TANRI'NIN PEYGAMBERLERİ VE SAHTE PEYGAMBERLER
Yaratılıs 17:15-22 (Peygamberler İshak’ın soyundan gelecek)
Tanrı, “Karın Saray'a gelince, ona artık Saray demeyeceksin” dedi, “Bundan boyle onun adı Sara
olacak. Onu kutsayacak, ondan sana bir ogul verecegim. Onu kutsayacagım, ulusların anası
olacak. Halkların kralları onun soyundan cıkacak.”
Ibrahim yuzustu yere kapandı ve guldu. Icinden, “Yuz yasında bir adam cocuk sahibi olabilir mi?”
dedi, “Doksan yasındaki Sara dogurabilir mi?” Sonra Tanrı'ya, “Keske Ismail'i mirascım kabul
etseydin!” dedi.
Tanrı, “Hayır. Ama karın Sara sana bir ogul doguracak, adını Ishak koyacaksın” dedi, “Onunla ve
soyuyla antlasmamı sonsuza dek surdurecegim. Ismail'e gelince, seni isittim. Onu kutsayacak,
verimli kılacak, soyunu alabildigine cogaltacagım. On iki beyin babası olacak. Soyunu buyuk bir
ulus yapacagım.
Ancak antlasmamı gelecek yıl bu zaman Sara'nın doguracagı oglun Ishak'la surdurecegim.” Tanrı
Ibrahim'le konusmasını bitirince ondan ayrılıp yukarıya cekildi.

Yaratılıs 21:1-13 İshak'ın Doğumu
Rab verdigi soz uyarınca Sara'ya iyilik etti ve sozunu yerine getirdi. Sara hamile kaldı; Ibrahim'in
yaslılık doneminde, tam Tanrı'nın belirttigi zamanda ona bir erkek cocuk dogurdu. Ibrahim
Sara'nın dogurdugu cocuga Ishak adını verdi. Tanrı'nın kendisine buyurdugu gibi oglu Ishak'ı sekiz
gunlukken sunnet etti. Ishak dogdugunda Ibrahim yuz yasındaydı.
Sara, “Tanrı yuzumu guldurdu” dedi, “Bunu duyan herkes benimle birlikte gulecek. Kim Ibrahim'e
Sara cocuk emzirecek derdi? Bu yasında ona bir ogul dogurdum.”
Hacer'le İsmail Uzaklastırılıyor
Cocuk buyudu. Sutten kesildigi gun Ibrahim buyuk bir solen verdi. Ne var ki Sara, Mısırlı Hacer'in
Ibrahim'den olma oglu Ismail'in alay ettigini gorunce, Ibrahim'e, “Bu cariyeyle oglunu kov” dedi,
“Bu cariyenin oglu, oglum Ishak'ın mirasına ortak olmasın.” Bu Ibrahim'i cok uzdu, cunku Ismail de
oz ogluydu. Ancak Tanrı Ibrahim'e, “Oglunla cariyen icin uzulme” dedi, “Sara ne derse, onu yap.
Cunku senin soyun Ishak'la surecektir. Cariyenin oglundan da bir ulus yaratacagım, cunku o da
senin soyun.”

Yasa’nın Tekrarı 13:1-5 (Sahte Peygamber)
“Aranızdan bir peygamber ya da dus goren biri cıkarsa, bir belirtiyi ya da sasılası bir olayı
onceden bildirirse, ‘Bilmediginiz baska ilahlara yonelip tapınalım’ derse, soz ettigi belirti, sasılası
olay gerceklesse bile, o peygamberi ya da dus goreni dinlememelisiniz. Tanrınız Rab kendisini
butun yureginizle, butun canınızla sevip sevmediginizi anlamak icin
sizi sınamaktadır. Tanrınız Rab'bin ardınca yuruyun, O'ndan korkun. Buyruklarına uyun, O'nun
sozune kulak verin. O'na kulluk edin, O'na baglı kalın. O peygamber ya da dus goren oldurulecek.
O, sizi Mısır'dan cıkaran, kole oldugunuz ulkeden kurtaran Tanrınız Rab'be karsı gelmeye kıskırttı.
Tanrınız Rab'bin yurumenizi buyurdugu yoldan sizi saptırmaya calıstı. Aranızdaki kotulugu ortadan
kaldırmalısınız.

Yasa’nın Tekrarı 18:14-22 Peygamber Hakkında
“Ulkelerini alacagınız uluslar buyuculerin, falcıların ogudune kulak verirler. Ama Tanrınız Rab buna
izin vermiyor. Tanrınız Rab size aranızdan, kendi kardeslerinizden benim gibi bir peygamber
cıkaracak. Onu dinleyin. Horev'de toplandıgınız gun Tanrınız Rab'den sunu dilemistiniz: ‘Bir daha
ne Tanrımız Rab'bin sesini duyalım, ne de o buyuk atesi gorelim, yoksa oluruz.’ Rab bana,
‘Soyledikleri dogrudur’ dedi. ‘Onlara kardesleri arasından senin gibi bir peygamber cıkaracagım.
Sozlerimi onun agzından isiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tumunu onlara bildirecek.
Adıma konusan peygamberin ilettigi sozleri dinlemeyeni ben cezalandıracagım. Ancak, kendisine
buyurmadıgım bir sozu benim adıma soylemeye kalkısan ya da baska ilahlar adına konusan
peygamber oldurulecektir.’

“ ‘Bir sozun Rab'den olup olmadıgını nasıl bilebiliriz?’ diye dusunebilirsiniz. Eger bir peygamber
Rab'bin adına konusur, ama konustugu soz yerine gelmez ya da gerceklesmezse, o soz Rab'den
degildir. Peygamber saygısızca konusmustur. Ondan korkmayın.”

