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ÖNSÖZ

Peygamberler Tanrı tarafından seçilip görevlendirilmiş kutsal
kişilerdir. Kutsal olmalarının asıl nedeni Tanrı hizmetine yani
Tanrı'ya ayrılmış olmalarındandır. Her peygamber içinde
yaşamış olduğu topluma yönelik önemli mesajlar vermiştir.
Çünkü iletmiş oldukları sözler Tanrı'nın sözleriydi. Kutsal
Kitap bize, Tanrı'nın düzen Tanrısı olduğunu ve yaratmış
olduğu her şey için iyi bir amacının olduğunu söyler.
Peygamberlerin isimleri de aynı biçimde Tanrı tarafından özel
bir amaçla seçilmiştir. Tanrı onları isimleriyle hizmetine
çağırmıştır. Peygamberlerin isimleri, ilginç bir biçimde hem
hizmetleri hem de vermiş oldukları mesajla paralellik
taşımaktadır. Ülkemizde peygamberlerin isimlerine büyük
saygı duyulurken ne yazık ki anlamları insanlar tarafından pek
bilinmemektedir. Oysa peygamber isimlerinin anlamları en üst
düzeyde saygıya layık olan Tanrı'yı yücelten birer sıfat gibidir.
Bu yüzden bu özet çalışmanın Tanrı'ya övgü ve yücelik
getirmesini diliyor ve bu yönde dua ediyoruz.

