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Bir gün Zekeriya adında yaşlı bir 
adam tapınakta buhur yakıyordu.  
Dışarıda insanlar dua 
ediyordu.  Zekeriya 
aniden ürperdi.



Bir melek geldi.  “Korkma” dedi. 
“Beni Tanrı gönderdi.  Karın bir oğul   

doğuracak. 



Adı Yahya olacak.  Birçok insanı 
Tanrı’ya getirecek”.



“Zekeriya bizimle
konuş”.  Dışarıdaki
insanlar şaşkındılar.



Dışarıdaki insanlar Cebrail
meleğin Zekeriya’ya çocuk

doğuncaya kadar
konuşamayacağını

söylediğini …



… bilmiyorlardı çünkü o Tanrı’nın
mesajına inanmamıştı.

Karısının çocuk
doğurmak için çok

yaşlı olduğunu
düşündü.



Zekeriya evde meleğin ona 
söylediklerini yazdı.  Karısı 
Elizabet çok şaşırdı.  Onlar 
bir çocuk için çok dua 
etmişlerdi. Şimdi bu
istekleri 
gerçek-
leşebilir 
miydi?



Kısa bir zaman sonra Elizabet
bir bebeğinin
olacağını anladı.
Tanrı’ya övgüler
sundu.  Bir
gün Elizabet’in
kuzeni Meryem
onu ziyaret etti.
Meryem de
bir bebek
bekliyordu.



Meryem geldiğinde Elizabet’in 
karnındaki bebek hopladı.  

Elizabet Kutsal
Ruh’la doldu.

Meryem’in
bebeğinin

Rab İsa
Mesih

olduğunu
biliyordu.



İki kadın birlikte sevinç
içinde Rab’be övgüler     
sundular.



Elizabet’in bebeği Tanrı’nın
söz verdiği gibi doğdu.
Oradaki kâhinler “Adı

babasınınki gibi
Zekeriya olsun”

dediler.



Zekeriya Tanrı’nın buyruğunu 
hatırladı.  “Hayır!

Bebeğin adı Yahya
olacak” diye yazdı.

Zekeriya bunları
yazarken birden

dili çözüldü.
Sonra

Tanrı’yı
övdü. 



Yahya büyüdüğünde
Tanrı adamı Elişa’ya
benzedi.  Tanrı

Oğlu’nun en kısa
zamanda gelip onları

bereketleyeceğini
söyledi.



Yahudi liderler Yahya’dan nefret
ediyorlardı çünkü
onlara “Günah

işlemeyin. Tövbe edin!”  
diyordu. Günahları

hakkında duymak istemi-
yorlardı.



Bazıları ona Vaftizci 
Yahya diyorlardı 
çünkü insanların 
günahlarından 
dolayı pişman 
olduklarını 
göstermek 
için 
onları 
suya 
batırıyordu.



Bir gün İsa vaftiz olmak için 
Yahya’nın yanına geldi.  “Beni 
vaftiz et” dedi, Yahya 
kabul etmedi.  
Ama İsa 
“Öyle olması 
gerekiyor” 
deyince 
Yahya 
O’nu 
vaftiz etti.



İsa vaftiz 
olduktan 
sonra Kutsal 
Ruh’un güvercin 
şeklinde İsa’nın 
üzerine 
geldiğini 
gördü.



Bu Tanrı’nın
bir işaretiydi.  
Yahya, İsa’nın
Tanrı’nın Oğlu
olduğunu biliyordu. 
Yahya, İsa’ya
dünyanın
günahlarını
kaldıran Tanrı
kuzusu diye
hitap etti.



Yahya birçok insanı Tanrı’ya getirdi.  
Ama Hirodes, kötü kalpli yönetici,  

Yahya’yı hapse
attırdı. Yahya, 
Hirodes’e,  
“Kardeşinin karısı
Hirodiya’yı
kendine alman
günahtır”,  
demişti. Hirodes

bunun doğru olduğunu biliyordu.



Yahya’nın Tanrı’nın kutsal ve dürüst
hizmetkârı olduğunu biliyordu.  Ama

Hirodes
günahından
dönmek
istemedi.  Sonu
hapis bile olsa
Yahya günaha
karşı
konuşmaktan
vazgeçmedi.



Doğum gününde Hirodes büyük 
bir parti verdi.  Hirodiya’nın
kızı onun için dans etti.



Bu Hirodes’i hoşnut etti. Ona, 
“Ne istersen senin olacaktır”, 
“Hatta krallığımın yarısı bile”,

diye söz verdi.



Kız, “Ne 
isteyeyim?”, 
diye 
düşündü.



Yahya’dan 
nefret eden 
kötü annesi 
Hirodiya 
kızına 
ne istemesi 
gerektiğini 
söyledi.  
İstediği şey 
korkunçtu.



Kız, Hirodes’e, “Bana
bir tepsi içinde
Yahya’nın başını ver”, 
dedi. Hirodes verdiği
sözden ötürü pişman
oldu ama sözünden
vazgeçemeyecek
kadar gururluydu.



“Yahya’nın başını 
kesip buraya 
getirin”, diye 
emretti.  
Askerleri 
onun dediğini 
yaptılar.



Arkadaşları Tanrı’nın 
cesur ve sadık 
hizmetkârının 
cesedini 
gömerlerken 
çok 
üzgündüler.



Yahya’nın Tanrı’ya 
karşı olan görevi 
şimdi bitmişti.  
Belki İsa’nın 
onların 
acılarını 
teselli 
edeceklerini 
biliyorlardı.



“Tanrı’dan gönderilen Adam”

Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir 
hikaye

Luka 1-2, Markos 6 

“Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar.” 
Mezmur 119:130



Son



Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan 
ve O’nu tanımanı isteyen harika Tanrımız 

hakkında anlatır.

Tanrı, O’nun günah olarak adlandırdığı, 
kötü şeyleri yaptığımızı bilir.  Günahın 

cezası ölümdür fakat Tanrı sizi çok 
sevdiği için tek Oğlu’nu, İsa’yı, Çarmıh 

üzerinde ölmesi ve günahlarınız için cezayı 
çekmesi için gönderdi.



Eğer gerçeğin bu olduğuna inanıyorsanız, 
Tanrı’ya şunları söyleyin: Sevgili İsa, Senin 

Tanrı olduğuna ve benim günahlarım için 
ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden 

yaşıyor olduğuna inanıyorum.  Lütfen 
yaşamıma gel ve günahlarımı 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 yardım et.  Amin. 

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


