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(Matta 1:18-25) 

 

 

 

Tanr  dürüst Tanr d r. Vaadini mutlaka yerine getirir. Yeşaya 26:7 Doğru adam n yolu 

düzdür, Ey Dürüst Olan, doğru adam n yolunu sen düzlersin. dedi. Tanr ya hizmet etmek için 

dürüst olmak gerekir. Rabbin işçisi olmak için özü sözü ayr  olmamak gerekir (1.Timoteos 3:8). 

Mezmurlar 15:4 Kendi zarar na ant içse bile, dönmez and ndan. diye söyledi. Tanr n n 

önünde ant içmişse zararl  olsa da mutlaka yerine getirmek gerekir. insanlar Rab şunu şunu 

yapacağ m  derler. Ama sonra sözünü tutmuyorlar. ki, üç kere sürekli Rabbe söz verip 

tutmay nca Tanr  ondan k r lmak zorunda kal r.  

Bitki tam zaman nda filizlenir, yaprak açar, çiçek açar, meyve verir. Bu bir genel vahiy 

olarak Tanr n n karakterini dolayl  olarak göstermektedir. Biz Tanr n n önünde Benim 

karakterim niçin böyle!  diye düşünmemeliyiz. Dürüst olan Tanr n n karakterinden örnek 

almal y z. Tanr  bizimle ilişki kurmak ister sevmek ister. O bizi sevdiği gibi bizim O nu 

sevmemizi ister. Kayin ve Habil ikisi de Rabbe kurban sundu ama Tanr  Kayin in kurban n  

kabul etmedi. Dolays yla 1.Yuhanna 3:12 Kayin gibi olmayal m dedi. Habil kurban sunduktan 

sonra ağabeyinin taraf ndan öldürüldü. O kendi can n  feda edene kadar bütün gayretle 

Tanr y  sevdi. O gelecekteki olaylar  önceden bilerek koyunu kesip yakmal k sunu olarak 

verdi, ve bu onun iman n n tan kl ğ  oldu ( braniler 11:4). Habil bütün can yla Tanr y  sevdiği 

gibi Tanr  da vaadini yerine getirmek için kendisini feda etti. Zararl  olsada kendi 

söylediklerini yerine getirmek için kendisini feda etti. Biz de Tanr ya söz verdiysek mutlaka 

yerine getirmemiz gerekir. Tanr ya dürüst olanlar sadece Tanr n n yard m n  alabilir.  

Dürüst olan Tanr  her hangi bir iş olsun önce söyler sonra yerine getirir. Dünyada birçok din 

var ama din kurucudan önce gelip çal şm ş olan peygamberler yoktur. Peygambersiz din 

insan n duygu ve iradesiyle sadece kendi iman n  oluşturmak zorunda kal r. Bu yüzden 

M s r dan ç km ş olan sraililer alt nla buzağ  yapt . Çünkü kutsal ve görkemli diye düşündüler. 

Böylece vahiysiz din, yani peygambersiz din bir boş inançt r.  

man m z n Rabbi olan sa Mesih vahye göre geldi. Tanr n n insanlar için verdiği vahyinde 

peygamberlerin vahyinden daha önce var olan doğal vahiy, ilk antlaşma içinde peygamberlerin 

sözleri arac l ğ yla bildirilen genel vahiy, sa Mesih arac l ğ yla bildirilen özel vahiy vard r.  

sa Mesih bu dünyaya gelmeden önce Tanr  gelecekte kurtar c  geleceğini peygamberler 

arac l ğ yla önceden söyledi. Mesela srail M s r dan ç karken koyunun kan n  evin yan ve üst 

kap  sövelerine sürdü. Tanr  onlara Bulunduğunuz evlerin üzerindeki kan sizin için belirti 

olacak. Kan  görünce üzerinizden geçeceğim. M s r`  cezaland r rken ölüm saçan size hiçbir 

zarar vermeyecek. (M s r dan ç k ş 12:13)diye söyledi. Bu gelecekteki olay n modeliydi. 

