun önünde yere 
kapanacak.

MEZMURLAR 98:1 Yeni bir ezgi 
söyleyin RAB’be. Çünkü harikalar yaptı, 
Zaferler kazandı sağ eli ve kutsal koluyla.

2 RAB ulusların gözü önüne serdi kurtarışını, 
Zaferini bildirdi.

3 İsrail halkına sevgisini, Sadakatini 
anımsadı; Tanrımız’ın zaferini gördü 
dünyanın dört bucağı.

YEŞAYA 66:13 Çocuğunu avutan bir anne 
gibi avutacağım sizi, Yeruşalim’de avuntu 
bulacaksınız.

YEŞAYA 66:18 “Çünkü ben onların 
eylemlerini de düşüncelerini de bilirim. 
Bütün ulusları ve dilleri bir araya 
toplayacağım an geliyor; gelip yüceliğimi 
görecekler.

MATTA 5:4 Ne mutlu yaslı olanlara! 
Çünkü onlar teselli edilecekler.
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LUKA 1:73 Nitekim bizi 
düşmanlarımızın elinden kurtaracağına Ve 
ömrümüz boyunca Kendi önünde kutsallık 
ve doğruluk içinde, Korkusuzca kendisine 
tapınmamızı sağlayacağına dair Atamız 
İbrahim’e ant içerek söz vermişti.

LUKA 2:38 Tam o sırada ortaya çıkan 
Anna, Tanrı’ya şükrederek Yeruşalim’in 
kurtuluşunu bekleyen herkese İsa’dan söz 
etmeye başladı.

LUKA 3:6 Ve bütün insanlar Tanrı’nın 
sağladığı kurtuluşu görecektir.’”

LUKA 4:18 “Rab’bin Ruhu üzerimdedir. 
Çünkü O beni yoksullara Müjde’yi 
iletmek için meshetti*. Tutsaklara serbest 
bırakılacaklarını, Körlere gözlerinin 
açılacağını duyurmak için, Ezilenleri 
özgürlüğe kavuşturmak Ve Rab’bin lütuf 
yılını ilan etmek için Beni gönderdi.”

RESULLERIN 13:47 Çünkü Rab bize 
şöyle buyurmuştur: ‘Yeryüzünün dört 
bucağına kurtuluş götürmen için Seni 
uluslara ışık yaptım.’”

ROMALILARA 10:15 Sözü yaymaya 
gönderilmezlerse, sözü nasıl yayacaklar? 
Yazılmış olduğu gibi: “İyi haber 
müjdeleyenlerin ayakları ne güzeldir!”

2 KORINTOSLULARA 1:10 Tanrı bizi 
böylesine büyük bir ölüm tehlikesinden 
kurtardı; daha da kurtaracaktır. 
Umudumuzu O’na bağladık. Siz de 
dualarınızla bize yardım ettikçe, bizi 
yine kurtaracaktır. Öyle ki, birçok kişinin 
dualarıyla bize sağlanan lütuftan ötürü 

birçoklarının ağzından bizim için şükranlar 
sunulsun.

IBRANILERE 2:2 Çünkü melekler 
aracılığıyla bildirilen söz geçerli olduysa, 
her suç ve her sözdinlemezlik hak ettiği 
karşılığı aldıysa, bu denli büyük kurtuluşu 
görmezlikten gelirsek nasıl kurtulabiliriz? 
Başlangıçta Rab tarafından bildirilen bu 
kurtuluş, Rab’bi dinlemiş olanlarca bize 
doğrulandı.

VAHIY 11:15 Yedinci melek borazanını 
çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu: 
“Dünyanın egemenliği Rabbimiz’in 
ve Mesihi’nin oldu. O sonsuzlara dek 
egemenlik sürecek.”

VAHIY 14:6 Bundan sonra göğün 
ortasında uçan başka bir melek gördüm. 
Yeryüzünde yaşayanlara -her ulusa, her 
oymağa, her dile, her halka- iletmek 
üzere sonsuza dek kalıcı olan Müjde’yi 
getiriyordu.

VAHIY 15:3 Tanrı kulu Musa’nın ve 
Kuzu’nun ezgisini söylüyorlardı: “Her Şeye 
Gücü Yeten Rab Tanrı, Senin işlerin büyük 
ve şaşılası işlerdir. Ey ulusların kralı, Senin 
yolların doğru ve adildir. Ya Rab, senden 
kim korkmaz, Adını kim yüceltmez? Çünkü 
kutsal olan yalnız sensin. Bütün uluslar 
gelip sana tapınacaklar. Çünkü adil işlerin 
açıkça görüldü.”

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #4; #5; Yeşaya 42:10-13; Yeşaya 48:20; 
Yeşaya 49:6; Yeşaya 55:12; Matta 24:30,31; Resullerin 2:5-11; 2 

Korintoslulara 1:3-5; Koloselilere 2:2,3; Vahiy 1:7.
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G03 Sự đề cao Chúa Cứu Thế được tiên đoán.

YEŞAYA 52:13 Bakın, kulum başarılı 
olacak; Üstün olacak, el üstünde 
tutulup alabildiğine yüceltilecek.

YEŞAYA 9:7 Davut’un tahtı ve ülkesi 
üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin 
ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. 
Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak 
Ve sonsuza dek sürdürecek. Her Şeye 
Egemen RAB’bin gayreti bunu sağlayacak.

YUHANNA 5:22 Baba kimseyi yargılamaz, 
bütün yargılama işini Oğul’a vermiştir.

23 Öyle ki, herkes Baba’yı onurlandırdığı 
gibi Oğul’u onurlandırsın. Oğul’u 
onurlandırmayan, O’nu gönderen Baba’yı 
da onurlandırmaz.

RESULLERIN 2:31 Geleceği görerek 
Mesih’in* ölümden dirilişine ilişkin şunları 
söyledi: ‘O, ölüler diyarına terk edilmedi, 
bedeni çürümedi.’

33 O, Tanrı’nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen 
Kutsal Ruh’u Baba’dan almış ve şimdi 
gördüğünüz ve işittiğiniz gibi, bu Ruh’u 
üzerimize dökmüştür.

34 Davut, kendisi göklere çıkmadığı halde 
şöyle der: ‘Rab Rabbim’e dedi ki, Ben 
düşmanlarını Ayaklarının altına serinceye 
dek, Sağımda otur.’

36 “Böylelikle bütün İsrail halkı şunu kesinlikle 
bilsin: Tanrı, sizin çarmıha gerdiğiniz İsa’yı 
hem Rab hem Mesih yapmıştır.”

FILIPILILERE 2:9 Bunun için de 
Tanrı O’nu pek çok yükseltti ve O’na her 
adın üstünde olan adı bağışladı.

10 Öyle ki, İsa’nın adı anıldığında gökteki, 

yerdeki ve yer altındakilerin hepsi 
diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı’nın 
yüceltilmesi için İsa Mesih’in Rab olduğunu 
açıkça söylesin.

VAHIY 5:13 Ardından gökte, 
yeryüzünde, yer altında ve denizlerdeki 
bütün yaratıkların, bunlardaki bütün 
varlıkların şöyle dediğini işittim: “Övgü, 
saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek Tahtta 
oturanın ve Kuzu’nun olsun!”

Ayrıca bkz: #1; Yeşaya 9:6; Yeşaya 49:6; Matta 28:18; Efeslilere 
1:18,21-23; İbranilere 1:3; Vahiy 5:6-12.

F13 Chi tiết về sự chịu khổ của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 52:14 Birçokları onun 
karşısında dehşete düşüyor; Biçimi, 
görünüşü öyle bozuldu ki, İnsana 
benzer yanı kalmadı;

MEZMURLAR 22:6 Ama ben insan 
değil, toprak kurduyum, İnsanlar beni 
küçümsüyor, halk hor görüyor.

MATTA 27:29 Dikenlerden bir taç örüp 
başına koydular, sağ eline de bir kamış 
tutturdular. Önünde diz çöküp, “Selam, ey 
Yahudiler’in Kralı!” diyerek O’nunla alay 
ettiler.

30 Üzerine tükürdüler, kamışı alıp başına 
vurdular.

FILIPILILERE 2:5 Mesih İsa’daki 
düşünce sizde de olsun.

6 Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, 
Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak 
saymadı.
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7 Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde 
doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan 
biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh 
üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini 
alçalttı.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 71:7; Matta 7:28; Matta 26:67; Markos 
5:42; Markos 6:51; Luka 2:47.

E10 Chúa Cứu Thế cũng sẽ là Chúa Cứu Thế của 
các Dân tộc ngoài Do Thái.

YEŞAYA 52:15 Pek çok ulus ona 
şaşacak, Onun önünde kralların 
ağızları kapanacak. Çünkü kendilerine 
anlatılmamış olanı görecek, 
Duymadıklarını anlayacaklar.

MATTA 11:28 “Ey bütün yorgunlar ve 
yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat 
veririm.

MATTA 28:19 Bu nedenle gidin, bütün 
ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; 
onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla 
vaftiz edin;

LUKA 24:46 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.

YUHANNA 1:29 Yahya ertesi gün İsa’nın 
kendisine doğru geldiğini görünce şöyle 
dedi: “İşte, dünyanın günahını ortadan 
kaldıran Tanrı Kuzusu!

YUHANNA 3:16 “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.

YUHANNA 7:37 Bayramın son ve en önemli 
günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle 
dedi: “Bir kimse susamışsa bana gelsin, 
içsin.

YUHANNA 8:12 İsa yine halka seslenip 
şöyle dedi: “Ben dünyanın ışığıyım. Benim 
ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, 
yaşam ışığına sahip olur.”

RESULLERIN 2:21 O zaman Rab’be 
yakaran herkes kurtulacak.’

RESULLERIN 13:47 Çünkü Rab bize 
şöyle buyurmuştur: ‘Yeryüzünün dört 
bucağına kurtuluş götürmen için Seni 
uluslara ışık yaptım.’”

RESULLERIN 17:30 Tanrı, geçmiş 
dönemlerin bilgisizliğini görmezlikten 
geldi; ama şimdi her yerde herkesin tövbe 
etmesini buyuruyor.

31 Çünkü dünyayı, atadığı Kişi aracılığıyla 
adaletle yargılayacağı günü saptamıştır. 
Bu Kişi’yi ölümden diriltmekle bunun 
güvencesini herkese vermiştir.”

ROMALILARA 15:20 Bir başkasının 
attığı temel üzerine inşa etmemek için 
Müjde’yi Mesih’in adının duyulmadığı 
yerlerde yaymayı amaç edindim.
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21 Yazılmış olduğu gibi: “O’ndan habersiz 
olanlar görecekler. Duymamış olanlar 
anlayacaklar.”

ROMALILARA 16:25 Tanrı, 
duyurduğum Müjde ve İsa Mesih’le ilgili 
bildiri uyarınca, sonsuz çağlardan beri saklı 
tutulan sırrı açıklayan vahiy uyarınca sizi 
ruhça pekiştirecek güçtedir.

26 O sır şimdi aydınlığa çıkarılmış ve öncesiz 
Tanrı’nın buyruğuna göre peygamberlerin 
yazıları aracılığıyla bütün ulusların iman 
ederek söz dinlemesi için bildirilmiştir.

2 KORINTOSLULARA 5:19 Şöyle 
ki Tanrı, insanların suçlarını saymayarak 
dünyayı Mesih’te kendisiyle barıştırdı ve 
barıştırma sözünü bize emanet etti.

EFESLILERE 3:8 Bütün kutsalların en 
değersiziydim. Yine de Mesih’in akıl ermez 
zenginliğini uluslara müjdeleme ve her şeyi 
yaratan Tanrı’da öncesizlikten beri gizli 
tutulan sırrın nasıl düzenlendiğini bütün 
insanlara açıklama ayrıcalığı bana verildi.

1 TIMOTEOSA 2:3 Böyle yapmak 
iyidir ve Kurtarıcımız Tanrı’yı hoşnut eder.

4 O bütün insanların kurtulup gerçeğin 
bilincine erişmesini ister.

TITUSA 2:11 Çünkü Tanrı’nın bütün 
insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya 
çıkmıştır.

2 PETRUS’UN 3:9 Bazılarının 
düşündüğü gibi Rab vaadini yerine 
getirmekte gecikmez; ama size karşı 
sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını 
istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor.

1 YUHANNA’NIN 2:2 O günahlarımızı, 
yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün 
dünyanın günahlarını da bağışlatan 
kurbandır.

1 YUHANNA’NIN 4:14 Baba’nın Oğlu’nu 
dünyanın Kurtarıcısı olarak gönderdiğini 
gördük, şimdi buna tanıklık ediyoruz.

1 YUHANNA’NIN 5:11 Tanıklık da şudur: 
Tanrı bize sonsuz yaşam verdi, bu yaşam 
O’nun Oğlu’ndadır.

12 Kendisinde Tanrı Oğlu bulunanda 
yaşam vardır, kendisinde Tanrı Oğlu 
bulunmayanda yaşam yoktur.

Ayrıca bkz: Matta 11:29; Yuhanna 4:42; 2 Korintoslulara 5:14; 1 
Timoteosa 2:6; İbranilere 2:2,4,9; 1 Petrus’un 3:18; Vahiy 22:17.

F11 Sự chịu khổ của Chúa Cứu Thế.
F13 Chi tiết về sự chịu khổ của Chúa Cứu Thế.
F14 Chúa Cứu Thế sẽ bị nghi ngờ.
     
YEŞAYA 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.

MARKOS 6:3 Meryem’in oğlu, Yakup, 
Yose, Yahuda ve Simun’un kardeşi olan 
marangoz değilmi bu? Kızkardeşleri 
burada, aramızda yaşamıyor mu?” Ve 
gücenip O’nu reddettiler.

YUHANNA 12:37 Gözleri önünde bunca 
doğaüstü belirti gerçekleştirdiği halde O’na 
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iman etmediler.
38 Bütün bunlar Peygamber Yeşaya’nın 

söylediği şu söz yerine gelsin diye oldu: 
“Rab, verdiğimiz habere kim inandı? 
Rab’bin gücü kime açıklandı?”

39 İşte bu yüzden iman edemiyorlardı. 
Nitekim Yeşaya başka bir yerde de şöyle 
demişti: “Tanrı onların gözlerini kör 
etti Ve yüreklerini nasırlaştırdı. Öyle ki, 
gözleri görmesin, Yürekleri anlamasın 
Ve bana dönmesinler. Dönselerdi, onları 
iyileştirirdim.”

ROMALILARA 8:3 İnsan benliğinden 
ötürü güçsüz olan Kutsal Yasa’nın 
yapamadığını Tanrı yaptı. Öz Oğlu’nu 
günahlı insan benzerliğinde günah sunusu* 
olarak gönderip günahı insan benliğinde 
yargıladı.

ROMALILARA 10:16 Ne var ki, herkes 
Müjde’ye uymadı. Yeşaya’nın dediği gibi: “Ya 
Rab, verdiğimiz habere kim inandı?”

17 Demek ki iman, haberi duymakla, duymak 
da Mesih’le ilgili sözün yayılmasıyla olur.

FILIPILILERE 2:6 Mesih, Tanrı özüne 
sahip olduğu halde, Tanrı’ya eşitliği sımsıkı 
sarılacak bir hak saymadı.

7 Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde 
doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan 
biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh 
üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini 
alçalttı.

Ayrıca bkz: Yeşaya 11:1,2; Yeremya 23:5; Hezekiel 17:22-24; 
Zekeriya 6:12; Luka 2:6,40,52.

F03 Chúa Cứu Thế sẽ bị từ chối.
F13 Chi tiết về sự chịu khổ của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 53:3 İnsanlarca hor görüldü, 
Yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı, 
hastalığı yakından tanıdı. İnsanların 
yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü, Ona 
değer vermedik.

MEZMURLAR 22:7 Beni gören herkes 
alay ediyor, Sırıtıp baş sallayarak diyorlar ki,

8 “Sırtını RAB’be dayadı, kurtarsın bakalım 
onu, Madem onu seviyor, yardım etsin!”

MATTA 26:65 Bunun üzerine başkâhin 
giysilerini yırtarak, “Tanrı’ya küfretti!” dedi. 
“Artık tanıklara ne ihtiyacımız var? İşte 
küfürü işittiniz.

66 Buna ne diyorsunuz?” “Ölümü hak etti!” 
diye karşılık verdiler.

67 Bunun üzerine İsa’nın yüzüne tükürüp O’nu 
yumrukladılar. Bazıları da O’nu tokatlayıp, 
“Ey Mesih, peygamberliğini göster bakalım, 
sana vuran kim?” dediler.

MARKOS 9:11 İsa’ya, “Din bilginleri* 
neden önce İlyas’ın gelmesi gerektiğini 
söylüyorlar?” diye sordular.

12 O da onlara şöyle dedi: “Gerçekten de önce 
İlyas gelir ve her şeyi yeniden düzene koyar. 
Ama nasıl oluyor da İnsanoğlu’nun çok acı 
çekeceği ve hiçe sayılacağı yazılmıştır?

13 Size şunu söyleyeyim, İlyas geldi bile, 
onun hakkında yazılmış olduğu gibi, ona 
yapmadıklarını bırakmadılar.”

IBRANILERE 12:2 Gözümüzü 
imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa’ya 
dikelim. O kendisini bekleyen sevinç 
uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme 
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katlandı ve Tanrı’nın tahtının sağında 
oturdu.

3 Yorulup cesaretinizi yitirmemek için, 
günahkârların bunca karşı koymasına 
katlanmış Olan’ı düşünün.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 69:10-12,19,20; Yeşaya 50:6; Mika 5:1; 
Zekeriya 11:8-13; Matta 27:39,41,43,44; Markos 15:19; Luka 9:22; 

Luka 16:14; Yuhanna 8:48.

F09 Sự hy sinh và cứu chuộc bởi Chúa Cứu Thế.
F13 Chi tiết về sự chịu khổ của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 53:4 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.

MATTA 8:16 Akşam olunca birçok cinliyi 
kendisine getirdiler. İsa onlardaki kötü 
ruhları tek sözle kovdu, hastaların hepsini 
iyileştirdi.

17 Bu, Peygamber Yeşaya aracılığıyla 
bildirilen şu söz yerine gelsin diye 
oldu: “Zayıflıklarımızı O kaldırdı, 
Hastalıklarımızı O üstlendi.”

ROMALILARA 4:23 “Aklanmış sayıldı” 
sözü, yalnız onun için değil, aklanmış 
sayılacak olan bizler -Rabbimiz İsa’yı 
ölümden dirilten Tanrı’ya iman eden bizler- 
için de yazıldı.

25 İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve 
aklanmamız için diriltildi.

2 KORINTOSLULARA 5:21 Tanrı, 
günahı bilmeyen Mesih’i bizim için günah 
sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih sayesinde 
Tanrı’nın doğruluğu olalım.

GALATYALILARA 3:13 İbrahim’e sağlanan 
kutsama Mesih İsa aracılığıyla uluslara 
sağlansın ve bizler vaat edilen Ruh’u imanla 
alalım diye, Mesih bizim için lanetlenerek 
bizi Yasa’nın lanetinden kurtardı. Çünkü, 
“Ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir” diye 
yazılmıştır.

1 PETRUS’UN 2:21 Nitekim bunun 
için çağrıldınız. Mesih, izinden gidesiniz 
diye uğrunuza acı çekerek size örnek oldu.

22 “O günah işlemedi, ağzından hileli söz 
çıkmadı.”

23 Kendisine sövüldüğünde sövgüyle karşılık 
vermedi, acı çektiğinde kimseyi tehdit 
etmedi; davasını, adaletle yargılayan 
Tanrı’ya bıraktı.

24 Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk 
uğruna yaşayalım diye, günahlarımızı 
çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. O’nun 
yaralarıyla şifa buldunuz.

25 Çünkü yolunu şaşırmış koyunlar gibiydiniz, 
şimdiyse canlarınızın Çobanı’na ve 
Gözetmeni’ne döndünüz.

1 YUHANNA’NIN 2:2 O günahlarımızı, 
yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün 
dünyanın günahlarını da bağışlatan 
kurbandır.

Ayrıca bkz: Daniel 9:24; Matta 20:28; Luka 15:3,5,7; 
Romalılara 5:6-10; 1 Korintoslulara 15:3; Efeslilere 5:2; 
İbranilere 9:12-15,27; İbranilere 10:14; 1 Petrus’un 3:18.
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B02 Chúa Cứu Thế là Con chiên của Chúa Cha.
B11 Sự vâng lời của Chúa Cứu Thế.
F13 Chi tiết về sự chịu khổ của Chúa Cứu Thế.
 
YEŞAYA 53:7 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?

MATTA 26:62 Başkâhin ayağa kalkıp İsa’ya, 
“Hiç yanıt vermeyecek misin?” dedi. “Nedir 
bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar?”

63 İsa susmaya devam etti. Başkâhin ise 
O’na, “Yaşayan Tanrı adına ant içmeni 
buyuruyorum, söyle bize, Tanrı’nın Oğlu 
Mesih* sen misin?” dedi.

64 İsa, “Söylediğin gibidir” karşılığını verdi. 
“Üstelik size şunu söyleyeyim, bundan 
sonra İnsanoğlu’nun*, Kudretli Olan’ın 
sağında oturduğunu ve göğün bulutları 
üzerinde geldiğini göreceksiniz.”

MATTA 27:12 Başkâhinlerle ileri gelenler 
O’nu suçlayınca hiç karşılık vermedi.

13 Pilatus O’na, “Senin aleyhinde yaptıkları 
bunca tanıklığı duymuyor musun?” dedi.

14 İsa tek konuda bile ona yanıt vermedi. Vali 
buna çok şaştı.

MARKOS 15:3 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.

LUKA 23:9 O’na birçok soru sordu, ama 
O hiç karşılık vermedi.

LUKA 23:33 Kafatası denilen yere 
vardıklarında İsa’yı, biri sağında öbürü 
solunda olmak üzere, iki suçluyla birlikte 
çarmıha gerdiler.

RESULLERIN 8:30 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.”

Ayrıca bkz: Mezmurlar 22:12-21; Mezmurlar 69:12; Matta 
26:66,67; Yuhanna 19:7-9; 1 Petrus’un 2:23.

B12 Sự hoàn hảo của Chúa Cứu Thế.
F08 Các chi tiết của cái chết của Chúa Cứu Thế.
     
YEŞAYA 53:9 Şiddete başvurmadığı, 

Ağzından hileli söz çıkmadığı halde, 
Ona kötülerin yanında bir mezar verildi, 
Ama öldüğünde zenginin yanındaydı.
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MATTA 27:57 Akşama doğru Yusuf adında 
zengin bir Aramatyalı geldi. O da İsa’nın bir 
öğrencisiydi.

58 Pilatus’a gidip İsa’nın cesedini istedi. Pilatus 
da cesedin ona verilmesini buyurdu.

59 Yusuf cesedi aldı, temiz keten beze sardı, 
kayaya oydurduğu kendi yeni mezarına 
yatırdı. Mezarın girişine büyük bir taş 
yuvarlayıp oradan ayrıldı.

MARKOS 15:27 İsa’yla birlikte, biri sağında 
öbürü solunda olmak üzere iki haydudu da 
çarmıha gerdiler.

28 (TEXT OMITTED)

IBRANILERE 5:9 Yetkin kılınınca, 
sözünü dinleyen herkes için sonsuz 
kurtuluş kaynağı oldu.

IBRANILERE 7:26 Böyle bir 
başkâhinimiz -kutsal, suçsuz, lekesiz, 
günahkârlardan ayrılmış, göklerden daha 
yücelere çıkarılmış bir başkâhinimiz- 
olması uygundur.

Ayrıca bkz: Markos 15:43-46; Luka 23:41,50-53; Yuhanna 19:38-
42; Resullerin 13:28; 1 Korintoslulara 15:3; Yuhanna 3:5.

E22 Lao khổ của Chúa Cứu Thế sẽ được ban 
phước.

F09 Sự hy sinh và cứu chuộc bởi Chúa Cứu Thế.
G01 Sự phục sinh của Chúa Cứu Thế được tiên 

đoán.
     
YEŞAYA 53:10 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.

MEZMURLAR 110:3 Savaşacağın 
gün Gönüllü gidecek askerlerin. Seherin 
bağrından doğan çiy gibi Kutsal giysiler 
içinde Sana gelecek gençlerin.

MATTA 28:18 İsa yanlarına gelip 
kendilerine şunları söyledi: “Gökte ve 
yeryüzünde bütün yetki bana verildi.

19 Bu nedenle gidin, bütün ulusları 
öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, 
Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin;

20 size buyurduğum her şeye uymayı onlara 
öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her 
an sizinle birlikteyim.”

LUKA 22:44 Derin bir acı içinde olan İsa 
daha hararetle dua etti. Teri, toprağa düşen 
kan damlalarını andırıyordu.

YUHANNA 12:24 “Size doğrusunu söyleyeyim, 
buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe 
yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir.

ROMALILARA 3:21 Ama şimdi 
Yasa’dan bağımsız olarak Tanrı’nın 
insanı nasıl aklayacağı açıklandı. Yasa ve 
peygamberler buna tanıklık ediyor.

22 Tanrı insanları İsa Mesih’e olan imanlarıyla 
aklar. Bunu, iman eden herkes için yapar. 
Hiç ayrım yoktur.

23 Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın 
yüceliğinden yoksun kaldı.

24 İnsanlar İsa Mesih’te olan kurtuluşla, 
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Tanrı’nın lütfuyla, karşılıksız olarak 
aklanırlar.

1 KORINTOSLULARA 6:11 
Bazılarınız böyleydiniz; ama yıkandınız, 
kutsal kılındınız, Rab İsa Mesih adıyla ve 
Tanrımız’ın Ruhu aracılığıyla aklandınız.

2 KORINTOSLULARA 5:20 Böylece, 
Tanrı aracılığımızla çağrıda bulunuyormuş 
gibi Mesih’in adına elçilik ediyor, O’nun 
adına yalvarıyoruz: Tanrı’yla barışın.

21 Tanrı, günahı bilmeyen Mesih’i bizim 
için günah sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih 
sayesinde Tanrı’nın doğruluğu olalım.

EFESLILERE 4:11 Kendisi kimini elçi, 
kimini peygamber, kimini müjdeci, kimini 
önder ve öğretmen atadı.

12 Öyle ki, kutsallar hizmet görevini yapmak 
ve Mesih’in bedenini geliştirmek üzere 
donatılsın.

IBRANILERE 9:22 Nitekim Kutsal 
Yasa uyarınca hemen her şey kanla temiz 
kılınır, kan dökülmeden bağışlama olmaz.

IBRANILERE 12:2 Gözümüzü 
imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa’ya 
dikelim. O kendisini bekleyen sevinç 
uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme 
katlandı ve Tanrı’nın tahtının sağında 
oturdu.

VAHIY 5:9 Yeni bir ezgi söylüyorlardı: 
“Tomarı almaya, Mühürlerini açmaya 
layıksın! Çünkü boğazlandın Ve kanınla 
her oymaktan, her dilden, Her halktan, her 
ulustan İnsanları Tanrı’ya satın aldın.

10 Onları Tanrımız’ın hizmetinde Bir krallık 

haline getirdin, Kâhinler* yaptın. Dünya 
üzerinde egemenlik sürecekler.”

Ayrıca bkz: Yeşaya 42:1; Matta 17:5; Yuhanna 12:27-32; 
Romalılara 5:1,9,18,19; Galatyalılara 4:19; Titusa 3:4,7; 1 

Petrus’un 2:24; 1 Petrus’un 3:18; Vahiy 7:9-17.

E22 Lao khổ của Chúa Cứu Thế sẽ được ban 
phước.

F09 Sự hy sinh và cứu chuộc bởi Chúa Cứu Thế.
H06 Sự can thiệp của Chúa Cứu Thế.
  
YEŞAYA 53:12 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.

MARKOS 15:28 (TEXT OMITTED)

LUKA 22:37 Size şunu söyleyeyim, 
yazılmış olan şu sözün yaşamımda yerine 
gelmesi gerekiyor: ‘O, suçlularla bir sayıldı.’ 
Gerçekten de benimle ilgili yazılmış olanlar 
yerine gelmektedir.”

LUKA 23:34 İsa, “Baba, onları bağışla” 
dedi. “Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar.” 
O’nun giysilerini aralarında paylaşmak için 
kura çektiler.

FILIPILILERE 2:7 Ama kul özünü 
alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu 
bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş 
olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile 
boyun eğip kendini alçalttı.

9 Bunun için de Tanrı O’nu pek çok yükseltti 
ve O’na her adın üstünde olan adı bağışladı.
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10 Öyle ki, İsa’nın adı anıldığında gökteki, 
yerdeki ve yer altındakilerin hepsi 
diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı’nın 
yüceltilmesi için İsa Mesih’in Rab olduğunu 
açıkça söylesin.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 2:8; Yeşaya 49:24,25; Yeşaya 52:15; 
Matta 12:28,29; Koloselilere 2:15; İbranilere 2:14,15.

E24 Chúa Cứu Thế sẽ mang lại hòa bình.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

YEŞAYA 54:1-4
YEŞAYA 54:5 Çünkü kocan, seni 

yaratandır. O’nun adı Her Şeye Egemen 
RAB’dir, Israil’in Kutsalı’dır seni 
kurtaran. O’na bütün dünyanın Tanrısı 
denir.”

YEŞAYA 54:6-9
YEŞAYA 54:10 Dağlar yerinden kalksa, 

tepeler sarsılsa da Sadakatim senin 
üzerinden kalkmaz, Esenlik antlaşmam 
sarsılmaz” Diyor sana merhamet eden 
RAB.

11 “Ey kasırgaya tutulmuş, Avuntu 
bulmamış ezik kent! Taşlarını koyu 
harçla yerine koyacak, Temellerini 
laciverttaşıyla atacağım.

12 Kale burçlarını yakuttan, Kapılarını 
mücevherden, Surlarını değerli 
taşlardan yapacağım.

13 Bütün çocuklarını ben RAB eğiteceğim, 
Esenlikleri tam olacak.

YEŞAYA 54:14-17

LUKA 10:21 O anda İsa Kutsal Ruh’un 

etkisiyle coşarak şöyle dedi: “Baba, yerin ve 
göğün Rabbi! Bu gerçekleri bilge ve akıllı 
kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın 
için sana şükrederim. Evet Baba, senin 
isteğin buydu.

LUKA 24:45 Bundan sonra Kutsal 
Yazılar’ı anlayabilmeleri için zihinlerini 
açtı.

YUHANNA 6:45 Peygamberlerin yazdığı 
gibi, ‘Tanrı onların hepsine kendi yollarını 
öğretecektir.’ Baba’yı işiten ve O’ndan 
öğrenen herkes bana gelir.

YUHANNA 6:65 “Sizlere, ‘Baba’nın bana 
yöneltmediği hiç kimse bana gelemez’ 
dememin nedeni budur” dedi.

YUHANNA 14:26 Ama Baba’nın benim adımla 
göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her 
şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size 
hatırlatacak.

RESULLERIN 14:21 O kentte de 
Müjde’yi duyurup birçok öğrenci edindiler. 
Antakya’ya Dönüş Pavlus’la Barnaba daha 
sonra Listra, Konya ve Antakya’ya dönerek 
öğrencileri ruhça pekiştirdiler, imana 
bağlı kalmaları için onlara cesaret verdiler. 
“Tanrı’nın Egemenliği’ne*, birçok sıkıntıdan 
geçerek girmemiz gerekir” diyorlardı.

EFESLILERE 4:21 Kuşkusuz İsa’nın 
sesini duydunuz, O’ndaki gerçeğe uygun 
olarak O’nun yolunda eğitildiniz.

1 SELANIKLILERE 4:9 Kardeşlik sevgisi 
konusunda kimsenin size bir şey yazmasına 
gerek yoktur. Çünkü Tanrı size birbirinizi 
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sevmeyi öğretti.

IBRANILERE 8:10 ‘O günlerden 
sonra İsrail halkıyla Yapacağım antlaşma 
şudur’ diyor Rab, ‘Yasalarımı zihinlerine 
işleyeceğim, Yüreklerine yazacağım. Ben 
onların Tanrısı olacağım, Onlar da benim 
halkım olacak.

11 Hiç kimse yurttaşını, kardeşini, Rab’bi tanı 
diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük 
hepsi tanıyacak beni.

VAHIY 21:18 Surlar yeşimden yapılmıştı. 
Kent ise, cam duruluğunda saf altındandı.

19 Kent surlarının temelleri her tür değerli 
taşla bezenmişti. Birinci temel taşı yeşim, 
ikincisi laciverttaşı, üçüncüsü akik, 
dördüncüsü zümrüt, beşincisi damarlı 
akik, altıncısı kırmızı akik, yedincisi sarı 
yakut, sekizincisi beril, dokuzuncusu 
topaz, onuncusu sarıca zümrüt, onbirincisi 
gökyakut, onikincisi ametistti.

21 On iki kapı on iki inciydi; kapıların her biri 
birer inciden yapılmıştı. Kentin anayolu 
cam saydamlığında saf altındandı.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #5; Mezmurlar 25:8-12; Mezmurlar 
34:19; Mezmurlar 71:17; Yeşaya 2:3; Yeşaya 11:9; Yeşaya 51:6; 

Yeremya 31:34; Matta 11:27; Romalılara 11:29; Yuhanna 2:20,27.

E07 Lời đề nghị cứu rỗi của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 55:1 “Ey susamış olanlar, 
sulara gelin, Parası olmayanlar, gelin, 
satın alın, yiyin. Gelin, şarabı ve sütü 
parasız, bedelsiz alın.

YUHANNA 4:13 İsa şöyle yanıt verdi: “Bu 
sudan her içen yine susayacak.

YUHANNA 7:37 Bayramın son ve en önemli 
günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle 
dedi: “Bir kimse susamışsa bana gelsin, 
içsin.

38 Kutsal Yazı’da dendiği gibi, bana iman 
edenin ‘içinden diri su ırmakları akacaktır.’”

1 PETRUS’UN 2:2 Yeni doğmuş 
bebekler gibi, hilesiz sütü andıran Tanrı 
sözünü özleyin ki, bununla beslenip 
büyüyerek kurtuluşa erişesiniz.

VAHIY 21:6 Bana, “Tamam!” dedi, 
“Alfa* ve Omega*, başlangıç ve son Ben’im. 
Susayana yaşam suyunun pınarından 
karşılıksız su vereceğim.

VAHIY 22:17 Ruh ve Gelin, “Gel!” diyorlar. 
İşiten, “Gel!” desin. Susayan gelsin. Dileyen, 
yaşam suyundan karşılıksız alsın.

Ayrıca bkz: Yeşaya 41:18; Yeşaya 52:3; Yeşaya 63:1; Yoel 3:18; 
Matta 13:44; Matta 26:29; Romalılara 3:24; 1 Korintoslulara 

3:2; Efeslilere 2:8.

E07 Lời đề nghị cứu rỗi của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 55:2 Paranızı neden ekmek 
olmayana, Emeğinizi doyurmayana 
harcıyorsunuz? Beni iyi dinleyin ki, 
iyi olanı yiyesiniz, Bolluğun tadını 
çıkarasınız!

MATTA 15:9 Bana boşuna taparlar. 
Çünkü öğrettikleri, sadece insan 
buyruklarıdır.’”

MATTA 22:4 “Kral yine başka kölelerini 
gönderirken onlara dedi ki, ‘Davetlilere 
şunu söyleyin: Bakın, ben ziyafetimi 
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hazırladım. Sığırlarım, besili hayvanlarım 
kesildi. Her şey hazır, buyrun şölene!’

MARKOS 7:14 İsa, halkı yine yanına çağırıp 
onlara, “Hepiniz beni dinleyin ve şunu 
belleyin” dedi.

ROMALILARA 10:2 Onlara ilişkin 
tanıklık ederim ki, Tanrı için gayretlidirler; 
ama bu bilinçli bir gayret değildir.

3 Tanrı’nın öngördüğü doğruluğu 
anlamadıkları ve kendi doğruluklarını 
yerleştirmeye çalıştıkları için Tanrı’nın 
öngördüğü doğruluğa boyun eğmediler.

ROMALILARA 10:17 Demek ki iman, 
haberi duymakla, duymak da Mesih’le ilgili 
sözün yayılmasıyla olur.

FILIPILILERE 3:7 Ama benim için 
kazanç olan her şeyi Mesih uğruna zarar 
saydım.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 34:11; Süleyman’ın Özdeyişleri 8:32; 
Yeşaya 46:6; Yeşaya 51:1,4,7; Yeremya 2:13; Yeremya 31:14; 

Habakkuk 2:13; Luka 15:23; Yuhanna 6:48-58.

E11 Chúa Cứu Thế sẽ ban sự sống đời đời.
E20 Chúa Cứu Thế sẽ lập một giao ước mới.

YEŞAYA 55:3 “Kulak verin, bana 
gelin. Dinleyin ki yaşayasınız. Ben de 
sizinle sonsuz bir antlaşma, Davut’a 
söz verdiğim kalıcı iyilikleri içeren bir 
antlaşma yapayım.

MATTA 13:16 “Ama ne mutlu size ki, 
gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor!

MATTA 17:5 Petrus daha konuşurken 

parlak bir bulut onlara gölge saldı. Buluttan 
gelen bir ses, “Sevgili Oğlum budur, O’ndan 
hoşnudum. O’nu dinleyin!” dedi.

YUHANNA 5:24 “Size doğrusunu söyleyeyim, 
sözümü işitip beni gönderene iman 
edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri 
yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir.

25 Size doğrusunu söyleyeyim, ölülerin Tanrı 
Oğlu’nun sesini işitecekleri ve işitenlerin 
yaşayacakları saat geliyor, geldi bile.

YUHANNA 6:37 Baba’nın bana verdiklerinin 
hepsi bana gelecek ve bana geleni asla 
kovmam.

YUHANNA 6:44 “Beni gönderen Baba 
bir kimseyi bana çekmedikçe, o kimse 
bana gelemez. Bana geleni de son günde 
dirilteceğim.

45 Peygamberlerin yazdığı gibi, ‘Tanrı onların 
hepsine kendi yollarını öğretecektir.’ Baba’yı 
işiten ve O’ndan öğrenen herkes bana gelir.

YUHANNA 7:37 Bayramın son ve en önemli 
günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle 
dedi: “Bir kimse susamışsa bana gelsin, 
içsin.

YUHANNA 8:47 Tanrı’dan olan, Tanrı’nın 
sözlerini dinler. İşte siz Tanrı’dan 
olmadığınız için dinlemiyorsunuz.”

YUHANNA 10:27 Koyunlarım sesimi işitir. 
Ben onları tanırım, onlar da beni izler.

RESULLERIN 13:34 “Tanrı, O’nu asla 
çürümemek üzere ölümden dirilttiğini 
şu sözlerle belirtmiştir: ‘Size, Davut’a söz 
verdiğim Kutsal ve güvenilir nimetleri 
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vereceğim.’

Ayrıca bkz: Yaratılış 17:7; Mezmurlar 78:1; Mezmurlar 89:35-
37; Süleyman’ın Özdeyişleri 4:20; Yeşaya 61:8; Yeremya 32:40; 
Yeremya 50:5; Hezekiel 37:24,25; Matta 11:28; İbranilere 13:20.

E10 Chúa Cứu Thế cũng sẽ là Chúa Cứu Thế của 
các Dân tộc ngoài Do Thái.

YEŞAYA 55:4 Bakın, onu halklara tanık, 
Önder ve komutan yaptım.

YUHANNA 10:3 Kapıyı bekleyen ona kapıyı 
açar. Koyunlar çobanın sesini işitirler, o da 
kendi koyunlarını adlarıyla çağırır ve onları 
dışarı götürür.

YUHANNA 10:27 Koyunlarım sesimi işitir. 
Ben onları tanırım, onlar da beni izler.

YUHANNA 13:13 “Siz beni Öğretmen ve Rab 
diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz, 
öyleyim.

YUHANNA 18:37 Pilatus, “Demek sen bir 
kralsın, öyle mi?” dedi. İsa, “Kral olduğumu 
sen söylüyorsun” karşılığını verdi. “Ben 
gerçeğe tanıklık etmek için doğdum, bunun 
için dünyaya geldim. Gerçekten yana olan 
herkes benim sesimi işitir.”

1 TIMOTEOSA 6:13 Her şeye yaşam 
veren Tanrı’nın ve Pontius Pilatus önünde 
yüce inanca tanıklık etmiş olan Mesih 
İsa’nın huzurunda sana buyuruyorum: 
Rabbimiz İsa Mesih’in gelişine dek Tanrı 
buyruğunu lekesiz ve kusursuz olarak koru.

VAHIY 1:4 Ben Yuhanna’dan, Asya 
İli’ndeki* yedi kiliseye* selam! Var olan, var 

olmuş ve gelecek olandan, O’nun tahtının 
önünde bulunan yedi ruhtan ve ölüler 
arasından ilk doğan, dünya krallarına 
egemen olan güvenilir tanık İsa Mesih’ten 
sizlere lütuf ve esenlik olsun. Yücelik ve 
güç sonsuzlara dek, bizi seven, kanıyla 
bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi 
bir krallık haline getirip Babası Tanrı’nın 
hizmetinde kâhinler* yapmış olan Mesih’in 
olsun! Amin.

VAHIY 3:14 “Laodikya’daki kilisenin* 
meleğine yaz. Amin, sadık ve gerçek tanık, 
Tanrı yaratılışının kaynağı şöyle diyor:

Ayrıca bkz: Hezekiel 34:23,24; Daniel 9:25; Hoşea 3:5; Mika 
5:2-4; Matta 2:6; Yuhanna 3:16; Yuhanna 12:26; İbranilere 2:10; 

İbranilere 5:9.

E10 Chúa Cứu Thế cũng sẽ là Chúa Cứu Thế của 
các Dân tộc ngoài Do Thái.

YEŞAYA 55:5 Tanımadığınız ulusları 
çağıracaksınız, Sizi tanımayan uluslar 
koşa koşa size gelecek. Tanrınız 
RAB’den, Israil’in Kutsalı’ndan 
ötürü gelecekler. Çünkü RAB sizleri 
yüceltecek.”

YUHANNA 10:16 Bu ağıldan olmayan başka 
koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. 
Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek 
çoban olacak.

YUHANNA 13:31 Yahuda dışarı çıkınca İsa, 
“İnsanoğlu* şimdi yüceltildi” dedi. “Tanrı da 
O’nda yüceltildi.

32 Tanrı O’nda yüceltildiğine göre, Tanrı da 
O’nu kendinde yüceltecek. Hem de hemen 
yüceltecektir.
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YUHANNA 17:1 İsa bunları söyledikten 
sonra, gözlerini gökyüzüne kaldırıp şöyle 
dedi: “Baba, saat geldi. Oğlun’u yücelt ki, 
Oğul da seni yüceltsin.

ROMALILARA 15:21 Yazılmış olduğu 
gibi: “O’ndan habersiz olanlar görecekler. 
Duymamış olanlar anlayacaklar.”

1 PETRUS’UN 1:11 İçlerinde olan 
Mesih Ruhu, Mesih’in çekeceği acılara ve 
bu acıların ardından gelecek yüceliklere 
tanıklık ettiğinde, Ruh’un hangi zamanı ya 
da nasıl bir dönemi belirttiğini araştırdılar.

Ayrıca bkz: Yaratılış 49:10; Mezmurlar 18:43; Mezmurlar 
110:1-3; Yeşaya 11:10; Yeşaya 52:15; Yeşaya 60:5,9; Hoşea 1:10; 

Resullerin 3:13; Resullerin 5:31; İbranilere 5:5.

E07 Lời đề nghị cứu rỗi của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 55:6 Bulma fırsatı varken 
RAB’bi arayın, Yakındayken O’na 
yakarın.

MATTA 6:33 Siz öncelikle O’nun 
egemenliğinin ve doğruluğunun ardından 
gidin, o zaman size bütün bunlar da 
verilecektir.

MATTA 7:7 “Dileyin, size verilecek; 
arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size 
açılacaktır.

8 Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı 
çalana açılır.

LUKA 11:9 “Ben size şunu söyleyeyim: 
Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; 
kapıyı çalın, size açılacaktır.

10 Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı 

çalana açılır.

YUHANNA 12:35 İsa, “Işık kısa bir süre daha 
aranızdadır” dedi. “Karanlıkta kalmamak 
için ışığınız varken yürüyün. Karanlıkta 
yürüyen nereye gittiğini bilmez.

36 Sizde ışık varken ışığa iman edin ki, ışık 
oğulları olasınız.” İsa bu sözleri söyledikten 
sonra uzaklaşıp onlardan gizlendi.

ROMALILARA 11:7 Sonuç ne? İsrail 
aradığına kavuşamadı, seçilmiş olanlar ise 
kavuştular. Geriye kalanlarınsa yürekleri 
nasırlaştırıldı.

IBRANILERE 2:2 Çünkü melekler 
aracılığıyla bildirilen söz geçerli olduysa, 
her suç ve her sözdinlemezlik hak ettiği 
karşılığı aldıysa, bu denli büyük kurtuluşu 
görmezlikten gelirsek nasıl kurtulabiliriz? 
Başlangıçta Rab tarafından bildirilen bu 
kurtuluş, Rab’bi dinlemiş olanlarca bize 
doğrulandı.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 27:8; Mezmurlar 69:32; Mezmurlar 
105:4; Mezmurlar 145:18; Mezmurlar 148:14; Yeşaya 12:6; 

Yeşaya 45:19; Yeşaya 46:13; Yeremya 29:12-14; Ağıtlar 3:25; 
Amos 5:4; Sefanya 2:3; Malaki 3:1; Matta 7:7,8; Luka 12:31; 

Luka 13:25; Yuhanna 6:26; Yuhanna 7:33,34; 2 Korintoslulara 
6:1,2.

E21 Chúa Cứu Thế sẽ tha thứ cho tội lỗi.

YEŞAYA 55:7 Kötü kişi yolunu, Fesatçı 
düşüncelerini bıraksın; RAB’be dönsün, 
merhamet bulur, Tanrımız’a dönsün, 
bol bol bağışlanır.

MATTA 7:21 “Bana, ‘Ya Rab, ya Rab!’ diye 
seslenen herkes Göklerin Egemenliği’ne 
girmeyecek. Ancak göklerdeki Babam’ın 
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isteğini yerine getiren girecektir.
22 O gün birçokları bana diyecek ki, ‘Ya Rab, ya 

Rab! Biz senin adınla peygamberlik etmedik 
mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin 
adınla birçok mucize yapmadık mı?’

23 O zaman ben de onlara açıkça, ‘Sizi hiç 
tanımadım, uzak durun benden, ey kötülük 
yapanlar!’ diyeceğim.”

MATTA 9:13 Gidin de, ‘Ben kurban 
değil, merhamet isterim’ sözünün anlamını 
öğrenin. Çünkü ben doğru kişileri değil, 
günahkârları çağırmaya geldim.”

LUKA 7:47 Bu nedenle sana şunu 
söyleyeyim, kendisinin çok olan günahları 
bağışlanmıştır. Çok sevgi göstermesinin 
nedeni budur. Oysa kendisine az 
bağışlanan, az sever.”

LUKA 15:10 Size şunu söyleyeyim, aynı 
şekilde Tanrı’nın melekleri de tövbe eden 
bir tek günahkâr için sevinç duyacaklar.”

LUKA 15:24 Çünkü benim bu oğlum 
ölmüştü, yaşama döndü; kaybolmuştu, 
bulundu.’ Böylece eğlenmeye başladılar.

RESULLERIN 3:19 Öyleyse, 
günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve 
Tanrı’ya dönün. Öyle ki, Rab size yenilenme 
fırsatları versin ve sizin için önceden 
belirlenen Mesih’i, yani İsa’yı göndersin.

1 TIMOTEOSA 1:15 “Mesih İsa 
günahkârları kurtarmak için dünyaya geldi” 
sözü, güvenilir ve her bakımdan kabule 
layık bir sözdür. Günahkârların en kötüsü 
benim.

16 Ama Mesih İsa, kendisine iman edip 

sonsuz yaşama kavuşacak olanlara örnek 
olayım diye sınırsız sabrını öncelikle bende 
sergilemek için bana merhamet etti.

Ayrıca bkz: Mısır’dan Çıkış 34:6,7; Mezmurlar 130:7; Yeşaya 
1:16-18; Yeşaya 43:25; Yeşaya 44:22; Yeremya 3:12; Hezekiel 
3:18,19; Hezekiel 18:21-23,27-32; Hezekiel 33:11,14-16; Hoşea 

13:16; Hoşea 14:1; Yunus 3:10; Matta 23:25,26; Romalılara 5:16-
21; 1 Korintoslulara 6:9,11; Efeslilere 1:6-8; Yakub’un 4:8-10.

E22 Lao khổ của Chúa Cứu Thế sẽ được ban 
phước.

YEŞAYA 55:10 Gökten inen yağmur 
ve kar, Toprağı sulamadan, yeri 
Yşaertmeden, Ekinciye tohum, yiyene 
ekmek vermeden Nasıl göğe dönmezse,

11 Ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır. 
Bana boş dönmeyecek, Istemimi 
yerine getirecek, Yapması için onu 
gönderdiğim işi başaracaktır.

MATTA 24:35 Yer ve gök ortadan 
kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan 
kalkmayacaktır.”

YUHANNA 6:63 Yaşam veren Ruh’tur. Beden 
bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler 
ruhtur, yaşamdır.

ROMALILARA 10:17 Demek ki iman, 
haberi duymakla, duymak da Mesih’le ilgili 
sözün yayılmasıyla olur.

1 SELANIKLILERE 2:13 Tanrı’ya sürekli 
şükretmemiz için bir neden daha var: 
Tanrı sözünü bizden duyup kabul ettiğiniz 
zaman bunu insan sözü olarak değil, 
gerçekte olduğu gibi, Tanrı sözü olarak 
benimsediniz. Siz imanlılarda etkin olan da 
bu sözdür.
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IBRANILERE 1:1 Tanrı eski zamanlarda 
peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli 
yollardan atalarımıza seslendi.

IBRANILERE 2:2 Çünkü melekler 
aracılığıyla bildirilen söz geçerli olduysa, 
her suç ve her sözdinlemezlik hak ettiği 
karşılığı aldıysa, bu denli büyük kurtuluşu 
görmezlikten gelirsek nasıl kurtulabiliriz? 
Başlangıçta Rab tarafından bildirilen bu 
kurtuluş, Rab’bi dinlemiş olanlarca bize 
doğrulandı.

YAKUB’UN 1:18 O, yarattıklarının bir 
anlamda ilk meyveleri olmamız için bizleri 
kendi isteği uyarınca, gerçeğin bildirisiyle 
yaşama kavuşturdu.

1 PETRUS’UN 1:23 Çünkü ölümlü 
değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı’nın 
diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden 
doğdunuz.

Ayrıca bkz: Yeşaya 45:23; Yeşaya 46:10; Luka 8:11-16.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 55:12 Sevinçle çıkacak, 
Esenlikle geri götürüleceksiniz. Dağlar, 
tepeler önünüzde sevinçle çığıracak, 
Kırdaki bütün ağaçlar alkış tutacak.

13 Dikenli çalı yerine çam, Isırgan yerine 
mersin ağacı bitecek. Bunlar bana ün 
getirecek, Yok olmayan sonsuz bir 
belirti olacak.”

ROMALILARA 5:1 Böylece imanla 
aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih 
sayesinde Tanrı’yla barışmış oluyoruz.

ROMALILARA 15:13 Umut kaynağı olan 
Tanrı, Kutsal Ruh’un gücüyle umutla dolup 
taşmanız için iman yaşamınızda sizleri tam 
bir sevinç ve esenlikle doldursun.

1 KORINTOSLULARA 6:9 
Günahkârların, Tanrı Egemenliği’ni miras 
almayacağını bilmiyor musunuz? 
Aldanmayın! Ne fuhuş yapanlar Tanrı’nın 
Egemenliği’ni miras alacaktır, ne puta 
tapanlar, ne zina edenler, ne oğlanlar, ne 
oğlancılar, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne 
ayyaşlar, ne sövücüler, ne de soyguncular.

11 Bazılarınız böyleydiniz; ama yıkandınız, 
kutsal kılındınız, Rab İsa Mesih adıyla ve 
Tanrımız’ın Ruhu aracılığıyla aklandınız.

2 KORINTOSLULARA 5:17 Bir kimse 
Mesih’teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler 
geçmiş, her şey yeni olmuştur.

GALATYALILARA 5:22 Ruh’un ürünüyse 
sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, 
iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve 
özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan 
yasa yoktur.

KOLOSELILERE 1:11 Her şeye sevinçle 
katlanıp sabredebilmeniz için O’nun 
yüce gücüne dayanarak bütün kudretle 
güçlenmenizi diliyoruz.

VAHIY 2:7 Kulağı olan, Ruh’un 
kiliselere ne dediğini işitsin. Galip gelene 
Tanrı’nın cennetinde bulunan yaşam 
ağacından yeme hakkını vereceğim.’”

VAHIY 22:2 Kentin anayolunun 
ortasında akan ırmağın iki yanında on iki 
çeşit meyve üreten ve her ay meyvesini 
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veren yaşam ağacı bulunuyordu. Ağacın 
yaprakları uluslara şifa vermek içindir.

Ayrıca bkz: #1; #2; #5.

E10 Chúa Cứu Thế cũng sẽ là Chúa Cứu Thế của 
các Dân tộc ngoài Do Thái.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.
     
YEŞAYA 56:6 “RAB’be hizmet etmek, 

O’nun adını sevmek, Kulu olmak 
için O’na bağlanan yabancıları, Şabat 
Günü’nü tutan, bayağılaştırmayan, 
Antlaşmama sımsıkı bağlı kalan 
herkesi,

7 Kutsal dağıma getirip Dua evimde 
sevindireceğim. Yakmalık sunularıyla* 
kurbanları Sunağımda kabul edilecek, 
Çünkü evime ‘Bütün ulusların dua evi 
denecek.”

8 Israil’in sürgünlerini toplayan Egemen 
RAB diyor ki, “Toplanmış olanlara 
katmak üzere Daha başkalarını da 
toplayacağım.”

YEŞAYA 43:6 “Kuzeye, ‘Ver, güneye, 
‘Alıkoyma; Oğullarımı uzaktan, Kızlarımı 
dünyanın dört bucağından getir diyeceğim.

YEŞAYA 49:22 Egemen RAB diyor ki, 
“Bakın, uluslara elimle işaret verdiğimde, 
Sancağımı yükselttiğimde halklara, Senin 
oğullarını kucaklarında getirecek, Kızlarını 
omuzlarında taşıyacaklar.

MARKOS 11:17 Halka öğretirken şunları 
söyledi: “’Evime, bütün ulusların dua evi 

denecek’ diye yazılmamış mı? Ama siz onu 
haydut inine çevirdiniz.”

YUHANNA 10:16 Bu ağıldan olmayan başka 
koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. 
Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek 
çoban olacak.

YUHANNA 11:51 Bunu kendiliğinden 
söylemiyordu. O yılın başkâhini olarak 
İsa’nın, ulusun uğruna, ve yalnız ulusun 
uğruna değil, Tanrı’nın dağılmış çocuklarını 
toplayıp birleştirmek için de öleceğine 
ilişkin peygamberlikte bulunuyordu.

RESULLERIN 2:41 Onun sözünü 
benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık 
üç bin kişi topluluğa katıldı.

RESULLERIN 10:34 O zaman Petrus 
söz alıp şöyle dedi: “Tanrı’nın insanlar 
arasında ayrım yapmadığını, ama 
kendisinden korkan ve doğru olanı yapan 
kişiyi, ulusuna bakmaksızın kabul ettiğini 
gerçekten anlıyorum.

34 O zaman Petrus söz alıp şöyle dedi: 
“Tanrı’nın insanlar arasında ayrım 
yapmadığını, ama kendisinden korkan 
ve doğru olanı yapan kişiyi, ulusuna 
bakmaksızın kabul ettiğini gerçekten 
anlıyorum.

EFESLILERE 1:10 Zaman dolunca 
gerçekleştireceği bu tasarıya göre, yerdeki 
ve gökteki her şeyi Mesih’te birleştirecek.

EFESLILERE 2:11 Bunun için, öteki 
uluslardan* doğan sizler bir zamanlar 
ne olduğunuzu anımsayın: Bedende elle 
yapılmış sünnete sahip olup “sünnetli” diye 
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anılanların “sünnetsiz” dedikleri sizler,
12 o zaman Mesihsiz, İsrail’de vatandaşlıktan 

yoksun, vaade dayanan antlaşmalara 
yabancı, dünyada umutsuz ve tanrısızdınız.

13 Ama bir zamanlar uzak olan sizler, şimdi 
Mesih İsa’da Mesih’in kanı sayesinde yakın 
kılındınız.

EFESLILERE 2:18 O’nun aracılığıyla 
hepimiz tek Ruh’ta Baba’nın huzuruna 
çıkabiliriz.

19 Böylece artık yabancı ve garip değil, 
kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı’nın ev 
halkısınız.

20 Elçilerle peygamberlerden oluşan temel 
üzerine inşa edildiniz. Köşe taşı Mesih 
İsa’nın kendisidir.

21 Bütün yapı Rab’be ait kutsal bir tapınak 
olmak üzere O’nda kenetlenip yükseliyor.

IBRANILERE 12:22 Oysa sizler Siyon* 
Dağı’na, yaşayan Tanrı’nın kenti olan göksel 
Yeruşalim’e, bir bayram şenliği içindeki 
onbinlerce meleğe, adları göklerde yazılmış 
ilk doğanların topluluğuna yaklaştınız. 
Herkesin yargıcı olan Tanrı’ya, yetkinliğe 
erdirilmiş doğru kişilerin ruhlarına, yeni 
antlaşmanın aracısı olan İsa’ya ve Habil’in 
kanından daha üstün bir anlam taşıyan 
serpmelik kana yaklaştınız.