İsmail Serinken
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ADEM  
Adem: Adam 
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Adem'in adı İbranice'de toprağın rengini simgeleyen
(Adom) kırmızı sözcüğünden gelmektedir. Adem, adının
anlamıyla bir ırkı veya bir bölgeyi öne çıkarmaz, tam
tersine insanlığın tüm dünyayı kaplayan ortak topraktan
gelmiş olduğuna işaret eder (Yaratılış 2:7). Bu da tüm
insanların eşit ve birbirinden üstün olmadığını gösterir.
Bunun tersini iddia eden her türlü düşünce, ideoloji ve
tutum, Tanrı'ya ve insanlığa karşıdır. Adem, adının
anlamıyla insanlığa aynı olduklarının mesajını
vermektedir. Ancak bu mesajı asıl veren Adem değil
Tanrı'dır. Çünkü ilk insan olan Adem'in adını Tanrı
vermiştir. 
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HABİL
Habil: Soluk ya da boş
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Habil “soluk ya da boş” anlamına gelir. Kardeşi Kayin
Habil'i öldürerek tarihin ilk cinayetini işler. Habil
Tanrı'ya doğru şekilde ibadet eden birisiydi. Kardeşi
Kayin kıskançlık nedeniyle onun soluğunu almıştı. Ama
Habil Tanrı önünde doğru olduğu için hala  yaşamaya
devam eder. Beden soluğunu yitirip boş kalabilir ama
Tanrı bir  kişiyi doğru saymışsa o kişi ölse de yaşamaya
devam edecektir.
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HANOK      
Hanok: Yetkin ya da adanmış
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Hanok “yetkin ya da adanmış” anlamına gelir. Kutsal
Kitap Hanok'la ilgili çarpıcı bir ifade kullanır. Onun 300
yıl Tanrı'yla yürüdüğünü söyler. Tanrı'yla yürümenin
sonucu yetkinliktir. Bu yetkinliği meydana getiren şey,
Tanrı'yla yaşanan tecrübelerdir. Tanrı'yı tanımanın ve
tecrübe etmenin sonucu hem yetkinlik hem de ebedi bir
yaşamdır. Tanrı kendisini yakından tanıyan Hanok'un
ölümüne izin vermez ve onu yanına alır. Buradan
anlaşılıyor ki, Tanrı'yı tanımadan, O'nu yakın bir şekilde
tecrübe etmeden sonsuz yaşama kavuşulamaz. 
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NUH  
Nuh: Huzur ya da rahatlık
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Nuh, İbranice'de “huzur ya da rahatlık” anlamına gelir.
İnsan Aden bahçesinden kovulduğu günden beri kargaşa
ve kaos içinde bir dünyada yaşamaktadır. İnsan
Tanrı'dan ayrı olduğu için ne huzur bulabilmekte ne de
dinlenebilmektedir. Tanrı, insanın çoğalan günahı
nedeniyle giderek daha da büyük bir kaos içine
sürüklenen dünyayı yargılar ve bu yargıdan Nuh’u ve
ailesini esirger. Nuh’u ve ailesini huzura kavuşturur.   
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İBRAHİM 
İbrahim: Çokların babası
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İbrahim, İbranice'de “çokların babası” diğer ifadeyle pek 
çok ulusun babası anlamına gelir. İbrahim adında 
bulunan ''Ha'' eki Tanrı'nın adından gelmiştir. Bu adı 
almadan önce Abram olan adıyla kısır, verimsiz, geleceği 
olmayan birisiydi. Bırakın çoklarının babası olsun bir 
çocuğa dahi sahip değildi. Tanrı İbrahim'in yaşamına 
girdikten sonra onun adını değiştirdi. Abram olan adını 
Abraham'a (İbrahim) çevirdi. Onu çok bereketli kıldı ve 
çoğalttı. 
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İSHAK 
İshak: Güler
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İshak, İbranice'de  “güler” anlamına gelir. İshak,
mucizevi bir şekilde dünyaya gelmiştir. İshak
doğduğunda İbrahim 100, annesi Sara 90 yaşındaydı.
Sara, “Tanrı yüzümü güldürdü. Bunu duyan herkes
benimle birlikte gülecek” dedi (Yaratılış 21:6). İshak adı,
İbrahim ile Sara’nın ve bu mucize doğumu duyan
herkesin sevincini ifade ediyordu. 
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YAKUP 
Yakup: Topuk tutan ya da kandıran
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Yakup, İbranice'de “topuk tutan ya da kandıran” 
anlamına gelir. Yakup'un Esav adında ikiz bir kardeşi 
vardı. Tanrı Yakup'u seçmiş ve onu kutsamıştı. Önce 
Esav doğdu. Yakup ilk oğul olabilmek için kendi gücüyle 
kardeşinin topuğunu tutarak öne geçme girişimde 
bulundu. Yakup bundan vazgeçmedi. İlk oğulluk hakkını 
alabilmek için babasını ve kardeşini kandırdı. Bu 
Tanrı'nın öne geçirme ve kutsama yöntemi değildi. 
Çünkü içinde insan çabası vardı. Tanrı Yakup'un kendi 
gücünü ve çabasını simgeleyen uyluk kemiğini kırdıktan 
sonra onu kutsadı. Topuk tutan, kandıran anlamına gelen 
adını “Tanrı'nın prensi” anlamına gelen İsrail’e 
dönüştürdü. Kutsamalar Tanrı'nın armağanıdır ve içinde 
insan çabası yoktur.
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YUSUF   
Yusuf: Daha çok versin
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Yusuf, İbranice'de “daha çok versin” anlamına gelir.
Yusuf'un annesi Rahel kısırdı. Çocuğunun olmaması onu
çok üzüyordu. Tanrı Rahel’in duasını işiterek çocuk
sahibi olmasını sağladı. Rahel hamile kaldı ve bir erkek
çocuk doğurdu. “Tanrı utancımı kaldırdı. RAB bana bir
oğul daha versin!” diyerek çocuğa “daha çok versin”
anlamına gelen Yusuf ismini koydu (Yaratılış 30:22-24).
Rahel’in Yusuf’tan sonra bir erkek çocuğu daha oldu.
Çocuğa Yakup Benyamin ismini verdi. 
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MUSA 
Musa: Kurtarıcı ya da çıkaran
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Musa “kurtarıcı ya da çıkaran” anlamına gelir. Musa'nın
kendisi önce ölümden kurtarılmış ve onu boğacak suların
içinden çekilip alınmıştır. Ardından Musa Tanrı halkını
Mısır'dan, kölelikten kurtarmıştır. Onları boğulmadan
suların içinden geçirmiştir. Burada Tanrı'nın kurtarıcı
olan yanını görüyoruz. Kurtarıcı Musa değildir, Kurtarıcı
Tanrı'dır. Musa yalnızca kurtarıcı olan Tanrı'nın elindeki
bir araçtır. 
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HARUN 
Harun: Işık tutan ya da güçlü dağ
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Harun, “ışık tutan ya da güçlü dağ” anlamına gelir. 
Harun kahinlik düzenine göre seçilmiş olan ilk 
başkahindir. Başkahin insanları Tanrı önünde temsil 
ederdi. Aynı zamanda insanlara yol gösterirdi. Harun 
adının anlamı gibi halka ışık tutmakta ve yol 
göstermektedir. Bunu da ışık olan Tanrı'nın önünde 
durarak yapmaktadır. Tanrı ışıktır. O'nun ışığının önünde 
duranlar diğerlerinin yoluna da ışık tutarlar.  
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KADIN PEYGAMBER