Bugün Tanr  Siz her ne kadar kötü günahkar olsan z da içinizde sa n n kan  varsa lanetten 

kurtulursun diye söylemektedir.  

Zaman gelince sa Mesih bu dünyaya geldi. O Tanr n n bağr nda biricik kalan olarak insan n 

rahimine düştü, doğdu, büyüdü ve insan n zay fl klar n  tecrübe etti. Hastal ğ  da tecrübe etti 

(Matta 25:36). Yeşaya 53:3 hastal ğ  yak ndan tan d dedi. S k nt  çekti, ve öldürüldü, gömüldü 

ve dirildi, art k göğe al nd . Biz böylece sa n n yaşam n  görenleriz.  

sa Mesih insanlar taraf ndan yap lm ş efsanevi bir varl k değildir. o tarihte yaşam şt r. O nun 

Tanr y  gösteren özel vahiy olduğuna tan kl k eden içimizde olan Kutsal Ruh tur. çimizdeki 

Kutsal Ruh undan dolay  cinler kendi kimliğini göstererek kovulurlar. sa Mesih de cinleri 
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Tanr `n n Ruhu`yla kovduğunu söyledi (Matta12:28). Skeva adl  bir Yahudi başkâhinin yedi 

oğlu ama Kutsal Ruh la alakas z olduğu için cinler taraf ndan ihmal edildi.  

man m z Kutsal Ruh taraf ndan garanti edilmesi gerekir. Kutsal Ruh sa yla ilgili 

peygamberliklerin gerçekleştirildiğine tan kl k eder, ve sa n n söylediklerinin mutlaka 

gerçekleşeceğini garanti eder. Mesih inanl lar n n iman  Kutsal Ruh taraf ndan garanti edildiği 

için iman için can n  verirler.  

sa Mesih için O ndan önce gelip tan kl k eden peygamberler vard . sa Mesih peygamberliğe 

göre gelendir. lk antlaşma kendisi peygamberliktir, eski antlaşma kitab  kendisi peygamberlik 

kitab d r. sa n n bir bakireden doğmas  yalan değil, sa gelmeden yedi yüz y l önce 

peygamberlik edildi. Tanr  böylece önce konuşur sonra gerçekleştirir. sa Mesih de çarm hta 

ölmeden önce Tamamland (Yuhanna 19:30) dedi. Tanr  sözünü mutlaka tutar, insan gibi değil.  

Tanr  vaadini yerine getirmek için kendi Oğlu nun bile kan n  dökerek ölmesine izin verdi. 

Bizde Tanr ya söz verdiysek mutlaka tutmam z gerekir. vaftiz olduğumuz zaman art k tekrar 

dünyaya dönmeyeceyim  diye Tanr ya söz verdik. Ama ne kadar çok insanlar vafiz olduktan 

sonra tekrar dünyaya dönmek ister? Biz K z l denizi geçtikten sonra tekrar M s r  özlemiş 

olanlar n hepsi çölde öldüklerini iyice hat rlamam z gerekir.  

Baz  insan Ben çok erken sa ya inand ğ m için çok kirlendim. diye üzülüyor. Ama Tanr  

bedenimizin zay f olduğunu çok iyi biliyor. sa ya inanarak değişmiş olan bedenimiz değil 

kimliğimizdir. Erken imanl  olmak daha faydal d r, çünkü ödül için çal şacağ m z f rsat daha çok 

vard r. braniler 11:6 man olmadan Tanr `y  hoşnut etmek olanaks zd r. Tanr `ya yaklaşan, 

O`nun var olduğuna ve kendisini arayanlar  ödüllendireceğine iman etmelidir. diye söyledi. 

sa ya inand ğ m z andan itibaren biz sanki ev kuran kişi gibiyiz. Neyle ev kurmaktay z? Bu 

önemlidir (1.Korintililer 3:10-15). man hayat m zda s k nt  çekmemizin nedeni de kurtuluş için 

değil ödül içindir. braniler 11:24-26 Musa büyüyünce iman sayesinde firavunun k z n n oğlu 

olarak tan nmay  reddetti. Bir süre için günah n sefas n  sürmektense, Tanr `n n halk yla 

birlikte bask  görmeyi yeğledi. Mesih uğruna aşağ lanmay  M s r hazinelerinden daha büyük 

zenginlik sayd . Çünkü alacağ  ödülü düşünüyordu. diye söyledi.    

