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Bir gün Zekeriya adnda yaşl bir 
adam tapnakta buhur yakyordu.  
Dşarda insanlar dua ediyordu.  
Zekeriya aniden ürperdi.
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Elizabet’in bebeği Tanr’nn söz verdiği gibi doğdu.  
Oradaki kâhinler “Ad babasnnki

gibi Zekeriya olsun” dediler.
Zekeriya Tanr’nn buyruğunu

hatrlad.  “Hayr!  Bebeğin
ad Yahya olacak” diye

yazd.  Zekeriya bunlar
yazarken birden dili

çözüldü.  Sonra
Tanr’y

övdü. 

Ksa bir zaman 
sonra Elizabet 
bir bebeğinin 

olacağn anlad.  
Tanr’ya övgüler 

sundu.  Bir gün 
Elizabet’in 

kuzeni Meryem 
onu ziyaret etti.  

Meryem de bir 
bebek 

bekliyordu.

“Zekeriya bizimle konuş”.  Dşardaki insanlar 
şaşkndlar.  Dşardaki insanlar Cebrail

meleğin Zekeriya’ya çocuk doğuncaya
kadar konuşamayacağn
söylediğini bilmiyorlard

çünkü o Tanr’nn mesajna
inanmamşt.  Karsnn

çocuk doğurmak
için çok yaşl

olduğunu
düşündü.

Meryem geldiğinde Elizabet’in 
karnndaki bebek hoplad.  Elizabet 

Kutsal Ruh’la doldu.  Meryem’in 
bebeğinin Rab İsa Mesih

olduğunu biliyordu.
İki kadn

birlikte sevinç
içinde Rab’be

övgüler sundular.

Zekeriya evde meleğin ona 
söylediklerini yazd.  Kars 
Elizabet çok şaşrd.  Onlar bir 
çocuk için çok dua etmişlerdi.  
Şimdi bu istekleri 
gerçekleşebilir 
miydi?

Bir melek geldi.  “Korkma” dedi.  “Beni Tanr 
gönderdi.  Karn bir oğul doğuracak.  Ad Yahya 

olacak.  Birçok insan 
Tanr’ya getirecek”.
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Doğum gününde Hirodes büyük bir 
parti verdi.  Hirodiya’nn kz onun 
için dans etti.  Bu Hirodes’i hoşnut 
etti.  Ona, “Ne istersen senin 
olacaktr”, “Hatta krallğmn yars 
bile”, diye söz verdi.

Yahya birçok insan 
Tanr’ya getirdi.  Ama 

Hirodes, kötü kalpli 
yönetici, Yahya’y 

hapse attrd.
Yahya, Hirodes’e,  
“Kardeşinin kars 

Hirodiya’y kendine 
alman günahtr”,  

demişti.  Hirodes 
bunun doğru olduğunu 

biliyordu.

Bazlar ona Vaftizci Yahya diyorlard çünkü 
insanlarn günahlarndan dolay pişman 
olduklarn göstermek için onlar 
suya batryordu.  Bir gün 
İsa vaftiz olmak için 
Yahya’nn yanna 
geldi.  “Beni vaftiz 
et” dedi, Yahya kabul 
etmedi.  Ama İsa 
“Öyle olmas 
gerekiyor” 
deyince 
Yahya O’nu 
vaftiz etti.

Yahya’nn Tanr’nn 
kutsal ve dürüst 

hizmetkâr olduğunu 
biliyordu.  Ama 

Hirodes günahndan 
dönmek istemedi.  

Sonu hapis bile olsa 
Yahya günaha karş 

konuşmaktan 
vazgeçmedi.

İsa vaftiz 
olduktan sonra 
Kutsal Ruh’un 
güvercin şeklinde 
İsa’nn üzerine 
geldiğini gördü.  
Bu Tanr’nn bir 
işaretiydi.  Yahya, 
İsa’nn Tanr’nn Oğlu 
olduğunu biliyordu.  
Yahya, İsa’ya 
dünyann günahlarn 
kaldran Tanr kuzusu 
diye hitap etti.

Yahya büyüdüğünde Tanr adam Elişa’ya benzedi.  
Tanr Oğlu’nun en ksa

zamanda gelip onlar
bereketleyeceğini söyledi.
Yahudi liderler Yahya’dan

nefret ediyorlard çünkü onlara
“Günah işlemeyin.  Tövbe edin!”

diyordu.  Günahlar hakknda
duymak istemiyorlard.
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Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan ve O’nu tanman 
isteyen harika Tanrmz hakknda anlatr.

Tanr, O’nun günah olarak adlandrdğ, kötü şeyleri 
yaptğmz bilir.  Günahn cezas ölümdür fakat Tanr sizi çok 

sevdiği için tek Oğlu’nu, İsa’y, Çarmh üzerinde ölmesi ve 
günahlarnz için cezay çekmesi için gönderdi.

Eğer gerçeğin bu olduğuna inanyorsanz, Tanr’ya şunlar 
söyleyin: Sevgili İsa, Senin Tanr olduğuna ve benim 

günahlarm için ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden 
yaşyor olduğuna inanyorum.  Lütfen yaşamma gel ve 

günahlarm affet, öyle ki şimdi yeni yaşama sahip olabileyim 
ve bir gün sonsuza dek Seninle birlikte olmak için 

gidebileyim.  Senin çocuğun olarak Sana itaat edebilmem ve 
Senin için yaşayabilmem için bana yardm et.  Amin. 

Her gün Kutsal Kitap’ okuyun ve Tanr’yla konuşun! 
Yuhanna 3:16

“Tanr’dan gönderilen Adam”

Tanr’nn Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir 
hikaye

Luka 1-2, Markos 6 

“Sözlerinin açklanş aydnlk saçar.” 
Mezmur 119:130

Kz, Hirodes’e, “Bana bir tepsi 
içinde Yahya’nn başn ver”, 
dedi.  Hirodes verdiği sözden 
ötürü pişman oldu ama 
sözünden vazgeçemeyecek 
kadar gururluydu.  
“Yahya’nn başn kesip 
buraya getirin”, diye 
emretti.  Askerleri 
onun dediğini yaptlar.

Son
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Arkadaşlar Tanr’nn cesur ve 
sadk hizmetkârnn cesedini 
gömerlerken çok üzgündüler.  
Yahya’nn Tanr’ya 
karş olan görevi 
şimdi bitmişti.  
Belki İsa’nn 
onlarn aclarn 
teselli 
edeceklerini 
biliyorlard.

Kz, “Ne 
isteyeyim?”, 
diye düşündü.  
Yahya’dan nefret 
eden kötü annesi 
Hirodiya kzna 
ne istemesi 
gerektiğini 
söyledi.  
İstediği şey 
korkunçtu.
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