
İNSAN DIŞ GÖRÜNÜŞE, RAB İSE YÜREĞE BAKAR 
İNSANIN SIRALAMASI İLE TANRI’NIN SIRALAMASI FARKLIDIR

 

1. Samuel 16:1-13 Davut Kral Olarak Meshediliyor 

Rab Samuel'e, “Ben Saul'un Israil Kralı olmasını reddettim diye sen daha ne zamana dek onun icin
uzuleceksin?” dedi, “Yag boynuzunu yagla doldurup yola cık. Seni Beytlehemli Isay'ın evine
gonderiyorum. Cunku onun ogullarından birini kral sectim.” Samuel, “Nasıl gidebilirim? Saul bunu
duyarsa beni oldurur!” dedi. Rab soyle yanıtladı: “Yanına bir duve al ve, ‘Rab'be kurban sunmak
icin geldim’ de. Isay'ı kurban torenine cagır. O zaman ne yapman gerektigini ben sana
bildirecegim. Sana belirtecegim kisiyi benim adıma kral olarak meshedeceksin.” Samuel Rab'bin
sozune uyarak Beytlehem Kenti'ne gitti. Kentin ileri gelenleri onu titreyerek karsıladılar ve, “Barıs
icin mi geldin?” diye sordular. Samuel, “Evet, barıs icin” diye yanıtladı, “Rab'be kurban sunmaya
geldim. Kendinizi kutsayıp benimle birlikte kurban torenine gelin.” Sonra Isay ile ogullarını
kutsayıp kurban torenine cagırdı. Isay ile ogulları gelince Samuel Eliav'ı gordu ve, “Gercekten
Rab'bin onunde duran bu adam O'nun meshettigi kisidir” diye dusundu. Ama Rab Samuel'e,
“Onun yakısıklı ve uzun boylu olduguna bakma” dedi, “Ben onu reddettim. Cunku Rab insanın
gordugu gibi gormez; insan dıs gorunuse, Rab ise yurege bakar.” Isay, oglu Avinadav'ı cagırıp
Samuel'in onunden gecirdi. Ama Samuel, “Rab bunu da secmedi” dedi. Bunun uzerine Isay
Samma'yı da gecirdi. Samuel yine, “Rab bunu da secmedi” dedi. Boylece Isay yedi oglunu da
Samuel'in onunden gecirdi. Ama Samuel, “Rab bunlardan hicbirini secmedi” dedi. Sonra Isay'a,
“Ogullarının hepsi bunlar mı?” diye sordu. Isay, “Bir de en kucugu var” dedi, “Suruyu guduyor.”
Samuel, “Birini gonder de onu getirsin” dedi, “O buraya gelmeden yemege oturmayacagız.” Isay
birini gonderip oglunu getirtti. Cocuk kızıl saclı, yakısıklı, gozleri pırıl pırıl bir delikanlıydı. 

Rab Samuel'e, “Kalk, onu meshet. Sectigim kisi odur” dedi. Samuel yag boynuzunu alıp
kardeslerinin onunde cocugu meshetti. O gunden baslayarak Rab'bin Ruhu Davut'un uzerine
guclu bir bicimde indi. Bundan sonra Samuel kalkıp Rama'ya dondu.

 

Hakimler 6:1-16 Gidyon 

Israilliler yine Rab'bin gozunde kotu olanı yaptılar. Rab de onları yedi yıl sureyle Midyanlılar'ın
eline teslim etti. Midyan boyundurugu Israilliler'e oyle agır geldi ki, daglarda kendilerine
sıgınaklar, magaralar, kaleler yaptılar. Ekin ektikleri vakit, Midyanlılar, Amalekliler ve obur dogulu
halklar topraklarına girip ordugah kurarlardı. Gazze'ye dek ekinleri yok eder, koyun, sıgır, esek
gibi gecim kaynagı olan her seyi alırlardı. Hayvanları ve cadırlarıyla birlikte cekirge surusu gibi
gelirlerdi. Adamları, develeri saymak olanaksızdı. Yakıp yıkmak amacıyla toprakları isgal ederlerdi.
Midyanlılar Israil'i oyle yoksul dusurduler ki, Israilliler Rab'be yakarmaya basladılar. 

