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1. Bu Olayların Görgü Tanığı
Sayın Teofilos, birçok kişi aramızda olup
bitenlerin tarihçesini yazmaya girişti. Nitekim
başlangıçtan beri bu olayların görgü tanığı ve
Tanrı sözünün hizmetkârı olanlar bunları bize
ilettiler. Ben de bütün bu olayları ta başından
özenle araştırmış biri olarak bunları sana
sırasıyla yazmayı uygun gördüm. Öyle ki,
sana verilen bilgilerin doğruluğunu bilesin.
(Luka 1:1-4)

2. Söz Tanrı‘ydı
Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla
birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. Başlangıçta O,
Tanrı’yla birlikteydi. Her şey O’nun
aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey
O’nsuz olmadı. Yaşam O’ndaydı ve yaşam
insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar.
Karanlık onu alt edemedi. Tanrı’nın
gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı.
Tanıklık amacıyla, ışığa tanıklık etsin ve
herkes onun aracılığıyla iman etsin diye
geldi. Kendisi ışık değildi, ama ışığa tanıklık
etmeye geldi. Dünyaya gelen, her insanı
aydınlatan gerçek ışık vardı. O, dünyadaydı,
dünya O’nun aracılığıyla var oldu, ama dünya
O’nu tanımadı. Kendi yurduna geldi, ama
kendi halkı O’nu kabul etmedi. Kendisini
kabul edip adına iman edenlerin hepsine
Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar
ne kandan, ne beden ne de insan isteğinden
doğdular; tersine, Tanrı’dan doğdular.
(Yuhanna 1:1-13)

3. Söz İnsan Oldu
Söz, insan olup aramızda yaşadı. O’nun
yüceliğini –Baba’dan gelen, lütuf ve
gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini–
gördük. Yahya O’na tanıklık etti. Yüksek
sesle şöyle dedi: “‘Benden sonra gelen
benden üstündür. Çünkü O benden önce
vardı’ diye sözünü ettiğim kişi budur.”
Nitekim hepimiz O’nun doluluğundan lütuf
üzerine lütuf aldık. Kutsal Yasa Musa
aracılığıyla verildi, ama lütuf ve gerçek İsa
Mesih aracılığıyla geldi. Tanrı’yı hiçbir
zaman hiç kimse görmedi. Baba’nın bağrında
bulunan ve Tanrı olan biricik Oğul O’nu
tanıttı. (Yuhanna 1:14-18)

4. İsa Mesih’in Soyu
İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih’in soy
kaydı şöyledir: İbrahim İshak’ın babasıydı,
İshak Yakup’un babasıydı, Yakup Yahuda ve
kardeşlerinin babasıydı, Yahuda, Tamar’dan
doğan Peres’le Zerah’ın babasıydı, Peres
Hesron’un babasıydı, Hesron Ram’ın
babasıydı, Ram Amminadav’ın babasıydı,
Amminadav Nahşon’un babasıydı, Nahşon
Salmon’un babasıydı, Salmon, Rahav’dan
doğan Boaz’ın babasıydı, Boaz, Rut’tan
doğan Ovet’in babasıydı, Ovet İşay’ın
babasıydı, İşay Kral Davut’un babasıydı,
Davut, Uriya’nın karısından doğan
Süleyman’ın babasıydı, Süleyman
Rehavam’ın babasıydı, Rehavam Aviya’nın
babasıydı, Aviya Asa’nın babasıydı, Asa
Yehoşafat’ın babasıydı, Yehoşafat
Yehoram’ın babasıydı,
Yehoram Uzziya’nın babasıydı, Uzziya
Yotam’ın babasıydı, Yotam Ahaz’ın
babasıydı, Ahaz Hizkiya’nın babasıydı...
(Matta 1:1-9)