1. Krallar 18:16-40 İlyas Karmel Dağı'nda
Ovadya gidip Ahav'ı gordu, ona durumu anlattı. Bunun uzerine Ahav Ilyas'ı karsılamaya gitti.
Ilyas'ı gorunce, “Ey Israil'i sıkıntıya sokan adam, sen misin?” diye sordu. Ilyas, “Israil'i sıkıntıya
sokan ben degilim, seninle babanın ailesi Israil'i sıkıntıya soktunuz” diye karsılık verdi, “Rab'bin
buyruklarını terk edip Baallar'ın ardınca gittiniz. Simdi haber sal: Butun Israil halkı, Izebel'in
sofrasında yiyip icen Baal'ın dort yuz elli peygamberi ve Asera'nın dort yuz peygamberi Karmel
Dagı'na gelip onumde toplansın.”
Ahav butun Israil'e haber salarak peygamberlerin Karmel Dagı'nda toplanmalarını sagladı. Ilyas
halka dogru ilerleyip, “Daha ne zamana kadar boyle iki taraf arasında dalgalanacaksınız?” dedi,
“Eger Rab Tanrı'ysa, O'nu izleyin; yok eger Baal Tanrı'ysa, onun ardınca gidin.” Halk Ilyas'a hic
karsılık vermedi.
Ilyas konusmasını soyle surdurdu: “Rab'bin peygamberi olarak sadece ben kaldım. Ama Baal'ın
dort yuz elli peygamberi var. Bize iki boga getirin. Birini Baal'ın peygamberleri alıp kessinler,
parcalayıp odunların uzerine koysunlar; ama odunları yakmasınlar. Obur bogayı da ben kesip
hazırlayacagım ve odunların uzerine koyacagım; ama odunları yakmayacagım. Sonra siz kendi
ilahınızı adıyla cagırın, ben de Rab'bi adıyla cagırayım. Hangisi atesle karsılık verirse, Tanrı odur.”
Butun halk, “Peki, oyle olsun” dedi. Ilyas, Baal'ın peygamberlerine, “Kalabalık oldugunuz icin
once siz bogalardan birini secip hazırlayın ve ilahınızı adıyla cagırın” dedi, “Ama ates yakmayın.”
Kendilerine verilen bogayı alıp hazırlayan Baal'ın peygamberleri sabahtan oglene kadar, “Ey Baal,
bize karsılık ver!” diye yalvardılar. Ama ne bir ses vardı, ne de bir karsılık. Yaptıkları sunagın
cevresinde zıplayıp oynadılar.
Ogleyin Ilyas onlarla alay etmeye basladı: “Bagırın, yuksek sesle bagırın! O tanrıymıs. Belki
dalgındır, ya da heladadır, belki de yolculuk yapıyor! Yahut uyuyordur da uyandırmak gerekir!”
Boylece yuksek sesle bagırdılar. Adetleri uyarınca, kılıc ve mızraklarla kanlarını akıtıncaya dek
bedenlerini yaraladılar. Oglenden aksam sunusu saatine kadar kıvrandılar. Ama hala ne bir ses, ne
ilgi, ne de bir karsılık vardı.
O zaman Ilyas butun halka, “Bana yaklasın” dedi. Herkes onun cevresinde toplandı. Ilyas Rab'bin
yıkılan sunagını onarmaya basladı. On iki tas aldı. Bu sayı Rab'bin Yakup'a, “Senin adın Israil
olacak” diye bildirdigi Yakupogulları oymaklarının sayısı kadardı. Ilyas bu taslarla Rab'bin adına bir

sunak yaptırdı. Cevresine de iki sea tohum alacak kadar bir hendek kazdı. Sunagın uzerine
odunları dizdi, bogayı parca parca kesip odunların uzerine yerlestirdi. “Dort kup su doldurup
yakmalık sunuyla odunların uzerine dokun” dedi.
Sonra, “Bir daha yapın” dedi. Bir daha yaptılar. “Bir kez daha yapın” dedi. Ucuncu kez aynı seyi
yaptılar. O zaman sunagın cevresine akan su hendegi doldurdu. Aksam sunusu saatinde,
Peygamber Ilyas sunaga yaklasıp soyle dua etti: “Ey Ibrahim'in, Ishak'ın ve Israil'in Tanrısı olan
Rab! Bugun bilinsin ki, sen Israil'in Tanrısı'sın, ben de senin kulunum ve butun bunları senin
buyruklarınla yaptım. Ya Rab, bana yanıt ver! Yanıt ver ki, bu halk senin Tanrı oldugunu anlasın.
Onların yine sana donmelerini sagla.” O anda gokten Rab'bin atesi dustu. Dusen ates yakmalık
sunuyu, odunları, tasları ve topragı yakıp hendekteki suyu kuruttu. Halk olanları gorunce yuzustu
yere kapandı. “Rab Tanrı'dır, Rab Tanrı'dır!” dediler. Ilyas, “Baal'ın peygamberlerini yakalayın,
hicbirini kacırmayın” diye onlara buyruk verdi. Peygamberler yakalandı, Ilyas onları Kison Vadisi'ne
goturup orada oldurdu.

2. Krallar 10:18-31 Baal'a Tapanların Öldürülmesi
Yehu, butun halkı toplayarak, “Ahav Baal'a az kulluk etti, ben daha cok edecegim” dedi, “Baal'ın
butun peygamberlerini, kahinlerini, ona tapan herkesi cagırın. Hicbiri gelmemezlik etmesin. Cunku
Baal'a buyuk bir kurban sunacagım. Kim gelmezse oldurulecek.” Gercekte Yehu Baal'a tapanları
yok etmek icin bir duzen kurmaktaydı.
Yehu, “Baal'ın onuruna bir toplantı yapılacagını duyurun” dedi. Duyuru yapıldı. Yehu butun Israil'e
haber saldı. Baal'a tapanların hepsi geldi, gelmeyen kalmadı. Baal'ın tapınagı hıncahınc doldu.
Yehu, kutsal giysiler gorevlisine, “Baal'a tapanların hepsine giysi cıkar” diye buyruk verdi. Gorevli
herkese giysi getirdi. O zaman Yehu Rekav oglu Yehonadav'la birlikte Baal'ın tapınagına girdi.
Icerdekilere, “Cevrenize iyi bakın” dedi, “Aranızda Rab'be tapanlardan kimse olmasın, sadece
Baal'a tapanlar olsun.” Ardından Yehu'yla Yehonadav kurban ve yakmalık sunu sunmak uzere iceri
girdiler. Yehu tapınagın cevresine seksen kisi yerlestirmis ve onlara su buyrugu vermisti: “Elinize
teslim ettigim bu adamlardan biri kacarsa, bunu canınızla odersiniz!”
Yakmalık sununun sunulması biter bitmez, Yehu muhafızlarla komutanlara, “Iceriye girin, hepsini
oldurun, hicbiri kacmasın!” diye buyruk verdi. Muhafızlarla komutanlar hepsini kılıctan gecirip
olulerini dısarı attılar. Sonra Baal'ın tapınagının ic bolumune girdiler. Baal'ın tapınagındaki dikili
tasları cıkarıp yaktılar. Baal'ın dikili tasını ve tapınagını ortadan kaldırdılar. Halk orayı helaya
cevirdi. Orası bugune kadar da oyle kaldı. Boylece Yehu Israil'de Baal'a tapmaya son verdi. Ne var
ki, Nevat oglu Yarovam'ın Israil'i surukledigi gunahlardan – Beytel ve Dan'daki altın buzagılara
tapmaktan– vazgecmedi. Rab Yehu'ya, “Gozumde dogru olanı yaparak basarılı oldun” dedi,
“Ahav'ın ailesine istedigim her seyi yaptın. Bunun icin senin soyun dort kusak Israil tahtında
oturacak.”
Gelgelelim Yehu Israil'in Tanrısı Rab'bin yasasını yurekten izlemedi, onemsemedi. Yarovam'ın
Israil'i surukledigi gunahlardan ayrılmadı.

