
ÖNCELİĞİ TANRI'YA VERDİĞİMİZDE NELER OLUR?

Yaratılıs 26:1-6 (İshak kuraklıkta ektiğinin 100 katını biçiyor)

Ibrahim'in yasadıgı donemdeki kıtlıktan baska ulkede bir kıtlık daha oldu. Ishak Gerar'a, Filist Kralı
Avimelek'in yanına gitti. RAB Ishak'a gorunerek, “Mısır'a gitme” dedi, “Sana soyleyecegim ulkeye
yerles. Orada bir sure kal. Ben seninle olacak, seni kutsayacagım: Butun bu toprakları sana ve
soyuna verecegim. Baban Ibrahim'e ant icerek verdigim sozu yerine getirecegim. Soyunu gokteki
yıldızlar kadar cogaltacagım. Bu ulkelerin tumunu onlara verecegim. Yeryuzundeki butun uluslar
senin soyun aracılıgıyla kutsanacak. Cunku Ibrahim sozumu dinledi. Uyarılarıma, buyruklarıma,
kurallarıma, yasalarıma baglı kaldı.” Boylece Ishak Gerar'da kaldı. 

Yaratılıs 26:12-15 

Ishak o ulkede ekin ekti ve o yıl ektiginin yuz katını bicti. RAB onu kutsamıstı. Ishak bolluga
kavustu. Varlıgı gittikce buyuyordu. Cok zengin oldu. Surulerle davar, sıgır ve bircok usak sahibi
oldu. Filistliler onu kıskanmaya basladılar. Babası Ibrahim yasarken kolelerinin kazmıs oldugu
butun kuyuları toprakla doldurup kapadılar. 

1. Krallar 17:1-24 İlyas ve Kuraklık 

Gilat'ın Tisbe Kenti'nden olan Ilyas, Ahav'a soyle dedi: “Hizmet ettigim Israil'in Tanrısı yasayan
RAB'bin adıyla derim ki, ben soylemedikce onumuzdeki yıllarda ne yagmur yagacak, ne de ciy
dusecek.” 

O zaman RAB, Ilyas'a soyle seslendi: “Buradan ayrıl, doguya git. Seria Irmagı'nın dogusundaki
Kerit Vadisi'nde gizlen. Dereden su iceceksin ve buyruk verdigim kargaların getirdiklerini
yiyeceksin.” 

RAB'bin soylediklerini yapan Ilyas, gidip Seria Irmagı'nın dogusundaki Kerit Vadisi'ne yerlesti.
Dereden su iciyor, kargaların sabah aksam getirdigi et ve ekmekle besleniyordu. Ancak ulkede
yagmur yagmadıgı icin bir sure sonra dere kurudu.

 

İlyas ve Sarefatlı Dul Kadın 

O zaman Rab, Ilyas'a, “Simdi kalk git, Sayda yakınlarındaki Sarefat Kenti'ne yerles” dedi, “Orada
sana yiyecek saglaması icin dul bir kadına buyruk verdim.”

Sarefat'a giden Ilyas kentin kapısına varınca, orada dul bir kadının odun topladıgını gordu. Kadına:
“Bana icmek icin biraz su verebilir misin?” dedi. Kadın su getirmeye giderken Ilyas yine seslendi:
“Lutfen bir parca da ekmek getir.” 

Kadın, “Senin Tanrın yasayan Rab'bin adıyla ant icerim, hic ekmegim yok” diye karsılık verdi,
“Yalnız kupte bir avuc un, comlegin dibinde de azıcık yag var. Goruyorsun, bir iki parca odun
topluyorum. Goturup oglumla kendim icin bir seyler hazırlayacagım. Belki de son yemegimiz
olacak, olup gidecegiz.” 

