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 Rabbin Bedeni olan kilise  
(Eefesliler 1:15-23) 

 

 

 

Tanr  sevilmek ister. sa Mesih Tanr n n sevdiği Oğlu dur. O Baba Tanr y  sevdiği için 

Tanr  O ndan hoşnuttur. Bu y zden Tanr  Sevgili Oğlum budur, O`ndan hoşnudum  (Matta 

3:17) diye söyledi. Tanr  Oğlu taraf ndan sevilmek ister. Sadece vaftiz arac l ğ yla sa 

Mesih le birleşmiş olan kişi sa Mesih içinde Tanr y  severek hoşnut edebilir.  

man derken Tanr y  sevmektir. Baz  insanlar Tanr y  seviyorum diyerek O na şikayet 

ederler. Biz şunu bilmemiz laz m ki Tanr  sadece yarat c  değil yarg çt r. Tohum ektikten 

sonra mutlaka hasat var. Ayn  şekilde yarat l ş varsa mutlaka yarg  vard r. sa Mesih tekrar 

geldiğinde adil yarg ç olarak gelecektir. Kutsal Kitap Ruh a karş  bir söz söyleyenin, ne bu 

çağda, ne de gelecek çağda bağ şlanacağ n  söyledi (Matta 12:31-32), ve buğday n  toplay p 

ambara y ğacağ n , saman  ise sönmeyen ateşte yakacağ n  söyledi. Bu uyar  imans zlar için 

değildir. man etmeyen ise zaten yarg lanm şt r dedi. Ç nk  Tanr `n n biricik Oğlu`nun ad na 

iman etmemiştir(Yuhanna 3:18). 

Kutsal Kitap birinin iman  iyi yada köt d r demiyor. Sadece birinin iman  var yada yok diyor. 

man varsa kurtulur ama iman yoksa mahvolur. Baz  pastor insanlar n duymak istedikleri 

söz n  sadece söylemek ister. Dolays yla son g nler hakk nda anlatmaktan çekiniyor. Ondal k 

vermeyen varsa da ona teselli eder. Ve bazen b y k paray  sunu olarak veren varsa kilise 

elemanlar  ön nde onu takdir eder. Pastor teselli edebilir ama en sonunda Tanr  her birini 

iman  var m  yok mu  diye yarg layacakt r. man hayat  derken kendi duygusuna göre yada 

inanc na göre yaşamak değildir. Sunu olsun ibadet olsun kendiliğinden yaparsa mistisizm yada 

boş inanç gibidir. Tanr n n söz ne itaat ederek yapt ğ  değilse garantisi yoktur. 

Tanr n n Oğlu alçakgön ll  olduğu için Baba Tanr n n ön nde öl me kadar itaat etti. O nun 

alçakgön ll l ğ  olmasayd  biz kurtulamazd k. manda çekme  kavram  çok önemlidir. 

Tanr n n Oğlu sadece gökten  Ey sizler gelin! diye çağ rarak bizi kurtarmad . Kendisi insan 

olup d nyaya geldi ve çarm hta öl p dirilerek bizi kendisine çekti. Ayn  şekilde bizim insanlara 

m jdeyi duyurarak onlar n Mesih te olmalar n  sağlamam z da bir çekme dir. Biz bu işi 

yapmama z için mutlaka alçakgön ll  olmam z gerekir.  

Pastor eğer alçakgön ll  değilse kilise b y yemez. 1.Petrus 5:3-6 da şöyle dedi: Size 

emanet edilenlere egemenlik taslamadan, s r ye örnek olarak görevinizi yap n. Baş Çoban 

gör nd ğ  zaman y celiğin solmaz tac na kavuşacaks n z.  Ey gençler, siz de ihtiyarlara 

bağ ml  olun. Hepiniz birbirinize karş  alçakgön ll l ğ  kuşan n. Ç nk , Tanr  kibirlilere 

karş d r, Ama alçakgön ll lere l tfeder. Uygun zamanda sizi y celtmesi için, Tanr `n n 

kudretli eli alt nda kendinizi alçalt n.  sa Mesih bu d nyaya gelip alçakgön ll l ğ n  gösterdi. 

