
TANRI'YA İTAAT-RUHSAL ÖNDERE İTAAT

Mısır’dan Cıkıs 16:1-8 (Biz kimiz ki? Siz bize değil, Rab’be söyleniyorsunuz) 

Butun Israil toplulugu Elim'den ayrıldı. Mısır'dan cıktıktan sonra ikinci ayın on besinci gunu Elim ile
Sina arasındaki Sin Colu'ne vardılar. Colde hepsi Musa'yla Harun'a yakınmaya basladı. “Keske Rab
bizi Mısır'dayken oldurseydi” dediler, “Hic degilse orada et kazanlarının basına oturur, doyasıya
yerdik. Ama siz butun toplulugu aclıktan oldurmek icin bizi bu cole getirdiniz.” 

Rab Musa'ya, “Size gokten ekmek yagdıracagım” dedi, “Halk her gun gidip gunluk ekmegini
toplayacak. Boylece onları sınayacagım: Benim yasama gore yasıyorlar mı, yasamıyorlar mı,
gorecegim. Altıncı gun her gun topladıklarının iki katını toplayıp hazırlayacaklar.” 

Musa'yla Harun Israilliler'e, “Bu aksam sizi Mısır'dan Rab'bin cıkardıgını bileceksiniz” dediler,
“Sabah da Rab'bin gorkemini goreceksiniz. Cunku Rab kendisine soylendiginizi duydu. Biz kimiz
ki, bize soyleniyorsunuz?” Sonra Musa, “Aksam size yemek icin et, sabah da dilediginiz kadar
ekmek verilince, Rab'bin gorkemini goreceksiniz” dedi, “Cunku Rab kendisine soylendiginizi
duydu. Biz kimiz ki? Siz bize degil, Rab'be soyleniyorsunuz.”

 

Colde Sayım 12:1-16 Miryam'la Harun'un Yakınmaları 

Musa Kuslu bir kadınla evlenmisti. Bundan dolayı Miryam'la Harun onu yerdiler. “RAB yalnız Musa
aracılıgıyla mı konustu?” dediler, “Bizim aracılıgımızla da konusmadı mı?” RAB bu yakınmaları
duydu. 

Musa yeryuzunde yasayan herkesten daha alcakgonulluydu. RAB ansızın Musa, Harun ve
Miryam'a, “Ucunuz Bulusma Cadırı'na gelin” dedi. Ucu de gittiler. RAB bulut sutununun icinde
indi. Cadırın kapısında durup Harun'la Miryam'ı cagırdı. Ikisi ilerlerken RAB onlara seslendi: 

“Sozlerime kulak verin: Eger aranızda bir peygamber varsa, Ben RAB gorumde kendimi ona
tanıtır, Onunla duste konusurum. 

Ama kulum Musa oyle degildir. O butun evimde sadıktır. 

Onunla bilmecelerle degil, Acıkca, yuzyuze konusurum. O RAB'bin suretini goruyor. Oyleyse
kulum Musa'yı yermekten korkmadınız mı?” 

RAB onlara ofkelenip oradan gitti. Bulut cadırın uzerinden ayrıldıgında Miryam deri hastalıgına
yakalanmıs, kar gibi bembeyaz olmustu. Harun Miryam'a baktı, deri hastalıgına yakalandıgını
gordu. Musa'ya, “Ey efendim, lutfen akılsızca isledigimiz gunahtan oturu bizi cezalandırma” dedi,
“Miryam etinin yarısı yenmis olarak ana rahminden cıkan olu bir bebege benzemesin.” 

Musa RAB'be, “Ey Tanrı, lutfen Miryam'ı iyilestir!” diye yakardı. RAB, “Babası onun yuzune
tukurseydi, yedi gun utanc icinde kalmayacak mıydı?” diye karsılık verdi, “Onu yedi gun
ordugahtan uzaklastırın, sonra geri getirilsin.” Boylece Miryam yedi gun ordugahtan uzaklastırıldı,
o geri getirilene dek halk yola cıkmadı. 

Bundan sonra halk Haserot'tan ayrılıp Paran Colu'nde konakladı. 