Israilliler Midyanlılar'dan oturu Rab'be yakarınca, Rab onlara bir peygamber gonderdi. Peygamber
onlara soyle dedi: “Israil'in Tanrısı Rab diyor ki, ‘Sizi Mısır'dan ben cıkardım, kole oldugunuz
ulkeden ben getirdim. Mısırlılar'ın elinden, size baskı yapanların hepsinin elinden sizi ben
kurtardım. Onları onunuzden kovdum, topraklarını size verdim. Size dedim ki, Ben Tanrınız
Rab'bim. Topraklarında yasadıgınız Amorlular'ın ilahlarına tapmayın. Ama sozumu dinlemediniz.’ ”

Rab'bin melegi gelip Aviezerli Yoas'ın Ofra Kenti'ndeki yabanıl fıstık agacının altında oturdu.
Yoas'ın oglu Gidyon, bugdayı Midyanlılar'dan kurtarmak icin uzum sıkma cukurunda dovuyordu.
Rab'bin melegi ona gorunerek, “Ey yigit savascı, Rab seninledir” dedi. 



Gidyon, “Ey Efendim, eger Rab bizimleyse butun bunlar neden basımıza geldi?” diye karsılık
verdi, “Atalarımız Rab'bin bizi Mısır'dan cıkardıgını soylemediler mi? Bize anlattıkları Rab'bin
butun o harikaları nerede? Rab bizi terk etti, Midyanlılar'ın eline teslim etti.” 

Rab Gidyon'a donup, “Kendi gucunle git, Israil'i Midyanlılar'ın elinden kurtar” dedi, “Seni ben
gonderiyorum.” Gidyon, “Ey Efendim, ben Israil'i nasıl kurtarabilirim?” diye karsılık verdi, “Ait
oldugum boy Manasse oymagının en zayıf boyudur. Ben de ailemin en genc adamıyım.” Rab,
“Ben seninle olacagım” dedi, “Midyanlılar'ı tek bir adamı yener gibi bozguna ugratacaksın.”

 

Markos 12:41-44 (Luk.21:1-4) Dul Kadının Bağışı 

Isa tapınakta bagıs toplanan yerin karsısında oturmus, kutulara para atan halkı seyrediyordu.
Bircok zengin kisi kutuya bol para attı. Yoksul bir dul kadın da geldi, birkac kurus degerinde iki
bakır para attı. Isa ogrencilerini yanına cagırarak, “Size dogrusunu soyleyeyim” dedi, “Bu yoksul
dul kadın kutuya herkesten daha cok para attı. Cunku otekilerin hepsi, zenginliklerinden artanı
attılar. Bu kadın ise yoksulluguna karsın, varını yogunu, gecinmek icin elinde ne varsa, tumunu
verdi.”

 

Markos 14:1-11 (300 dinarlık güzel kokulu yağı İsa’nın başından döken kadın) 

Fısıh ve Mayasız Ekmek Bayramı'na iki gun kalmıstı. Baskahinlerle din bilginleri Isa'yı hileyle
tutuklayıp oldurmenin bir yolunu arıyorlardı. “Bayramda olmasın, yoksa halk arasında kargasalık
cıkar” diyorlardı. 

Isa Beytanya'da cuzamlı Simun'un evinde sofrada otururken yanına bir kadın geldi. Kadın
kaymaktasından bir kap icinde cok degerli, saf hintsumbulu yagı getirmisti. Kabı kırarak yagı
O'nun basına doktu. Bazıları buna kızdılar; birbirlerine, “Bu yag nicin boyle bos yere harcandı? Uc
yuz dinardan fazlaya satılabilir, parası yoksullara verilebilirdi” diyerek kadını azarlamaya basladılar.

“Kadını rahat bırakın” dedi Isa. “Neden uzuyorsunuz onu? Benim icin guzel bir sey yaptı. Yoksullar
her zaman aranızdadır, dilediginiz anda onlara yardım edebilirsiniz; ama ben her zaman aranızda
olmayacagım. Kadın elinden geleni yaptı, beni gomulmeye hazırlamak uzere daha simdiden
bedenimi yagladı. Size dogrusunu soyleyeyim, Mujde dunyanın neresinde duyurulursa, bu kadının
yaptıgı da onun anılması icin anlatılacak.” 

Bu arada Onikiler'den biri olan Yahuda Iskariot, Isa'yı ele vermek amacıyla baskahinlerin yanına
gitti. Onlar bunu isitince sevindiler, Yahuda'ya para vermeyi vaat ettiler. O da Isa'yı ele vermek
icin fırsat kollamaya basladı. 

Matta 19:16-30 (Mar.10:17-31; Luk.18:18-30) Zenginlik ve Sonsuz Yaşam 

Adamın biri Isa'ya gelip, “Ogretmenim, sonsuz yasama kavusmak icin nasıl bir iyilik yapmalıyım?”
diye sordu. 

Isa, “Bana neden iyilik hakkında soru soruyorsun?” dedi. “Iyi olan yalnız biri var. Yasama kavusmak
istiyorsan, O'nun buyruklarını yerine getir.” “Hangi buyrukları?” diye sordu adam. 