MİRYAM 
Miryam: Acı ya da sıkıntı
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Miryam, Mısır dilinde “çocuk sahibi olmayı dileyen” 
anlamına gelir. İbranice'de ise “acı ya da sıkıntı” 
anlamına gelen mara sözcüğünden türemiştir. Tanrı halkı 
olan Yahudiler Mısır'da acı içinde sıkıntı içinde 
yaşamaktadırlar. Miryam Tanrı'nın Kızıldeniz’i yarıp 
halkını kurtarmasından sonra sevinç ilahisi söyleyerek 
halka önderlik eder. Ayrıca Kutsal Kitap'taki ilk kadın 
peygamberdir.
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KADIN PEYGAMBER 

DEBORA  
Debora: Arı
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Debora, İbranice'de “arı” anlamına gelir. Debora Kutsal
Kitap’taki kadın peygamberlerden birisidir. İsrail halkına
önderlik yapmıştır. Debora kendisine gelen İsrailliler'in
bir hakim olarak davalarına bakardı. Kenanlı kral Yavin
yirmi yıldır İsrailliler'i acımasızca eziyordu.
   Debora bir gün adam gönderip Avinoam oğlu Barak'ı
Kedeş-Naftali'den çağırttı. Ona, “İsrail'in Tanrısı RAB,
yanına Naftali ve Zevulunoğulları'ndan on bin kişi alıp
Tavor Dağı'na gitmeni buyuruyor” dedi, “RAB, ‘Kral
Yavin'in ordu komutanı Sisera'yı, savaş arabalarını ve
ordusunu Kişon Vadisi'ne, senin yanına çekip eline teslim
edeceğim’ diyor.”
   Barak bunun üzerine Zevulun ve Naftali oğullarını
Kedeş'te topluyor ve on bin kişi seçiyor. Debora, Barak
ve on bin kişilik bir ordu ile Yavin’in ordu komutanı
Sisera’nın üzerine yürüyor ve  Sisera’nın ordusu bozguna
uğratılıyor. Giderek güçlenen İsrailliler sonunda Kenanlı
kral Yavin'i ortadan kaldırıyor (Hakimler 4). Bundan
sonra ülke kırk yıl barış içinde yaşıyor (Hakimler 5).