Ilyas kadına, “Korkma, git yiyecegini hazırla” dedi, “Yalnız once bana kucuk bir pide yapıp getir.
Sonra oglunla kendin icin yaparsın. Israil'in Tanrısı Rab diyor ki, ‘Topraga yagmur dusunceye dek



kupten un, comlekten yag eksilmeyecek.’ ” 

Kadın gidip Ilyas'ın soylediklerini yaptı. Hep birlikte gunlerce yiyip ictiler. Rab'bin Ilyas aracılıgıyla
soyledigi soz uyarınca, kupten un, comlekten yag eksilmedi. Bir sure sonra ev sahibi dul kadının
oglu gittikce agırlasan kotu bir hastalıga yakalandı, sonunda oldu. Kadın Ilyas'a, “Ey Tanrı adamı,
alıp veremedigimiz nedir?” dedi, “Gunahlarımı Tanrı'ya anımsatıp oglumun olumune neden olmak
icin mi buraya geldin?” Ilyas, “Oglunu bana ver” diyerek cocugu kadının kucagından aldı, kaldıgı
yukarı odaya cıkardı ve yatagına yatırdı. Sonra Rab'be soyle yalvardı: “Ya Rab Tanrım, neden
yanında kaldıgım dul kadının oglunu oldurerek ona bu kotulugu yaptın?” Ilyas uc kez cocugun
uzerine kapanıp Rab'be soyle dua etti: “Ya Rab Tanrım, bu cocuga yeniden can ver.” Rab Ilyas'ın
yalvarısını duydu. Cocuk dirilip yeniden yasama dondu. Ilyas cocugu yukarı odadan indirip
annesine verirken, “Iste oglun yasıyor!” dedi. Bunun uzerine kadın, “Simdi anladım ki, sen Tanrı
adamısın ve soyledigin soz gercekten Rab'bin sozudur” dedi. 

2. Krallar 4:1-7 Elişa'nın Yoksul Bir Dula Yardımı 

Bir gun, peygamber toplulugundan bir adamın karısı gidip Elisa'ya soyle yakardı: “Efendim,
kocam oldu! Bildigin gibi RAB'be tapınırdı. Simdi bir alacaklısı geldi, iki oglumu benden alıp kole
olarak goturmek istiyor.” 

Elisa, “Senin icin ne yapsam?” diye karsılık verdi, “Soyle bana, evinde neler var?” Kadın, “Azıcık
zeytinyagı dısında, kulunun evinde hicbir sey yok” dedi. 

Elisa, “Butun komsularına git, ne kadar bos kapları varsa iste” dedi, “Sonra ogullarınla birlikte eve
git. Kapıyı uzerinize kapayın ve butun kapları yagla doldurun. Doldurduklarınızı bir kenara koyun.”

Kadın oradan ayrılıp ogullarıyla birlikte evine gitti, kapıyı kapadı. Ogullarının getirdigi kapları
doldurmaya basladı. Butun kaplar dolunca ogullarından birine, “Bana bir kap daha getir” dedi. 

Oglu, “Baska kap kalmadı” diye karsılık verdi. O zaman zeytinyagının akısı durdu. Kadın gidip
durumu Tanrı adamı Elisa'ya bildirdi. Elisa, “Git, zeytinyagını sat, borcunu ode” dedi, “Kalan
parayla da ogullarınla birlikte yasamını surdur.”

Malaki 3:6- 18 Verilen Ondalıkları Çalmak 

“Ben RAB'bim, degismem. Siz bunun icin yok olmadınız, ey Yakup soyu! Atalarınızın gunlerinden
bu yana kurallarımı cignediniz, onlara uymadınız. Bana donun, ben de size donerim” diyor Her
Seye Egemen RAB. 

“Oysa siz, ‘Nasıl doneriz?’ diye soruyorsunuz. “Insan Tanrı'dan calar mı? Oysa siz benden
calıyorsunuz. “ ‘Senden nasıl calıyoruz?’ diye soruyorsunuz. 