1. Samuel 15:1-29 Saul'un Kral Olarak Reddedilmesi 

Samuel Saul'a soyle dedi: “RAB seni kendi halkı Israil'in Kralı olarak meshetmek icin beni



gonderdi. Simdi RAB'bin sozlerine kulak ver. Her Seye Egemen RAB diyor ki, ‘Israilliler'e yaptıkları
kotulukten oturu Amalekliler'i cezalandıracagım. Cunku Mısır'dan cıkan Israilliler'e karsı koydular.
Simdi git, Amalekliler'e saldır. Onlara ait her seyi tumuyle yok et, hicbir seyi esirgeme. Kadın
erkek, coluk cocuk, okuz, koyun, deve, esek hepsini oldur.’ ” 

Bunun uzerine Saul askerlerini toplayıp Telaim Kenti'nde saydı. Iki yuz bin yaya askerin yanısıra
Yahudalılar'dan da on bin kisi vardı. Saul Amalek Kenti'ne varıp vadide pusu kurdu. Sonra
Kenliler'e su uyarıyı gonderdi: “Haydi gidin, Amalekliler'i bırakın; oyle ki, sizi de onlarla birlikte
yok etmeyeyim. Cunku siz Mısır'dan cıkan Israil halkına iyilik ettiniz.” Bunun uzerine Kenliler
Amalekliler'den ayrıldılar. Saul Havila'dan Mısır'ın dogusundaki Sur'a dek Amalekliler'i yenilgiye
ugrattı. Amalek Kralı Agak'ı sag olarak yakaladı. Halkının tumunu de kılıctan gecirdi. Ne var ki,
Saul ile adamları Agak'ı ve en iyi koyunları, sıgırları, besili danaları, kuzuları –iyi olan ne varsa
hepsini– esirgediler. Bunları tumuyle yok etmek istemediler. Ancak degersiz ve zayıf ne varsa
hepsini yok ettiler. 

RAB Samuel'e soyle seslendi: “Saul'u kral yaptıgıma pismanım. Beni izlemekten vazgecti.
Buyruklarımı yerine getirmedi.” Samuel ofkelendi ve butun geceyi RAB'be yakarmakla gecirdi. 

Ertesi sabah Samuel Saul'la gorusmek icin erkenden kalktı. Saul'un Karmel Kenti'ne gittigini,
orada kendisine bir anıt diktikten sonra asagı inip Gilgal'a dondugunu ogrendi. Saul kendisine
gelen Samuel'e, “RAB seni kutsasın! Ben RAB'bin buyrugunu yerine getirdim” dedi. 

Samuel, “Oyleyse nedir kulagıma gelen bu koyun melemesi? Nedir bu duydugum sıgır
bogurmesi?” diye sordu. Saul soyle yanıtladı: “Halk bunları Amalekliler'den getirdi. Tanrın RAB'be
kurban sunmak uzere davarların, sıgırların en iyilerini esirgediler. Ama geri kalanları tumuyle yok
ettik.” 

Samuel, “Dur da bu gece RAB'bin bana neler soyledigini sana bildireyim” dedi. Saul, “Soyle” diye
karsılık verdi. Samuel konusmasını soyle surdurdu: “Kendini onemsiz saydıgın halde, sen Israil
oymaklarının onderi olmadın mı? RAB seni Israil'e kral meshetti. RAB seni bir goreve gonderip,
‘Git, o gunahlı Amalekliler'i tumuyle yok et; hepsini ortadan kaldırıncaya dek onlarla savas’ dedi.
Oyleyse neden RAB'bin sozune kulak asmadın? Neden yagmalanan mallara saldırarak RAB'bin
gozunde kotu olanı yaptın?” 

Saul, “Ama ben RAB'bin sozune kulak verdim!” diye yanıtladı, “RAB'bin beni gonderdigi yere
gittim. Amalekliler'i tumuyle yok ettim, Amalek Kralı Agak'ı da buraya getirdim. Ne var ki askerler,
Gilgal'da Tanrın RAB'be kurban sunmak uzere yagmalanmıs bazı malları, yok edilmeye adanmıs
en iyi davarlarla sıgırları aldılar.” Samuel soyle karsılık verdi: 

“RAB kendi sozunun dinlenmesinden hoslandıgı kadar Yakmalık sunulardan, kurbanlardan
hoslanır mı? Iste soz dinlemek kurbandan, Sozu onemsemek de kocların yaglarından daha iyidir. 