 25

13

KADIN PEYGAMBER 

HULDA  
Hulda: Muhbir
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Hulda, İbranice'de “muhbir” anlamına gelir. Kutsal
Kitap’taki kadın peygamberlerden bir diğeridir. Tanrı'nın
kadın ve erkekler arasında ayrım yapmadığına Eski
Antlaşma'daki peygamberler döneminde de tanık
oluyoruz. O dönemde erkek egemen bir toplum olmasına
karşın dini sınıf ayetlerde görüldüğü gibi cinsiyetine
bakmasızın Tanrı'nın sesini ve yönlendirişini bilmek için
Hulda Peygamber’e gitmiştir. 
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YEŞU 
Yeşu: Tanrı kurtarıcımızdır
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Yeşu, İbranice'de “Tanrı kurtarıcımızdır” anlamına gelir.
Yeşu, Musa’nın yardımcısıydı. Musa’nın ölümünden
sonra İsrailoğulları’na Yeşu önderlik yaptı. Musa
İsrailoğulları’nı Mısır’a kölelikten kurtarmıştır. Yeşu ise
İsrailoğulları’nı vaadedilen topraklara götürmüştür.
Vaadedilen topraklara giderken RAB Musa’yla birlikte
olduğu gibi Yeşu’yla da birlikte oldu. RAB İsrail halkı
arasında görülmemiş mucizeler yarattı. RAB İsrail’i
çevresindeki bütün düşmanlarından kurtarıp esenliğe
kavuşturdu (Yeşu 23:1).
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SAMUEL
Samuel: Tanrı işitir
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Samuel, İbranice’de “Tanrı işitir” anlamına gelir. Samuel
daha doğmadan Tanrı kısır olan annesinin yakarışını
duymuş ve böylece Samuel dünyaya gelmiştir. Samuel
daha küçük bir çocukken Tanrı'nın sesini duymuştur.
Tüm yaşamı boyunca Tanrı'nın sesini işitmiş ve İsrail
halkına yol göstermiştir. Gelmiş geçmiş en iyi
önderlerden birisiydi. Bunun nedeni Tanrı'nın Samuel’in
sesini duyması ve Samuel’in de Tanrı'nın sesini hep
duymuş olmasıdır.
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DAVUT   
Davut: Sevilmiş olan
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Davut, İbranice’de “sevilmiş olan”  anlamına gelir. Davut
Tanrı tarafından ne kadar çok sevildiğinin farkındadır.
Tanrı Davut için yüreğime göre bir adam demiştir. Bu
sevgi karşılıklıdır. Davut'ta Tanrı'yı çok sever. Tanrı'yı ve
Tanrı'ya ait olan her şeyi çok sever. Tanrı için tapınak
kurmaya başlayan yine Davut olmuştur.
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NATAN  
Natan: Tanrı verdi
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Natan, İbranice’de “Tanrı verdi”  anlamına gelir. Natan
hayatı boyunca İsrail Kralı’na ve halkına yol göstermiş
olan bir peygamberdir. Peygamberler Tanrı'dan haber
alıp halka bildirirlerdi. Tanrı'nın uyarması ve yol
göstermesi, insanlarla ne kadar yakından ilgilendiğinin ve
onları umursadığının bir göstergesiydi. Başlarına kötü bir
şey gelmesin diye Tanrı halkını uyarırdı. Bu da Tanrı
vergisi ve lütfuydu. 
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SÜLEYMAN
Süleyman: Huzur ya da barış
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Süleyman,  İbranice’de “huzur ya da barış” anlamına
gelir. Huzur sözcüğünün anlamı, her alanda eksiksiz ve
tamamlanmış demektir. Zenginsiniz, sağlıklısınız,
bilgesiniz, eksiksizsiniz, mutlusunuz... Süleyman'ın adı
gibi yaşamı boyunca barışın olduğunu görüyoruz. Onun
döneminde hem kendisi büyük bir zenginliğe, bilgeliğe ve
huzura kavuşmuş hem de halk aynı biçimde huzurlu ve
varlıklı bir biçimde yaşamıştır. Bunların hepsi Tanrı
armağanıdır. Tanrı esenlik verdiğinde içinde hiçbir
eksiklik olmaz.



 37

19

İLYAS  
İlyas: RAB Tanrı’dır
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İlyas, İbranice'de “RAB Tanrı’dır” anlamına gelir.
İlyas’ın hayatına baktığımızda Karmel Dağı’nda yaşanan
mucize ile RAB'bin Tanrı olduğu açıkça görülüyor.

  Tanrı  İlyas’ı  İsrail  Kralı  Ahav’ı  ve  İsrail  halkını
uyarması için gönderdi. İsrail Kralı Ahav, Baal için
Samiriye'de yaptırdığı tapınağın içine bir sunak
kurmuştu. Ayrıca bir Aşera putu yaptırmıştı (1. Krallar
16).

  Karmel Dağı’nda İsrail halkı ve Baal’ın 450 peygamberi
toplandı. İlyas, halka RAB ile Baal arasında bir seçim
yapmasını söyledi. İki boğa getirildi. İlyas ve Baal’ın
peygamberleri boğaları kesip, parçalayıp odunların
üzerine koydular. İlyas halka Baal’ın 450 peygamberi
kendi ilahlarını adıyla çağırsın, ben de RAB’bi adıyla
çağırayım; hangisi ateşle karşılık verirse Tanrı odur dedi.
Bütün halk, “Peki, öyle olsun” dedi.