...Hizkiya Manaşşe’nin babasıydı, Manaşşe
Amon’un babasıydı, Amon Yoşiya’nın
babasıydı,Yoşiya, Babil sürgünü sırasında
doğan Yehoyakin’le kardeşlerinin babasıydı,
Yehoyakin, Babil sürgününden sonra doğan
Şealtiel’in babasıydı, Şealtiel Zerubbabil’in
babasıydı, Zerubbabil Avihut’un babasıydı,
Avihut Elyakim’in babasıydı, Elyakim
Azor’un babasıydı, Azor Sadok’un babasıydı,
Sadok Ahim’in babasıydı, Ahim Elihut’un
babasıydı, Elihut Elazar’ın babasıydı, Elazar
Mattan’ın babasıydı, Mattan Yakup’un
babasıydı, Yakup Meryem’in kocası
Yusuf’un babasıydı. Meryem’den Mesih
diye tanınan İsa doğdu. Buna göre,
İbrahim’den Davut’a kadar toplam on dört
kuşak, Davut’tan Babil sürgününe kadar on
dört kuşak, Babil sürgününden Mesih’e
kadar on dört kuşak vardır.
(Matta 1:10-17)

İsa görevine başladığı zaman otuz
yaşlarındaydı. Yusuf’un oğlu olduğu
sanılıyordu. Yusuf da Eli oğlu,Mattat oğlu,
Levi oğlu, Malki oğlu, Yannay oğlu, Yusuf
oğlu, Mattitya oğlu, Amos oğlu, Nahum
oğlu, Hesli oğlu, Nagay oğlu, Mahat oğlu,
Mattitya oğlu, Şimi oğlu, Yosek oğlu, Yoda
oğlu, Yohanan oğlu, Reşa oğlu, Zerubbabil
oğlu, Şealtiel oğlu, Neri oğlu, Malki oğlu,
Addi oğlu, Kosam oğlu, Elmadam oğlu, Er
oğlu,Yeşu oğlu, Eliezer oğlu, Yorim oğlu,
Mattat oğlu, Levi oğlu, Şimon oğlu, Yahuda
oğlu, Yusuf oğlu, Yonam oğlu, Elyakim oğlu,
Mala oğlu, Menna oğlu, Mattata oğlu, Natan
oğlu, Davut oğlu… (Luka 3:23-31)

...İşay oğlu, Ovet oğlu, Boaz oğlu, Salmon
oğlu, Nahşon oğlu, Amminadav oğlu, Ram
oğlu, Hesron oğlu, Peres oğlu, Yahuda oğlu,
Yakup oğlu, İshak oğlu, İbrahim oğlu, Terah
oğlu, Nahor oğlu, Seruk oğlu, Reu oğlu,
Pelek oğlu, Ever oğlu, Şelah oğlu, Kenan
oğlu, Arpakşat oğlu, Sam oğlu, Nuh oğlu,
Lemek oğlu,Metuşelah oğlu, Hanok oğlu,
Yeret oğlu, Mahalalel oğlu, Kenan oğlu, Enoş
oğlu, Şit oğlu, Adem oğlu, Tanrı Oğlu’ydu.
(Luka 3:31-38)

5. Yahya’nın Doğumu Önceden Bildiriliyor
Yahudiye Kralı Hirodes zamanında, Aviya
bölüğünden Zekeriya adında bir kâhin vardı.
Harun soyundan gelen karısının adı ise
Elizabet’ti. Her ikisi de Tanrı’nın gözünde
doğru kişilerdi, Rab’bin bütün buyruk ve
kurallarına eksiksizce uyarlardı. Elizabet kısır
olduğu için çocukları olmuyordu. İkisinin de
yaşı ilerlemişti.Zekeriya, hizmet sırasının
kendi bölüğünde olduğu bir gün, Tanrı’nın
önünde kâhinlik görevini yerine getiriyordu.
Kâhinlik geleneği uyarınca Rab’bin
Tapınağı’na girip buhur yakma görevi
kurayla ona verilmişti. Buhur yakma
saatinde bütün halk topluluğu dışarıda dua
ediyordu. Bu sırada, Rab’bin bir meleği
buhur sunağının sağında durup Zekeriya’ya
göründü. Zekeriya onu görünce şaşırdı,
korkuya kapıldı...
(Luka 1:5-12)