Cunku baskaldırma, falcılık kadar gunahtır Ve dikbaslılık, putperestlik kadar kotudur. Sen RAB'bin
buyrugunu reddettigin icin, RAB de senin kral olmanı reddetti.” 

Bunun uzerine Saul, “Gunah isledim! Evet, RAB'bin buyrugunu da, senin sozlerini de cignedim”
dedi, “Halktan korktugum icin onların sozunu dinledim. Ama simdi yalvarırım, gunahımı bagısla ve
benimle birlikte don ki, RAB'be tapınayım.” 

Samuel, “Seninle donmem” dedi, “Cunku sen RAB'bin buyrugunu reddettin, RAB de Israil Kralı
olmanı reddetti!” Samuel donup gitmeye davranınca, Saul onun cuppesinin etegini tuttu. Cuppe
yırtıldı. Samuel, “Bugun RAB Israil Krallıgı'nı elinden aldı ve senden daha iyi birine verdi” dedi,
“Israil'in yuce Tanrısı yalan soylemez, dusuncesini de degistirmez. Cunku O insan degil ki,
dusuncesini degistirsin.” 



1. Samuel 16:1 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.”

 

1. Samuel 24:1-22 Davut Saul'un Canını Bağışlıyor 

Saul Filistliler'i kovalamaktan donunce, Davut'un Eyn-Gedi Colu'nde oldugu haberini aldı. Saul da
Davut'la adamlarını Dag Kecisi Kayalıgı dolaylarında arayıp bulmak icin, butun Israil'den uc bin
secme asker alıp yola cıktı. 

Yolda koyun agıllarına rastladı. Yakında bir de magara vardı. Saul ihtiyacını gidermek icin
magaraya girdi. Davut'la adamları magaranın en ic bolumunde kalıyorlardı. Adamları, Davut'a,
“Iste RAB'bin sana, ‘Diledigini yapabilmen icin dusmanını eline teslim edecegim’ dedigi gun
bugundur” dediler. Davut kalkıp Saul'un cuppesinin eteginden gizlice bir parca kesti. Ama
sonradan Saul'un eteginden bir parca kestigi icin kendini suclu buldu. Adamlarına, “Efendime,
RAB'bin meshettigi kisiye karsı boyle bir sey yapmaktan, el kaldırmaktan RAB beni uzak tutsun”
dedi, “Cunku o RAB'bin meshettigi kisidir.” Davut bu sozlerle adamlarını engelledi ve Saul'a
saldırmalarına izin vermedi. Saul magaradan cıkıp yoluna koyuldu. 

O zaman Davut da magaradan cıktı. Saul'a, “Efendim kral!” diye seslendi. Saul arkasına bakınca,
Davut egilip yuzustu yere kapandı. “ ‘Davut sana kotuluk yapmak istiyor’ diyenlerin sozlerini
neden onemsiyorsun?” dedi, “Bugun RAB'bin magarada seni elime nasıl teslim ettigini gozunle
goruyorsun. Bazıları seni oldurmemi istedi. Ama ben seni esirgeyip, ‘Efendime el
kaldırmayacagım, cunku o RAB'bin meshettigi kisidir’ dedim. Ey baba, cuppenin eteginden
kesilmis, elimdeki su parcaya bak; evet, bak! Cuppenden bir parca kestim, ama seni oldurmedim.
Bundan oturu icimde kotuluk ve baskaldırma dusuncesi olmadıgını iyice bilesin. Sana kotuluk
yapmadıgım halde sen beni oldurmeye calısıyorsun. RAB aramızda yargıc olsun ve benim ocumu
senden O alsın. Ama ben elimi sana karsı kaldırmayacagım. Eskilerin su, ‘Kotuluk kotu kisilerden
gelir’ deyisi uyarınca elim sana karsı kalkmayacaktır. Israil Kralı kime karsı cıkmıs? Sen kimi
kovalıyorsun? Olu bir kopek mi? Bir pire mi? RAB yargıc olsun ve hangimizin haklı olduguna O
karar versin. RAB davama baksın ve beni savunup senin elinden kurtarsın.” 

