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                                 Biricik Tanr   

                                 Yuhanna 1:18 

 

  

 

Tanr  ya yor. Tan klar için bu bir öğreti değil tecr bedir. Tanr  ya amakta olduğuna tan kl k 

edenler sadece birinci dirili e kat labilir. Vahiy 14:4 onlar hakk nda öyle dedi: Kendilerini 

kad nlarla lekelememi  olanlar bunlard r. Pak ki ilerdir. Kuzu nereye giderse ard s ra giderler. 

Tanr `ya ve Kuzu`ya ait olacaklar n ilk böl m  olmak zere insanlar aras ndan sat n 

al nm lard r. Birinci dirili e kat lmak için mutlaka Tanr  ya ayan Tanr  olduğunu ruhsal olarak 

tecr be etmelidir. nsan n bedeni topraktan geldi ama ruhu gökten geldi. Tanr  insana ruh 

vermek için gökteki birçok ruhundan birini seçmedi. Özel olarak bir ruhu yaratt  (Malaki 2:15). 

Böylece ya ayan ruh, yani ruhsal varl k oldu (1.Korintililer 15:45). Tanr y  tecr be edebilen 

bir varl k oldu.  

Bizim ald ğ m z m jde ruhsal sözd r. sa Sizlere söylediğim sözler ruhtur, 

ya amd r (Yuhanna 6:63) diye söyledi. O nun söz  ruhsal sözd r. O söz gökten geldi. 

Romal lar 10:17 de Demek ki iman, haberi duymakla, duymak da Mesih`le ilgili söz n 

yay lmas yla olur. diye söyledi. iman söz  Mesih ten gelir. Mesih sonsuzluktan beri Tanr yla 

birlikte olan biricik Tanr d r. Dolays yla biz kutsallar n iman ve tan kl k söz  gökten geldiğini 

bilebiliriz.  

nsanlar sohbet ederken payla lan sözleri kendilerin ya am ndan kaynaklan r. Ama 

kutsallar n sözlerinin yetkisi vard r. Malaki 2:7 Kâhinin dudaklar  bilgiyi korumal  ve insanlar 

onun ağz ndan öğ t aramal . Ç nk  o Her eye Egemen RAB`bin ulağ d r. dedi. Kutsallar n 

söz nde Tanr y  tan may  sağlayan hikmet ve bilgi olmas  gerekir, kutsallar n ağz ndan ç kan 

sözleri arac l ğ yla insanlar Tanr n n yasas n  bilebilmesi gerekir. kutsal için konu mak çok 

önemlidir.  

sa Size unu söyleyeyim, insanlar söyledikleri her bo  söz için yarg  g n  hesap verecekler. 

Kendi sözlerinizle aklanacak, yine kendi sözlerinizle suçlu ç kar lacaks n z. (Matta 12:36-

37)diye söyledi. Birinin dikkatsizce söylediği bo  sözlerin sonucu ne kadar korkunç olduğunu 

sa uyard . Eylemi ne kadar lekesiz olsada bo  sözlerinden dolay  yarg lanabilir. Yakup 1:26 

Dindar olduğunu san p da dilini dizginlemeyen ki i kendini aldat r. Böylesinin dindarl ğ  

bo tur. diye söyledi.  

nsan n dili arac l ğ yla ç kan söz Tanr n n kulland ğ  çok önemli alettir. Tanr n n Ruh u 

alanlara ilk olarak verdiği armağan da dille alakas  vard r. Kutsal Kitap ta bilmediği diller  

diyor. Dil ne kadar önemlidir? Her ne kadar b y k bir gemi olsada k ç c k bir d menle yön 

deği tirilebilir ayn  ekilde k ç c k bir dille çok b y k i ler de yap labilirler. Ama d nyada 

dilden daha evcille tirmek zor olduğu ey yoktur. nsan soyu, her t r yaban l hayvan , ku u, 

s r ngeni ve deniz yarat ğ n  evcille tirmi  ve evcille tirmektedir. Ama dili hiçbir insan 

evcille tiremez (Yakup 3:1-8). Ama Tanr n n Kutsal Ruh u alanlara ilk olarak verdiği ey 

yeni diller dir (Markos 16:17).  