...Melek, “Korkma, Zekeriya” dedi, “Duan
kabul edildi. Karın Elizabet sana bir oğul
doğuracak, adını Yahya koyacaksın. Sevinip
coşacaksın. Birçokları da onun doğumuna
sevinecek. O, Rab’bin gözünde büyük olacak.
Hiç şarap ve içki içmeyecek; daha annesinin
rahmindeyken Kutsal Ruh’la
dolacak.İsrailoğulları’ndan birçoğunu,
Tanrıları Rab’be döndürecek. Babaların
yüreklerini çocuklarına döndürmek, söz
dinlemeyenleri doğru kişilerin anlayışına
yöneltmek ve Rab için hazırlanmış bir halk
yetiştirmek üzere, İlyas’ın ruhu ve gücüyle
Rab’bin önünden gidecektir.” Zekeriya
meleğe, “Bundan nasıl emin olabilirim?”
dedi. “Çünkü ben yaşlandım, karımın da yaşı
ilerledi.” Melek ona şöyle karşılık verdi: “Ben
Tanrı’nın huzurunda duran Cebrail’im.
Seninle konuşmak ve bu müjdeyi sana
bildirmek için gönderildim. İşte, belirlenen
zamanda yerine gelecek olan sözlerime
inanmadığın için dilin tutulacak, bunların
gerçekleşeceği güne dek
konuşamayacaksın...” (Luka 1:13-20)

...Zekeriya’yı bekleyen halk, onun tapınakta
bu kadar uzun süre kalmasına şaştı.
Zekeriya ise dışarı çıktığında onlarla
konuşamadı. O zaman tapınakta bir görüm
gördüğünü anladılar. Kendisi onlara işaretler
yapıyor, ama konuşamıyordu. Görev süresi
bitince Zekeriya evine döndü. Bir süre sonra
karısı Elizabet gebe kaldı ve beş ay evine
kapandı. “Bunu benim için yapan Rab’dir”
dedi. “Bu günlerde benimle ilgilenerek
insanlar arasında utancımı giderdi.” Görev
süresi bitince Zekeriya evine döndü. Bir
süre sonra karısı Elizabet gebe kaldı ve beş
ay evine kapandı. “Bunu benim için yapan
Rab’dir” dedi. “Bu günlerde benimle
ilgilenerek insanlar arasında
utancımı giderdi.”
(Luka 1:21-25)

6. Melek Cebrail Meryem’i Ziyaret Eder
Elizabet’in hamileliğinin altıncı ayında Tanrı,
Melek Cebrail’i Celile’de bulunan Nasıra adlı
kente, Davut’un soyundan Yusuf adındaki
adamla nişanlı kıza gönderdi. Kızın adı
Meryem’di. Onun yanına giren melek,
“Selam, ey Tanrı’nın lütfuna erişen kız! Rab
seninledir” dedi. Söylenenlere çok şaşıran
Meryem, bu selamın ne anlama
gelebileceğini düşünmeye başladı. Ama
melek ona, “Korkma Meryem” dedi, “Sen
Tanrı’nın lütfuna eriştin. Bak, gebe kalıp bir
oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. O
büyük olacak, kendisine ‘Yüceler Yücesi’nin
Oğlu’ denecek. Rab Tanrı O’na, atası
Davut’un tahtını verecek. O da sonsuza dek
Yakup’un soyu üzerinde egemenlik sürecek,
egemenliğinin sonu gelmeyecektir.”
(Luka 1:26-33)

Meryem meleğe, “Bu nasıl olur? Ben erkeğe
varmadım ki” dedi. Melek ona şöyle yanıt
verdi: “Kutsal Ruh senin üzerine gelecek,
Yüceler Yücesi’nin gücü sana gölge salacak.
Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu
denecek. Bak, senin akrabalarından Elizabet
de yaşlılığında bir oğula gebe kaldı. Kısır
bilinen bu kadın şimdi altıncı ayındadır.
Tanrı’nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur.”
“Ben Rab’bin kuluyum” dedi Meryem, “Bana
dediğin gibi olsun.” Bundan sonra melek
onun yanından ayrıldı. (Luka 1:34-38)