2. Tarihler 20:20-21(Rab’bin peygamberlerine güvenin!)
Ertesi sabah erkenden kalkıp Tekoa kırlarına dogru yola cıktılar. Yola koyulduklarında Yehosafat
durup soyle dedi: “Beni dinleyin, ey Yahuda halkı ve Yerusalim'de oturanlar! Tanrınız Rab'be
guvenin, guvenlikte olursunuz. O'nun peygamberlerine guvenin, basarılı olursunuz.” Yehosafat
halka danıstıktan sonra Rab'be ezgi okumak, O'nun kutsallıgının gorkemini ovmek icin adamlar

atadı. Bunlar ordunun onunde yuruyerek soyle diyorlardı: “Rab'be sukredin, Cunku sevgisi
sonsuza dek kalıcıdır!”

Yesaya 44:24-28
Sizi kurtaran, Size rahimde bicim veren Rab diyor ki, “Her seyi yaratan, Gokleri yalnız basına
geren, Yeryuzunu tek basına seren, Sahte peygamberlerin belirtilerini bosa cıkaran, Falcılarla alay
eden, Bilgeleri geri ceviren, Bilgilerini sacmalıga donusturen, Kulunun sozlerini yerine getiren,
Ulaklarının peygamberlik sozlerini gerceklestiren, Yerusalim icin, ‘Icinde oturulacak’, Yahuda
kentleri icin, ‘Yeniden kurulacak, Yıkıntılarını onaracagım’ diyen; Engine, ‘Kuru! Sularını
kurutacagım’ diyen, Kores icin, ‘O cobanımdır, Her istedigimi yerine getirecek’,
Yerusalim icin, ‘Yeniden kurulacak’, Tapınak icin, ‘Temeli atılacak’ diyen Rab benim.”

Yeremya 2:8
Kahinler, ‘Rab nerede?’ diye sormadılar, Kutsal Yasa uzmanları beni tanımadılar, Yoneticiler bana
baskaldırdılar; Peygamberler Baal adına peygamberlik edip Ise yaramaz putların ardınca gittiler.

Yeremya 14:11-16
Sonra Rab bana, “Bu halkın iyiligi icin yalvarma” dedi, “Oruc tutsalar bile feryatlarına kulak
vermeyecegim. Yakmalık sunu, tahıl sunusu sunsalar bile kabul etmeyecegim. Tersine, kılıcla,
kıtlıkla, salgın hastalıkla yok edecegim onları.”
Bunun uzerine, “Ah, Egemen Rab, peygamberler bu halka, ‘Kılıc yuzu gormeyecek, kıtlık
cekmeyeceksiniz; burada size kalıcı esenlik saglayacagım’ diyorlar” dedim. Rab, “Peygamberler
benim adımla yalan peygamberlik ediyorlar” dedi, “Onları ne gonderdim, ne onlara buyruk
verdim, ne de seslendim. Size uydurma gorumlerden, falcılıktan, bos seylerden, akıllarından
gecen hayallerden soz ediyorlar. Adımla konusan peygamberler icin ben Rab diyorum ki, onları
gondermedigim halde, ‘Bu ulkede kılıc da kıtlık da olmayacak’ diyorlar. Ama kendileri de kılıcla,
kıtlıkla yok olacaklar. Peygamberlik ettikleri halk da kıtlık ve kılıc yuzunden Yerusalim sokaklarına
atılacak. Onları da karılarını, ogullarını, kızlarını da gomecek kimse olmayacak. Yaptıkları kotulugu
kendi baslarına getirecegim.

Yeremya 23:9-40 Yahuda'nın Sahte Peygamberleri
Peygamberlere gelince, Yuregim paramparca, Butun kemiklerim titriyor. Rab'bin yuzunden,
O'nun kutsal sozleri yuzunden Sarhos gibi, Saraba yenik dusen bir adam gibiyim. Cunku ulke zina
edenlerle dolu, Lanet yuzunden yas tutuyor. Otlaklar kurumus. Izledikleri yol kotu, Guclerini
haksızca kullanıyorlar. “Peygamber de kahin de tanrısız; Tapınagımda bile kotuluklerini gordum”
diyor Rab. “Bu yuzden izledikleri yol Onlar icin kaygan olacak; Karanlıga surulecek, Orada
tokezleyip dusecekler. Cunku cezalandırılacakları yıl Baslarına felaket getirecegim” diyor Rab.
“Samiriye peygamberleri arasında Su igrencligi gordum: Baal adına peygamberlik ederek Halkım
Israil'i bastan cıkarıyorlar. Yerusalim peygamberleri arasında Su korkunc seyi gordum: Zina
ediyorlar, yalan pesindeler. Kotuluk edenleri guclendirdiklerinden, Kimse kotulugunden
donmuyor. Benim icin hepsi Sodom gibi, Yerusalim halkı Gomora gibi oldu.”

