KADINLAR PEYGAMBERLİK YAPABİLİR Mİ?
Mısır’dan Cıkıs 15:19-21 Miryam
Firavunun atları, savas arabaları, atlıları denize dalınca, RAB suları onların uzerine cevirdi. Ama
Israilliler denizi kuru toprakta yuruyerek gectiler. Harun'un kızkardesi Peygamber Miryam tefini
eline aldı, butun kadınlar teflerle, oynayarak onu izlediler. Miryam onlara su ezgiyi soyledi:

“Ezgiler sunun RAB'be, Cunku yuceldikce yuceldi, Atları, atlıları denize doktu.”
Mika 6:4
Seni Mısır'dan ben cıkardım, Ben kurtardım seni kolelik diyarından. Sana onculuk etsinler diye
Musa'yı, Harun'u, Miryam'ı ben gonderdim.

Hakimler 4:1-5 Debora
Ehut'un olumunden sonra Israilliler yine Rab'bin gozunde kotu olanı yaptılar. Rab de Israilliler'i
Hasor'da egemenlik suren Kenanlı kral Yavin'in eline teslim etti. Yavin'in Sisera adında bir ordu
komutanı vardı; Haroset-Goyim'de yasardı. Dokuz yuz demir savas arabasına sahip olan Yavin,
yirmi yıldır Israilliler'i acımasızca eziyordu. Bu yuzden Israilliler Rab'be yakardılar.
O sırada Israil'i Lappidot'un karısı Peygamber Debora yonetiyordu. Debora Efrayim'in daglık
bolgesinde, Rama ile Beytel arasındaki hurma agacının altında oturur, kendisine gelen Israilliler'in
davalarına bakardı.

2. Krallar 22:8-14 Hulda
Baskahin Hilkiya Yazman Safan'a, “Rab'bin Tapınagı'nda Yasa Kitabı'nı buldum” diyerek kitabı
ona verdi. Safan kitabı okudu. Sonra krala giderek, “Gorevlilerin tapınaktaki paraları alıp Rab'bin
Tapınagı'ndaki islerin basında bulunan adamlara verdiler” diye durumu bildirdi. Ardından, “Kahin
Hilkiya bana bir kitap verdi” diyerek kitabı krala okudu. Kral Kutsal Yasa'daki sozleri duyunca
giysilerini yırttı. Kahin Hilkiya'ya, Safan oglu Ahikam'a, Mikaya oglu Akbor'a, Yazman Safan'a ve
kendi ozel gorevlisi Asaya'ya soyle buyurdu: “Gidin, bulunan bu kitabın sozleri hakkında benim
icin de, butun Yahuda halkı icin de Rab'be danısın. Rab'bin bize karsı alevlenen ofkesi buyuktur.
Cunku atalarımız bu kitabın sozlerine kulak asmadılar, bizler icin yazılan bu sozlere uymadılar.”
Kahin Hilkiya, Ahikam, Akbor, Safan ve Asaya varıp tapınaktaki giysilerin nobetcisi Harhas oglu
Tikva oglu Sallum'un karısı Peygamber Hulda'ya danıstılar. Hulda Yerusalim'de, Ikinci Mahalle'de
oturuyordu.

Yoel 2:28-29 (Oğullarınız, Kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar)
“Ondan sonra butun insanların uzerine Ruhum'u dokecegim. Ogullarınız, kızlarınız
peygamberlikte bulunacaklar. Yaslılarınız dusler, Gencleriniz gorumler gorecek.
O gunler kadın, erkek kullarınızın uzerine de Ruhum'u dokecegim.

Yesaya 8:1-8
Rab bana soyle dedi: “Buyuk bir levha alıp okunaklı harflerle uzerine, ‘Maher-Salal-Has-Baz ’ yaz.
Kahin Uriya ile Yeverekya oglu Zekeriya'yı kendime guvenilir tanık seciyorum.” Peygamber olan
karım bundan bir sure sonra gebe kaldı ve bir erkek cocuk dogurdu. Rab bana, “Adını ‘MaherSalal- Has-Baz’ koy” dedi, “Cocuk daha ‘Anne, baba’ demesini ogrenmeden, Sam'ın serveti ve
Samiriye'nin ganimeti Asur Kralı'na goturulecek.” Rab bana yine seslenip dedi ki, “Bu halk usul
usul akan Siloah sularını reddettigi, Resin'le Remalya'nın ogluyla mutlu oldugu icin, ben Rab,
Fırat'ın kabaran guclu sularını –butun dehsetiyle Asur Kralı'nı– uzerlerine salacagım. Yatagından
tasan ırmak, kıyılarını su altında bırakacak. Yahuda'yı kaplayan sular her seyi silip supurerek adam
boyu yukselecek, ulkeni boydan boya dolduracak, ey Immanuel!”

Luka 2:33-40 Anna
Isa'nın annesiyle babası, O'nun hakkında soylenenlere sastılar. Simon onları kutsayıp cocugun
annesi Meryem'e soyle dedi: “Bu cocuk, Israil'de bircok kisinin dusmesine ya da yukselmesine yol
acmak ve aleyhinde konusulacak bir belirti olmak uzere belirlenmistir. Senin kalbine de adeta bir
kılıc saplanacak. Butun bunlar, bircoklarının yuregindeki dusuncelerin acıga cıkması icin olacak.”
Anna adında cok yaslı bir kadın peygamber vardı. Aser oymagından Fanuel'in kızıydı. Genc kız
olarak evlenip kocasıyla yedi yıl yasadıktan sonra dul kalmıstı. Simdi seksen dort yasındaydı.
Tapınaktan ayrılmaz, oruc tutup dua ederek gece gunduz Tanrı'ya tapınırdı. Tam o sırada ortaya
cıkan Anna, Tanrı'ya sukrederek Yerusalim'in kurtulusunu bekleyen herkese Isa'dan soz etmeye
basladı. Yusuf'la Meryem, Rab'bin Yasası'nda ongorulen her seyi yerine getirdikten sonra
Celile'ye, kendi kentleri Nasıra'ya donduler. Cocuk buyuyor, gucleniyor ve bilgelikte
yetkinlesiyordu. Tanrı'nın lutfu O'nun uzerindeydi.

Elcilerin İsleri 21:7-11 (Peygamberlik eden dört kız)
Sur'dan deniz yolculugumuza devam ederek Batlamya Kenti'ne geldik. Oradaki kardesleri ziyaret
edip bir gun yanlarında kaldık. Ertesi gun ayrılıp Sezariye'ye geldik. Yediler'den biri olan mujdeci
Filipus'un evine giderek onun yanında kaldık. Bu adamın peygamberlik eden, evlenmemis dort
kızı vardı.
Oraya varısımızdan birkac gun sonra Yahudiye'den Hagavos adlı bir peygamber geldi. Bu adam
bize yaklasıp Pavlus'un kusagını aldı, bununla kendi ellerini ayaklarını baglayarak dedi ki, “Kutsal
Ruh soyle diyor: ‘Yahudiler, bu kusagın sahibini Yerusalim'de boyle baglayıp oteki uluslara teslim
edecekler.’ ”