IBRANILERE 13:15 Bu nedenle, İsa 
aracılığıyla Tanrı’ya sürekli övgü kurbanları, 
yani O’nun adını açıkça anan dudakların 
meyvesini sunalım.

1 PETRUS’UN 2:5 O sizi diri taşlar 
olarak ruhsal bir tapınağın yapımında 
kullansın. Böylelikle, İsa Mesih aracılığıyla 
Tanrı’nın beğenisini kazanan ruhsal 

kurbanlar sunmak üzere kutsal bir 
kâhinler* topluluğu olursunuz.

VAHIY 14:1 Sonra Kuzu’nun Siyon* 
Dağı’nda durduğunu gördüm. O’nunla 
birlikte 144 000 kişi vardı. Alınlarında 
kendisinin ve Babası’nın adları yazılıydı.

Ayrıca bkz: #1; #3; #4; Yeşaya 56:3; Resullerin 11:23; 2 
Korintoslulara 8:5; İbranilere 10:19-22; 1 Petrus’un 1:1,2.

E23 Chúa Cứu Thế sẽ cải đạo cho con dân của 
Ngài.

G06 Nơi cư ngụ của Đức Thánh Thần.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

YEŞAYA 57:15 Yüce ve görkemli Olan, 
Sonsuzlukta yaşayan, adı Kutsal Olan 
diyor ki, “Yüksek ve kutsal yerde 
yaşadığım halde, Alçakgönüllülerle, 
ezilenlerle birlikteyim. Yüreklerini 
sevindirmek için ezilenlerin 
yanındayım.

16 Çünkü sonsuza dek davacı ve öfkeli 
olacak değilim, Öyle olsa, yarattığım 
canlarla ruhlar karşımda dayanamazdı.

17 Haksız kazanç suçuna öfkelenip 
halkı cezalandırdım, Öfkeyle yüzümü 
çevirdim onlardan. Ne var ki, inatla 
kendi yollarından gittiler.

18 “Yaptıklarını gördüm, Ama onları 
iyileştirip yol göstereceğim. Karşılık 
olarak hem onları Hem de aralarında 
yas tutanları avutacağım.

MATTA 19:28 İsa onlara, “Size doğrusunu 
söyleyeyim” dedi, “Her şey yenilendiğinde, 
İnsanoğlu* görkemli tahtına oturduğunda, 
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siz, evet ardımdan gelen sizler, on iki 
tahta oturup İsrail’in on iki oymağını 
yargılayacaksınız.

LUKA 4:18 “Rab’bin Ruhu üzerimdedir. 
Çünkü O beni yoksullara Müjde’yi 
iletmek için meshetti*. Tutsaklara serbest 
bırakılacaklarını, Körlere gözlerinin 
açılacağını duyurmak için, Ezilenleri 
özgürlüğe kavuşturmak Ve Rab’bin lütuf 
yılını ilan etmek için Beni gönderdi.”

YUHANNA 1:12 Kendisini kabul edip adına 
iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları 
olma hakkını verdi.

13 Onlar ne kandan, ne beden ne de insan 
isteğinden doğdular; tersine, Tanrı’dan 
doğdular.

YUHANNA 3:3 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.”

GALATYALILARA 6:15 Sünnetli olup 
olmamanın önemi yoktur, önemli olan yeni 

yaratılıştır.

EFESLILERE 2:1 Sizler bir zamanlar içinde 
yaşadığınız suçlardan ve günahlardan 
ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve 
havadaki hükümranlığın egemenine, yani 
söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan 
ruha uymaktaydınız.

KOLOSELILERE 3:9 Birbirinize yalan 
söylemeyin. Çünkü eski yaradılışı kötü 
alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden çıkarıp 
attınız;

10 eksiksiz bilgiye erişmek için Yaratıcısı’na 
benzer olmak üzere yenilenen yeni 
yaradılışı giyindiniz.

TITUSA 3:4 Ama Kurtarıcımız Tanrı 
iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça 
göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla 
yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi 
merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla 
ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla 
üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh’un 
yenilemesiyle yaptı.

YAKUB’UN 1:18 O, yarattıklarının bir 
anlamda ilk meyveleri olmamız için bizleri 
kendi isteği uyarınca, gerçeğin bildirisiyle 
yaşama kavuşturdu.

1 PETRUS’UN 1:3 Rabbimiz İsa Mesih’in 
Tanrısı ve Babası’na övgüler olsun. Çünkü 
O büyük merhametiyle yeniden doğmamızı 
sağladı. İsa Mesih’i ölümden diriltmekle 
bizi yaşayan bir umuda, çürümez, lekesiz, 
solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras 
sizin için göklerde saklıdır.

1 PETRUS’UN 1:23 Çünkü ölümlü 
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değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı’nın 
diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden 
doğdunuz.

1 PETRUS’UN 2:2 Yeni doğmuş 
bebekler gibi, hilesiz sütü andıran Tanrı 
sözünü özleyin ki, bununla beslenip 
büyüyerek kurtuluşa erişesiniz.

1 YUHANNA’NIN 2:29 O’nun doğru 
olduğunu bilirseniz, doğru olanı yapan 
herkesin O’ndan doğduğunu da bilirsiniz.

1 YUHANNA’NIN 3:9 Tanrı’dan doğmuş 
olan, günah işlemez. Çünkü Tanrı’nın 
tohumu onda yaşar. Tanrı’dan doğmuş 
olduğu için günah işleyemez.

1 YUHANNA’NIN 5:1 İsa’nın Mesih 
olduğuna inanan herkes Tanrı’dan 
doğmuştur. Baba’yı seven O’ndan doğmuş 
olanı da sever.

1 YUHANNA’NIN 5:4 Çünkü Tanrı’dan 
doğmuş olan herkes dünyayı yener. 
Bize dünyaya karşı zafer kazandıran 
imanımızdır.

1 YUHANNA’NIN 5:18 Tanrı’dan doğmuş 
olanın günah işlemediğini biliriz. Tanrı’dan 
doğmuş olan İsa Mesih onu korur ve kötü 
olan* ona dokunamaz.

Ayrıca bkz: #2; Mezmurlar 51:10; Mezmurlar 103:9-16; 
Mezmurlar 138:6; Mezmurlar 147:3; Yeşaya 66:2; Yeremya 

31:33; Yeremya 32:40; Hezekiel 11:19; Hezekiel 18:31; Hezekiel 
36:26,27; Matta 5:3; Luka 15:20-24; Yuhanna 14:23; Romalılara 
5:21; 2 Korintoslulara 5:17; Efeslilere 2:4,8,10; Filipililere 2:13; 

Koloselilere 1:13; Koloselilere 2:13; Yakub’un 4:6.

E24 Chúa Cứu Thế sẽ mang lại hòa bình.

YEŞAYA 57:19 Dudaklardan övgü 
sözleri döktüreceğim. Uzaktakine de 
yakındakine de Tam esenlik olsun” 
diyor RAB, “Hepsini iyileştireceğim.”

LUKA 2:13 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.

EFESLILERE 2:14 Çünkü Mesih’in 
kendisi barışımızdır. Kutsal Yasa’yı*, 
buyrukları ve kurallarıyla birlikte etkisiz 
kılarak iki topluluğu birleştirdi, aradaki 
engel duvarını, yani düşmanlığı kendi 
bedeninde yıktı. Amacı bu iki topluluktan 
kendisinde yeni bir insan yaratarak esenliği 
sağlamak, düşmanlığı çarmıhta öldürmek 
ve çarmıh aracılığıyla bir bedende iki 
topluluğu Tanrı’yla barıştırmaktı.

17 O gelip hem uzakta olan sizlere hem de 
yakındakilere esenliği müjdeledi.

D06 Chúa Cứu Thế sẽ là Đấng Mưu Luận.
D07 Chúa Cứu Thế sẽ là Đấng Trung Bảo.
E08 Công lý của Chúa Cứu Thế.
H06 Sự can thiệp của Chúa Cứu Thế.
     
YEŞAYA 59:16 Kimsenin olmadığını 

gördü, Aracılık edecek birinin 
olmadığına şaştı. Kendi gücüyle 
kurtuluş sağladı, Doğruluğu O’na 
destek oldu.
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MEZMURLAR 20:6 Şimdi anladım ki, 
RAB meshettiği* kralı kurtarıyor, Sağ elinin 
kurtarıcı gücüyle Kutsal göklerinden ona 
yanıt veriyor.

MEZMURLAR 80:17 Elin, sağ kolun 
olan adamın üzerinde, Kendine seçtiğin 
insanın üzerinde olsun!

1 TIMOTEOSA 2:5 Çünkü tek Tanrı ve 
Tanrı’yla insanlar arasında tek aracı vardır. 
O da insan olan ve kendisini herkes için 
fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa’dır. 
Uygun zamanda verilen tanıklık budur.

IBRANILERE 9:15 Bu nedenle, 
çağrılmış olanların vaat edilen sonsuz 
mirası almaları için Mesih yeni antlaşmanın 
aracısı oldu. Kendisi onları ilk antlaşma*fx1* 
zamanında işledikleri suçlardan kurtarmak 
için fidye olarak öldü.

IBRANILERE 10:7 O zaman şöyle 
dedim: ‘Kutsal Yazı tomarında Benim için 
yazıldığı gibi, Senin isteğini yapmak üzere, 
Ey Tanrı, işte geldim.’”

1 YUHANNA’NIN 2:1 Yavrularım, bunları 
size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. 
Ama içimizden biri günah işlerse, adil olan 
İsa Mesih bizi Baba’nın önünde savunur.

Ayrıca bkz: Yaratılış 18:23-32; Mezmurlar 40:7; Mezmurlar 
98:1,2; Mezmurlar 106:23; Mezmurlar 108:6; Mezmurlar 138:7; 

Yeşaya 63:5; Yeremya 5:1; Hezekiel 22:30.

E08 Công lý của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 59:17 Doğruluğu göğüslük gibi 
kuşandı, Kurtuluş miğferini başına 

taktı, Öç giysisini giydi, Gayreti kaftan 
gibi sarındı.

YEŞAYA 11:5 Davranışının temeli adalet 
ve sadakat olacak.

ROMALILARA 13:12 Gece ilerledi, 
gündüz yaklaştı. Bunun için karanlığın 
işlerini üzerimizden atıp ışığın silahlarını 
kuşanalım.

2 KORINTOSLULARA 6:4 Tersine 
Tanrı’nın hizmetkârları olarak olağanüstü 
dayanmada, sıkıntı, güçlük ve elemlerde, 
dayak, hapis, karışıklık, emek, uykusuzluk 
ve açlıkta; pak yaşayışta, bilgi, sabır, iyilik, 
Kutsal Ruh ve içten sevgide; gerçeğin 
ilanında ve Tanrı’nın gücünde; sağ ve 
sol ellerimizde doğruluğun silahlarıyla, 
yücelikte ve onursuzlukta, iyi ünde ve 
kötü ünde, kendimizi her durumda örnek 
gösteriyoruz. Aldatanlar sayılıyorsak da 
dürüst kişileriz.

EFESLILERE 6:14 Böylece, belinizi 
gerçekle kuşatmış, göğsünüze doğruluk 
zırhını takmış ve ayaklarınıza esenlik 
Müjdesi’ni yayma hazırlığını giymiş olarak 
yerinizde durun.

16 Bunların hepsine ek olarak, Şeytan’ın bütün 
ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman 
kalkanını alın.

17 Kurtuluş miğferini ve Ruh’un kılıcını, yani 
Tanrı sözünü alın.

1 SELANIKLILERE 5:8 Gündüze ait olan 
bizlerse, iman ve sevgi zırhını kuşanıp 
başımıza miğfer olarak kurtuluş umudunu 
giyerek ayık duralım.
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VAHIY 19:11 Bundan sonra göğün açılmış 
olduğunu, beyaz bir atın orada durduğunu 
gördüm. Binicisinin adı Sadık ve Gerçek’tir. 
Adaletle yargılar, savaşır.

Ayrıca bkz: Yeşaya 51:9.

D05 Chúa Cứu Thế sẽ là Đấng Cứu Chuộc.
H02 Các phán quyết trong tương lai bởi Chúa 

Cứu Thế.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 59:18 Herkese yaptıklarının 
karşılığını verecek. Düşmanlarına 
öfkeyle, Hasımlarına ve kıyı halklarına 
cezayla karşılık verecek.

19 Böylece batıdan doğuya kadar insanlar 
RAB’bin adından ve yüceliğinden 
korkacak. Çünkü düşman azgın bir 
ırmak gibi geldiğinde, RAB’bin Ruhu 
onu kaçırtacak.

20 RAB diyor ki, “Kurtarıcı Siyon’a, Yakup 
soyundan olup başkaldırmaktan 
vazgeçenlere gelecek.

YEŞAYA 11:10 O gün İşay’ın kökü ortaya 
çıkacak, Halklara sancak olacak, Uluslar 
ona yönelecek. Kaldığı yer görkemli olacak.

MALAKI 1:11 Doğudan batıya kadar 
uluslar arasında adım büyük olacak! Her 
yerde adıma buhur yakılacak, temiz sunular 
sunulacak. Çünkü uluslar arasında adım 
büyük olacak!” diyor Her Şeye Egemen RAB.

MATTA 16:27 İnsanoğlu*, Babası’nın 
görkemi içinde melekleriyle gelecek ve 
herkese, yaptığının karşılığını verecektir.

ROMALILARA 11:25 Kardeşler, 
bilgiçliğe kapılmamanız için şu sırdan 
habersiz kalmanızı istemem: İsrailliler’den 
bir bölümünün yüreği, öteki uluslardan 
kurtulacakların sayısı tamamlanıncaya dek 
duyarsız kalacaktır.

26 Sonunda bütün İsrail kurtulacaktır. 
Yazılmış olduğu gibi: “Kurtarıcı Siyon’dan* 
gelecek, Yakup’un soyundan tanrısızlığı 
uzaklaştıracak.

27 Onların günahlarını kaldıracağım zaman 
Kendileriyle yapacağım antlaşma budur.”

VAHIY 11:15 Yedinci melek borazanını 
çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu: 
“Dünyanın egemenliği Rabbimiz’in 
ve Mesihi’nin oldu. O sonsuzlara dek 
egemenlik sürecek.”

Ayrıca bkz: #1; #2; #4; #5; Levililer 25:25,26; Rut 4:1-22; Yeşaya 
41:14; Yeşaya 44:6,24; Yeşaya 48:17; Yeşaya 49:7; Yeşaya 54:5,8; 
Yeşaya 60:16; Yeşaya 63:16; Yeremya 14:8; 2 Korintoslulara 1:10; 
Galatyalılara 4:4; 2 Timoteosa 4:18; Titusa 2:14; İbranilere 2:15; 

2 Petrus’un 2:9.

E20 Chúa Cứu Thế sẽ lập một giao ước mới.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

YEŞAYA 59:21 Bana gelince, onlarla 
yapacağım antlaşma şudur: Üzerindeki 
Ruhum, ağzına koyduğum sözler 
Şimdiden sonsuza dek senin, 
çocuklarının, Torunlarının ağzından 
düşmeyecek.”

YEREMYA 31:31 “İsrail halkıyla ve Yahuda 
halkıyla Yeni bir antlaşma yapacağım günler 
geliyor” diyor RAB,

32 “Atalarını Mısır’dan çıkarmak için 
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Ellerinden tuttuğum gün Onlarla yaptığım 
antlaşmaya benzemeyecek. Onların kocası 
olmama karşın, Bozdular o antlaşmamı” 
diyor RAB.

33 “Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla 
Yapacağım antlaşma şudur” diyor RAB, 
“Yasamı içlerine yerleştirecek, Yüreklerine 
yazacağım. Ben onların Tanrısı olacağım, 
Onlar da benim halkım olacak.

34 Bundan böyle kimse komşusunu ya 
da kardeşini, ‘RAB’bi tanıyın diye 
eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi 
Tanıyacak beni” diyor RAB. “Çünkü 
suçlarını bağışlayacağım, Günahlarını artık 
anmayacağım.”

LUKA 11:13 Sizler kötü yürekli 
olduğunuz halde çocuklarınıza güzel 
armağanlar vermeyi biliyorsanız, gökteki 
Baba’nın, kendisinden dileyenlere Kutsal 
Ruh’u vereceği çok daha kesin değil mi?”

ROMALILARA 9:6 Tanrı’nın sözü 
boşa çıktı demek istemiyorum. Çünkü İsrail 
soyundan gelenlerin hepsi İsrailli sayılmaz.

7 İbrahim’in soyundan olsalar bile, hepsi 
onun çocukları değildir. Ama, “Senin soyun 
İshak’la sürecek” diye yazılmıştır.

8 Demek ki Tanrı’nın çocukları olağan yoldan 
doğan çocuklar değildir; İbrahim’in soyu 
sayılanlar Tanrı’nın vaadi uyarınca doğan 
çocuklardır.

IBRANILERE 8:8 Oysa halkını 
kusurlu bulan Tanrı şöyle diyor: “’İsrail 
halkıyla ve Yahuda halkıyla Yeni bir 
antlaşma yapacağım günler geliyor’ Diyor 
Rab.

9 ‘Atalarını Mısır’dan çıkarmak için 

Ellerinden tuttuğum gün Onlarla yaptığım 
antlaşmaya benzemeyecek. Çünkü onlar 
antlaşmama bağlı kalmadılar, Ben de 
onlardan yüz çevirdim’ Diyor Rab.

10 ‘O günlerden sonra İsrail halkıyla 
Yapacağım antlaşma şudur’ diyor Rab, 
‘Yasalarımı zihinlerine işleyeceğim, 
Yüreklerine yazacağım. Ben onların Tanrısı 
olacağım, Onlar da benim halkım olacak.

Ayrıca bkz: #1; #2; Matta 26:26-29.

B14 Chúa Cứu Thế làm nên vinh quang của 
Chúa Cha.

C01 Sự ra đời của Chúa Cứu Thế được tiên tri.
E10 Chúa Cứu Thế cũng sẽ là Chúa Cứu Thế của 

các Dân tộc ngoài Do Thái.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
     
YEŞAYA 60:1 “Kalk, parla; Çünkü 

Işığın geliyor, RAB’bin yüceliği üzerine 
doğuyor.

2 Dünyayı karanlık, halkları koyu 
karanlık örtüyor; Oysa RAB senin 
üzerine doğacak, Yüceliği üzerinde 
görünecek.

3 Uluslar senin Işığına, Krallar üzerine 
doğan aydınlığa gelecek.

4 “Başını kaldır da çevrene bir bak, Hepsi 
toplanmış sana geliyor. Oğulların 
uzaktan geliyor, Kızların kucakta 
taşınıyor.

5 Bunu görünce yüzün parlayacak, 
Yüreğin heyecandan hızlı hızlı 
çarpacak; Çünkü denizin zenginlikleri 
senin olacak, Ulusların serveti sana 
akacak.

MATTA 28:19 Bu nedenle gidin, bütün 
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ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; 
onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla 
vaftiz edin;

LUKA 2:30 Çünkü senin sağladığın, 
Bütün halkların gözü önünde hazırladığın 
kurtuluşu, Ulusları aydınlatıp Halkın İsrail’e 
yücelik kazandıracak ışığı Gözlerimle 
gördüm.”

LUKA 24:46 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.

YUHANNA 1:9 Dünyaya gelen, her insanı 
aydınlatan gerçek ışık vardı.

YUHANNA 8:12 İsa yine halka seslenip 
şöyle dedi: “Ben dünyanın ışığıyım. Benim 
ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, 
yaşam ışığına sahip olur.”

RESULLERIN 13:47 Çünkü Rab bize 
şöyle buyurmuştur: ‘Yeryüzünün dört 
bucağına kurtuluş götürmen için Seni 
uluslara ışık yaptım.’”

RESULLERIN 26:17 Seni kendi 
halkının ve öteki ulusların elinden 
kurtaracağım. Seni, ulusların gözlerini 
açmak ve onları karanlıktan ışığa, Şeytan’ın 
hükümranlığından Tanrı’ya döndürmek için 
gönderiyorum. Öyle ki, bana iman ederek 
günahlarının affına kavuşsunlar ve kutsal 
kılınanların arasında yer alsınlar.’

ROMALILARA 11:11 Öyleyse 

soruyorum: İsrailliler, bir daha kalkmamak 
üzere mi sendeleyip düştüler? Kesinlikle 
hayır! Ama onların suçu yüzünden öteki 
uluslara kurtuluş verildi; öyle ki, İsrailliler 
onlara imrensin.

12 Eğer İsrailliler’in suçu dünyaya zenginlik, 
bozgunu uluslara zenginlik getirdiyse, 
bütünlüğü çok daha büyük bir zenginlik 
getirecektir!

13 Öteki uluslardan olan sizlere söylüyorum: 
Uluslara elçi olarak gönderildiğim için 
görevimi yüce sayarım.

14 Böylelikle belki soydaşlarımı imrendirip 
bazılarını kurtarırım.

15 Çünkü onların reddedilmesi dünyanın 
Tanrı’yla barışmasını sağladıysa, kabul 
dilmeleri ölümden yaşama geçiş değil de 
nedir?

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #4; #5; Matta 15:14; Matta 23:19,24; 
Resullerin 14:16; Resullerin 17:30,31; Romalılara 15:8,10,12; 

Efeslilere 5:14.

B21 Chúa Cứu Thế là Ánh sáng.
G05 Chúa Cứu Thế sẽ sinh nhiều trái.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H05 Vinh quang trước mắt và sức mạnh của 

Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.
H11 Chúa Cứu Thế sẽ được tôn vinh.

YEŞAYA 60:6-7
YEŞAYA 60:8 “Nedir bunlar, bulut gibi, 

Yuvalarına yaklaşan güvercinler gibi 
süzülüp gelenler?

9 Bana umut bağlayan kıyı halklarının, 
Ticaret gemileri öncülüğünde Senin 
çocuklarını altınlarıyla, gümüşleriyle 
birlikte Tanrın RAB’bin onuruna 
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Israil’in Kutsalı’na Uzaktan getiren 
gemileridir bunlar. RAB seni görkemli 
kıldı.

10 “Yabancılar senin surlarını onaracak, 
Kralları sana hizmet edecek. 
Öfkelendiğimde seni cezalandırdıysam 
da, Kabul ettiğimde sana merhamet 
göstereceğim.

11 Kapıların hep açık duracak, Ulusların 
serveti ve zafer alayları ardında 
yürütülen yenik Krallar Gece gündüz 
açık kalan bu kapılardan girsin diye.

YEŞAYA 60:12-15
YEŞAYA 60:16 Uluslar ve krallıklar Bir 

anne gibi seni emzirecekler. O zaman 
bileceksin ki, seni kurtaran RAB, Seni 
fidyeyle kurtaran, Yakup’un Güçlüsü 
benim.

17 Sana tunç* yerine altın, Demir yerine 
gümüş, ağaç yerine tunç, Taş yerine 
demir getireceğim. Barışı yöneticin, 
doğruluğu önderin yapacağım.

18 Ülkenden şiddet, sınır boylarından 
Soygun ve yıkım haberleri 
duyulmayacak artık. Surlarına Kurtuluş, 
kapılarına Övgü adını vereceksin.

19 “Gündüz ışığın güneş olmayacak artık, 
Ay da aydınlatmayacak seni; Çünkü RAB 
sonsuz ışığın, Tanrın görkemin olacak.

20 Artık güneşin batmayacak, ayın 
çekilmeyecek, Çünkü RAB sonsuz ışığın 
olacak, Sona erecek yas günlerin.

21 Halkının hepsi doğru kişiler olacak; 
El emeğim, görkemimi göstermek için 
diktiğim fidan, Ülkeyi sonsuza dek 
mülk edinecek.

MEZMURLAR 37:29 Doğrular ülkeyi 
miras alacak, Orada sonsuza dek yaşayacak.

MEZMURLAR 72:11 Bütün krallar 
önünde yere kapansın, Bütün uluslar ona 
kulluk etsin!

YEŞAYA 26:1 O gün Yahuda’da şu ilahi 
söylenecek: Güçlü bir kentimiz var. Çünkü 
Tanrı’nın kurtarışı Kente sur ve duvar 
gibidir.

2 Açın kentin kapılarını, Sadık kalan doğru 
ulus içeri girsin.

YEŞAYA 49:23 Krallar size babalık, 
Prensesler sütannelik yapacak, Yüzüstü yere 
kapanıp Ayaklarının tozunu yalayacaklar. O 
zaman benim RAB olduğumu anlayacaksın. 
Bana umut bağlayan utandırılmayacak.”

YUHANNA 9:5 Dünyada olduğum sürece 
dünyanın ışığı Ben’im.”

YUHANNA 12:28 Baba, adını yücelt!” Bunun 
üzerine gökten bir ses geldi: “Adımı 
yücelttim ve yine yücelteceğim.”

YUHANNA 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.

YUHANNA 15:8 Babam çok meyve 
vermenizle yüceltilir. Böylelikle 
öğrencilerim olursunuz.

ROMALILARA 1:17 Tanrı’nın insanı 
akladığı, Müjde’de açıklanır. Aklanma yalnız 
imanla olur. Yazılmış olduğu gibi, “İmanla 
aklanan yaşayacaktır.”
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ROMALILARA 5:19 Çünkü bir adamın 
sözdinlemezliği yüzünden nasıl birçoğu 
günahkâr kılındıysa, bir adamın söz 
dinlemesiyle birçoğu da doğru kılınacaktır.

EFESLILERE 2:10 Çünkü biz 
Tanrı’nın yapıtıyız, O’nun önceden 
hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih 
İsa’da yaratıldık.

2 PETRUS’UN 3:13 Ama biz Tanrı’nın 
vaadi uyarınca doğruluğun barınacağı yeni 
gökleri, yeni yeryüzünü bekliyoruz.

VAHIY 21:12 Büyük ve yüksek surları 
ve on iki kapısı vardı. Kapıları on iki 
melek bekliyordu. Kapıların üzerine 
İsrailoğulları’nın on iki oymağının adları 
yazılmıştı.

13 Doğuda üç kapı, kuzeyde üç kapı, güneyde 
üç kapı, batıda üç kapı vardı.

14 Kenti çevreleyen surların on iki temel taşı 
bulunuyordu. Bunların üzerinde Kuzu’nun 
on iki elçisinin adları yazılıydı.

VAHIY 21:23 Aydınlanmak için kentin 
güneş ya da aya gereksinimi yoktur. Çünkü 
Tanrı’nın görkemi onu aydınlatıyor. Kuzu da 
onun çırasıdır.

24 Uluslar kentin ışığında yürüyecekler. Dünya 
kralları servetlerini oraya getirecekler.

25 Kentin kapıları gündüz hiç kapanmayacak, 
orada gece olmayacak.

26 Ulusların görkemi ve zenginliği oraya 
taşınacak.

27 Oraya murdar* hiçbir şey, iğrenç ve aldatıcı 
işler yapan hiç kimse asla girmeyecek; 
yalnız adları Kuzu’nun yaşam kitabında 
yazılı olanlar girecek.

VAHIY 22:5 Artık gece olmayacak. Çıra 
ışığına da güneş ışığına da gereksinmeleri 
olmayacak. Çünkü Rab Tanrı onlara ışık 
verecek ve sonsuzlara dek egemenlik 
sürecekler.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #4; #5; Mezmurlar 1:5; Mezmurlar 112:1-
6; Yeşaya 57:13.

D01 Dầu xức của Chúa Cứu Thế.
E06 Sứ mệnh và thiên hướng của Chúa Cứu 

Thế.
E15 Chúa Cứu Thế sẽ mang đến tin vui.
H11 Chúa Cứu Thế sẽ được tôn vinh.
     
YEŞAYA 61:1 Egemen RAB’bin Ruhu 

üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara 
müjde iletmek için meshetti*. Yüreği 
ezik olanların yaralarını sarmak için, 
Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, 
Zindanlarda bulunanlara 
kurtulacaklarını, RAB’bin lütuf yılını, 
Tanrımız’ın öç alacağı günü ilan 
etmek, Yas tutanların hepsini avutmak, 
Siyon’da yas tutanlara yardım sağlamak 
-Kül yerine çelenk, Yas yerine sevinç 
yağı, Çaresizlik ruhu yerine Onlara 
övgü giysisini vermek- için RAB beni 
gönderdi. Öyle ki, RAB’bin görkemini 
yansıtmak için, Onlara “RAB’bin diktiği 
doğruluk ağaçları” densin.

YEŞAYA 57:15 Yüce ve görkemli Olan, 
Sonsuzlukta yaşayan, adı Kutsal Olan diyor 
ki, “Yüksek ve kutsal yerde yaşadığım halde, 
Alçakgönüllülerle, ezilenlerle birlikteyim. 
Yüreklerini sevindirmek için ezilenlerin 
yanındayım.
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MATTA 3:16 İsa vaftiz olur olmaz sudan 
çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa, Tanrı’nın 
Ruhu’nun güvercin gibi inip üzerine 
konduğunu gördü.

17 Göklerden gelen bir ses, “Sevgili Oğlum 
budur, O’ndan hoşnudum” dedi.

MATTA 5:4 Ne mutlu yaslı olanlara! 
Çünkü onlar teselli edilecekler.

5 Ne mutlu yumuşak huylu olanlara! Çünkü 
onlar yeryüzünü miras alacaklar.

LUKA 4:16 İsa, büyüdüğü Nasıra 
Kenti’ne geldiğinde her zamanki gibi 
Şabat Günü* havraya gitti. Kutsal Yazılar’ı 
okumak üzere ayağa kalkınca O’na 
Peygamber Yeşaya’nın Kitabı verildi. Kitabı 
açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu:

18 “Rab’bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni 
yoksullara Müjde’yi iletmek için meshetti*. 
Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, 
Körlere gözlerinin açılacağını duyurmak 
için, Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak Ve 
Rab’bin lütuf yılını ilan etmek için Beni 
gönderdi.”

20 Sonra kitabı kapattı, görevliye geri verip 
oturdu. Havradakilerin hepsi dikkatle O’na 
bakıyordu.

21 İsa, “Dinlediğiniz bu Yazı bugün yerine 
gelmiştir” diye konuşmaya başladı.

YUHANNA 1:32 Yahya tanıklığını şöyle 
sürdürdü: “Ruh’un güvercin gibi gökten 
indiğini, O’nun üzerinde durduğunu 
gördüm.

33 Ben O’nu tanımıyordum. Ama suyla vaftiz 
etmek için beni gönderen, ‘Ruh’un kimin 
üzerine inip durduğunu görürsen, Kutsal 
Ruh’la vaftiz eden O’dur’ dedi.

34 Ben de gördüm ve ‘Tanrı’nın Oğlu budur’ 

diye tanıklık ettim.”

YUHANNA 15:11 Bunları size, sevincim 
sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye 
söyledim.

2 KORINTOSLULARA 6:2 Çünkü 
Tanrı diyor ki, “Uygun zamanda seni 
duydum, Kurtuluş günü sana yardım ettim.” 
Uygun zaman işte şimdidir, kurtuluş günü 
işte şimdidir.

2 KORINTOSLULARA 7:8 
Mektubumla size acı verdiysem bile pişman 
değilim. Aslında pişman olmuştum 
-kısa bir süre için de olsa, o mektubun 
size acı verdiğini görüyorum- ama şimdi 
seviniyorum; acı duymanıza değil, bu 
acınızın sizi tövbeye yöneltmesine 
seviniyorum. Tanrı’nın isteğine uygun 
olarak acı çektiniz. Böylece hiçbir şekilde 
bizden zarar görmediniz.

10 Tanrı’nın isteğiyle çekilen acı, kişiyi 
kurtuluşla sonuçlanan ve pişmanlık 
doğurmayan tövbeye götürür. Dünyanın 
acılarıysa ölüm getirir.

Ayrıca bkz: #1; Mezmurlar 30:11; Yeşaya 12:1; Hezekiel 16:8-13; 
Yuhanna 14:14-16,18-26; Titusa 3:4.

E20 Chúa Cứu Thế sẽ lập một giao ước mới.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.
   
YEŞAYA 61:4 O zaman eski yıkıntıları 

yeniden inşa edecek, Çoktan viraneye 
dönmüş yerleri yeniden kuracak, 
Kuşaklar boyu yıkık kalmış kentleri 
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onaracaklar.
5 Yabancılar sürülerinizi güdecek, 

Irgatınız, bağcınız olacaklar.
6 Sizlerse RAB’bin kâhinleri, Tanrımız’ın 

görevlileri diye çağrılacaksınız. 
Ulusların servetiyle beslenecek, 
Zenginlikleriyle övüneceksiniz.

7 Utanç yerine iki kat onur bulacaksınız, 
Aşağılanma yerine payınızla 
sevineceksiniz, Böylece ülkenizde iki 
kat mülk edineceksiniz; Sevinciniz 
sonsuz olacak.

8 “Çünkü ben RAB adaleti severim, 
Nefret ederim soygun ve haksızlıktan. 
Sözümde durup hak ettiklerini verecek, 
Onlarla ebedi bir antlaşma yapacağım.

9 Soylarından gelenler uluslar arasında, 
Torunları halklar arasında tanınacak. 
Onları gören herkes RAB’bin kutsadığı 
soy olduklarını anlayacak.”

RESULLERIN 20:28 Kendinize ve 
Kutsal Ruh’un sizi gözetmen olarak 
görevlendirdiği bütün sürüye göz kulak 
olun. Rab’bin kendi kanı pahasına sahip 
olduğu kiliseyi gütmek üzere atandınız.

IBRANILERE 8:8 Oysa halkını 
kusurlu bulan Tanrı şöyle diyor: “’İsrail 
halkıyla ve Yahuda halkıyla Yeni bir 
antlaşma yapacağım günler geliyor’ Diyor 
Rab.

9 ‘Atalarını Mısır’dan çıkarmak için 
Ellerinden tuttuğum gün Onlarla yaptığım 
antlaşmaya benzemeyecek. Çünkü onlar 
antlaşmama bağlı kalmadılar, Ben de 
onlardan yüz çevirdim’ Diyor Rab.

10 ‘O günlerden sonra İsrail halkıyla 
Yapacağım antlaşma şudur’ diyor Rab, 
‘Yasalarımı zihinlerine işleyeceğim, 

Yüreklerine yazacağım. Ben onların Tanrısı 
olacağım, Onlar da benim halkım olacak.

11 Hiç kimse yurttaşını, kardeşini, Rab’bi tanı 
diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük 
hepsi tanıyacak beni.

12 Çünkü suçlarını bağışlayacağım, 
Günahlarını artık anmayacağım.’”

13 Tanrı, “Yeni bir antlaşma” demekle ilkini 
eskimiş saymıştır. Eskiyip köhneleşense çok 
geçmeden yok olur.

1 PETRUS’UN 2:9 Ama siz seçilmiş 
soy, Kral’ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı’nın 
öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası 
ışığına çağıran Tanrı’nın erdemlerini 
duyurmak için seçildiniz.

1 PETRUS’UN 5:1 Bu nedenle 
aranızdaki ihtiyarlara*, onlar gibi bir 
ihtiyar, Mesih’in çektiği acıların tanığı, açığa 
çıkacak olan yüceliğin paydaşı olarak rica 
ediyorum: Tanrı’nın size verdiği sürüyü 
güdün. Zorunluymuş gibi değil, Tanrı’nın 
istediği gibi gönüllü gözetmenlik yapın. 
Para hırsıyla değil, gönül rızasıyla, size 
emanet edilenlere egemenlik taslamadan, 
sürüye örnek olarak göreviniziyapın.

4 Baş Çoban göründüğü zaman yüceliğin 
solmaz tacına kavuşacaksınız.

VAHIY 1:4 Ben Yuhanna’dan, Asya 
İli’ndeki* yedi kiliseye* selam! Var olan, var 
olmuş ve gelecek olandan, O’nun tahtının 
önünde bulunan yedi ruhtan ve ölüler 
arasından ilk doğan, dünya krallarına 
egemen olan güvenilir tanık İsa Mesih’ten 
sizlere lütuf ve esenlik olsun. Yücelik ve 
güç sonsuzlara dek, bizi seven, kanıyla 
bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi 
bir krallık haline getirip Babası Tanrı’nın 
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hizmetinde kâhinler* yapmış olan Mesih’in 
olsun! Amin.

VAHIY 5:10 Onları Tanrımız’ın 
hizmetinde Bir krallık haline getirdin, 
Kâhinler* yaptın. Dünya üzerinde 
egemenlik sürecekler.”

VAHIY 20:6 İlk dirilişe dahil olanlar 
mutlu ve kutsaldır. İkinci ölümün bunların 
üzerinde yetkisi yoktur. Onlar Tanrı’nın ve 
Mesih’in kâhinleri* olacak, O’nunla birlikte 
bin yıl egemenlik sürecekler.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Chúa Cứu Thế cũng sẽ là Chúa Cứu Thế của 
các Dân tộc ngoài Do Thái.

G05 Chúa Cứu Thế sẽ sinh nhiều trái.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

YEŞAYA 61:10 RAB’de büyük sevinç 
bulacağım, Tanrım’la yüreğim coşacak. 
Çünkü çelenkle süslenmiş güvey 
gibi, Takılarını kuşanmış gelin gibi, 
Bana kurtuluş giysisini giydirdi, Beni 
doğruluk kaftanıyla örttü.

11 Toprak filizlerini nasıl çıkartır, Bahçe 
ekilen tohumları nasıl yetiştirirse, 
Egemen RAB de doğruluk ve övgüyü 
Bütün ulusların önünde öyle 
yetiştirecek.

YARATILIŞ 3:11 RAB Tanrı, “Çıplak 
olduğunu sana kim söyledi?” diye sordu, 
“Sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan mı 
yedin?”

LUKA 1:46 Meryem de şöyle dedi: 
“Canım Rab’bi yüceltir; Ruhum, Kurtarıcım 
Tanrı sayesinde sevinçle coşar.

2 KORINTOSLULARA 5:2 Şimdiyse 
göksel evimizi giyinmeyi özleyerek 
inliyoruz.

3 Onu giyinirsek çıplak kalmayız.

VAHIY 3:5 Galip gelen böylece 
beyaz giysiler giyecek. Onun adını yaşam 
kitabından hiç silmeyeceğim. Babam’ın ve 
meleklerinin önünde o kişinin adını açıkça 
anacağım.

VAHIY 3:18 Zengin olmak için benden 
ateşte arıtılmış altın, giyinip çıplaklığının 
ayıbını örtmek için beyaz giysiler, görmek 
için gözlerine sürmek üzere merhem satın 
almanı salık veriyorum.

VAHIY 7:14 “Sen bunu biliyorsun, 
efendim” dedim. Bana dedi ki, “Bunlar 
o büyük sıkıntıdan geçip gelenlerdir. 
Kaftanlarını Kuzu’nun kanıyla yıkamış, 
bembeyaz etmişlerdir.

VAHIY 19:7 Sevinelim, coşalım! O’nu 
yüceltelim! Çünkü Kuzu’nun düğünü 
başlıyor, Gelini hazırlandı.

8 Giymesi için ona temiz ve parlak İnce keten 
giysiler verildi.” İnce keten kutsalların adil 
işlerini simgeler.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #4; #5; Yaratılış 2:25; Yaratılış 3:7-15; 
Filipililere 4:4; 1 Petrus’un 1:3-9; 1 Petrus’un 2:9.
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E10 Chúa Cứu Thế cũng sẽ là Chúa Cứu Thế của 
các Dân tộc ngoài Do Thái.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

YEŞAYA 62:1 Zaferi ışık gibi 
parlayıncaya, Kurtuluşu meşale 
gibi yanıncaya dek Siyon uğruna 
susmayacak, Yeruşalim uğruna sessiz 
kalmayacağım.

2 Uluslar senin zaferini, Bütün krallar 
görkemini görecek. RAB’bin kendi 
ağzıyla belirlediği yeni bir adla 
anılacaksın.

3 RAB’bin elinde güzellik tacı, Tanrın’ın 
elinde krallık sarığı olacaksın.

RESULLERIN 9:15 Rab ona, “Git!” 
dedi. “Bu adam, benim adımı öteki 
uluslara*, krallara ve İsrailoğulları’na 
duyurmak üzere seçilmiş bir aracımdır.

1 KORINTOSLULARA 9:25 Yarışa 
katılan herkes kendini her yönden denetler. 
Böyleleri bunu çürüyüp gidecek bir defne 
tacı kazanmak için yaparlar. Bizse hiç 
çürümeyecek bir taç için yapıyoruz.

FILIPILILERE 4:1 Bu nedenle, ey 
sevgililer, sevincim, başımın tacı, içten 
özlediğim sevgili kardeşlerim, böylece 
Rab’de dimdik durun.

2 TIMOTEOSA 4:8 Bundan böyle 
doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil 
yargıç olan Rab o gün bu tacı bana, yalnız 
bana değil, O’nun gelişini özlemle beklemiş 
olanların hepsine verecektir.

YAKUB’UN 1:12 Ne mutlu denemeye 
dayanan kişiye! Denemeden başarıyla 
çıktığı zaman Rab’bin kendisini sevenlere 
vaat ettiği yaşam tacını alacaktır.

1 PETRUS’UN 5:4 Baş Çoban 
göründüğü zaman yüceliğin solmaz tacına 
kavuşacaksınız.

VAHIY 2:10 Çekmek üzere olduğun 
sıkıntılardan korkma! Bak, denenesiniz diye 
İblis içinizden bazılarını yakında zindana 
atacak. On gün sıkıntı çekeceksiniz. Ölüm 
pahasına da olsa sadık kal, sana yaşam 
tacını vereceğim.

VAHIY 2:17 Kulağı olan, Ruh’un 
kiliselere ne dediğini işitsin. Galip gelene 
saklı mandan* vereceğim. Ayrıca, ona beyaz 
bir taş ve bu taşın üzerinde yazılı olan yeni 
bir ad, alandan başka kimsenin bilmediği 
bir ad vereceğim.’”

VAHIY 3:11 Tez geliyorum. Tacını kimse 
elinden almasın diye sahip olduğuna sımsıkı 
sarıl.

VAHIY 4:4 Tahtın çevresinde yirmi dört 
ayrı taht vardı. Bu tahtlara başlarında altın 
taçlar olan, beyaz giysilere bürünmüş yirmi 
dört ihtiyar oturmuştu.

VAHIY 4:9 Yaratıklar tahtta oturanı, 
sonsuzluklar boyunca yaşayanı yüceltip ona 
saygı ve şükran sundukça, yirmi dört ihtiyar 
tahtta oturanın, sonsuzluklar boyunca 
yaşayanın önünde yere kapanarak O’na 
tapınıyorlar. Taçlarını tahtın önüne koyarak 
şöyle diyorlar: “Rabbimiz ve Tanrımız! 
Yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın. 

YEŞAYA



277

Çünkü her şeyi sen yarattın; Hepsi senin 
isteğinle yaratılıp var oldu.”

VAHIY 12:1 Gökte olağanüstü bir 
belirti, güneşe sarınmış bir kadın göründü. 
Ay ayaklarının altındaydı, başında on iki 
yıldızdan oluşan bir taç vardı.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #4; #5; Matta 27:29; 1 Selaniklilere 2:19; 
Vahiy 6:2; Vahiy 14:14.

B20 Tình yêu của Vua với con dân của Ngài.
B23 Hồng Ân của Chúa Cha và Chúa Cứu Thế.
E20 Chúa Cứu Thế sẽ lập một giao ước mới.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

YEŞAYA 62:4 Artık sana “Terk edilmiş”, 
Ülkene “Virane” denmeyecek; Bunun 
yerine sana “Sevdiğim”, Ülkene “Evli” 
denecek. Çünkü RAB seni seviyor, 
Ülken de evli sayılacak.

5 Bir delikanlı bir kızla nasıl evlenirse, 
Oğulların da seninle öyle evlenecek. 
Güvey gelinle nasıl sevinirse, Tanrın da 
seninle öyle sevinecek.

6 Ey Yeruşalim, surlarına bekçiler diktim, 
Gece gündüz hiç susmayacaklar. 
Ey RAB’be sözünü anımsatanlar, 
Yeruşalim’i pekiştirene, Onu 
yeryüzünün övüncü kılana dek Durup 
dinlenmeden RAB’be yakarın, O’na 
rahat vermeyin.

8 RAB sağ elini, güçlü kolunu kaldırıp ant 
içti: “Tahılını bir daha düşmanlarına 
yedirmeyeceğim, Emek verdiğin yeni 
şarabı yabancılar içmeyecek.

9 Tahılı devşiren yiyecek Ve RAB’be 

övgüler sunacak. Üzümü toplayan, 
Şarabını kutsal avlularımda içecek.”

HOŞEA 2:20 Sadakatle seninle 
evleneceğim, RAB’bi tanıyacaksın.

21 “Ve o gün yanıt vereceğim” diyor RAB, 
“Göklere yanıt vereceğim; Onlar da yere 
yanıt verecek;

YEŞAYA 54:6 Tanrın diyor ki, “RAB seni 
terk edilmiş, Ruhu kederli bir kadın, Genç 
yaşta evlenip sonra dışlanmış Bir kadın 
olarak çağırıyor:

7 ‘Bir an için seni terk ettim, Ama büyük 
sevecenlikle geri getireceğim.

SEFANYA 3:17 Tanrın RAB, o güçlü 
Kurtarıcı seninle. Alabildiğine sevinecek 
senin için, Sevgisiyle seni yenileyecek, 
ezgilerle coşacak.”

LUKA 12:32 “Korkma, ey küçük sürü! 
Çünkü Babanız, egemenliği size vermeyi 
uygun gördü.

LUKA 15:7 Size şunu söyleyeyim, aynı 
şekilde gökte, tövbe eden tek bir günahkâr 
için, tövbeyi gereksinmeyen doksan dokuz 
doğru kişi için duyulandan daha büyük 
sevinç duyulacaktır.”

YUHANNA 3:29 Gelin kiminse, güvey 
odur. Ama güveyin yanında duran ve 
onu dinleyen dostu onun sesini işitince 
çok sevinir. İşte benim sevincim böylece 
tamamlandı.

YUHANNA 15:11 Bunları size, sevincim 
sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye 
söyledim.
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ROMALILARA 9:27 Yeşaya, İsrail için 
şöyle sesleniyor: “İsrailoğulları’nın sayısı 
Denizin kumu kadar çok olsa da, Ancak pek 
azı kurtulacak.

VAHIY 19:7 Sevinelim, coşalım! O’nu 
yüceltelim! Çünkü Kuzu’nun düğünü 
başlıyor, Gelini hazırlandı.

VAHIY 21:9 Son yedi belayla dolu yedi 
tası taşıyan yedi melekten biri gelip benimle 
konuştu. “Gel!” dedi, “Kuzu’ya eş olacak 
gelini sana göstereyim.”

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #5; Yasa’nın Tekrar 4:31; Yasa’nın Tekrar 
30:9; Yasa’nın Tekrar 31:6,8,16-18; Yeşu 1:5; 1 Samuel 12:22; 1. 
Krallar 19:10; 1. Tarihler 16:31; Mezmurlar 16:11; Mezmurlar 
94:14; Yeşaya 49:14-16; Yeşaya 53:10; Yeşaya 54:1,6,7; Yeşaya 

60:10; Yeşaya 62:12; Yeremya 32:41; Hezekiel 20:41; Hoşea 1:7-11; 
Yuhanna 17:13; Romalılara 14:17; Filipililere 2:2; Vahiy 21:2.

E10 Chúa Cứu Thế cũng sẽ là Chúa Cứu Thế của 
các Dân tộc ngoài Do Thái.

E22 Lao khổ của Chúa Cứu Thế sẽ được ban 
phước.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.
     
YEŞAYA 62:10 Geçin, geçin kent 

kapılarından! Halkın yolunu açın! 
Toprak yığıp yol yapın, Taşları ayıklayın, 
uluslar için sancak dikin!

11 RAB çağrısını dünyanın dört bucağına 
duyurdu: “Siyon kızına*, ‘Işte 
kurtuluşun geliyor deyin, ‘Ücreti 
kendisiyle birlikte, ödülü önündedir.”

12 Siyon halkına, “RAB’bin fidyeyle 
kurtardığı kutsal halk” diyecekler. Ve 
sen Yeruşalim, “Aranan, terk edilmemiş 
kent” diye anılacaksın.

MISIR’DAN ÇIKIŞ 17:15 Musa bir sunak 
yaptı, adını “RAB sancağımdır” koydu.

YEŞAYA 11:10 O gün İşay’ın kökü ortaya 
çıkacak, Halklara sancak olacak, Uluslar 
ona yönelecek. Kaldığı yer görkemli olacak.

MATTA 1:21 Meryem bir oğul doğuracak. 
Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını 
günahlarından O kurtaracak.”

MATTA 3:3 Nitekim Peygamber Yeşaya 
aracılığıyla sözü edilen kişi Yahya’dır. Yeşaya 
şöyle demişti: “Çölde haykıran, ‘Rab’bin 
yolunu hazırlayın, Geçeceği patikaları 
düzleyin’ diye sesleniyor.”

MATTA 21:5 “Siyon* kızına deyin ki, ‘İşte, 
alçakgönüllü Kralın, Eşeğe, evet sıpaya, 
Eşek yavrusuna binmiş Sana geliyor.’”

LUKA 1:17 Babaların yüreklerini 
çocuklarına döndürmek, söz dinlemeyenleri 
doğru kişilerin anlayışına yöneltmek ve Rab 
için hazırlanmış bir halk yetiştirmek üzere, 
İlyas’ın ruhu ve gücüyle Rab’bin önünden 
gidecektir.”

YUHANNA 3:14 Musa çölde yılanı nasıl 
yukarı kaldırdıysa, İnsanoğlu’nun da öylece 
yukarı kaldırılması gerekir.

ROMALILARA 10:18 Ama soruyorum: 
Onlar duymadılar mı? Elbet duydular. 
“Sesleri bütün yeryüzüne, Sözleri dünyanın 
dört bucağına ulaştı.”

VAHIY 22:12 “İşte tez geliyorum! 
Vereceğim ödüller yanımdadır. Herkese 
yaptığının karşılığını vereceğim.
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Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #4; #5; Yasa’nın Tekrar 7:6; Yasa’nın 
Tekrar 26:19; Yasa’nın Tekrar 28:9; Mezmurlar 98:1-3; Ezgiler 

Ezgisi 5:10; Yeşaya 18:3; Yeşaya 49:22; Yeşaya 57:14; Yeşaya 
59:19; Markos 16:15; Romalılara 10:11-18.

D05 Chúa Cứu Thế sẽ là Đấng Cứu Chuộc.
D06 Chúa Cứu Thế sẽ là Đấng Mưu Luận.
F11 Sự chịu khổ của Chúa Cứu Thế.
H02 Các phán quyết trong tương lai bởi Chúa 

Cứu Thế.

YEŞAYA 63:1 Edom’dan, Bosra’dan 
Al giysiler içinde bu gelen kim? Göz 
kamaştırıcı giysiler içinde, Büyük 
güçle yürüyen kim? “O benim! Adaleti 
duyuran, Kurtarmaya gücü olan.”

2 Giysilerin neden kırmızı? Üstün başın 
neden çukurda üzüm çiğneyen biri gibi 
kızıla bulanmış?

3 “Çukurda üzümü tek başıma çiğnedim, 
Yanımda halklardan kimse yoktu. 
Öfkeyle çiğnedim onları, Gazapla 
ayaklarımın altına aldım. Kanları 
giysilerime sıçradı, bütün elbisemi 
kirletti.

4 Çünkü öç alma günü yüreğimdeydi, 
Halkımı kurtaracağım yıl gelmişti.

5 Baktım, yardım edecek kimse yoktu, 
Destek verecek kimsenin olmayışına 
şaştım; Gücüm kurtuluş sağladı, 
Gazabım bana destek oldu.

6 Öfkeyle halkları çiğnedim, Onları 
gazapla sarhoş ettim, Yere akıttım 
kanlarını.”

LUKA 12:50 Katlanmam gereken bir 
vaftiz var. Bu vaftiz gerçekleşinceye dek 
nasıl da sıkıntı çekiyorum!

YUHANNA 16:32 “İşte, hepinizin evlerinize 

gitmek üzere dağılacağınız ve beni yalnız 
bırakacağınız saat geliyor, geldi bile. 
Ama ben yalnız değilim, Baba benimle 
birliktedir.

IBRANILERE 1:3 Oğul, Tanrı yüceliğinin 
parıltısı, O’nun varlığının öz görünümüdür. 
Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. 
Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra, 
yücelerde ulu Tanrı’nın sağında oturdu.

VAHIY 14:19 Bunun üzerine melek 
orağını yerin üzerine salladı. Yerin 
asmasının ürününü toplayıp Tanrı öfkesinin 
büyük masarasına attı.

20 Kentin dışında çiğnenen masaradan kan 
aktı. Kan, 1 600 ok atımı kadar yayılıp 
atların gemlerine dek yükseldi.

VAHIY 19:13 Kana batırılmış bir kaftan 
giymişti. Tanrı’nın Sözü adıyla anılır.

14 Beyaz, temiz, ince ketene bürünmüş olan 
gökteki ordular, beyaz atlara binmiş O’nu 
izliyorlardı.

15 Ağzından ulusları vuracak keskin bir kılıç 
uzanıyor. Onları demir çomakla güdecek. 
Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’nın ateşli 
gazabının şarabını üreten masarayı kendisi 
çiğneyecek.

Ayrıca bkz: #1; #5; Yeşaya 59:16,17; Vahiy 6:9-17; Vahiy 18:20.

E26 Sự nghiệp cứu chuộc của Chúa Cứu Thế.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

YEŞAYA 63:7 Şefkati ve iyiliği uyarınca 
Bizim için yaptıklarından, evet, Israil 
halkı için yaptığı bütün iyiliklerinden 
ötürü RAB’bin iyiliklerini ve övülesi 
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işlerini anacağım.
8 RAB dedi ki, “Onlar kuşkusuz 

benim halkım, Beni aldatmayacak 
çocuklardır.” Böylece onların Kurtarıcısı 
oldu.

9 Sıkıntı çektiklerinde O da sıkıntı 
çekti. Huzurundan çıkan melek onları 
kurtardı. Sevgisi ve merhametinden 
ötürü onları kurtardı, Geçmişte onları 
sürekli yüklenip taşıdı.

MATTA 14:14 İsa tekneden inince büyük 
bir kalabalıkla karşılaştı. Onlara acıdı ve 
hasta olanlarını iyileştirdi.

ROMALILARA 11:1 Öyleyse 
soruyorum: Tanrı kendi halkından yüz mü 
çevirdi? Kesinlikle hayır! Ben de İbrahim 
soyundan, Benyamin oymağından bir 
İsrailli’yim.

2 Tanrı önceden bildiği kendi halkından yüz 
çevirmedi. Yoksa İlyas’la ilgili bölümde 
Kutsal Yazı’nın ne dediğini, İlyas’ın Tanrı’ya 
nasıl İsrail’den yakındığını bilmez misiniz?

ROMALILARA 11:28 İsrailliler Müjde’yi 
reddederek sizin uğrunuza Tanrı’ya düşman 
oldular; ama Tanrı’nın seçimine göre, ataları 
sayesinde sevilmektedirler.

TITUSA 3:4 Ama Kurtarıcımız Tanrı 
iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça 
göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla 
yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi 
merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla 
ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla 
üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh’un 
yenilemesiyle yaptı.

7 Öyle ki, O’nun lütfuyla aklanmış olarak 
umut içinde sonsuz yaşamın mirasçıları 

olalım.

IBRANILERE 2:17 Bunun için 
her yönden kardeşlerine benzemesi 
gerekiyordu. Öyle ki, Tanrı’ya hizmetinde 
merhametli ve sadık bir başkâhin olup 
halkın günahlarını bağışlatabilsin.

18 Çünkü kendisi denenip acı çektiği için 
denenenlere yardım edebilir.

IBRANILERE 4:15 Çünkü 
başkâhinimiz zayıflıklarımızda bize 
yakınlık duyamayan biri değildir; tersine, 
her alanda bizim gibi denenmiş, ama günah 
işlememiştir.

IBRANILERE 5:8 Oğul olduğu halde, 
çektiği acılarla söz dinlemeyi öğrendi.

1 YUHANNA’NIN 4:9 Tanrı biricik Oğlu 
aracılığıyla yaşayalım diye O’nu dünyaya 
gönderdi, böylece bizi sevdiğini gösterdi.

10 Tanrı’yı biz sevmiş değildik, ama O bizi 
sevdi ve Oğlu’nu günahlarımızı bağışlatan 
kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi 
budur.

1 YUHANNA’NIN 4:14 Baba’nın Oğlu’nu 
dünyanın Kurtarıcısı olarak gönderdiğini 
gördük, şimdi buna tanıklık ediyoruz.

VAHIY 1:4 Ben Yuhanna’dan, Asya 
İli’ndeki* yedi kiliseye* selam! Var olan, var 
olmuş ve gelecek olandan, O’nun tahtının 
önünde bulunan yedi ruhtan ve ölüler 
arasından ilk doğan, dünya krallarına 
egemen olan güvenilir tanık İsa Mesih’ten 
sizlere lütuf ve esenlik olsun. Yücelik ve 
güç sonsuzlara dek, bizi seven, kanıyla 
bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi 
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bir krallık haline getirip Babası Tanrı’nın 
hizmetinde kâhinler* yapmış olan Mesih’in 
olsun! Amin.

Ayrıca bkz: #1; #2; Yaratılış 22:11-17; Yaratılış 48:16; Yeşaya 
41:8; Yeşaya 43:11; Yeşaya 46:3,4; Yeremya 14:8; Hoşea 13:4; 

Malaki 3:1.

E10 Chúa Cứu Thế cũng sẽ là Chúa Cứu Thế của 
các Dân tộc ngoài Do Thái.

F03 Chúa Cứu Thế sẽ bị từ chối.

YEŞAYA 65:1 “Beni sormayanlara 
göründüm, Aramayanlar beni 
buldu. Adımla anılmayan bir ulusa, 
‘Buradayım, buradayım dedim.