Bu nedenle Her Seye Egemen Rab peygamberler icin soyle diyor: “Onlara pelinotu yedirecek,
Zehirli su icirecegim. Cunku Yerusalim peygamberleri Tanrısızlıgın butun ulkeye yayılmasına
neden oldular.” Her Seye Egemen Rab diyor ki, “Size peygamberlik eden peygamberlerin
Dediklerine kulak asmayın, Onlar sizi aldatıyor. Rab'bin agzından cıkanları degil, Kendi hayal
ettikleri gorumleri anlatıyorlar. Beni kucumseyenlere surekli, ‘Rab diyor ki: Size esenlik olacak!’
diyorlar. Yureklerinin inatcılıgı dogrultusunda davrananlara, ‘Basınıza felaket gelmeyecek’ diyorlar.
RAB'bin sozunu duyup anlamak icin Rab'bin meclisinde kim bulundu ki? O'nun sozune kulak verip
duyan kim? Iste, Rab'bin fırtınası ofkeyle kopacak, Kasırgası done done kotulerin basına
patlayacak. Aklının tasarladıgını tumuyle yapana dek Rab'bin ofkesi dinmeyecek. Son gunlerde
acıkca anlayacaksınız bunu. Bu peygamberleri ben gondermedim, Ama cabucak ortaya cıktılar.
Onlara hic seslenmedim, Yine de peygamberlik ettiler. Ama meclisimde dursalardı, Sozlerimi
halkıma bildirir, Onları kotu yollarından ve davranıslarından Dondururlerdi. Ben yalnızca yakındaki
Tanrı mıyım? Uzaktaki Tanrı da degil miyim?” diyor Rab, “Kim gizli yere saklanır da Onu
gormem?” diyor Rab, “Yeri gogu doldurmuyor muyum?” diyor Rab. “Adımla yalancı
peygamberlik edenlerin ne dediklerini duydum. ‘Bir dus gordum! Bir dus!’ diyorlar. Kafalarından
uydurdukları hileleri aktaran bu yalancı peygamberler ne zamana dek surdurecekler bunu? Ataları
nasıl Baal yuzunden adımı unuttuysa, onlar da birbirlerine duslerini anlatarak halkıma adımı
unutturmayı tasarlıyorlar. Dusu olan peygamber dusunu anlatsın; ama sozumu alan onu sadakatle
bildirsin. Bugdayın yanında saman nedir ki?” diyor Rab. “Benim sozum ates gibi degil mi? Kayaları
paramparca eden balyoz gibi degil mi?” Rab boyle diyor. “Iste bunun icin sozlerimi birbirlerinden
calan peygamberlere karsıyım” diyor Rab. “Evet, kendi sozlerini soyleyip, ‘Rab boyle diyor’ diyen
peygamberlere karsıyım” diyor Rab. “Uydurma dusler goren peygamberlere karsıyım” diyor Rab.
“Bu dusleri anlatıyor, yalanlarla, bos ovunmelerle halkımı bastan cıkarıyorlar. Ben onları ne
gonderdim, ne de atadım. Bu halka hic mi hic yararları yok” diyor Rab. “Halktan biri, bir
peygamber ya da kahin, ‘Rab'bin bildirisi nedir?’ diye sorarsa, ‘Ne bildirisi?’ diye karsılık
vereceksin. Sizi basımdan atacagım” diyor Rab. “Eger bir peygamber, kahin ya da baska biri, ‘Bu
Rab'bin bildirisidir’ derse, onu da ailesini de cezalandıracagım. Her biriniz komsunuza ve
kardesinize, ‘Rab ne yanıt verdi?’ ya da, ‘Rab ne soyledi?’ demelisiniz. Bundan boyle, ‘Rab'bin
bildirisi’ lafını agzınıza almayacaksınız. Herkesin sozu kendi bildirisi olacak. Yasayan Tanrı'nın, Her
Seye Egemen Rab'bin, Tanrımız'ın sozlerini carpıtıyorsunuz siz. Bir peygambere, ‘Rab sana ne
yanıt verdi?’ ya da, ‘Rab ne soyledi?’ demelisiniz. Ama, ‘Rab'bin bildirisidir’ derseniz, Rab diyor ki,
‘Rab'bin bildirisidir’ diyorsunuz. Oysa, ‘Rab'bin bildirisidir’ demeyeceksiniz diye sizi uyarmıstım.
Bu yuzden sizi busbutun unutacagım, sizi de size ve atalarınıza verdigim kenti de onumden sokup
atacagım. Sizi hic unutulmayacak bir utanca dusurecek, surekli alay konusu edecegim.”

Yeremya 27:1-15
Yahuda Kralı Yosiya oglu Sidkiya'nın krallıgının baslangıcında Rab Yeremya'ya seslendi: Rab bana
dedi ki, “Kendine sırımla baglanmıs tahta bir boyunduruk yap, boynuna gecir. Sonra Yerusalim'e,
Yahuda Kralı Sidkiya'ya gelen ulaklar aracılıgıyla Edom, Moav, Ammon, Sur ve Sayda krallarına
haber gonder. Efendilerine sunu bildirmelerini buyur: Israil'in Tanrısı Her Seye Egemen Rab diyor
ki, ‘Efendilerinize soyleyin: Yeryuzunu de ustunde yasayan insanlarla hayvanları da buyuk gucumle,
kudretli elimle ben yarattım. Onu uygun gordugum kisiye veririm. Simdi butun bu ulkeleri Babil
Kralı kulum Nebukadnessar'a verecegim. Yabanıl hayvanları da kulluk etsinler diye ona verecegim.
Ulkesi icin saptanan zaman gelinceye dek butun uluslar ona, ogluna, torununa kulluk edecek.
Sonra bircok ulus, buyuk krallar onu kole edecekler. “ ‘Hangi ulus ya da krallık Babil Kralı
Nebukadnessar'a kulluk edip boyunduruguna girmezse, o ulusu onun eline teslim edene dek

kılıcla, kıtlıkla, salgın hastalıkla cezalandıracagım, diyor Rab. Size gelince, peygamberlerinizi,
falcılarınızı, dus gorenlerinizi, medyumlarınızı, buyuculerinizi dinlemeyin! Onlar size, Babil Kralı'na
kulluk etmeyeceksiniz diyorlar. Size yalan peygamberlik ediyorlar. Bunun sonucu sizi ulkenizden
uzaklastırmak oluyor. Sizi surecegim, yok olacaksınız. Ama Babil Kralı'nın boyunduruguna girip
ona kulluk eden ulusu kendi topragında bırakacagım, diyor Rab. O ulus topragını isleyecek, orada
yasayacak.’ ” Yahuda Kralı Sidkiya'ya butun bu sozleri ilettim. Dedim ki, “Boyunlarınızı Babil
Kralı'nın boyundurugu altına koyun. Ona ve halkına kulluk edin ki sag kalasınız. Rab'bin Babil
Kralı'na kulluk etmeyen her ulus icin dedigi gibi, nicin sen ve halkın kılıc, kıtlık, salgın hastalık
yuzunden olesiniz? Size, ‘Babil Kralı'na kulluk etmeyeceksiniz’ diyen peygamberlerin sozlerine
kulak asmayın. Onlar size yalan peygamberlik ediyorlar. ‘Onları ben gondermedim’ diyor Rab,
‘Adımla yalan peygamberlik ediyorlar. Bu yuzden sizi de size peygamberlik eden peygamberleri
de surecegim, hepiniz yok olacaksınız.’ ”