Tanr  Kutsal Ruh u alanlar n dilleri arac l ğ yla kendisini göstermek ister. Baz  insanlar 

Bilmediği dillerde konu mak yaramaz! Ç nk  kimse anlayamaz!  derler. Ama bilmediği 

dillerde konu mak demek bizim dilimiz Tanr n n kullanmakta olduğu ruhsal alet, Tanr n n 

bizi yöneltmek için kulland ğ  d men oldu  demektir.  

Eski antla ma kilise elemanlar n n ald klar  ta  levhalara yaz lm  olan Yasa y d . Musa Sinan 
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Dağ na ç k p on buyruğun yaz ld ğ  ta  levhalar  ald . Ama dağdan indiği zaman insanlar alt nla 

yap lan buzağ n nn ön nde dans ediyorlard . Onlar Tanr n n vahiyi daha gelmeden önce 

Tanr ya tapmak istediler. Eski zamandan beri alt n kral n y celiğini simgeliyordu, buzağ  ise 

kutsall ğ  simgeliyordu. Musa dağa ç k p k rk g nd r dönmeyince onun öld ğ n  d nd ler, 

M s r dan kendileri kurtaran Tanr y  ekille tirmek istedi. Tanr n n kutsall ğ  ve y celiğini 

göstermek için alt nla buzağ  yapt lar. Bunu gören Musa levhalar  at p k rd . Ve putperistlik 

yapanlar hepsi öld r ld ler. Musa tekrar dağa ç kt p on buyruğu ald . On buyruğu Kutsal 

Yasa n n temelidir. lk dört buyruğun özeti Tanr y  sev!  oluyor, geri kalan alt  buyruğun özeti 

Kom ular  sev! oluyor (Matta 22:40). Ta  levhalar  alm  olan tek Musa yd  ama bug n iman 

eden herkes Kutsal Ruh u almak için dua edebilir, Kutsal Ruh u al p bilmediği dillerde 

konu abilir, yeni dillerle kendi iman n  payla abilir. Böyle insanlar n kimliği tamamen 

deği mi tir. Bunlar art k benliğin tutkusu için ya amaz göksel mit için ya arlar. 

Biz Musa n n ta  levhalar ndan daha lekesiz olan yeni dilleri alan tan klar z. sa Mesih i 

dirilten Tanr n n ya amakta olduğuna tan kl k etmek, öl mden dirilen sa Mesih e tan kl k 

etmek bizim yapmam z gereken i tir. Ama eğer biz sessiz kal rsak acaba Rabbin davet 

edeceği görkemli ölene kat labilecek miyiz? Matta 22:11-13 öyle dedi: Kral konuklar  

görmeye geldiğinde, orada d ğ n giysisi giymemi  bir adam görd . Ona, `Arkada , d ğ n 

giysisi giymeden buraya nas l girdin?` diye sorunca, adam n dili tutuldu. O zaman kral, 

u aklar na, ` unun ellerini ayaklar n  bağlay n, d ar ya, karanl ğa at n!` dedi. `Orada ağlay  

ve di  g c rt s  olacakt r.`  Burada d ar ya, karanl ğa derken cehennemden bahsetmiyor. 

Cennete girenler aras nda Baba n n y celiğine kat lamayacak en alçak melekler gibi 

davran lacaklar da vard r. baz  insanlar cennette de onun gibi ayr mc l k var m  diye 

soruyorlar. Evet 1.Korintililer 15:39-42 de öyle dedi: Her canl n n eti ayn  değildir. nsan 

eti ba ka, hayvan eti ba ka, ku  eti, bal k eti ba ka ba kad r. Göksel bedenler vard r, d nyasal 

bedenler vard r. Göksel olanlar n görkemi ba ka, d nyasal olanlar nki ba kad r. G ne in 

görkemi ba ka, ay n görkemi ba ka, y ld zlar n görkemi ba kad r. Görkem bak m ndan y ld z 

y ld zdan farkl d r. Öl lerin dirili i de böyledir. Beden ç r meye mahk m olarak göm l r, 

ç r mez olarak diriltilir.  Cennette herkesin görkemi ayn ysa kim bu d nyada ya arken yar a 

kat lan gibi kendini denetler? Bir ağac n meyveleri hasat g n ne kadar ayn  ağaçta b y r ama 

hasat g n nde iyiyle köt  meyve olarak ay rt edileceğini bilmemiz gerekir.  