2 Kötü yolda yürüyen, Kendi tasarılarının 
ardınca giden Asi bir halka Bütün gün 
ellerimi uzatıp durdum.

YASA’NIN TEKRAR 32:21 Tanrı olmayan 
ilahlarla Beni kıskandırdılar; Değersiz 
putlarıyla beni öfkelendirdiler. Ben 
de halk olmayan bir halkla Onları 
kıskandıracağım. Anlayışsız bir ulusla 
Onları öfkelendireceğim.

MATTA 23:37 “Ey Yeruşalim! 
Peygamberleri öldüren, kendisine 
gönderilenleri taşlayan Yeruşalim! Tavuğun 
civcivlerini kanatları altına topladığı gibi 
ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak 
istedim, ama siz istemediniz.

RESULLERIN 13:40 Dikkat edin, 
peygamberlerin sözünü ettiği şu durum 
sizin başınıza gelmesin: ‘Bakın, siz alay 
edenler, Şaşkına dönüp yok olun! Sizin 
gününüzde bir iş yapıyorum, Öyle bir iş ki, 
biri size anlatsa inanmazsınız.’”

ROMALILARA 9:24 Yalnız Yahudiler 
arasından değil, öteki uluslar arasından da 
çağırdığı bu insanlar biziz.

25 Tanrı Hoşea Kitabı’nda şöyle diyor: “Halkım 
olmayana halkım, Sevgili olmayana sevgili 
diyeceğim.”

26 “Kendilerine, ‘Siz halkım değilsiniz’ denilen 
yerde, Yaşayan Tanrı’nın çocukları diye 
adlandırılacaklar.”

ROMALILARA 10:20 Sonra Yeşaya 
cesaretle, “Aramayanlar beni buldu, 
Sormayanlara kendimi gösterdim” diyor.

21 Öte yandan İsrail için şöyle diyor: “Söz 
dinlemeyen, asi bir halka Bütün gün 
ellerimi uzatıp durdum.”

Ayrıca bkz: Süleyman’ın Özdeyişleri 1:24; Luka 13:34; Luka 
19:41,42.

H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 
Ngài.

YEŞAYA 65:8 RAB diyor ki, “Taneleri 
sulu salkımı görünce, Halk, ‘Salkımı yok 
etmeyin, bereket onda diyor. Kullarımın 
hatırı için ben de öyle yapacağım, 
Onların hepsini yok etmeyeceğim.

9 Yakup soyunu sürdürecek, Dağlarımı 
miras alacak olanları Yahuda soyuna 
bırakacağım. Seçtiklerim oraları miras 
alacak, Kullarım orada yaşayacak.

10 Şaron, bana yönelen halkımın 
sürülerine ağıl, Akor Vadisi sığırlarına 
barınak olacak.

YARATILIŞ 49:10 Sahibi gelene 
kadar Krallık asası Yahuda’nın elinden 
çıkmayacak, Yönetim hep onun soyunda 
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kalacak, Uluslar onun sözünü dinleyecek.

YEŞAYA 35:2 Her yanı çiçeklenip sevinçle 
coşacak, Sevincini haykıracak. Lübnan’ın 
yüceliği, Karmel ve Şaron’un görkemi ona 
verilecek. İnsanlar RAB’bin yüceliğini, 
Tanrımız’ın görkemini görecek.

HOŞEA 2:16 Ve o gün gelecek” diyor RAB, 
“Bana, ‘Kocam diyeceksin; Artık, ‘Efendim 
demeyeceksin.

ROMALILARA 9:27 Yeşaya, İsrail için 
şöyle sesleniyor: “İsrailoğulları’nın sayısı 
Denizin kumu kadar çok olsa da, Ancak pek 
azı kurtulacak.

28 Çünkü Rab yeryüzündeki yargılama işini 
Tez yapıp bitirecek.”

29 Yeşaya’nın önceden dediği gibi: “Her Şeye 
Egemen Rab Soyumuzu sürdürecek birkaç 
kişiyi Sağ bırakmamış olsaydı, Sodom gibi 
olur, Gomora’ya benzerdik.”

ROMALILARA 11:5 Aynı şekilde, 
şimdiki dönemde de Tanrı’nın lütfuyla 
seçilmiş küçük bir topluluk vardır.

ROMALILARA 11:24 Eğer sen doğal 
yapısı yabanıl zeytin ağacından kesilip 
doğaya aykırı olarak cins zeytin ağacına 
aşılandınsa, asıl dalların öz zeytin ağacına 
aşılanacakları çok daha kesindir!

25 Kardeşler, bilgiçliğe kapılmamanız için 
şu sırdan habersiz kalmanızı istemem: 
İsrailliler’den bir bölümünün yüreği, 
öteki uluslardan kurtulacakların sayısı 
tamamlanıncaya dek duyarsız kalacaktır.

26 Sonunda bütün İsrail kurtulacaktır. 
Yazılmış olduğu gibi: “Kurtarıcı Siyon’dan* 
gelecek, Yakup’un soyundan tanrısızlığı 

uzaklaştıracak.

GALATYALILARA 3:29 Eğer Mesih’e 
aitseniz, İbrahim’in soyundansınız, vaade 
göre de mirasçısınız.

GALATYALILARA 4:7 Bu nedenle artık 
köle değil, oğullarsınız. Oğullar olduğunuz 
için de Tanrı sizi aynı zamanda mirasçı 
yaptı.

IBRANILERE 1:1 Tanrı eski zamanlarda 
peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli 
yollardan atalarımıza seslendi.

2 Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve 
aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğlu’yla 
bize seslenmiştir.

1 PETRUS’UN 2:9 Ama siz seçilmiş 
soy, Kral’ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı’nın 
öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası 
ışığına çağıran Tanrı’nın erdemlerini 
duyurmak için seçildiniz.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; Matta 24:21; Markos 13:20; Romalılara 
11.

H01 Sự trở lại của Chúa Cứu Thế được tiên 
đoán.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H05 Vinh quang trước mắt và sức mạnh của 

Chúa Cứu Thế.
   
YEŞAYA 65:17 “Çünkü bakın, yeni 

bir yeryüzü, Yeni bir gök yaratmak 
üzereyim; Geçmiştekiler anılmayacak, 
akla bile gelmeyecek.

18 Yaratacaklarımla sonsuza dek 
sevinip coşun; Çünkü Yeruşalim’i 
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coşku, Halkını sevinç kaynağı olarak 
yaratacağım.

YEŞAYA 65:19-22
YEŞAYA 65:23 Emek vermeyecekler 

boş yere, Felakete uğrayan çocuklar 
doğurmayacaklar. Çünkü kendileri 
de çocukları da RAB’bin kutsadığı soy 
olacak.

24 Onlar bana yakarmadan yanıt verecek, 
Daha konuşurlarken işiteceğim onları.

25 Kurtla kuzu birlikte otlayacak, Aslan 
sığır gibi saman yiyecek. Yılanın 
yiyeceğiyse toprak olacak. Kutsal 
dağımın hiçbir yerinde Kimse zarar 
vermeyecek, yok etmeyecek.” Böyle 
diyor RAB.

YEŞAYA 61:9 Soylarından gelenler 
uluslar arasında, Torunları halklar arasında 
tanınacak. Onları gören herkes RAB’bin 
kutsadığı soy olduklarını anlayacak.”

2 PETRUS’UN 3:11 Her şey böylece 
yok olacağına göre, sizin nasıl kişiler 
olmanız gerekir? Tanrı’nın gününü bekleyip 
o günün gelişini çabuklaştırarak kutsallık 
içinde yaşamalı, Tanrı yolunu izlemelisiniz. 
O gün gökler yanarak yok olacak, maddesel 
öğeler şiddetli ateşte eriyip gidecek.

13 Ama biz Tanrı’nın vaadi uyarınca 
doğruluğun barınacağı yeni gökleri, yeni 
yeryüzünü bekliyoruz.

VAHIY 7:16 Artık acıkmayacak, Artık 
susamayacaklar. Ne güneş ne kavurucu 
sıcak Çarpacak onları.

17 Çünkü tahtın ortasında olan Kuzu onları 
güdecek Ve yaşam sularının pınarlarına 
götürecek. Tanrı gözlerinden bütün yaşları 
silecek.”

VAHIY 21:1 Bundan sonra yeni bir gökle 
yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki 
gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de 
yoktu artık.

2 Kutsal kentin, yeni Yeruşalim’in gökten, 
Tanrı’nın yanından indiğini gördüm. Güveyi 
için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi.

3 Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle 
dediğini işittim: “İşte, Tanrı’nın konutu 
insanların arasındadır. Tanrı onların 
arasında yaşayacak. Onlar O’nun halkı 
olacaklar, Tanrı’nın kendisi de onların 
arasında bulunacak.

4 Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. 
Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne 
ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki 
düzen ortadan kalktı.”

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #5.

E17 Chúa Cứu Thế sẽ xây dựng một đền thờ 
cho Chúa Cha.

YEŞAYA 66:1 RAB diyor ki, “Gökler 
tahtım, Yeryüzü ayaklarımın 
taburesidir. Nerede benim için 
yapacağınız ev, Neresi dinleneceğim 
yer?

MATTA 24:2 İsa onlara, “Bütün bunları 
görüyor musunuz?” dedi. “Size doğrusunu 
söyleyeyim, burada taş üstünde taş 
kalmayacak, hepsi yıkılacak!”

MARKOS 14:57 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.”
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RESULLERIN 7:47 Oysa Tanrı için bir 
ev yapan Süleyman oldu.

48 “Ne var ki, en yüce Olan, elle yapılmış 
konutlarda oturmaz. Peygamberin belirttiği 
gibi, ‘Gök tahtım, Yeryüzü ayaklarımın 
taburesidir. Benim için nasıl bir ev 
yapacaksınız? Ya da, neresi dinleneceğim 
yer? Bütün bunları yapan elim değil mi? 
diyor Rab.’

RESULLERIN 17:24 “Dünyayı ve 
içindekilerin tümünü yaratan, yerin ve 
göğün Rabbi olan Tanrı, elle yapılmış 
tapınaklarda oturmaz.

VAHIY 21:22 Kentte tapınak görmedim. 
Çünkü Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı ve 
Kuzu, kentin tapınağıdır.

Ayrıca bkz: 1 Korintoslulara 3:16-19; 2 Korintoslulara 6:16; 
Efeslilere 2:21; Vahiy 15:5-8.

B15 Chúa Cứu Thế sẽ tràn đầy lòng từ bi.

YEŞAYA 66:2 Çünkü bütün bunları 
ellerim yaptı, Hepsi böylece var oldu” 
diyor RAB. “Ancak ben alçakgönüllüye, 
ruhu ezik olana, Sözümden titreyen 
kişiye değer veririm.

MATTA 5:3 “Ne mutlu ruhta yoksul 
olanlara! Çünkü Göklerin Egemenliği 
onlarındır.

RESULLERIN 9:6 “Haydi kalk 
ve kente gir, ne yapman gerektiği sana 
bildirilecek.”

RESULLERIN 16:29 Zindancı ışık 

getirtip içeri daldı. Titreyerek Pavlus’la 
Silas’ın önünde yere kapandı.

30 Onları dışarı çıkararak, “Efendiler, 
kurtulmak için ne yapmam gerekir?” diye 
sordu.

1 KORINTOSLULARA 1:18 Çarmıhla 
ilgili bildiri mahva gidenler için saçmalık, 
biz kurtulmakta olanlar içinse Tanrı 
gücüdür.

19 Nitekim şöyle yazılmıştır: “Bilgelerin 
bilgeliğini yok edeceğim, Akıllıların aklını 
boşa çıkaracağım.”

FILIPILILERE 2:12 Öyleyse sevgili 
kardeşlerim, her zaman söz dinlediğiniz 
gibi, yalnız ben aranızdayken değil, ama 
özellikle aranızda olmadığım şu anda da 
kurtuluşunuzu saygı ve korkuyla etkin kılın.

IBRANILERE 1:2 Bu son çağda da 
her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni 
yarattığı kendi Oğlu’yla bize seslenmiştir.

1 PETRUS’UN 3:4 Gizli olan iç 
varlığınız, sakin ve yumuşak bir ruhun 
solmayan güzelliğiyle süsünüz olsun. Bu, 
Tanrı’nın gözünde çok değerlidir.

Ayrıca bkz: Yeşaya 40:26; Koloselilere 1:17.

E10 Chúa Cứu Thế cũng sẽ là Chúa Cứu Thế của 
các Dân tộc ngoài Do Thái.

E19 Chúa Cứu Thế sẽ an ủi.
E24 Chúa Cứu Thế sẽ mang lại hòa bình.
     
YEŞAYA 66:10 “Yeruşalim’le birlikte 

sevinin, Onu sevenler, hepiniz onun 
için coşun, Yeruşalim için yas tutanlar, 
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onunla sevinçle coşun.
11 Öyle ki, onun avutucu memelerini emip 

doyasınız, Kana kana içip Onun yüce 
bolluğundan zevk alasınız.”

12 Çünkü RAB diyor ki, “Bakın, esenliği bir 
ırmak gibi, Ulusların servetini taşkın 
bir ırmak gibi ona akıtacağım. Ondan 
beslenecek, kucakta taşınacak, Dizleri 
üzerinde sallanacaksınız.

13 Çocuğunu avutan bir anne gibi 
avutacağım sizi, Yeruşalim’de avuntu 
bulacaksınız.

YEŞAYA 66:14-17

YEŞAYA 60:16 Uluslar ve krallıklar Bir anne 
gibi seni emzirecekler. O zaman bileceksin 
ki, seni kurtaran RAB, Seni fidyeyle 
kurtaran, Yakup’un Güçlüsü benim.

ZEKERIYA 14:11 İnsanlar oraya yerleşip 
güvenlik içinde yaşayacak. Yeruşalim bir 
daha yıkıma uğramayacak.

YUHANNA 14:27 Size esenlik bırakıyorum, 
size kendi esenliğimi veriyorum. Ben 
size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. 
Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.

ROMALILARA 5:1 Böylece imanla 
aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih 
sayesinde Tanrı’yla barışmış oluyoruz.

1 PETRUS’UN 2:2 Yeni doğmuş 
bebekler gibi, hilesiz sütü andıran Tanrı 
sözünü özleyin ki, bununla beslenip 
büyüyerek kurtuluşa erişesiniz.

VAHIY 21:24 Uluslar kentin ışığında 
yürüyecekler. Dünya kralları servetlerini 
oraya getirecekler.

25 Kentin kapıları gündüz hiç kapanmayacak, 
orada gece olmayacak.

26 Ulusların görkemi ve zenginliği oraya 
taşınacak.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Chúa Cứu Thế cũng sẽ là Chúa Cứu Thế của 
các Dân tộc ngoài Do Thái.

H01 Sự trở lại của Chúa Cứu Thế được tiên 
đoán.

H02 Các phán quyết trong tương lai bởi Chúa 
Cứu Thế.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

YEŞAYA 66:15 Bakın, RAB ateşle geliyor, 
Savaş arabaları kasırga gibi. Şiddetli 
öfkesini, Azarını alev alev dökmek 
üzere.

YEŞAYA 66:16-17
YEŞAYA 66:18 “Çünkü ben onların 

eylemlerini de düşüncelerini de 
bilirim. Bütün ulusları ve dilleri bir 
araya toplayacağım an geliyor; gelip 
yüceliğimi görecekler.

19 “Aralarına bir belirti koyacağım. 
Onlardan kaçıp kurtulanları uluslara, 
Tarşiş’e, Pûl’a, Lud’a -yay gerenlere- 
Tuval’a, Yâvan’a, ünümü duymamış, 
yüceliğimi görmemiş uzak kıyı 
halklarına göndereceğim. Uluslar 
arasında yüceliğimi ilan edecekler.

YEŞAYA 66:20-21
YEŞAYA 66:22 “Çünkü yaratacağım yeni 

yer ve gök önümde nasıl duracaksa, 
soyunuz ve adınız da öyle duracak” 
diyor RAB.
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23 “Yeni Ay’dan Yeni Ay’a, Şabat 
Günü’nden* Şabat Günü’ne 
bütün insanlar önüme gelip bana 
tapınacaklar” diyor RAB.

24 “Dışarı çıktıklarında bana başkaldırmış 
olanların cesetlerini görecekler. 
Öylelerini kemiren kurt ölmez, yakan 
ateş sönmez. Bütün insanlar onlardan 
iğrenecek.”

YEŞAYA 2:2 RAB’bin Tapınağı’nın 
kurulduğu dağ, Son günlerde dağların en 
yücesi, Tepelerin en yükseği olacak. Oraya 
akın edecek ulusların hepsi.

YUHANNA 17:2 Çünkü sen O’na bütün 
insanlık üzerinde yetki verdin. Öyle ki, O’na 
verdiklerinin hepsine sonsuz yaşam versin.

3 Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve 
gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır.

4 Yapmam için bana verdiğin işi 
tamamlamakla seni yeryüzünde yücelttim.

ROMALILARA 15:8 Çünkü diyorum 
ki Mesih, Tanrı’nın güvenilir olduğunu 
göstermek için Yahudiler’in hizmetkârı 
oldu. Öyle ki, atalarımıza verilen sözler 
doğrulansın ve öteki uluslar merhameti 
için Tanrı’yı yüceltsin. Yazılmış olduğu 
gibi: “Bunun için uluslar arasında sana 
şükredeceğim, Adını ilahilerle öveceğim.”

10 Yine deniyor ki, “Ey uluslar, O’nun halkıyla 
birlikte sevinin!” Ve, “Ey bütün uluslar, 
Rab’be övgüler sunun! Ey bütün halklar, 
O’nu yüceltin!”

12 Yeşaya da şöyle diyor: “İşay’ın Kökü ortaya 
çıkacak, Uluslara egemen olmak üzere 
yükselecek. Uluslar O’na umut bağlayacak.”

2 KORINTOSLULARA 5:17 Bir kimse 

Mesih’teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler 
geçmiş, her şey yeni olmuştur.

2 SELANIKLILERE 1:6 Tanrı adil olanı 
yapacak: Size sıkıntı çektirenlere sıkıntı 
ile karşılık verecek, sıkıntı çeken sizleriyse 
bizimle birlikte rahata kavuşturacaktır. 
Bütün bunlar Rab İsa alev alev yanan ateş 
içinde güçlü melekleriyle gökten gelip 
göründüğü zaman olacak. Rabbimiz İsa, 
Tanrı’yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili 
Müjde’ye uymayanları cezalandıracak.

9 Böyleleri Rab’bin varlığından ve yüce 
gücünden uzak kalarak sonsuza dek 
mahvolma cezasına çarptırılacaklar. Bütün 
bunlar Rab’bin kendi kutsalları arasında 
yüceltilmek ve bütün imanlılarda hayranlık 
uyandırmak üzere geldiği gün olacak. 
Sizler ise iman edenlerdensiniz. Çünkü size 
ettiğimiz tanıklığa inandınız.

IBRANILERE 8:13 Tanrı, “Yeni bir 
antlaşma” demekle ilkini eskimiş saymıştır. 
Eskiyip köhneleşense çok geçmeden yok 
olur.

2 PETRUS’UN 3:10 Ama Rab’bin 
günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler 
büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak, 
maddesel öğeler yanarak yok olacak, yer 
ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp 
tükenecek.

11 Her şey böylece yok olacağına göre, sizin 
nasıl kişiler olmanız gerekir? Tanrı’nın 
gününü bekleyip o günün gelişini 
çabuklaştırarak kutsallık içinde yaşamalı, 
Tanrı yolunu izlemelisiniz. O gün gökler 
yanarak yok olacak, maddesel öğeler 
şiddetli ateşte eriyip gidecek.

13 Ama biz Tanrı’nın vaadi uyarınca 
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doğruluğun barınacağı yeni gökleri, yeni 
yeryüzünü bekliyoruz.

VAHIY 19:15 Ağzından ulusları vuracak 
keskin bir kılıç uzanıyor. Onları demir 
çomakla güdecek. Her Şeye Gücü Yeten 
Tanrı’nın ateşli gazabının şarabını üreten 
masarayı kendisi çiğneyecek.

VAHIY 21:1 Bundan sonra yeni bir gökle 
yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki 
gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de 
yoktu artık.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #4; #5; Resullerin 11:25,26.
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H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

YEREMYA 3:14 “Geri dön, ey dönek 
halk” diyor RAB, “Çünkü kocan benim. 
Birinizi kentten, ikinizi bir boydan alıp 
Siyon’a geri getireceğim.

15 Size gönlüme göre çobanlar vereceğim; 
sizi bilgiyle, sağduyuyla güdecekler.

16 Ülkede büyüyüp sayıca çoğaldığınız 
günlerde” diyor RAB, “Halk artık, 
‘RAB’bin Antlaşma Sandığı* demeyecek. 
Sandık bir daha kimsenin aklına 
gelmeyecek; anımsanmayacak, 
özlenmeyecek, bir yenisi de 
yapılmayacak.

17 O zaman Yeruşalim’e, ‘RAB’bin 
Tahtı diyecekler. RAB’bin adını 
onurlandırmak için bütün uluslar 
Yeruşalim’de toplanacak. Bundan 
böyle kötü yüreklerinin inadı uyarınca 
davranmayacaklar.

18 O günlerde Yahuda halkıyla Israil halkı 
kuzeyde bir ülkeden birlikte yürüyecek, 
atalarına mülk olarak vermiş olduğum 
ülkede bir araya gelecekler.

19 “Ben RAB, demiştim ki, ‘Ne kadar 
isterdim Seni çocuklarımdan saymayı; 
Sana güzel ülkeyi, Ulusların en 
güzel mülkünü vermeyi! Bana baba 
diyeceğini, Benden hiç ayrılmayacağını 
sandım.

YEŞAYA 17:6 Çok az kişi kurtulacak. 
Artakalanların sayısı, dövüldükten sonra 
tepesinde iki üç, Dal uçlarında dört beş 
zeytin tanesi kalan Zeytin ağacı gibi olacak. 
İsrail’in Tanrısı RAB böyle diyor.

HEZEKIEL 34:11 “’Egemen RAB şöyle diyor: 
Ben kendim koyunlarımı arayıp soracağım.

12 Dağılmış koyunlarının arasındaki bir 
çoban sürüsüyle nasıl ilgilenirse, ben de 
koyunlarımla öyle ilgileneceğim. Bulutlu, 
karanlık bir gün dağılmış oldukları her 
yerden onları kurtaracağım.

ZEKERIYA 13:7 “Uyan, ey kılıç! Çobanıma, 
yakınıma karşı harekete geç” Diyor Her 
Şeye Egemen RAB. “Çobanı vur da Koyunlar 
darmadağın olsun. Ben de elimi küçüklere 
karşı kaldıracağım.

YUHANNA 4:21 İsa ona şöyle dedi: 
“Kadın, bana inan, öyle bir saat geliyor ki, 
Baba’ya ne bu dağda, ne de Yeruşalim’de 
tapınacaksınız!

22 Siz bilmediğinize tapıyorsunuz, biz 
bildiğimize tapıyoruz. Çünkü kurtuluş 
Yahudiler’dendir.

23 Ama içtenlikle tapınanların Baba’ya ruhta 
ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte, 
o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle 
tapınanları arıyor.

YUHANNA 10:1 “Size doğrusunu söyleyeyim, 
koyun ağılına kapıdan girmeyip başka 
yoldan giren kişi hırsız ve hayduttur.

2 Kapıdan giren ise koyunların çobanıdır.
3 Kapıyı bekleyen ona kapıyı açar. Koyunlar 

çobanın sesini işitirler, o da kendi 
koyunlarını adlarıyla çağırır ve onları dışarı 
götürür.

4 Kendi koyunlarının hepsini dışarı çıkarınca 
önlerinden gider, koyunlar da onu izler. 
Çünkü onun sesini tanırlar.

5 Bir yabancının peşinden gitmezler, ondan 
kaçarlar. Çünkü yabancıların sesini 
tanımazlar.”
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YUHANNA 21:15 Yemekten sonra İsa, Simun 
Petrus’a, “Yuhanna oğlu Simun, beni 
bunlardan daha çok seviyor musun?” diye 
sordu. Petrus, “Evet, ya Rab” dedi, “Seni 
sevdiğimi bilirsin.” İsa ona, “Kuzularımı 
otlat” dedi.

16 İkinci kez yine ona, “Yuhanna oğlu Simun, 
beni seviyor musun?” diye sordu. O da, 
“Evet, ya Rab, seni sevdiğimi bilirsin” dedi. 
İsa ona, “Koyunlarımı güt” dedi.

17 Üçüncü kez ona, “Yuhanna oğlu Simun, 
beni seviyor musun?” diye sordu. Petrus 
kendisine üçüncü kez, “Beni seviyor 
musun?” diye sormasına üzüldü. “Ya Rab, 
sen her şeyi bilirsin, seni sevdiğimi de 
bilirsin” dedi. İsa ona, “Koyunlarımı otlat” 
dedi.

ROMALILARA 9:27 Yeşaya, İsrail için 
şöyle sesleniyor: “İsrailoğulları’nın sayısı 
Denizin kumu kadar çok olsa da, Ancak pek 
azı kurtulacak.

ROMALILARA 11:26 Sonunda bütün 
İsrail kurtulacaktır. Yazılmış olduğu gibi: 
“Kurtarıcı Siyon’dan* gelecek, Yakup’un 
soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracak.

27 Onların günahlarını kaldıracağım zaman 
Kendileriyle yapacağım antlaşma budur.”

IBRANILERE 9:11 Ama Mesih, 
gelecek iyi şeylerin başkâhini olarak ortaya 
çıktı. İnsan eliyle yapılmamış, yani bu 
yaratılıştan olmayan daha büyük, daha 
yetkin çadırdan geçti.

12 Tekelerle danaların kanıyla değil, sonsuz 
kurtuluşu sağlayarak kendi kanıyla kutsal 
yere ilk ve son kez girdi.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #5; Hezekiel 34:13,14; Hoşea 2:20,21; 
Zekeriya 13:8,9; Luka 15:11-32; Resullerin 20:28; Romalılara 

11:4-6; Efeslilere 4:11,12; 1 Petrus’un 5:1,4.

E10 Chúa Cứu Thế cũng sẽ là Chúa Cứu Thế của 
các Dân tộc ngoài Do Thái.

YEREMYA 4:1 “Eğer geri dönersen, 
ey Israil, Eğer bana geri dönersen” 
diyor RAB, “Iğrenç putlarını gözümün 
önünden uzaklaştırır, Bir daha yoldan 
sapmazsan;

2 ‘RAB’bin varlığı hakkı için diyerek 
Sadakatle, adaletle, doğrulukla ant 
içersen, Uluslar O’nun aracılığıyla 
kutsanacak, O’nunla övünecekler.”

RESULLERIN 11:1 Elçilerle bütün 
Yahudiye’deki kardeşler, öteki ulusların da 
Tanrı’nın sözünü kabul ettiklerini duydular.

RESULLERIN 11:18 Bunları 
dinledikten sonra yatıştılar. Tanrı’yı 
yücelterek şöyle dediler: “Demek ki Tanrı, 
tövbe etme ve yaşama kavuşma fırsatını 
öteki uluslara da vermiştir.”

RESULLERIN 13:46 Pavlus’la Barnaba 
ise cesaretle karşılık verdiler: “Tanrı’nın 
sözünü ilk önce size bildirmemiz 
gerekiyordu. Siz onu reddettiğinize 
ve kendinizi sonsuz yaşama layık 
görmediğinize göre, biz şimdi öteki uluslara 
gidiyoruz.

47 Çünkü Rab bize şöyle buyurmuştur: 
‘Yeryüzünün dört bucağına kurtuluş 
götürmen için Seni uluslara ışık yaptım.’”

48 Öteki uluslardan olanlar bunu işitince 
sevindiler ve Rab’bin sözünü yücelttiler. 
Sonsuz yaşam için belirlenmiş olanların 
hepsi iman etti.
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49 Böylece Rab’bin sözü bütün yörede yayıldı.

RESULLERIN 14:27 Oraya 
vardıklarında inanlılar topluluğunu* bir 
araya getirip Tanrı’nın kendileri aracılığıyla 
neler yaptığını, öteki uluslara* iman 
kapısını nasıl açtığını anlattılar.

GALATYALILARA 3:8 Kutsal Yazı, 
Tanrı’nın öteki ulusları* imanlarına 
göre aklayacağını önceden görerek 
İbrahim’e, “Bütün uluslar senin aracılığınla 
kutsanacak” müjdesini önceden verdi.

Ayrıca bkz: Yaratılış 22:18; Mezmurlar 72:17.

E10 Chúa Cứu Thế cũng sẽ là Chúa Cứu Thế của 
các Dân tộc ngoài Do Thái.

YEREMYA 10:7 Senden kim korkmaz, 
Ey ulusların kralı? Bu sana yakışır. 
Ulusların bilgeleri arasında, Bütün 
ülkelerinde Senin gibisi yok.

MATTA 28:18 İsa yanlarına gelip 
kendilerine şunları söyledi: “Gökte ve 
yeryüzünde bütün yetki bana verildi.

LUKA 12:5 Kimden korkmanız 
gerektiğini size açıklayayım: Kişiyi 
öldürdükten sonra cehenneme atma 
yetkisine sahip olan Tanrı’dan korkun. Evet, 
size söylüyorum, O’ndan korkun.

YUHANNA 17:1 İsa bunları söyledikten 
sonra, gözlerini gökyüzüne kaldırıp şöyle 
dedi: “Baba, saat geldi. Oğlun’u yücelt ki, 
Oğul da seni yüceltsin.

2 Çünkü sen O’na bütün insanlık üzerinde 

yetki verdin. Öyle ki, O’na verdiklerinin 
hepsine sonsuz yaşam versin.

VAHIY 15:3 Tanrı kulu Musa’nın ve 
Kuzu’nun ezgisini söylüyorlardı: “Her Şeye 
Gücü Yeten Rab Tanrı, Senin işlerin büyük 
ve şaşılası işlerdir. Ey ulusların kralı, Senin 
yolların doğru ve adildir. Ya Rab, senden 
kim korkmaz, Adını kim yüceltmez? Çünkü 
kutsal olan yalnız sensin. Bütün uluslar 
gelip sana tapınacaklar. Çünkü adil işlerin 
açıkça görüldü.”

Ayrıca bkz: #1; #4; Mezmurlar 22:28; Yeşaya 2:4; Yeremya 10:6; 
1 Korintoslulara 1:19,20.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

YEREMYA 12:15 Hepsini söküp attıktan 
sonra Yahuda’ya yine acıyacak, her 
birini kendi mülküne, kendi ülkesine 
geri getireceğim.

YEREMYA 15:19 Bu yüzden RAB diyor ki, 
“Eğer dönersen seni yine hizmetime 
alırım; Işe yaramaz sözler değil, Değerli 
sözler söylersen, Benim sözcüm 
olursun. Bu halk sana dönecek, Ama 
sen onlara dönmemelisin.

20 Bu halkın karşısında Sağlamlaştırılmış 
tunç bir duvar kılacağım seni; Seninle 
savaşacak ama yenemeyecekler, Çünkü 
yardım etmek, kurtarmak için Ben 
seninleyim” diyor RAB.

21 “Seni kötünün elinden kurtaracak, 
Acımasızın avucundan kurtaracağım.”
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YEREMYA 24:6 Iyilik bulmaları için 
onları gözetecek, bu ülkeye geri 
getireceğim. Onları bina edeceğim, 
yıkmayacağım; onları dikeceğim, 
kökünden sökmeyeceğim.

7 Benim RAB olduğumu anlayacak bir 
yürek vereceğim onlara. Onlar benim 
halkım olacaklar, ben de onların Tanrısı 
olacağım. Çünkü bütün yürekleriyle 
bana dönecekler.

YEREMYA 29:14 Kendimi size 
buldurtacağım” diyor RAB. “Sizi 
eski gönencinize kavuşturacağım. 
Sizi sürdüğüm bütün yerlerden ve 
uluslardan toplayacağım” diyor RAB. 
“Ve sizi sürgün ettiğim yerden geri 
getireceğim.”

ROMALILARA 11:26 Sonunda bütün 
İsrail kurtulacaktır. Yazılmış olduğu gibi: 
“Kurtarıcı Siyon’dan* gelecek, Yakup’un 
soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracak.

27 Onların günahlarını kaldıracağım zaman 
Kendileriyle yapacağım antlaşma budur.”

IBRANILERE 8:8 Oysa halkını 
kusurlu bulan Tanrı şöyle diyor: “’İsrail 
halkıyla ve Yahuda halkıyla Yeni bir antlaşma 
yapacağım günler geliyor’ Diyor Rab.

9 ‘Atalarını Mısır’dan çıkarmak için 
Ellerinden tuttuğum gün Onlarla yaptığım 
antlaşmaya benzemeyecek. Çünkü onlar 
antlaşmama bağlı kalmadılar, Ben de 
onlardan yüz çevirdim’ Diyor Rab.

10 ‘O günlerden sonra İsrail halkıyla 
Yapacağım antlaşma şudur’ diyor Rab, 
‘Yasalarımı zihinlerine işleyeceğim, 
Yüreklerine yazacağım. Ben onların Tanrısı 
olacağım, Onlar da benim halkım olacak.

11 Hiç kimse yurttaşını, kardeşini, Rab’bi tanı 
diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük 
hepsi tanıyacak beni.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Chúa Cứu Thế cũng sẽ là Chúa Cứu Thế của 
các Dân tộc ngoài Do Thái.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

YEREMYA 16:14 “Artık insanların, ‘Israil 
halkını Mısır’dan çıkaran RAB’bin 
varlığı hakkı için demeyeceği günler 
geliyor” diyor RAB.

15 “Bunun yerine, ‘Israil halkını kuzey 
ülkesinden ve sürdüğü bütün öbür 
ülkelerden geri getiren RAB’bin varlığı 
hakkı için diyecekler. Çünkü atalarına 
vermiş olduğum topraklara onları geri 
getireceğim.

19 “Ya RAB, sen benim gücüm, Kalem, 
sıkıntı gününde sığınağımsın. 
Dünyanın dört bucağından Uluslar 
sana gelip, ‘Atalarımız yalnız yalanları, 
Kendilerine hiçbir yararı olmayan 
Değersiz putları miras aldılar 
diyecekler,

MEZMURLAR 22:27 Yeryüzünün 
dört bucağı anımsayıp RAB’be dönecek, 
Ulusların bütün soyları O’nun önünde yere 
kapanacak.

MATTA 28:19 Bu nedenle gidin, bütün 
ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; 
onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla 
vaftiz edin;
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LUKA 24:46 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.

RESULLERIN 9:15 Rab ona, “Git!” 
dedi. “Bu adam, benim adımı öteki 
uluslara*, krallara ve İsrailoğulları’na 
duyurmak üzere seçilmiş bir aracımdır.

RESULLERIN 10:45 Petrus’la birlikte 
gelen Yahudi imanlılar, Kutsal Ruh 
armağanının öteki uluslardan olanların da 
üzerine dökülmesini şaşkınlıkla karşıladılar.

RESULLERIN 13:47 Çünkü Rab bize 
şöyle buyurmuştur: ‘Yeryüzünün dört 
bucağına kurtuluş götürmen için Seni 
uluslara ışık yaptım.’”

GALATYALILARA 3:13 İbrahim’e sağlanan 
kutsama Mesih İsa aracılığıyla uluslara 
sağlansın ve bizler vaat edilen Ruh’u imanla 
alalım diye, Mesih bizim için lanetlenerek 
bizi Yasa’nın lanetinden kurtardı. Çünkü, 
“Ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir” diye 
yazılmıştır.

VAHIY 7:9 Bundan sonra gördüm ki, 
her ulustan, her oymaktan, her halktan, 
her dilden oluşan, kimsenin sayamayacağı 
kadar büyük bir kalabalık tahtın ve 
Kuzu’nun önünde duruyordu. Hepsi de 
birer beyaz kaftan giymişti, ellerinde hurma 
dalları vardı.

VAHIY 15:3 Tanrı kulu Musa’nın ve 
Kuzu’nun ezgisini söylüyorlardı: “Her Şeye 

Gücü Yeten Rab Tanrı, Senin işlerin büyük 
ve şaşılası işlerdir. Ey ulusların kralı, Senin 
yolların doğru ve adildir. Ya Rab, senden 
kim korkmaz, Adını kim yüceltmez? Çünkü 
kutsal olan yalnız sensin. Bütün uluslar 
gelip sana tapınacaklar. Çünkü adil işlerin 
açıkça görüldü.”

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #4; #5; Resullerin 14:27; Resullerin 
28:28; Romalılara 10:18; 1 Selaniklilere 2:16.

B08 Sự toàn tri của Chúa Cứu Thế.

YEREMYA 17:10 “Ben RAB, herkesi 
davranışlarına, Yaptıklarının sonucuna 
göre ödüllendirmek için Yüreği yoklar, 
düşünceyi denerim.”

YUHANNA 2:25 İnsan hakkında kimsenin 
O’na bir şey söylemesine gerek yoktu. 
Çünkü kendisi insanın içinden geçenleri 
biliyordu.

ROMALILARA 8:27 Yürekleri araştıran 
Tanrı, Ruh’un düşüncesinin ne olduğunu 
bilir. Çünkü Ruh, Tanrı’nın isteği uyarınca 
kutsallar için aracılık eder.

IBRANILERE 4:12 Tanrı’nın sözü diri 
ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. 
Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden 
ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin 
düşüncelerini, amaçlarını yargılar.

13 Tanrı’nın görmediği hiçbir yaratık yoktur. 
Kendisine hesap vereceğimiz Tanrı’nın gözü 
önünde her şey çıplak ve açıktır.

VAHIY 2:23 Onun çocuklarını salgın 
hastalıkla öldüreceğim. O zaman bütün 
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kiliseler, gönülleri ve yürekleri denetleyenin 
ben olduğumu bilecekler. Her birinize 
yaptıklarınızın karşılığını vereceğim.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 7:9; Mezmurlar 139:1,2,23,24; 
Süleyman’ın Özdeyişleri 17:3; Yeremya 11:20; Yeremya 20:12; 

Yeremya 32:19.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

YEREMYA 23:3 “Sürmüş olduğum bütün 
ülkelerden sürümün sağ kalanlarını 
toplayıp otlaklarına geri getireceğim; 
orada verimli olup çoğalacaklar.

4 Onları güdecek çobanlar koyacağım 
başlarına. Bundan böyle korkmayacak, 
yılgınlığa düşmeyecekler. Bir tanesi bile 
eksilmeyecek” diyor RAB.

7 “Artık insanların, ‘Israil halkını 
Mısır’dan çıkaran RAB’bin varlığı hakkı 
için demeyecekleri günler geliyor” diyor 
RAB.

8 “Bunun yerine, ‘Israil soyunu kuzey 
ülkesinden ve sürdüğü bütün öbür 
ülkelerden geri getiren RAB’bin varlığı 
hakkı için diyecekler. Böylece kendi 
topraklarında yaşayacaklar.”

YUHANNA 6:39 Beni gönderenin isteği, bana 
verdiklerinden hiçbirini yitirmemem, son 
gün hepsini diriltmemdir.

40 Çünkü Babam’ın isteği, Oğul’u gören ve 
O’na iman eden herkesin sonsuz yaşama 
kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde 
dirilteceğim.”

YUHANNA 10:27 Koyunlarım sesimi işitir. 

Ben onları tanırım, onlar da beni izler.
28 Onlara sonsuz yaşam veririm; asla 

mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse 
elimden kapamaz.

29 Onları bana veren Babam her şeyden 
üstündür. Onları Baba’nın elinden kapmaya 
kimsenin gücü yetmez.

30 Ben ve Baba biriz.”

YUHANNA 17:12 Kendileriyle birlikte 
olduğum sürece, bana verdiğin kendi adınla 
onları esirgeyip korudum. Kutsal Yazı 
yerine gelsin diye, mahva giden adamdan 
başka içlerinden hiçbiri mahvolmadı.

YUHANNA 18:9 Kendisinin daha önce 
söylediği, “Senin bana verdiklerinden 
hiçbirini yitirmedim” şeklindeki sözü yerine 
gelsin diye böyle konuştu.

1 PETRUS’UN 1:5 Zaman sona 
ererken açığa çıkarılmaya hazır olan 
kurtuluşa kavuşasınız diye iman sayesinde 
Tanrı’nın gücüyle korunuyorsunuz.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; Mika 2:12,13; Yuhanna 21:15-17; 
Resullerin 20:28,29; 1 Petrus’un 5:1,4,5.

B04 Các Thuộc tính thần thánh của Chúa Cứu 
Thế.

C01 Sự ra đời của Chúa Cứu Thế được tiên tri.
D09 Chúa Cứu Thế sẽ là Đấng Cứu thế.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

YEREMYA 23:5 “İşte Davut için doğru 
bir dal Çıkaracağım günler geliyor” 
diyor RAB. “Bu kral bilgece egemenlik 
sürecek, Ülkede adil ve doğru olanı 
yapacak.
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6 Onun döneminde Yahuda kurtulacak, 
İsrail güvenlik içinde yaşayacak. O, ‘RAB 
doğruluğumuzdur adıyla anılacak.

MATTA 1:1 İbrahim oğlu, Davut oğlu 
İsa Mesih’in soy kaydı şöyledir: İbrahim 
İshak’ın babasıydı, İshak Yakup’un 
babasıydı, Yakup Yahuda ve kardeşlerinin 
babasıydı,

MATTA 1:21 Meryem bir oğul doğuracak. 
Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını 
günahlarından O kurtaracak.”

LUKA 1:32 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.”

LUKA 1:69 Eski çağlardan beri Kutsal 
peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi, 
Kulu Davut’un soyundan Bizim için güçlü 
bir kurtarıcı çıkardı; Düşmanlarımızdan, 
Bizden nefret edenlerin hepsinin elinden 
Kurtuluşumuzu sağladı.

72 Böylece atalarımıza merhamet ederek 
Kutsal antlaşmasını anmış oldu.

73 Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden 
kurtaracağına Ve ömrümüz boyunca 
Kendi önünde kutsallık ve doğruluk 
içinde, Korkusuzca kendisine tapınmamızı 
sağlayacağına dair Atamız İbrahim’e ant 
içerek söz vermişti.

LUKA 19:9 İsa dedi ki, “Bu ev bugün 
kurtuluşa kavuştu. Çünkü bu adam da 
İbrahim’in oğludur.

10 Nitekim İnsanoğlu*, kaybolanı arayıp 

kurtarmak için geldi.”

YUHANNA 1:45 Filipus, Natanel’i bularak 
ona, “Musa’nın Kutsal Yasa’da hakkında 
yazdığı, peygamberlerin de sözünü ettiği 
kişiyi, Yusuf oğlu Nasıralı İsa’yı bulduk” 
dedi.

ROMALILARA 11:26 Sonunda bütün 
İsrail kurtulacaktır. Yazılmış olduğu gibi: 
“Kurtarıcı Siyon’dan* gelecek, Yakup’un 
soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracak.

27 Onların günahlarını kaldıracağım zaman 
Kendileriyle yapacağım antlaşma budur.”

1 KORINTOSLULARA 1:30 Ama siz 
Tanrı sayesinde Mesih İsa’dasınız. O bizim 
için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve 
kurtuluş oldu.

VAHIY 19:11 Bundan sonra göğün açılmış 
olduğunu, beyaz bir atın orada durduğunu 
gördüm. Binicisinin adı Sadık ve Gerçek’tir. 
Adaletle yargılar, savaşır.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; Mezmurlar 72:2; Yeşaya 7:14; Yeşaya 
53:10; Yeremya 33:15; Zekeriya 3:8; Romalılara 3:22; 2 

Korintoslulara 5:21; Filipililere 3:8.

D02 Chức phận của Chúa Cứu Thế như là Nhà 
tiên tri.

E24 Chúa Cứu Thế sẽ mang lại hòa bình.

YEREMYA 28:9 Ancak esenlik olacağını 
söyleyen peygamberin sözü yerine 
gelirse, onun gerçekten RAB’bin 
gönderdiği peygamber olduğu anlaşılır.”

MATTA 3:17 Göklerden gelen bir ses, 
“Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum” 
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dedi.

LUKA 2:13 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.

LUKA 24:36 Bunları anlatırlarken İsa 
gelip aralarında durdu. Onlara, “Size esenlik 
olsun!” dedi.

YUHANNA 14:27 Size esenlik bırakıyorum, 
size kendi esenliğimi veriyorum. Ben 
size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. 
Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.

RESULLERIN 10:36 Tanrı’nın, herkesin 
Rabbi olan İsa Mesih aracılığıyla esenliği 
müjdeleyerek İsrailoğulları’na ilettiği 
bildiriden haberiniz vardır.

ROMALILARA 10:15 Sözü yaymaya 
gönderilmezlerse, sözü nasıl yayacaklar? 
Yazılmış olduğu gibi: “İyi haber 
müjdeleyenlerin ayakları ne güzeldir!”

Ayrıca bkz: Yeşaya 52:7; Yeremya 6:14; Hezekiel 13:10-16; 
Nahum 1:15; Zekeriya 9:10; Matta 17:5; Luka 7:50; Luka 19:42; 
Yuhanna 20:19,21; Resullerin 9:31; Romalılara 5:1; Romalılara 
8:6; Romalılara 14:17; 1 Korintoslulara 14:33; Efeslilere 2:14,17; 

Koloselilere 3:15; 2 Selaniklilere 3:16; İbranilere 12:14; 2 
Petrus’un 1:2,17; Vahiy 1:4.

A03 Chúa Cứu Thế là hậu duệ của David.
D05 Chúa Cứu Thế sẽ là Đấng Cứu Chuộc.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

YEREMYA 30:3 Işte halkım Israil’i 
ve Yahuda’yı eski gönençlerine 
kavuşturacağım günler yaklaşıyor 
diyor RAB, ‘Onları atalarına verdiğim 
topraklara geri getireceğim, orayı yurt 
edinecekler diyor RAB.”

YEREMYA 30:4-8
YEREMYA 30:9 Onun yerine Tanrıları 

RAB’be Ve başlarına atayacağım kralları 
Davut’a Kulluk edecekler.

10 “’Korkma, ey kulum Yakup, Yılma, 
ey Israil diyor RAB. ‘Çünkü seni uzak 
yerlerden, Soyunu sürgün edildiği 
ülkeden kurtaracağım. Yakup yine 
huzur ve güvenlik içinde olacak, Kimse 
onu korkutmayacak.

11 Çünkü ben seninleyim, Seni 
kurtaracağım diyor RAB. ‘Seni aralarına 
dağıttığım bütün ulusları Tümüyle 
yok etsem de, Seni büsbütün yok 
etmeyecek, Adaletle yola getirecek, Hiç 
cezasız bırakmayacağım.

YEREMYA 30:12-15
YEREMYA 30:16 Ama seni yiyenlerin 

hepsi yem olacak, Bütün 
düşmanların sürgüne gidecek. Seni 
soyanlar soyulacak, Yağmalayanlar 
yağmalanacak.

YEREMYA 30:17,18
YEREMYA 30:19 Oralardan şükran ve 

sevinç sesleri duyulacak. Sayılarını 
çoğaltacağım, azalmayacaklar, 
Onları onurlandıracağım, 
küçümsenmeyecekler.
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20 Çocukları eskisi gibi olacak, 
Toplulukları önümde sağlam duracak; 
Onlara baskı yapanların hepsini 
cezalandıracağım.

YEREMYA 30:23,24

2 SAMUEL 22:51 RAB kralını büyük zaferlere 
ulaştırır, Meshettiği* krala, Davut’a ve 
soyuna Sonsuza dek sevgi gösterir.”

LUKA 1:30 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.”

LUKA 1:69 Eski çağlardan beri Kutsal 
peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi, 
Kulu Davut’un soyundan Bizim için güçlü 
bir kurtarıcı çıkardı; Düşmanlarımızdan, 
Bizden nefret edenlerin hepsinin elinden 
Kurtuluşumuzu sağladı.

YUHANNA 12:14 İsa bir sıpa bulup üzerine 
bindi. Yazılmış olduğu gibi, “Korkma, 
ey Siyon* kızı! İşte, Kralın sıpaya binmiş 
geliyor.”

RESULLERIN 2:30 Davut bir 
peygamberdi ve soyundan birini tahtına 
oturtacağına dair Tanrı’nın kendisine ant 
içerek söz verdiğini biliyordu.

ROMALILARA 11:25 Kardeşler, 

bilgiçliğe kapılmamanız için şu sırdan 
habersiz kalmanızı istemem: İsrailliler’den 
bir bölümünün yüreği, öteki uluslardan 
kurtulacakların sayısı tamamlanıncaya dek 
duyarsız kalacaktır.

26 Sonunda bütün İsrail kurtulacaktır. 
Yazılmış olduğu gibi: “Kurtarıcı Siyon’dan* 
gelecek, Yakup’un soyundan tanrısızlığı 
uzaklaştıracak.

27 Onların günahlarını kaldıracağım zaman 
Kendileriyle yapacağım antlaşma budur.”

28 İsrailliler Müjde’yi reddederek sizin 
uğrunuza Tanrı’ya düşman oldular; ama 
Tanrı’nın seçimine göre, ataları sayesinde 
sevilmektedirler.

VAHIY 19:15 Ağzından ulusları vuracak 
keskin bir kılıç uzanıyor. Onları demir 
çomakla güdecek. Her Şeye Gücü Yeten 
Tanrı’nın ateşli gazabının şarabını üreten 
masarayı kendisi çiğneyecek.

16 Kaftanının ve kalçasının üzerinde şu ad 
yazılıydı:

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #4; #5.

A05 Mối quan hệ của Chúa Cứu Thế với Chúa 
Cha.

D08 Chúa Cứu Thế sẽ là Đấng Bảo Lãnh.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

YEREMYA 30:21 Önderleri kendilerinden 
biri olacak, Yöneticileri kendi 
aralarından çıkacak. Onu kendime 
yaklaştıracağım, Bana yaklaşacak. Kim 
canı pahasına yaklaşabilir bana? diyor 
RAB.

22 “’Böylece siz benim halkım olacaksınız, 
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Ben de sizin Tanrınız olacağım.

YEREMYA 24:7 Benim RAB olduğumu 
anlayacak bir yürek vereceğim onlara. Onlar 
benim halkım olacaklar, ben de onların 
Tanrısı olacağım. Çünkü bütün yürekleriyle 
bana dönecekler.

IBRANILERE 4:15 Çünkü 
başkâhinimiz zayıflıklarımızda bize 
yakınlık duyamayan biri değildir; tersine, 
her alanda bizim gibi denenmiş, ama günah 
işlememiştir.

16 Onun için Tanrı’nın lütuf tahtına 
cesaretle yaklaşalım; öyle ki, yardım 
gereksindiğimizde merhamet görelim ve 
lütuf bulalım.

IBRANILERE 5:4 Kimse başkâhin 
olma onurunu kendi kendine alamaz; ancak 
Harun gibi, Tanrı tarafından çağrılırsa alır.

5 Nitekim Mesih de başkâhin olmak için 
kendi kendini yüceltmedi. O’na, “Sen 
benim Oğlum’sun, Bugün ben sana Baba 
oldum” diyen Tanrı O’nu yüceltti.

6 Başka bir yerde de diyor ki, “Melkisedek 
düzeni uyarınca Sen sonsuza dek kâhinsin.”

IBRANILERE 7:22 Böylece İsa daha iyi 
bir antlaşmanın kefili olmuştur.

23 Önceki düzende çok sayıda kâhin 
görev aldı. Çünkü ölüm, görevlerini 
sürdürmelerini engelliyordu.

24 Ama İsa sonsuza dek yaşadığı için kâhinliği 
süreklidir.

25 Bu nedenle O’nun aracılığıyla Tanrı’ya 
yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir. 
Çünkü onlara aracılık etmek için hep 
yaşamaktadır.

IBRANILERE 8:10 ‘O günlerden 
sonra İsrail halkıyla Yapacağım antlaşma 
şudur’ diyor Rab, ‘Yasalarımı zihinlerine 
işleyeceğim, Yüreklerine yazacağım. Ben 
onların Tanrısı olacağım, Onlar da benim 
halkım olacak.

VAHIY 21:3 Tahttan yükselen gür bir 
sesin şöyle dediğini işittim: “İşte, Tanrı’nın 
konutu insanların arasındadır. Tanrı onların 
arasında yaşayacak. Onlar O’nun halkı 
olacaklar, Tanrı’nın kendisi de onların 
arasında bulunacak.

Ayrıca bkz: Yaratılış 49:10; Yasa’nın Tekrar 26:17-19; Yeremya 
24:7; Yeremya 31:1,33; Hezekiel 11:20; Hezekiel 36:28; Hezekiel 

37:27; Hoşea 2:23; Zekeriya 13:9; İbranilere 9:14,15,24.

B22 Lòng tốt của Chúa Cha và Chúa Cứu Thế.
E17 Chúa Cứu Thế sẽ xây dựng một đền thờ 

cho Chúa Cha.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

YEREMYA 31:1 “O zaman” diyor RAB, 
“Bütün Israil boylarının Tanrısı 
olacağım, onlar da benim halkım 
olacaklar.”

2 RAB diyor ki, “Kılıçtan kaçıp kurtulan 
halk çölde lütuf buldu. Ben Israil’i 
rahata kavuşturmaya gelirken,

3 Ona uzaktan görünüp şöyle dedim: Seni 
sonsuz bir sevgiyle sevdim, Bu nedenle 
sevecenlikle seni kendime çektim.

4 Seni yeniden bina edeceğim, Yeniden 
bina edileceksin, ey erden kız Israil! 
Yine teflerini alacak, Sevinçle coşup 
oynayanlara katılacaksın.

5 Samiriye dağlarında yine bağ 
dikeceksin; Bağ dikenler üzümünü 
yiyecekler.
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6 Efrayim’in dağlık bölgesindeki 
bekçilerin, ‘Haydi, Siyon’a, Tanrımız 
RAB’be çıkalım’ Diye bağıracakları bir 
gün var.”

7 RAB diyor ki, “Yakup için sevinçle 
haykırın! Ulusların başı olan için 
bağırın! Övgülerinizi duyurun! ‘Ya RAB, 
halkını, Israil’den sağ kalanları kurtar 
deyin.

8 Işte, onları kuzey ülkesinden Geri 
getirmek üzereyim; Onları dünyanın 
dört bucağından toplayacağım. 
Aralarında kör, topal, Gebe kadın da, 
doğuran kadın da olacak. Büyük bir 
topluluk olarak buraya dönecekler.

9 Ağlaya ağlaya gelecekler, Benden yardım 
dileyenleri geri getireceğim. Akarsular 
boyunca tökezlemeyecekleri Düz bir 
yolda yürüteceğim onları. Çünkü ben 
Israil’in babasıyım, Efrayim de ilk 
oğlumdur.

YARATILIŞ 45:7 Tanrı yeryüzünde soyunuzu 
korumak ve harika biçimde canınızı 
kurtarmak için beni önünüzden gönderdi.

AMOS 9:11 “O gün Davut’un yıkık 
çardağını yeniden kuracağım, Gediklerini 
kapayacak, Yıkık yerlerini onaracağım, Onu 
eskisi gibi yapacağım,

RESULLERIN 15:15 Peygamberlerin 
sözleri de bunu doğrulamaktadır. Yazılmış 
olduğu gibi: ‘Bundan sonra ben geri 
dönüp, Davut’un yıkık konutunu yeniden 
kuracağım. Onun yıkıntılarını yeniden 
kurup Onu tekrar ayağa kaldıracağım.

ROMALILARA 9:27 Yeşaya, İsrail için 
şöyle sesleniyor: “İsrailoğulları’nın sayısı 

Denizin kumu kadar çok olsa da, Ancak pek 
azı kurtulacak.

ROMALILARA 11:5 Aynı şekilde, 
şimdiki dönemde de Tanrı’nın lütfuyla 
seçilmiş küçük bir topluluk vardır.

EFESLILERE 2:20 Elçilerle 
peygamberlerden oluşan temel üzerine inşa 
edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa’nın kendisidir.

21 Bütün yapı Rab’be ait kutsal bir tapınak 
olmak üzere O’nda kenetlenip yükseliyor.

22 Siz de Ruh aracılığıyla Tanrı’nın konutu 
olmak üzere hep birlikte Mesih’te inşa 
ediliyorsunuz.

1 PETRUS’UN 2:9 Ama siz seçilmiş 
soy, Kral’ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı’nın 
öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası 
ışığına çağıran Tanrı’nın erdemlerini 
duyurmak için seçildiniz.

VAHIY 5:10 Onları Tanrımız’ın 
hizmetinde Bir krallık haline getirdin, 
Kâhinler* yaptın. Dünya üzerinde 
egemenlik sürecekler.”

VAHIY 21:10 Sonra melek beni Ruh’un 
yönetiminde büyük, yüksek bir dağa 
götürdü. Oradan bana gökten, Tanrı’nın 
yanından inen ve O’nun görkemiyle 
ışıldayan kutsal kenti, Yeruşalim’i gösterdi. 
Kentin ışıltısı çok değerli bir taşın, billur 
gibi parıldayan yeşim taşının ışıltısına 
benziyordu.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #5; Yeremya 31:10-14,27-30,38-40.
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C05 Lời tiên tri về vụ sát hại trẻ em ở 
Bethlehem.

YEREMYA 31:15 RAB diyor ki, “Rama’da 
bir ses duyuldu, Ağlayış ve acı feryat 
sesleri! Çocukları için ağlayan Rahel 
avutulmak istemiyor. Çünkü onlar yok 
artık!”

YARATILIŞ 35:16 Sonra Beytel’den göçtüler. 
Efrat’a varmadan Rahel doğum yaptı. 
Doğum yaparken çok sancı çekti.

17 O sancı çekerken, ebesi, “Korkma!” dedi, 
“Bir oğlun daha oluyor.”

18 Ama Rahel ölmek üzereydi. Can verirken 
oğlunun adını Ben-Oni koydu. Babası ise 
çocuğa Benyamin adını verdi.

19 Rahel öldü ve Efrat -Beytlehem- yolunda 
gömüldü.

20 Yakup Rahel’in mezarına bir taş dikti. Bu 
mezar taşı bugüne kadar kaldı.

MATTA 2:16 Hirodes, yıldızbilimciler 
tarafından aldatıldığını anlayınca çok 
öfkelendi. Onlardan öğrendiği vakti göz 
önüne alarak Beytlehem ve bütün yöresinde 
bulunan iki ve iki yaşından küçük erkek 
çocukların hepsini öldürttü.