   Baal'ın peygamberleri sabahtan akşam sunusu saatine
kadar, “Ey Baal, bize karşılık ver!” diye yalvardılar. Ama
ne bir ses vardı, ne de bir karşılık. İlyas, “Ya RAB, bana
yanıt ver! Yanıt ver ki, bu halk senin Tanrı olduğunu
anlasın. Onların yine sana dönmelerini sağla” dedi. O
anda gökten RAB'bin ateşi düştü. Düşen ateş yakmalık
sunuyu, odunları, taşları ve toprağı yakıp hendekteki suyu
kuruttu. Halk olanları görünce yüzüstü yere kapandı.
“RAB Tanrı'dır, RAB Tanrı'dır!” dediler (1. Krallar
18:16-39).
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ELİŞA  
Elişa: Tanrı kurtuluştur
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Elişa, İbranice'de “Tanrı kurtuluştur” anlamına gelir.
RAB, İlyas’a kendi yerine Elişa’yı peygamber olarak
atamasını buyurdu. İlyas, Elişa’yı buldu. Elişa, İlyas’ın
ardından gidip ona hizmet etti (1.Krallar 19).  İlyas
göklere alınmadan önce Elişa İlyas’a “ruhundan iki pay
miras alayım” dedi. Elişa’nın bu isteği kabul edildi (2.
Krallar 2).

  Elişa RAB’bin gücüyle çok sayıda mucize yaptı. Bu
mucizelerden bazıları şunlardır:Elişa, İlyas’ın cübbesini
sulara vurunca Şeria Irmağı ikiye ayrıldı. Eriha’daki kötü
suyu pakladı. Yoksul dul bir kadının azıcık zeytinyağının
çoğalmasını sağlayarak bütün kaplarının zeytinyağı ile
dolmasını sağladı. Şunemli zengin kadının ölen çocuğunu
diriltti. Yiyecekleri çoğalttı. Yaban kabağından yapılan
zehirli çorbayı yararlı hale getirdi. Aram Kralı'nın ordu
komutanı Naaman’ı cüzamdan kurtardı. Suya düşen
balta demirini su yüzüne çıkarttı.

  Özetle Elişa,  RAB’bin adıyla insanları hastalıktan,
ölümden ve fakirlikten kurtulmasını sağladı. RAB’bin
adıyla yapılan bu mucizeler tek kurtarıcının İsrail’in
Tanrısı RAB olduğunu gösteriyor.
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MİKAYA 
Mikaya: Tanrı’ya benzer kim var
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Mikaya, İbranice'de “Tanrı'ya benzer kim var” anlamına
gelir. İsrail Kralı Ahav, Aram ile üç yıllık barış
döneminden sonra Ramot-Gilat'ı Aram Kralı'ndan geri
almak istiyordu. Krak Ahav Ramot-Gilat'a saldırmayı
planlıyordu. Peygamber Mikaya, Kral Ahav’a Ramot-
Gilat'a saldırırsa ordusunun dağılacağını ve kendisinin
öldürüleceğini söyledi. Kral Ahav, Ramot-Gilat'a
saldırdı. Aramlı bir askerin rasgele attığı bir okla zırhının
parçalarının birleştiği yerden vurulup öldü. Askerleri de
evlerine döndü (1. Krallar 22).
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EZRA 
Ezra: Yardım



 44

Ezra, İbranice’de “yardım” anlamına gelir. RAB’bin
isteği üzerine Pers Kralı Koreş , sürgündeki İsrailliler’in
Yeruşalim’e dönmelerini ve Yeruşalim’deki Tanrı’nın
Tapınağı’nın yeniden yapılmasını buyurdu.Yeruşalim’e
dönen İsrailliler’e Tanrı’nın Tapınağı’nın yapımında
 Peygamber Hagay ile İddo oğlu Peygamber Zekeriya’da
yardım ettiler. RAB, kralların İsraill iler’e iyi
davranmasını ve İsrail'in Tanrısı Tanrı'nın Tapınağı'nın
yapım işlerinde onlara yardım etmesini sağladı. Ezra
kahin ve Kutsal Yasa’yı iyi bilen bir bilgindi. Ezra
Babil’den Yeruşalim’e geldiğinde önderlerden ve halktan
bazılarının putperest kadınlarla evlendiğini ve putperest
yaşam tarzını benimsediklerini öğrendi. Ezra, İsrail
halkının tekrar RAB’bin Yasası’nın ilkelerini öğrenmesine
ve uygulamasına yardım etmiştir.
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EYÜP 
Eyüp: Zulmedilmiş