Yeremya 28:1-17 Sahte Peygamber Hananya
Aynı yıl Yahuda Kralı Sidkiya'nın krallıgının baslangıcında, dorduncu yılının besinci ayında Givonlu
Azzur oglu Peygamber Hananya Rab'bin Tapınagı'nda kahinlerle butun halkın onunde bana soyle
dedi: “Israil'in Tanrısı, Her Seye Egemen Rab diyor ki, ‘Babil Kralı'nın boyundurugunu kıracagım.
Babil Kralı Nebukadnessar'ın buradan alıp Babil'e goturdugu Rab'bin Tapınagı'na ait butun
esyaları iki yıl icinde buraya geri getirecegim. Yahuda Kralı Yehoyakim oglu Yehoyakin'le Babil'e
surgune giden butun Yahudalılar'ı buraya geri getirecegim’ diyor Rab, ‘Cunku Babil Kralı'nın
boyundurugunu kıracagım.’ ”
Bunun uzerine Peygamber Yeremya, kahinlerin ve Rab'bin Tapınagı'ndaki halkın onunde
Peygamber Hananya'yı yanıtladı. Yeremya soyle dedi: “Amin! Rab aynısını yapsın! Rab, tapınagına
ait esyalarla butun surgunleri Babil'den buraya geri getirerek ettigin peygamberlik sozlerini
gerceklestirsin! Yalnız simdi sana ve halka soyleyecegim su sozu dinle: Cok once, benden de
senden de once yasamıs peygamberler bircok ulke ve buyuk krallıgın basına savas, felaket, salgın
hastalık gelecek diye peygamberlik ettiler.
Ancak esenlik olacagını soyleyen peygamberin sozu yerine gelirse, onun gercekten Rab'bin
gonderdigi peygamber oldugu anlasılır.” Bunun uzerine Peygamber Hananya, Peygamber
Yeremya'nın boynundan boyundurugu cıkarıp kırdı. Sonra halkın onunde soyle dedi: “Rab diyor
ki, ‘Babil Kralı Nebukadnessar'ın butun ulusların boynuna taktıgı boyundurugu iki yıl icinde iste
boyle kıracagım.’ ”
Boylece Peygamber Yeremya yoluna gitti. Peygamber Hananya Peygamber Yeremya'nın
boynundaki boyundurugu kırdıktan sonra Rab Yeremya'ya soyle seslendi: “Git, Hananya'ya de ki,
‘Rab soyle diyor: Sen tahtadan yapılmıs boyundurugu kırdın, ama yerine demir boyunduruk
yapacaksın! Cunku Israil'in Tanrısı, Her Seye Egemen Rab diyor ki, Babil Kralı Nebukadnessar'a
kulluk etmeleri icin butun bu ulusların boynuna demir boyunduruk gecirdim, ona kulluk edecekler.
Yabanıl hayvanları da onun denetimine verecegim.’ ” Peygamber Yeremya Peygamber
Hananya'ya, “Dinle, ey Hananya!” dedi, “Seni Rab gondermedi. Ama sen bu ulusu yalana
inandırdın. Bu nedenle Rab diyor ki, ‘Seni yeryuzunden silip atacagım. Bu yıl oleceksin. Cunku
halkı Rab'be karsı kıskırttın.’ ” Peygamber Hananya o yılın yedinci ayında oldu.

Yeremya 29:4-9
Israil'in Tanrısı, Her Seye Egemen Rab Yerusalim'den Babil'e surdugu herkese soyle diyor: “Evler

yapıp icinde oturun, bahce dikip urununu yiyin. Evlenin, ogullarınız, kızlarınız olsun; ogullarınızı,
kızlarınızı evlendirin. Onların da ogulları, kızları olsun. Orada cogalın, azalmayın. Sizi surmus
oldugum kentin esenligi icin ugrasın. O kent icin Rab'be dua edin. Cunku esenliginiz onunkine
baglıdır.” Evet, Israil'in Tanrısı, Her Seye Egemen Rab diyor ki, “Aranızdaki peygamberlerle
falcılara aldanmayın. Dus gormeye ozendirdiginiz kisilere kulak asmayın. Cunku onlar adımı
kullanarak size yalan peygamberlik ediyorlar. Onları ben gondermedim.” Rab boyle diyor.

Yeremya 29:29-32
Kahin Sefanya mektubu Peygamber Yeremya'ya okuyunca, Rab Yeremya'ya soyle seslendi:
“Butun surgunlere su haberi gonder: ‘Nehelamlı Semaya icin Rab diyor ki: Madem ben
gondermedigim halde Semaya peygamberlik edip sizleri yalana inandırdı, ben de Nehelamlı
Semaya'yı ve butun soyunu cezalandıracagım: Bu halkın arasında soyundan kimse sag kalmayacak,
halkıma yapacagım iyiligi gormeyecek, diyor Rab. Cunku o halkı bana karsı kıskırttı.’ ”

Hezekiel 13:1-23 Sahte Peygamberler Cezalandırılıyor
Rab bana soyle seslendi: “Insanoglu, peygamberlikte bulunan Israil peygamberlerine karsı sen
peygamberlik et. Kendiliginden peygamberlik eden o peygamberlere de ki, ‘Rab'bin sozune kulak
verin! Egemen Rab soyle diyor: Hicbir gorum gormemis ama kurdukları hayaller uyarınca davranan
akılsız peygamberlerin vay basına! Ey Israil, peygamberlerin yıkıntılar arasındaki cakallara benziyor.
Rab'bin gununde Israil halkının savasta direnmesi icin gidip duvardaki gedikleri onarmadınız.
Onların gorumleri uydurmadır. Yaptıkları yalan peygamberliklere Rab'bin sozudur diyorlar. Oysa
onları ben gondermedim. Yine de soylediklerinin yerine gelecegini umuyorlar. Ben soylemedigim
halde, Rab'bin sozudur diyorsunuz. Oysa gordugunuz gorumler uydurma, yaptıgınız falcılık yalan
degil mi?