O Tarn yla eşit olduğu halde en alçak yere gelip bizleri kendisine çekti. sa n n çal şt ğ  yer 

olan Celile Göl  d nyada en alçak yerdir.  

Kilisenin b y mesi için b t n elemanlar  alçakgön ll  olmak gerekir. Baz  insanlar ağz yla 

seviyorum der ama dikkatsizce kiliseyi köt l rler. nsan asl nda doğrusuz ve g nahl d r. Rab 

bunu örtmek için kan n  dökt . En kutsal yerde olan sand ğ n st nde Keruvlar n kanatlar yla 

ört len Bağ şlanma Kapağ  vard r.Tanr  sa Mesih te olanlar n doğrusuzluğu ve g nah n  hepsi 

örtt . Bu kadar çok l t f alanlar sa Mesih in bedeni olan kiliseye şikayet etmemelidir, karş  

olmamal d r.  
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Rabbin G n  ekmek bölmek için topland klar  g nd r (Elçilerin işleri 20:7). Rabbin sofras  

Rab`bin gelişine dek Rab`bin öl m n  ilan etmektir. Kilise bu işi yapmas  gereken Rabbin 

bedenidir. Kilisenin bir yesi olarak biz Rabbin sofras na kat lmadan önce kendimiz gerçekten 

Rabbi seviyor muyuz diye bir bakmam z gerekir. Rabbin sofras n n amac n  anlamadan yapmak 

kendi kendini mahk m etmektir (1.Korintililer 11:23-29). Rabbi seven değilse Rabbin beden 

ve kan n  yiyip içmeye lay k değildir. 

 Rab Ferisi olan Simun un evine ziyaret ettiğinde bir g nahkar kad n Rabbin ayaklar na çok 

değerli yağ s rd . Simun un şikayetli olduğunu fark eden Rab ona Sen baş ma zeytinyağ  

s rmedin, ama bu kad n ayaklar ma g zel kokulu yağ s rd . Bu nedenle sana şunu söyleyeyim, 

kendisinin çok olan g nahlar  bağ şlanm şt r. Çok sevgi göstermesinin nedeni budur. Oysa 

kendisine az bağ şlanan, az sever. diye söyledi. Sadece Rabbi sevenler Rabbe kendini 

adayabilirler. Rab bizden sevgi istiyor.  

 Rab yurtd ş na ç kmad . Ama öğrencilerine b t n uluslar  m jdeleyin dedi. Rab Kutsal Ruh la 

kilseyi kurdu ve kiliseye m jdeleme işini verdi. Rab son g n hakk nda Savaş g r lt leri, 

savaş haberleri duyacaks n z. Sak n korkmay n! Bunlar n olmas  gerek, ama bu daha son 

demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak; yer yer k tl klar, depremler olacak.  

B t n bunlar, doğum sanc lar n n başlang c d r. (Matta 24:6-8)dedi. Ve Göksel egemenliğin 

bu M jdesi b t n uluslara tan kl k olmak zere d nyan n her yerinde duyurulacak. şte o 

zaman son gelecektir. (Matta 24:14) diye vurgulad . Böylece b t n uluslar  m jdelemek 

kilisenin Rabbin bedeni olarak yapmas  gereken görevidir. sa Mesih tekrar gelmesi için önce 

sraililer aras nda m h rlenmiş olanlar n say s  y z k rk dört bin kişi olmal d r. O zaman 

yabanc  olarak m h rlenmiş olanlar kimsenin sayamayacağ  kadar çok olacakt r (Vahiy 7:1-9).  

 Kilise sa Mesihin s k nt lar ndan eksik kalanlar n  tamamlamak gerekir. Elçi Pavlus Sizin 

için ac  çektiğime şimdi seviniyorum. Mesih`in, kendi bedeni, yani kilise uğruna çektiği 

s k nt lardan eksik kalanlar n  kendi bedenimde tamaml yorum. (Koloseliler 1:24)diye ikrar 

etti. sa n n öğrencilerine Rabbin sofras n  buyurmak Ben insanl k için kan m  dökt m 

bedenimi y rtt m siz bunu duyurun!  diye buyurmakt r. sa Mesih görevli yaşam n  bitirdikten 

sonra göğe al nd , Kutsal Ruh la kiliseyi kurdu. Art k yarg ç olarak tekrar gelecektir. O g ne 

kadar kilisenin yapmas  gereken işi Mesih in s k nt lar ndan eksik kalanlar n  tamamlamakt r. 