Isa su karsılıgı verdi: “ ‘Adam oldurmeyeceksin, zina etmeyeceksin, calmayacaksın, yalan yere
tanıklık etmeyeceksin, annene babana saygı gostereceksin’ ve ‘Komsunu kendin gibi seveceksin.’”

Genc adam, “Bunların hepsini yerine getirdim” dedi, “Daha ne eksigim var?” Isa ona, “Eger



eksiksiz olmak istiyorsan, git, varını yogunu sat, parasını yoksullara ver; boylece goklerde hazinen
olur. Sonra gel, beni izle” dedi. 

Genc adam bu sozleri isitince uzuntu icinde oradan uzaklastı. Cunku cok malı vardı. Isa
ogrencilerine, “Size dogrusunu soyleyeyim” dedi, “Zengin kisi Goklerin Egemenligi'ne zor
girecek. Yine sunu soyleyeyim ki, devenin igne deliginden gecmesi, zenginin Tanrı Egemenligi'ne
girmesinden daha kolaydır.” 

Bunu isiten ogrenciler busbutun sasırdılar, “Oyleyse kim kurtulabilir?” diye sordular. Isa onlara
bakarak, “Insanlar icin bu imkansız, ama Tanrı icin her sey mumkundur” dedi. 

Bunun uzerine Petrus O'na, “Bak” dedi, “Biz her seyi bırakıp senin ardından geldik, kazancımız ne
olacak?” Isa onlara, “Size dogrusunu soyleyeyim” dedi, “Her sey yenilendiginde, Insanoglu
gorkemli tahtına oturdugunda, siz, evet ardımdan gelen sizler, on iki tahta oturup Israil'in on iki
oymagını yargılayacaksınız. Benim adım ugruna evlerini, kardeslerini, anne ya da babasını,
cocuklarını ya da topraklarını bırakan herkes, bunların yuz katını elde edecek ve sonsuz yasamı
miras alacak. Ne var ki, birincilerin bircogu sonuncu, sonuncuların bircogu da birinci olacak.”

 

Matta 20:1-16 Bağcı Benzetmesi 

“Goklerin Egemenligi, sabah erkenden bagında calısacak isci aramaya cıkan toprak sahibine
benzer. Adam, iscilerle gunlugu bir dinara anlasıp onları bagına gonderdi. “Saat dokuza dogru
tekrar dısarı cıktı, carsı meydanında bos duran baska adamlar gordu. Onlara, ‘Siz de baga gidip
calısın. Hakkınız neyse, veririm’ dedi, onlar da baga gittiler. “Ogleyin ve saat uce dogru yine cıkıp
aynı seyi yaptı. Saat bese dogru cıkınca, orada duran baska isciler gordu. Onlara, ‘Neden butun
gun burada bos duruyorsunuz?’ diye sordu. 

“ ‘Kimse bize is vermedi ki’ dediler. “Onlara, ‘Siz de baga gidin, calısın’ dedi. “Aksam olunca,
bagın sahibi kahyasına, ‘Iscileri cagır’ dedi. ‘Sonuncudan baslayarak ilkine kadar, hepsine
ucretlerini ver.’ “Saat bese dogru ise baslayanlar gelip kahyadan birer dinar aldılar. Ilk baslayanlar
gelince daha cok alacaklarını sandılar, ama onlara da birer dinar verildi. Paralarını alınca bag
sahibine soylenmeye basladılar: ‘En son calısanlar yalnız bir saat calıstı’ dediler. ‘Ama onları gunun
yukunu ve sıcagını ceken bizlerle bir tuttun!’ “Bag sahibi onlardan birine soyle karsılık verdi:
‘Arkadas, sana haksızlık etmiyorum ki! Seninle bir dinara anlasmadık mı? Hakkını al, git! Sana
verdigimi sonuncuya da vermek istiyorum. Kendi paramla istedigimi yapmaya hakkım yok mu?
Yoksa comertligimi kıskanıyor musun?’ “Iste boylece sonuncular birinci, birinciler de sonuncu
olacak.”

Markos 9:33-35 (Birinci olmak isteyen herkesin hizmetkarı olsun) 

Kefarnahum'a vardılar. Eve girdikten sonra Isa onlara, “Yolda neyi tartısıyordunuz?” diye sordu.
Hic birinden ses cıkmadı. Cunku yolda aralarında kimin en buyuk oldugunu tartısmıslardı. 

Isa oturup Onikiler'i yanına cagırdı. Onlara soyle dedi: “Birinci olmak isteyen en sonuncu olsun,
herkesin hizmetkarı olsun.” 