“Ondalıkları, sunuları calıyorsunuz. Siz lanete ugradınız. Cunku butun ulus benden calıyorsunuz.
Tapınagımda yiyecek bulunması icin butun ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın”
diyor Her Seye Egemen RAB. “Goreceksiniz ki, goklerin kapaklarını size acacagım, uzerinize dolup
tasan bereket yagdıracagım. Cekirgelerin ekinlerinizi yemesini engelleyecegim. Tarlada asmanız
urunsuz kalmayacak” diyor Her Seye Egemen RAB. “Butun uluslar ne mutlu size diyecekler.
Cunku ulkeniz ozlenen bir yer olacak.” Boyle diyor Her Seye Egemen RAB. 

“Bana karsı sert sozler soylediniz” diyor RAB. “Oysa siz, ‘Sana karsı ne soyledik?’ diye
soruyorsunuz. “Sunu dediniz: ‘Tanrı'ya kulluk etmek yararsızdır. Her Seye Egemen RAB'bin
isteklerini yerine getirmek, O'nun onunde yas tutar gibi davranmak bize ne kazanc saglıyor? Simdi



kendini begenmislere mutlu diyoruz. Kotuluk edenler basarılı oluyor, Tanrı'yı deneyenler cezadan
kurtuluyor.’ ” Bunun uzerine RAB'den korkanlar birbirleriyle konustular. RAB dediklerine kulak
verip duydu. RAB'den korkup adını sayanlar icin O'nun onunde bir anma kitabı yazıldı. Her Seye
Egemen RAB, “Oz halkımı ortaya cıkardıgım gun, benim olacaklar” diyor, “Bir baba kendisine
hizmet eden oglunu nasıl esirgerse ben de onları oyle esirgeyecegim. O zaman siz dogru kisiyle
kotu kisi, Tanrı'ya kulluk edenle etmeyen arasındaki ayrımı yine goreceksiniz.”

 

Matta 14:13-21 İsa Beş Bin Kişiyi Doyuruyor 

Isa bunu duyunca, tek basına tenha bir yere cekilmek uzere bir tekneyle oradan ayrıldı. Bunu
ogrenen halk, kentlerden cıkıp O'nu yaya olarak izledi. Isa tekneden inince buyuk bir kalabalıkla
karsılastı. Onlara acıdı ve hasta olanlarını iyilestirdi. 

Aksama dogru ogrencileri yanına gelip, “Burası ıssız bir yer” dediler, “Vakit de gec oldu. Halkı
salıver de koylere gidip kendilerine yiyecek alsınlar.” Isa, “Gitmelerine gerek yok, onlara siz
yiyecek verin” dedi. 

Ogrenciler, “Burada bes ekmekle iki balıktan baska bir seyimiz yok ki” dediler. Isa, “Onları
buraya, bana getirin” dedi. Halka cayıra oturmalarını buyurduktan sonra, bes ekmekle iki balıgı
aldı, gozlerini goge kaldırarak sukretti; sonra ekmekleri bolup ogrencilerine verdi, onlar da halka
dagıttılar. Herkes yiyip doydu. Artakalan parcalardan on iki sepet dolusu topladılar. Yemek
yiyenlerin sayısı, kadın ve cocuklar haric, yaklasık bes bin erkekti. 

Markos 6:30-44 İsa Beş Bin Kişiyi Doyuruyor 

Elciler, Isa'nın yanına donerek yaptıkları ve ogrettikleri her seyi O'na anlattılar. Isa onlara, “Gelin,
tek basımıza tenha bir yere gidelim de biraz dinlenin” dedi. Gelen giden oyle coktu ki, yemek
yemeye bile vakit bulamıyorlardı. Tekneye binip tek baslarına tenha bir yere dogru yol aldılar.
Gittiklerini goren bircok kisi onları tanıdı. Halk civardaki butun kentlerden yaya olarak yola
dokulup onlardan once oraya vardı. Isa tekneden inince buyuk bir kalabalıkla karsılastı. Cobansız
koyunlara benzeyen bu insanlara acıdı ve onlara bircok konuda ogretmeye basladı. Vakit
ilerlemisti. Ogrencileri Isa'ya gelip, “Burası ıssız bir yer” dediler, “Vakit de ilerledi. Halkı salıver de
cevredeki ciftlik ve koylere gidip kendilerine yiyecek alsınlar.” Isa ise, “Onlara siz yiyecek verin”
diye karsılık verdi. Ogrenciler Isa'ya, “Gidip iki yuz dinarlık ekmek alıp onlara yedirelim mi yani?”
diye sordular. 