7. Meryem, Elizabet’i Ziyaret Ediyor
O günlerde Meryem kalkıp aceleyle
Yahuda’nın dağlık bölgesindeki bir kente
gitti. Zekeriya’nın evine girip Elizabet’i
selamladı. Elizabet Meryem’in selamını
duyunca rahmindeki çocuk hopladı. Kutsal
Ruh’la dolan Elizabet yüksek sesle şöyle
dedi: “Kadınlar arasında kutsanmış
bulunuyorsun, rahminin ürünü de
kutsanmıştır! Nasıl oldu da Rabbim’in annesi
yanıma geldi? Bak, selamın kulaklarıma
eriştiği an, çocuk rahmimde sevinçle
hopladı. İman eden kadına ne mutlu! Çünkü
Rab’bin ona söylediği sözler
gerçekleşecektir...”
(Luka 1:39-45)

...Meryem de şöyle dedi:
“Canım Rab’bi yüceltir; Ruhum, Kurtarıcım
Tanrı sayesinde sevinçle coşar. Çünkü O,
sıradan biri olan kuluyla ilgilendi. İşte,
bundan böyle bütün kuşaklar beni mutlu
sayacak. Çünkü Güçlü Olan, benim için
büyük işler yaptı. O’nun adı kutsaldır.
Kuşaklar boyunca kendisinden korkanlara
merhamet eder. Bileğiyle büyük işler yaptı;
Gururluları yüreklerindeki kuruntularla
darmadağın etti. Hükümdarları tahtlarından
indirdi, sıradan insanları yükseltti. Aç
olanları iyiliklerle doyurdu, zenginleri ise
elleri boş çevirdi. Atalarımıza söz verdiği
gibi, İbrahim’e ve onun soyuna sonsuza dek
merhamet etmeyi unutmayarak kulu
İsrail’in yardımına yetişti.”
Meryem, üç ay kadar Elizabet’in yanında
kaldı, sonra kendi evine döndü.
(Luka 1:46-56)

8. Yahya’nın Doğumu
Elizabet’in doğurma vakti geldi ve bir oğul
doğurdu. Komşularıyla akrabaları, Rab’bin
ona ne büyük merhamet gösterdiğini
duyunca, onun sevincine katıldılar. Sekizinci
gün çocuğun sünnetine geldiler. Ona babası
Zekeriya’nın adını vereceklerdi. Ama annesi,
“Hayır, adı Yahya olacak” dedi. Ona,
“Akrabaların arasında bu adı taşıyan kimse
yok ki” dediler. Bunun üzerine babasına
işaretle çocuğun adını ne koymak istediğini
sordular. Zekeriya bir yazı levhası istedi ve,
“Adı Yahya’dır” diye yazdı. Herkes
şaşakaldı. O anda Zekeriya’nın ağzı açıldı,
dili çözüldü. Tanrı’yı överek konuşmaya
başladı. Çevrede oturanların hepsi korkuya
kapıldı. Bütün bu olaylar, Yahudiye’nin
dağlık bölgesinin her yanında konuşulur
oldu. Duyan herkes derin derin düşünüyor,
“Acaba bu çocuk ne olacak?” diyordu. Çünkü
Rab onunla birlikteydi. (Luka 1:57-66)

9. Zekeriya'nın Şükran İlahisi
Çocuğun babası Zekeriya, Kutsal Ruh’la
dolarak şu peygamberlikte bulundu:
“İsrail’in Tanrısı Rab’be övgüler olsun!
Çünkü halkının yardımına gelip onları
fidyeyle kurtardı. Eski çağlardan beri
Kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği
gibi, kulu Davut’un soyundan bizim için
güçlü bir kurtarıcı çıkardı;
düşmanlarımızdan,
bizden nefret edenlerin hepsinin elinden
kurtuluşumuzu sağladı. Böylece atalarımıza
merhamet ederek kutsal antlaşmasını anmış
oldu. Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden
kurtaracağına ve ömrümüz boyunca kendi
önünde kutsallık ve doğruluk içinde
korkusuzca kendisine tapınmamızı
sağlayacağına dair atamız İbrahim’e ant
içerek söz vermişti. Sen de, ey çocuk,
Yüceler Yücesi’nin peygamberi diye
anılacaksın...(Luka 1:67-77)