17 Böylelikle Peygamber Yeremya aracılığıyla 
bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu:

18 “Rama’da bir ses duyuldu, Ağlayış ve acı 
feryat sesleri! Çocukları için ağlayan Rahel 
Avutulmak istemiyor. Çünkü onlar yok 
artık!”

C01 Sự ra đời của Chúa Cứu Thế được tiên tri.

YEREMYA 31:22 Ne zamana dek bocalayıp 

duracaksın, ey dönek kız? RAB dünyada 
yeni bir şey yarattı: Kadın erkeği 
koruyacak.”

MATTA 1:18 İsa Mesih’in doğumu şöyle 
oldu: Annesi Meryem, Yusuf’la nişanlıydı. 
Ama birlikte olmalarından önce Meryem’in 
Kutsal Ruh’tan gebe olduğu anlaşıldı.

19 Nişanlısı Yusuf, doğru bir adam olduğu 
ve onu herkesin önünde utandırmak 
istemediği için ondan sessizce ayrılmak 
niyetindeydi.

20 Ama böyle düşünmesi üzerine Rab’bin bir 
meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi: 
“Davut oğlu Yusuf, Meryem’i kendine eş 
olarak almaktan korkma. Çünkü onun 
rahminde oluşan, Kutsal Ruh’tandır.

21 Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa 
koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından 
O kurtaracak.”

GALATYALILARA 4:4 Ama zaman 
dolunca Tanrı, Yasa altında olanları 
özgürlüğe kavuşturmak için kadından 
doğan, Yasa altında doğan öz Oğlu’nu 
gönderdi. Öyle ki, bizler oğulluk hakkını 
alalım.

Ayrıca bkz: Yaratılış 3:15; Mezmurlar 2:7,8; Yeşaya 7:14; Luka 
1:34,35.

E20 Chúa Cứu Thế sẽ lập một giao ước mới.
G06 Nơi cư ngụ của Đức Thánh Thần.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

YEREMYA 31:31 “Israil halkıyla ve Yahuda 
halkıyla Yeni bir antlaşma yapacağım 
günler geliyor” diyor RAB,

32 “Atalarını Mısır’dan çıkarmak için 
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Ellerinden tuttuğum gün Onlarla 
yaptığım antlaşmaya benzemeyecek. 
Onların kocası olmama karşın, 
Bozdular o antlaşmamı” diyor RAB.

33 “Ama o günlerden sonra Israil halkıyla 
Yapacağım antlaşma şudur” diyor 
RAB, “Yasamı içlerine yerleştirecek, 
Yüreklerine yazacağım. Ben onların 
Tanrısı olacağım, Onlar da benim 
halkım olacak.

34 Bundan böyle kimse komşusunu ya 
da kardeşini, ‘RAB’bi tanıyın diye 
eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi 
Tanıyacak beni” diyor RAB. “Çünkü 
suçlarını bağışlayacağım, Günahlarını 
artık anmayacağım.”

MATTA 26:27 Sonra bir kâse alıp şükretti 
ve bunu öğrencilerine vererek, “Hepiniz 
bundan için” dedi.

28 “Çünkü bu benim kanımdır, günahların 
bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan 
antlaşma kanıdır.

29 Size şunu söyleyeyim, Babam’ın 
egemenliğinde sizinle birlikte tazesini 
içeceğim o güne dek, asmanın bu 
ürününden bir daha içmeyeceğim.”

YUHANNA 1:15 Yahya O’na tanıklık etti. 
Yüksek sesle şöyle dedi: “’Benden sonra 
gelen benden üstündür. Çünkü O benden 
önce vardı’ diye sözünü ettiğim kişi budur.”

16 Nitekim hepimiz O’nun doluluğundan lütuf 
üzerine lütuf aldık.

17 Kutsal Yasa Musa aracılığıyla verildi, ama 
lütuf ve gerçek İsa Mesih* aracılığıyla geldi.

YUHANNA 6:45 Peygamberlerin yazdığı 
gibi, ‘Tanrı onların hepsine kendi yollarını 
öğretecektir.’ Baba’yı işiten ve O’ndan 

öğrenen herkes bana gelir.

2 KORINTOSLULARA 3:2 Bütün 
insanlarca bilinen ve okunan, yüreklerimize 
yazılmış mektubumuz sizsiniz.

3 Hizmetimizin sonucu olup mürekkeple 
değil, yaşayan Tanrı’nın Ruhu’yla, taş 
levhalara değil, insan yüreğinin levhalarına 
yazılmış Mesih’in mektubu olduğunuz 
açıktır.

4 Mesih sayesinde Tanrı’ya böyle bir 
güvenimiz vardır.

5 Herhangi bir şeyi kendi başarımız olarak 
saymaya yeterliyiz demek istemiyorum; bizi 
yeterli kılan Tanrı’dır.

6 O bizi yazılı yasaya değil, Ruh’a dayalı yeni 
bir antlaşmanın hizmetkârları olmaya 
yeterli kıldı. Yazılı yasa öldürür, Ruh ise 
yaşatır.

GALATYALILARA 3:17 Şunu demek 
istiyorum: Dört yüz otuz yıl sonra gelen 
Yasa, Tanrı’nın önceden onayladığı 
antlaşmayı geçersiz kılmaz, vaadi ortadan 
kaldırmaz.

IBRANILERE 8:6 Şimdiyse, İsa daha 
iyi vaatler üzerine kurulmuş daha iyi bir 
antlaşmanın aracısı olduğu kadar, daha 
üstün bir göreve de sahip olmuştur.

7 Eğer o ilk antlaşma kusursuz olsaydı, 
ikincisine gerek duyulmazdı.

8 Oysa halkını kusurlu bulan Tanrı şöyle 
diyor: “’İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla 
Yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor’ 
Diyor Rab.

9 ‘Atalarını Mısır’dan çıkarmak için 
Ellerinden tuttuğum gün Onlarla yaptığım 
antlaşmaya benzemeyecek. Çünkü onlar 
antlaşmama bağlı kalmadılar, Ben de 
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onlardan yüz çevirdim’ Diyor Rab.
10 ‘O günlerden sonra İsrail halkıyla 

Yapacağım antlaşma şudur’ diyor Rab, 
‘Yasalarımı zihinlerine işleyeceğim, 
Yüreklerine yazacağım. Ben onların Tanrısı 
olacağım, Onlar da benim halkım olacak.

11 Hiç kimse yurttaşını, kardeşini, Rab’bi tanı 
diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük 
hepsi tanıyacak beni.

12 Çünkü suçlarını bağışlayacağım, 
Günahlarını artık anmayacağım.’”

13 Tanrı, “Yeni bir antlaşma” demekle ilkini 
eskimiş saymıştır. Eskiyip köhneleşense çok 
geçmeden yok olur.

1 YUHANNA’NIN 2:27 Size gelince, 
O’ndan aldığınız mesh sizde kalır. Kimsenin 
size bir şey öğretmesine gerek yoktur. 
O’nun size her şeyi öğreten meshi gerçektir, 
sahte değildir. Size öğrettiği gibi, Mesih’te 
yaşayın.

Ayrıca bkz: #1; #2; Mısır’dan Çıkış 19-20; Resullerin 2:14-16,18-
34,36-46.

E20 Chúa Cứu Thế sẽ lập một giao ước mới.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

YEREMYA 32:37 Kızgınlıkla, gazapla, 
büyük öfkeyle onları sürdüğüm 
ülkelerden hepsini toplayacağım. 
Onları buraya geri getirip güvenlik 
içinde yaşamalarını sağlayacağım.

38 Onlar benim halkım olacak, ben de 
onların Tanrısı olacağım.

39 Tek bir yürek, tek bir yaşam tarzı 
vereceğim onlara; gerek kendilerinin 

gerekse çocuklarının iyiliği için benden 
hep korksunlar.

40 Onlarla kalıcı bir antlaşma yapacağım: 
Onlara iyilik etmekten vazgeçmeyecek, 
benden hiç ayrılmasınlar diye 
yüreklerine Tanrı korkusu salacağım.

41 Onlara iyilik etmekten sevinç 
duyacağım; gerçekten bütün yüreğimle, 
bütün canımla onları bu ülkede 
dikeceğim.

HEZEKIEL 11:19 Onlara tek bir yürek 
vereceğim, içlerine yeni bir ruh koyacağım. 
İçlerindeki taş yüreği çıkarıp onlara etten 
bir yürek vereceğim.

20 O zaman kurallarımı izleyecek, ilkelerime 
uymaya özen gösterecekler. Onlar halkım 
olacak, ben de onların Tanrısı olacağım.

LUKA 1:72 Böylece atalarımıza 
merhamet ederek Kutsal antlaşmasını 
anmış oldu.

73 Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden 
kurtaracağına Ve ömrümüz boyunca 
Kendi önünde kutsallık ve doğruluk 
içinde, Korkusuzca kendisine tapınmamızı 
sağlayacağına dair Atamız İbrahim’e ant 
içerek söz vermişti.

YUHANNA 17:20 “Yalnız onlar için değil, 
onların sözüyle bana iman edenler için de 
istekte bulunuyorum, hepsi bir olsunlar. 
Baba, senin bende olduğun ve benim sende 
olduğum gibi, onlar da bizde olsunlar. 
Dünya da beni senin gönderdiğine iman 
etsin.

RESULLERIN 4:32 İnananlar 
topluluğunun yüreği ve düşüncesi birdi. Hiç 
kimse sahip olduğu herhangi bir şey için 
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“Bu benimdir” demiyor, her şeylerini ortak 
kabul ediyorlardı.

IBRANILERE 7:22 Böylece İsa daha iyi 
bir antlaşmanın kefili olmuştur.

1 YUHANNA’NIN 3:8 Günah işleyen, 
İblis’tendir. Çünkü İblis başlangıçtan beri 
günah işlemektedir. Tanrı’nın Oğlu, İblis’in 
yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı.

9 Tanrı’dan doğmuş olan, günah işlemez. 
Çünkü Tanrı’nın tohumu onda yaşar. 
Tanrı’dan doğmuş olduğu için günah 
işleyemez.

10 Doğru olanı yapmayan ve kardeşini 
sevmeyen kişi Tanrı’dan değildir. İşte 
Tanrı’nın çocuklarıyla İblis’in çocukları 
böyle ayırt edilir.

1 YUHANNA’NIN 5:18 Tanrı’dan doğmuş 
olanın günah işlemediğini biliriz. Tanrı’dan 
doğmuş olan İsa Mesih onu korur ve kötü 
olan* ona dokunamaz.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #5; Yaratılış 17:7; Yasa’nın Tekrar 26:17-
19; Yeşaya 55:3; 2 Korintoslulara 13:11; Galatyalılara 3:13,15-17; 

İbranilere 6:13-18; İbranilere 8:9-11.

E21 Chúa Cứu Thế sẽ tha thứ cho tội lỗi.
E24 Chúa Cứu Thế sẽ mang lại hòa bình.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

YEREMYA 33:6 “’Yine de bu kenti 
iyileştirip sağlığa kavuşturacağım. 
Halkına şifa verecek, bol esenlik, 
güvenlik içinde yaşamalarını 
sağlayacağım.

7 Yahuda’yı ve Israil’i eski gönencine 

kavuşturacak, önceden olduğu gibi bina 
edeceğim.

8 Onları bana karşı işledikleri bütün 
günahlardan arındıracak, bana karşı 
işledikleri günahları da isyanlarını da 
bağışlayacağım.

9 Dünyadaki bütün ulusların önünde bu 
kent benim için sevinç, övgü ve onur 
kaynağı olacak. Bu uluslar Yeruşalim 
halkına yaptığım iyilikleri, sağladığım 
gönenci duyunca, korkuya kapılıp 
titreyecekler.

YEREMYA 33:10-13

MATTA 28:18 İsa yanlarına gelip 
kendilerine şunları söyledi: “Gökte ve 
yeryüzünde bütün yetki bana verildi.

19 Bu nedenle gidin, bütün ulusları 
öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, 
Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin;

20 size buyurduğum her şeye uymayı onlara 
öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her 
an sizinle birlikteyim.”

LUKA 4:18 “Rab’bin Ruhu üzerimdedir. 
Çünkü O beni yoksullara Müjde’yi 
iletmek için meshetti*. Tutsaklara serbest 
bırakılacaklarını, Körlere gözlerinin 
açılacağını duyurmak için, Ezilenleri 
özgürlüğe kavuşturmak Ve Rab’bin lütuf 
yılını ilan etmek için Beni gönderdi.”

20 Sonra kitabı kapattı, görevliye geri verip 
oturdu. Havradakilerin hepsi dikkatle O’na 
bakıyordu.

21 İsa, “Dinlediğiniz bu Yazı bugün yerine 
gelmiştir” diye konuşmaya başladı.

YUHANNA 1:17 Kutsal Yasa Musa aracılığıyla 
verildi, ama lütuf ve gerçek İsa Mesih* 
aracılığıyla geldi.

YEREMYA



303

IBRANILERE 8:10 ‘O günlerden 
sonra İsrail halkıyla Yapacağım antlaşma 
şudur’ diyor Rab, ‘Yasalarımı zihinlerine 
işleyeceğim, Yüreklerine yazacağım. Ben 
onların Tanrısı olacağım, Onlar da benim 
halkım olacak.

11 Hiç kimse yurttaşını, kardeşini, Rab’bi tanı 
diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük 
hepsi tanıyacak beni.

12 Çünkü suçlarını bağışlayacağım, 
Günahlarını artık anmayacağım.’”

1 PETRUS’UN 2:24 Bizler günah 
karşısında ölelim, doğruluk uğruna 
yaşayalım diye, günahlarımızı çarmıhta 
kendi bedeninde yüklendi. O’nun 
yaralarıyla şifa buldunuz.

1 YUHANNA’NIN 1:7 Ama O ışıkta 
olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek, 
birbirimizle paydaşlığımız olur ve Oğlu 
İsa’nın kanı bizi her günahtan arındırır.

8 Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, 
içimizde gerçek olmaz.

9 Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir 
ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp 
bizi her kötülükten arındıracaktır.

VAHIY 1:4 Ben Yuhanna’dan, Asya 
İli’ndeki* yedi kiliseye* selam! Var olan, var 
olmuş ve gelecek olandan, O’nun tahtının 
önünde bulunan yedi ruhtan ve ölüler 
arasından ilk doğan, dünya krallarına 
egemen olan güvenilir tanık İsa Mesih’ten 
sizlere lütuf ve esenlik olsun. Yücelik ve 
güç sonsuzlara dek, bizi seven, kanıyla 
bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi 
bir krallık haline getirip Babası Tanrı’nın 
hizmetinde kâhinler* yapmış olan Mesih’in 
olsun! Amin.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #5; Mezmurlar 65:3; Yuhanna 18:37; 
İbranilere 9:11-14.

C01 Sự ra đời của Chúa Cứu Thế được tiên tri.
D03 Chức phận của Chúa Cứu Thế như là Linh 

mục.
D05 Chúa Cứu Thế sẽ là Đấng Cứu Chuộc.
D09 Chúa Cứu Thế sẽ là Đấng Cứu thế.
E08 Công lý của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

YEREMYA 33:14 “’İsrail ve Yahuda halkına 
verdiğim güzel sözü yerine getireceğim 
günler geliyor diyor RAB.

15 “’O günlerde, o zamanda, Davut için 
doğru bir dal yetiştireceğim; Ülkede adil 
ve doğru olanı yapacak.

16 O günlerde Yahuda kurtulacak, 
Yeruşalim güvenlik içinde yaşayacak. O, 
RAB doğruluğumuzdur adıyla anılacak.

17 RAB şöyle diyor: ‘İsrail tahtı üzerinde 
oturan Davut soyunun ardı arkası 
kesilmeyecek.

18 Levili kâhinlerden önümde yakmalık 
sunu* sunacak, tahıl sunusu* yakacak, 
kurban kesecek biri hiç eksik 
olmayacak.”

22 Kulum Davut’un soyunu ve bana hizmet 
eden Levililer’i sayılamaz gök cisimleri 
kadar, ölçülemez deniz kumu kadar 
çoğaltacağım.”

LUKA 1:32 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.”
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ROMALILARA 11:26 Sonunda bütün 
İsrail kurtulacaktır. Yazılmış olduğu gibi: 
“Kurtarıcı Siyon’dan* gelecek, Yakup’un 
soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracak.

IBRANILERE 7:17 Çünkü, 
“Melkisedek düzeni uyarınca Sen sonsuza 
dek kâhinsin” diye tanıklık ediliyor.

18 Önceki buyruk, zayıflığı ve yararsızlığı 
nedeniyle geçersiz kılındı.

19 Çünkü Yasa hiçbir şeyi yetkinleştiremedi. 
Bunun yerine, aracılığıyla Tanrı’ya 
yaklaştığımız daha sağlam bir umut verildi.

20 Bu da antsız olmadı. Öbürleri ant içilmeden 
kâhin olmuşlardı.

21 Ama O kendisine, “Rab ant içti, kararından 
dönmez, Sen sonsuza dek kâhinsin” diyen 
Tanrı’nın andıyla kâhin oldu.

22 Böylece İsa daha iyi bir antlaşmanın kefili 
olmuştur.

1 PETRUS’UN 2:5 O sizi diri taşlar 
olarak ruhsal bir tapınağın yapımında 
kullansın. Böylelikle, İsa Mesih aracılığıyla 
Tanrı’nın beğenisini kazanan ruhsal 
kurbanlar sunmak üzere kutsal bir 
kâhinler* topluluğu olursunuz.

VAHIY 1:4 Ben Yuhanna’dan, Asya 
İli’ndeki* yedi kiliseye* selam! Var olan, var 
olmuş ve gelecek olandan, O’nun tahtının 
önünde bulunan yedi ruhtan ve ölüler 
arasından ilk doğan, dünya krallarına 
egemen olan güvenilir tanık İsa Mesih’ten 
sizlere lütuf ve esenlik olsun. Yücelik ve 
güç sonsuzlara dek, bizi seven, kanıyla 
bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi 
bir krallık haline getirip Babası Tanrı’nın 
hizmetinde kâhinler* yapmış olan Mesih’in 
olsun! Amin.

5 Ben Yuhanna’dan, Asya İli’ndeki* yedi 
kiliseye* selam! Var olan, var olmuş ve 
gelecek olandan, O’nun tahtının önünde 
bulunan yedi ruhtan ve ölüler arasından 
ilk doğan, dünya krallarına egemen olan 
güvenilir tanık İsa Mesih’ten sizlere 
lütuf ve esenlik olsun. Yücelik ve güç 
sonsuzlara dek, bizi seven, kanıyla bizi 
günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi 
bir krallık haline getirip Babası Tanrı’nın 
hizmetinde kâhinler* yapmış olan Mesih’in 
olsun! Amin.

VAHIY 5:10 Onları Tanrımız’ın 
hizmetinde Bir krallık haline getirdin, 
Kâhinler* yaptın. Dünya üzerinde 
egemenlik sürecekler.”

Ayrıca bkz: #1; #2; #5; Yeşaya 4:2; Yeşaya 11:1-5; Yeşaya 53:2; 2 
Korintoslulara 1:20; 1 Petrus’un 2:9.

E20 Chúa Cứu Thế sẽ lập một giao ước mới.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

YEREMYA 50:4 O günlerde, o zamanda” 
diyor RAB, “Israil halkıyla Yahuda 
halkı birlikte gelecek; Tanrıları RAB’bi 
aramak için Ağlaya ağlaya gelecekler.

5 Yüzleri Siyon’a dönük, Oraya giden 
yolu soracak, Kalıcı, unutulmaz bir 
antlaşmayla RAB’be bağlanmak için 
gelecekler.

6 “Halkım yitik koyunlardır, Çobanları 
onları baştan çıkardı. Dağlarda başıboş 
dolandırdılar onları, Dağ, tepe avare 
dolaştılar, Kendi ağıllarını unuttular.

7 Kim bulduysa yedi onları. Düşmanları, 
‘Biz suçlu değiliz dediler, ‘Çünkü onlar 
gerçek otlakları olan RAB’be, Atalarının 
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umudu RAB’be karşı günah işlediler.

19 Israil’i yeniden otlağına 
kavuşturacağım, Karmel’de, Başan’da 
otlayacak; Efrayim ve Gilat dağlık 
bölgelerinde Istediği kadar yiyip 
doyacak.

20 O günlerde, o zamanda” diyor RAB, 
“Israil’in suçu araştırılacak Ama 
bulunamayacak; Yahuda’nın günahları 
da araştırılacak Ama bulunamayacak. 
Çünkü sağ bıraktıklarımı 
bağışlayacağım.”

YEŞAYA 44:22 İsyanlarınızı bulut gibi, 
Günahlarınızı sis gibi sildim. Bana dönün, 
çünkü sizi kurtardım.”

MIKA 7:19 Bize yine acıyacaksın, 
Çiğneyeceksin suçlarımızı ayak altında. 
Bütün günahlarımızı denizin dibine 
atacaksın.

RESULLERIN 3:19 Öyleyse, 
günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve 
Tanrı’ya dönün. Öyle ki, Rab size yenilenme 
fırsatları versin ve sizin için önceden 
belirlenen Mesih’i, yani İsa’yı göndersin.

RESULLERIN 3:26 Tanrı, sizleri kötü 
yollarınızdan döndürüp kutsamak için 
Kulu’nu ortaya çıkarıp önce size gönderdi.”

ROMALILARA 8:33 Tanrı’nın 
seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan 
Tanrı’dır.

34 Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik 
dirilmiş olan Mesih İsa, Tanrı’nın sağındadır 
ve bizim için aracılık etmektedir.

ROMALILARA 11:16 Hamurun ilk 
parçası kutsalsa, tümü kutsaldır; kök 
kutsalsa, dallar da kutsaldır.

ROMALILARA 11:26 Sonunda bütün 
İsrail kurtulacaktır. Yazılmış olduğu gibi: 
“Kurtarıcı Siyon’dan* gelecek, Yakup’un 
soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracak.

27 Onların günahlarını kaldıracağım zaman 
Kendileriyle yapacağım antlaşma budur.”

IBRANILERE 10:16 “Rab, ‘O günlerden 
sonra Onlarla yapacağım antlaşma 
şudur: Yasalarımı yüreklerine koyacağım, 
Zihinlerine yazacağım’ diyor.”

17 Sonra şunu ekliyor: “Onların günahlarını ve 
suçlarını artık anmayacağım.”

18 Bunların bağışlanması durumunda artık 
günah için sunuya gerek yoktur.

Ayrıca bkz: #2; #3.
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B23 Hồng Ân của Chúa Cha và Chúa Cứu Thế.

AĞITLAR 3:25 RAB kendisini 
bekleyenler, O’nu arayan canlar için 
iyidir.

26 RAB’bin kurtarışını sessizce beklemek 
iyidir.

YEŞAYA 25:9 O gün diyecekler ki, “İşte 
Tanrımız budur; O’na umut bağlamıştık, 
bizi kurtardı, RAB O’dur, O’na umut 
bağlamıştık, O’nun kurtarışıyla sevinip 
coşalım.”

LUKA 2:38 Tam o sırada ortaya çıkan 
Anna, Tanrı’ya şükrederek Yeruşalim’in 
kurtuluşunu bekleyen herkese İsa’dan söz 
etmeye başladı.

1 SELANIKLILERE 1:9 Çünkü herkes bizi 
ne kadar iyi karşıladığınızı anlatıp duruyor. 
Yaşayan gerçek Tanrı’ya kulluk etmek, 
O’nun ölümden dirilttiği ve bizleri gelecek 
gazaptan kurtaran Oğlu İsa’nın göklerden 
gelişini beklemek üzere putlardan Tanrı’ya 
nasıl döndüğünüzü anlatıyorlar.

IBRANILERE 9:27 Bir kez ölmek, 
sonra da yargılanmak nasıl insanların 
kaderiyse, Mesih de birçoklarının 
günahlarını yüklenmek için bir kez kurban 
edildi. İkinci kez, günah yüklenmek için 
değil, kurtuluş getirmek için kendisini 
bekleyenlere görünecektir.

IBRANILERE 10:37 Artık, “Gelecek 
olan pek yakında gelecek Ve gecikmeyecek.

1 PETRUS’UN 1:13 Bu nedenle 
zihinlerinizi eyleme hazırlayın, ayık 

olun. Umudunuzu tümüyle İsa Mesih’in 
görünmesiyle size sağlanacak olan lütfa 
bağlayın.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 22:26; Mezmurlar 27:14; Mezmurlar 
33:20; Mezmurlar 39:7; Mezmurlar 130:5; Yeşaya 8:17; Yeşaya 

26:8; Yeşaya 33:2; Yeşaya 64:4; Mika 7:7; Habakkuk 2:3.

F11 Sự chịu khổ của Chúa Cứu Thế.

AĞITLAR 3:30 Kendisine vurana 
yanağını dönüp Utanca doymalı;

YEŞAYA 50:6 Bana vuranlara sırtımı 
açtım, Yanaklarımı uzattım sakalımı 
yolanlara. Aşağılamalardan, tükürükten 
yüzümü gizlemedim.

MIKA 5:1 Ey ordular kenti, şimdi 
ordularını topla. Çevremizi sardılar, İsrail’i 
yönetenin yanağına değnekle vuracaklar.

MATTA 26:67 Bunun üzerine İsa’nın 
yüzüne tükürüp O’nu yumrukladılar. 
Bazıları da O’nu tokatlayıp, “Ey Mesih, 
peygamberliğini göster bakalım, sana vuran 
kim?” dediler.
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B03 Chúa Cứu Thế là Con của con người.

HEZEKIEL 1:26 Başları üzerindeki 
kubbenin üstünde laciverttaşından 
yapılmış tahta benzer bir nesne vardı. 
Yüksekte, tahtı andıran nesnede insana 
benzer biri oturuyordu.

DANIEL 7:13 “Gece görümlerimde 
insanoğluna benzer birinin göğün 
bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri 
var Olan’ın yanına doğru ilerledi, O’nun 
önüne getirildi.

14 Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. 
Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan 
ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek 
sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç 
yıkılmayacak bir krallıktır.”

IBRANILERE 1:8 Ama Oğul için 
şöyle diyor: “Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar 
boyunca kalıcıdır, Egemenliğinin asası 
adalet asasıdır.

IBRANILERE 8:1 Söylediklerimizin 
özü şudur: Göklerde, Yüce Olan’ın tahtının 
sağında oturan, kutsal yerde, insanın değil, 
Rab’bin kurduğu asıl tapınma çadırında 
görev yapan böyle bir başkâhinimiz vardır.

VAHIY 5:13 Ardından gökte, 
yeryüzünde, yer altında ve denizlerdeki 
bütün yaratıkların, bunlardaki bütün 
varlıkların şöyle dediğini işittim: “Övgü, 
saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek Tahtta 
oturanın ve Kuzu’nun olsun!”

Ayrıca bkz: Yeşaya 6:1; Daniel 7:9,10; Zekeriya 6:13; İbranilere 
12:2; Vahiy 4:2,3; Vahiy 20:11.

E23 Chúa Cứu Thế sẽ cải đạo cho con dân của 
Ngài.

E27 Để ban một trái tim mới và một tinh thần 
mới.

G06 Nơi cư ngụ của Đức Thánh Thần.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

HEZEKIEL 11:17 “De ki, ‘Egemen RAB şöyle 
diyor: Sizi uluslar arasından toplayacak, 
dağılmış olduğunuz ülkelerden geri 
getirecek, Israil ülkesini yeniden size 
vereceğim.

18 “Ülkeye dönecek, tiksindirici, iğrenç 
putları oradan söküp atacaklar.

19 Onlara tek bir yürek vereceğim, içlerine 
yeni bir ruh koyacağım. Içlerindeki taş 
yüreği çıkarıp onlara etten bir yürek 
vereceğim.

20 O zaman kurallarımı izleyecek, 
ilkelerime uymaya özen gösterecekler. 
Onlar halkım olacak, ben de onların 
Tanrısı olacağım.

HEZEKIEL 36:25 Üzerinize temiz su 
dökeceğim, arınacaksınız. Sizi bütün 
kirliliklerinizden ve putlarınızdan 
arındıracağım.

26 Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir 
ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği 
çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim.

27 Ruhumu içinize koyacağım; kurallarımı 
izlemenizi, buyruklarıma uyup onları 
uygulamanızı sağlayacağım.

MATTA 3:11 Gerçi ben sizi tövbe için 
suyla vaftiz ediyorum, ama benden sonra 
gelen benden daha güçlüdür. Ben O’nun 
çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O 
sizi Kutsal Ruh’la ve ateşle vaftiz edecek.
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YUHANNA 3:3 İsa ona şu karşılığı 
verdi: “Sana doğrusunu söyleyeyim, bir 
kimse yeniden doğmadıkça Tanrı’nın 
Egemenliği’ni göremez.”

RESULLERIN 2:38 Petrus onlara şu 
karşılığı verdi: “Tövbe edin, her biriniz 
İsa Mesih’in adıyla vaftiz* olsun. Böylece 
günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh 
armağanını alacaksınız.

TITUSA 3:4 Ama Kurtarıcımız Tanrı 
iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça 
göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla 
yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi 
merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla 
ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla 
üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh’un 
yenilemesiyle yaptı.

1 PETRUS’UN 1:3 Rabbimiz İsa Mesih’in 
Tanrısı ve Babası’na övgüler olsun. Çünkü 
O büyük merhametiyle yeniden doğmamızı 
sağladı. İsa Mesih’i ölümden diriltmekle 
bizi yaşayan bir umuda, çürümez, lekesiz, 
solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras 
sizin için göklerde saklıdır.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; Yuhanna 1:13; 1 Petrus’un 1:23; 1 
Petrus’un 2:2; Yuhanna 2:29; Yuhanna 3:9; Yuhanna 4:7; 

Yuhanna 5:1,4,18.

E20 Chúa Cứu Thế sẽ lập một giao ước mới.

HEZEKIEL 16:60 Gençlik günlerinde 
seninle yaptığım antlaşmayı 
anımsayacağım. Seninle sonsuza dek 
kalıcı bir antlaşma yapacağım.

61 Büyük, küçük kızkardeşlerini yanına 
aldığında yaptıklarını anımsayacak 

ve utanacaksın. Seninle yaptığım 
antlaşmada olmadığı halde onları 
kızların olsunlar diye sana vereceğim.

62 Seninle yeniden antlaşma yapacağım, 
benim RAB olduğumu anlayacaksın.

63 Bütün yaptıklarını bağışladığımda, 
anımsayacak ve utanacaksın. 
Utancından bir daha ağzını 
açmayacaksın. Egemen RAB böyle 
diyor.”

MATTA 26:28 “Çünkü bu benim kanımdır, 
günahların bağışlanması için birçokları 
uğruna akıtılan antlaşma kanıdır.

IBRANILERE 8:6 Şimdiyse, İsa daha 
iyi vaatler üzerine kurulmuş daha iyi bir 
antlaşmanın aracısı olduğu kadar, daha 
üstün bir göreve de sahip olmuştur.

7 Eğer o ilk antlaşma kusursuz olsaydı, 
ikincisine gerek duyulmazdı.

8 Oysa halkını kusurlu bulan Tanrı şöyle 
diyor: “’İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla 
Yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor’ 
Diyor Rab.

9 ‘Atalarını Mısır’dan çıkarmak için 
Ellerinden tuttuğum gün Onlarla yaptığım 
antlaşmaya benzemeyecek. Çünkü onlar 
antlaşmama bağlı kalmadılar, Ben de 
onlardan yüz çevirdim’ Diyor Rab.

10 ‘O günlerden sonra İsrail halkıyla 
Yapacağım antlaşma şudur’ diyor Rab, 
‘Yasalarımı zihinlerine işleyeceğim, 
Yüreklerine yazacağım. Ben onların Tanrısı 
olacağım, Onlar da benim halkım olacak.

11 Hiç kimse yurttaşını, kardeşini, Rab’bi tanı 
diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük 
hepsi tanıyacak beni.

12 Çünkü suçlarını bağışlayacağım, 
Günahlarını artık anmayacağım.’”
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13 Tanrı, “Yeni bir antlaşma” demekle ilkini 
eskimiş saymıştır. Eskiyip köhneleşense çok 
geçmeden yok olur.

Ayrıca bkz: #1; #2; #5; Luka 22:14,16-20; Yuhanna 6:45; 2 
Korintoslulara 3:2-6,14-16; İbranilere 10:15-17; İbranilere 12:22; 

İbranilere 13:20.

E22 Lao khổ của Chúa Cứu Thế sẽ được ban 
phước.

   
HEZEKIEL 17:22 “’Egemen RAB şöyle diyor: 

Sedir ağacının tepesinden Bir filiz alıp 
dikeceğim. En yüksek dallarından 
körpe bir çubuk koparıp Yüksek, ulu bir 
dağın üzerine dikeceğim.

23 Onu Israil’in en yüksek dağının 
üzerine dikeceğim. Dal budak salıp 
ürün verecek, Görkemli bir sedir 
ağacı olacak. Her çeşit kuş dallarına 
tüneyecek, Gölgesinde barınacak.

24 Bütün orman ağaçları Her yüksek 
ağacı bodurlaştıranın, Her bodur ağacı 
yükseltenin, Her yeşil ağacı kurutanın 
Ve kuru ağacı yeşertenin Ben RAB 
olduğumu anlayacaklar. Bunu ben RAB 
söylüyorum ve dediğimi yapacağım.”

MATTA 7:17 Bunun gibi, her iyi ağaç iyi 
meyve verir, kötü ağaç ise kötü meyve verir.

18 İyi ağaç kötü meyve, kötü ağaç da iyi meyve 
veremez.

19 İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe 
atılır.

20 Böylece sahte peygamberleri meyvelerinden 
tanıyacaksınız.

YUHANNA 12:24 “Size doğrusunu söyleyeyim, 
buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe 
yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir.

YUHANNA 15:4 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.

FILIPILILERE 2:9 Bunun için de 
Tanrı O’nu pek çok yükseltti ve O’na her 
adın üstünde olan adı bağışladı.

10 Öyle ki, İsa’nın adı anıldığında gökteki, 
yerdeki ve yer altındakilerin hepsi 
diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı’nın 
yüceltilmesi için İsa Mesih’in Rab olduğunu 
açıkça söylesin.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 80:15; Mezmurlar 92:12; Mezmurlar 
96:11,12; Yeşaya 4:2; Yeşaya 11:1; Yeşaya 27:6; Yeşaya 55:12,13; 
Yeremya 23:5; Yeremya 33:15,16; Zekeriya 4:12-14; Zekeriya 

6:12,13.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

HEZEKIEL 20:34 Güçlü ve kudretli elle, 
şiddetli öfkeyle sizi uluslar arasından 
çıkaracak, dağılmış olduğunuz 
ülkelerden toplayacağım.
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35 Sizi ulusların çölüne getirecek, orada 
yüz yüze yargılayacağım.

HEZEKIEL 20:36-39
HEZEKIEL 20:40 Çünkü kutsal 

dağımda, Israil’in yüksek dağında, 
diyor Egemen RAB, bütün Israil halkı 
orada, ülkede bana kulluk edecek. 
Orada onları kabul edeceğim. Orada 
sunularınızı, seçme armağanlarınızı, 
bütün kutsal adaklarınızı isteyeceğim.

41 Sizi ulusların arasından çıkarıp 
dağılmış olduğunuz ülkelerden 
topladığımda, beni hoşnut eden bir 
koku gibi kabul edeceğim. Ulusların 
gözü önünde aranızda kutsallığımı 
göstereceğim.

42 Sizleri atalarınıza vermeye ant içtiğim 
ülkeye, Israil ülkesine getirdiğimde, 
benim RAB olduğumu anlayacaksınız.

HEZEKIEL 20:43-44

ROMALILARA 9:6 Tanrı’nın sözü 
boşa çıktı demek istemiyorum. Çünkü İsrail 
soyundan gelenlerin hepsi İsrailli sayılmaz.

7 İbrahim’in soyundan olsalar bile, hepsi 
onun çocukları değildir. Ama, “Senin soyun 
İshak’la sürecek” diye yazılmıştır.

8 Demek ki Tanrı’nın çocukları olağan yoldan 
doğan çocuklar değildir; İbrahim’in soyu 
sayılanlar Tanrı’nın vaadi uyarınca doğan 
çocuklardır.

ROMALILARA 11:26 Sonunda bütün 
İsrail kurtulacaktır. Yazılmış olduğu gibi: 
“Kurtarıcı Siyon’dan* gelecek, Yakup’un 
soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracak.

27 Onların günahlarını kaldıracağım zaman 
Kendileriyle yapacağım antlaşma budur.”

GALATYALILARA 6:15 Sünnetli olup 

olmamanın önemi yoktur, önemli olan yeni 
yaratılıştır.

16 Bu kurala uyan herkese ve Tanrı’nın 
İsraili’ne esenlik ve merhamet olsun.

EFESLILERE 1:5 Kendi isteği ve iyi amacı 
uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine 
oğullar olalım diye bizi önceden belirledi.

6 Öyle ki, sevgili Oğlu’nda bize bağışladığı 
yüce lütfu övülsün.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #4; #5; Hezekiel 28:24-26.

G03 Sự đề cao Chúa Cứu Thế được tiên đoán.

HEZEKIEL 21:26 Egemen RAB şöyle diyor: 
Sarığı çıkar, tacı kaldır. Artık eskisi gibi 
olmayacak. Alçakgönüllü yükseltilecek, 
gururlu alçaltılacak.

27 Yıkım! Yıkım! Kenti yerle bir 
edeceğim! Hak sahibi gelinceye dek 
onarılmayacak. Kenti ona vereceğim.

IBRANILERE 2:7 Onu meleklerden 
biraz aşağı kıldın, Başına yücelik ve onur 
tacını koydun, Ellerinin yapıtları üzerine 
onu görevlendirdin.

8 Her şeyi ayakları altına sererek Ona bağımlı 
kıldın.” Tanrı her şeyi insana bağımlı 
kılmakla insana bağımlı olmayan hiçbir 
şey bırakmadı. Ne var ki, her şeyin insana 
bağımlı kılındığını henüz görmüyoruz.

9 Ama meleklerden biraz aşağı kılınmış olan 
İsa’yı, Tanrı’nın lütfuyla herkes için ölümü 
tatsın diye çektiği ölüm acısı sonucunda 
yücelik ve onur tacı giydirilmiş olarak 
görüyoruz.

VAHIY 4:4 Tahtın çevresinde yirmi dört 
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ayrı taht vardı. Bu tahtlara başlarında altın 
taçlar olan, beyaz giysilere bürünmüş yirmi 
dört ihtiyar oturmuştu.

VAHIY 4:9 Yaratıklar tahtta oturanı, 
sonsuzluklar boyunca yaşayanı yüceltip ona 
saygı ve şükran sundukça, yirmi dört ihtiyar 
tahtta oturanın, sonsuzluklar boyunca 
yaşayanın önünde yere kapanarak O’na 
tapınıyorlar. Taçlarını tahtın önüne koyarak 
şöyle diyorlar: “Rabbimiz ve Tanrımız! 
Yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın. 
Çünkü her şeyi sen yarattın; Hepsi senin 
isteğinle yaratılıp var oldu.”

E15 Chúa Cứu Thế sẽ mang đến tin vui.
D02 Chức phận của Chúa Cứu Thế như là Nhà 

tiên tri.

HEZEKIEL 33:32 Sen onlar için güzel sesle 
sevgi ezgileri okuyan, iyi çalgı çalan 
biri gibisin. Sözlerini dinliyor, ama 
dediklerini yapmıyorlar.

33 “Bütün bunlar gerçekleşince -ki 
gerçekleşecek- aralarında bir 
peygamber bulunduğunu anlayacaklar.”

MATTA 21:46 O’nu tutuklamak istedilerse 
de, halkın tepkisinden korktular. Çünkü 
halk, O’nu peygamber sayıyordu.

LUKA 7:16 Herkesi bir korku almıştı. 
“Aramızda büyük bir peygamber ortaya 
çıktı!” ve “Tanrı, halkının yardımına geldi!” 
diyerek Tanrı’yı yüceltmeye başladılar.

LUKA 7:31 İsa, “Bu kuşağın insanlarını 
neye benzeteyim? Bunlar neye benziyorlar?” 

dedi.
32 “Çarşı meydanında oturup birbirlerine, 

‘Size kaval çaldık, oynamadınız; Ağıt yaktık, 
ağlamadınız’ \m diye seslenen çocuklara 
benziyorlar.

33 Vaftizci Yahya geldiği zaman oruç tutup 
şaraptan kaçındı, ona ‘cinli’ diyorsunuz.

34 İnsanoğlu* geldiği zaman yiyip içti. Bu kez 
de diyorsunuz ki, ‘Şu obur ve ayyaş adama 
bakın! Vergi görevlileri* ve günahkârlarla 
dost oldu!’

35 Ne var ki bilgelik, onu benimseyen herkes 
tarafından doğrulanır.”

YUHANNA 6:14 Halk, İsa’nın yaptığı 
mucizeyi görünce, “Gerçekten dünyaya 
gelecek olan peygamber budur” dedi.

RESULLERIN 3:22 Musa şöyle 
demişti: ‘Tanrınız Rab size, kendi 
kardeşlerinizin arasından benim gibi 
bir peygamber çıkaracak. O’nun size 
söyleyeceği her sözü dinleyin.

23 O peygamberi dinlemeyen herkes Tanrı’nın 
halkından koparılıp yok edilecektir.’

Ayrıca bkz: Yeremya 28:9.

B06 Chúa Cứu Thế là Người Con Chiên tốt.
E26 Sự nghiệp cứu chuộc của Chúa Cứu Thế.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

HEZEKIEL 34:11 “’Egemen RAB şöyle 
diyor: Ben kendim koyunlarımı arayıp 
soracağım.

12 Dağılmış koyunlarının arasındaki bir 
çoban sürüsüyle nasıl ilgilenirse, ben 
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de koyunlarımla öyle ilgileneceğim. 
Bulutlu, karanlık bir gün dağılmış 
oldukları her yerden onları 
kurtaracağım.

13 Onları ulusların arasından çıkaracak, 
ülkelerden toplayacak, kendi yurtlarına 
geri getireceğim. Onları Israil 
dağlarında, vadilerde, ülkenin bütün 
oturulabilir yerlerinde güdeceğim.

14 Onları iyi bir otlakta güdeceğim; 
yaylaları Israil’in yüksek dağları 
üzerinde olacak. Orada iyi bir otlakta 
yatacak, Israil’in yüksek dağlarındaki 
verimli otlaklarda otlayacaklar.

15 Ben kendim koyunlarımı güdeceğim, 
onları kendim yatıracağım. Egemen 
RAB böyle diyor.

22 ben de koyunlarımı kurtaracağım, 
artık çapul malı olmayacaklar. 
Koyunla koyun arasında ben yargıçlık 
yapacağım.

23 Başlarına, onları güdecek tek çoban 
olarak kulum Davut’u koyacağım. 
Onları o güdecek, çobanları o olacak.

24 Ben RAB onların Tanrısı olacağım, 
kulum Davut da onların arasında önder 
olacak. Ben RAB, böyle diyorum.

HEZEKIEL 34:25-31

HEZEKIEL 20:41 Sizi ulusların arasından 
çıkarıp dağılmış olduğunuz ülkelerden 
topladığımda, beni hoşnut eden bir koku 
gibi kabul edeceğim. Ulusların gözü 
önünde aranızda kutsallığımı göstereceğim.

HEZEKIEL 28:25 “’Egemen RAB şöyle diyor: 
İsrail halkını aralarına dağılmış oldukları 
uluslardan topladığım, ulusların gözü 
önünde kutsallığımı gösterdiğim zaman 

kulum Yakup’a verdiğim kendi ülkelerine 
yerleşecekler.

26 Orada güvenlik içinde yaşayacak, evler 
yapacak, bağlar dikecekler. Onları 
küçümseyen bütün çevre ulusları 
cezalandırdığımda güvenlik içinde 
yaşayacaklar. O zaman benim Tanrıları RAB 
olduğumu anlayacaklar.”

HEZEKIEL 30:3 Çünkü o gün yakın. RAB’bin 
günü yakın, Bulutların günü, Ulusların 
yıkım zamanı.

LUKA 15:3 Bunun üzerine İsa onlara 
şu benzetmeyi anlattı: “Sizlerden birinin 
yüz koyunu olsa ve bunlardan bir tanesini 
kaybetse, doksan dokuzu bozkırda 
bırakarak kaybolanı bulana dek onun 
ardına düşmez mi?

5 Onu bulunca da sevinç içinde omuzlarına 
alır, evine döner; arkadaşlarını, komşularını 
çağırıp onlara, ‘Benimle birlikte sevinin, 
kaybolan koyunumu buldum!’ der.

YUHANNA 10:9 Kapı Ben’im. Bir kimse 
benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. 
Girer, çıkar ve otlak bulur.

10 Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek 
için gelir. Bense insanlar yaşama, bol 
yaşama sahip olsunlar diye geldim.

11 Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları 
uğruna canını verir.

12 Koyunların çobanı ve sahibi olmayan ücretli 
adam, kurdun geldiğini görünce koyunları 
bırakıp kaçar. Kurt da onları kapar ve 
dağıtır.

13 Adam kaçar. Çünkü ücretlidir ve koyunlar 
için kaygı duymaz.

14 Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba 
beni tanıdığı, ben de Baba’yı tanıdığım gibi, 
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benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın 
uğruna canımı veririm.

14 Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba 
beni tanıdığı, ben de Baba’yı tanıdığım gibi, 
benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın 
uğruna canımı veririm.

16 Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım 
var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi 
işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak.

YUHANNA 21:15 Yemekten sonra İsa, Simun 
Petrus’a, “Yuhanna oğlu Simun, beni 
bunlardan daha çok seviyor musun?” diye 
sordu. Petrus, “Evet, ya Rab” dedi, “Seni 
sevdiğimi bilirsin.” İsa ona, “Kuzularımı 
otlat” dedi.

IBRANILERE 13:20 Esenlik veren 
Tanrı, koyunların büyük Çobanı’nı, 
Rabbimiz İsa’yı sonsuza dek sürecek 
antlaşmanın kanıyla ölümden diriltti.

21 Tanrı, isteğini yerine getirebilmeniz için 
sizi her iyilikle donatsın; kendisini hoşnut 
eden şeyi İsa Mesih aracılığıyla bizlerde 
gerçekleştirsin. Mesih’e sonsuzlara dek 
yücelik olsun! Amin.

1 PETRUS’UN 2:25 Çünkü yolunu 
şaşırmış koyunlar gibiydiniz, şimdiyse 
canlarınızın Çobanı’na ve Gözetmeni’ne 
döndünüz.

1 PETRUS’UN 5:4 Baş Çoban 
göründüğü zaman yüceliğin solmaz tacına 
kavuşacaksınız.

VAHIY 7:16 Artık acıkmayacak, Artık 
susamayacaklar. Ne güneş ne kavurucu 
sıcak Çarpacak onları.

17 Çünkü tahtın ortasında olan Kuzu onları 
güdecek Ve yaşam sularının pınarlarına 
götürecek. Tanrı gözlerinden bütün yaşları 
silecek.”

VAHIY 21:3 Tahttan yükselen gür bir 
sesin şöyle dediğini işittim: “İşte, Tanrı’nın 
konutu insanların arasındadır. Tanrı onların 
arasında yaşayacak. Onlar O’nun halkı 
olacaklar, Tanrı’nın kendisi de onların 
arasında bulunacak.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #5; Sefanya 1:15.

E27 Để ban một trái tim mới và một tinh thần 
mới.

G04 Chúa Cứu Thế sẽ ban Thánh Linh của Ngài.
G06 Nơi cư ngụ của Đức Thánh Thần.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

HEZEKIEL 36:8 “’Ama siz, ey Israil dağları, 
dal budak salacak ve halkım Israil için 
ürün vereceksiniz. Çünkü halkım Israil 
yakında yurduna dönecek.

HEZEKIEL 36:9-14
HEZEKIEL 36:15 Artık ulusların 

aşağılamalarını size işittirmeyeceğim. 
Ulusların aşağılamasına 
uğramayacaksınız. Halkınızın bir daha 
tökezlemesine izin vermeyeceksiniz. 
Egemen RAB böyle diyor.”

HEZEKIEL 36:24 “’Sizi uluslar arasından 
alacak, bütün ülkelerden toplayıp 
ülkenize geri getireceğim.

25 Üzerinize temiz su dökeceğim, 
arınacaksınız. Sizi bütün 
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kirliliklerinizden ve putlarınızdan 
arındıracağım.

26 Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni 
bir ruh koyacağım. Içinizdeki taştan 
yüreği çıkaracak, size etten bir yürek 
vereceğim.

27 Ruhumu içinize koyacağım; kurallarımı 
izlemenizi, buyruklarıma uyup onları 
uygulamanızı sağlayacağım.

28 Atalarınıza verdiğim ülkede yaşayacak, 
benim halkım olacaksınız, ben de sizin 
Tanrınız olacağım.

HEZEKIEL 36:32- 38

HEZEKIEL 11:19 Onlara tek bir yürek 
vereceğim, içlerine yeni bir ruh koyacağım. 
İçlerindeki taş yüreği çıkarıp onlara etten 
bir yürek vereceğim.

HEZEKIEL 36:31 O zaman kötü yollarınızı, 
kötü işlerinizi anımsayacaksınız. 
Günahlarınız, iğrenç uygulamalarınız 
yüzünden kendinizden tiksineceksiniz.

ROMALILARA 6:21 Şimdi utandığınız 
şeylerden o zaman ne kazancınız oldu? 
Onların sonucu ölümdür.

22 Ama şimdi günahtan özgür kılınıp Tanrı’nın 
kulları olduğunuza göre, kazancınız 
kutsallaşma ve bunun sonucu olan sonsuz 
yaşamdır.

ROMALILARA 8:14 Tanrı’nın Ruhu’yla 
yönetilenlerin hepsi Tanrı’nın oğullarıdır.

15 Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek 
kölelik ruhunu almadınız, oğulluk ruhunu 
aldınız. Bu ruhla, “Abba, Baba!” diye 
sesleniriz.

16 Ruh’un kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, 
Tanrı’nın çocukları olduğumuza tanıklık 

eder.

ROMALILARA 11:25 Kardeşler, 
bilgiçliğe kapılmamanız için şu sırdan 
habersiz kalmanızı istemem: İsrailliler’den 
bir bölümünün yüreği, öteki uluslardan 
kurtulacakların sayısı tamamlanıncaya dek 
duyarsız kalacaktır.

26 Sonunda bütün İsrail kurtulacaktır. 
Yazılmış olduğu gibi: “Kurtarıcı Siyon’dan* 
gelecek, Yakup’un soyundan tanrısızlığı 
uzaklaştıracak.

2 KORINTOSLULARA 3:7 Ölümle 
sonuçlanan hizmet, yani taş üzerine 
harf harf kazılan yasa yücelik içinde 
geldiyse öyle ki, İsrailoğulları geçici olan 
parlaklığından ötürü Musa’nın yüzüne 
bakamadılar- Ruh’a dayalı hizmetin yücelik 
içinde olacağı daha kesin değil mi?

2 KORINTOSLULARA 5:17 Bir kimse 
Mesih’teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler 
geçmiş, her şey yeni olmuştur.

GALATYALILARA 5:22 Ruh’un ürünüyse 
sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, 
iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve 
özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan 
yasa yoktur.

GALATYALILARA 6:15 Sünnetli olup 
olmamanın önemi yoktur, önemli olan yeni 
yaratılıştır.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #4; #5; Mısır’dan Çıkış 19-20; Luka 11:13; 
Resullerin 2:14-16,18-34,36-46; 1 Korintoslulara 3:16; Efeslilere 
1:13,14; Efeslilere 2:10; Titusa 3:4; İbranilere 10:22; 1 Petrus’un 

1:18,22; Yuhanna 3:24; Yuhanna 5:5.
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E11 Chúa Cứu Thế sẽ ban sự sống đời đời.
E27 Để ban một trái tim mới và một tinh thần 

mới.
G06 Nơi cư ngụ của Đức Thánh Thần.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.
H10 Lời tiên tri về Vương quốc đời đời của hòa 

bình.

HEZEKIEL 37:1-8
HEZEKIEL 37:9 Sonra bana şöyle 

dedi: “Rüzgara*fç* peygamberlik et, 
insanoğlu, peygamberlik et ve de ki, 
‘Egemen RAB şöyle diyor: Ey rüzgar, gel 
dört yandan es. Bu öldürülmüşlerin 
üzerine üfle ki canlansınlar!”

10 Böylece bana verilen buyruk uyarınca 
peygamberlik ettim. Onların içine 
soluk*fç* girince canlanıp ayağa 
kalktılar. Çok, çok büyük bir kalabalık 
oluşturuyorlardı.

11 Sonra bana, “Insanoğlu, bu kemikler 
bütün Israil halkını simgeliyor” 
dedi, “Onlar, ‘Kemiklerimiz kurudu, 
umudumuz yok oldu, bittik diyorlar.

12 Bu yüzden peygamberlik et ve onlara 
de ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor: 
Ey halkım, mezarlarınızı açıp sizi 
oradan çıkaracak, Israil ülkesine geri 
getireceğim.

13 Mezarlarınızı açıp sizi çıkardığım 
zaman benim RAB olduğumu 
anlayacaksınız, ey halkım.

14 Ruhumu içinize koyacağım, 
canlanacaksınız. Sizi kendi ülkenize 
yerleştireceğim. O zaman, bunu 
söyleyenin ve yapanın ben RAB 
olduğumu anlayacaksınız.” Böyle diyor 
RAB.

YEŞAYA 66:14 Bunları gördüğünüzde 
yüreğiniz sevinecek, Bedenleriniz körpe 
ot gibi tazelenecek. Herkes bilecek ki, 
RAB’bin koruyucu eli kullarının, Gazabı ise 
düşmanlarının üzerindedir.”

HEZEKIEL 28:25 “’Egemen RAB şöyle diyor: 
İsrail halkını aralarına dağılmış oldukları 
uluslardan topladığım, ulusların gözü 
önünde kutsallığımı gösterdiğim zaman 
kulum Yakup’a verdiğim kendi ülkelerine 
yerleşecekler.

HOŞEA 6:2 İki gün sonra bizi diriltecek, 
Üçüncü gün ayağa kaldıracak, Huzurunda 
yaşayalım diye.

AMOS 9:14 Sürgün halkım İsrail’i geri 
getireceğim, Yıkık kentleri onarıp orada 
yaşayacaklar, Bağlar dikip şarabını içecekler, 
Bahçeler yapıp meyvesini yiyecekler.

15 Onları topraklarına dikeceğim, Bir daha 
sökülmeyecekler Kendilerine verdiğim 
topraktan.” Tanrınız RAB böyle diyor.

ROMALILARA 8:11 Mesih İsa’yı 
ölümden dirilten Tanrı’nın Ruhu içinizde 
yaşıyorsa, Mesih’i ölümden dirilten 
Tanrı, içinizde yaşayan Ruhu’yla ölümlü 
bedenlerinize de yaşam verecektir.

ROMALILARA 11:1 Öyleyse 
soruyorum: Tanrı kendi halkından yüz mü 
çevirdi? Kesinlikle hayır! Ben de İbrahim 
soyundan, Benyamin oymağından bir 
İsrailli’yim.

2 Tanrı önceden bildiği kendi halkından yüz 
çevirmedi. Yoksa İlyas’la ilgili bölümde 
Kutsal Yazı’nın ne dediğini, İlyas’ın Tanrı’ya 
nasıl İsrail’den yakındığını bilmez misiniz?
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3 “Ya Rab, senin peygamberlerini öldürdüler, 
senin sunaklarını yıktılar. Yalnız ben 
kaldım. Beni de öldürmeye çalışıyorlar.”

4 Tanrı’nın ona verdiği yanıt nedir? “Baal’ın* 
önünde diz çökmemiş yedi bin kişiyi 
kendime ayırdım.”

5 Aynı şekilde, şimdiki dönemde de Tanrı’nın 
lütfuyla seçilmiş küçük bir topluluk vardır.

ROMALILARA 11:24 Eğer sen doğal 
yapısı yabanıl zeytin ağacından kesilip 
doğaya aykırı olarak cins zeytin ağacına 
aşılandınsa, asıl dalların öz zeytin ağacına 
aşılanacakları çok daha kesindir!

25 Kardeşler, bilgiçliğe kapılmamanız için 
şu sırdan habersiz kalmanızı istemem: 
İsrailliler’den bir bölümünün yüreği, 
öteki uluslardan kurtulacakların sayısı 
tamamlanıncaya dek duyarsız kalacaktır.

26 Sonunda bütün İsrail kurtulacaktır. 
Yazılmış olduğu gibi: “Kurtarıcı Siyon’dan* 
gelecek, Yakup’un soyundan tanrısızlığı 
uzaklaştıracak.

27 Onların günahlarını kaldıracağım zaman 
Kendileriyle yapacağım antlaşma budur.”

ROMALILARA 11:32 Çünkü Tanrı, 
merhametini herkese göstermek için 
herkesi söz dinlemezliğin tutsağı kıldı.

Ayrıca bkz: #1; #2; #5; Mezmurlar 126:2,3; Yeşaya 32:15; 
Yeremya 33:24-26; Hezekiel 11:19; Hezekiel 16:62,63; Hezekiel 

36:24-31; Hezekiel 37:21,25; Hezekiel 39:29; Yoel 2:28.

E17 Chúa Cứu Thế sẽ xây dựng một đền thờ 
cho Chúa Cha.

E18 Chúa Cha sẽ ngụ trong con dân của Ngài.
E20 Chúa Cứu Thế sẽ lập một giao ước mới.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H10 Lời tiên tri về Vương quốc đời đời của hòa 

bình.