Davut soylediklerini bitirince, Saul, “Davut oglum, bu senin sesin mi?” diye sordu ve hıckıra hıckıra
aglamaya basladı. Sonra, “Sen benden daha dogru bir adamsın” dedi, “Sana kotuluk yaptıgım
halde sen bana iyilikle karsılık verdin. Bugun bana iyi davrandıgını kanıtladın: RAB beni eline
teslim 

ettigi halde beni oldurmedin. Dusmanını yakalayan biri onu guvenlik icinde salıverir mi? Bugun
bana yaptıgın iyilige karsılık RAB de seni iyilikle odullendirsin. Simdi anladım ki, sen gercekten kral
olacaksın ve Israil Krallıgı senin egemenligin altında surecek. Benden sonra soyumu ortadan
kaldırmayacagına, babamın ailesinden adımı silmeyecegine dair RAB'bin onunde ant ic.” Davut
Saul'un istedigi gibi ant icti. Sonra Saul evine dondu. Davut'la adamları da sıgınaga gittiler.

 

1. Samuel 26:1-25 Davut Yine Saul'un Canını Bağışlıyor 

Zifliler Giva'ya, Saul'un yanına gidip, “Davut Yesimon'a bakan Hakila Tepesi'nde gizleniyor”
dediler. Bunun uzerine Saul uc bin secme Israilli askerle Zif Colu'nde Davut'u aramaya cıktı.
Yesimon'a bakan Hakila Tepesi'nde, yol kenarında ordugah kurdu. Kırda bulunan Davut, Saul'un



pesine dustugunu anlayınca, gozcu gonderdi. Boylece Saul'un oraya geldigini saptadı. 

Bunun uzerine Davut, Saul'un ordugah kurdugu yere gitti ve Saul'la ordusunun baskomutanı Ner
oglu Avner'in nerede yattıklarını gordu. Saul ordugahın ortasında, askerler de cevresinde
yatıyorlardı. 

O zaman Davut, Hititli Ahimelek ile Yoav'ın kardesi, Seruya oglu Avisay'a, “Kim benimle
ordugaha, Saul'un yanına gelecek?” diye sordu. Avisay, “Ben seninle gelecegim” diye karsılık
verdi. 

Davut'la Avisay o gece ordugaha girdiler. Saul, mızragı basucunda yere saplanmıs, ordugahın
ortasında uyuyordu. Avner'le askerler de cevresinde uyuyorlardı. 

Avisay Davut'a, “Bugun Tanrı dusmanını senin eline teslim etti” dedi, “Simdi bırak da, onu kendi
mızragıyla bir atısta yere cakayım. Ikinci kez vurmama gerek kalmayacak.” Ne var ki Davut, “Onu
oldurme!” dedi, “RAB'bin meshettigi kisiye kim el uzatırsa, suclu cıkar. Yasayan RAB'bin adıyla
derim ki, RAB kendisi onu oldurecektir; ya gunu gelince olecek, ya da savasta vurulup yok olacak.
Ama RAB'bin meshettigi kisiye el uzatmaktan RAB beni uzak tutsun! Haydi, Saul'un basucundaki
mızrakla su matarasını al da gidelim.” 

Boylece Davut Saul'un basucundan mızragını ve su matarasını aldı. Sonra oradan uzaklastılar.
Onları goren olmadı. Kimse olup bitenin farkına varmadı, uyanan da olmadı. Hepsi uyuyorlardı,
cunku RAB onlara derin bir uyku vermisti. 

Davut karsı yakaya gecip tepenin ustunde, onlardan uzak bir yerde durdu. Aralarında epeyce
mesafe vardı. Davut askerlere ve Ner oglu Avner'e, “Ey Avner, bana yanıt vermeyecek misin?”
diye seslendi. 

Avner, “Sen kimsin ki krala sesleniyorsun?” diye karsılık verdi. Davut, “Sen yigit biri degil misin?”
dedi, “Israil'de senin gibisi var mı? Oyleyse neden efendin kralı korumadın? Cunku biri onu
oldurmek icin ordugaha girdi. Gorevini iyi yapmadın. Yasayan RAB'bin adıyla derim ki, hepiniz
olumu hak ettiniz; cunku efendinizi, RAB'bin meshettigi kisiyi korumadınız. Bak bakalım, kralın
basucundaki mızragıyla su matarası nerede?” 