...Rab’bin yollarını hazırlamak üzere
önünden gidecek ve O’nun halkına,
günahlarının bağışlanmasıyla
kurtulacaklarını bildireceksin. Çünkü
Tanrımız’ın yüreği merhamet doludur.
O’nun merhameti sayesinde, Yücelerden
doğan Güneş, karanlıkta ve ölümün
gölgesinde yaşayanlara ışık saçmak ve
ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere
Yardımımıza gelecektir.”
Çocuk büyüyor, ruhsal yönden
güçleniyordu. İsrail halkına görüneceği güne
dek ıssız yerlerde yaşadı. (Luka 1:78-80)

10. İsa’nın Doğumu
İsa Mesih’in doğumu şöyle oldu: Annesi
Meryem, Yusuf’la nişanlıydı. Ama birlikte
olmalarından önce Meryem’in Kutsal
Ruh’tan gebe olduğu anlaşıldı. Nişanlısı
Yusuf, doğru bir adam olduğu ve onu
herkesin önünde utandırmak istemediği için
ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi. Ama
böyle düşünmesi üzerine Rab’bin bir meleği
rüyada ona görünerek şöyle dedi: “Davut
oğlu Yusuf, Meryem’i kendine eş olarak
almaktan korkma. Çünkü onun rahminde
oluşan, Kutsal Ruh’tandır. Meryem bir oğul
doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü
halkını günahlarından O kurtaracak.” Bütün
bunlar, Rab’bin peygamber aracılığıyla
bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu:
“İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak;
adını İmmanuel koyacaklar.” İmmanuel,
Tanrı bizimle demektir. Yusuf uyanınca
Rab’bin meleğinin buyruğuna uydu ve
Meryem’i eş olarak yanına aldı. Ama oğlunu
doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı.
Doğan çocuğun adını İsa koydu.
(Matta 1:18-25)

O günlerde Sezar Avgustus bütün Roma
dünyasında bir nüfus sayımının yapılması
için buyruk çıkardı. Bu ilk sayım, Kirinius’un
Suriye valiliği zamanında yapıldı. Herkes
yazılmak için kendi kentine gitti. Böylece
Yusuf da, Davut’un soyundan ve
torunlarından olduğu için Celile’nin Nasıra
Kenti’nden Yahudiye bölgesine, Davut’un
kenti Beytlehem’e gitti. Orada, hamile olan
nişanlısı Meryem’le birlikte yazılacaktı.
Onlar oradayken, Meryem’in doğurma vakti
geldi ve ilk oğlunu doğurdu. Onu kundağa
sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü handa yer
yoktu. (Luka 2:1-7)

11. Çobanlar ve Melekler
Aynı yörede, sürülerinin yanında nöbet
tutarak geceyi kırlarda geçiren çobanlar
vardı. Rab’bin bir meleği onlara göründü ve
Rab’bin görkemi çevrelerini aydınlattı.
Büyük bir korkuya kapıldılar. Melek onlara,
“Korkmayın!” dedi. “Size, bütün halkı çok
sevindirecek bir haber müjdeliyorum: Bugün
size, Davut’un kentinde bir Kurtarıcı doğdu.
Bu, Rab olan Mesih’tir. İşte size bir işaret:
Kundağa sarılmış ve yemlikte yatan bir
bebek bulacaksınız.” Birdenbire meleğin
yanında, göksel ordulardan oluşan büyük bir
topluluk belirdi. Tanrı’yı överek,
“En yücelerde Tanrı’ya yücelik olsun.
Yeryüzünde O’nun hoşnut kaldığı
insanlara esenlik olsun!” dediler...
(Luka 2:8-14)

...Melekler yanlarından ayrılıp göğe
çekildikten sonra çobanlar birbirlerine,
“Haydi, Beytlehem’e gidelim, Rab’bin bize
bildirdiği bu olayı görelim” dediler. Aceleyle
gidip Meryem’le Yusuf’u ve yemlikte yatan
bebeği buldular. 17 Onları görünce, çocukla
ilgili kendilerine anlatılanları bildirdiler. Bunu
duyanların hepsi, çobanların söylediklerine
şaşıp kaldılar. Meryem ise bütün bu sözleri
derin derin düşünerek yüreğinde saklıyordu.
Çobanlar, işitip gördüklerinin tümü için
Tanrı’yı yüceltip överek geri döndüler. Her
şeyi, kendilerine anlatıldığı gibi bulmuşlardı.
(Luka 2:15-20)