“ ‘Bu yuzden Egemen Rab soyle diyor: Soylediginiz bos sozler, gordugunuz yalan gorumlerden
oturu size karsıyım. Boyle diyor Egemen Rab. Elim uydurma gorum goren, yalan yere falcılık eden
peygamberlere karsı olacak. Onlar halkımın toplulugunda bulunmayacak, Israil halkının kutugune
yazılmayacak, Israil ulkesine girmeyecekler. O zaman benim Egemen Rab oldugumu
anlayacaksınız.

“ ‘Esenlik yokken esenlik diyerek halkımı aldatıyorlar. Biri dayanıksız bir duvar yapınca, sahte
peygamberler uzerine sıva vuruyorlar. Duvarı sıvayanlara de ki: Duvar yıkılacak; saganak yagmur
yagacak, ardından dolu yagdıracagım. Siddetli bir ruzgar cıkıp duvara karsı esecek. Duvar
cokunce size, nerede duvara vurdugunuz sıva demeyecekler mi?

“ ‘Onun icin Egemen Rab soyle diyor: Ofkemden duvarı yerle bir etmek icin siddetli bir ruzgar
gonderecegim; kızgınlıgımdan saganak yagmur ve dolu yagdıracagım. Sıva vurdugunuz duvarı
yıkıp yerle bir edecegim. Temeli acılıp ortaya cıkacak. Yıkılacak ve altında yok olacaksınız. O
zaman benim Rab oldugumu anlayacaksınız. Boylece ofkemi duvarın ve duvara sıva vuranların
uzerine bosaltacagım. Size duvar da duvara sıva vuran da Yerusalim'de esenlik yokken esenlik
gorumleri goren Israilli peygamberler de yok oldu diyecegim. Egemen Rab boyle diyor.’ ”

“Sen, ey insanoglu, kendiliginden peygamberlik eden halkının kızlarına yuzunu cevir. Onlara karsı
peygamberlik et. De ki, ‘Egemen Rab soyle diyor: Insanları tuzaga dusurmek icin herkese bilek
bagı diken, her boyda bas ortusu yapan kadınların vay basına! Kendi canınızı korurken halkımın
canını mı tuzaga dusureceksiniz? Birkac avuc arpayla birkac dilim ekmek icin halkımın arasında

beni kucuk dusurdunuz. Yalana kulak veren halkıma yalan soyleyerek olumu hak etmemis canları
oldurdunuz, olumu hak etmis canları yasattınız. “ ‘Bundan oturu Egemen Rab soyle diyor: Insanları
kus gibi tuzaga dusuren sihirli bilek baglarınıza karsıyım. Onları bileklerinizden koparacagım. Kus
gibi tuzaga dusurdugunuz insanları ozgur kılacagım. Ortulerinizi yırtacak, halkımı elinizden
kurtaracagım. Bir daha tuzagınıza dusmeyecekler. O zaman benim Rab oldugumu anlayacaksınız.
Madem incitmek istemedigim dogru kisinin cesaretini yalanlarınızla kırdınız ve canını kurtarmak
icin kotu kisiyi kotu yolundan donmemeye yureklendirdiniz, bir daha uydurma gorumler
gormeyecek, falcılık etmeyeceksiniz. Halkımı elinizden kurtaracagım. O zaman benim Rab
oldugumu anlayacaksınız.’ ”

Hezekiel 14:1-11 Rab Putataparlığı Cezalandırıyor
Israil ileri gelenlerinden kimisi gelip yanıma oturdu. O sırada Rab bana soyle seslendi: “Insanoglu,
bu adamların yuregi putlara baglı. Diktikleri putların kendilerini gunaha sokmasına olanak
veriyorlar. Oyleyse onların bana danısmasına izin vermeli miyim? Bunun icin onlarla konus ve de ki,
‘Egemen Rab soyle diyor: Yuregini puta baglayan, diktigi putun kendisini gunaha sokmasına
olanak veren, sonra da peygambere danısmaya gelen her Israilli'ye putlarının cokluguna gore ben
Rab kendim karsılık verecegim. Bunu, putları yuzunden bana sırt ceviren Israil halkının yuregini
yeniden kendime cekmek icin yapacagım.’

“Bu yuzden Israil halkına de ki, ‘Egemen Rab soyle diyor: Geri donun! Putlarınızdan vazgecin,
igrenc uygulamalarınızı bırakın!

“ ‘Israil halkından biri ya da Israil'de yasayan bir yabancı benden ayrılır, yuregini putlara baglar,
diktigi putların kendisini gunaha sokmasına olanak verir, sonra da bana danısmak uzere bir
peygambere giderse, ben Rab kendim ona karsılık verecegim. O kisiye karsı cıkacagım. Onu bir
belirti, bir alay konusu yapıp halkımın arasından atacagım. O zaman benim Rab oldugumu
anlayacaksınız.

“ ‘Bir peygamber ayartılır da bir soz soylerse, onu ayartan benim. Elimi ona karsı uzatacagım, onu
halkım Israil'in arasından cıkarıp yok edecegim. Suclarının cezasını cekecekler. Peygamber de ona
danısan da aynı sekilde cezalandırılacak. Boylece Israil halkı bir daha benden ayrılmayacak,
gunahlarıyla kendilerini kirletmeyecekler. Onlar halkım olacaklar, ben de onların Tanrısı olacagım.
Egemen Rab boyle diyor.’ ”

Zekeriya 13:1-2
“O gun Davut soyunu ve Yerusalim'de yasayanları gunahtan ve ruhsal kirlilikten arındırmak icin bir
pınar acılacak. O gun ulkeden putların adlarını kaldıracagım, bir daha anılmayacaklar” diyor Her
Seye Egemen Rab, “Sahte peygamberleri de, kirli ruhu da ulkeden uzaklastıracagım.

Matta 7:15-23 Ağaç ve Meyvesi
(Mat.12:33-35; Luk.6:43-44) “Sahte peygamberlerden sakının! Onlar size kuzu postuna burunerek
yaklasırlar, ama ozde yırtıcı kurtlardır. Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Dikenli bitkilerden
uzum, devedikenlerinden incir toplanabilir mi? Bunun gibi, her iyi agac iyi meyve verir, kotu agac
ise kotu meyve verir. Iyi agac kotu meyve, kotu agac da iyi meyve veremez. Iyi meyve vermeyen
her agac kesilip atese atılır. Boylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız. “Bana,

‘Ya Rab, ya Rab!’ diye seslenen herkes Goklerin Egemenligi'ne girmeyecek. Ancak goklerdeki
Babam'ın istegini yerine getiren girecektir. O gun bircokları bana diyecek ki, ‘Ya Rab, ya Rab! Biz
senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla bircok
mucize yapmadık mı?’ O zaman ben de onlara acıkca, ‘Sizi hic tanımadım, uzak durun benden, ey
kotuluk yapanlar!’ diyecegim.”

