
İYİLİK VE KÖTÜLÜK TANRI'DAN MI GELİR?

Yaratılıs 50:15-21 (Tanrı kötülüğü iyiliğe çevirir) 

Babalarının olumunden sonra Yusuf'un kardesleri, “Belki Yusuf bize kin besliyordur” dediler, “Ya
ona yaptıgımız kotuluge karsılık bizden oc almaya kalkarsa?” Boylece Yusuf'a haber gonderdiler:
“Babamız olmeden once Yusuf'a soyle deyin diye buyurmustu: ‘Kardeslerin sana kotuluk yaptılar,
lutfen onların sucunu, gunahını bagısla.’ Ne olur simdi gunahımızı bagısla. Biz babanın Tanrısı'nın
kullarıyız.” Yusuf bu haberi alınca agladı. 

Bunun uzerine kardesleri gidip onun onunde yere kapanarak, “Senin koleniz” dediler. Yusuf,
“Korkmayın” dedi, “Ben Tanrı mıyım? Siz bana kotuluk dusundunuz, ama Tanrı bugun oldugu gibi
bircok halkın yasamını korumak icin o kotulugu iyilige cevirdi. Korkmanıza gerek yok, size de
cocuklarınıza da bakacagım.” Yureklerine dokunacak guzel sozlerle onlara guven verdi. 

Yesaya 53:1-5 (O’nun yaralarıyla şifa bulduk) 

Verdigimiz habere kim inandı? Rab'bin gucu kime acıklandı? O Rab'bin onunde bir fidan gibi,
Kurak yerdeki kok gibi buyudu. Bakılacak bicimden, guzellikten yoksundu. Gonlumuzu ceken bir
gorunusu de yoktu. Insanlarca hor goruldu, Yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı, hastalıgı
yakından tanıdı. Insanların yuz cevirdigi biri gibi hor goruldu, Ona deger vermedik. Aslında
hastalıklarımızı o ustlendi, acılarımızı o yuklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldıgını, Vurulup
ezildigini sandık. Oysa, bizim isyanlarımız yuzunden onun bedeni desildi, Bizim suclarımız
yuzunden o eziyet cekti. Esenligimiz icin gerekli olan ceza Ona verildi. Bizler onun yaralarıyla sifa
bulduk. 

Yeremya 33:6-8 

Yine de bu kenti iyilestirip saglıga kavusturacagım. Halkına sifa verecek, bol esenlik, guvenlik
icinde yasamalarını saglayacagım. Yahuda'yı ve Israil'i eski gonencine kavusturacak, onceden
oldugu gibi bina edecegim. Onları bana karsı isledikleri butun gunahlardan arındıracak, bana karsı
isledikleri gunahları da isyanlarını da bagıslayacagım. 

Hosea 11:1-4 

“Cocuklugunda sevdim Israil'i, Oglumu Mısır'dan cagırdım. Peygamberler Israil'i cagırdıkca, Israil
uzaklastı onlardan. Kurban kestiler Baallar'a, Buhur yaktılar putlara. Efrayim'e yurumeyi ben
ogrettim, Kollarıma aldım onları. Ama kendilerine sifa verenin ben oldugumu anlamadılar. Onları
insancıl iplerle, sevgi baglarıyla kendime cektim; Boyunduruklarını kaldıran biri gibi oldum, egilip
yiyeceklerini verdim.

 

Luka 6:18-19 

Isa'yı dinlemek ve hastalıklarına sifa bulmak icin gelmislerdi. Kotu ruhlar yuzunden sıkıntı cekenler
de iyilestiriliyordu. Kalabalıkta herkes Isa'ya dokunmak icin cabalıyordu. Cunku O'nun icinden
akan bir guc herkese sifa veriyordu. 



Luka 9:10-11 

Elciler geri donunce, yaptıkları her seyi Isa'ya anlattılar. Sonra Isa yalnızca onları yanına alıp
Beytsayda denilen bir kente cekildi. Bunu ogrenen halk O'nun ardından gitti. Isa onları ilgiyle
karsıladı, kendilerine Tanrı'nın Egemenligi'nden soz etti ve sifaya ihtiyacı olanları iyilestirdi. 

1. Tarihler 16:34 

Rab'be sukredin, cunku O iyidir, Sevgisi sonsuzdur.

 

Mezmurlar 100:4-5 

Kapılarına sukranla, Avlularına ovguyle girin! Sukredin O'na, adına ovguler sunun! Cunku Rab
iyidir, Sevgisi sonsuzdur. Sadakati kusaklar boyunca surer. 