Isa onlara, “Kac ekmeginiz var, gidin bakın” dedi. Ogrenip geldiler, “Bes ekmekle iki balıgımız
var” dediler. Isa herkesi kume kume yesil cayıra oturtmalarını buyurdu. Halk yuzer elliser kisilik
bolukler halinde oturdu. Isa bes ekmekle iki balıgı aldı, gozlerini goge kaldırarak sukretti; sonra
ekmekleri boldu ve halka dagıtmaları icin ogrencilerine verdi. Iki balıgı da hepsinin arasında
paylastırdı. Herkes yiyip doydu. Artakalan ekmek ve balıktan on iki sepet dolusu topladılar.
Yemek yiyen erkeklerin sayısı bes bin kadardı. 

Luka 9:10-17 İsa Beş Bin Kişiyi Doyuruyor 

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.
Gunbatımına dogru Onikiler gelip O'na, “Halkı salıver de cevredeki koylere ve ciftliklere gidip



kendilerine barınak ve yiyecek bulsunlar. Cunku ıssız bir yerdeyiz” dediler. Isa, “Onlara siz yiyecek
verin” dedi. “Bes ekmekle iki balıktan baska bir seyimiz yok” dediler. “Yoksa bunca halk icin
yiyecek almaya biz mi gidelim?” Orada yaklasık bes bin erkek vardı. Isa ogrencilerine, “Halkı
yaklasık elliser kisilik kumeler halinde yere oturtun” dedi. Ogrenciler oyle yapıp herkesi yere
oturttular. Isa, bes ekmekle iki balıgı aldı, gozlerini goge kaldırarak sukretti; sonra bunları boldu
ve halka dagıtmaları icin ogrencilerine verdi. Herkes yiyip doydu. Artakalan parcalardan on iki
sepet dolusu toplandı. 

Yuhanna 6:1-14 İsa Beş Bin Kişiyi Doyuruyor 

Bundan sonra Isa, Celile –Taberiye– Golu'nun karsı yakasına gecti. Ardından buyuk bir kalabalık
gidiyordu. Cunku hastalar uzerinde yaptıgı mucizeleri gormuslerdi. Isa daga cıkıp orada
ogrencileriyle birlikte oturdu. Yahudiler'in Fısıh Bayramı yakındı. Isa basını kaldırıp buyuk bir
kalabalıgın kendisine dogru geldigini gorunce Filipus'a, “Bunları doyurmak icin nereden ekmek
alalım?” diye sordu. Bu sozu onu denemek icin soyledi, aslında kendisi ne yapacagını biliyordu.
Filipus O'na su yanıtı verdi: “Her birinin bir lokma yiyebilmesi icin iki yuz dinarlık ekmek bile
yetmez.” Ogrencilerinden biri, Simun Petrus'un kardesi Andreas, Isa'ya dedi ki, “Burada bes arpa
ekmegiyle iki balıgı olan bir cocuk var. Ama bu kadar adam icin bunlar nedir ki?” Isa, “Halkı yere
oturtun” dedi. 

Orası cayırlıktı. Boylece halk yere oturdu. Yaklasık bes bin erkek vardı. Isa ekmekleri aldı,
sukrettikten sonra oturanlara dagıttı. Balıklardan da istedikleri kadar verdi. Herkes doyunca Isa
ogrencilerine, “Artakalan parcaları toplayın, hicbir sey ziyan olmasın” dedi. 