12. Sünnet ve İsa’nın Adlandırılması
Doğan çocuğun adını İsa koydu. (Matta 1:25)
Sekizinci gün, çocuğu sünnet etme zamanı
gelince, O’na İsa adı verildi. Bu, O’nun anne
rahmine düşmesinden önce meleğin
kendisine verdiği isimdi. (Luka 2:21)

13. İsa’nın Tapınakta Tanrı’ya Adanması

Musa’nın Yasası’na göre arınma günlerinin
bitiminde Yusuf’la Meryem çocuğu Rab’be
adamak için Yeruşalim’e götürdüler.
Nitekim Rab’bin Yasası’nda, “İlk doğan her
erkek çocuk Rab’be adanmış sayılacak” diye
yazılmıştır. Ayrıca Rab’bin Yasası’nda
buyrulduğu gibi, kurban olarak “bir çift
kumru ya da iki güvercin yavrusu”
sunacaklardı. (Luka 2:22-24)

14. Şimon
O sırada Yeruşalim’de Şimon adında bir
adam vardı. Doğru ve dindar biriydi. İsrail’in
avutulmasını özlemle bekliyordu. Kutsal Ruh
onun üzerindeydi. Rab’bin Mesihi’ni
görmeden ölmeyeceği Kutsal Ruh
aracılığıyla kendisine bildirilmişti. Böylece
Şimon, Ruh’un yönlendirmesiyle tapınağa
geldi. Küçük İsa’nın annesi babası, Kutsal
Yasa’nın ilgili kuralını yerine getirmek üzere
O’nu içeri getirdiklerinde, Şimon O’nu
kucağına aldı,Tanrı’yı överek şöyle dedi...
(Luka 2:25-27)

“Ey Rabbim, verdiğin sözü tuttun;
Artık ben, kulun huzur içinde ölebilirim.
Çünkü senin sağladığın, bütün halkların gözü
önünde hazırladığın kurtuluşu, ulusları
aydınlatıp halkın İsrail’e yücelik
kazandıracak ışığı gözlerimle gördüm.”
İsa’nın annesiyle babası, O’nun hakkında
söylenenlere şaştılar. Şimon onları kutsayıp
çocuğun annesi Meryem’e şöyle dedi: “Bu
çocuk, İsrail’de birçok kişinin düşmesine ya
da yükselmesine yol açmak ve aleyhinde
konuşulacak bir belirti olmak üzere
belirlenmiştir. Senin kalbine de adeta bir
kılıç saplanacak. Bütün bunlar, birçoklarının
yüreğindeki düşüncelerin açığa çıkması için
olacak.” (Luka 2:28-35)

15. Anna
Orada Anna adında bir peygamber de
bulunuyordu. Fanuel'in kızıydı kendisi. Aşer
oğulları kuşağından çok yaşlı bir kadın.
Kızlığından sonra eşiyle yalnızca yedi yıl
yaşamıştı. Seksen dört yıldır da duldu.
Tapınaktan hiç ayrılmaz, gece gündüz oruçla
duayla Tanrı'ya tapınırdı. Anna o saatte
yaklaşıp Tanrı'ya şükrederek, Yeruşalim'in
kurtuluşunu gözleyen herkese
İsa'dan söz etti. (Luka 2:36-38)

16. Yıldızbilimciler
İsa Kral Herodes'in günlerinde,
Yahudiye'nin Beytlehem kasabasında
doğduğu sırada doğudan Yeruşalim'e
gökbilimciler geldi. "Yahudiler'in yeni doğan
kralı nerede?" diye soruşturuyorlardı.
"Çünkü O'nun yıldızını doğuda gördük ve
kendisine tapınmaya geldik." Gelgelelim
bunu duyunca kral Herodes'in yüreği kalktı
ve onunla birlikte tüm Yeruşalim'in de...
Herodes halkın tüm başrahiplerini, dinsel
yorumcularını bir araya getirerek onlara
Mesih'in nerede doğacağını sordu. Onlar,
"Yahudiye Beytlehemi'nde" diye
yanıtladılar. "Çünkü Peygamber aracılığıyla
yazılmıştır: "'Ey Yahudiye bölgesindeki
Beytlehem! Yahuda yöneticileri arasında
hiçbir bakımdan en önemsizi değilsin. Çünkü
senden halkım İsrail'i güdecek olan bir
yönetici çıkacak.'"
(Matta 2:1-6)