Mezmurlar 18:28 

Isıgımın kaynagı sensin, ya Rab, Tanrım! Karanlıgımı aydınlatırsın. 

Mezmurlar 56:13 

Cunku canımı olumden kurtardın, Ayaklarımı tokezlemekten korudun; Iste yasam ısıgında, Tanrı
huzurunda yuruyorum.

 

Yesaya 60:19-20 

Gunduz ısıgın gunes olmayacak artık, Ay da aydınlatmayacak seni; Cunku Rab sonsuz ısıgın,
Tanrın gorkemin olacak. Artık gunesin batmayacak, ayın cekilmeyecek, Cunku Rab sonsuz ısıgın
olacak, Sona erecek yas gunlerin.

 

1. Yuhanna 1:5 

Mesih'ten isittigimiz ve simdi size ilettigimiz bildiri sudur: Tanrı ısıktır, O'nda hic karanlık yoktur. 

Yakup 1:16-18 

Sevgili kardeslerim, aldanmayın! Her nimet, her mukemmel armagan yukarıdan, kendisinde
degiskenlik ya da doneklik golgesi olmayan Isıklar Babası'ndan gelir. O, yarattıklarının bir anlamda
ilk meyveleri olmamız icin bizleri kendi istegi uyarınca, gercegin bildirisiyle yasama kavusturdu. 

Vahiy 22:1-5 

Melek bana Tanrı'nın ve Kuzu'nun tahtından cıkan billur gibi berrak yasam suyu ırmagını gosterdi.
Kentin anayolunun ortasında akan ırmagın iki yanında on iki cesit meyve ureten ve her ay
meyvesini veren yasam agacı bulunuyordu. Agacın yaprakları uluslara sifa vermek icindir. Artık
hicbir lanet kalmayacak. Tanrı'nın ve Kuzu'nun tahtı kentin icinde olacak, kulları O'na tapınacak.



O'nun yuzunu gorecek, alınlarında O'nun adını tasıyacaklar. Artık gece olmayacak. Cıra ısıgına da
gunes ısıgına da gereksinmeleri olmayacak. Cunku Rab Tanrı onlara ısık verecek ve sonsuzlara dek
egemenlik surecekler.

 

Yuhanna 10:10-15 (Şeytan ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir) 

Hırsız ancak calıp oldurmek ve yok etmek icin gelir. Bense insanlar yasama, bol yasama sahip
olsunlar diye geldim. Ben iyi cobanım. Iyi coban koyunları ugruna canını verir. Koyunların cobanı
ve sahibi olmayan ucretli adam, kurdun geldigini gorunce koyunları bırakıp kacar. Kurt da onları
kapar ve dagıtır. Adam kacar. Cunku ucretlidir ve koyunlar icin kaygı duymaz. Ben iyi cobanım.
Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdıgı, ben de Baba'yı tanıdıgım gibi, benimkiler de beni tanır.
Ben koyunlarımın ugruna canımı veririm.

 

Romalılar 6:23 

Cunku gunahın ucreti olum, Tanrı'nın armaganı ise Rabbimiz Mesih Isa'da sonsuz yasamdır.

 

İbraniler 2:14-18 (Ölüm Şeytan’dan gelir) 

Bu cocuklar etten ve kandan oldukları icin Isa, olum gucune sahip olanı, yani Iblis'i, olum
aracılıgıyla etkisiz kılmak uzere onlarla aynı insan yapısını aldı. Bunu, olum korkusu yuzunden
yasamları boyunca kole olanların hepsini ozgur kılmak icin yaptı. Kuskusuz O, meleklere degil,
Ibrahim'in soyundan olanlara yardım ediyor. Bunun icin her yonden kardeslerine benzemesi
gerekiyordu. Oyle ki, Tanrı'ya hizmetinde merhametli ve sadık bir baskahin olup halkın gunahlarını
bagıslatabilsin. Cunku kendisi denenip acı cektigi icin denenenlere yardım edebilir. 

1. Korintliler 15:26 (Ölüm Tanrı’ya düşmandır) 

Ortadan kaldırılacak son dusman olumdur. 

Vahiy 6:7-8 

Kuzu dorduncu muhru acınca, “Gel!” diyen dorduncu yaratıgın sesini isittim. Bakınca soluk renkli
bir at gordum. Binicisinin adı Olum'du. Oluler diyarı onun ardınca geliyordu. Bunlara kılıcla,
kıtlıkla, salgın hastalıkla, yeryuzunun yabanıl hayvanlarıyla olum sacmak icin yeryuzunun dortte biri
uzerinde yetki verildi. 