Onlar da topladılar. Yedikleri bes arpa ekmeginden artakalan parcalarla on iki sepet doldurdular.
Halk, Isa'nın yaptıgı mucizeyi gorunce, “Gercekten dunyaya gelecek olan peygamber budur”
dedi. 

Eski Antlasma’da Tanrı, Seytan’ın halkından caldıklarının iki katını vermistir. Yeni
Antlasma’da ise İsa ugruna bıraktıgımız her seyin yuz katının verilecegi soyleniyor. 

Eyup 42:10-17 Tanrı Eyüp'ü Yeniden Bolluğa Kavuşturuyor 

Eyup dostları icin dua ettikten sonra, RAB onu eski gonencine kavusturup ona onceki varlıgının iki
katını verdi. Butun erkek ve kız kardesleri, eski tanıdıklarının hepsi Eyup'un yanına gelip evinde
onunla birlikte yemek yediler. Acısını paylasıp RAB'bin basına getirmis oldugu felaketlerden oturu
onu avuttular. Her biri ona bir parca gumus, bir de altın halka verdi. RAB Eyup'un sonunu
basından bereketli kıldı. On dort bin koyuna, altı bin deveye, bin cift okuze, bin esege sahip oldu.
Yedi oglu, uc kızı oldu. Ilk kızının adını Yemima, ikincisinin Kesia, ucuncusunun Keren-Happuk
koydu. Ulkenin hicbir yerinde Eyup'un kızları kadar guzel kızlar yoktu. Babaları, kardeslerinin
yanısıra onlara da miras verdi. 

Bundan sonra Eyup yuz kırk yıl daha yasadı, ogullarını, dort gobek torunlarını gordu. Kocayıp
yasama doyarak oldu.

 

Yesaya 61:6-7 

Sizlerse RAB'bin kahinleri, Tanrımız'ın gorevlileri diye cagrılacaksınız. Ulusların servetiyle



beslenecek, Zenginlikleriyle ovuneceksiniz. 

Utanc yerine iki kat onur bulacaksınız, Asagılanma yerine payınızla sevineceksiniz, Boylece
ulkenizde iki kat mulk edineceksiniz; Sevinciniz sonsuz olacak. 

Zekeriya 9:11-12 

Size gelince, Sizinle yaptıgım kurban kanıyla yururluge girmis antlasma uyarınca, surgundeki
halkınızı susuz cukurdan cıkarıp ozgur kılacagım. Kalenize donun, ey siz, umut surgunleri! Bugun
bildiriyorum ki, size yitirdiginizin iki katını verecegim. 

Matta 19:27-30 

Bunun uzerine Petrus O'na, “Bak” dedi, “Biz her seyi bırakıp senin ardından geldik, kazancımız ne
olacak?” Isa onlara, “Size dogrusunu soyleyeyim” dedi, “Her sey yenilendiginde, Insanoglu
gorkemli tahtına oturdugunda, siz, evet ardımdan gelen sizler, on iki tahta oturup Israil'in on iki
oymagını yargılayacaksınız. Benim adım ugruna evlerini, kardeslerini, anne ya da babasını,
cocuklarını ya da topraklarını bırakan herkes, bunların yuz katını elde edecek ve sonsuz yasamı
miras alacak. Ne var ki, birincilerin bircogu sonuncu, sonuncuların bircogu da birinci olacak.”

 

Markos 10:28-31 

Petrus O'na, “Bak, biz her seyi bırakıp senin ardından geldik” demeye basladı. “Size dogrusunu
soyleyeyim” dedi Isa, “Benim ve Mujde'nin ugruna evini, kardeslerini, anne ya da babasını,
cocuklarını ya da topraklarını bırakıp da simdi, bu cagda cekecegi zulumlerle birlikte yuz kat daha
fazla eve, kardese, anneye, cocuga, topraga ve gelecek cagda sonsuz yasama kavusmayacak hic
kimse yoktur. Ne var ki, birincilerin bircogu sonuncu, sonuncuların bircogu da birinci olacak.” 