HEZEKIEL 37:21 Onlara de ki, ‘Egemen 
RAB şöyle diyor: Israilliler’i gittikleri 
ulusların içinden alacağım. Onları 
her yerden toplayıp ülkelerine geri 
getireceğim.

22 Onları ülkede, Israil dağları 
üzerinde tek bir ulus yapacağım. 
Hepsinin tek kralı olacak. Artık iki 
ayrı ulus olmayacaklar, iki krallığa 
bölünmeyecekler.

23 Artık putlarıyla, iğrenç uygulamalarıyla, 
isyanlarıyla kendilerini 
kirletmeyecekler. Onları yerleştikleri, 
içinde günah işledikleri yerlerden 
kurtarıp arındıracağım. Onlar halkım 
olacak, ben de onların Tanrısı olacağım.

24 “’Kulum Davut onların kralı 
olacak, hepsinin tek çobanı olacak. 
Buyruklarımı izleyecek, kurallarıma 
uyacak, onları uygulayacaklar.

25 Kulum Yakup’a verdiğim, atalarınızın 
yaşadığı ülkeye yerleşecekler. Kendileri, 
çocukları, çocuklarının çocukları 
sonsuza dek orada yaşayacaklar. Kulum 
Davut da sonsuza dek onların önderi 
olacak.

26 Onlarla esenlik antlaşması yapacağım. 
Bu onlarla sonsuza dek geçerli bir 
antlaşma olacak. Onları yeniden 
oraya yerleştirip sayıca çoğaltacağım. 
Tapınağımı sonsuza dek onların 
ortasına kuracağım.

HEZEKİEL



317

27 Konutum aralarında olacak; onların 
Tanrısı olacağım, onlar da benim 
halkım olacak.

28 Tapınağım sonsuza dek onların 
arasında oldukça uluslar Israil’i 
kutsal kılanın ben RAB olduğumu 
anlayacaklar.”

HEZEKIEL 11:19 Onlara tek bir yürek 
vereceğim, içlerine yeni bir ruh koyacağım. 
İçlerindeki taş yüreği çıkarıp onlara etten 
bir yürek vereceğim.

20 O zaman kurallarımı izleyecek, ilkelerime 
uymaya özen gösterecekler. Onlar halkım 
olacak, ben de onların Tanrısı olacağım.

LUKA 1:32 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.”

YUHANNA 10:14 Ben iyi çobanım. 
Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, 
ben de Baba’yı tanıdığım gibi, benimkiler de 
beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı 
veririm.

16 Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım 
var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi 
işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak.

17 Canımı, tekrar geri almak üzere veririm. 
Bunun için Baba beni sever.

ROMALILARA 11:15 Çünkü onların 
reddedilmesi dünyanın Tanrı’yla 
barışmasını sağladıysa, kabul dilmeleri 
ölümden yaşama geçiş değil de nedir?

ROMALILARA 11:25 Kardeşler, 

bilgiçliğe kapılmamanız için şu sırdan 
habersiz kalmanızı istemem: İsrailliler’den 
bir bölümünün yüreği, öteki uluslardan 
kurtulacakların sayısı tamamlanıncaya dek 
duyarsız kalacaktır.

26 Sonunda bütün İsrail kurtulacaktır. 
Yazılmış olduğu gibi: “Kurtarıcı Siyon’dan* 
gelecek, Yakup’un soyundan tanrısızlığı 
uzaklaştıracak.

2 KORINTOSLULARA 6:16 Tanrı’nın 
tapınağıyla putlar uyuşabilir mi? Çünkü 
biz yaşayan Tanrı’nın tapınağıyız. Nitekim 
Tanrı şöyle diyor: “Aralarında yaşayacak, 
Aralarında yürüyeceğim. Onların Tanrısı 
olacağım, Onlar da benim halkım olacak.”

KOLOSELILERE 2:9 Çünkü Tanrılığın 
bütün doluluğu bedence Mesih’te 
bulunuyor.

IBRANILERE 12:22 Oysa sizler Siyon* 
Dağı’na, yaşayan Tanrı’nın kenti olan göksel 
Yeruşalim’e, bir bayram şenliği içindeki 
onbinlerce meleğe, adları göklerde yazılmış 
ilk doğanların topluluğuna yaklaştınız. 
Herkesin yargıcı olan Tanrı’ya, yetkinliğe 
erdirilmiş doğru kişilerin ruhlarına, yeni 
antlaşmanın aracısı olan İsa’ya ve Habil’in 
kanından daha üstün bir anlam taşıyan 
serpmelik kana yaklaştınız.

VAHIY 21:3 Tahttan yükselen gür bir 
sesin şöyle dediğini işittim: “İşte, Tanrı’nın 
konutu insanların arasındadır. Tanrı onların 
arasında yaşayacak. Onlar O’nun halkı 
olacaklar, Tanrı’nın kendisi de onların 
arasında bulunacak.

VAHIY 21:22 Kentte tapınak görmedim. 
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Çünkü Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı ve 
Kuzu, kentin tapınağıdır.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #4; #5; Yaratılış 17:7; Mısır’dan Çıkış 
31:13; Yasa’nın Tekrar 30:1-10; 2 Samuel 23:5; Mezmurlar 

126:1-6; Yeşaya 9:6,7; Yeşaya 27:6,12,13; Yeşaya 40:11; Yeşaya 
43:5,6; Yeşaya 49:8-26; Yeşaya 55:3,4; Yeşaya 59:20,21; 

Yeşaya 60:21,22; Yeremya 16:14-17; Yeremya 23:3-8; Yeremya 
30:3,8-11,17-22; Yeremya 31:8-10,27,32-40; Yeremya 32:37-44; 

Yeremya 33:7-10,12-26; Yeremya 50:4,5; Hezekiel 11:11-16; 
Hezekiel 14:11; Hezekiel 20:12,43; Hezekiel 28:25,26; Hezekiel 
34:13,23-25; Hezekiel 36:23-31,36-38; Hezekiel 38:23; Hezekiel 
39:7; Hezekiel 43:7-9; Daniel 2:44,45; Hoşea 1:11; Hoşea 2:19-
23; Hoşea 3:4,5; Hoşea 14:4-7; Amos 9:14,15; Ovadya 1:17-21; 
Mika 5:2-4,8,12,13; Yoel 3:20; Zekeriya 2:2-6; Zekeriya 6:12,13; 

Zekeriya 8:4; Zekeriya 13:1,2; Zekeriya 14:11,21; 1 Korintoslulara 
1:30; 1 Selaniklilere 5:23; Efeslilere 5:25,26.

H02 Các phán quyết trong tương lai bởi Chúa 
Cứu Thế.

HEZEKIEL 38:16 Ülkeyi kaplayan bir 
bulut gibi halkım Israil’in üzerine 
yürüyeceksiniz. Son günlerde, ey Gog, 
seni ülkeme saldırtacağım. Öyle ki, 
ulusların gözü önünde kutsallığımı 
senin aracılığınla gösterdiğim zaman 
beni tanıyabilsinler.

ZEKERIYA 12:9 O gün Yeruşalim’e saldıran 
bütün ulusları yok etmeye başlayacağım.

2 TIMOTEOSA 3:1 Şunu bil ki, son 
günlerde çetin anlar olacaktır.

Ayrıca bkz: #1; #4; Yeşaya 2:2; Hezekiel 36:23; Hezekiel 
38:8,23; Hezekiel 39:21; Daniel 10:14; Mika 4:1; 7:15-17.

H02 Các phán quyết trong tương lai bởi Chúa 
Cứu Thế.

HEZEKIEL 38:18 “’Gog Israil ülkesine 
saldırdığı gün öfkem alevlenecek. 
Egemen RAB böyle diyor.

IBRANILERE 12:29 Çünkü Tanrımız 
yakıp yok eden bir ateştir.

Ayrıca bkz: Hezekiel 36:5,6; Mezmurlar 18:7,8; Mezmurlar 
89:46.

H02 Các phán quyết trong tương lai bởi Chúa 
Cứu Thế.

HEZEKIEL 38:19 Kıskançlığımla ve 
öfkemin şiddetiyle diyorum ki, o gün 
Israil ülkesinde büyük bir yer sarsıntısı 
olacak.

IBRANILERE 12:26 O zaman O’nun 
sesi yeri sarsmıştı. Ama şimdi, “Bir kez daha 
yalnız yeri değil, göğü de sarsacağım” diye 
söz vermiştir.

VAHIY 11:13 Tam o saatte şiddetli bir 
deprem oldu, kentin onda biri yıkıldı. 
Depremde yedi bin kişi can verdi. Geriye 
kalanlar dehşete kapılıp gökteki Tanrı’yı 
yücelttiler.

Ayrıca bkz: Yeşaya 42:13; Hezekiel 39:25; Yoel 2:18; Yoel 3:16; 
Hagay 2:6,7,21,22; Zekeriya 1:14; Zekeriya 14:3-5; Vahiy 16:10.

H02 Các phán quyết trong tương lai bởi Chúa 
Cứu Thế.

HEZEKIEL 38:20 Denizdeki balıklar, 
gökteki kuşlar, kırdaki hayvanlar, yerde 
sürünen bütün yaratıklar ve dünyadaki 
bütün insanlar önümde titreyecekler. 
Dağlar yerle bir edilecek, kayalıklar 
ufalanacak, her duvar çökecek.
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VAHIY 6:12 Kuzu altıncı mührü açınca, 
büyük bir deprem olduğunu gördüm. 
Güneş keçi kılından yapılmış siyah bir çul 
gibi karardı. Ay baştan aşağı kan rengine 
döndü.

13 İncir ağacı, güçlü bir rüzgarla sarsıldığında 
nasıl ham incirlerini dökerse, gökteki 
yıldızlar da öylece yeryüzüne düştü.

Ayrıca bkz: #6; Yeşaya 30:25; Yeremya 4:23-26; Hoşea 4:3; 
Zekeriya 14:3-5.

H02 Các phán quyết trong tương lai bởi Chúa 
Cứu Thế.

HEZEKIEL 38:21 Bütün dağlarımda Gog’a 
karşı kılıcı çağıracağım. Egemen RAB 
böyle diyor. Herkes birbirine kılıç 
çekecek.

22 Onu salgın hastalıkla, kanla 
cezalandıracağım; onun, ordusunun, 
ondan yana olan birçok ulusun üzerine 
sağanak yağmur, dolu, ateşli kükürt 
yağdıracağım.

HAGAY 2:22 Kralların tahtlarını 
devireceğim, yabancı ulusların gücünü yok 
edeceğim. Savaş arabalarıyla sürücülerini 
de devireceğim; atlarla binicileri düşecek, 
hepsi kardeşinin kılıcıyla öldürülecek.

23 “Her Şeye Egemen RAB ‘O gün seni 
alacağım, ey Şealtiel’in torunu kulum 
Zerubbabil’ diyor, ‘Ve seni mühür yüzüğü 
gibi yapacağım. Çünkü ben seni seçtim.’ 
Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.”

VAHIY 11:19 Ardından Tanrı’nın gökteki 
tapınağı açıldı, tapınakta O’nun Antlaşma 
Sandığı* göründü. O anda şimşekler çaktı, 

uğultular, gök gürlemeleri işitildi. Yer 
sarsıldı, şiddetli bir dolu fırtınası koptu.

VAHIY 16:21 İnsanların üzerine gökten 
tanesi yaklaşık kırk kilo ağırlığında iri 
dolu yağdı. Dolu belası öyle korkunçtu ki, 
insanlar bu yüzden Tanrı’ya küfrettiler.

Ayrıca bkz: #6; Mezmurlar 11:6; Yeşaya 28:17; Yeşaya 29:6; 
Yeşaya 54:17; Yeremya 25:31; Hezekiel 13:11; Zekeriya 12:2,9.

H02 Các phán quyết trong tương lai bởi Chúa 
Cứu Thế.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

HEZEKIEL 38:23 Böylece büyüklüğümü, 
kutsallığımı gösterecek, birçok ulusun 
gözünde kendimi tanıtacağım. O zaman 
benim RAB olduğumu anlayacaklar.”

MATTA 24:35 Yer ve gök ortadan 
kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan 
kalkmayacaktır.”

2 SELANIKLILERE 1:6 Tanrı adil olanı 
yapacak: Size sıkıntı çektirenlere sıkıntı 
ile karşılık verecek, sıkıntı çeken sizleriyse 
bizimle birlikte rahata kavuşturacaktır. 
Bütün bunlar Rab İsa alev alev yanan ateş 
içinde güçlü melekleriyle gökten gelip 
göründüğü zaman olacak. Rabbimiz İsa, 
Tanrı’yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili 
Müjde’ye uymayanları cezalandıracak.

IBRANILERE 12:26 O zaman O’nun 
sesi yeri sarsmıştı. Ama şimdi, “Bir kez daha 
yalnız yeri değil, göğü de sarsacağım” diye 
söz vermiştir.

27 “Bir kez daha” sözü, sarsılanların, 
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yani yaratılmış olan şeylerin ortadan 
kaldırılacağını, böylelikle sarsılmayanların 
kalacağını anlatıyor.

28 Böylece sarsılmaz bir egemenliğe 
kavuştuğumuz için minnettar olalım. Öyle 
ki, Tanrı’yı hoşnut edecek biçimde saygı ve 
korkuyla tapınalım.

VAHIY 11:15 Yedinci melek borazanını 
çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu: 
“Dünyanın egemenliği Rabbimiz’in 
ve Mesihi’nin oldu. O sonsuzlara dek 
egemenlik sürecek.”

VAHIY 15:3 Tanrı kulu Musa’nın ve 
Kuzu’nun ezgisini söylüyorlardı: “Her Şeye 
Gücü Yeten Rab Tanrı, Senin işlerin büyük 
ve şaşılası işlerdir. Ey ulusların kralı, Senin 
yolların doğru ve adildir. Ya Rab, senden 
kim korkmaz, Adını kim yüceltmez? Çünkü 
kutsal olan yalnız sensin. Bütün uluslar 
gelip sana tapınacaklar. Çünkü adil işlerin 
açıkça görüldü.”

VAHIY 19:1 Bundan sonra gökte büyük 
bir kalabalığın sesini andıran yüksek bir ses 
işittim. “Haleluya!” diyorlardı. “Kurtarış, 
yücelik ve güç Tanrımız’a özgüdür.

2 Çünkü O’nun yargıları doğru ve adildir. 
Yeryüzünü fuhşuyla yozlaştıran Büyük 
fahişeyi yargılayıp Kendi kullarının kanının 
öcünü aldı.”

3 İkinci kez, “Haleluya! Onun dumanı 
sonsuzlara dek tütecek” dediler.

4 Yirmi dört ihtiyarla dört yaratık yere 
kapanıp, “Amin! Haleluya!” diyerek tahtta 
oturan Tanrı’ya tapındılar.

5 Sonra tahttan bir ses yükseldi: “Ey 
Tanrımız’ın bütün kulları! Küçük büyük, 
O’ndan korkan hepiniz, O’nu övün!”

6 Ardından büyük bir kalabalığın, gürül gürül 
akan suların, güçlü gök gürlemelerinin 
sesine benzer sesler işittim. “Haleluya!” 
diyorlardı. “Çünkü Her Şeye Gücü Yeten 
Rab Tanrımız Egemenlik sürüyor.

VAHIY 21:1 Bundan sonra yeni bir gökle 
yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki 
gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de 
yoktu artık.

Ayrıca bkz: #1; #5; #6; Hezekiel 36:23; Hezekiel 37:28; 2 
Petrus’un 3:10,11.

E27 Để ban một trái tim mới và một tinh thần 
mới.

G04 Chúa Cứu Thế sẽ ban Thánh Linh của Ngài.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

HEZEKIEL 39:6 Magog’un ve kıyıda 
güvenlik içinde yaşayanların üzerine 
ateş yağdıracağım. O zaman benim RAB 
olduğumu anlayacaklar.

7 “’Halkım Israil arasında kutsal 
adımı tanıtacağım. Bundan böyle 
kutsal adımın aşağılanmasına 
izin vermeyeceğim. Uluslar benim 
Israil’de kutsal olan RAB olduğumu 
anlayacaklar.

8 O gün yaklaştı! Söylediklerim olacak. 
Egemen RAB böyle diyor. Budur sözünü 
ettiğim gün!

21 “Görkemimi uluslar arasında 
açıklayacağım. Bütün uluslar 
kendilerine verdiğim cezayı, üzerlerine 
koyduğum elimi görecekler.
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22 Israil halkı o günden başlayarak benim 
Tanrıları RAB olduğumu anlayacak.

23 Uluslar Israil halkının işlediği suç 
yüzünden, bana ihanet ettiği için 
sürgüne gittiğini anlayacaklar. 
Yüzümü onlardan gizledim, onları 
düşmanlarının eline teslim ettim, hepsi 
kılıçtan geçirildi.

24 Onları kirliliklerine, isyanlarına göre 
cezalandırdım, yüzümü onlardan 
gizledim.

25 “Bundan ötürü Egemen RAB şöyle 
diyor: Yakup’un sürgündeki soyunu geri 
getirecek, Israil halkına acıyacağım. 
Kutsal adımı kıskançlıkla koruyacağım.

26 Ülkelerinde güvenlik içinde yaşayınca, 
onları korkutan kimse olmayınca, 
utançlarını, bana ettikleri bütün 
ihanetleri unutacaklar.

27 Onları uluslar arasından geri getirip 
düşman ülkelerinden topladığım 
zaman, onlar aracılığıyla birçok ulusa 
kutsallığımı göstereceğim.

28 O zaman benim Tanrıları RAB 
olduğumu anlayacaklar. Onları uluslar 
arasına sürgüne göndermeme karşın, 
hiçbirini bırakmadan ülkelerine geri 
getireceğim.

29 Onlardan bir daha yüzümü 
gizlemeyeceğim, çünkü Israil halkı 
üzerine Ruhum’u dökeceğim.” Egemen 
RAB böyle diyor.

YOEL 2:28 “Ondan sonra bütün 
insanların üzerine Ruhum’u dökeceğim. 
Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte 
bulunacaklar. Yaşlılarınız düşler, 
Gençleriniz görümler görecek.

29 O günler kadın, erkek kullarınızın üzerine 

de Ruhum’u dökeceğim.

YUHANNA 17:3 Sonsuz yaşam, tek gerçek 
Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i 
tanımalarıdır.

RESULLERIN 2:33 O, Tanrı’nın 
sağına yüceltilmiş, vaat edilen Kutsal 
Ruh’u Baba’dan almış ve şimdi gördüğünüz 
ve işittiğiniz gibi, bu Ruh’u üzerimize 
dökmüştür.

ROMALILARA 9:6 Tanrı’nın sözü 
boşa çıktı demek istemiyorum. Çünkü İsrail 
soyundan gelenlerin hepsi İsrailli sayılmaz.

7 İbrahim’in soyundan olsalar bile, hepsi 
onun çocukları değildir. Ama, “Senin soyun 
İshak’la sürecek” diye yazılmıştır.

8 Demek ki Tanrı’nın çocukları olağan yoldan 
doğan çocuklar değildir; İbrahim’in soyu 
sayılanlar Tanrı’nın vaadi uyarınca doğan 
çocuklardır.

ROMALILARA 11:1 Öyleyse 
soruyorum: Tanrı kendi halkından yüz mü 
çevirdi? Kesinlikle hayır! Ben de İbrahim 
soyundan, Benyamin oymağından bir 
İsrailli’yim.

2 Tanrı önceden bildiği kendi halkından yüz 
çevirmedi. Yoksa İlyas’la ilgili bölümde 
Kutsal Yazı’nın ne dediğini, İlyas’ın Tanrı’ya 
nasıl İsrail’den yakındığını bilmez misiniz?

3 “Ya Rab, senin peygamberlerini öldürdüler, 
senin sunaklarını yıktılar. Yalnız ben 
kaldım. Beni de öldürmeye çalışıyorlar.”

4 Tanrı’nın ona verdiği yanıt nedir? “Baal’ın* 
önünde diz çökmemiş yedi bin kişiyi 
kendime ayırdım.”

5 Aynı şekilde, şimdiki dönemde de Tanrı’nın 
lütfuyla seçilmiş küçük bir topluluk vardır.
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6 Eğer bu, lütufla olmuşsa, iyi işlerle olmamış 
demektir. Yoksa lütuf artık lütuf olmaktan 
çıkar!

7 Sonuç ne? İsrail aradığına kavuşamadı, 
seçilmiş olanlar ise kavuştular. Geriye 
kalanlarınsa yürekleri nasırlaştırıldı.

ROMALILARA 11:26 Sonunda bütün 
İsrail kurtulacaktır. Yazılmış olduğu gibi: 
“Kurtarıcı Siyon’dan* gelecek, Yakup’un 
soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracak.

27 Onların günahlarını kaldıracağım zaman 
Kendileriyle yapacağım antlaşma budur.”

28 İsrailliler Müjde’yi reddederek sizin 
uğrunuza Tanrı’ya düşman oldular; ama 
Tanrı’nın seçimine göre, ataları sayesinde 
sevilmektedirler.

29 Çünkü Tanrı’nın armağanları ve çağrısı geri 
alınamaz.

30 Bir zamanlar Tanrı’nın sözünü dinlemeyen 
sizler şimdi İsrailliler’in sözdinlemezliğinin 
sonucu merhamete kavuştunuz.

31 Bunun gibi, İsrailliler de, sizin 
kavuştuğunuz merhametle merhamete 
erişmek için şimdi söz dinlemez oldular.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #5; Hezekiel 40-48; Resullerin 2:14-
16,18; Yuhanna 3:24.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

HEZEKIEL 47:6 Bana, “Insanoğlu, bunu 
gördün mü?” diye sordu. Daha sonra 
beni ırmağın kıyısına geri getirdi.

7 Oraya varınca, ırmağın her iki kıyısında 
birçok ağaç gördüm.

8 Bana şöyle dedi: “Bu sular doğu 
bölgesine doğru akıyor, oradan Arava 
Vadisi’ne, sonra Lut Gölü’ne dökülüyor. 

Göle dökülünce oradaki sular tatlı suya 
dönüşecek.

9 Irmağın aktığı yerlerde her çeşit 
canlı yaratık kaynaşacak. Çok sayıda 
balık olacak. Çünkü bu sular oraya 
akıyor, oradaki tuzlu suyu tatlı suya 
dönüştürüyor. Irmak aktığı her yere 
yaşam getirecek.

10 Irmak kıyısı boyunca balıkçılar duracak; 
Eyn-Gedi’den Eyn- Eglayim’e dek ağ 
gerecek yerler olacak. Akdeniz’deki gibi 
çok sayıda balık çeşidi olacak.

11 Ama Lut Gölü’nün çamurlu, bataklık 
kesimi tatlı suya dönüşmeyecek, tuzla 
olarak kalacak.

12 Irmağın her iki yanında her çeşit meyve 
ağacı yetişecek. Yaprakları solmayacak, 
meyveleri tükenmeyecek. Her ay 
meyve verecekler, çünkü tapınaktan 
çıkan sular oraya akıyor. Meyveleri 
yiyecek olarak, yaprakları şifa için 
kullanılacak.”

HEZEKIEL 47:13-23

MATTA 4:18 İsa, Celile Gölü’nün 
kıyısında yürürken Petrus diye de anılan 
Simun’la kardeşi Andreas’ı gördü. Balıkçı 
olan bu iki kardeş göle ağ atıyorlardı.

19 Onlara, “Ardımdan gelin” dedi, “Sizleri 
insan tutan balıkçılar yapacağım.”

20 Onlar da hemen ağlarını bırakıp O’nun 
ardından gittiler.

MATTA 13:47 “Yine Göklerin Egemenliği, 
denize atılan ve her çeşit balığı toplayan ağa 
benzer.

48 Ağ dolunca onu kıyıya çekerler. Oturup 
işe yarayan balıkları kaplara koyar, 
yaramayanları atarlar.

49 Çağın sonunda da böyle olacak. Melekler 
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gelecek, kötü kişileri doğruların arasından 
ayırıp kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış 
ve diş gıcırtısı olacaktır.”

VAHIY 22:1 Melek bana Tanrı’nın ve 
Kuzu’nun tahtından çıkan billur gibi berrak 
yaşam suyu ırmağını gösterdi.

2 Kentin anayolunun ortasında akan ırmağın 
iki yanında on iki çeşit meyve üreten 
ve her ay meyvesini veren yaşam ağacı 
bulunuyordu. Ağacın yaprakları uluslara 
şifa vermek içindir.

Ayrıca bkz: #1; #2; #5; Yaratılış 2:10; Çölde Sayım 34:1-12; 
Mezmurlar 65:9; Yeşaya 43:19,20.
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H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H10 Lời tiên tri về Vương quốc đời đời của hòa 

bình.

DANIEL 2:34 Sen bakıyordun ki, bir 
taş insan eli değmeden kesilip heykelin 
demirden, kilden ayaklarına çarparak 
onları paramparça etti.

35 Demir, kil, tunç, gümüş, altın aynı anda 
parçalandı; yazın harman yerindeki 
saman çöpleri gibi oldular. Derken bir 
rüzgar çıktı, hiç iz bırakmadan hepsini 
alıp götürdü. Heykele çarpan taşsa 
büyük bir dağ oldu, bütün dünyayı 
doldurdu.

44 “Bu krallar döneminde Göklerin 
Tanrısı hiç yıkılmayacak, başka halkın 
eline geçmeyecek bir krallık kuracak. 
Bu krallık önceki krallıkları ezip 
yok edecek, kendisiyse sonsuza dek 
sürecek.

45 Insan eli değmeden dağdan kesilip 
gelen taşın demiri, tuncu, kili, gümüşü, 
altını parçaladığını gördün. Ulu Tanrı 
bundan sonra neler olacağını krala 
açıklamıştır. Düş gerçek, yorumu da 
güvenilirdir.”

2 SAMUEL 7:16 Soyun ve krallığın sonsuza 
dek önümde duracak; tahtın sonsuza dek 
sürecektir.”

YEŞAYA 9:6 Çünkü bize bir çocuk 
doğacak, Bize bir oğul verilecek. Yönetim 
onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika 
Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik 
Önderi olacak.

7 Davut’un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik 
sürecek. Egemenliğinin ve esenliğinin 

büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini 
adaletle, doğrulukla kuracak Ve sonsuza 
dek sürdürecek. Her Şeye Egemen RAB’bin 
gayreti bunu sağlayacak.

MATTA 26:29 Size şunu söyleyeyim, 
Babam’ın egemenliğinde sizinle birlikte 
tazesini içeceğim o güne dek, asmanın bu 
ürününden bir daha içmeyeceğim.”

LUKA 1:32 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.”

YUHANNA 18:36 İsa, “Benim krallığım 
bu dünyadan değildir” diye karşılık 
verdi. “Krallığım bu dünyadan olsaydı, 
yandaşlarım, Yahudi yetkililere teslim 
edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim 
krallığım buradan değildir.”

VAHIY 11:15 Yedinci melek borazanını 
çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu: 
“Dünyanın egemenliği Rabbimiz’in 
ve Mesihi’nin oldu. O sonsuzlara dek 
egemenlik sürecek.”

VAHIY 12:10 Bundan sonra gökte 
yüksek bir sesin şöyle dediğini duydum: 
“Tanrımız’ın kurtarışı, gücü, egemenliği 
Ve Mesihi’nin yetkisi şimdi gerçekleşti. 
Çünkü kardeşlerimizin suçlayıcısı, Onları 
Tanrımız’ın önünde gece gündüz suçlayan 
Aşağı atıldı.

Ayrıca bkz: #1.
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B03 Chúa Cứu Thế là Con của con người.
H01 Sự trở lại của Chúa Cứu Thế được tiên 

đoán.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H10 Lời tiên tri về Vương quốc đời đời của hòa 

bình.
H11 Chúa Cứu Thế sẽ được tôn vinh.

DANIEL 7:13 “Gece görümlerimde 
insanoğluna benzer birinin göğün 
bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden 
beri var Olan’ın yanına doğru ilerledi, 
O’nun önüne getirildi.

14 Ona egemenlik, yücelik ve krallık 
verildi. Bütün halklar, uluslar ve her 
dilden insan ona tapındı. Egemenliği 
hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, 
krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır.”

18 Ama Yüceler Yücesi’nin kutsalları 
krallığı alacak, sonsuza dek ellerinde 
tutacaklar. Evet, sonsuzlara dek.

22 Eskiden beri var Olan -Yüceler Yücesi- 
gelip kutsallarının lehine yargı verene 
dek bu böyle sürdü. Kutsalların krallığı 
alma zamanı gelmişti.

27 Göklerin altındaki krallıklara özgü 
krallık, egemenlik ve büyüklük 
kutsallara, Yüceler Yücesi’nin halkına 
verilecek. Bu halkın krallığı sonsuza 
dek sürecek, bütün uluslar ona kulluk 
edip sözünü dinleyecek.

MATTA 11:27 “Babam her şeyi bana 
teslim etti. Oğul’u, Baba’dan başka kimse 
tanımaz. Baba’yı da Oğul’dan ve Oğul’un 
O’nu tanıtmak istediği kişilerden başkası 
tanımaz.

MATTA 24:30 “O zaman İnsanoğlu’nun 
belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki 
bütün halklar ağlayıp dövünecek, 
İnsanoğlu’nun gökteki bulutlar üzerinde 
büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.

MATTA 25:31 “İnsanoğlu* kendi görkemi 
içinde bütün melekleriyle birlikte gelince, 
görkemli tahtına oturacak.

MATTA 26:64 İsa, “Söylediğin gibidir” 
karşılığını verdi. “Üstelik size şunu 
söyleyeyim, bundan sonra İnsanoğlu’nun*, 
Kudretli Olan’ın sağında oturduğunu 
ve göğün bulutları üzerinde geldiğini 
göreceksiniz.”

MATTA 28:18 İsa yanlarına gelip 
kendilerine şunları söyledi: “Gökte ve 
yeryüzünde bütün yetki bana verildi.

19 Bu nedenle gidin, bütün ulusları 
öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, 
Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin;

20 size buyurduğum her şeye uymayı onlara 
öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her 
an sizinle birlikteyim.”

LUKA 10:22 “Babam her şeyi bana teslim 
etti. Oğul’un kim olduğunu Baba’dan başka 
kimse bilmez. Baba’nın kim olduğunu da 
Oğul’dan ve Oğul’un O’nu tanıtmak istediği 
kişilerden başkası bilmez.”

LUKA 21:27 O zaman İnsanoğlu’nun* 
bulut içinde büyük güç ve görkemle 
geldiğini görecekler.

YUHANNA 3:35 Baba Oğul’u sever; her şeyi 
O’na teslim etmiştir.
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YUHANNA 5:22 Baba kimseyi yargılamaz, 
bütün yargılama işini Oğul’a vermiştir.

23 Öyle ki, herkes Baba’yı onurlandırdığı 
gibi Oğul’u onurlandırsın. Oğul’u 
onurlandırmayan, O’nu gönderen Baba’yı 
da onurlandırmaz.

YUHANNA 5:27 O’na yargılama yetkisini de 
verdi. Çünkü O İnsanoğlu’dur*.

EFESLILERE 1:18 O’nun çağrısından 
doğan umudu, kutsallara verdiği mirasın 
yüce zenginliğini ve iman eden bizler için 
etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü 
anlamanız için, yüreklerinizin gözleri 
aydınlansın diye dua ediyorum. Bu kudret, 
Tanrı’nın, Mesih’i ölümden diriltirken ve 
göksel yerlerde sağında oturturken O’nda 
sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir.

21 Tanrı O’nu bütün yönetimlerin, 
hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin, 
yalnız bu çağda değil, gelecek çağda da 
anılacak bütün adların çok üstüne çıkardı.

22 Her şeyi ayakları altına sererek O’na bağımlı 
kıldı. O’nu her şeyin üzerinde baş olmak 
üzere kiliseye* verdi.

2 TIMOTEOSA 2:12 Dayanırsak, 
O’nunla birlikte egemenlik süreceğiz. O’nu 
inkâr edersek, O da bizi inkâr edecek.

IBRANILERE 12:28 Böylece sarsılmaz 
bir egemenliğe kavuştuğumuz için 
minnettar olalım. Öyle ki, Tanrı’yı hoşnut 
edecek biçimde saygı ve korkuyla tapınalım.

VAHIY 1:7 İşte bulutlarla geliyor! 
Her göz O’nu görecek, O’nun bedenini 
deşmiş olanlar bile. O’nun için dövünecek 
yeryüzünün bütün halkları. Evet, böyle 

olacak! Amin.

VAHIY 2:26 Ben Babam’dan nasıl yetki 
aldımsa, galip gelene, yaptığım işleri 
sonuna dek sürdürene ulusların üzerinde 
yetki vereceğim. Demir çomakla güdecek 
onları, Çömlek gibi kırıp parçalayacaktır. 
Galip gelene sabah yıldızını da vereceğim.

VAHIY 5:9 Yeni bir ezgi söylüyorlardı: 
“Tomarı almaya, Mühürlerini açmaya 
layıksın! Çünkü boğazlandın Ve kanınla 
her oymaktan, her dilden, Her halktan, her 
ulustan İnsanları Tanrı’ya satın aldın.

10 Onları Tanrımız’ın hizmetinde Bir krallık 
haline getirdin, Kâhinler* yaptın. Dünya 
üzerinde egemenlik sürecekler.”

VAHIY 20:6 İlk dirilişe dahil olanlar 
mutlu ve kutsaldır. İkinci ölümün bunların 
üzerinde yetkisi yoktur. Onlar Tanrı’nın ve 
Mesih’in kâhinleri* olacak, O’nunla birlikte 
bin yıl egemenlik sürecekler.

VAHIY 22:5 Artık gece olmayacak. Çıra 
ışığına da güneş ışığına da gereksinmeleri 
olmayacak. Çünkü Rab Tanrı onlara ışık 
verecek ve sonsuzlara dek egemenlik 
sürecekler.

Ayrıca bkz: #1; #5; Mezmurlar 8:6; Hezekiel 1:26; Matta 13:41; 
Markos 14:61,62; Yuhanna 3:13; Yuhanna 12:34; Resullerin 

2:33,34,36; 1 Petrus’un 3:22; Vahiy 14:14.

E26 Sự nghiệp cứu chuộc của Chúa Cứu Thế.

DANIEL 9:24 “Başkaldırıyı ortadan 
kaldırmak, günaha son vermek, suçu 
bağışlatmak, sonsuza dek kalıcı 
doğruluğu sağlamak, görüm ve 
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peygamberliği mühürlemek, En Kutsal’ı 
meshetmek* için senin halkına ve kutsal 
kentine* yetmiş hafta kadar zaman 
saptanmıştır.

MATTA 1:21 Meryem bir oğul doğuracak. 
Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını 
günahlarından O kurtaracak.”

MATTA 11:13 Yahya’ya dek bütün 
peygamberlerle Kutsal Yasa, olacakları 
önceden bildirdiler.

LUKA 4:18 “Rab’bin Ruhu üzerimdedir. 
Çünkü O beni yoksullara Müjde’yi 
iletmek için meshetti*. Tutsaklara serbest 
bırakılacaklarını, Körlere gözlerinin 
açılacağını duyurmak için, Ezilenleri 
özgürlüğe kavuşturmak Ve Rab’bin lütuf 
yılını ilan etmek için Beni gönderdi.”

20 Sonra kitabı kapattı, görevliye geri verip 
oturdu. Havradakilerin hepsi dikkatle O’na 
bakıyordu.

21 İsa, “Dinlediğiniz bu Yazı bugün yerine 
gelmiştir” diye konuşmaya başladı.

LUKA 24:25 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.

YUHANNA 1:41 Andreas önce kendi kardeşi 
Simun’u bularak ona, “Biz Mesih’i bulduk” 
dedi. Mesih, meshedilmiş* anlamına gelir.

RESULLERIN 3:22 Musa şöyle 
demişti: ‘Tanrınız Rab size, kendi 
kardeşlerinizin arasından benim gibi 
bir peygamber çıkaracak. O’nun size 
söyleyeceği her sözü dinleyin.

ROMALILARA 5:10 Çünkü biz 
Tanrı’nın düşmanlarıyken Oğlu’nun ölümü 
sayesinde O’nunla barıştıksa, barışmış 
olarak Oğlu’nun yaşamıyla kurtulacağımız 
çok daha kesindir.

2 KORINTOSLULARA 5:18 Bunların 
hepsi Tanrı’dandır. Tanrı, Mesih aracılığıyla 
bizi kendisiyle barıştırdı ve bize barıştırma 
görevini verdi.

19 Şöyle ki Tanrı, insanların suçlarını 
saymayarak dünyayı Mesih’te kendisiyle 
barıştırdı ve barıştırma sözünü bize emanet 
etti.

20 Böylece, Tanrı aracılığımızla çağrıda 
bulunuyormuş gibi Mesih’in adına elçilik 
ediyor, O’nun adına yalvarıyoruz: Tanrı’yla 
barışın.

21 Tanrı, günahı bilmeyen Mesih’i bizim 
için günah sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih 
sayesinde Tanrı’nın doğruluğu olalım.

FILIPILILERE 3:8 Dahası var, uğruna 
her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih’i 
tanımanın üstün değeri yanında her şeyi 
zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum. Öyle 
ki, Mesih’i kazanayım ve Kutsal Yasa’ya 
dayanan kişisel doğruluğa değil, Mesih’e 
iman etmekle kazanılan, iman sonucu 
Tanrı’dan gelen doğruluğa sahip olarak 
Mesih’te bulunayım.

KOLOSELILERE 2:14 Kurallarıyla bize 
karşı ve aleyhimizde olan yazılı antlaşmayı 
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sildi, onu çarmıha çakarak ortadan kaldırdı.

IBRANILERE 1:8 Ama Oğul için 
şöyle diyor: “Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar 
boyunca kalıcıdır, Egemenliğinin asası 
adalet asasıdır.

IBRANILERE 7:26 Böyle bir 
başkâhinimiz -kutsal, suçsuz, lekesiz, 
günahkârlardan ayrılmış, göklerden daha 
yücelere çıkarılmış bir başkâhinimiz- 
olması uygundur.

IBRANILERE 10:14 Çünkü kutsal 
kılınanları tek bir sunuyla sonsuza dek 
yetkinliğe erdirmiştir.

1 YUHANNA’NIN 3:8 Günah işleyen, 
İblis’tendir. Çünkü İblis başlangıçtan beri 
günah işlemektedir. Tanrı’nın Oğlu, İblis’in 
yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı.

Ayrıca bkz: Levililer 25:8; Çölde Sayım 14:35; Mezmurlar 
45:7; Yeşaya 53:10,11; Yeşaya 56:1; Yeşaya 61:1; Yeremya 

23:5,6; Hezekiel 4:6; Luka 24:44,45; 1 Korintoslulara 1:30; 2 
Korintoslulara 5:21; Koloselilere 1:20; İbranilere 2:17; İbranilere 

9:11-14,26; Vahiy 14:6.

A07 Ngài sẽ là Chúa Cứu Thế của Israel.
F01 Cái chết của Chúa Cứu Thế được tiên đoán.
F04 Hậu quả của việc từ chối Chúa Cứu Thế.

DANIEL 9:25 “Şunu bil ve anla: 
Yeruşalim’i yeniden kurmak için 
buyruğun verilmesinden, meshedilmiş* 
olan önderin gelişine dek yedi hafta 
geçecek. Altmış iki hafta içinde 
Yeruşalim yeniden sokaklarla, 
hendeklerle kurulacak. Ancak bu 
sıkıntılı zamanlarda olacak.

YEŞAYA 55:4 Bakın, onu halklara tanık, 

Önder ve komutan yaptım.

MARKOS 13:14 “Yıkıcı iğrenç şeyin*, 
bulunmaması gereken yerde dikildiğini 
gördüğünüz zaman -okuyan anlasın- 
Yahudiye’de bulunanlar dağlara kaçsın.

YUHANNA 1:41 Andreas önce kendi kardeşi 
Simun’u bularak ona, “Biz Mesih’i bulduk” 
dedi. Mesih, meshedilmiş* anlamına gelir.

RESULLERIN 3:15 Siz Yaşam 
Önderi’ni öldürdünüz, ama Tanrı O’nu 
ölümden diriltti. Biz bunun tanıklarıyız.

RESULLERIN 5:31 İsrail’e, 
günahlarından tövbe etme ve bağışlanma 
fırsatını vermek için Tanrı O’nu Önder ve 
Kurtarıcı olarak kendi sağına yükseltti.

Ayrıca bkz: Yeşaya 9:6; Mika 5:2; Matta 24:15; Yuhanna 4:25.

F01 Cái chết của Chúa Cứu Thế được tiên đoán.

DANIEL 9:26 Bu altmış iki hafta 
sonunda meshedilmiş olan öldürülecek 
ve onu destekleyen olmayacak. Gelecek 
önderin halkı, kenti ve kutsal yeri yerle 
bir edecek. Sonu tufanla olacak: Savaş 
sona dek sürecek. Yıkımların da olacağı 
kararlaştırıldı.

YEŞAYA 53:8 Acımasızca yargılanıp ölüme 
götürüldü. Halkımın isyanı ve hak ettiği 
ceza yüzünden Yaşayanlar diyarından atıldı. 
Onun kuşağından bunu düşünen oldu mu?

MATTA 24:2 İsa onlara, “Bütün bunları 
görüyor musunuz?” dedi. “Size doğrusunu 
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söyleyeyim, burada taş üstünde taş 
kalmayacak, hepsi yıkılacak!”

MARKOS 9:12 O da onlara şöyle dedi: 
“Gerçekten de önce İlyas gelir ve her şeyi 
yeniden düzene koyar. Ama nasıl oluyor 
da İnsanoğlu’nun çok acı çekeceği ve hiçe 
sayılacağı yazılmıştır?

MARKOS 13:2 İsa ona, “Bu büyük yapıları 
görüyor musun? Burada taş üstünde taş 
kalmayacak, hepsi yıkılacak!” dedi.

LUKA 21:24 Kılıçtan geçirilecek, tutsak 
olarak bütün uluslar arasına sürülecekler. 
Yeruşalim, öteki ulusların dönemleri 
tamamlanıncaya dek onların ayakları 
altında çiğnenecektir.

LUKA 24:26 Mesih’in* bu acıları çekmesi 
ve yüceliğine kavuşması gerekli değil 
miydi?” dedi.

LUKA 24:46 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.

YUHANNA 11:51 Bunu kendiliğinden 
söylemiyordu. O yılın başkâhini olarak 
İsa’nın, ulusun uğruna, ve yalnız ulusun 
uğruna değil, Tanrı’nın dağılmış çocuklarını 
toplayıp birleştirmek için de öleceğine 
ilişkin peygamberlikte bulunuyordu.

YUHANNA 12:32 Ben yerden yukarı 
kaldırıldığım zaman bütün insanları 
kendime çekeceğim.”

33 İsa bunu, nasıl öleceğini belirtmek için 
söylüyordu.

34 Kalabalık O’na şöyle karşılık verdi: “Kutsal 
Yasa’dan öğrendiğimize göre Mesih* 
sonsuza dek kalacaktır. Nasıl oluyor da sen, 
‘İnsanoğlu yukarı kaldırılmalıdır’ diyorsun? 
Kimdir bu İnsanoğlu?”

Ayrıca bkz: Luka 19:43,44; Luka 21:5; 1 Petrus’un 2:24; 1 
Petrus’un 3:18.

F04 Hậu quả của việc từ chối Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

DANIEL 9:27 Gelecek önder 
birçoklarıyla bir haftalık sağlam 
bir antlaşma yapacak. Haftanın 
yarısı geçince, kurbanı da sunuyu da 
kaldıracak. Kararlaştırılan yıkım başına 
gelinceye dek yok edici önder tapınağın 
üst bölümüne yıkıcı iğrenç şeyler* 
yerleştirecek.”

MATTA 24:14 Göksel egemenliğin bu 
Müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak 
üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. 
İşte o zaman son gelecektir.

15 “Peygamber Daniel’in sözünü ettiği yıkıcı 
iğrenç şeyin* kutsal yerde dikildiğini 
gördüğünüz zaman -okuyan anlasın- 
Yahudiye’de bulunanlar dağlara kaçsın.

MARKOS 13:14 “Yıkıcı iğrenç şeyin*, 
bulunmaması gereken yerde dikildiğini 
gördüğünüz zaman -okuyan anlasın- 
Yahudiye’de bulunanlar dağlara kaçsın.

LUKA 21:20 “Yeruşalim’in ordular 
tarafından kuşatıldığını görünce bilin ki, 
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kentin yıkılacağı zaman yaklaşmıştır.
21 O zaman Yahudiye’de bulunanlar dağlara 

kaçsın, kentte olanlar dışarı çıksın, 
kırdakiler kente dönmesin.

22 Çünkü o günler, yazılmış olanların 
tümünün gerçekleşeceği ceza günleridir.

23 O günlerde gebe olan, çocuk emziren 
kadınların vay haline! Çünkü ülke büyük 
sıkıntıya düşecek ve bu halk gazaba 
uğrayacaktır.

24 Kılıçtan geçirilecek, tutsak olarak bütün 
uluslar arasına sürülecekler. Yeruşalim, 
öteki ulusların dönemleri tamamlanıncaya 
dek onların ayakları altında çiğnenecektir.

Ayrıca bkz: Yasa’nın Tekrar 4:26-28; Yasa’nın Tekrar 28:15; 
Yasa’nın Tekrar 31:28,29; Yeşaya 10:22,23; Yeşaya 28:22; Daniel 

8:13; Daniel 11:36; Daniel 12:11; 1 Selaniklilere 2:14-16.

B18 Sự thiêng liêng, vẻ đẹp và vinh quang của 
Chúa Cứu Thế.

DANIEL 10:5 gözlerimi kaldırıp 
bakınca keten giysi giyinmiş, beline 
Ufaz altınından kemer kuşanmış bir 
adam gördüm.

6 Bedeni sarı yakut gibiydi. Yüzü 
şimşek gibi parlıyordu. Gözleri alevli 
meşalelere benziyordu. Kollarıyla 
bacakları cilalı tunç* gibi parlıyor, 
sesi büyük bir kalabalığın çıkardığı 
gürültüyü andırıyordu.

VAHIY 1:12 Bana sesleneni görmek için 
arkama döndüm. Döndüğümde yedi altın 
kandillik ve bunların ortasında, giysileri 
ayağına kadar uzanan, göğsüne altın 
kuşak sarınmış, insanoğluna benzer birini 
gördüm.

14 Başı, saçı ak yapağı gibi beyaz, kar gibi 

bembeyazdı. Gözleri alev alev yanan ateşti 
sanki.

15 Ayakları, ocakta kor haline gelmiş parlak 
tunca benziyordu. Sesi, gürül gürül akan 
suların sesi gibiydi.

16 Sağ elinde yedi yıldız vardı. Ağzından iki 
ağızlı keskin bir kılıç uzanıyordu. Yüzü 
bütün gücüyle parlayan güneş gibiydi.

17 O’nu görünce, ölü gibi ayaklarının dibine 
yığıldım. O ise sağ elini üzerime koyup 
şöyle dedi: “Korkma! İlk ve son Ben’im.

Ayrıca bkz: Matta 17:2; Luka 9:29; Vahiy 19:12.

H02 Các phán quyết trong tương lai bởi Chúa 
Cứu Thế.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

DANIEL 12:1 “O zaman senin halkını 
koruyan büyük önder Mikail görünecek. 
Ulusun oluşumundan beri hiç 
görülmemiş bir sıkıntı dönemi olacak. 
Bu dönemde halkın -adı kitapta yazılı 
olanlar- kurtulacak.

YEŞAYA 4:3 Siyon’da, yani Yeruşalim’de 
sağ kalanlara, “Yeruşalim’de yaşıyor” diye 
kaydedilenlere, “Kutsal” denilecek.

MATTA 24:21 Çünkü o günlerde öyle 
korkunç bir sıkıntı olacak ki, dünyanın 
başlangıcından bu yana böylesi olmamış, 
bundan sonra da olmayacaktır.

LUKA 10:20 Bununla birlikte, ruhların 
size boyun eğmesine sevinmeyin, 
adlarınızın gökte yazılmış olmasına 
sevinin.”
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VAHIY 3:5 Galip gelen böylece 
beyaz giysiler giyecek. Onun adını yaşam 
kitabından hiç silmeyeceğim. Babam’ın ve 
meleklerinin önünde o kişinin adını açıkça 
anacağım.

VAHIY 17:14 Kuzu’ya karşı savaşacaklar, 
ama Kuzu onları yenecek. Çünkü Kuzu, 
rablerin Rabbi, kralların Kralı’dır. O’nunla 
birlikte olanlar, çağrılmış, seçilmiş ve O’na 
sadık kalmış olanlardır.”

Ayrıca bkz: #2; Mezmurlar 69:28; Yeşaya 9:7; Yeşaya 26:20,21; 
Yeremya 30:7; Hezekiel 34:24; Daniel 9:25; Daniel 10:21; 

Markos 13:19; Luka 21:23,24; Filipililere 4:3; Vahiy 13:8; Vahiy 
16:17-21; Vahiy 19:11-16.

H02 Các phán quyết trong tương lai bởi Chúa 
Cứu Thế.

DANIEL 12:2 Yeryüzü toprağında 
uyuyanların birçoğu uyanacak: Kimisi 
sonsuz yaşama, kimisi utanca ve sonsuz 
iğrençliğe gönderilecek.

MATTA 25:31 “İnsanoğlu* kendi görkemi 
içinde bütün melekleriyle birlikte gelince, 
görkemli tahtına oturacak.

32 Ulusların hepsi O’nun önünde toplanacak, 
O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban 
gibi, insanları birbirinden ayıracak.

33 Koyunları sağına, keçileri soluna alacak.
34 “O zaman Kral, sağındaki kişilere, ‘Sizler, 

Babam’ın kutsadıkları, gelin!’ diyecek. 
‘Dünya kurulduğundan beri sizin için 
hazırlanmış olan egemenliği miras alın!

RESULLERIN 17:31 Çünkü 
dünyayı, atadığı Kişi aracılığıyla adaletle 
yargılayacağı günü saptamıştır. Bu Kişi’yi 

ölümden diriltmekle bunun güvencesini 
herkese vermiştir.”

ROMALILARA 2:16 Yaydığım Müjde’ye 
göre Tanrı’nın, insanları gizlice yaptıkları 
şeylerden ötürü İsa Mesih aracılığıyla 
yargılayacağı gün böyle olacaktır.

1 SELANIKLILERE 4:14 İsa’nın ölüp 
dirildiğine inanıyoruz. Aynı şekilde Tanrı, 
İsa’ya bağlı olarak gözlerini yaşama kapamış 
olanları da O’nunla birlikte geri getirecektir.

VAHIY 20:12 Tahtın önünde duran küçük 
büyük, ölüleri gördüm. Sonra kitaplar 
açıldı. Yaşam kitabı denen başka bir kitap 
daha açıldı. Ölüler kitaplarda yazılanlara 
bakılarak yaptıklarına göre yargılandı.

Ayrıca bkz: #5; #6; Eyüp 19:25-27; Matta 22:32; Romalılara 
9:21.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

DANIEL 12:3 Bilgeler gökkubbe gibi, 
birçoklarını doğruluğa döndürenler 
yıldızlar gibi sonsuza dek parlayacaklar.

MATTA 13:43 Doğru kişiler o zaman 
Babaları’nın egemenliğinde güneş gibi 
parlayacaklar. Kulağı olan işitsin!”

MATTA 19:28 İsa onlara, “Size doğrusunu 
söyleyeyim” dedi, “Her şey yenilendiğinde, 
İnsanoğlu* görkemli tahtına oturduğunda, 
siz, evet ardımdan gelen sizler, on iki 
tahta oturup İsrail’in on iki oymağını 
yargılayacaksınız.
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FILIPILILERE 2:14 Her şeyi 
söylenmeden ve çekişmeden yapın ki, 
yaşam sözüne sımsıkı sarılarak aralarında 
evrendeki yıldızlar gibi parladığınız bu eğri 
ve sapık kuşağın ortasında kusursuz ve saf, 
Tanrı’nın lekesiz çocukları olasınız. Öyle 
ki, boşuna koşmadığımı, boşuna emek 
vermediğimi görerek Mesih’in gününde 
övünecek bir nedenim olsun.

17 Kanım imanınızın sunusu ve hizmeti 
üzerine adak şarabı gibi dökülecek olsa da 
seviniyor, hepinizin sevincine katılıyorum.

1 SELANIKLILERE 2:19 Umudumuz, 
sevincimiz kimdir? Rabbimiz İsa geldiğinde 
O’nun önünde övüneceğimiz zafer tacı 
nedir? Siz değil misiniz?

20 Evet, övüncümüz ve sevincimiz sizsiniz.

Ayrıca bkz: #1; Daniel 11:33,35; Luka 1:16,17; 1 Korintoslulara 
3:10; Efeslilere 4:11.
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H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

HOŞEA 1:10 “Yine de Israilliler’in 
sayısı denizin kumu gibi sayılamaz, 
ölçülemez olacak. Kendilerine, ‘Siz 
halkım değilsiniz denilen yerde, 
‘Yaşayan Tanrı’nın çocuklarısınız 
denecek.

11 Yahuda ve Israil halkları yeniden 
birleşecek. Başlarına tek önder 
atayacaklar. Ülkeden çıkacaklar. Çünkü 
Yizreel günü büyük bir gün olacak.

YARATILIŞ 13:16 Soyunu toprağın tozu 
kadar çoğaltacağım. Öyle ki, biri çıkıp da 
toprağın tozunu sayabilirse, senin soyunu 
da sayabilecek.

YUHANNA 11:51 Bunu kendiliğinden 
söylemiyordu. O yılın başkâhini olarak 
İsa’nın, ulusun uğruna, ve yalnız ulusun 
uğruna değil, Tanrı’nın dağılmış çocuklarını 
toplayıp birleştirmek için de öleceğine 
ilişkin peygamberlikte bulunuyordu.

RESULLERIN 2:46 Her gün tapınakta 
toplanmaya devam eden imanlılar, kendi 
evlerinde de ekmek bölüp içten bir 
sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı’yı 
övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini 
kazanmışlardı. Rab de her gün yeni 
kurtulanları topluluğa katıyordu.

ROMALILARA 9:26 “Kendilerine, ‘Siz 
halkım değilsiniz’ denilen yerde, Yaşayan 
Tanrı’nın çocukları diye adlandırılacaklar.”

27 Yeşaya, İsrail için şöyle sesleniyor: 
“İsrailoğulları’nın sayısı Denizin kumu 

kadar çok olsa da, Ancak pek azı 
kurtulacak.

GALATYALILARA 3:27 Vaftizde* Mesih’le 
birleşenlerinizin hepsi Mesih’i giyindi.

28 Artık ne Yahudi ne Grek*, ne köle ne özgür, 
ne erkek ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih 
İsa’da birsiniz.

29 Eğer Mesih’e aitseniz, İbrahim’in 
soyundansınız, vaade göre de mirasçısınız.

GALATYALILARA 6:15 Sünnetli olup 
olmamanın önemi yoktur, önemli olan yeni 
yaratılıştır.

16 Bu kurala uyan herkese ve Tanrı’nın 
İsraili’ne esenlik ve merhamet olsun.

EFESLILERE 1:10 Zaman dolunca 
gerçekleştireceği bu tasarıya göre, yerdeki 
ve gökteki her şeyi Mesih’te birleştirecek.

IBRANILERE 11:12 Böylece tek bir 
adamdan, üstelik ölüden farksız birinden 
gökteki yıldızlar, deniz kıyısındaki kum 
kadar sayısız torun meydana geldi.

13 Bu kişilerin hepsi imanlı olarak öldüler. 
Vaat edilenlere kavuşamadılarsa da bunları 
uzaktan görüp selamladılar, yeryüzünde 
yabancı ve konuk olduklarını açıkça kabul 
ettiler.

VAHIY 7:4 Mühürlenmiş olanların 
sayısını işittim. İsrailoğulları’nın bütün 
oymaklarından 144 000 kişi mühürlenmişti:

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; Yaratılış 32:12; Yeşaya 43:5,6; Yeşaya 
49:17-26; Yeşaya 54:1-3; Yeşaya 60:4-22; Yeşaya 66:20-22; 

Hoşea 2:23.
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B20 Tình yêu của Vua với con dân của Ngài.
E20 Chúa Cứu Thế sẽ lập một giao ước mới.
E23 Chúa Cứu Thế sẽ cải đạo cho con dân của 

Ngài.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.
H10 Lời tiên tri về Vương quốc đời đời của hòa 

bình.

HOŞEA 2:15 Kendisine orada bağlar 
vereceğim, Akor Vadisi’ni ona umut 
kapısı yapacağım. Gençlik günlerinde 
olduğu gibi, Mısır’dan çıktığı günlerde 
olduğu gibi, Ezgiler söyleyecek.

16 Ve o gün gelecek” diyor RAB, “Bana, 
‘Kocam diyeceksin; Artık, ‘Efendim 
demeyeceksin.

17 Ağzından Baallar’ın adını sileceğim, 
Adları bir daha anılmayacak.

18 Kırdaki hayvanlarla, gökteki kuşlarla, 
Toprakta yaşayan canlılarla, Halkım için 
o gün antlaşma yapacağım; Ülkeden 
yayı, kılıcı, savaşı kaldıracağım, 
Güvenlik içinde yatıracağım onları.

19 Seni sonsuza dek kendime eş alacağım, 
Doğruluk, adalet, sevgi, merhamet 
temelinde Seninle evleneceğim.

20 Sadakatle seninle evleneceğim, RAB’bi 
tanıyacaksın.

21 “Ve o gün yanıt vereceğim” diyor RAB, 
“Göklere yanıt vereceğim; Onlar da yere 
yanıt verecek;

22 Yerse, tahıla, yeni şaraba, Zeytinyağına 
yanıt verecek, Onlar da Yizreel’e yanıt 
verecekler.

23 Onu ülkede kendim için ekeceğim, 
Merhamete ermemiş olana acıyacağım, 
Halkım olmayana, ‘Halkımsın 
diyeceğim; Onlar da bana, ‘Tanrım 

diyecekler.”