Matta 24:1-35 (Mar.13:1-31; Luk.21:5-33) Sonun Belirtileri
Isa tapınaktan cıkıp giderken, ogrencileri, tapınagın binalarını O'na gostermek icin yanına geldiler.
Isa onlara, “Butun bunları goruyor musunuz?” dedi. “Size dogrusunu soyleyeyim, burada tas
ustunde tas kalmayacak, hepsi yıkılacak!” Isa, Zeytin Dagı'nda otururken ogrencileri yalnız olarak
yanına geldiler. “Soyle bize” dediler, “Bu dediklerin ne zaman olacak, senin gelisini ve cagın
bitimini gosteren belirti ne olacak?” Isa onlara su karsılıgı verdi: “Sakın kimse sizi saptırmasın!
Bircokları, ‘Mesih benim’ diyerek benim adımla gelip bircok kisiyi aldatacaklar. Savas gurultuleri,
savas haberleri duyacaksınız. Sakın korkmayın! Bunların olması gerek, ama bu daha son demek
degildir. Ulus ulusa, devlet devlete savas acacak; yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Butun bunlar,
dogum sancılarının baslangıcıdır.

“O zaman sizi sıkıntıya sokacak, oldurecekler. Benim adımdan oturu butun uluslar sizden nefret
edecek. O zaman bircok kisi imandan sapacak, birbirlerini ele verecek ve birbirlerinden nefret
edecekler. Bircok sahte peygamber tureyecek ve bunlar bircok kisiyi saptıracak. Kotuluklerin
cogalmasından oturu bircoklarının sevgisi soguyacak. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır.
Goksel egemenligin bu Mujdesi butun uluslara tanıklık olmak uzere dunyanın her yerinde
duyurulacak. Iste o zaman son gelecektir. “Peygamber Daniel'in sozunu ettigi yıkıcı igrenc seyin
kutsal yerde dikildigini gordugunuz zaman –okuyan anlasın– Yahudiye'de bulunanlar daglara
kacsın. Damda olan, evindeki esyalarını almak icin asagı inmesin. Tarlada olan, abasını almak icin
geri donmesin. O gunlerde gebe olan, cocuk emziren kadınların vay haline! Dua edin ki, kacısınız
kısa ya da Sabat Gunu'ne rastlamasın. Cunku o gunlerde oyle korkunc bir sıkıntı olacak ki,
dunyanın baslangıcından bu yana boylesi olmamıs, bundan sonra da olmayacaktır. O gunler
kısaltılmamıs olsaydı, hic kimse kurtulamazdı. Ama secilmis olanlar ugruna o gunler kısaltılacak.
Eger o zaman biri size, ‘Iste Mesih burada’, ya da ‘Iste surada’ derse, inanmayın. Cunku sahte
mesihler, sahte peygamberler tureyecek; bunlar buyuk belirtiler ve harikalar yapacaklar. Oyle ki,
ellerinden gelse, secilmis olanları bile saptıracaklar. Iste size onceden soyluyorum. “Bunun icin
size, ‘Iste Mesih colde’ derlerse gitmeyin. ‘Bakın, ic odalarda’ derlerse inanmayın. Cunku
Insanoglu'nun gelisi, doguda cakıp batıya kadar her taraftan gorulen simsek gibi olacaktır. “Les
neredeyse, akbabalar oraya ususecek. “O gunlerin sıkıntısından hemen sonra,

‘Gunes kararacak, Ay ısık vermez olacak, Yıldızlar gokten dusecek, Goksel gucler sarsılacak.’
“O zaman Insanoglu'nun belirtisi gokte gorunecek. Yeryuzundeki butun halklar aglayıp
dovunecek, Insanoglu'nun gokteki bulutlar uzerinde buyuk guc ve gorkemle geldigini gorecekler.
Kendisi guclu bir borazan sesiyle meleklerini gonderecek. Melekler O'nun sectiklerini gogun bir
ucundan obur ucuna dek, dunyanın dort bucagından toplayacaklar. “Incir agacından ders alın!
Dalları filizlenip yaprakları surunce, yaz mevsiminin yakın oldugunu anlarsınız. Aynı sekilde, butun
bunların gerceklestigini gordugunuzde bilin ki, Insanoglu yakındır, kapıdadır. Size dogrusunu
soyleyeyim, butun bunlar olmadan bu kusak ortadan kalkmayacak. Yer ve gok ortadan kalkacak,
ama benim sozlerim asla ortadan kalkmayacaktır.”

Markos 13:21-23
Eger o zaman biri size, ‘Iste Mesih burada’, ya da, ‘Iste surada’ derse, inanmayın. Cunku sahte
mesihler, sahte peygamberler tureyecek; bunlar, belirtiler ve harikalar yapacaklar. Oyle ki,
ellerinden gelse secilmis olanları saptıracaklar. Ama siz dikkatli olun. Iste size her seyi onceden
soyluyorum.”

Luka 13:31-33 Peygamberlerin Kenti Yeruşalim’dir
(Yerusalim : Kudus)
Tam o sırada bazı Ferisiler gelip Isa'ya, “Buradan ayrılıp baska yere git. Hirodes seni oldurmek
istiyor” dediler.
Isa onlara soyle dedi: “Gidin, o tilkiye soyleyin, ‘Bugun ve yarın cinleri kovup hastaları
iyilestirecegim ve ucuncu gun hedefime ulasacagım.’ Yine de bugun, yarın ve obur gun yoluma
devam etmeliyim. Cunku bir peygamberin Yerusalim'in dısında olmesi dusunulemez!

Matta 11:13
Yahya'ya dek butun peygamberlerle Kutsal Yasa, olacakları onceden bildirdiler.

Luka 16:16-17 (Eski Antlasma’nın Son Peygamberi : Yahya)
Kutsal Yasa ve peygamberlerin devri Yahya'nın zamanına dek surdu. O zamandan bu yana
Tanrı'nın Egemenligi mujdeleniyor ve herkes oraya zorla girmeye calısıyor. Yerin ve gogun
ortadan kalkması, Kutsal Yasa'nın ufacık bir noktasının yok olmasından daha kolaydır.