Davut'un sesini tanıyan Saul, “Davut, oglum, bu senin sesin mi?” diye sordu. Davut, “Evet,
efendim kral, benim sesim” diye karsılık verdi, “Efendim, ben kulunu neden kovalıyorsun? Ne
yaptım? Ne suc isledim? Lutfen, efendim kral, kulunun sozlerine kulak ver. Eger seni bana karsı
kıskırtan RAB ise, bir sunu O'nu yatıstırır. Ama bunu yapan insanlarsa, RAB'bin onunde lanetli
olsunlar! Cunku, ‘Git, baska ilahlara kulluk et’ diyerek, 

RAB'bin mirasından bana dusen paydan bugun beni uzaklastırdılar. Ne olur, kanım RAB'den uzak
topraklara dokulmesin. Israil Kralı, daglarda keklik avlayan avcı gibi, bir pireyi avlamaya cıkmıs!”
Bunun uzerine Saul, “Gunah isledim” diye karsılık verdi, “Davut, oglum, geri don. Bugun
yasamıma deger verdigin icin sana bir daha kotuluk yapmayacagım. Gercekten akılsızca
davrandım, cok buyuk yanlıslık yaptım.” Davut, “Iste kralın mızragı!” dedi, “Adamlarından biri
gelip alsın. RAB herkesi dogruluguna ve baglılıgına gore odullendirir. Bugun RAB seni elime
teslim ettigi halde, ben RAB'bin meshettigi kisiye elimi uzatmak istemedim. Bugun ben senin
yasamına nasıl deger verdiysem, RAB de benim yasamıma oyle deger versin ve beni her sıkıntıdan
kurtarsın.” Saul, “Davut, oglum, RAB seni kutsasın!” dedi, “Sen kesinlikle buyuk isler yapacak,
basarılı olacaksın!” Bundan sonra Davut yoluna koyuldu, Saul da evine dondu. 



1. Krallar 13:1-10 Yahudalı Tanrı Adamı 

Yarovam buhur yakmak icin sunagın yanında dururken, bir Tanrı adamı RAB'bin buyrugu uzerine
Yahuda'dan Beytel'e geldi. RAB'bin buyrugu uyarınca sunaga karsı soyle seslendi: “Sunak, ey
sunak! RAB diyor ki, ‘Davut'un soyundan Yosiya adında bir erkek cocuk dogacak. Buhur yakan,
tapınma yerlerinde gorevli kahinleri senin ustunde kurban edecek. Ustunde insan kemikleri
yakılacak.’ ” Aynı gun Tanrı adamı bir belirti gostererek konusmasını soyle surdurdu: “RAB'bin
bana acıkladıgı belirti sudur: Bu sunak parcalanacak, ustundeki kuller cevreye savrulacak.” 

Kral Yarovam, Tanrı adamının Beytel'de sunaga karsı soylediklerini duyunca, elini ona dogru
uzatarak, “Yakalayın onu!” diye buyruk verdi. Ancak Tanrı adamına uzattıgı eli felc oldu ve
duzelmedi. Tanrı adamının RAB'bin buyruguyla gosterdigi belirti uyarınca, sunak parcalandı,
ustundeki kuller cevreye savruldu. O zaman Kral Yarovam, Tanrı adamına, “Lutfen benim icin dua
et, Tanrın RAB'be yalvar ki, elim eski halini alsın” dedi. Tanrı adamı RAB'be yalvarınca kralın eli
iyilesip eski halini aldı. 

Kral, Tanrı adamına, “Benimle eve kadar gel de bir seyler ye” dedi, “Sana bir armagan
verecegim.” Tanrı adamı, “Varlıgının yarısını bile versen, seninle gelmem” diye karsılık verdi,
“Burada ne yer, ne de icerim. Cunku RAB bana, ‘Orada hicbir sey yiyip icme ve gittigin yoldan
donme’ diye buyruk verdi.” Boylece Tanrı adamı, Beytel'e gelmis oldugu yoldan degil, baska bir
yoldan gitti. 

1. Timoteos 5:17-19 (Ruhsal önderlere, öğretmenlere iki kat saygı göster) 

Toplulugu iyi yoneten ihtiyarlar, ozellikle Tanrı sozunu duyurup ogretmeye emek verenler iki kat
saygıya layık gorulsun. Cunku Kutsal Yazı'da soyle deniyor: “Harman doven okuzun agzını
baglama” ve “Isci ucretini hak eder.” Iki ya da uc tanık olmadıkca, bir ihtiyara yoneltilen suclamayı
kabul etme. 