YEŞAYA 11:6 Onun döneminde kurtla 
kuzu bir arada yaşayacak, Parsla oğlak 
birlikte yatacak, Buzağı, genç aslan ve besili 
sığır yanyana duracak, Onları küçük bir 
çocuk güdecek.

7 İnekle ayı birlikte otlayacak, Yavruları 
bir arada yatacak. Aslan sığır gibi saman 
yiyecek.

8 Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde 
oynayacak, Sütten kesilmiş çocuk elini 
engerek kovuğuna sokacak.

YEŞAYA 54:5 Çünkü kocan, seni 
yaratandır. O’nun adı Her Şeye Egemen 
RAB’dir, İsrail’in Kutsalı’dır seni kurtaran. 
O’na bütün dünyanın Tanrısı denir.”

HABAKKUK 2:4 Bakın şu övüngen kişiye, 
niyeti iyi değildir. Ama doğru kişi 
sadakatiyle yaşayacaktır.

MATTA 11:27 “Babam her şeyi bana 
teslim etti. Oğul’u, Baba’dan başka kimse 
tanımaz. Baba’yı da Oğul’dan ve Oğul’un 
O’nu tanıtmak istediği kişilerden başkası 
tanımaz.

YUHANNA 17:3 Sonsuz yaşam, tek gerçek 
Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i 
tanımalarıdır.

ROMALILARA 1:17 Tanrı’nın insanı 
akladığı, Müjde’de açıklanır. Aklanma yalnız 
imanla olur. Yazılmış olduğu gibi, “İmanla 
aklanan yaşayacaktır.”

ROMALILARA 9:24 Yalnız Yahudiler 
arasından değil, öteki uluslar arasından da 
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çağırdığı bu insanlar biziz.
25 Tanrı Hoşea Kitabı’nda şöyle diyor: “Halkım 

olmayana halkım, Sevgili olmayana sevgili 
diyeceğim.”

26 “Kendilerine, ‘Siz halkım değilsiniz’ denilen 
yerde, Yaşayan Tanrı’nın çocukları diye 
adlandırılacaklar.”

ROMALILARA 11:26 Sonunda bütün 
İsrail kurtulacaktır. Yazılmış olduğu gibi: 
“Kurtarıcı Siyon’dan* gelecek, Yakup’un 
soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracak.

27 Onların günahlarını kaldıracağım zaman 
Kendileriyle yapacağım antlaşma budur.”

2 KORINTOSLULARA 11:2 Sizler için 
tanrısal bir kıskançlık duyuyorum. Çünkü 
sizleri el değmemiş kız gibi tek ere, Mesih’e 
sunmak üzere nişanladım.

IBRANILERE 8:11 Hiç kimse 
yurttaşını, kardeşini, Rab’bi tanı diye 
eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi 
tanıyacak beni.

1 YUHANNA’NIN 5:20 Yine biliyoruz 
ki, Tanrı’nın Oğlu gelmiş ve gerçek Olan’ı 
tanımamız için bize anlama gücü vermiştir. 
Biz gerçek Olan’dayız, O’nun Oğlu İsa 
Mesih’teyiz. O gerçek Tanrı ve sonsuz 
yaşamdır.

VAHIY 12:6 Kadınsa çöle kaçtı. Orada 
bin iki yüz altmış gün beslenmesi için Tanrı 
tarafından hazırlanmış bir yeri vardı.

VAHIY 12:14 Yılanın önünden çöle, üç 
buçuk yıl besleneceği yere uçup kaçabilmesi 
için kadına büyük kartal kanatları verildi.

VAHIY 21:3 Tahttan yükselen gür bir 
sesin şöyle dediğini işittim: “İşte, Tanrı’nın 
konutu insanların arasındadır. Tanrı onların 
arasında yaşayacak. Onlar O’nun halkı 
olacaklar, Tanrı’nın kendisi de onların 
arasında bulunacak.

Ayrıca bkz: #1; #2; #5; Levililer 26:40-45; Yasa’nın Tekrar 
26:17-19; Yasa’nın Tekrar 30:3-5; Yeşaya 49:13-26; Yeşaya 51:3; 

Yeremya 2:2; Yeremya 3:12-24; Yeremya 24:7; Yeremya 30:18-22; 
Yeremya 31:1-37; Yeremya 32:36-41; Yeremya 33:6-10,12-26; 

Hezekiel 34:22-31; Hezekiel 36:8-15; Hezekiel 37:11-28; Hezekiel 
39:25-29; Hoşea 1:11; Amos 9:11-15; Mika 7:14-20; Sefanya 

3:12-19,18; Zekeriya 1:16,17; Zekeriya 8:12-15; Zekeriya 10:9-12; 
Zekeriya 13:9.

H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 
Ngài.

HOŞEA 3:4 Çünkü Israilliler uzun 
süre kral, önder, kurban, dikili taş, 
efod*, aile putu olmadan yaşayacak.

MATTA 24:1 İsa tapınaktan çıkıp 
giderken, öğrencileri, tapınağın binalarını 
O’na göstermek için yanına geldiler.

2 İsa onlara, “Bütün bunları görüyor 
musunuz?” dedi. “Size doğrusunu 
söyleyeyim, burada taş üstünde taş 
kalmayacak, hepsi yıkılacak!”

LUKA 21:24 Kılıçtan geçirilecek, tutsak 
olarak bütün uluslar arasına sürülecekler. 
Yeruşalim, öteki ulusların dönemleri 
tamamlanıncaya dek onların ayakları 
altında çiğnenecektir.

YUHANNA 19:15 Onlar, “Yok et O’nu! Yok 
et, çarmıha ger!” diye bağrıştılar. Pilatus, 
“Kralınızı mı çarmıha gereyim?” diye sordu. 
Başkâhinler, “Sezar’dan başka kralımız yok!” 
karşılığını verdiler.
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Ayrıca bkz: Yaratılış 49:10; Hezekiel 34:23,24; Daniel 8:11-13; 
Daniel 9:27; Daniel 12:11; Mika 5:2-5; Zekeriya 13:2; İbranilere 

10:26.

E23 Chúa Cứu Thế sẽ cải đạo cho con dân của 
Ngài.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

HOŞEA 3:5 Sonra dönüp Tanrıları 
RAB’bi, kralları Davut’u arayacaklar. 
Son günlerde korkarak RAB’be ve O’nun 
iyiliğine yönelecekler.

RESULLERIN 15:15 Peygamberlerin 
sözleri de bunu doğrulamaktadır. Yazılmış 
olduğu gibi: ‘Bundan sonra ben geri 
dönüp, Davut’un yıkık konutunu yeniden 
kuracağım. Onun yıkıntılarını yeniden 
kurup Onu tekrar ayağa kaldıracağım.

17 Öyle ki, geriye kalan insanlar, Bana ait olan 
bütün uluslar Rab’bi arasınlar. Bunları ta 
başlangıçtan bildiren Rab, İşte böyle diyor.’

ROMALILARA 11:25 Kardeşler, 
bilgiçliğe kapılmamanız için şu sırdan 
habersiz kalmanızı istemem: İsrailliler’den 
bir bölümünün yüreği, öteki uluslardan 
kurtulacakların sayısı tamamlanıncaya dek 
duyarsız kalacaktır.

26 Sonunda bütün İsrail kurtulacaktır. 
Yazılmış olduğu gibi: “Kurtarıcı Siyon’dan* 
gelecek, Yakup’un soyundan tanrısızlığı 
uzaklaştıracak.

IBRANILERE 1:1 Tanrı eski zamanlarda 
peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli 
yollardan atalarımıza seslendi.

2 Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve 
aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğlu’yla 

bize seslenmiştir.

Ayrıca bkz: #2; Yeremya 3:22,23; Hoşea 5:15; Hoşea 10:3.

E23 Chúa Cứu Thế sẽ cải đạo cho con dân của 
Ngài.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

HOŞEA 6:1 “Gelin, RAB’be dönelim. 
Bizi O parçaladı, O iyileştirecek. Bizi O 
yaraladı Yaramızı O saracak.

2 Iki gün sonra bizi diriltecek, Üçüncü 
gün ayağa kaldıracak, Huzurunda 
yaşayalım diye.

ROMALILARA 11:15 Çünkü onların 
reddedilmesi dünyanın Tanrı’yla 
barışmasını sağladıysa, kabul dilmeleri 
ölümden yaşama geçiş değil de nedir?

ROMALILARA 11:26 Sonunda bütün 
İsrail kurtulacaktır. Yazılmış olduğu gibi: 
“Kurtarıcı Siyon’dan* gelecek, Yakup’un 
soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracak.

1 KORINTOSLULARA 15:3 Aldığım 
bilgiyi size öncelikle ilettim: Kutsal Yazılar 
uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, 
gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü 
gün ölümden dirildi.

Ayrıca bkz: #1; #2; Yaratılış 1:9-13; Çölde Sayım 17:8; Yeşaya 
26:19; Yeşaya 55:7; Yeremya 3:22; Ağıtlar 3:22,40,41; Hoşea 5:15; 
Hoşea 13:16; Luka 24:20; Yuhanna 2:1; Romalılara 14:8; Vahiy 

11:14,15.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

HOŞEA 6:3 RAB’bi tanıyalım, 
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RAB’bi tanımaya gayret edelim. O tan 
gibi şaşmadan doğacak, Yağmur gibi, 
toprağı sulayan Son yağmur gibi bize 
gelecektir.”

2 SAMUEL 23:3 İsrail’in Tanrısı konuştu, 
İsrail’in kayası bana dedi ki, ‘İnsanları 
doğrulukla Ve Tanrı korkusuyla yöneten 
kişi,

4 Bulutsuz bir sabah, Şafakta görünen gün 
ışığı gibidir, Parlaklığı yağmurdan sonra 
topraktan ot bitirir.

LUKA 1:78 Çünkü Tanrımız’ın yüreği 
merhamet doludur. O’nun merhameti 
sayesinde, Yücelerden doğan Güneş, 
Karanlıkta ve ölümün gölgesinde 
yaşayanlara ışık saçmak Ve ayaklarımızı 
esenlik yoluna yöneltmek üzere 
Yardımımıza gelecektir.”

YUHANNA 17:3 Sonsuz yaşam, tek gerçek 
Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i 
tanımalarıdır.

VAHIY 22:16 “Ben İsa, kiliselerle* ilgili 
bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi 
gönderdim. Davut’un kökü ve soyu Ben’im, 
parlak sabah yıldızı Ben’im.”

Ayrıca bkz: #1; #2; Hoşea 10:12; 2 Petrus’un 1:19.

E02 Nơi thực hiện chức vụ của Chúa Cứu Thế.

HOŞEA 11:1 “Çocukluğunda sevdim 
Israil’i, Oğlumu Mısır’dan çağırdım.

MATTA 2:13 Yıldızbilimciler gittikten 
sonra Rab’bin bir meleği Yusuf’a rüyada 

görünerek, “Kalk!” dedi, “Çocukla annesini 
al, Mısır’a kaç. Ben sana haber verinceye 
dek orada kal. Çünkü Hirodes öldürmek 
için çocuğu aratacak.”

14 Böylece Yusuf kalktı, aynı gece çocukla 
annesini alıp Mısır’a doğru yola çıktı.

15 Hirodes’in ölümüne dek orada kaldı. Bu, 
Rab’bin peygamber aracılığıyla bildirdiği 
şu söz yerine gelsin diye oldu: “Oğlumu 
Mısır’dan çağırdım.”

E04 Chiến thắng trước tội lỗi của Chúa Cứu 
Thế.

E Sứ mệnh và chức vụ của Chúa Cứu Thế.
E14 Chúa Cứu Thế sẽ chinh phục cái chết và 

bóng tối.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

HOŞEA 13:14 “Onları fidyeyle 
kurtaracağım Ölüler diyarının elinden, 
Ölümden fidyeyle kurtaracağım. 
Felaketin nerede, ey ölüm? Yıkıcılığın 
nerede, ey ölüler diyarı? Hiç pişmanlık 
duymayacağım.

1 KORINTOSLULARA 15:51 İşte size 
bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz; 
son borazan çalınınca hepimiz bir anda, göz 
açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Evet, 
borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak 
dirilecek, ve biz de değiştirileceğiz.

53 Çünkü bu çürüyen beden çürümezliği, bu 
ölümlü beden ölümsüzlüğü giyinmelidir.

54 Çürüyen ve ölümlü beden çürümezliği ve 
ölümsüzlüğü giyinince, “Ölüm yok edildi, 
zafer kazanıldı!” diye yazılmış olan söz 
yerine gelecektir.

55 “Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin 
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nerede?”
56 Ölümün dikeni günahtır. Günah ise gücünü 

Kutsal Yasa’dan alır.
57 Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere 

ulaştıran Tanrı’ya şükürler olsun!

Ayrıca bkz: Yeşaya 26:19; 1 Korintoslulara 15:21,22; 2 
Korintoslulara 5:4; Vahiy 20:13; Vahiy 21:14.

G05 Chúa Cứu Thế sẽ sinh nhiều trái.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

HOŞEA 14:4 “Onların dönekliğini 
düzelteceğim, Gönülden seveceğim 
onları, Çünkü onlara karşı öfkem dindi.

5 Çiy gibi olacağım Israil’e; Zambak gibi 
çiçek açacak, Lübnan sediri gibi kök 
salacaklar.

6 Dallanıp budaklanacaklar, Görkemleri 
zeytin ağacını, Kokuları Lübnan 
sedirini andıracak.

7 Yine insanlar oturacak gölgesinde; 
Buğday gibi gelişecek, Asma gibi 
serpilecekler; Lübnan şarabı kadar ün 
kazanacaklar.

8 Ey Efrayim, artık ne işim var putlarla? 
Yanıtlayacak, seninle ilgileneceğim. 
Yeşil çam gibiyim ben, Senin 
verimliliğin benden kaynaklanıyor.”

YEŞAYA 44:3 “’Susamış toprağı sulayacak, 
Kurumuş toprakta dereler akıtacağım. 
Çocuklarının üzerine Ruhum’u dökecek, 
Soyunu kutsayacağım.

4 Akarsu kıyısında otlar arasında yükselen 
Kavaklar gibi boy atacaklar.

EZGILER EZGISI 2:3 Orman ağaçları 
arasında bir elma ağacına benzer 

Delikanlıların arasında sevgilim. Onun 
gölgesinde oturmaktan zevk alırım, Tadı 
damağımda kalır meyvesinin.

MIKA 4:4 Herkes kendi asmasının, 
incir ağacının altında oturacak. Kimse 
kimseyi korkutmayacak. Bunu söyleyen, 
Her Şeye Egemen RAB’dir.

MIKA 5:7 Yakup’un soyundan geride 
kalanlar, Birçok halkın arasında RAB’bin 
gönderdiği çiy gibi, Kimseye dayanmadan, 
kimsenin onayını beklemeden Otları 
sulayan sağanak yağmurları gibi olacaklar.

ZEKERIYA 3:10 O gün her biriniz 
komşusunu asmasının, incir ağacının 
altında oturmaya çağıracak.’ Böyle diyor Her 
Şeye Egemen RAB.”

LUKA 3:8 Bundan böyle tövbeye 
yaraşır meyveler verin! Kendi kendinize, 
‘Biz İbrahim’in soyundanız’ demeye 
kalkmayın. Ben size şunu söyleyeyim: Tanrı, 
İbrahim’e şu taşlardan da çocuk yaratabilir.

9 Balta ağaçların köküne dayanmış bile. İyi 
meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe 
atılır.”

LUKA 6:43 “İyi ağaç kötü meyve, kötü 
ağaç da iyi meyve vermez.

44 Her ağaç meyvesinden tanınır. Dikenli 
bitkilerden incir toplanmaz, çalılardan 
üzüm devşirilmez.

YUHANNA 15:2 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 

HOŞEA



339

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.

Ayrıca bkz: #1; #2; Mezmurlar 72:16; Yeşaya 27:6; Yeşaya 
35:2; Yeşaya 57:18; Yeremya 2:21; Yeremya 3:22; Yeremya 

33:6; Hezekiel 17:8,22-24; Hoşea 2:12; Hoşea 10:1; Yoel 2:22; 
Habakkuk 3:17,18.
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H02 Các phán quyết trong tương lai bởi Chúa 
Cứu Thế.

YOEL 2:1 Siyon’da boru çalın, 
Kutsal dağımda boru sesiyle halkı 
uyarın. lkede yaşayan herkes korkudan 
titresin. Çünkü RAB’bin günü çok 
yaklaştı, geliyor.

YOEL 2:2-12
YOEL 2:13 Giysilerinizi değil, 

Yüreklerinizi paralayın Ve Tanrınız 
RAB’be dönün. Çünkü RAB lütfeder, 
acır, Tez öfkelenmez, sevgisi engindir, 
Cezalandırmaktan vazgeçer.

14 Kim bilir, belki size acır da kararından 
döner. Ardında bereket bırakır. O 
zaman O’na tahıl ve şarap sunuları 
sunarsınız.

YOEL 2:15-17

ROMALILARA 2:4 Tanrı’nın sınırsız 
iyiliğini, hoşgörüsünü, sabrını hor mu 
görüyorsun? O’nun iyiliğinin seni tövbeye 
yönelttiğini bilmiyor musun?

1 SELANIKLILERE 5:2 Çünkü siz de çok 
iyi bilirsiniz ki, Rab’bin günü gece hırsız 
nasıl gelirse öyle gelecektir.

1 PETRUS’UN 4:7 Her şeyin sonu 
yakındır. Bu nedenle, sağduyulu olun ve dua 
etmek için ayık durun.

Ayrıca bkz: #5; Mezmurlar 103:8; Yeşaya 57:15; 66:2; Amos 3:6; 
Mika 7:18; Sefanya 2:3; 3:11; Zekeriya 8:3; Malaki 4:2.

E16 Chúa Cứu Thế sẽ ban phước cho con dân 
của Ngài.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

YOEL 2:18 O zaman RAB halkına 
acıyıp ülkesini esirgeyecek.

19 Halkına şöyle yanıt verecek: “Bakın, 
size tahıl, yeni şarap Ve zeytinyağı 
vereceğim, Bunlara doyacaksınız. 
Artık ulusların sizi aşağılamasına izin 
vermeyeceğim.

YOEL 2:20-22
23 Ey Siyon halkı, Tanrınız RAB’de sevinç 

bulun, coşun. Ilk yağmuru size tam 
ölçüsüyle veriyor; Daha önce olduğu 
gibi, Ilk ve son yağmurları yağdırıyor.

YOEL 2:24-25
YOEL 2:26 Bol bol yiyip doyacak Ve 

sizin için harikalar yaratan Tanrınız 
RAB’bin adını öveceksiniz. Halkım bir 
daha utandırılmayacak.

27 Bileceksiniz ki, Israil halkının 
arasındayım, Tanrınız RAB benim, 
başka biri yok. Halkım bir daha 
utandırılmayacak.”

ROMALILARA 9:23 Yüceltmek üzere 
önceden hazırlayıp merhamet ettiklerine 
yüceliğinin zenginliğini göstermek için 
bunu yaptıysa, ne diyelim?

YAKUB’UN 5:11 Sıkıntıya dayanmış olanları 
mutlu sayarız. Eyüp’ün nasıl dayandığını 
duydunuz. Rab’bin en sonunda onun için 
neler yaptığını bilirsiniz. Rab çok şefkatli ve 
merhametlidir.

VAHIY 21:3 Tahttan yükselen gür bir 
sesin şöyle dediğini işittim: “İşte, Tanrı’nın 
konutu insanların arasındadır. Tanrı onların 
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arasında yaşayacak. Onlar O’nun halkı 
olacaklar, Tanrı’nın kendisi de onların 
arasında bulunacak.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; Mezmurlar 72:6,7.

E27 Để ban một trái tim mới và một tinh thần 
mới.

G04 Chúa Cứu Thế sẽ ban Thánh Linh của Ngài.

YOEL 2:28 “Ondan sonra bütün 
insanların üzerine Ruhum’u dökeceğim. 
Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte 
bulunacaklar. Yaşlılarınız düşler, 
Gençleriniz görümler görecek.

29 O günler kadın, erkek kullarınızın 
üzerine de Ruhum’u dökeceğim.

YEŞAYA 44:3 “’Susamış toprağı sulayacak, 
Kurumuş toprakta dereler akıtacağım. 
Çocuklarının üzerine Ruhum’u dökecek, 
Soyunu kutsayacağım.

MATTA 28:19 Bu nedenle gidin, bütün 
ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; 
onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla 
vaftiz edin;

LUKA 11:13 Sizler kötü yürekli 
olduğunuz halde çocuklarınıza güzel 
armağanlar vermeyi biliyorsanız, gökteki 
Baba’nın, kendisinden dileyenlere Kutsal 
Ruh’u vereceği çok daha kesin değil mi?”

YUHANNA 3:5 İsa şöyle yanıt verdi: 
“Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse 
sudan ve Ruh’tan doğmadıkça Tanrı’nın 
Egemenliği’ne giremez.

YUHANNA 7:38 Kutsal Yazı’da dendiği gibi, 
bana iman edenin ‘içinden diri su ırmakları 
akacaktır.’”

39 Bunu, kendisine iman edenlerin alacağı 
Ruh’la ilgili olarak söylüyordu. Ruh 
henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz 
yüceltilmemişti.

YUHANNA 14:16 Ben de Baba’dan 
dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte 
olsun diye size başka bir Yardımcı*, 
Gerçeğin Ruhu’nu verecek. Dünya O’nu 
kabul edemez. Çünkü O’nu ne görür, ne 
de tanır. Siz O’nu tanıyorsunuz. Çünkü O 
aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.

YUHANNA 15:26 “Baba’dan size göndereceğim 
Yardımcı*, yani Baba’dan çıkan Gerçeğin 
Ruhu geldiği zaman, bana tanıklık edecek.

YUHANNA 16:7 Size gerçeği söylüyorum, 
benim gidişim sizin yararınızadır. 
Gitmezsem, Yardımcı* size gelmez. Ama 
gidersem, O’nu size gönderirim.

8 O gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı 
konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna 
edecektir:

9 Günah konusunda, çünkü bana iman 
etmezler;

10 doğruluk konusunda, çünkü Baba’ya 
gidiyorum, artık beni görmeyeceksiniz;

11 yargı konusunda, çünkü bu dünyanın 
egemeni yargılanmış bulunuyor.

12 “Size daha çok söyleyeceklerim var, ama 
şimdi bunlara dayanamazsınız.

13 Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, 
sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü 
kendiliğinden konuşmayacak, yalnız 
duyduklarını söyleyecek ve gelecekte 
olacakları size bildirecek.
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14 O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan 
alıp size bildirecek.

RESULLERIN 2:16 Bu gördüğünüz, 
Peygamber Yoel aracılığıyla önceden 
bildirilen olaydır: ‘Son günlerde, diyor 
Tanrı, Bütün insanların üzerine Ruhum’u 
dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız 
peygamberlikte bulunacaklar. Gençleriniz 
görümler, Yaşlılarınız düşler görecek.

18 O günler kadın erkek Kullarımın 
üzerine Ruhum’u dökeceğim, Onlar da 
peygamberlik edecekler.

RESULLERIN 10:44 Petrus daha bu 
sözleri söylerken Kutsal Ruh, konuşmayı 
dinleyen herkesin üzerine indi.

45 Petrus’la birlikte gelen Yahudi imanlılar, 
Kutsal Ruh armağanının öteki uluslardan 
olanların da üzerine dökülmesini 
şaşkınlıkla karşıladılar.

RESULLERIN 13:2 Bunlar Rab’be 
tapınıp oruç* tutarlarken Kutsal Ruh 
kendilerine şöyle dedi: “Barnaba’yla Saul’u, 
kendilerini çağırmış olduğum görev için 
bana ayırın.”

ROMALILARA 5:5 Umut düş 
kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilen 
Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı’nın sevgisi 
yüreklerimize dökülmüştür.

ROMALILARA 8:13 Çünkü benliğe göre 
yaşarsanız öleceksiniz; ama bedenin kötü 
işlerini Ruh’la öldürürseniz yaşayacaksınız.

14 Tanrı’nın Ruhu’yla yönetilenlerin hepsi 
Tanrı’nın oğullarıdır.

15 Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek 
kölelik ruhunu almadınız, oğulluk ruhunu 

aldınız. Bu ruhla, “Abba, Baba!” diye 
sesleniriz.

16 Ruh’un kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, 
Tanrı’nın çocukları olduğumuza tanıklık 
eder.

1 KORINTOSLULARA 2:12 
Tanrı’nın bize lütfettiklerini bilelim diye, 
bu dünyanın ruhunu değil, Tanrı’dan gelen 
Ruh’u aldık.

13 Ruhsal kişilere ruhsal gerçekleri açıklarken, 
Tanrı’nın lütfettiklerini insan bilgeliğinin 
öğrettiği sözlerle değil, Ruh’un öğrettiği 
sözlerle bildiririz.

1 KORINTOSLULARA 
6:19 Bedeninizin, Tanrı’dan aldığınız ve 
içinizdeki Kutsal Ruh’un tapınağı olduğunu 
bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz.

Ayrıca bkz: Süleyman’ın Özdeyişleri 1:23; Matta 
12:32; Romalılara 8:9-12; 1 Korintoslulara 12:4,8,11,13; 1 

Korintoslulara 15:45; 2 Korintoslulara 3:6; Galatyalılara 4:6; 2 
Selaniklilere 2:13; 1 Petrus’un 1:11,12.

H02 Các phán quyết trong tương lai bởi Chúa 
Cứu Thế.

YOEL 2:30 Göklerde ve yeryüzünde, 
Kan, ateş ve duman sütunlarından 
belirtiler göstereceğim.

31 RAB’bin büyük ve korkunç günü 
gelmeden önce Güneş kararacak, ay kan 
rengine dönecek.

32 O zaman RAB’be yakaran herkes 
kurtulacak. RAB’bin dediği gibi, Siyon 
Dağı’nda ve Yeruşalim’de kurtulup Sağ 
kalanlar arasında RAB’bin çağıracağı 
kimseler olacak.”

YOEL
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MATTA 24:29 “O günlerin sıkıntısından 
hemen sonra, ‘Güneş kararacak, Ay ışık 
vermez olacak, Yıldızlar gökten düşecek, 
Göksel güçler sarsılacak.’

30 “O zaman İnsanoğlu’nun belirtisi gökte 
görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar 
ağlayıp dövünecek, İnsanoğlu’nun gökteki 
bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle 
geldiğini görecekler.

31 Kendisi güçlü bir borazan sesiyle 
meleklerini gönderecek. Melekler O’nun 
seçtiklerini göğün bir ucundan öbür 
ucuna dek, dünyanın dört bucağından 
toplayacaklar.

MATTA 27:45 Öğleyin on ikiden üçe kadar 
bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü.

MARKOS 13:24 “Ama o günlerde, o 
sıkıntıdan sonra, ‘Güneş kararacak, Ay ışık 
vermez olacak, Yıldızlar gökten düşecek, 
Göksel güçler sarsılacak.’

LUKA 21:11 Şiddetli depremler, yer 
yer kıtlıklar ve salgın hastalıklar, korkunç 
olaylar ve gökte olağanüstü belirtiler olacak.

LUKA 21:25 “Güneşte, ayda ve yıldızlarda 
belirtiler görülecek. Yeryüzünde uluslar 
denizin ve dalgaların uğultusundan şaşkına 
dönecek, dehşete düşecekler.

26 Dünyanın üzerine gelecek felaketleri 
bekleyen insanlar korkudan bayılacak. 
Çünkü göksel güçler sarsılacak.

RESULLERIN 2:19 Yukarıda, 
gökyüzünde harikalar yaratacağım. 
Aşağıda, yeryüzünde belirtiler, Kan, ateş ve 
duman bulutları görülecek.

20 Rab’bin büyük ve görkemli günü gelmeden 
önce Güneş kararacak, Ay kan rengine 

dönecek.
21 O zaman Rab’be yakaran herkes kurtulacak.’

VAHIY 6:12 Kuzu altıncı mührü açınca, 
büyük bir deprem olduğunu gördüm. 
Güneş keçi kılından yapılmış siyah bir çul 
gibi karardı. Ay baştan aşağı kan rengine 
döndü.

13 İncir ağacı, güçlü bir rüzgarla sarsıldığında 
nasıl ham incirlerini dökerse, gökteki 
yıldızlar da öylece yeryüzüne düştü.

Ayrıca bkz: #5; #6; #7; Mezmurlar 50:15; Yeşaya 13:9,10; Yeşaya 
34:4,5; Yoel 2:10; Yoel 3:15; Zekeriya 13:9; Romalılara 10:11-14; 1 

Korintoslulara 1:2.

E21 Chúa Cứu Thế sẽ tha thứ cho tội lỗi.
H02 Các phán quyết trong tương lai bởi Chúa 

Cứu Thế.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H10 Lời tiên tri về Vương quốc đời đời của hòa 

bình.
     
YOEL 3:1 “O günler Yahuda ve 

Yeruşalim halkını Sürgünden geri 
getirdiğimde,

YOEL 3:2-16
YOEL 3:17 “O zaman bileceksiniz 

ki, Siyon’da, kutsal dağımda oturan 
Tanrınız RAB benim. Yeruşalim kutsal 
olacak; Yabancılar bir daha orayı ele 
geçiremeyecek.

18 “O gün dağlardan Tatlı şarap 
damlayacak; Tepelerde süt, Yahuda 
derelerinde su akacak. RAB’bin 
Tapınağı’ndan çıkan bir pınar Şittim 
Vadisi’ni sulayacak.

19 “Ama Mısır viraneye, Edom ıssız çöle 
dönecek. Çünkü Yahudalılar’ın ülkesine 
saldırıp Suçsuz insanların kanını 
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döktüler.
20 Oysa Yahuda sonsuza dek yaşayacak. 

Yeruşalim kuşaktan kuşağa sürecek.
21 Akan kanların öcünü alacağım, Suçluyu 

cezasız bırakmayacağım.” RAB Siyon’da 
oturur.

DANIEL 12:1 “O zaman senin halkını 
koruyan büyük önder Mikail görünecek. 
Ulusun oluşumundan beri hiç görülmemiş 
bir sıkıntı dönemi olacak. Bu dönemde 
halkın -adı kitapta yazılı olanlar- 
kurtulacak.

MIKA 4:7 “Düşkünü yaşatacak, 
Uzaklara sürülenleri güçlü bir ulus 
yapacağım. Onları Siyon Dağı’nda 
bugünden sonsuza dek ben yöneteceğim.”

ZEKERIYA 13:1 “O gün Davut soyunu ve 
Yeruşalim’de yaşayanları günahtan ve 
ruhsal kirlilikten arındırmak için bir pınar 
açılacak.

YUHANNA 4:13 İsa şöyle yanıt verdi: “Bu 
sudan her içen yine susayacak.

14 Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza 
dek susamaz. Benim vereceğim su, içende 
sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak.”

VAHIY 21:3 Tahttan yükselen gür bir 
sesin şöyle dediğini işittim: “İşte, Tanrı’nın 
konutu insanların arasındadır. Tanrı onların 
arasında yaşayacak. Onlar O’nun halkı 
olacaklar, Tanrı’nın kendisi de onların 
arasında bulunacak.

VAHIY 21:6 Bana, “Tamam!” dedi, 
“Alfa* ve Omega*, başlangıç ve son Ben’im. 
Susayana yaşam suyunun pınarından 

karşılıksız su vereceğim.

VAHIY 21:27 Oraya murdar* hiçbir şey, 
iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse asla 
girmeyecek; yalnız adları Kuzu’nun yaşam 
kitabında yazılı olanlar girecek.

VAHIY 22:1 Melek bana Tanrı’nın ve 
Kuzu’nun tahtından çıkan billur gibi berrak 
yaşam suyu ırmağını gösterdi.

2 Kentin anayolunun ortasında akan ırmağın 
iki yanında on iki çeşit meyve üreten 
ve her ay meyvesini veren yaşam ağacı 
bulunuyordu. Ağacın yaprakları uluslara 
şifa vermek içindir.

3 Artık hiçbir lanet kalmayacak. Tanrı’nın ve 
Kuzu’nun tahtı kentin içinde olacak, kulları 
O’na tapınacak.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #5; Yasa’nın Tekrar 30:3; 2. Tarihler 
6:36-39; Yeşaya 4:3-6; Yeşaya 11:11-16; Yeşaya 19:1-15; Yeşaya 

33:20-22; Yeşaya 41:17-20; Yeşaya 52:1; Yeşaya 55:12,13; Yeremya 
16:15,16; Yeremya 23:3-8; Yeremya 30:3,18; Yeremya 31:23-25; 

Yeremya 49:17; Ağıtlar 4:21,22; Hezekiel 35:1-15; Hezekiel 
36:25-38; Hezekiel 37:21-28; Hezekiel 39:25-29; Hezekiel 43:12; 

Hezekiel 47:1-12; Yoel 2:27; Amos 9:13-15; Sefanya 3:14-19,18; 
Zekeriya 8:3; Zekeriya 10:10-12; Zekeriya 14:8,9,18-21; Malaki 

1:3,4.
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F08 Các chi tiết của cái chết của Chúa Cứu Thế.

AMOS 8:9 “O gün” diyor Egemen 
RAB, “Öğleyin güneşi batıracağım, 
Güpegündüz yeryüzünü karartacağım.

MATTA 27:45 Öğleyin on ikiden üçe kadar 
bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü.

Ayrıca bkz: Amos 4:13; Amos 5:8.

E22 Lao khổ của Chúa Cứu Thế sẽ được ban 
phước.

AMOS 8:11 “Işte günler geliyor, 
Ülkeye kıtlık göndereceğim” Diyor 
Egemen RAB, “Ekmek ya da su kıtlığı 
değil, RAB’bin sözlerine susamışlık 
göndereceğim.

MATTA 4:25 Celile, Dekapolis, Yeruşalim, 
Yahudiye ve Şeria Irmağı’nın karşı 
yakasından gelen büyük kalabalıklar O’nun 
ardından gidiyordu.

MATTA 7:28 İsa konuşmasını bitirince, 
halk O’nun öğretişine şaşıp kaldı.

MATTA 8:1 İsa dağdan inince büyük bir 
kalabalık O’nun ardından gitti.

MATTA 9:36 Kalabalıkları görünce onlara 
acıdı. Çünkü çobansız koyunlar gibi şaşkın 
ve perişandılar.

MATTA 12:23 Bütün kalabalık şaşırıp 
kaldı. “Bu, Davut’un Oğlu* olabilir mi?” diye 
soruyorlardı.

MATTA 13:34 İsa bütün bunları 
halka benzetmelerle anlattı. Benzetme 
kullanmadan onlara hiçbir şey anlatmazdı.

MATTA 21:11 Kalabalıklar, “Bu, Celile’nin 
Nasıra Kenti’nden Peygamber İsa’dır” 
diyordu.

MATTA 22:33 Bunları işiten halk, O’nun 
öğretişine şaşıp kaldı.

Ayrıca bkz: Matta 9:33; Matta 12:15; Matta 13:2; Matta 14:13; 
Matta 15:30,31; Markos 10:1; Luka 4:42; Luka 5:15; Luka 9:11.

E10 Chúa Cứu Thế cũng sẽ là Chúa Cứu Thế của 
các Dân tộc ngoài Do Thái.

E20 Chúa Cứu Thế sẽ lập một giao ước mới.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

AMOS 9:11 “O gün Davut’un 
yıkık çardağını yeniden kuracağım, 
Gediklerini kapayacak, Yıkık yerlerini 
onaracağım, Onu eskisi gibi yapacağım,

12 Öyle ki, Edomlular’ın sağ kalanlarını, 
Bana ait olan bütün ulusları 
sahiplensinler.” Bunu yapacak olan RAB 
böyle diyor.

13 “Işte, günler geliyor” diyor RAB, “Çift 
süren orakçıya, Üzüm basan ekin 
ekene erişecek, Dağlardan tatlı şarap 
damlayacak, Bütün tepelerden akacak.

14 Sürgün halkım Israil’i geri getireceğim, 
Yıkık kentleri onarıp orada 
yaşayacaklar, Bağlar dikip şarabını 
içecekler, Bahçeler yapıp meyvesini 
yiyecekler.

15 Onları topraklarına dikeceğim, Bir daha 
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sökülmeyecekler Kendilerine verdiğim 
topraktan.” Tanrınız RAB böyle diyor.

RESULLERIN 15:14 “Simun, Tanrı’nın 
öteki uluslardan kendine ait olacak bir 
halk çıkarmak amacıyla onlara ilk kez nasıl 
yaklaştığını anlatmıştır.

15 Peygamberlerin sözleri de bunu 
doğrulamaktadır. Yazılmış olduğu gibi: 
‘Bundan sonra ben geri dönüp, Davut’un 
yıkık konutunu yeniden kuracağım. Onun 
yıkıntılarını yeniden kurup Onu tekrar 
ayağa kaldıracağım.

17 Öyle ki, geriye kalan insanlar, Bana ait olan 
bütün uluslar Rab’bi arasınlar. Bunları ta 
başlangıçtan bildiren Rab, İşte böyle diyor.’

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #4; Yeşaya 11:14; Yeşaya 14:1,2; Ovadya 
1:8.
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H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

OVADYA 1:17 “Ama kurtulanlar Siyon 
Dağı’nda toplanacak Ve orası kutsal 
olacak. Yakup soyu da mirasına 
kavuşacak.

18 Yakup soyu ateş, Yusuf soyu alev, Esav 
soyu anız olacak. Onları yakıp yok 
edecekler. Esav soyundan kurtulan 
olmayacak.” RAB böyle diyor.

19 Yahudalılar’dan Negev halkı Esav’ın 
dağlarını; Şefela halkı Filist bölgesini; 
Yahudalılar’ın tümü Efrayim ve Samiriye 
topraklarını; Benyaminliler Gilat’ı mülk 
edinecekler.

20 Kenan’dan sürülmüş olan Israilli 
savaşçılar Sarefat’a kadar uzanan 
toprakları, Sefarat’taki Yeruşalimli 
sürgünler de Negev’deki kentleri mülk 
edinecekler.

21 Halkı kurtaranlar Esav’ın dağlarını 
yönetimleri altına almak için Siyon 
Dağı’na çıkacaklar ve egemenlik 
RAB’bin olacak.

MEZMURLAR 2:6 Ve, “Ben kralımı 
Kutsal dağım Siyon’a oturttum” diyor.

MEZMURLAR 102:15 Uluslar RAB’bin 
adından, Yeryüzü kralları görkeminden 
korkacak.

YEŞAYA 24:23 Ayın yüzü kızaracak, güneş 
utanacak. Çünkü Her Şeye Egemen RAB 
Siyon Dağı’nda, Yeruşalim’de krallık edecek. 
Halkın ileri gelenleri O’nun yüceliğini 
görecek.

LUKA 1:32 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.”

IBRANILERE 12:22 Oysa sizler Siyon* 
Dağı’na, yaşayan Tanrı’nın kenti olan göksel 
Yeruşalim’e, bir bayram şenliği içindeki 
onbinlerce meleğe, adları göklerde yazılmış 
ilk doğanların topluluğuna yaklaştınız. 
Herkesin yargıcı olan Tanrı’ya, yetkinliğe 
erdirilmiş doğru kişilerin ruhlarına, yeni 
antlaşmanın aracısı olan İsa’ya ve Habil’in 
kanından daha üstün bir anlam taşıyan 
serpmelik kana yaklaştınız.

VAHIY 11:15 Yedinci melek borazanını 
çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu: 
“Dünyanın egemenliği Rabbimiz’in 
ve Mesihi’nin oldu. O sonsuzlara dek 
egemenlik sürecek.”

VAHIY 14:1 Sonra Kuzu’nun Siyon* 
Dağı’nda durduğunu gördüm. O’nunla 
birlikte 144 000 kişi vardı. Alınlarında 
kendisinin ve Babası’nın adları yazılıydı.

VAHIY 21:27 Oraya murdar* hiçbir şey, 
iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse asla 
girmeyecek; yalnız adları Kuzu’nun yaşam 
kitabında yazılı olanlar girecek.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #4; #5.
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G01 Sự phục sinh của Chúa Cứu Thế được tiên 
đoán.

YUNUS 1:17 Bu arada RAB Yunus’u 
yutacak büyük bir balık sağladı. Yunus 
üç gün üç gece bu balığın karnında 
kaldı.

YUNUS 2:2 “Ya RAB, sıkıntı içinde 
sana yakardım, Yanıtladın beni. Yardım 
istedim ölüler diyarının bağrından, 
Kulak verdin sesime.

3 Beni engine, denizin ta dibine fırlattın. 
Sular sardı çevremi. Azgın dalgalar geçti 
üzerimden.

4 ‘Huzurundan kovuldum’ dedim, ‘Yine 
de göreceğim kutsal tapınağını.’

5 Sular boğacak kadar kuşattı beni, 
Çevremi enginler sardı, Yosunlar dolaştı 
başıma.

6 Dağların köklerine kadar battım, Dünya 
sonsuza dek sürgülendi arkamdan; 
Ama, ya RAB, Tanrım, Canımı sen 
kurtardın çukurdan.

7 Soluğum tükenince seni andım, ya RAB, 
Duam sana, kutsal tapınağına erişti.

MATTA 12:39 İsa onlara şu karşılığı verdi: 
“Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor! 
Ama ona Peygamber Yunus’un belirtisinden 
başka bir belirti gösterilmeyecektir.

40 Yunus, nasıl üç gün üç gece o koca balığın 
karnında kaldıysa, İnsanoğlu* da üç gün üç 
gece yerin bağrında kalacaktır.

41 Ninova halkı, yargı günü bu kuşakla birlikte 
kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü 
Ninovalılar, Yunus’un çağrısı üzerine tövbe 
ettiler. Bakın, Yunus’tan daha üstün olan 
buradadır.

MATTA 16:4 Kötü ve vefasız kuşak 
bir belirti istiyor! Ama ona Yunus’un 
belirtisinden başka bir belirti 
gösterilmeyecek.” Sonra İsa onları bırakıp 
gitti.

Ayrıca bkz: Yaratılış 22:4; 2. Krallar 20:8; Mezmurlar 27:13; 
Mezmurlar 42:6; Mezmurlar 66:11,12; Mezmurlar 68:20; 

Mezmurlar 69:1,2.
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B06 Chúa Cứu Thế là Người Con Chiên tốt.
B16 Sức mạnh và năng lượng của Chúa Cứu 

Thế.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

MIKA 2:12 “Ey Yakupoğulları, Elbette 
hepinizi bir araya getireceğim. Israil’in 
geride kalanlarını elbette toplayacağım. 
Ağıldaki davar gibi, Otlaktaki sürü 
gibi bir araya getireceğim sizleri. 
Topraklarınız insanlarla dolacak.”

13 Tanrı yolu açıp halkın önünden gidecek. 
Kent kapılarını kırıp dışarı çıkacaklar. 
Kralları olan RAB önlerinden gidecek. 
Önderlerin ve Peygamberlerin Suçu

YEŞAYA 42:13 Yiğit gibi çıkagelecek RAB, 
Savaşçı gibi gayrete gelecek. Bağırıp savaş 
çığlığı atacak, Düşmanlarına üstünlüğünü 
gösterecek.

YEŞAYA 55:4 Bakın, onu halklara tanık, 
Önder ve komutan yaptım.

1 KORINTOSLULARA 15:25 Çünkü 
Tanrı bütün düşmanlarını ayakları altına 
serinceye dek O’nun egemenlik sürmesi 
gerekir.

IBRANILERE 2:9 Ama meleklerden 
biraz aşağı kılınmış olan İsa’yı, Tanrı’nın 
lütfuyla herkes için ölümü tatsın diye 
çektiği ölüm acısı sonucunda yücelik ve 
onur tacı giydirilmiş olarak görüyoruz.

10 Birçok oğulu yüceliğe eriştirirken onların 
kurtuluş öncüsünü acılarla yetkinliğe 
erdirmesi, her şeyi kendisi için ve kendi 
aracılığıyla var eden Tanrı’ya uygun 

düşüyordu.

IBRANILERE 2:14 Bu çocuklar etten 
ve kandan oldukları için İsa, ölüm gücüne 
sahip olanı, yani İblis’i, ölüm aracılığıyla 
etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan 
yapısını aldı.

15 Bunu, ölüm korkusu yüzünden yaşamları 
boyunca köle olanların hepsini özgür 
kılmak için yaptı.

IBRANILERE 6:20 Melkisedek düzeni 
uyarınca sonsuza dek başkâhin olan İsa 
oraya uğrumuza öncü olarak girdi.

VAHIY 6:2 Bakınca beyaz bir at 
gördüm. Binicisinin yayı vardı. Kendisine 
bir taç verildi ve galip gelen biri olarak zafer 
kazanmaya çıktı.

VAHIY 7:17 Çünkü tahtın ortasında olan 
Kuzu onları güdecek Ve yaşam sularının 
pınarlarına götürecek. Tanrı gözlerinden 
bütün yaşları silecek.”

VAHIY 17:14 Kuzu’ya karşı savaşacaklar, 
ama Kuzu onları yenecek. Çünkü Kuzu, 
rablerin Rabbi, kralların Kralı’dır. O’nunla 
birlikte olanlar, çağrılmış, seçilmiş ve O’na 
sadık kalmış olanlardır.”

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #4; #5; Yuhanna 10:27-30; Vahiy 19:13-17.
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E10 Chúa Cứu Thế cũng sẽ là Chúa Cứu Thế của 
các Dân tộc ngoài Do Thái.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

MIKA 4:1 RAB’bin Tapınağı’nın 
kurulduğu dağ, Son günlerde dağların 
en yücesi, Tepelerin en yükseği olacak. 
Oraya akın edecek halklar.

2 Birçok ulus gelecek, “Haydi, RAB’bin 
Dağı’na, Yakup’un Tanrısı’nın 
Tapınağı’na çıkalım” diyecekler, “O 
bize kendi yolunu öğretsin, Biz de 
O’nun yolundan gidelim. Çünkü yasa 
Siyon’dan, RAB’bin sözü Yeruşalim’den 
çıkacak.”

3 RAB halklar arasında yargıçlık 
edecek, Uzaklardaki güçlü ulusların 
anlaşmazlıklarını çözecek. Insanlar 
kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, 
Mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. 
Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, Savaş 
eğitimi yapmayacaklar artık.

4 Herkes kendi asmasının, incir ağacının 
altında oturacak. Kimse kimseyi 
korkutmayacak. Bunu söyleyen, Her 
Şeye Egemen RAB’dir.

7 “Düşkünü yaşatacak, Uzaklara 
sürülenleri güçlü bir ulus yapacağım. 
Onları Siyon Dağı’nda bugünden 
sonsuza dek ben yöneteceğim.”

YEŞAYA 2:2 RAB’bin Tapınağı’nın 
kurulduğu dağ, Son günlerde dağların en 
yücesi, Tepelerin en yükseği olacak. Oraya 
akın edecek ulusların hepsi.

3 Birçok halk gelecek, “Haydi, RAB’bin 
Dağı’na, Yakup’un Tanrısı’nın Tapınağı’na 

çıkalım” diyecekler, “O bize kendi yolunu 
öğretsin, Biz de O’nun yolundan gidelim.” 
Çünkü yasa Siyon’dan, RAB’bin sözü 
Yeruşalim’den çıkacak.

4 RAB uluslar arasında yargıçlık edecek, 
Birçok halkın arasındaki anlaşmazlıkları 
çözecek. İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp 
saban demiri, Mızraklarını bağcı bıçağı 
yapacaklar. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, 
Savaş eğitimi yapmayacaklar artık.

5 Ey Yakup soyu, gelin RAB’bin ışığında 
yürüyelim.

LUKA 1:33 O da sonsuza dek Yakup’un 
soyu üzerinde egemenlik sürecek, 
egemenliğinin sonu gelmeyecektir.”

RESULLERIN 17:31 Çünkü 
dünyayı, atadığı Kişi aracılığıyla adaletle 
yargılayacağı günü saptamıştır. Bu Kişi’yi 
ölümden diriltmekle bunun güvencesini 
herkese vermiştir.”

ROMALILARA 11:5 Aynı şekilde, 
şimdiki dönemde de Tanrı’nın lütfuyla 
seçilmiş küçük bir topluluk vardır.

6 Eğer bu, lütufla olmuşsa, iyi işlerle olmamış 
demektir. Yoksa lütuf artık lütuf olmaktan 
çıkar!

ROMALILARA 11:25 Kardeşler, 
bilgiçliğe kapılmamanız için şu sırdan 
habersiz kalmanızı istemem: İsrailliler’den 
bir bölümünün yüreği, öteki uluslardan 
kurtulacakların sayısı tamamlanıncaya dek 
duyarsız kalacaktır.

26 Sonunda bütün İsrail kurtulacaktır. 
Yazılmış olduğu gibi: “Kurtarıcı Siyon’dan* 
gelecek, Yakup’un soyundan tanrısızlığı 
uzaklaştıracak.
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27 Onların günahlarını kaldıracağım zaman 
Kendileriyle yapacağım antlaşma budur.”

VAHIY 11:15 Yedinci melek borazanını 
çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu: 
“Dünyanın egemenliği Rabbimiz’in 
ve Mesihi’nin oldu. O sonsuzlara dek 
egemenlik sürecek.”

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #4; #5; Matta 25:31,32; Yuhanna 5:22-29; 
Resullerin 4:32-35.

F13 Chi tiết về sự chịu khổ của Chúa Cứu Thế.

MIKA 5:1 Ey ordular kenti, şimdi 
ordularını topla. Çevremizi sardılar, 
İsrail’i yönetenin yanağına değnekle 
vuracaklar.

MATTA 26:67 Bunun üzerine İsa’nın 
yüzüne tükürüp O’nu yumrukladılar. 
Bazıları da O’nu tokatlayıp, “Ey Mesih, 
peygamberliğini göster bakalım, sana vuran 
kim?” dediler.

Ayrıca bkz: Yeşaya 33:22; Ağıtlar 3:30; Matta 27:30; Yuhanna 
18:22; Yuhanna 19:3.

A04 Chúa Cứu Thế tồn tại từ cõi đời đời.
C03 Nơi Chúa Cứu Thế ra đời.

MIKA 5:2 Ama sen, ey Beytlehem 
Efrata, Yahuda boyları arasında 
önemsiz olduğun halde, Israil’i benim 
adıma yönetecek olan senden çıkacak. 
Onun kökeni öncesizliğe, zamanın 
başlangıcına dayanır.

MATTA 2:4 Bütün başkâhinleri ve 
halkın din bilginlerini* toplayarak onlara 
Mesih’in nerede doğacağını sordu.

5 “Yahudiye’nin Beytlehem Kenti’nde” 
dediler. “Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle 
yazılmıştır:

6 ‘Ey sen, Yahuda’daki Beytlehem, Yahuda 
önderleri arasında hiç de en önemsizi 
değilsin! Çünkü halkım İsrail’i güdecek 
önder Senden çıkacak.’”

LUKA 1:31 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.”

LUKA 2:4 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.

YUHANNA 1:1 Başlangıçta Söz vardı. Söz 
Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı.

YUHANNA 7:41 Bazıları da, “Bu Mesih’tir” 
diyorlardı. Başkaları ise, “Olamaz! Mesih 
Celile’den mi gelecek?” dediler.

42 “Kutsal Yazı’da, ‘Mesih, Davut’un soyundan, 
Davut’un yaşadığı Beytlehem Kenti’nden 
gelecek’ denmemiş midir?”
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1 PETRUS’UN 1:20 Dünyanın 
kuruluşundan önce bilinen Mesih, çağların 
sonunda sizin yararınıza ortaya çıktı.

21 O’nu ölümden diriltip yücelten Tanrı’ya 
O’nun aracılığıyla iman ediyorsunuz. 
Böylece imanınız ve umudunuz Tanrı’dadır.

Ayrıca bkz: Rut 4:11; 1. Tarihler 4:4; Mezmurlar 102:25-27; 
Mezmurlar 132:6; Süleyman’ın Özdeyişleri 8:22-25,27-31; 
Yeşaya 9:6,7; Yeşaya 11:1; Yeşaya 53:2; Hezekiel 17:22-24; 

Hezekiel 34:23,24; Hezekiel 37:22-25; Amos 9:11; Zekeriya 9:9; 
Luka 23:38; Yuhanna 1:1-3; Yuhanna 19:14-22; İbranilere 13:8; 

Yuhanna 1:1; Vahiy 1:11,12,14-18; Vahiy 19:16; Vahiy 21:6.

B12 Sự hoàn hảo của Chúa Cứu Thế.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

MIKA 5:3 Bu yüzden onu doğuracak 
olan kadın doğurana dek RAB 
Israilliler’i düşmanlarına teslim edecek. 
Sonra öbür soydaşları Israilliler’e 
katılacak.

4 O gelince, halkını RAB’den aldığı 
güçle Tanrısı RAB’bin görkemli adına 
yönetecek. Halk güvenlik içinde 
yaşayacak. Çünkü bütün dünya onun 
büyüklüğünü kabul edecek.

MATTA 1:21 Meryem bir oğul doğuracak. 
Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını 
günahlarından O kurtaracak.”

LUKA 1:32 O büyük olacak, kendisine 
‘Yüceler Yücesi’nin Oğlu’ denecek. Rab 
Tanrı O’na, atası Davut’un tahtını verecek.

YUHANNA 10:16 Bu ağıldan olmayan başka 
koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. 
Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek 
çoban olacak.

YUHANNA 10:27 Koyunlarım sesimi işitir. 
Ben onları tanırım, onlar da beni izler.

28 Onlara sonsuz yaşam veririm; asla 
mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse 
elimden kapamaz.

29 Onları bana veren Babam her şeyden 
üstündür. Onları Baba’nın elinden kapmaya 
kimsenin gücü yetmez.

VAHIY 11:15 Yedinci melek borazanını 
çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu: 
“Dünyanın egemenliği Rabbimiz’in 
ve Mesihi’nin oldu. O sonsuzlara dek 
egemenlik sürecek.”

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; Matta 25:31; Yuhanna 14:9-11; 2 
Korintoslulara 6:16; Vahiy 1:12,14-18; Vahiy 12:1,2.

B04 Các Thuộc tính thần thánh của Chúa Cứu 
Thế.

E24 Chúa Cứu Thế sẽ mang lại hòa bình.

MIKA 5:5 Halkına esenlik 
getirecek. Kurtuluş ve Yıkım Asurlular 
ülkemize saldırıp Kalelerimizi ele 
geçirince, Onlara karşı çok sayıda önder 
çıkaracağız.

YUHANNA 14:27 Size esenlik bırakıyorum, 
size kendi esenliğimi veriyorum. Ben 
size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. 
Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.

ROMALILARA 16:20 Esenlik veren Tanrı 
çok geçmeden Şeytan’ı ayaklarınızın altında 
ezecektir. Rabbimiz İsa’nın lütfu sizinle 
birlikte olsun.
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EFESLILERE 2:14 Çünkü Mesih’in 
kendisi barışımızdır. Kutsal Yasa’yı*, 
buyrukları ve kurallarıyla birlikte etkisiz 
kılarak iki topluluğu birleştirdi, aradaki 
engel duvarını, yani düşmanlığı kendi 
bedeninde yıktı. Amacı bu iki topluluktan 
kendisinde yeni bir insan yaratarak esenliği 
sağlamak, düşmanlığı çarmıhta öldürmek 
ve çarmıh aracılığıyla bir bedende iki 
topluluğu Tanrı’yla barıştırmaktı.

KOLOSELILERE 1:20 Mesih’in çarmıhta 
akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış 
olarak yerdeki ve gökteki her şeyi O’nun 
aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı 
oldu.

IBRANILERE 13:20 Esenlik veren 
Tanrı, koyunların büyük Çobanı’nı, 
Rabbimiz İsa’yı sonsuza dek sürecek 
antlaşmanın kanıyla ölümden diriltti.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 72:7; Yeşaya 9:6,7; Luka 2:13; Yuhanna 
14:27; Yuhanna 16:33; Romalılara 3:17; 2 Korintoslulara 

13:11; Efeslilere 2:14,17; Filipililere 4:9; 1 Selaniklilere 5:23; 2 
Selaniklilere 3:16; İbranilere 7:2.

E21 Chúa Cứu Thế sẽ tha thứ cho tội lỗi.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

MIKA 7:15 Bizi Mısır’dan çıkardığın 
günlerdeki gibi, Harikalar yarat halkın 
için.

16 Uluslar bunu görünce Yaptıkları bunca 
zorbalıktan utanacaklar. Elleriyle 
ağızlarını kapayacak, kulaklarını 
tıkayacaklar.

17 Yılanlar gibi, sürüngenler* gibi toprak 

yalayacak, Titreyerek sığınaklarından 
çıkacaklar. Ey Tanrımız RAB, dehşet 
içinde sana dönecek Ve senden 
korkacaklar.

18 Senin gibi suçları silen, Kendi 
halkından geride kalanların isyanlarını 
bağışlayan başka tanrı var mı? Sonsuza 
dek öfkeli kalmazsın, Çünkü sadık 
olmaktan hoşlanırsın.

19 Bize yine acıyacaksın, Çiğneyeceksin 
suçlarımızı ayak altında. Bütün 
günahlarımızı denizin dibine atacaksın.

20 Geçmişte atalarımıza ant içtiğin gibi, 
Yakup’un ve Ibrahim’in torunları olan 
bizlere de verdiğin sözü tutacak ve sadık 
kalacaksın.

2. TARIHLER 7:14 adımla çağrılan 
halkım alçakgönüllülüğü takınır, bana 
yönelip dua eder, kötü yollarından 
dönerse, gökten onları duyacağım, 
günahlarını bağışlayıp ülkelerini sağlığa 
kavuşturacağım.

YEŞAYA 55:7 Kötü kişi yolunu, Fesatçı 
düşüncelerini bıraksın; RAB’be dönsün, 
merhamet bulur, Tanrımız’a dönsün, bol 
bol bağışlanır.

