
Yuhanna- Vahiy-Bölüm-22. 
 
 
 
22Melek bana Tanrı'nın ve Kuzu'nun tahtından akan billur gibi parlak yaşam suyu ırmağını gösterdi. 
  
2Kentin ana caddesiyle ırmağın arasında yaşam ağacı duruyordu. Ağaç on iki ürün yetiştiriyordu. Her ay mey-
vesini veriyordu. Ağacın yapraklarıysa uluslara sağlık vermek içindi. 
 
3Orada Tanrı'nın lanetlediği hiçbir şey olmayacak. Tanrı'nın ve Kuzu'nun tahtı orada olacak ve kulları O'na 
tapınacaklar.  
 
4O'nun yüzünü görecek, adını alınlarında taşıyacaklar.  
 
5Artık orada gece olmayacak. Şamdana da, güneş ışığına da gereksinim kalmayacak. Çünkü Rab Tanrı onlara 
aydınlık verecek ve sonsuzlara dek hükümranlık edecekler. 
 
İsa Mesih Geliyor 
 
6Melek bana, "Bu sözler güvenilir ve gerçektir" dedi, "Peygamberlerin ruhlarının Tanrısı olan Rab, kısa zamanda 
olması gereken olayları kullarına göstermek için meleğini gönderdi."  
 
7İsa Mesih, "İşte kısa zamanda geliyorum" diyor, "Bu kitabın peygamberlik sözlerini tutana ne mutlu!" 
 
8Ben bunları işitip gören Yuhanna'yım. İşitip görünce, bunları bana gösteren meleğe tapmak için onun 
ayaklarına kapandım.  
 
9Ama o bana, "Sakın böyle bir şey yapma!" dedi, "Ben senin, peygamber kardeşlerinin ve bu kitabın sözlerini 
tutanların hizmet arkadaşıyım. Tanrı'ya tap!" 
 
10Melek bana yine, "Bu kitabın peygamberlik sözlerini mühürleme" dedi, "Çünkü vakit yakındır.  
 
11Kötülük yapan, yine kötülük yapsın. İğrenç kişi iğrençliğini sürdürsün. Doğru olan, yine doğru olanı yapsın. 
Kutsal olan kutsal olmayı sürdürsün!" 
 
12İsa Mesih, "İşte tez geliyorum" diyor, "Herkese yaptıklarına yaraşanı ödemek için karşılığımı beraberimde 
getiriyorum.  
 
13Alfa ve Omega Ben'im. İlk ve Sonuncu, Başlangıç ve Son Ben'im. 
 
14"Yaşam ağacından yemeye hakları olsun ve kentin kapılarından içeri girsinler diye, giysilerini yıkayanlara ne 
mutlu!  
 
15Köpekler, büyücüler, zina edenler, adam öldürenler, yalancı ilahlara tapınanlar, yalanı seven ve söyleyenlerin 
tümü kentin dışında kalacak. 
 
16"Ben İsa, kiliseler için bu olaylara tanıklık etsin diye size meleğimi gönderdim. Davut'un Kökü ve Soyu, parlak 
sabah yıldızı Ben'im." 
 
17Ruh ve Gelin, "Gel!" diyorlar. İşiten herkes, "Gel!" desin. Susayan herkes gelsin. Dileyen, yaşam suyunu 
karşılıksız alsın. 
 
18Bu kitabın peygamberlik sözlerini duyan herkese ben Yuhanna tanıklık ediyorum: Her kim bunlara eklerse, 
Tanrı da ona bu kitapta yazılı büyük sıkıntıları ekleyecek.  
 
19Her kim bu peygamberlik kitabının sözlerinden çıkarırsa, Tanrı da onun payını bu kitapta yazılı yaşam 
ağacından ve kutsal kentten çıkaracak. 
 
20Bunlara tanıklık eden, “Evet tez geliyorum" diyor. "Amin. Gel Ya Rab İsa!" 
 
21Rab İsa'nın kayrası hepinizle olsun. Amin. 
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