Tanr n n vaadi insan n bak ş aç s nda imkâns z gibi görünebilir. Ama Tanr  için mümkündür. 

hsak doğarken brahim yüz yaş ndayd , kar s  Sara doksan yaş ndayd . Çocuk doğuracağ n  

duyduğu zaman Sara güldü. Çünkü âdetten kesilenin çocuk doğurmas  bilimsel olarak t bbi 

olarak biyolojik olarak imkâns zd r. Ama Tanr  Sara n n mutlaka çocuk doğuracağ n  söyledi, 

ve gelecekte doğacak olan çocuğa gülmek  anlam na gelen hsak  ad n  verdi.  

Yeni antlaşma Çağ nda da buna benziyen olay oldu. Bakire olan kendisinin çocuk 

doğuracağ n  duyduğu zaman Meryem Bu nas l olur? Ben erkeğe varmad m ki  (Luka 1:34) 

diye sordu. O zaman melek Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi`nin gücü sana 

gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanr  Oğlu denecek. (Luka 1:35) diye yan t 

verdi. Ve Tanr `n n yapamayacağ  hiçbir şey yoktur. (Luka 1:37) diye söyledi. Yarat l ş 

18:14 te de melek Sara ya RAB için olanaks z bir şey var m ? Belirlenen vakitte, gelecek y l 

bu zaman yan na döndüğümde Sara`n n bir oğlu olacak diye söyledi. Bir bakirenin çocuk 

doğurmas  imkâns z olayd r ama Tanr  birlikteyse art k imkâns z olay değildir. nsanlar 

gülerek imkâns z diyebilirler ama Tanr  birlikteyse mümkündür. sa n n Tanr n n Oğlu 

olmas yla ilgili haberi duyduğu zaman dünya insanlar Bir Nas ral  nas l Tanr  olabilir? Tanr  

nas l insan rahmine düşebilr? diye gülüyorlar. Eğer sa y  Nas ral  olarak değil mistik bir kişi 

olarak tan t rsa insanlar daha çok kolayca inanabilirler. Tanr  bizimle birliktedir derse nsanlar 

inanmayarak gülebilirler ama bu mmauel in müjdesidir. Biz tek olan Tanr  ve O nun 

gönderdiği sa Mesih e inan yoruz. lk antlaşma Çağ nda hsak ad  var olduğu gibi Yeni 

antlaşma Çağ nda mmanuel ad  vard r. sa peygamberler arac l ğ yla ilerde gelecek diye 

önceden bildirilmiş olan kurtar c d r. Bunu kabul eden kurtulacakt r, kabul etmeyen ise 

kurtulmayacakt r. 2.Korintililer 4:3-4 te Yayd ğ m z Müjde örtülüyse de, mahvolanlar için 
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örtülüdür. Tanr `n n görünümü olan Mesih`in yüceliğiyle ilgili Müjde`nin ş ğ  imans zlar n 

üzerine doğmas n diye, bu çağ n ilah  onlar n zihinlerini kör etmiştir. diye söyledi. mahvolanlar 

mmauel e inanamazlar. Çünkü dünya ilah  onlar n zihinlerini kör etmiştir. mmanuel vaadine 

gelen sa Tanr n n varl ğ n öz görünümüdür. Biz Kutsal Ruh arac l ğ yla buna inanmam z 

gerekir. insan n akl  ve mat ğ na üstün gelerek mmauel iman na sahip olmam z gerekir.  
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