 46

Eyüp, İbranice'de “zulmedilmiş” olan anlamına gelir.
Eyüp'ün yaşamına baktığımızda büyük bir zulme maruz
kaldığını görüyoruz. Bu zulmün arkasında Şeytan vardı.
Bazen insanlar dünyada yaşanan sıkıntılar ve acılar
nedeniyle Tanrı'yı sorumlu tutabiliyor. Eyüp'ün
yaşamında başına gelen bütün kötülüklerin arkasında
Şeytan’ın olduğunu görüyoruz. Ancak Eyüp bunu bilmez
ve bunların Tanrı'dan geldiği yanılgısına düşer. 
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YEŞAYA 
Yeşaya: Tanrı kurtarır ya da Tanrı'nın kurtarışı
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Yeşaya, İbranice’de “Tanrı kurtarır ya da Tanrı'nın
kurtarışı”  anlamına gelir. Bu Kutsal Kitap'ta geçen
Tanrı'nın en önemli sıfatlarından birisidir. Yeşaya,
Tanrı'nın insanlığı kurtarmak üzere göndereceği Mesih
hakkında en açık peygamberlikte bulanan peygamberdir.
Mesih'i açık bir biçimde resmettiği için adının da
“Tanrı’nın kurtarışı” olması çok anlamlıdır. 
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YEREMYA  
Yeremya: Tanrı tarafından yüceltilen
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Yeremya, İbranice’de “Tanrı tarafından yüceltilen” 
anlamına gelir. Yeremya genç yaşta peygamberlik etmek 
üzere çağrıldı. Yeremya Tanrı’ya konuşmasını 
bilmediğini, genç olduğunu söyleyerek bu görevi 
yapamayacağını söyledi.Tanrı Yeremya’ya, “İşte, bütün
ülkeye –Yahuda krallarına, önderlerine, kâhinlerine, ülke
halkına– karşı bugün seni surlu bir kent, demir bir direk,
tunç bir duvar kıldım. Sana savaş açacak, ama seni
yenemeyecekler. Çünkü seni kurtarmak için ben
seninleyim” dedi (Yeremya 1:18-19). Ayetlerden
görülüyor ki Tanrı’nın akladığını, yücelttiğini hiç kimse
yenemez, suçlu çıkaramaz, küçük düşüremez.
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HEZEKİEL 
Hezekiel: Tanrı güçlendirir
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Hezekiel, İbranice’de “Tanrı güçlendirir” anlamına gelir.
Kutsal Kitap Tanrı'nın yorgunlara ve gücü kalmamış
olanlara güç verdiğini söyler. Tanrı sınırsız gücün
kaynağıdır. İnsanlar sınırlı oldukları için sık sık
dinlenmeye ve taze güce kavuşmaya ihtiyaç duyarlar.
Hezekiel Peygamber ölü kemiklerine dönmüş ve gücünü
tamamen yitirmiş olan Tanrı halkını, Tanrı'nın yeniden
canlandırıp, güçlendireceğinin mesajını vermiştir.  
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DANİEL  
Daniel: Tanrı benim yargıcımdır