...Bunun üzerine Herodes gizlice
gökbilimcileri yanına çağırdı, yıldızın ne
zaman göründüğünü onlardan kesinlikle
öğrendi ve onları şu sözlerle Beytlehem'e
saldı: "Gidin, çocuğa ilişkin her şeyi inceden
inceye araştırın. O'nu bulunca da bana
haber iletin ki, ardınızdan ben de varıp O'na
tapınayım." Adamlar Kral'ın sözünü
dinleyerek yola koyuldular. Doğuda
gördükleri yıldız önlerinden gidiyordu.
Çocuğun bulunduğu yerin üzerine varınca
orada durdu. Yıldızı görünce dille anlatılmaz
yoğun sevinç duydular. Eve girdiler, annesi
Meryem'le çocuğu gördüler, yere kapanarak
O'na tapındılar. Değerli nesnelerle dolu olan
sandığı açıp O'na armağanlar -altın, günlük
ve mür- sundular. Gördükleri bir düşte
Herodes'e dönmemeleri doğrultusunda
uyarılınca başka bir yoldan ülkelerine
döndüler. (Matta 2:7-12)

17. İsa'nın Ailesi Mısır'a Kaçıyor
Gökbilimciler ayrıldıktan sonra Rab'bin bir
meleği Yusuf'a düşünde görünerek, "Kalk,
çocukla annesini al, Mısır ülkesine sığın"
dedi. "Ben sana bildirinceye dek orada kal.
Çünkü Herodes yok etmek amacıyla çocuğu
arayacak." Yusuf kalktı, geceleyin çocukla
annesini aldı Mısır'a doğru yola koyuldu.
Herodes'in ölümüne dek orada kaldı. Rab'bin
Peygamber aracılığıyla söylediği söz yerine
gelsin diye oldu bu: "Ben Oğlum'u Mısır'dan
çağırdım." Herodes gökbilimciler tarafından
aldatıldığını anlayınca çok kızdı.
Gökbilimcilerden kesinlikle öğrendiği doğum
vaktini göz önünde tutarak, çıkardığı özel
bir buyrukla Beytlehem ve yöresindeki iki
yaşından küçük tüm erkek çocukları
öldürttü. Böylece Yeremya peygamber
aracılığıyla söylenen söz yerine gelmiş oldu
"Rama'da bir ses duyuldu. Ağlayış ve acı acı
dövünme, Çocukları için ağlayan Rahel
avutulmak istemiyor çünkü onlar yok oldu."
(Matta 2:13-18)

18. İsa’nın Ailesi Nasıra Dönüyor
Herodes ölünce, Rab'bin bir meleği Mısır'da
düş yoluyla Yusuf'a görünerek, "Kalk,
çocukla annesini al, İsrail ülkesine git" dedi.
"Çünkü çocuğun yaşamına kıymak
isteyenler öldü." Yusuf kalktı, çocukla
annesini alıp İsrail ülkesine vardı. Yahudiye
bölgesinde Herodes'in yerine oğlu
Arhelaos'unkrallık ettiğini duyan Yusuf
oraya gitmekten çekindi. Düşünde
uyarılınca Galile bölgesine çekildi. Varıp
Nasıra denen kente yerleşti. Öyle ki,
peygamberler aracılığıyla, "O'na Nasıralı
denecektir" diye bildirilen söz yerine gelsin.
(Matta 2:19-23)
Anneyle baba, Rab'bin yasası uyarınca
gereken her şeyi yaptıktan sonra, Galile'ye,
kendi kentleri Nasıra'ya döndüler. Çocuk
bilgiyle dolarak gelişiyor, güçleniyordu.
Tanrı iyiliği O'nun üzerindeydi.
(Luka 2:39-40)