AĞITLAR 3:32 Dert verse de, Büyük 
sevgisinden ötürü yine merhamet eder;

HOŞEA 3:5 Sonra dönüp Tanrıları 
RAB’bi, kralları Davut’u arayacaklar. 
Son günlerde korkarak RAB’be ve O’nun 
iyiliğine yönelecekler.

ZEKERIYA 10:6 “Yahuda halkını 
güçlendireceğim, Yusuf soyunu kurtarıp 
Sürgünden geri getireceğim. Çünkü onlara 
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acıyorum. Sanki onları reddetmemişim 
gibi olacaklar. Çünkü ben onların Tanrısı 
RAB’bim ve onları yanıtlayacağım.

MATTA 18:21 Bunun üzerine Petrus İsa’ya 
gelip, “Ya Rab” dedi, “Kardeşim bana karşı 
kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım? 
Yedi kez mi?”

22 İsa, “Yedi kez değil” dedi. “Yetmiş kere yedi 
kez derim sana.

LUKA 7:49 İsa’yla birlikte sofrada 
oturanlar kendi aralarında, “Kim bu 
adam? Günahları bile bağışlıyor!” şeklinde 
konuşmaya başladılar.

IBRANILERE 10:16 “Rab, ‘O günlerden 
sonra Onlarla yapacağım antlaşma 
şudur: Yasalarımı yüreklerine koyacağım, 
Zihinlerine yazacağım’ diyor.”

17 Sonra şunu ekliyor: “Onların günahlarını ve 
suçlarını artık anmayacağım.”

1 PETRUS’UN 2:10 Bir zamanlar halk 
değildiniz, ama şimdi Tanrı’nın halkısınız. 
Bir zamanlar merhamete erişmemiştiniz, 
şimdiyse merhamete eriştiniz.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #5; Mezmurlar 103:3.
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C01 Sự ra đời của Chúa Cứu Thế được tiên tri.
H01 Sự trở lại của Chúa Cứu Thế được tiên 

đoán.

HABAKKUK 2:3 Bu olayların zamanı 
gelmedi henüz. Sonun belirtileridir 
bunlar ve yalan değildir. Gecikiyormuş 
gibi görünse de bekle olacakları, 
Kesinlikle olacak, gecikmeyecek.

MEZMURLAR 130:5 RAB’bi 
gözlüyorum, Canım RAB’bi gözlüyor, Umut 
bağlıyorum O’nun sözüne.

6 Sabahı gözleyenlerden, Evet, sabahı 
gözleyenlerden daha çok, Canım Rab’bi 
gözlüyor.

YEŞAYA 8:17 Kendini Yakup’un soyundan 
gizleyen RAB’bi özlemle bekliyorum, 
umudum O’nda.

YEŞAYA 46:13 Zaferim yaklaştı, uzak değil; 
Kurtarışım gecikmeyecek. Güzelliğim olan 
İsrail için Siyon’u kurtaracağım.”

LUKA 18:7 Tanrı da, gece gündüz 
kendisine yakaran seçilmişlerinin hakkını 
almayacak mı? Onları çok bekletecek mi?

8 Size şunu söyleyeyim, onların hakkını tez 
alacaktır. Ama İnsanoğlu* geldiği zaman 
acaba yeryüzünde iman bulacak mı?”

IBRANILERE 10:37 Artık, “Gelecek 
olan pek yakında gelecek Ve gecikmeyecek.

2 PETRUS’UN 3:9 Bazılarının 
düşündüğü gibi Rab vaadini yerine 
getirmekte gecikmez; ama size karşı 
sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını 
istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 27:14; Yeşaya 30:18; Ağıtlar 3:25,26; 
Mika 7:7; Luka 2:25; 2 Selaniklilere 2:6-8; Yakub’un 5:7,8.

E25 húa Cứu Thế sẽ được tin tưởng và ca ngợi.

HABAKKUK 2:4 Bakın şu övüngen kişiye, 
niyeti iyi değildir. Ama doğru kişi 
sadakatiyle yaşayacaktır.

ROMALILARA 1:17 Tanrı’nın insanı 
akladığı, Müjde’de açıklanır. Aklanma yalnız 
imanla olur. Yazılmış olduğu gibi, “İmanla 
aklanan yaşayacaktır.”

GALATYALILARA 2:16 Yine de insanın 
Kutsal Yasa’nın* gereklerini yaparak 
değil, İsa Mesih’e iman ederek aklandığını 
biliyoruz. Bunun için biz de Yasa’nın 
gereklerini yaparak değil, Mesih’e iman 
ederek aklanalım diye Mesih İsa’ya iman 
ettik. Çünkü hiç kimse Yasa’nın gereklerini 
yaparak aklanmaz.

GALATYALILARA 3:11 Tanrı katında 
hiç kimsenin Yasa’yla aklanmadığı açıktır. 
Çünkü “İmanla aklanan yaşayacaktır.”

12 Yasa imana dayalı değildir. Tersine, 
“Yasa’nın gereklerini yapan, onlar sayesinde 
yaşayacaktır.”

IBRANILERE 10:38 Doğru adamım, 
imanla yaşayacaktır. Ama geri çekilirse, 
ondan hoşnut olmayacağım.”

Ayrıca bkz: Yeşaya 53:11; Yeremya 23:5; Matta 27:19; Resullerin 
3:14; Resullerin 22:14; Yuhanna 2:1; Yuhanna 5:10-12.

HABAKKUK



356

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

HABAKKUK 2:14 Çünkü sular 
denizi nasıl dolduruyorsa, Dünya da 
RAB’bin yüceliğinin bilgisiyle dolacak.

YEŞAYA 11:9 Kutsal dağımın hiçbir 
yerinde Kimse zarar vermeyecek, yok 
etmeyecek. Çünkü sular denizi nasıl 
dolduruyorsa, Dünya da RAB’bin bilgisiyle 
dolacak. Sürgünler Geri Dönecek

VAHIY 11:15 Yedinci melek borazanını 
çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu: 
“Dünyanın egemenliği Rabbimiz’in 
ve Mesihi’nin oldu. O sonsuzlara dek 
egemenlik sürecek.”

VAHIY 15:3 Tanrı kulu Musa’nın ve 
Kuzu’nun ezgisini söylüyorlardı: “Her Şeye 
Gücü Yeten Rab Tanrı, Senin işlerin büyük 
ve şaşılası işlerdir. Ey ulusların kralı, Senin 
yolların doğru ve adildir. Ya Rab, senden 
kim korkmaz, Adını kim yüceltmez? Çünkü 
kutsal olan yalnız sensin. Bütün uluslar 
gelip sana tapınacaklar. Çünkü adil işlerin 
açıkça görüldü.”

Ayrıca bkz: #1; Mezmurlar 67:1-7; Mezmurlar 72:19; 
Mezmurlar 86:9; Mezmurlar 98:1-8; Yeşaya 6:3.
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D05 Chúa Cứu Thế sẽ là Đấng Cứu Chuộc.
E18 Chúa Cha sẽ ngụ trong con dân của Ngài.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

SEFANYA 3:9 O zaman, birlikte bana 
yakarmaları, Omuz omuza bana hizmet 
etmeleri için, Halkların dudaklarını 
pak kılacağım.

SEFANYA 3:10-11
SEFANYA 3:12 Orada sadece benim 

adıma sığınan uysal ve alçakgönüllüleri 
bırakacağım.

13 Israilliler’den geride kalanlar haksızlık 
etmeyecek, Yalan söylemeyecek, 
Kimseyi aldatmayacak, Tok karna 
yatacaklar ve onları korkutan 
olmayacak.”

14 Ey Siyon kızı*, ezgiler söyle! Ey Israil, 
haykır! Yürekten sevin, sevinçle coş, Ey 
Yeruşalim kızı*!

15 RAB senin cezanı kaldırdı, Kovdu 
düşmanlarını. Israil’in Kralı RAB 
seninle. Korkma artık kötülükten.

16 O gün Yeruşalim’e denecek ki, “Korkma, 
ey Siyon, gevşemesin ellerin.

17 Tanrın RAB, o güçlü Kurtarıcı seninle. 
Alabildiğine sevinecek senin için, 
Sevgisiyle seni yenileyecek, ezgilerle 
coşacak.”

SEFANYA 3:18-19

SEFANYA 3:18 RAB, “Bayramlar için 
çektiğiniz özlemleri sona erdireceğim” 
diyor, “Bunlar sizin için ağırlık ve utançtır. 
Sizi ezenlerin tümünü cezalandıracağım 
o gün. Düşkünleri kurtaracak, sürgünleri 
toplayacağım. Utanç içinde kaldıkları bütün 
ülkelerde Onları yüceltip onurlandıracağım. 

O zaman sizi toplayıp yurdunuza geri 
getireceğim. Göreceksiniz, sizi yeniden 
bayındır kılacak, Dünyanın bütün halkları 
arasında yüceltip onurlandıracağım.”

HEZEKIEL 37:24 “’Kulum Davut onların 
kralı olacak, hepsinin tek çobanı olacak. 
Buyruklarımı izleyecek, kurallarıma uyacak, 
onları uygulayacaklar.

25 Kulum Yakup’a verdiğim, atalarınızın 
yaşadığı ülkeye yerleşecekler. Kendileri, 
çocukları, çocuklarının çocukları sonsuza 
dek orada yaşayacaklar. Kulum Davut da 
sonsuza dek onların önderi olacak.

MATTA 21:9 Önden giden ve arkadan 
gelen kalabalıklar şöyle bağırıyorlardı: 
“Davut Oğlu’na hozana*! Rab’bin adıyla 
gelene övgüler olsun, En yücelerde hozana!”

MATTA 26:60 Ortaya birçok yalancı tanık 
çıktığı halde, aradıklarını bulamadılar. 
Sonunda ortaya çıkan iki kişi şöyle dedi: “Bu 
adam, ‘Ben Tanrı’nın Tapınağı’nı yıkıp üç 
günde yeniden kurabilirim’ dedi.”

62 Başkâhin ayağa kalkıp İsa’ya, “Hiç yanıt 
vermeyecek misin?” dedi. “Nedir bunların 
sana karşı ettiği bu tanıklıklar?”

63 İsa susmaya devam etti. Başkâhin ise 
O’na, “Yaşayan Tanrı adına ant içmeni 
buyuruyorum, söyle bize, Tanrı’nın Oğlu 
Mesih* sen misin?” dedi.

MATTA 27:12 Başkâhinlerle ileri gelenler 
O’nu suçlayınca hiç karşılık vermedi.

13 Pilatus O’na, “Senin aleyhinde yaptıkları 
bunca tanıklığı duymuyor musun?” dedi.

14 İsa tek konuda bile ona yanıt vermedi. Vali 
buna çok şaştı.

SEFANYA
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LUKA 4:18 “Rab’bin Ruhu üzerimdedir. 
Çünkü O beni yoksullara Müjde’yi 
iletmek için meshetti*. Tutsaklara serbest 
bırakılacaklarını, Körlere gözlerinin 
açılacağını duyurmak için, Ezilenleri 
özgürlüğe kavuşturmak Ve Rab’bin lütuf 
yılını ilan etmek için Beni gönderdi.”

LUKA 24:46 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.

YUHANNA 13:1 Fısıh Bayramı’ndan* 
önceydi. İsa, bu dünyadan ayrılıp Baba’ya 
gideceği saatin geldiğini biliyordu. Dünyada 
kendisine ait olanları hep sevmişti; sonuna 
kadar da sevdi.

YUHANNA 15:11 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.

ROMALILARA 8:37 Ama bizi sevenin 
aracılığıyla bu durumların hepsinde 
galiplerden üstünüz.

VAHIY 15:3 Tanrı kulu Musa’nın ve 
Kuzu’nun ezgisini söylüyorlardı: “Her Şeye 
Gücü Yeten Rab Tanrı, Senin işlerin büyük 
ve şaşılası işlerdir. Ey ulusların kralı, Senin 
yolların doğru ve adildir. Ya Rab, senden 
kim korkmaz, Adını kim yüceltmez? Çünkü 

kutsal olan yalnız sensin. Bütün uluslar 
gelip sana tapınacaklar. Çünkü adil işlerin 
açıkça görüldü.”

VAHIY 19:1 Bundan sonra gökte büyük 
bir kalabalığın sesini andıran yüksek bir ses 
işittim. “Haleluya!” diyorlardı. “Kurtarış, 
yücelik ve güç Tanrımız’a özgüdür.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #4; #5; Yeşaya 62:1-6; Yeşaya 65:19; 
Yeremya 32:41; Matta 28:18,19; Resullerin 6:7; Resullerin 9:15; 

Vahiy 19:7.
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E10 Chúa Cứu Thế cũng sẽ là Chúa Cứu Thế của 
các Dân tộc ngoài Do Thái.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

HAGAY 2:7 Bütün ulusları 
sarsacağım, değerli eşyalarını buraya 
getirecekler. Ben de bu tapınağı 
görkemle dolduracağım.’ Böyle diyor 
Her Şeye Egemen RAB.

8 ‘Gümüş de, altın da benim’ diyor Her 
Şeye Egemen RAB.

9 ‘Yeni tapınağın görkemi, öncekinden 
daha büyük olacak. Buraya esenlik 
vereceğim.’ Böyle diyor Her Şeye 
Egemen RAB.”

10 Darius’un krallığının ikinci yılında, 
dokuzuncu ayın* yirmi dördüncü günü 
RAB, Peygamber Hagay’a seslendi:

YARATILIŞ 49:10 Sahibi gelene 
kadar Krallık asası Yahuda’nın elinden 
çıkmayacak, Yönetim hep onun soyunda 
kalacak, Uluslar onun sözünü dinleyecek.

YUHANNA 1:14 Söz, insan olup aramızda 
yaşadı. O’nun yüceliğini Baba’dan gelen, 
lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un 
yüceliğini gördük.

ROMALILARA 14:17 Çünkü Tanrı’nın 
Egemenliği*, yiyecek içecek sorunu değil, 
doğruluk, esenlik ve Kutsal Ruh’ta sevinçtir.

2 KORINTOSLULARA 3:9 İnsanı 
suçlu çıkaran hizmetin yüceliği varsa, 
aklanmayı sağlayan hizmetin yüceliği çok 
daha aşkındır.

10 Çünkü eskiden yüceltilmiş olanın, şimdi 

yücelikte aşkın olana göre yüceliği yoktur.

VAHIY 21:2 Kutsal kentin, yeni 
Yeruşalim’in gökten, Tanrı’nın yanından 
indiğini gördüm. Güveyi için hazırlanmış 
süslü bir gelin gibiydi.

3 Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle 
dediğini işittim: “İşte, Tanrı’nın konutu 
insanların arasındadır. Tanrı onların 
arasında yaşayacak. Onlar O’nun halkı 
olacaklar, Tanrı’nın kendisi de onların 
arasında bulunacak.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #4; #5; Luka 21:10,11.

C01 Sự ra đời của Chúa Cứu Thế được tiên tri.

HAGAY 2:23 “Her Şeye Egemen RAB ‘O 
gün seni alacağım, ey Şealtiel’in torunu 
kulum Zerubbabil’ diyor, ‘Ve seni 
mühür yüzüğü gibi yapacağım. Çünkü 
ben seni seçtim.’ Böyle diyor Her Şeye 
Egemen RAB.”

LUKA 3:23 İsa görevine başladığı zaman 
otuz yaşlarındaydı. Yusuf’un oğlu olduğu 
sanılıyordu. Yusuf da Eli oğlu,

24 Mattat oğlu, Levi oğlu, Malki oğlu, Yannay 
oğlu, Yusuf oğlu,

25 Mattitya oğlu, Amos oğlu, Nahum oğlu, 
Hesli oğlu, Nagay oğlu,

26 Mahat oğlu, Mattitya oğlu, Şimi oğlu, Yosek 
oğlu, Yoda oğlu,

27 Yohanan oğlu, Reşa oğlu, Zerubbabil oğlu, 
Şealtiel oğlu, Neri oğlu,

HAGAY
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E17 Chúa Cứu Thế sẽ xây dựng một đền thờ 
cho Chúa Cha.

E19 Chúa Cứu Thế sẽ an ủi.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.
      .
ZEKERIYA 1:16 “Onun için RAB, 

‘Yeruşalim’e sevecenlikle döneceğim’ 
diyor, ‘Tapınağım orada yeniden 
kurulacak ve Yeruşalim üzerine ölçü ipi 
çekilecek!’ Böyle diyor Her Şeye Egemen 
RAB.

17 “Şunu da duyur: Her Şeye Egemen 
RAB, ‘Kentlerim yine bollukla dolup 
taşacak’ diyor, ‘Ben RAB, Siyon’u 
yine avutacağım, Yeruşalim’i yine 
seçeceğim.’”

YEŞAYA 40:1 “Avutun halkımı” diyor 
Tanrınız, “Avutun!

2 Yeruşalim halkına dokunaklı sözler 
söyleyin. Angaryanın bittiğini, Suçlarının 
cezasını ödediklerini, Günahlarının cezasını 
RAB’bin elinden İki katıyla aldıklarını ilan 
edin.”

YEŞAYA 40:9 Ey Siyon’a müjde getiren, 
Yüksek dağa çık! Ey Yeruşalim’e müjde 
getiren, Yükselt sesini, bağır, Sesini yükselt, 
korkma. Yahuda kentlerine, “İşte, Tanrınız!” 
de.

YEŞAYA 66:13 Çocuğunu avutan bir anne 
gibi avutacağım sizi, Yeruşalim’de avuntu 
bulacaksınız.

MATTA 9:35 İsa bütün kent ve köyleri 
dolaşarak havralarda öğretiyor, göksel 
egemenliğin Müjdesi’ni duyuruyor, her 

hastalığı, her illeti iyileştiriyordu.

LUKA 4:43 Ama İsa, “Öbür kentlerde 
de Tanrı’nın Egemenliği’yle ilgili Müjde’yi 
yaymam gerek” dedi. “Çünkü bunun için 
gönderildim.”

RESULLERIN 1:8 “Ama Kutsal 
Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. 
Yeruşalim’de, bütün Yahudiye ve 
Samiriye’de ve dünyanın dört bucağında 
benim tanıklarım olacaksınız.”

RESULLERIN 5:16 Yeruşalim’in 
çevresindeki kasabalardan da kalabalıklar 
geliyor, hastaları ve kötü ruhlardan acı 
çekenleri getiriyorlardı. Bunların hepsi 
iyileştirildi.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Chúa Cứu Thế cũng sẽ là Chúa Cứu Thế của 
các Dân tộc ngoài Do Thái.

E18 Chúa Cha sẽ ngụ trong con dân của Ngài.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.
       
ZEKERIYA 2:1-2
ZEKERIYA 2:3 Benimle konuşan melek 

yanımdan ayrılınca başka bir melek onu 
karşılamaya çıktı.

4 Önceki meleğe şöyle dedi: “Koş, o gence 
de ki, içinde barınacak sayısız insan ve 
hayvandan ötürü Yeruşalim sursuz bir 
kent olacak.

5 RAB, ‘Ben kendim onun çevresinde 
ateşten sur ve içindeki görkem 
olacağım’ diyor.”

ZEKERİYA
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ZEKERIYA 2:6-9
ZEKERIYA 2:10 RAB, “Ey Siyon kızı*, 

sevinçle bağır! Çünkü aranızda 
yaşamaya geliyorum” diyor.

11 O gün birçok ulus RAB’be bağlanacak, 
O’nun halkı olacak. O zaman RAB 
aranızda yaşayacak, siz de beni Her 
Şeye Egemen RAB’bin gönderdiğini 
anlayacaksınız.

12 RAB kutsal topraklarda Yahuda’yı 
kendi payı olarak miras edinecek ve 
Yeruşalim’i yine seçecek.

13 Ey insanlar, RAB’bin önünde sessiz 
durun! RAB kutsal konutundan kalkmış 
geliyor!

MEZMURLAR 40:7 O zaman şöyle 
dedim: “İşte geldim; Kutsal Yazı tomarında 
benim için yazılmıştır. Ey Tanrım, senin 
isteğini yapmaktan zevk alırım ben, Yasan 
yüreğimin derinliğindedir.”

LUKA 2:30 Çünkü senin sağladığın, 
Bütün halkların gözü önünde hazırladığın 
kurtuluşu, Ulusları aydınlatıp Halkın İsrail’e 
yücelik kazandıracak ışığı Gözlerimle 
gördüm.”

YUHANNA 8:14 İsa onlara şu karşılığı verdi: 
“Kendim için tanıklık etsem bile tanıklığım 
geçerlidir. Çünkü nereden geldiğimi ve 
nereye gideceğimi biliyorum. Oysa siz 
nereden geldiğimi, nereye gideceğimi 
bilmiyorsunuz.

YUHANNA 8:42 İsa, “Tanrı Babanız olsaydı, 
beni severdiniz” dedi. “Çünkü ben Tanrı’dan 
çıkıp geldim. Kendiliğimden gelmedim, 
beni O gönderdi.

YUHANNA 14:28 Size, ‘Gidiyorum, ama 
yanınıza döneceğim’ dediğimi işittiniz. 
Beni sevseydiniz, Baba’ya gideceğim için 
sevinirdiniz. Çünkü Baba benden üstündür.

RESULLERIN 9:15 Rab ona, “Git!” 
dedi. “Bu adam, benim adımı öteki 
uluslara*, krallara ve İsrailoğulları’na 
duyurmak üzere seçilmiş bir aracımdır.

ROMALILARA 3:29 Yoksa Tanrı yalnız 
Yahudiler’in Tanrısı mı? Öteki ulusların da 
Tanrısı değil mi? Elbet öteki ulusların da 
Tanrısı’dır.

ROMALILARA 11:25 Kardeşler, 
bilgiçliğe kapılmamanız için şu sırdan 
habersiz kalmanızı istemem: İsrailliler’den 
bir bölümünün yüreği, öteki uluslardan 
kurtulacakların sayısı tamamlanıncaya dek 
duyarsız kalacaktır.

ROMALILARA 15:8 Çünkü diyorum 
ki Mesih, Tanrı’nın güvenilir olduğunu 
göstermek için Yahudiler’in hizmetkârı 
oldu. Öyle ki, atalarımıza verilen sözler 
doğrulansın ve öteki uluslar merhameti 
için Tanrı’yı yüceltsin. Yazılmış olduğu 
gibi: “Bunun için uluslar arasında sana 
şükredeceğim, Adını ilahilerle öveceğim.”

10 Yine deniyor ki, “Ey uluslar, O’nun halkıyla 
birlikte sevinin!” Ve, “Ey bütün uluslar, 
Rab’be övgüler sunun! Ey bütün halklar, 
O’nu yüceltin!”

12 Yeşaya da şöyle diyor: “İşay’ın Kökü ortaya 
çıkacak, Uluslara egemen olmak üzere 
yükselecek. Uluslar O’na umut bağlayacak.”

IBRANILERE 9:27 Bir kez ölmek, 
sonra da yargılanmak nasıl insanların 
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kaderiyse, Mesih de birçoklarının 
günahlarını yüklenmek için bir kez kurban 
edildi. İkinci kez, günah yüklenmek için 
değil, kurtuluş getirmek için kendisini 
bekleyenlere görünecektir.

IBRANILERE 10:7 O zaman şöyle 
dedim: ‘Kutsal Yazı tomarında Benim için 
yazıldığı gibi, Senin isteğini yapmak üzere, 
Ey Tanrı, işte geldim.’”

VAHIY 3:11 Tez geliyorum. Tacını kimse 
elinden almasın diye sahip olduğuna sımsıkı 
sarıl.

VAHIY 11:15 Yedinci melek borazanını 
çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu: 
“Dünyanın egemenliği Rabbimiz’in 
ve Mesihi’nin oldu. O sonsuzlara dek 
egemenlik sürecek.”

VAHIY 16:15 “İşte hırsız gibi geliyorum! 
Çıplak dolaşmamak ve utanç içinde 
kalmamak için uyanık durup giysilerini 
üstünde bulundurana ne mutlu!”

VAHIY 22:7 “İşte tez geliyorum! Bu 
kitaptaki peygamberlik sözlerine uyana ne 
mutlu!”

VAHIY 22:12 “İşte tez geliyorum! 
Vereceğim ödüller yanımdadır. Herkese 
yaptığının karşılığını vereceğim.

VAHIY 22:17 Ruh ve Gelin, “Gel!” diyorlar. 
İşiten, “Gel!” desin. Susayan gelsin. Dileyen, 
yaşam suyundan karşılıksız alsın.

VAHIY 22:20 Bunlara tanıklık eden, “Evet, 
tez geliyorum!” diyor. Amin! Gel, ya Rab İsa!

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #4; #5; Yuhanna 17:13; Resullerin 10:45; 
Resullerin 11:1,18; İbranilere 10:9; 1 Petrus’un 5:4.

C01 Sự ra đời của Chúa Cứu Thế được tiên tri.
D05 Chúa Cứu Thế sẽ là Đấng Cứu Chuộc.
D10 Chúa Cứu Thế sẽ là Đấng Đoán Xét.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

ZEKERIYA 3:1 RAB, meleğinin önünde 
duran Başkâhin Yeşu’yu ve onu 
suçlamak için sağında duran Şeytan’ı 
bana gösterdi.

2 RAB’bin meleği Şeytan’a, “RAB seni 
azarlasın, ey Şeytan!” dedi, “Yeruşalim’i 
seçen RAB seni azarlasın! Bu adam 
ateşten çıkarılan yarı yanmış odun 
parçası değil mi?”

3 Yeşu meleğin önünde çok kirli giysiler 
içinde duruyordu.

4 Melek önündeki meleklere, “Üzerinden 
kirli giysileri çıkarın” dedi. Sonra 
Yeşu’ya, “Bak, suçunu kaldırdım. Sana 
bayramlık giysiler giydireceğim” dedi.

5 Ben de Yeşu’nun başına temiz bir sarık 
sarmalarını söyledim. Başına temiz 
bir sarık sarıp onu giydirdiler. RAB’bin 
meleği de onun yanında duruyordu.

ZEKERIYA 3:6-7
ZEKERIYA 3:8 “’Ey Başkâhin Yeşu, sen 

ve önünde oturan kâhin* arkadaşların, 
dinleyin! Çünkü onlar gelecek olayların 
önbelirtisidir. Dal adındaki kulumu 
ortaya çıkarıyorum.

9 Yeşu’nun önüne koyduğum taşa bakın! 
O tek taşın yedi gözü var; onun üzerine 
bir yazıt oyacağım’ diyor Her Şeye 
Egemen RAB, ‘Bir günde bu ülkenin 
günahını kaldıracağım.
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10 O gün her biriniz komşusunu 
asmasının, incir ağacının altında 
oturmaya çağıracak.’ Böyle diyor Her 
Şeye Egemen RAB.”

MATTA 22:11 “Kral konukları görmeye 
geldiğinde, orada düğün giysisi giymemiş 
bir adam gördü.

12 Ona, ‘Arkadaş, düğün giysisi giymeden 
buraya nasıl girdin?’ diye sorunca, adamın 
dili tutuldu.

LUKA 1:32 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.”

ROMALILARA 16:20 Esenlik veren Tanrı 
çok geçmeden Şeytan’ı ayaklarınızın altında 
ezecektir. Rabbimiz İsa’nın lütfu sizinle 
birlikte olsun.

EFESLILERE 6:11 İblis’in hilelerine 
karşı durabilmek için Tanrı’nın sağladığı 
bütün silahları kuşanın.

12 Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, 
yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık 
dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel 
yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır.

13 Bu nedenle, kötü günde dayanabilmek, 
gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde 
durabilmek için Tanrı’nın bütün silahlarını 
kuşanın.

1 YUHANNA’NIN 3:8 Günah işleyen, 
İblis’tendir. Çünkü İblis başlangıçtan beri 
günah işlemektedir. Tanrı’nın Oğlu, İblis’in 
yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı.

VAHIY 4:4 Tahtın çevresinde yirmi dört 
ayrı taht vardı. Bu tahtlara başlarında altın 
taçlar olan, beyaz giysilere bürünmüş yirmi 
dört ihtiyar oturmuştu.

VAHIY 4:9 Yaratıklar tahtta oturanı, 
sonsuzluklar boyunca yaşayanı yüceltip ona 
saygı ve şükran sundukça, yirmi dört ihtiyar 
tahtta oturanın, sonsuzluklar boyunca 
yaşayanın önünde yere kapanarak O’na 
tapınıyorlar. Taçlarını tahtın önüne koyarak 
şöyle diyorlar: “Rabbimiz ve Tanrımız! 
Yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın. 
Çünkü her şeyi sen yarattın; Hepsi senin 
isteğinle yaratılıp var oldu.”

VAHIY 7:9 Bundan sonra gördüm ki, 
her ulustan, her oymaktan, her halktan, 
her dilden oluşan, kimsenin sayamayacağı 
kadar büyük bir kalabalık tahtın ve 
Kuzu’nun önünde duruyordu. Hepsi de 
birer beyaz kaftan giymişti, ellerinde hurma 
dalları vardı.

10 Yüksek sesle bağırıyorlardı: “Kurtarış, tahtta 
oturan Tanrımız’a Ve Kuzu’ya özgüdür!”

11 Bütün melekler tahtın, ihtiyarların ve dört 
yaratığın çevresinde duruyordu. Tahtın 
önünde yüzüstü yere kapanıp Tanrı’ya 
tapınarak şöyle diyorlardı:

12 “Amin! Övgü, yücelik, bilgelik, Şükran, 
saygı, güç, kudret, Sonsuzlara dek 
Tanrımız’ın olsun! Amin!”

13 Bu sırada ihtiyarlardan biri bana sordu: 
“Beyaz kaftan giymiş olan bu kişiler kim, 
nereden geldiler?”

14 “Sen bunu biliyorsun, efendim” dedim. 
Bana dedi ki, “Bunlar o büyük sıkıntıdan 
geçip gelenlerdir. Kaftanlarını Kuzu’nun 
kanıyla yıkamış, bembeyaz etmişlerdir.
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VAHIY 19:8 Giymesi için ona temiz ve 
parlak İnce keten giysiler verildi.” İnce keten 
kutsalların adil işlerini simgeler.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #4; #5; Yeşaya 6:2,3; Yeşaya 64:6; 
Zekeriya 6:11-13.

D03 Chức phận của Chúa Cứu Thế như là Linh 
mục.

E17 Chúa Cứu Thế sẽ xây dựng một đền thờ 
cho Chúa Cha.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
  
ZEKERIYA 6:12 Ona Her Şeye Egemen 

RAB şöyle diyor de: ‘İşte Dal adındaki 
adam! Bulunduğu yerde filizlenecek ve 
RAB’bin Tapınağı’nı kuracak.

13 Evet, RAB’bin Tapınağı’nı kuracak olan 
odur. Görkemle kuşanacak, tahtında 
oturup egemenlik sürecek. Tahtında 
oturan kâhin olacak. İkisi arasında tam 
bir uyum olacak.’

15 Uzaktakiler de gelip RAB’bin 
Tapınağı’nın yapımında çalışacak. 
Böylece beni size Her Şeye 
Egemen RAB’bin gönderdiğini 
anlayacaksınız. Tanrınız RAB’bin 
sözüne özenle uyarsanız bütün bunlar 
gerçekleşecektir.”

MATTA 12:6 Size şunu söyleyeyim, 
burada tapınaktan daha üstün bir şey var.

MATTA 26:60 Ortaya birçok yalancı tanık 
çıktığı halde, aradıklarını bulamadılar. 
Sonunda ortaya çıkan iki kişi şöyle dedi: “Bu 
adam, ‘Ben Tanrı’nın Tapınağı’nı yıkıp üç 
günde yeniden kurabilirim’ dedi.”

LUKA 1:31 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.”

YUHANNA 2:19 İsa şu yanıtı verdi: “Bu 
tapınağı yıkın, üç günde onu yeniden 
kuracağım.”

20 Yahudi yetkililer, “Bu tapınak kırk altı yılda 
yapıldı, sen onu üç günde mi kuracaksın?” 
dediler.

21 Ama İsa’nın sözünü ettiği tapınak kendi 
bedeniydi.

YUHANNA 17:1 İsa bunları söyledikten 
sonra, gözlerini gökyüzüne kaldırıp şöyle 
dedi: “Baba, saat geldi. Oğlun’u yücelt ki, 
Oğul da seni yüceltsin.

2 Çünkü sen O’na bütün insanlık üzerinde 
yetki verdin. Öyle ki, O’na verdiklerinin 
hepsine sonsuz yaşam versin.

3 Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve 
gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır.

RESULLERIN 2:39 Bu vaat sizler, 
çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi için, 
Tanrımız Rab’bin çağıracağı herkes için 
geçerlidir.”

RESULLERIN 15:14 “Simun, Tanrı’nın 
öteki uluslardan kendine ait olacak bir 
halk çıkarmak amacıyla onlara ilk kez nasıl 
yaklaştığını anlatmıştır.

15 Peygamberlerin sözleri de bunu 
doğrulamaktadır. Yazılmış olduğu gibi: 
‘Bundan sonra ben geri dönüp, Davut’un 
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yıkık konutunu yeniden kuracağım. Onun 
yıkıntılarını yeniden kurup Onu tekrar 
ayağa kaldıracağım.

17 Öyle ki, geriye kalan insanlar, Bana ait olan 
bütün uluslar Rab’bi arasınlar. Bunları ta 
başlangıçtan bildiren Rab, İşte böyle diyor.’

2 KORINTOSLULARA 6:16 Tanrı’nın 
tapınağıyla putlar uyuşabilir mi? Çünkü 
biz yaşayan Tanrı’nın tapınağıyız. Nitekim 
Tanrı şöyle diyor: “Aralarında yaşayacak, 
Aralarında yürüyeceğim. Onların Tanrısı 
olacağım, Onlar da benim halkım olacak.”

EFESLILERE 2:19 Böylece artık 
yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte 
yurttaş ve Tanrı’nın ev halkısınız.

20 Elçilerle peygamberlerden oluşan temel 
üzerine inşa edildiniz. Köşe taşı Mesih 
İsa’nın kendisidir.

21 Bütün yapı Rab’be ait kutsal bir tapınak 
olmak üzere O’nda kenetlenip yükseliyor.

22 Siz de Ruh aracılığıyla Tanrı’nın konutu 
olmak üzere hep birlikte Mesih’te inşa 
ediliyorsunuz.

IBRANILERE 3:3 Evi yapan nasıl 
evden daha çok saygı görürse, İsa da 
Musa’dan daha büyük yüceliğe layık sayıldı.

4 Her evin bir yapıcısı vardır, her şeyin 
yapıcısı ise Tanrı’dır.

5 Musa, gelecekte söylenecek sözlere tanıklık 
etmek için Tanrı’nın bütün evinde bir 
hizmetkâr olarak sadık kaldı.

6 Oysa Mesih, O’nun evi üzerinde yetkili 
oğul olarak sadıktır. Eğer cesaretimizi ve 
övündüğümüz umudu gevşemeden sonuna 
dek sürdürürsek, O’nun evi biziz.

IBRANILERE 7:24 Ama İsa sonsuza 

dek yaşadığı için kâhinliği süreklidir.

IBRANILERE 10:12 Oysa Mesih 
günahlar için sonsuza dek geçerli tek bir 
kurban sunduktan sonra Tanrı’nın sağında 
oturdu.

1 PETRUS’UN 3:22 Göğe çıkmış olan 
Mesih Tanrı’nın sağındadır. Bütün melekler, 
yetkiler ve güçler O’na bağlı kılınmıştır.

VAHIY 21:3 Tahttan yükselen gür bir 
sesin şöyle dediğini işittim: “İşte, Tanrı’nın 
konutu insanların arasındadır. Tanrı onların 
arasında yaşayacak. Onlar O’nun halkı 
olacaklar, Tanrı’nın kendisi de onların 
arasında bulunacak.

VAHIY 21:22 Kentte tapınak görmedim. 
Çünkü Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı ve 
Kuzu, kentin tapınağıdır.

Ayrıca bkz: #1; #3; Yeşaya 9:7; Zekeriya 4:1-6; Resullerin 
2:1-4,16,18,37-42; 17:31; 19:4-6; Efeslilere 1:18,21-23; Filipililere 

2:7,9,10; İbranilere 2:7-9.

E10 Chúa Cứu Thế cũng sẽ là Chúa Cứu Thế của 
các Dân tộc ngoài Do Thái.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

ZEKERIYA 8:1-2
ZEKERIYA 8:3 Siyon’a dönecek ve 

Yeruşalim’de oturacağım. Yeruşalim’e 
Sadık Kent, Her Şeye Egemen RAB’bin 
dağına Kutsal Dağ denecek.

4 “Ilerlemiş yaşlarından ötürü ellerinde 
bastonlarıyla yaşlı erkeklerle kadınlar 
yine Yeruşalim meydanlarında 
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oturacaklar. Kentin meydanları orada 
oynayan erkek ve kız çocuklarla 
dolacak.” Böyle diyor Her Şeye Egemen 
RAB.

6 Her Şeye Egemen RAB diyor ki, “O 
günlerde sürgünden dönen halkın 
gözünde bu olanaksız olsa da, benim 
gözümde de böyle mi olmalı?” Böyle 
diyor Her Şeye Egemen RAB.

7 “Halkımı doğudaki, batıdaki ülkelerden 
kurtarıp geri getireceğim. Yeruşalim’de 
yaşayacak, halkım olacaklar; ben de 
onların sadık ve adil Tanrısı olacağım.” 
Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.

ZEKERIYA 8:9-11
ZEKERIYA 8:12 “Ekilen tohum verimli 

olacak; asma üzüm, toprak ürün, 
gökler çiy verecek. Bunların tümünü 
sürgünden dönen bu halka mülk olarak 
vereceğim.

ZACHARÍA 6
ZACHARÍA 8
ZEKERIYA
ZAL HET OVERBLIJFSEL VAN DIT 

VOLK DIT ALLES IN ERFELIJK BEZIT 
DOEN NEMEN.

13 Sizi kurtaracağım, ey Yahuda ve Israil 
halkı. Siz uluslar arasında nasıl lanet 
konusu olduysanız, şimdi de bereket 
kaynağı olacaksınız. Korkmayın, yürekli 
olun!”

ZEKERIYA 8:14-19
ZEKERIYA 8:20 Her Şeye Egemen RAB 

diyor ki, “Daha birçok halk, birçok 
kentte yaşayanlar gelecek.

21 Bir kentte yaşayanlar başka kente gidip, 
‘RAB’be yalvarmak, Her Şeye Egemen 
RAB’be yönelmek için hemen yola 
çıkalım. Ben de gideceğim’ diyecekler.

22 Her Şeye Egemen RAB’be yönelmek, 

O’na yalvarmak için çok sayıda halkla 
birçok ulus Yeruşalim’e gelecek.”

23 Her Şeye Egemen RAB diyor ki, “O 
günlerde her dil ve ulustan on kişi bir 
Yahudi’nin eteğinden tutup, ‘Izin verin, 
sizinle gidelim. Çünkü Tanrı’nın sizinle 
olduğunu duyduk’ diyecekler.”

LUKA 24:45 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.

ROMALILARA 11:25 Kardeşler, 
bilgiçliğe kapılmamanız için şu sırdan 
habersiz kalmanızı istemem: İsrailliler’den 
bir bölümünün yüreği, öteki uluslardan 
kurtulacakların sayısı tamamlanıncaya dek 
duyarsız kalacaktır.

26 Sonunda bütün İsrail kurtulacaktır. 
Yazılmış olduğu gibi: “Kurtarıcı Siyon’dan* 
gelecek, Yakup’un soyundan tanrısızlığı 
uzaklaştıracak.

27 Onların günahlarını kaldıracağım zaman 
Kendileriyle yapacağım antlaşma budur.”

28 İsrailliler Müjde’yi reddederek sizin 
uğrunuza Tanrı’ya düşman oldular; ama 
Tanrı’nın seçimine göre, ataları sayesinde 
sevilmektedirler.

29 Çünkü Tanrı’nın armağanları ve çağrısı geri 
alınamaz.

30 Bir zamanlar Tanrı’nın sözünü dinlemeyen 
sizler şimdi İsrailliler’in sözdinlemezliğinin 
sonucu merhamete kavuştunuz.

31 Bunun gibi, İsrailliler de, sizin 
kavuştuğunuz merhametle merhamete 
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erişmek için şimdi söz dinlemez oldular.
32 Çünkü Tanrı, merhametini herkese 

göstermek için herkesi söz dinlemezliğin 
tutsağı kıldı.

ROMALILARA 15:8 Çünkü diyorum 
ki Mesih, Tanrı’nın güvenilir olduğunu 
göstermek için Yahudiler’in hizmetkârı 
oldu. Öyle ki, atalarımıza verilen sözler 
doğrulansın ve öteki uluslar merhameti 
için Tanrı’yı yüceltsin. Yazılmış olduğu 
gibi: “Bunun için uluslar arasında sana 
şükredeceğim, Adını ilahilerle öveceğim.”

10 Yine deniyor ki, “Ey uluslar, O’nun halkıyla 
birlikte sevinin!” Ve, “Ey bütün uluslar, 
Rab’be övgüler sunun! Ey bütün halklar, 
O’nu yüceltin!”

12 Yeşaya da şöyle diyor: “İşay’ın Kökü ortaya 
çıkacak, Uluslara egemen olmak üzere 
yükselecek. Uluslar O’na umut bağlayacak.”

ROMALILARA 16:25 Tanrı, 
duyurduğum Müjde ve İsa Mesih’le ilgili 
bildiri uyarınca, sonsuz çağlardan beri saklı 
tutulan sırrı açıklayan vahiy uyarınca sizi 
ruhça pekiştirecek güçtedir.

26 O sır şimdi aydınlığa çıkarılmış ve öncesiz 
Tanrı’nın buyruğuna göre peygamberlerin 
yazıları aracılığıyla bütün ulusların iman 
ederek söz dinlemesi için bildirilmiştir.

2 KORINTOSLULARA 6:16 Tanrı’nın 
tapınağıyla putlar uyuşabilir mi? Çünkü 
biz yaşayan Tanrı’nın tapınağıyız. Nitekim 
Tanrı şöyle diyor: “Aralarında yaşayacak, 
Aralarında yürüyeceğim. Onların Tanrısı 
olacağım, Onlar da benim halkım olacak.”

GALATYALILARA 3:8 Kutsal Yazı, 
Tanrı’nın öteki ulusları* imanlarına 

göre aklayacağını önceden görerek 
İbrahim’e, “Bütün uluslar senin aracılığınla 
kutsanacak” müjdesini önceden verdi.

VAHIY 11:15 Yedinci melek borazanını 
çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu: 
“Dünyanın egemenliği Rabbimiz’in 
ve Mesihi’nin oldu. O sonsuzlara dek 
egemenlik sürecek.”

VAHIY 15:3 Tanrı kulu Musa’nın ve 
Kuzu’nun ezgisini söylüyorlardı: “Her Şeye 
Gücü Yeten Rab Tanrı, Senin işlerin büyük 
ve şaşılası işlerdir. Ey ulusların kralı, Senin 
yolların doğru ve adildir. Ya Rab, senden 
kim korkmaz, Adını kim yüceltmez? Çünkü 
kutsal olan yalnız sensin. Bütün uluslar 
gelip sana tapınacaklar. Çünkü adil işlerin 
açıkça görüldü.”

VAHIY 21:3 Tahttan yükselen gür bir 
sesin şöyle dediğini işittim: “İşte, Tanrı’nın 
konutu insanların arasındadır. Tanrı onların 
arasında yaşayacak. Onlar O’nun halkı 
olacaklar, Tanrı’nın kendisi de onların 
arasında bulunacak.

VAHIY 21:24 Uluslar kentin ışığında 
yürüyecekler. Dünya kralları servetlerini 
oraya getirecekler.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #4; #5; Luka 8:43,44; Yuhanna 12:20,21; 
Vahiy 7:9.

D04 Chức phận của Chúa Cứu Thế như là Vua.
F02 Việc Chúa Cứu Thế bước vào Jerusalem 

được tiên đoán.

ZEKERIYA 9:9 Ey Siyon kızı*, sevinçle 
coş! Sevinç çığlıkları at, ey Yeruşalim 
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kızı*! İşte kralın! O adil kurtarıcı ve 
alçakgönüllüdür. Eşeğe, evet, sıpaya, 
Eşek yavrusuna binmiş sana geliyor!

YARATILIŞ 49:10 Sahibi gelene 
kadar Krallık asası Yahuda’nın elinden 
çıkmayacak, Yönetim hep onun soyunda 
kalacak, Uluslar onun sözünü dinleyecek.

11 Eşeğini bir asmaya, Sıpasını seçme bir dala 
bağlayacak; Giysilerini şarapta, Kaftanını 
üzümün kızıl kanında yıkayacak.

YEŞAYA 62:11 RAB çağrısını dünyanın 
dört bucağına duyurdu: “Siyon kızına*, ‘İşte 
kurtuluşun geliyor deyin, ‘Ücreti kendisiyle 
birlikte, ödülü önündedir.”

MATTA 21:4 Bu olay, peygamber 
aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin 
diye oldu:

5 “Siyon* kızına deyin ki, ‘İşte, alçakgönüllü 
Kralın, Eşeğe, evet sıpaya, Eşek yavrusuna 
binmiş Sana geliyor.’”

YUHANNA 12:12 Ertesi gün, bayramı 
kutlamaya gelen büyük kalabalık İsa’nın 
Yeruşalim’e gelmekte olduğunu duydu.

13 Hurma dalları alarak O’nu karşılamaya 
çıktılar. “Hozana*! Rab’bin adıyla gelene, 
İsrail’in Kralı’na övgüler olsun!” diye 
bağırıyorlardı.

14 İsa bir sıpa bulup üzerine bindi. Yazılmış 
olduğu gibi, “Korkma, ey Siyon* kızı! İşte, 
Kralın sıpaya binmiş geliyor.”

16 Öğrencileri ilkin bunları anlamadılar. Ama 
İsa yüceltildikten sonra bu sözlerin O’nun 
hakkında yazıldığını, halkın bunları O’nun 
için yaptığını hatırladılar.

Ayrıca bkz: Yeşaya 12:6; Yeşaya 40:9; Yeşaya 52:9,10; Sefanya 
3:14,15; Zekeriya 2:10; Markos 11:7-10; Luka 19:29-38.

B13 Quyền năng của Chúa Cứu Thế.
E24 Chúa Cứu Thế sẽ mang lại hòa bình.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

ZEKERIYA 9:10 Savaş arabalarını 
Efrayim’den, Atları Yeruşalim’den 
uzaklaştıracağım. Savaş yayları 
kırılacak. Kralınız uluslara barışı 
duyuracak, Onun egemenliği bir 
denizden bir denize, Fırat’tan 
yeryüzünün uçlarına dek uzanacak.

ZEKERIYA 9:11-12

MEZMURLAR 72:7 Onun günlerinde 
doğruluk serpilip gelişsin, Ay ışıdığı sürece 
esenlik artsın!

YEŞAYA 9:6 Çünkü bize bir çocuk 
doğacak, Bize bir oğul verilecek. Yönetim 
onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika 
Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik 
Önderi olacak.

7 Davut’un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik 
sürecek. Egemenliğinin ve esenliğinin 
büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini 
adaletle, doğrulukla kuracak Ve sonsuza 
dek sürdürecek. Her Şeye Egemen RAB’bin 
gayreti bunu sağlayacak.

MATTA 8:27 Hepsi hayret içinde kaldı. 
“Bu nasıl bir adam ki, rüzgar da göl de 
O’nun sözünü dinliyor?” dediler.

MATTA 9:6 Ne var ki, İnsanoğlu’nun* 
yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine 
sahipolduğunu bilesiniz diye...” Sonra 
felçliye, “Kalk, yatağını topla, evine git!” 
dedi.
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MATTA 28:18 İsa yanlarına gelip 
kendilerine şunları söyledi: “Gökte ve 
yeryüzünde bütün yetki bana verildi.

MARKOS 1:27 Herkes şaşıp kaldı. 
Birbirlerine, “Bu nasıl şey?” diye sormaya 
başladılar. “Yepyeni bir öğreti! Kötü ruhlara 
bile yetkiyle buyruk veriyor, onlar da sözünü 
dinliyor.”

LUKA 2:13 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.

LUKA 4:32 Yetkiyle konuştuğu için 
O’nun öğretişine şaşıp kaldılar.

YUHANNA 5:22 Baba kimseyi yargılamaz, 
bütün yargılama işini Oğul’a vermiştir.

YUHANNA 5:27 O’na yargılama yetkisini de 
verdi. Çünkü O İnsanoğlu’dur*.

YUHANNA 10:17 Canımı, tekrar geri almak 
üzere veririm. Bunun için Baba beni sever.

18 Canımı kimse benden alamaz; ben onu 
kendiliğimden veririm. Onu vermeye 
de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu 
buyruğu Babam’dan aldım.”

YUHANNA 14:27 Size esenlik bırakıyorum, 
size kendi esenliğimi veriyorum. Ben 
size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. 
Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.

YUHANNA 16:33 Bunları size, bende 
esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada 

sıkıntınız olacak. Ama cesur olun, ben 
dünyayı yendim!”

YUHANNA 17:1 İsa bunları söyledikten 
sonra, gözlerini gökyüzüne kaldırıp şöyle 
dedi: “Baba, saat geldi. Oğlun’u yücelt ki, 
Oğul da seni yüceltsin.

2 Çünkü sen O’na bütün insanlık üzerinde 
yetki verdin. Öyle ki, O’na verdiklerinin 
hepsine sonsuz yaşam versin.

RESULLERIN 9:31 Bütün Yahudiye, 
Celile ve Samiriye’deki* inanlılar topluluğu* 
esenliğe kavuştu. Gelişen ve Rab korkusu 
içinde yaşayan topluluk Kutsal Ruh’un 
yardımıyla sayıca büyüyordu.

RESULLERIN 10:36 Tanrı’nın, herkesin 
Rabbi olan İsa Mesih aracılığıyla esenliği 
müjdeleyerek İsrailoğulları’na ilettiği 
bildiriden haberiniz vardır.

ROMALILARA 5:1 Böylece imanla 
aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih 
sayesinde Tanrı’yla barışmış oluyoruz.

EFESLILERE 2:17 O gelip hem 
uzakta olan sizlere hem de yakındakilere 
esenliği müjdeledi.

2 SELANIKLILERE 3:16 Esenlik kaynağı 
olan Rab’bin kendisi size her zaman, her 
durumda esenlik versin. Rab hepinizle 
birlikte olsun.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #4; #5; 1 Samuel 2:10; Mezmurlar 
2:8; Mezmurlar 22:27; Mezmurlar 37:11; Mezmurlar 67:7; 
Mezmurlar 72:8; Mezmurlar 85:8-10; Mezmurlar 98:3; 

Mezmurlar 122:6-8; Mezmurlar 147:14; Yeşaya 26:12; Yeşaya 
45:22; Yeşaya 48:18; Yeşaya 52:7; Yeşaya 53:5; Yeşaya 55:12; 

Yeşaya 57:19; Yeşaya 62:11; Yeşaya 66:12; Yeremya 8:11; Yeremya 
16:19-21; Yeremya 28:9; Yeremya 33:9; Hoşea 1:7; Hoşea 2:19; 

Mika 5:4,10,11; Hagay 2:32; Daniel 4:17; Daniel 7:13,14,27; 
Markos 1:27; Luka 4:32; Luka 10:19; Luka 11:31; Luka 12:15; 
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Yuhanna 10:17,18; Yuhanna 20:19,21,26; Romalılara 10:15,17,18; 
Romalılara 14:17; 1 Korintoslulara 15:24; 2 Korintoslulara 
10:4,5; Efeslilere 2:14; Koloselilere 1:20; Koloselilere 3:15; 2 

Petrus’un 3:14.

D05 Chúa Cứu Thế sẽ là Đấng Cứu Chuộc.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

ZEKERIYA 10:3-5 
ZEKERIYA 10:6 “Yahuda halkını 

güçlendireceğim, Yusuf soyunu 
kurtarıp Sürgünden geri getireceğim. 
Çünkü onlara acıyorum. Sanki onları 
reddetmemişim gibi olacaklar. Çünkü 
ben onların Tanrısı RAB’bim ve onları 
yanıtlayacağım.

7 Efrayimliler yiğitler gibi olacaklar, Şarap 
içmiş gibi yürekleri coşacak. Çocukları 
bunu görüp neşelenecek, Yürekleri 
RAB’de sevinç bulacak.

8 “Islık çalıp onları toplayacağım, Onları 
kesinlikle kurtaracağım. Eskiden 
olduğu gibi Yine çoğalacaklar.

9 Onları halklar arasına dağıttımsa da, 
Uzak ülkelerde beni anımsayacaklar; 
Çocuklarıyla birlikte sağ kalacak ve geri 
dönecekler.

10 Onları Mısır’dan geri getirecek, 
Asur’dan toplayacağım; Gilat’a, 
Lübnan’a getireceğim. Onlara yeterince 
yer bulunmayacak.

11 Sıkıntı denizinden geçecekler, Denizin 
dalgaları yatışacak, Nil’in bütün 
derinlikleri kuruyacak. Asur’un gururu 
alaşağı edilecek, Mısır’ın krallık asası 
elinden alınacak.

12 Halkımı kendi gücümle 
güçlendireceğim, Adıma layık bir yaşam 

sürdürecekler.” Böyle diyor RAB.

MATTA 24:14 Göksel egemenliğin bu 
Müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak 
üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. 
İşte o zaman son gelecektir.

MATTA 28:19 Bu nedenle gidin, bütün 
ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; 
onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla 
vaftiz edin;

20 size buyurduğum her şeye uymayı onlara 
öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her 
an sizinle birlikteyim.”

LUKA 21:24 Kılıçtan geçirilecek, tutsak 
olarak bütün uluslar arasına sürülecekler. 
Yeruşalim, öteki ulusların dönemleri 
tamamlanıncaya dek onların ayakları 
altında çiğnenecektir.

ROMALILARA 11:11 Öyleyse 
soruyorum: İsrailliler, bir daha kalkmamak 
üzere mi sendeleyip düştüler? Kesinlikle 
hayır! Ama onların suçu yüzünden öteki 
uluslara kurtuluş verildi; öyle ki, İsrailliler 
onlara imrensin.

12 Eğer İsrailliler’in suçu dünyaya zenginlik, 
bozgunu uluslara zenginlik getirdiyse, 
bütünlüğü çok daha büyük bir zenginlik 
getirecektir!

13 Öteki uluslardan olan sizlere söylüyorum: 
Uluslara elçi olarak gönderildiğim için 
görevimi yüce sayarım.

14 Böylelikle belki soydaşlarımı imrendirip 
bazılarını kurtarırım.

15 Çünkü onların reddedilmesi dünyanın 
Tanrı’yla barışmasını sağladıysa, kabul 
dilmeleri ölümden yaşama geçiş değil de 
nedir?
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Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #4; #5; Resullerin 2:5-11; 1 Petrus’un 1:1,2; 
Vahiy 8:7-11.

F04 Hậu quả của việc từ chối Chúa Cứu Thế.
H02 Các phán quyết trong tương lai bởi Chúa 

Cứu Thế.

ZEKERIYA 11:4 Tanrım RAB, “Kesime 
ayrılmış sürüyü sen güt” diyor,

5 “Sürüyü satın alanlar koyunları kesiyor 
ama cezalarını çekmiyorlar. Koyunları 
satanlar da, ‘Tanrı’ya övgüler olsun, 
zengin oldum!’ diyorlar. Çobanlar kendi 
sürülerine acımıyor.

6 Çünkü ülkede yaşayan halka artık 
acımayacağım” diyor RAB, “Herkesi 
kendi komşusunun ve kralının eline 
teslim edeceğim. Ülkeyi ezecekler, ben 
de halkı ellerinden kurtarmayacağım.”

HEZEKIEL 34:23 Başlarına, onları güdecek 
tek çoban olarak kulum Davut’u koyacağım. 
Onları o güdecek, çobanları o olacak.

MIKA 5:4 O gelince, halkını RAB’den 
aldığı güçle Tanrısı RAB’bin görkemli adına 
yönetecek. Halk güvenlik içinde yaşayacak. 
Çünkü bütün dünya onun büyüklüğünü 
kabul edecek.

MATTA 15:24 İsa, “Ben yalnız İsrail 
halkının kaybolmuş koyunlarına 
gönderildim” diye yanıtladı.

MATTA 23:1 Bundan sonra İsa halka ve 
öğrencilerine şöyle seslendi: “Din bilginleri* 
ve Ferisiler* Musa’nın kürsüsünde otururlar.

3 Bu nedenle size söylediklerinin tümünü 
yapın ve yerine getirin, ama onların 
yaptıklarını yapmayın. Çünkü söyledikleri 

şeyleri kendileri yapmazlar.
4 Ağır ve taşınması güç yükleri bağlayıp 

başkalarının sırtına yüklerler, kendileriyse 
bu yükleri taşımak için parmaklarını bile 
oynatmak istemezler.

LUKA 19:41 İsa Yeruşalim’e yaklaşıp 
kenti görünce ağladı.

42 “Keşke bugün sen de esenliğe giden yolu 
bilseydin” dedi. “Ama şimdilik bu senin 
gözlerinden gizlendi.

43 Senin için öyle günler gelecek ki, 
düşmanların seni setlerle çevirecek, kuşatıp 
her yandan sıkıştıracaklar.

44 Seni de, bağrındaki çocukları da yere 
çalacaklar. Sende taş üstünde taş 
bırakmayacaklar. Çünkü Tanrı’nın senin 
yardımına geldiği zamanı farketmedin.”

YUHANNA 19:13 Pilatus bu sözleri 
işitince İsa’yı dışarı çıkardı. Taş Döşeme 
İbranice’de* Gabbata denilen yerde yargı 
kürsüsüne oturdu.

14 Fısıh Bayramı’na* Hazırlık Günü’ydü*. Saat* 
on iki sularıydı. Pilatus Yahudiler’e, “İşte, 
sizin Kralınız!” dedi.

15 Onlar, “Yok et O’nu! Yok et, çarmıha ger!” 
diye bağrıştılar. Pilatus, “Kralınızı mı 
çarmıha gereyim?” diye sordu. Başkâhinler, 
“Sezar’dan başka kralımız yok!” karşılığını 
verdiler.