Tanr n n vahiyini ihmal ederek kendiliğinden kaynaklananlara inanan mistiklere kar  Tanr  

çok sertçe uyard . Hezekiel 14:3 nsanoğlu, bu adamlar n y reği putlara bağl . Diktikleri 

putlar n kendilerini g naha sokmas na olanak veriyorlar. Öyleyse onlar n bana dan mas na 

izin vermeli miyim? dedi. Baz lar Ben hiç m jdeyi duymad m ama Tanr  bana konu tu, iman 

ettim. diyor. Ve baz  insan kendi y reğine göre hareket ederek Tanr  kendisine ne yapmak 

gerektiğini bildirmekte olduğunu söyler. Ama kendi duygusuyla Tanr n n vahiyini kar t rmak 

çok tehlikelidir.  

Vahiyin doğal vahiyi, genel vahiyi ve özel vahiyi vard r. Tanr  doğa arac l ğ yla yarat c  

Tanr n n kim olduğunu ne yapt ğ n  anlamas n  sağlad , buna doğal vahiy denir. Genel vahiy 

derken Musa n n Sinan Dağ nda al p srail e vermi  olduğu Yasa oluyor. srail in M s r dan 

ç k p Kenan lkesine girmesi gelecekteki gerçeği önceden gösteren bir modeldir. Yani sa bu 

d nyaya gelmeden önce Tanr n n srail e verdiği vahiy genel vahiy oluyor. özel vahiy derken 

sa Mesih oluyor. Biz sadece kendi d ncemize göre sa ya Mesih demiyoruz. Biz gerçeği 

görenleriz. sa Tanr n n bağr ndan ç k p Beytlehem de doğdu, otuz ç y ld r bu d nyada 

ya arken bizim gibi s k nt  çekti, açl ğ  susam l ğ  tecr be etti. Ve sonunda çarm hta öld . Ve 

öl mden dirildi, art k göğe al nd . Biz peygamberlerin sözlerinin O nun arac l ğ yla 

gerçekle tirildiğini görd k. Ve O nun vaat ettikleri de mutlaka gerçekle eceğine inan yoruz. 

Böylece sa Mesih arac l ğ yla Tanr  kendisini gösterdiği zaman buna özel vahiy diyoruz. nsan 

genelde kendi inand klar n  iletmek isterler. Biri eğer özel vahiyi al p da tan k olmazsa bu 
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kendisinin ald ğ  özel vahiye inanmad ğ n  gösterir. Biz Tanr n n l tf yle cennete gidiyoruz 

ama bu d nyada olduğumuz s rece yapmam z gereken görev vard r. Yani bu tan k olmakt r.  

Tanr n n bağr nda biricik kalm  olan Tanr  gelip görevini tamamlad ktan sonra dönd . O 

tekrar gelecektir. O tekrar gelince kutsallar birinci dirili e kat lacaklar, bu d nyada kalanlar 

birdenbire kaybolmu  olanlara a racaklar. Biz Tanr n n vaihiyine inananlar z. Tanr n n 

söz ne st ne gelmek alt nla buzağ  yapmakla ayn d r. Biz geçmi teki peygamberliklerin 

Mesih arac l ğ yla hepsi gerçekle tiğini görd k. Art k biz tekrak geleceğim denen O nun 

peygamberlik söz ne inanarak beklemekteyiz. Amin! Gel, ya Rab sa  (Vahiy 22:20) diye 

içten ikrar edebilmemiz gerekir. Biz tekrar gelecek olan sa Mesih i bekleyerek Tanr n n 

Kutsal Ruh arac l ğ yla bize verdiği yeni dillerle gerçeğin tan ğ  olmam z gerekir.  
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