Elcilerin İsleri 13:4-12 (Sahte Peygamber Baryeşu)
Kutsal Ruh'un buyruguyla yola cıkan Barnaba'yla Saul, Selefkiye'ye gittiler, oradan da gemiyle
Kıbrıs'a gectiler. Salamis'e varınca Yahudiler'in havralarında Tanrı'nın sozunu duyurmaya
basladılar. Yuhanna'yı da yardımcı olarak yanlarına almıslardı. Adayı bastan basa gecerek Baf'a
geldiler. Orada buyucu ve sahte peygamber Baryesu adında bir Yahudi'yle karsılastılar. Baryesu,
Vali Sergius Pavlus'a yakın biriydi. Akıllı bir kisi olan vali, Barnaba'yla Saul'u cagırtıp Tanrı'nın
sozunu dinlemek istedi. Ne var ki Baryesu –buyucu anlamına gelen obur adıyla Elimas– onlara
karsı koyarak valiyi iman etmekten caydırmaya calıstı. Ama Kutsal Ruh'la dolan Saul, yani Pavlus,
gozlerini Elimas'a dikerek, “Ey Iblis'in oglu!” dedi. “Yuregin her turlu hile ve sahtekarlıkla dolu;
dogru olan her seyin dusmanısın. Rab'bin duz yollarını carpıtmaktan vazgecmeyecek misin? Iste
simdi Rab'bin eli sana karsı kalktı. Kor olacaksın, bir sure gun ısıgını goremeyeceksin.” O anda
adamın uzerine bir sis, bir karanlık coktu. Dort donerek, elinden tutup kendisine yol gosterecek
birilerini aramaya basladı. Olanları goren vali, Rab'le ilgili ogretiyi hayranlıkla karsıladı ve iman etti.

2. Petrus 2:1-3 Yanlış Öğreti Yayanların Yıkımı
Ama Israil halkı arasında sahte peygamberler vardı; tıpkı sizin de aranızda yanlıs ogreti yayanlar
olacagı gibi. Bunlar kendilerini satın alan Efendi'yi bile yadsıyarak gizlice aranıza yıkıcı ogretiler
sokacaklar. Boyleleri kendi baslarına ani bir yıkım getirecek. Bircokları da onların sefahatine

kapılacak. Onların yuzunden gercegin yoluna sovulecek. Acgozluluklerinden oturu uydurma
sozlerle sizi somurecekler. Onlar icin coktan beri verilmis olan yargı gecikmez. Onları bekleyen
yıkım da uyuklamaz.

1. Yuhanna 4:1-6 Ruhları Sınayın
Sevgili kardeslerim, her ruha inanmayın. Tanrı'dan olup olmadıklarını anlamak icin ruhları sınayın.
Cunku bircok sahte peygamber dunyanın her yanına yayılmıs bulunuyor. Isa Mesih'in beden alıp
geldigini kabul eden her ruh Tanrı'dandır. Tanrı'nın Ruhu'nu bununla tanıyacaksınız. Isa'yı kabul
etmeyen hicbir ruh Tanrı'dan degildir. Boylesi, Mesih Karsıtı'nın ruhudur. Onun gelecegini
duydunuz. Zaten o simdiden dunyadadır. Yavrularım, siz Tanrı'dansınız ve sahte peygamberleri
yendiniz. Cunku sizde olan, dunyadakinden ustundur. Sahte peygamberler dunyadandır. Bu
nedenle soyledikleri sozler de dunyadandır ve dunya onları dinler. Bizse Tanrı'danız; Tanrı'yı
tanıyan bizi dinler, Tanrı'dan olmayan dinlemez. Gercegin Ruhu'yla yalan ruhunu boyle ayırt
ederiz.

Vahiy 2:18-21
Tiyatira'daki kilisenin melegine yaz. Gozleri alev alev yanan atese, ayakları parlak tunca benzeyen
Tanrı'nın Oglu soyle diyor: ‘Yaptıklarını, sevgini, imanını, hizmetini, sabrını biliyorum. Son
yaptıklarının ilk yaptıklarını astıgını da biliyorum. Ne var ki, bir konuda sana karsıyım: Kendini
peygamber diye tanıtan Izebel adındaki kadını hosgoruyle karsılıyorsun. Bu kadın ogretisiyle
kullarımı saptırıp fuhus yapmaya, putlara sunulan kurbanların etini yemeye yoneltiyor. Tovbe
etmesi icin ona bir sure tanıdım, ama fuhus yapmaktan tovbe etmek istemiyor.

Vahiy 16:12-14
Altıncı melek tasını buyuk Fırat Irmagı'na bosalttı. Gundogusundan gelen kralların yolu acılsın diye
ırmagın suları kurudu. Bundan sonra ejderhanın agzından, canavarın agzından ve sahte
peygamberin agzından kurbagaya benzer uc kotu ruhun cıktıgını gordum. Bunlar dogaustu
belirtiler gerceklestiren cinlerin ruhlarıdır. Her Seye Gucu Yeten Tanrı'nın buyuk gununde olacak
savas icin butun dunyanın krallarını toplamaya gidiyorlar.

Vahiy 19: 19-21
Sonra canavarı, dunya krallarını ve onların ordularını, ata binmis Olan'la O'nun ordusuna karsı
savasmak uzere toplanmıs gordum. Canavarla onun onunde dogaustu belirtiler gerceklestiren
sahte peygamber yakalandı. Sahte peygamber, canavarın isaretini alıp heykeline tapanları bu
belirtilerle saptırmıstı. Her ikisi de kukurtle yanan ates golune diri diri atıldı. Geriye kalanlar, ata
binmis Olan'ın agzından uzanan kılıcla olduruldu. Butun kuslar bunların etiyle doydu.

Vahiy 20:7-10
Bin yıl tamamlanınca Seytan atıldıgı zindandan serbest bırakılacak. Yeryuzunun dort bucagındaki
ulusları –Gog'la Magog'u– saptırmak, savas icin bir araya toplamak uzere zindandan cıkacak.
Toplananların sayısı deniz kumu kadar coktur.

Yeryuzunun dort bir yanından gelerek kutsalların ordugahını ve sevilen kenti kusattılar. Ama
gokten ates yagdı, onları yakıp yok etti. Onları saptıran Iblis ise canavarla sahte peygamberin de
icinde bulundugu ates ve kukurt golune atıldı. Gece gunduz, sonsuzlara dek iskence
cekeceklerdir.