YUHANNA 21:15 Yemekten sonra İsa, Simun 
Petrus’a, “Yuhanna oğlu Simun, beni 
bunlardan daha çok seviyor musun?” diye 
sordu. Petrus, “Evet, ya Rab” dedi, “Seni 
sevdiğimi bilirsin.” İsa ona, “Kuzularımı 
otlat” dedi.

16 İkinci kez yine ona, “Yuhanna oğlu Simun, 
beni seviyor musun?” diye sordu. O da, 
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“Evet, ya Rab, seni sevdiğimi bilirsin” dedi. 
İsa ona, “Koyunlarımı güt” dedi.

17 Üçüncü kez ona, “Yuhanna oğlu Simun, 
beni seviyor musun?” diye sordu. Petrus 
kendisine üçüncü kez, “Beni seviyor 
musun?” diye sormasına üzüldü. “Ya Rab, 
sen her şeyi bilirsin, seni sevdiğimi de 
bilirsin” dedi. İsa ona, “Koyunlarımı otlat” 
dedi.

Ayrıca bkz: Yeşaya 40:9-11; Matta 23:14,37; Matta 24:10; Luka 
12:52,53; Luka 21:16,17; Yuhanna 12:13; İbranilere 2:2; İbranilere 

10:26,27.

B06 Chúa Cứu Thế là Người Con Chiên tốt.
B15 Chúa Cứu Thế sẽ tràn đầy lòng từ bi.

ZEKERIYA 11:7 Bunun üzerine kesime 
ayrılmış sürünün özellikle ezilenlerini 
güttüm. Elime iki değnek aldım; birine 
“Lütuf”, ötekine “Birlik” adını koydum. 
Böylece sürüyü gütmeye başladım.

MATTA 9:35 İsa bütün kent ve köyleri 
dolaşarak havralarda öğretiyor, göksel 
egemenliğin Müjdesi’ni duyuruyor, her 
hastalığı, her illeti iyileştiriyordu.

36 Kalabalıkları görünce onlara acıdı. 
Çünkü çobansız koyunlar gibi şaşkın ve 
perişandılar.

MATTA 11:5 Körlerin gözleri açılıyor, 
kötürümler yürüyor, cüzamlılar temiz 
kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve 
Müjde yoksullara duyuruluyor.

YUHANNA 10:16 Bu ağıldan olmayan başka 
koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. 
Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek 
çoban olacak.

YUHANNA 17:20 “Yalnız onlar için değil, 
onların sözüyle bana iman edenler için de 
istekte bulunuyorum, hepsi bir olsunlar. 
Baba, senin bende olduğun ve benim sende 
olduğum gibi, onlar da bizde olsunlar. 
Dünya da beni senin gönderdiğine iman 
etsin.

22 Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle 
ki, bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar.

23 Ben onlarda, sen bende olmak üzere tam 
bir birlik içinde bulunsunlar ki, dünya beni 
senin gönderdiğini, beni sevdiğin gibi onları 
da sevdiğini anlasın.

Ayrıca bkz: Yeşaya 61:1; Yeremya 5:4; Hezekiel 37:16-23; 
Sefanya 3:12; Zekeriya 11:4,10,11,14.

F03 Chúa Cứu Thế sẽ bị từ chối.
F11 Sự chịu khổ của Chúa Cứu Thế.

ZEKERIYA 11:8 Bir ayda üç çobanı 
başımdan savdım. Çünkü ben sürüden 
bıkmıştım, sürü de benden tiksinmişti.

MATTA 23:34 İşte bunun için size 
peygamberler, bilge kişiler ve din bilginleri 
gönderiyorum. Bunlardan kimini 
öldürecek, çarmıha gereceksiniz. Kimini 
havralarınızda kamçılayacak, kentten kente 
kovalayacaksınız.

35 Böylelikle, doğru kişi olan Habil’in 
kanından, tapınakla sunak arasında 
öldürdüğünüz Berekya oğlu Zekeriya’nın 
kanına kadar, yeryüzünde akıtılan 
her doğru kişinin kanından sorumlu 
tutulacaksınız.

36 Size doğrusunu söyleyeyim, bunların 
hepsinden bu kuşak sorumlu tutulacaktır.
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MATTA 27:20 Başkâhinler ve ileri 
gelenler ise, Barabba’nın salıverilmesini ve 
İsa’nın öldürülmesini istesinler diye halkı 
kışkırttılar.

LUKA 12:50 Katlanmam gereken bir 
vaftiz var. Bu vaftiz gerçekleşinceye dek 
nasıl da sıkıntı çekiyorum!

LUKA 19:14 “Ne var ki, ülkesinin halkı 
adamdan nefret ediyordu. Arkasından 
temsilciler göndererek, ‘Bu adamın 
üzerimize kral olmasını istemiyoruz’ diye 
haber ilettiler.

YUHANNA 7:7 Dünya sizden nefret 
edemez, ama benden nefret ediyor. Çünkü 
yaptıklarının kötü olduğuna tanıklık 
ediyorum.

YUHANNA 15:18 “Dünya sizden nefret ederse, 
sizden önce benden nefret etmiş olduğunu 
bilin.

YUHANNA 15:23 Benden nefret eden, 
Babam’dan da nefret eder.

24 Başka hiç kimsenin yapmadığı işleri onların 
arasında yapmamış olsaydım, günahları 
olmazdı. Şimdiyse yaptıklarımı gördükleri 
halde hem benden hem de Babam’dan 
nefret ettiler.

25 Bu, yasalarında yazılı, ‘Yok yere benden 
nefret ettiler’ sözü yerine gelsin diye oldu.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 106:40; Yeşaya 49:7; Yeremya 12:8; 
Hoşea 9:15.

H02 Các phán quyết trong tương lai bởi Chúa 
Cứu Thế.

ZEKERIYA 11:9 Sürüye, “Artık sizi 
gütmeyeceğim. Ölen ölsün, kesilen 
kesilsin, geri kalanlar da birbirinin etini 
yesin” dedim.

YEREMYA 23:33 “Halktan biri, bir peygamber 
ya da kâhin, ‘RAB’bin bildirisi nedir? 
diye sorarsa, ‘Ne bildirisi? diye karşılık 
vereceksin. Sizi başımdan atacağım” diyor 
RAB.

YEREMYA 23:39 Bu yüzden sizi büsbütün 
unutacağım, sizi de size ve atalarınıza 
verdiğim kenti de önümden söküp 
atacağım.

MATTA 15:14 Bırakın onları; onlar körlerin 
kör kılavuzlarıdır. Eğer kör köre kılavuzluk 
ederse, ikisi de çukura düşer.”

MATTA 21:19 Yol kenarında gördüğü bir 
incir ağacına yaklaştı. Ağaçta yapraktan 
başka bir şey bulamayınca ağaca, “Artık 
sonsuza dek sende meyve yetişmesin!” dedi. 
İncir ağacı o anda kurudu.

MATTA 21:43 “Bu nedenle size şunu 
söyleyeyim, Tanrı’nın Egemenliği sizden 
alınacak ve bunun ürünlerini yetiştiren bir 
ulusa verilecek.

MATTA 23:38 Bakın, eviniz ıssız 
bırakılacak!

39 Size şunu söyleyeyim: ‘Rab’bin adıyla gelene 
övgüler olsun!’ diyeceğiniz zamana dek beni 
bir daha görmeyeceksiniz.”
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YUHANNA 8:21 İsa yine onlara, “Ben 
gidiyorum. Beni arayacaksınız ve 
günahınızın içinde öleceksiniz. Benim 
gideceğim yere siz gelemezsiniz” dedi.

YUHANNA 8:24 İşte bu nedenle size, 
‘Günahlarınızın içinde öleceksiniz’ dedim. 
Benim O olduğuma iman etmezseniz, 
günahlarınızın içinde öleceksiniz.”

RESULLERIN 13:46 Pavlus’la Barnaba 
ise cesaretle karşılık verdiler: “Tanrı’nın 
sözünü ilk önce size bildirmemiz 
gerekiyordu. Siz onu reddettiğinize 
ve kendinizi sonsuz yaşama layık 
görmediğinize göre, biz şimdi öteki uluslara 
gidiyoruz.

47 Çünkü Rab bize şöyle buyurmuştur: 
‘Yeryüzünün dört bucağına kurtuluş 
götürmen için Seni uluslara ışık yaptım.’”

RESULLERIN 28:26 Ruh dedi ki, ‘Bu 
halka gidip şunu söyle: Duyacak duyacak, 
ama hiç anlamayacaksınız, Bakacak 
bakacak, ama hiç görmeyeceksiniz.

27 Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı, 
Kulakları ağırlaştı. Gözlerini de kapadılar. 
Öyle ki, gözleri görmesin, Kulakları 
duymasın, yürekleri anlamasın, Ve 
bana dönmesinler. Dönselerdi, onları 
iyileştirirdim.’

28 “Şunu bilin ki, Tanrı’nın sağladığı 
bu kurtuluşun haberi öteki uluslara 
gönderilmiştir. Ve onlar buna kulak 
vereceklerdir.”

VAHIY 22:11 Kötülük yapan, yine kötülük 
yapsın. Kirli olan, kirli işlerini sürdürsün. 
Doğru olan, yine doğruyu yapsın. Kutsal 
olan kutsal kalsın.”

Ayrıca bkz: Yeşaya 9:20,21; Yeremya 19:9; Hezekiel 5:10.

E25 húa Cứu Thế sẽ được tin tưởng và ca ngợi.
F04 Hậu quả của việc từ chối Chúa Cứu Thế.

ZEKERIYA 11:10 Sonra “Lütuf” adındaki 
değneğimi aldım ve bütün uluslarla 
yapmış olduğum antlaşmayı bozmak 
için kırdım.

11 Böylece antlaşma o gün bozuldu. Beni 
gözleyen sürünün ezilenleri RAB’bin 
sözünün yerine geldiğini anladılar.

LUKA 2:25 O sırada Yeruşalim’de Şimon 
adında bir adam vardı. Doğru ve dindar 
biriydi. İsrail’in avutulmasını özlemle 
bekliyordu. Kutsal Ruh onun üzerindeydi.

LUKA 2:38 Tam o sırada ortaya çıkan 
Anna, Tanrı’ya şükrederek Yeruşalim’in 
kurtuluşunu bekleyen herkese İsa’dan söz 
etmeye başladı.

LUKA 21:5 Bazı kişiler tapınağın 
nasıl güzel taşlar ve adaklarla süslenmiş 
olduğundan söz edince İsa, “Burada 
gördüklerinize gelince, öyle günler gelecek 
ki, taş üstünde taş kalmayacak, hepsi 
yıkılacak!” dedi.

LUKA 21:32 Size doğrusunu söyleyeyim, 
bütün bunlar olmadan, bu kuşak ortadan 
kalkmayacak.

LUKA 23:51 Bir Yahudi kenti olan 
Aramatya’dan olup Tanrı’nın Egemenliği’ni 
umutla bekleyen Yusuf, Kurul’un kararını ve 
eylemini onaylamamıştı.
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LUKA 24:49 Ben de Babam’ın vaat 
ettiğini size göndereceğim. Ama siz, 
yücelerden gelecek güçle kuşanıncaya dek 
kentte kalın.”

ROMALILARA 9:3 Kardeşlerimin, 
soydaşlarım olan İsrailliler’in yerine 
ben kendim lanetlenip Mesih’ten 
uzaklaştırılmayı dilerdim. Evlatlığa kabul 
edilenler, Tanrı’nın yüceliğini görenler 
onlardır. Antlaşmalar, buyrulan Kutsal Yasa, 
tapınma düzeni, vaatler onlarındır.

5 Büyük atalar onların atalarıdır. Mesih de 
bedence onlardandır. O her şeyin üzerinde 
hüküm süren, sonsuza dek övülecek 
Tanrı’dır! Amin.

ROMALILARA 11:7 Sonuç ne? İsrail 
aradığına kavuşamadı, seçilmiş olanlar ise 
kavuştular. Geriye kalanlarınsa yürekleri 
nasırlaştırıldı.

8 Yazılmış olduğu gibi: “Tanrı onlara 
uyuşukluk ruhu verdi; Bugüne dek 
görmeyen gözler, duymayan kulaklar verdi.”

9 Davut da şöyle diyor: “Sofraları onlara 
tuzak, Kapan, tökez ve ceza olsun.

10 Gözleri kararsın, göremesinler. Bellerini 
hep iki büklüm et!”

11 Öyleyse soruyorum: İsrailliler, bir daha 
kalkmamak üzere mi sendeleyip düştüler? 
Kesinlikle hayır! Ama onların suçu 
yüzünden öteki uluslara kurtuluş verildi; 
öyle ki, İsrailliler onlara imrensin.

12 Eğer İsrailliler’in suçu dünyaya zenginlik, 
bozgunu uluslara zenginlik getirdiyse, 
bütünlüğü çok daha büyük bir zenginlik 
getirecektir!

GALATYALILARA 3:16 Vaatler İbrahim’e 
ve soyundan olana verildi. Tanrı birçok 

kişiden söz ediyormuş gibi, “Ve soyundan 
olanlara” demiyor; “Soyundan olana” 
demekle tek bir kişiden, yani Mesih’ten söz 
ediyor.

17 Şunu demek istiyorum: Dört yüz otuz 
yıl sonra gelen Yasa, Tanrı’nın önceden 
onayladığı antlaşmayı geçersiz kılmaz, 
vaadi ortadan kaldırmaz.

18 Çünkü miras Yasa’ya bağlıysa, artık vaade 
bağlı değildir. Ama Tanrı mirası İbrahim’e 
vaatle bağışlamıştır.

IBRANILERE 7:22 Böylece İsa daha iyi 
bir antlaşmanın kefili olmuştur.

IBRANILERE 8:8 Oysa halkını 
kusurlu bulan Tanrı şöyle diyor: “’İsrail 
halkıyla ve Yahuda halkıyla Yeni bir 
antlaşma yapacağım günler geliyor’ Diyor 
Rab.

9 ‘Atalarını Mısır’dan çıkarmak için 
Ellerinden tuttuğum gün Onlarla yaptığım 
antlaşmaya benzemeyecek. Çünkü onlar 
antlaşmama bağlı kalmadılar, Ben de 
onlardan yüz çevirdim’ Diyor Rab.

10 ‘O günlerden sonra İsrail halkıyla 
Yapacağım antlaşma şudur’ diyor Rab, 
‘Yasalarımı zihinlerine işleyeceğim, 
Yüreklerine yazacağım. Ben onların Tanrısı 
olacağım, Onlar da benim halkım olacak.

11 Hiç kimse yurttaşını, kardeşini, Rab’bi tanı 
diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük 
hepsi tanıyacak beni.

12 Çünkü suçlarını bağışlayacağım, 
Günahlarını artık anmayacağım.’”

13 Tanrı, “Yeni bir antlaşma” demekle ilkini 
eskimiş saymıştır. Eskiyip köhneleşense çok 
geçmeden yok olur.

Ayrıca bkz: Mezmurlar 89:39; Yeşaya 8:17; Yeşaya 26:8,9; 
Yeremya 14:21; Yeremya 31:31,32; Hezekiel 7:20-22; Hezekiel 
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16:59-61; Hezekiel 24:21; Daniel 9:26; Mika 7:7; Luka 24:49-53.

F05 Chúa Cứu Thế sẽ bị phản bội.

ZEKERIYA 11:12 Onlara, “Uygun 
görürseniz ücretimi ödeyin, yoksa boş 
verin” dedim. Onlar da ücret olarak 
bana otuz gümüş verdiler.

13 RAB bana, “Çömlekçiye at” dedi. 
Böylece bana biçtikleri yüksek değerin 
karşılığı olan otuz gümüşü alıp RAB’bin 
Tapınağı’ndaki çömlekçiye attım.

MATTA 26:14 O sırada Onikiler’den* biri 
-adı Yahuda İskariot olanı başkâhinlere 
giderek, “O’nu ele verirsem bana ne 
verirsiniz?” dedi. Otuz gümüş tartıp ona 
verdiler.

16 Yahuda o andan itibaren İsa’yı ele vermek 
için fırsat kollamaya başladı.

MATTA 27:3 İsa’ya ihanet eden Yahuda, 
O’nun mahkûm edildiğini görünce 
yaptığına pişman oldu. Otuz gümüşü 
başkâhinlere ve ileri gelenlere geri götürdü.

4 “Ben suçsuz birini ele vermekle günah 
işledim” dedi. Onlar ise, “Bundan bize ne? 
Onu sen düşün” dediler.

5 Yahuda paraları tapınağın içine fırlatarak 
oradan ayrıldı, gidip kendini astı.

6 Paraları toplayan başkâhinler, “Kan bedeli 
olan bu paraları tapınağın hazinesine 
koymak doğru olmaz” dediler.

7 Kendi aralarında anlaşarak bu parayla 
yabancılar için mezarlık yapmak üzere 
Çömlekçi Tarlası’nı satın aldılar.

8 Bunun için bu tarlaya bugüne dek “Kan 
Tarlası” denilmiştir.

9 Böylece Peygamber Yeremya aracılığıyla 

bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu: 
“İsrailoğulları’ndan kimilerinin O’na 
biçtikleri değerin karşılığı olan Otuz 
gümüşü aldılar; Rab’bin bana buyurduğu 
gibi, Çömlekçi Tarlası’nı satın almak için 
harcadılar.” 1)

1) Burada verilen alıntılar Yeremya’dad değil, 
Zekeriya’dan alınmıştır ve bu uyuşmazlığın 
giderilmesi için çeşitli varsayımlar yapılmıştır.  
Görünen en olası düşünceye göre İncil yazarı 
ilk başta peygamberin adını anmamış ve 
Yeremya’nın adı sonradan kopyalayan biri 
tarafından eklenmiştir. Yaşlı bilgeler şöyle 
dermiş: “Yeremya’nın hayaleti Zekeriya’da 
yaşıyor”.

F03 Chúa Cứu Thế sẽ bị từ chối.
F08 Các chi tiết của cái chết của Chúa Cứu Thế.
G04 Chúa Cứu Thế sẽ ban Thánh Linh của Ngài.
H01 Sự trở lại của Chúa Cứu Thế được tiên 

đoán.
H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

ZEKERIYA 12:1-2
ZEKERIYA 12:3 O gün Yeruşalim’i bütün 

halklar için ağır bir taş yapacağım. 
Onu kaldırmaya yeltenen herkes ağır 
yaralanacak. Yeryüzünün bütün ulusları 
Yeruşalim’e karşı birleşecek.

ZEKERIYA 12:4-7
ZEKERIYA 12:8 Ben RAB o gün 

Yeruşalim’de oturanları koruyacağım. 
Böylece aralarındaki en güçsüz kişi 
Davut gibi, Davut soyu da Tanrı gibi, 
kendilerine öncülük eden RAB’bin 
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meleği gibi olacak.
9 O gün Yeruşalim’e saldıran bütün 

ulusları yok etmeye başlayacağım.
10 “Davut soyuyla Yeruşalim’de oturanların 

üzerine lütuf ve yakarış ruhunu 
dökeceğim. Bana, yani deştiklerine 
bakacaklar; biricik oğlu için yas tutan 
biri gibi yas tutacak, ilk oğlu için acı 
çeken biri gibi acı çekecekler.

ZEKERIYA 12:11-14

YUHANNA 19:34 Ama askerlerden biri O’nun 
böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen 
kan ve su aktı.

35 Bunu gören adam tanıklık etmiştir ve 
tanıklığı doğrudur. Doğruyu söylediğini 
bilir. Siz de iman edesiniz diye tanıklık 
etmiştir.

36 Bunlar, “O’nun bir tek kemiği kırılmayacak” 
diyen Kutsal Yazı’nın yerine gelmesi için 
oldu.

37 Yine başka bir Yazı’da, “Bedenini 
deştiklerine bakacaklar” deniyor.

RESULLERIN 2:16 Bu gördüğünüz, 
Peygamber Yoel aracılığıyla önceden 
bildirilen olaydır: ‘Son günlerde, diyor 
Tanrı, Bütün insanların üzerine Ruhum’u 
dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız 
peygamberlikte bulunacaklar. Gençleriniz 
görümler, Yaşlılarınız düşler görecek.

18 O günler kadın erkek Kullarımın 
üzerine Ruhum’u dökeceğim, Onlar da 
peygamberlik edecekler.

RESULLERIN 2:23 Tanrı’nın 
belirlenmiş amacı ve öngörüsü uyarınca 
elinize teslim edilen bu adamı, yasa 
tanımaz kişilerin eliyle çarmıha çivileyip 
öldürdünüz.

24 Tanrı ise, ölüm acılarına son vererek O’nu 
diriltti. Çünkü O’nun ölüme tutsak kalması 
olanaksızdı.

RESULLERIN 2:33 O, Tanrı’nın 
sağına yüceltilmiş, vaat edilen Kutsal 
Ruh’u Baba’dan almış ve şimdi gördüğünüz 
ve işittiğiniz gibi, bu Ruh’u üzerimize 
dökmüştür.

RESULLERIN 2:36 “Böylelikle bütün 
İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin: Tanrı, 
sizin çarmıha gerdiğiniz İsa’yı hem Rab 
hem Mesih yapmıştır.”

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.

VAHIY 1:7 İşte bulutlarla geliyor! 
Her göz O’nu görecek, O’nun bedenini 
deşmiş olanlar bile. O’nun için dövünecek 
yeryüzünün bütün halkları. Evet, böyle 
olacak! Amin.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #4; #5; Resullerin 10:45; Resullerin 11:15; 
Titusa 3:4.

E04 Chiến thắng trước tội lỗi của Chúa Cứu 
Thế.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

ZEKERIYA 13:1 “O gün Davut soyunu ve 
Yeruşalim’de yaşayanları günahtan ve 
ruhsal kirlilikten arındırmak için bir 
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pınar açılacak.
2 O gün ülkeden putların adlarını 

kaldıracağım, bir daha anılmayacaklar” 
diyor Her Şeye Egemen RAB, “Sahte 
peygamberleri de, kirli ruhu da ülkeden 
uzaklaştıracağım.

HEZEKIEL 36:25 Üzerinize temiz su 
dökeceğim, arınacaksınız. Sizi bütün 
kirliliklerinizden ve putlarınızdan 
arındıracağım.

YUHANNA 1:29 Yahya ertesi gün İsa’nın 
kendisine doğru geldiğini görünce şöyle 
dedi: “İşte, dünyanın günahını ortadan 
kaldıran Tanrı Kuzusu!

1 KORINTOSLULARA 6:11 
Bazılarınız böyleydiniz; ama yıkandınız, 
kutsal kılındınız, Rab İsa Mesih adıyla ve 
Tanrımız’ın Ruhu aracılığıyla aklandınız.

TITUSA 3:4 Ama Kurtarıcımız Tanrı 
iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça 
göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla 
yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi 
merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla 
ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla 
üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh’un 
yenilemesiyle yaptı.

1 YUHANNA’NIN 1:7 Ama O ışıkta 
olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek, 
birbirimizle paydaşlığımız olur ve Oğlu 
İsa’nın kanı bizi her günahtan arındırır.

VAHIY 1:4 Ben Yuhanna’dan, Asya 
İli’ndeki* yedi kiliseye* selam! Var olan, var 
olmuş ve gelecek olandan, O’nun tahtının 
önünde bulunan yedi ruhtan ve ölüler 

arasından ilk doğan, dünya krallarına 
egemen olan güvenilir tanık İsa Mesih’ten 
sizlere lütuf ve esenlik olsun. Yücelik ve 
güç sonsuzlara dek, bizi seven, kanıyla 
bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi 
bir krallık haline getirip Babası Tanrı’nın 
hizmetinde kâhinler* yapmış olan Mesih’in 
olsun! Amin.

VAHIY 7:13 Bu sırada ihtiyarlardan biri 
bana sordu: “Beyaz kaftan giymiş olan bu 
kişiler kim, nereden geldiler?”

14 “Sen bunu biliyorsun, efendim” dedim. 
Bana dedi ki, “Bunlar o büyük sıkıntıdan 
geçip gelenlerdir. Kaftanlarını Kuzu’nun 
kanıyla yıkamış, bembeyaz etmişlerdir.

Ayrıca bkz: #1; #2; #5; Hezekiel 37:23-26; Hoşea 2:18; Hoşea 
14:7; Sefanya 1:3,4; Efeslilere 5:25-27; İbranilere 9:13,14; 

Yuhanna 5:6.

 

F01 Cái chết của Chúa Cứu Thế được tiên đoán.
F06 Chúa Cứu Thế sẽ bị bỏ lại một mình.

ZEKERIYA 13:7 “Uyan, ey kılıç! Çobanıma, 
yakınıma karşı harekete geç” Diyor 
Her Şeye Egemen RAB. “Çobanı vur da 
Koyunlar darmadağın olsun. Ben de 
elimi küçüklere karşı kaldıracağım.

MATTA 26:31 Bu arada İsa öğrencilerine, 
“Bu gece hepiniz benden ötürü sendeleyip 
düşeceksiniz” dedi. “Çünkü şöyle 
yazılmıştır: ‘Çobanı vuracağım, Sürüdeki 
koyunlar darmadağın olacak.’

MATTA 26:56 Ama bütün bunlar, 
peygamberlerin yazdıkları yerine gelsin diye 
oldu.” O zaman öğrencilerin hepsi O’nu 
bırakıp kaçtı.
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MARKOS 14:27 Bu arada İsa öğrencilerine, 
“Hepiniz sendeleyip düşeceksiniz” 
dedi. “Çünkü şöyle yazılmıştır: ‘Çobanı 
vuracağım, Koyunlar darmadağın olacak.’

MARKOS 14:50 O zaman öğrencilerinin 
hepsi O’nu bırakıp kaçtı.

YUHANNA 16:32 “İşte, hepinizin evlerinize 
gitmek üzere dağılacağınız ve beni yalnız 
bırakacağınız saat geliyor, geldi bile. 
Ama ben yalnız değilim, Baba benimle 
birliktedir.

YUHANNA 17:12 Kendileriyle birlikte 
olduğum sürece, bana verdiğin kendi adınla 
onları esirgeyip korudum. Kutsal Yazı 
yerine gelsin diye, mahva giden adamdan 
başka içlerinden hiçbiri mahvolmadı.

YUHANNA 18:7 Bunun üzerine İsa onlara 
yine, “Kimi arıyorsunuz?” diye sordu. 
“Nasıralı İsa’yı” dediler.

8 İsa, “Size söyledim, benim” dedi. “Eğer beni 
arıyorsanız, bunları bırakın gitsinler.”

9 Kendisinin daha önce söylediği, “Senin 
bana verdiklerinden hiçbirini yitirmedim” 
şeklindeki sözü yerine gelsin diye böyle 
konuştu.

Ayrıca bkz: Yeşaya 5:1-5; Yeşaya 27:1,2; Matta 18:10-14; 
Resullerin 2:23.

H02 Các phán quyết trong tương lai bởi Chúa 
Cứu Thế.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

ZEKERIYA 13:8 Bütün ülkede” diyor RAB, 
“Halkın üçte ikisi vurulup ölecek, Üçte 
biri sağ kalacak.

9 Kalan üçte birini ateşten geçireceğim, 
Onları gümüş gibi arıtacağım, Altın gibi 
sınayacağım. Bana yakaracaklar, Ben 
de onlara karşılık vereceğim, ‘Bunlar 
benim halkım’ diyeceğim. Onlar da, 
‘Tanrımız RAB’dir’ diyecekler.” Mesih’in 
Gelişi ve Krallığı

MATTA 21:43 “Bu nedenle size şunu 
söyleyeyim, Tanrı’nın Egemenliği sizden 
alınacak ve bunun ürünlerini yetiştiren bir 
ulusa verilecek.

44 “Bu taşın üzerine düşen, paramparça 
olacak; taş da kimin üzerine düşerse, onu 
ezip toz edecek.”

MATTA 24:2 İsa onlara, “Bütün bunları 
görüyor musunuz?” dedi. “Size doğrusunu 
söyleyeyim, burada taş üstünde taş 
kalmayacak, hepsi yıkılacak!”

MATTA 24:21 Çünkü o günlerde öyle 
korkunç bir sıkıntı olacak ki, dünyanın 
başlangıcından bu yana böylesi olmamış, 
bundan sonra da olmayacaktır.

22 O günler kısaltılmamış olsaydı, hiç kimse 
kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna 
o günler kısaltılacak.

LUKA 21:24 Kılıçtan geçirilecek, tutsak 
olarak bütün uluslar arasına sürülecekler. 
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Yeruşalim, öteki ulusların dönemleri 
tamamlanıncaya dek onların ayakları 
altında çiğnenecektir.

VAHIY 8:7 Birinci melek borazanını 
çaldı. Kanla karışık dolu ve ateş oluştu, 
yeryüzüne yağdı. Yerin üçte biri, ağaçların 
üçte biri ve bütün yeşil otlar yandı.

8 İkinci melek borazanını çaldı. Alev alev 
yanan, dağ gibi büyük bir kütle denize 
atıldı. Denizin üçte biri kana dönüştü.

9 Denizdeki yaratıkların üçte biri öldü, 
gemilerin üçte biri yok oldu.

10 Üçüncü melek borazanını çaldı. 
Gökten meşale gibi yanan büyük bir 
yıldız ırmakların üçte biri üzerine ve su 
pınarlarının üzerine düştü.

11 Bu yıldızın adı Pelin’dir. Suların üçte biri 
pelin gibi acılaştı. Acılaşan sulardan içen 
birçok insan öldü.

12 Dördüncü melek borazanını çaldı. Güneşin 
üçte biri, ayın üçte biri, yıldızların üçte 
biri vuruldu. Sonuç olarak ışıklarının üçte 
biri söndü, gündüzün ve gecenin üçte biri 
ışıksız kaldı.

VAHIY 16:19 Büyük kent üçe bölündü. 
Ulusların kentleri yerle bir oldu. Tanrı 
büyük Babil’i anımsadı, ona ateşli gazabının 
şarabını içeren kâseyi verdi.

Ayrıca bkz: #1; #2; #5; Mezmurlar 66:10-12; Matta 23:35-37; 
Luka 19:41-44; Luka 21:20-24; Luka 23:28-30; 1 Korintoslulara 

3:11-13; 1 Selaniklilere 2:15,16; 1 Petrus’un 1:6-8; 1 Petrus’un 
4:12,13.

E10 Chúa Cứu Thế cũng sẽ là Chúa Cứu Thế của 
các Dân tộc ngoài Do Thái.

H01 Sự trở lại của Chúa Cứu Thế được tiên 
đoán.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.
. 
ZEKERIYA 14:1-2
ZEKERIYA 14:3 Sonra RAB, savaş 

zamanlarında yaptığı gibi, gidip bu 
uluslara karşı savaşacak.

4 O gün O’nun ayakları Yeruşalim’in 
doğusundaki Zeytin Dağı’nın üzerinde 
duracak. Zeytin Dağı doğuya ve batıya 
doğru ortadan yarılıp çok büyük bir vadi 
oluşturacak. Dağın yarısı kuzeye, öbür 
yarısı güneye çekilecek.

5 Yarılan dağımın oluşturduğu 
vadiden kaçacaksınız, çünkü vadi 
Asal’a dek uzanacak. Yahuda Kralı 
Uzziya döneminde depremden nasıl 
kaçtıysanız, öyle kaçacaksınız. O zaman 
Tanrım RAB bütün kutsallarla birlikte 
gelecek!

6 O gün ışık olmayacak, ışık veren 
cisimler kararacak.

7 Özel bir gün, yalnız RAB’bin bildiği 
bir gün olacak. Gece de gündüz de 
olmayacak. Gece aydınlık olacak.

8 O gün Yeruşalim’in içinden diri sular 
akacak. Yaz kış suların yarısı Lut 
Gölü’ne, öbür yarısı Akdeniz’e akacak.

9 RAB bütün dünyanın kralı olacak. 
O gün yalnız RAB, yalnız O’nun adı 
kalacak.

ZEKERIYA 14:10-15
ZEKERIYA 14:16 Yeruşalim’e saldıran 

uluslardan sağ kalanların hepsi Her 
Şeye Egemen RAB olan Kral’a tapınmak 
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ve Çardak Bayramı’nı* kutlamak için 
yıldan yıla Yeruşalim’e gidecekler.

17 Yeryüzü halklarından hangisi Her Şeye 
Egemen RAB olan Kral’a tapınmak için 
Yeruşalim’e gitmezse, ülkesine yağmur 
yağmayacak.

18 Mısırlılar bunlara katılıp Yeruşalim’e 
gitmezlerse, RAB onları da Çardak 
Bayramı’nı kutlamak için Yeruşalim’e 
gitmeyen bütün ulusların başına 
getirdiği aynı belayla cezalandıracak.

19 Mısırlılar’a ve Çardak Bayramı’nı 
kutlamak için Yeruşalim’e gitmeyen 
bütün uluslara verilecek ceza budur.

20 O gün atların çıngırakları üzerine, 
“RAB’be adanmıştır” diye yazılacak. 
RAB’bin Tapınağı’ndaki kazanlar da 
sunağın önündeki çanaklar gibi olacak.

21 Yeruşalim ve Yahuda’da her kazan Her 
Şeye Egemen RAB’be adanacak. Kurban 
kesmeye gelenler bu kazanları kurban 
etini pişirmek için kullanacaklar. O gün 
Her Şeye Egemen RAB’bin Tapınağı’nda 
artık tüccar bulunmayacak.

YEŞAYA 2:2 RAB’bin Tapınağı’nın 
kurulduğu dağ, Son günlerde dağların en 
yücesi, Tepelerin en yükseği olacak. Oraya 
akın edecek ulusların hepsi.

3 Birçok halk gelecek, “Haydi, RAB’bin 
Dağı’na, Yakup’un Tanrısı’nın Tapınağı’na 
çıkalım” diyecekler, “O bize kendi yolunu 
öğretsin, Biz de O’nun yolundan gidelim.” 
Çünkü yasa Siyon’dan, RAB’bin sözü 
Yeruşalim’den çıkacak.

4 RAB uluslar arasında yargıçlık edecek, 
Birçok halkın arasındaki anlaşmazlıkları 
çözecek. İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp 
saban demiri, Mızraklarını bağcı bıçağı 
yapacaklar. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, 

Savaş eğitimi yapmayacaklar artık.

MATTA 16:27 İnsanoğlu*, Babası’nın 
görkemi içinde melekleriyle gelecek ve 
herkese, yaptığının karşılığını verecektir.

MATTA 24:35 Yer ve gök ortadan 
kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan 
kalkmayacaktır.”

36 “O günü ve saati, ne gökteki melekler, ne de 
Oğul bilir; Baba’dan başka kimse bilmez.

37 Nuh’un günlerinde nasıl olduysa, 
İnsanoğlu’nun* gelişinde de öyle olacak.

MATTA 28:18 İsa yanlarına gelip 
kendilerine şunları söyledi: “Gökte ve 
yeryüzünde bütün yetki bana verildi.

YUHANNA 4:10 İsa kadına şu yanıtı verdi: 
“Eğer sen Tanrı’nın armağanını ve sana, 
‘Bana su ver, içeyim’ diyenin kim olduğunu 
bilseydin, sen O’ndan dilerdin, O da sana 
yaşam suyunu verirdi.”

YUHANNA 4:14 Oysa benim vereceğim 
sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim 
vereceğim su, içende sonsuz yaşam için 
fışkıran bir pınar olacak.”

YUHANNA 7:37 Bayramın son ve en önemli 
günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle 
dedi: “Bir kimse susamışsa bana gelsin, 
içsin.

38 Kutsal Yazı’da dendiği gibi, bana iman 
edenin ‘içinden diri su ırmakları akacaktır.’”

39 Bunu, kendisine iman edenlerin alacağı 
Ruh’la ilgili olarak söylüyordu. Ruh 
henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz 
yüceltilmemişti.
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RESULLERIN 1:10 İsa giderken onlar 
gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam 
o sırada, beyaz giysiler içinde iki adam 
yanlarında belirdi.

11 “Ey Celileliler, neden göğe bakıp 
duruyorsunuz?” diye sordular. “Aranızdan 
göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl 
gördünüzse, aynı şekilde geri gelecektir.”

12 Bundan sonra elçiler, Yeruşalim’den yaklaşık 
bir kilometre uzaklıktaki Zeytin Dağı’ndan 
Yeruşalim’e döndüler.

VAHIY 11:13 Tam o saatte şiddetli bir 
deprem oldu, kentin onda biri yıkıldı. 
Depremde yedi bin kişi can verdi. Geriye 
kalanlar dehşete kapılıp gökteki Tanrı’yı 
yücelttiler.

VAHIY 11:15 Yedinci melek borazanını 
çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu: 
“Dünyanın egemenliği Rabbimiz’in 
ve Mesihi’nin oldu. O sonsuzlara dek 
egemenlik sürecek.”

VAHIY 16:18 O anda şimşekler çaktı, 
uğultular, gök gürlemeleri işitildi. Öyle 
büyük bir deprem oldu ki, yeryüzünde 
insan oldu olalı bu kadar büyük bir deprem 
olmamıştı.

19 Büyük kent üçe bölündü. Ulusların kentleri 
yerle bir oldu. Tanrı büyük Babil’i anımsadı, 
ona ateşli gazabının şarabını içeren kâseyi 
verdi.

20 Bütün adalar ortadan kalktı, dağlar yok 
oldu.

21 İnsanların üzerine gökten tanesi yaklaşık 
kırk kilo ağırlığında iri dolu yağdı. Dolu 
belası öyle korkunçtu ki, insanlar bu 
yüzden Tanrı’ya küfrettiler.

VAHIY 21:23 Aydınlanmak için kentin 

güneş ya da aya gereksinimi yoktur. Çünkü 
Tanrı’nın görkemi onu aydınlatıyor. Kuzu da 
onun çırasıdır.

24 Uluslar kentin ışığında yürüyecekler. Dünya 
kralları servetlerini oraya getirecekler.

25 Kentin kapıları gündüz hiç kapanmayacak, 
orada gece olmayacak.

VAHIY 22:1 Melek bana Tanrı’nın ve 
Kuzu’nun tahtından çıkan billur gibi berrak 
yaşam suyu ırmağını gösterdi.

2 Kentin anayolunun ortasında akan ırmağın 
iki yanında on iki çeşit meyve üreten 
ve her ay meyvesini veren yaşam ağacı 
bulunuyordu. Ağacın yaprakları uluslara 
şifa vermek içindir.

VAHIY 22:5 Artık gece olmayacak. Çıra 
ışığına da güneş ışığına da gereksinmeleri 
olmayacak. Çünkü Rab Tanrı onlara ışık 
verecek ve sonsuzlara dek egemenlik 
sürecekler.

VAHIY 22:17 Ruh ve Gelin, “Gel!” diyorlar. 
İşiten, “Gel!” desin. Susayan gelsin. Dileyen, 
yaşam suyundan karşılıksız alsın.

Ayrıca bkz: #1; #2; #3; #4; #5; Vahiy 21:1-3.
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E10 Chúa Cứu Thế cũng sẽ là Chúa Cứu Thế của 
các Dân tộc ngoài Do Thái.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

MALAKI 1:11 Doğudan batıya kadar 
uluslar arasında adım büyük olacak! 
Her yerde adıma buhur yakılacak, temiz 
sunular sunulacak. Çünkü uluslar 
arasında adım büyük olacak!” diyor Her 
Şeye Egemen RAB.

YEŞAYA 66:20 İsrailoğulları tahıl 
sunularını* pak kaplar içinde RAB’bin 
Tapınağı’na nasıl getiriyorsa, onlar da 
bütün kardeşlerinizi uluslardan atlarla, 
savaş arabalarıyla, at arabalarıyla, katırlarla, 
develerle kutsal dağıma, Yeruşalim’e, 
RAB’be sunu olarak getirecekler.” Böyle 
diyor RAB.

ROMALILARA 14:11 Yazılmış olduğu 
gibi: “Rab şöyle diyor: ‘Varlığım hakkı için 
her diz önümde çökecek, Her dil Tanrı 
olduğumu açıkça söyleyecek.’”

FILIPILILERE 2:10 Öyle ki, İsa’nın 
adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer 
altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, 
Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için İsa Mesih’in 
Rab olduğunu açıkça söylesin.

IBRANILERE 9:9 Bu, şimdiki çağ 
için bir örnektir; sunulan kurbanlarla 
sunuların tapınan kişinin vicdanını 
yetkinleştiremediğini gösteriyor.

10 Bunlar yalnız yiyecek, içecek, çeşitli 
dinsel yıkanmalarla ilgilidir; yeni düzenin 
başlangıcına kadar geçerli olan bedensel 
kurallardır.

11 Ama Mesih, gelecek iyi şeylerin başkâhini 

olarak ortaya çıktı. İnsan eliyle yapılmamış, 
yani bu yaratılıştan olmayan daha büyük, 
daha yetkin çadırdan geçti.

12 Tekelerle danaların kanıyla değil, sonsuz 
kurtuluşu sağlayarak kendi kanıyla kutsal 
yere ilk ve son kez girdi.

VAHIY 8:3 Altın bir buhurdan taşıyan 
başka bir melek gelip sunağın önünde 
durdu. Tahtın önündeki altın sunakta 
bütün kutsalların dualarıyla birlikte 
sunmak üzere kendisine çok miktarda 
buhur verildi.

4 Kutsalların dualarıyla buhurun dumanı, 
Tanrı’nın önünde meleğin elinden yükseldi.

Ayrıca bkz: #1; #4; #5; Mezmurlar 113:3,4; Yeşaya 45:6; Yeşaya 
59:19.

C02 Người Tiền Nhiệm của Chúa Cứu Thế được 
công bố.

MALAKI 3:1 “İşte habercimi 
gönderiyorum. Önümde yolu 
hazırlayacak. Aradığınız Rab ansızın 
tapınağına gelecek; görmeyi özlediğiniz 
antlaşma habercisi gelecek” diyor Her 
Şeye Egemen RAB.

YEŞAYA 40:3 Şöyle haykırıyor bir ses: 
“Çölde RAB’bin yolunu hazırlayın, Bozkırda 
Tanrımız için düz bir yol açın.

MATTA 3:3 Nitekim Peygamber Yeşaya 
aracılığıyla sözü edilen kişi Yahya’dır. Yeşaya 
şöyle demişti: “Çölde haykıran, ‘Rab’bin 
yolunu hazırlayın, Geçeceği patikaları 
düzleyin’ diye sesleniyor.”
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MATTA 11:10 ‘İşte, habercimi senin 
önünden gönderiyorum; O önden gidip 
senin yolunu hazırlayacak’ diye yazılmış 
olan sözler onunla ilgilidir.

11 Size doğrusunu söyleyeyim, kadından 
doğanlar arasında Vaftizci Yahya’dan daha 
üstün biri çıkmamıştır. Bununla birlikte, 
Göklerin Egemenliği’nde en küçük olan 
ondan üstündür.

MARKOS 1:2 Peygamber Yeşaya’nın 
Kitabı’nda şöyle yazılmıştır: “İşte, habercimi 
senin önünden gönderiyorum; O senin 
yolunu hazırlayacak.”

3 “Çölde haykıran, `Rab’bin yolunu 
hazırlayın, Geçeceği patikaları düzleyin’ 
diye sesleniyor.”

4 Böylece Vaftizci Yahya çölde ortaya çıktı. 
İnsanları, günahlarının bağışlanması için 
tövbe edip vaftiz* olmaya çağırıyordu.

LUKA 1:76 Sen de, ey çocuk, Yüceler 
Yücesi’nin peygamberi diye anılacaksın. 
Rab’bin yollarını hazırlamak üzere önünden 
gidecek Ve O’nun halkına, Günahlarının 
bağışlanmasıyla kurtulacaklarını 
bildireceksin.

78 Çünkü Tanrımız’ın yüreği merhamet 
doludur. O’nun merhameti sayesinde, 
Yücelerden doğan Güneş, Karanlıkta ve 
ölümün gölgesinde yaşayanlara ışık saçmak 
Ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek 
üzere Yardımımıza gelecektir.”

LUKA 7:26 Öyleyse ne görmeye 
gittiniz? Bir peygamber mi? Evet! Size şunu 
söyleyeyim, gördüğünüz kişi peygamberden 
de üstündür.

27 ‘İşte, habercimi senin önünden 
gönderiyorum; O önden gidip senin yolunu 

hazırlayacak’ diye yazılmış olan sözler 
onunla ilgilidir.

28 Size şunu söyleyeyim, kadından doğanlar 
arasında Yahya’dan daha üstün olanı yoktur. 
Bununla birlikte, Tanrı’nın Egemenliği’nde 
en küçük olan ondan üstündür.”

LUKA 10:24 Size şunu söyleyeyim, 
nice peygamberler, nice krallar sizin 
ördüklerinizi görmek istediler, ama 
göremediler. Sizin işittiklerinizi işitmek 
istediler, ama işitemediler.”

H02 Các phán quyết trong tương lai bởi Chúa 
Cứu Thế.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.

MALAKI 3:2 Ama onun geleceği güne 
kim dayanabilir? O belirince kim 
durabilir? Çünkü o maden arıtıcının 
ateşi, çamaşırcının kül suyu gibi olacak;

3 gümüş eritip arıtan gibi davranacak: 
Levililer’i arındırıp altın, gümüş 
temizler gibi temizleyecek. Böylece 
RAB’be doğrulukla sunular sunacaklar.

4 Geçmiş günlerde, geçmiş yıllarda 
olduğu gibi, RAB Yahuda ve Yeruşalim’in 
sunacağı sunulardan hoşnut kalacak.

5 Her Şeye Egemen RAB, “Yargılamak için 
size yaklaşacağım” diyor, “Büyücülere, 
zina edenlere, yalan yere ant içenlere, 
işçinin, dulun, öksüzün, yabancının 
hakkını çiğneyenlere -benden 
korkmayanlara- karşı hemen tanık 
olacağım.”

16 Bunun üzerine RAB’den korkanlar 
birbirleriyle konuştular. RAB dediklerine 
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kulak verip duydu. RAB’den korkup adını 
sayanlar için O’nun önünde bir anma kitabı 
yazıldı.

17 Her Şeye Egemen RAB, “Öz halkımı ortaya 
çıkardığım gün, benim olacaklar” diyor, “Bir 
baba kendisine hizmet eden oğlunu nasıl 
esirgerse ben de onları öyle esirgeyeceğim.

18 O zaman siz doğru kişiyle kötü kişi, 
Tanrı’ya kulluk edenle etmeyen arasındaki 
ayrımı yine göreceksiniz.”

DANIEL 7:10 Önünden ateşten bir ırmak 
çıkıp akıyordu. Binlerce binler O’na hizmet 
ediyordu; On binlerce on binler Önünde 
duruyordu. Mahkeme kuruldu, Kitaplar 
açıldı.

MATTA 3:10 Balta ağaçların köküne 
dayanmış bile. İyi meyve vermeyen her ağaç 
kesilip ateşe atılır.

11 Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz 
ediyorum, ama benden sonra gelen benden 
daha güçlüdür. Ben O’nun çarıklarını 
çıkarmaya bile layık değilim. O sizi Kutsal 
Ruh’la ve ateşle vaftiz edecek.

12 Yabası elindedir. Harman yerini 
temizleyecek, buğdayını toplayıp ambara 
yığacak, samanı ise sönmeyen ateşte 
yakacak.”

MATTA 12:35 İyi insan içindeki iyilik 
hazinesinden iyilik, kötü insan içindeki 
kötülük hazinesinden kötülük çıkarır.

36 Size şunu söyleyeyim, insanlar söyledikleri 
her boş söz için yargı günü hesap verecekler.

37 Kendi sözlerinizle aklanacak, yine kendi 
sözlerinizle suçlu çıkarılacaksınız.”

YUHANNA 12:48 Beni reddeden ve sözlerimi 
kabul etmeyen kişiyi yargılayacak biri 

var. O kişiyi son günde yargılayacak olan, 
söylediğim sözdür.

YUHANNA 17:24 Baba, bana verdiklerinin 
de bulunduğum yerde benimle birlikte 
olmalarını ve benim yüceliğimi, bana 
verdiğin yüceliği görmelerini istiyorum. 
Çünkü dünyanın kuruluşundan önce sen 
beni sevdin.

EFESLILERE 5:26 Mesih kiliseyi suyla 
yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal 
kılmak için kendini feda etti.

2 SELANIKLILERE 1:6 Tanrı adil olanı 
yapacak: Size sıkıntı çektirenlere sıkıntı 
ile karşılık verecek, sıkıntı çeken sizleriyse 
bizimle birlikte rahata kavuşturacaktır. 
Bütün bunlar Rab İsa alev alev yanan ateş 
içinde güçlü melekleriyle gökten gelip 
göründüğü zaman olacak. Rabbimiz İsa, 
Tanrı’yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili 
Müjde’ye uymayanları cezalandıracak.

TITUSA 2:14 Mesih bizi her suçtan 
kurtarmak, arıtıp kendisine ait, iyilik 
etmekte gayretli bir halk yapmak üzere 
kendini bizim için feda etti.

1 PETRUS’UN 2:5 O sizi diri taşlar 
olarak ruhsal bir tapınağın yapımında 
kullansın. Böylelikle, İsa Mesih aracılığıyla 
Tanrı’nın beğenisini kazanan ruhsal 
kurbanlar sunmak üzere kutsal bir 
kâhinler* topluluğu olursunuz.

VAHIY 1:4 Ben Yuhanna’dan, Asya 
İli’ndeki* yedi kiliseye* selam! Var olan, var 
olmuş ve gelecek olandan, O’nun tahtının 
önünde bulunan yedi ruhtan ve ölüler 
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arasından ilk doğan, dünya krallarına 
egemen olan güvenilir tanık İsa Mesih’ten 
sizlere lütuf ve esenlik olsun. Yücelik ve 
güç sonsuzlara dek, bizi seven, kanıyla 
bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi 
bir krallık haline getirip Babası Tanrı’nın 
hizmetinde kâhinler* yapmış olan Mesih’in 
olsun! Amin.

7 İşte bulutlarla geliyor! Her göz O’nu 
görecek, O’nun bedenini deşmiş olanlar 
bile. O’nun için dövünecek yeryüzünün 
bütün halkları. Evet, böyle olacak! Amin.

VAHIY 6:17 Çünkü onların gazabının 
büyük günü geldi. Buna kim dayanabilir?”

VAHIY 15:3 Tanrı kulu Musa’nın ve 
Kuzu’nun ezgisini söylüyorlardı: “Her Şeye 
Gücü Yeten Rab Tanrı, Senin işlerin büyük 
ve şaşılası işlerdir. Ey ulusların kralı, Senin 
yolların doğru ve adildir. Ya Rab, senden 
kim korkmaz, Adını kim yüceltmez? Çünkü 
kutsal olan yalnız sensin. Bütün uluslar 
gelip sana tapınacaklar. Çünkü adil işlerin 
açıkça görüldü.”

Ayrıca bkz: #1; #2; #5; Malaki 4:1; Amos 5:18-20; Matta 23:13-
35; Luka 3:9,17; Luka 12:49; Yuhanna 4:23,24; Romalılara 

11:5-10; İbranilere 10:28-30; İbranilere 12:25,26.

H02 Các phán quyết trong tương lai bởi Chúa 
Cứu Thế.

H03 Tương lai Vương quốc của Chúa Cứu Thế.
H09 Lời tiên tri về tương lai của con dân của 

Ngài.

MALAKI 4:1 Her Şeye Egemen RAB 
diyor ki, “Işte o gün geliyor, fırın gibi 
yanıyor. Kendini beğenmişlerle kötülük 
yapanlar samandan farksız olacak; o 

gün hepsini yakacak. Onlarda ne kök, 
ne dal bırakılacak.

2 Ama siz, adıma saygı gösterenler için 
ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi 
doğacak. Ve çıkıp ahırdan salınmış 
buzağılar gibi sıçrayacaksınız.

3 Kötüleri ezeceksiniz. Çünkü bunları 
yaptığım gün, ayağınızın altında kül 
olacaklar.” Böyle diyor Her Şeye Egemen 
RAB.

4 “Kulum Musa’nın yasasını, bütün 
Israil’e iletmesi için Horev Dağı’nda ona 
verdiğim kuralları, ilkeleri anımsayın.

MATTA 3:12 Yabası elindedir. Harman 
yerini temizleyecek, buğdayını toplayıp 
ambara yığacak, samanı ise sönmeyen 
ateşte yakacak.”

LUKA 1:50 Kuşaklar boyunca 
kendisinden korkanlara merhamet eder.

YUHANNA 1:4 Yaşam O’ndaydı ve yaşam 
insanların ışığıydı.

5 Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt 
edemedi.

YUHANNA 3:19 Yargı da şudur: Dünyaya 
ışık geldi, ama insanlar ışık yerine karanlığı 
sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü.

YUHANNA 8:12 İsa yine halka seslenip 
şöyle dedi: “Ben dünyanın ışığıyım. Benim 
ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, 
yaşam ışığına sahip olur.”

RESULLERIN 13:26 “Kardeşler, 
İbrahim’in soyundan gelenler ve Tanrı’dan 
korkan yabancılar, bu kurtuluş bildirisi bize 
gönderildi.
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ROMALILARA 16:20 Esenlik veren Tanrı 
çok geçmeden Şeytan’ı ayaklarınızın altında 
ezecektir. Rabbimiz İsa’nın lütfu sizinle 
birlikte olsun.

2 SELANIKLILERE 1:6 Tanrı adil olanı 
yapacak: Size sıkıntı çektirenlere sıkıntı 
ile karşılık verecek, sıkıntı çeken sizleriyse 
bizimle birlikte rahata kavuşturacaktır. 
Bütün bunlar Rab İsa alev alev yanan ateş 
içinde güçlü melekleriyle gökten gelip 
göründüğü zaman olacak. Rabbimiz İsa, 
Tanrı’yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili 
Müjde’ye uymayanları cezalandıracak.

VAHIY 11:15 Yedinci melek borazanını 
çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu: 
“Dünyanın egemenliği Rabbimiz’in 
ve Mesihi’nin oldu. O sonsuzlara dek 
egemenlik sürecek.”

VAHIY 11:18 Uluslar gazaba gelmişlerdi. 
Şimdiyse senin gazabın üzerlerine 
geldi. Ölüleri yargılamak, Kulların olan 
peygamberleri, kutsalları, Küçük olsun 
büyük olsun, Senin adından korkanları 
ödüllendirmek Ve yeryüzünü mahvedenleri 
mahvetmek zamanı da geldi.”

Ayrıca bkz: #1; #2; #5; Yeşaya 50:10; Yeşaya 66:1,2; 2 Petrus’un 
3:7.

C02 Người Tiền Nhiệm của Chúa Cứu Thế được 
công bố.

D02 Chức phận của Chúa Cứu Thế như là Nhà 
tiên tri.

E23 Chúa Cứu Thế sẽ cải đạo cho con dân của 
Ngài.

MALAKI 4:5 “RAB’bin büyük ve 
korkunç günü gelmeden önce size 
Peygamber Ilyas’ı göndereceğim.

6 O babaların yüreklerini çocuklarına, 
çocukların yüreklerini babalarına 
döndürecek. Öyle ki, gelip ülkeyi 
lanetleyerek yok etmeyeyim.”

MATTA 11:13 Yahya’ya dek bütün 
peygamberlerle Kutsal Yasa, olacakları 
önceden bildirdiler.

14 Eğer bunu kabul etmek isterseniz, gelecek 
olan İlyas odur.

MATTA 17:11 İsa, “İlyas gerçekten gelecek 
ve her şeyi yeniden düzene koyacak” diye 
yanıtladı.

12 “Size şunu söyleyeyim, İlyas zaten geldi, 
ama onu tanımadılar, ona yapmadıklarını 
bırakmadılar. Aynı şekilde İnsanoğlu da 
onların elinden acı çekecektir.”

13 O zaman öğrenciler İsa’nın kendilerine 
Vaftizci Yahya’dan söz ettiğini anladılar.

LUKA 1:16 İsrailoğulları’ndan 
birçoğunu, Tanrıları Rab’be döndürecek.

17 Babaların yüreklerini çocuklarına 
döndürmek, söz dinlemeyenleri doğru 
kişilerin anlayışına yöneltmek ve Rab için 
hazırlanmış bir halk yetiştirmek üzere, 
İlyas’ın ruhu ve gücüyle Rab’bin önünden 
gidecektir.”

MALAKI



388

YUHANNA 1:14 Söz, insan olup aramızda 
yaşadı. O’nun yüceliğini Baba’dan gelen, 
lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un 
yüceliğini gördük.

15 Yahya O’na tanıklık etti. Yüksek sesle 
şöyle dedi: “’Benden sonra gelen benden 
üstündür. Çünkü O benden önce vardı’ diye 
sözünü ettiğim kişi budur.”

16 Nitekim hepimiz O’nun doluluğundan lütuf 
üzerine lütuf aldık.

17 Kutsal Yasa Musa aracılığıyla verildi, ama 
lütuf ve gerçek İsa Mesih* aracılığıyla geldi.

RESULLERIN 3:22 Musa şöyle 
demişti: ‘Tanrınız Rab size, kendi 
kardeşlerinizin arasından benim gibi 
bir peygamber çıkaracak. O’nun size 
söyleyeceği her sözü dinleyin.

23 O peygamberi dinlemeyen herkes Tanrı’nın 
halkından koparılıp yok edilecektir.’

VAHIY 1:16 Sağ elinde yedi yıldız 
vardı. Ağzından iki ağızlı keskin bir kılıç 
uzanıyordu. Yüzü bütün gücüyle parlayan 
güneş gibiydi.

Ayrıca bkz: #5; Yeşaya 40:3; Malaki 3:1; Matta 13:14-26; Matta 
23:35-38; Matta 24:27-30; Matta 27:47-49; Markos 9:11-13; Luka 

1:76; Luka 7:26-28; Luka 19:41-44; Luka 21:22-27; Yuhanna 
1:21,25.
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