.
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Daniel, İbranice'de “Tanrı benim yargıcımdır”  anlamına
gelir.Tanrısal olmayan yönetim Daniel'i ve üç arkadaşını
yargıladı. Bu yargılama sonucunda Daniel'i aslan
çukuruna, üç arkadaşını da kızgın fırına attılar. Tanrı’nın
egemenliği ve yargısı bütün yönetimlerin üzerindedir. Bu
dört genç Tanrı’nın gözünde suçsuz bulunmuştu. Bu
nedenle ateşte aslanlarda onlara zarar veremedi. Daniel
ve arkadaşları sonuna kadar Tanrı’ya sadık kaldılar ve bu
nedenle de düşmanlarından üstün oldular. Yargıç
Tanrı'dır ve O'nun akladığını kimse suçlu çıkaramaz. 
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HOŞEA  
Hoşea: Kurtuluş
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Hoşea, İbranice’de  “kurtuluş” anlamına gelir.  İsrail
Tanrı’ya sadakatsizlik edip putların peşinden gidiyordu.
Bu nedenle Tanrı İsrail’e öfkeleniyor. Hoşea, tövbe edip
Tanrı’ya dönmeleri için İsrail’e çağrıda bulunuyor. Ne
Asur’un ne de putların İsrail’i kurtaramayacağını söyler.
Çünkü İsrail’i koruyan, kurtaran ve tüm ihtiyaçlarını
sağlayan Tanrı’dır.
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YOEL 
Yoel: RAB Tanrı’dır
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Yoel, İbranice'de “RAB Tanrı'dır” anlamına gelir.
Yoel'in yaşadığı dönemde Tanrı'yı izlemeyenlerin üzerine
büyük bir yargı gelir. Bu yargının nedeni, Tanrı'nın
kendisinden başka Tanrı olmadığını onlara göstermek
istemesidir. Kaynak yalnızca her şeyin sahibi olan
Tanrı'dır. Bunun dışındaki her şey aslında bir puttur. 
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AMOS  
Amos: Yük
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Amos, İbranice'de “yük” anlamına gelir. Amos hem
çobanlık yapan hem de yabanıl incir ağaçlarının
bakımıyla ilgilenen sıradan bir insandı. Tanrı kendi
halkını bir yük gibi taşır ve onlara aynı zamanda çobanlık
yapar. Tanrı bunu sevgiyle yapar. Halkını umursar ve
onların en küçük yükleriyle bile yakından ilgilenir. 
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OVADYA 
Ovadya: Tanrı’nın kulu
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Ovadya, İbranice'de “Tanrı’nın kulu” anlamına gelir.
Başlangıçta Tanrı insanı kendi suretinde, kendine benzer
yarattı. Tanrı insanı kul olarak yaratmamıştı. Günahla
birlikte insan kusurlu hale geldi ve Tanrı’dan koptu. İsa
Mesih’e iman ile düşmüş insan tekrar Tanrı’nın çocuğu
olma hakkına kavuşur.
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YUNUS  
Yunus: Güvercin 
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Yunus, İbranice'de  “güvercin”  anlamına gelir. Eski
zamanlarda güvercinler haberci olarak kullanılırdı. Tanrı
Yunus'u tövbe etmeleri için Ninova'ya gönderdi. Ama
Yunus Tanrı'yı dinlemedi Tarşiş'e doğru yola çıktı. Tanrı
insanları kurtarmak için onu bir haberci olarak
göndermişti. Bu peygamberin önce kendisinin tövbe
etmesi gerekti ardından Ninova halkını tövbeye çağırdı.
Kurtuluş için peygamberler de dahil olmak üzere
herkesin tövbeye ihtiyacı vardır.    
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MİKA  
Mika: Tanrı’ya benzer kim var
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Mika, İbranice'de  “Tanrı'ya benzer kim var” anlamına
gelir. Mika, Yahuda kralları Yotam, Ahaz ve Hizkiya
zamanında peygamberlikte bulundu. Halka şiddet
uygulanıyor, malları zorla alınıyordu. Yöneticiler adil
davranmıyor, önderler rüşvet alıyordu. Tanrı insanların
adil, sadık ve alçakgönüllü olmasını istiyordu. Adil
olmayanlar, doğru yoldan sapanlar cezalandırılacaktı.
Bununla birlikte Tanrı uzaklara sürülenleri bir gün bir
araya getireceğini ve onları güçlü bir ulus yapacağını
söylüyor. Tanrımız lütfeden, acıyan, tez öfkelenmeyen,
sevgisi engin bir Tanrı’dır. Göklerden insanlara sevgiyle,
merhametle bakıyor. Bu nedenle hiç kimse Tanrımız’a
benzemez. Bu durumu Mika Peygamber Mika 7:18
ayetinde şöyle dile getiriyor:“Senin gibi suçları silen,
kendi halkından geride kalanların isyanlarını bağışlayan
başka tanrı var mı? Sonsuza dek öfkeli kalmazsın, çünkü
merhametten hoşlanırsın.”
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NAHUM  
Nahum: Teselli eden
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Nahum,  İbranice'de  “teselli eden”  demektir.  Nahum
Elkoş kentindendi. Asurlular, İsrail’e düşman ve acımasız
bir halktı. İsrailliler, Asurlular’ın baskısı altındaydı.
Nahum, Asur devletinin yıkılacağını, başkenti Ninova’nın
harabeye uğrayacağını önceden bildirmiştir. Nahum
RAB’bin iyi olduğunu, kendisine sığınanları sıkıntılı
zamanlarda koruyacağını bildiriyor. Nahum’un mesajı,
İsrail halkı için teselli sözleridir.
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HABAKKUK
Habakkuk: Kucaklamak
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Habakkuk, İbranice'de  “ kucaklamak”  anlamına gelir.
Habakkuk , İsrail’in Kildaniler aracılığıyla niçin
cezalandırıldığını anlamıyordu ve Tanrı’ya şu soruyu
sordu: “Kötüye bakamayacak kadar saftır gözlerin.
Haksızlığı hoş göremezsin.Öyleyse nasıl hoş görürsün bu
hain adamları? Doğrular kötülere yem olurken neden
susuyorsun?” (Habakkuk 1:13). Tanrı’da zamanı
geldiğinde harekete geçeceğini; ülkeleri işgal edenlerin,
kan dökenlerin, kendisine ait olmayan malları ele
geçirenlerin yıkıma uğrayacağını söyler. Tanrı,
peygamberi teselli eder. Tanrı kendi halkını her zaman
teselli eder. Eğer halkı bir haksızlığa uğramışsa doğru
zamanda halkının hakkını alır. 
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SEFANYA 
Sefanya: Tanrı esirger
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Sefanya, İbranice'de “Tanrı esirger”  anlamına gelir.
Tanrı kendi halkını putperestlikten korumak ister. Put boş
ve hiç anlamına gelir. Halkının kendisi dışında boş şeylere
umut bağlamasını istemez. Halkı onu dinlemediğinde
onları yargılar ama yargılarken bile asıl amacı onları
korumak ve esirgemektir. 
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HAGAY  
Hagay: Kutlama ya da bayram
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Hagay, İbranice'de “kutlama ya da bayram”  anlamına
gelir. Bayram ve kutlama sevinci temsil eder.  Sevincin
kaynağı ve nedeni Tanrı'dır. Eski zamanlarda Tanrı
varlığı Kutsal Tapınak'taydı. Tanrı'nın yıkılmış olan
tapınağının onarılması sevincin yeniden onarılması
anlamına geliyordu. Peygamberin ana mesajı Tanrı
Tapınağı'nın yeniden onarılmasıydı.  
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ZEKERİYA 
Zekeriya: Tanrı anımsar
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Zekeriya, İbranice’de “ Tanrı anımsar” anlamına gelir.
Tanrı’nın ilettiği sözleri dinlemeyenler bereketten yoksun
kalır. Tanrı, kötü yolları ve uygulamaları bırakıp
kendisine yönelenleri bol yaşamla, sonsuz yaşamla
ödüllendireceğini vaat eder ve Tanrı antlaşmasını
sonsuza dek anımsar. Tanrı, Zekeriya Peygamber
aracılığıyla İsrail halkının kutsanacağını, bereket kaynağı
olacağını ve Mesih’in geleceğini vaat eder.



 77

39

MALAKİ  
Malaki: Habercim
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Malaki, İbranice'de  “habercim”  anlamına gelir. Tanrı
Eski Antlaşma döneminde birçok peygamberle haberler
göndermiştir. Bu haberlerin ana mesajı Tanrı'nın
insanları kurtaracağıdır.  
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YAHYA (YUHANNA)
Yahya: Tanrı’nın lütfu
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Yahya, İbranice'de “Tanrı'nın lütfu” anlamına gelir.
Yahya Peygamber son peygamber olarak yeni bir çağın
başladığının haberini vermiştir. Bu çağ lütuf çağıdır.
Tanrı bütün insanları yaptıklarına bakmaksızın iman
yoluyla kurtaracaktır. Eski peygamberlerin duyurmuş
olduğu Kurtarıcı dünyaya gelmiştir. Kurtarıcı’ya iman
eden herkesin günahları bağışlanacak ve kurtulacaktır.
Kurtarıcı Tanrı Oğlu İsa Mesih'tir.   
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