Biz m jdelerken utand r labiliriz, z lebiliriz, zarar görebiliriz zul m edilebiliriz ama canlar  

çekmek için b t n bunlara dayanmal y z. Rab her birimize Sen beni seviyor musun?  diye 

sormaktad r. Ve seviyorum diye ikrar edenlere Kuzular m  otlat! Koyunlar m  g t! 

Koyunlar m  otlat!  diye buyurmaktad r (Yuhanna 21:15-17). 

 Kilise Tanr n n sevdiği Oğlu nun bedenidir. Biri Tanr y  sevdiğini söyleyerek Tanr n n 

Oğlu nu ihmal ederse onun ikrar  gerçek ikrar olamaz. Tanr n n Oğlu nu seviyorum diyerek 

eğer O nun bedeni olan kiliseyi ihmal ederse bu da gerçek ikrar olamaz. G n m zde ne kadar 

çok insanlar kiliseyi ihmal ederek şikayet ederek eleştiriyorlar? Romal lar 14:12 de her 

birimiz kendi ad na Tanr `ya hesap verecektir. dedi.  

 Rabbi seviyorsa kiliseyi sevmelidir. Kilise Rabbin bedenidir her yönden her şeyi dolduran n 

doluluğudur(Efesliler 1:23). Siz gerçekten Rabbin bedeni olan kiliseyi seviyor musunuz? 

Bilginizi yeteneklerinizi kilise için kullan yor musunuz? Ç r yecek olan beden için, biraz daha 

iyi iş bulmak için mucadele ederek, kilise sizin emek ve yeteneklerinize ihtiyac  varken 

meşgulum diye bahane yaparak reddetmemelisiniz. 

 Matta 25:31-33 nsanoğlu kendi görkemi içinde b t n melekleriyle birlikte gelince, 

görkemli taht na oturacak. Uluslar n hepsi O`nun ön nde toplanacak, O da koyunlar  

keçilerden ay ran bir çoban gibi, insanlar  birbirinden ay racak. Koyunlar  sağ na, keçileri 

soluna alacak. dedi. Bu söz imans zlar için değildir. imans zlar bu d nyada zaten yarg lanm şt r. 

Koyunlar  keçlerden ay rmak gelecekteki bir olayd r. 41-43 şöyle dedi: Sonra solundakilere 

`Ey lanetliler, çekilin ön mden! blis`le melekleri için haz rlanm ş sönmez ateşe gidin! Ç nk  
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ac km şt m, bana yiyecek vermediniz, susam şt m, bana içecek vermediniz, yabanc yd m, beni 

içeri almad n z, ç plakt m, beni giydirmediniz, hastayd m, zindandayd m, benimle 

ilgilenmediniz.`  mans zlar tabi ki kiliseden merak etmeyebilir ama sorun olan imanl lar n 

kiliseyi ihmal etmeleri ve soğuk davranmalar d r.  

 Biz kiliseyi sevmemiz gerekir. ç nk  Tanr  Oğlu nu sever ve kilise Oğlu nun bedenidir. Bu 

y zden biz her şeyden daha çok kiliseyi sevmemiz gerekir. Her ne kadar k zm ş olsa da 

kiliseye k f r etmemeliyiz. sa çarm hta öld ğ  zaman b t n öğrenciler kaçt lar ama 

Aramatyal  Yusuf sa n n cesetini olsada Pilatus ten isteyerek Rabbe hizmet etmek istedi. 

Hatta biz Tanr n n sevgili sa n n dirilmiş bedenine nas l davranmal y z? Biz kiliseyi sevmemiz 

gerekir. Rab ten Sizler, Babam` n kutsad klar , gelin! D nya kurulduğundan beri sizin için 

haz rlanm ş olan egemenliği miras al n! Ç nk  ac km şt m, bana yiyecek verdiniz; susam şt m, 

bana içecek verdiniz; yabanc yd m, beni içeri ald n z. Ç plakt m, beni giydirdiniz; hastayd m, 

benimle ilgilendiniz; zindandayd m, yan ma geldiniz.  (Matta 25:34-36) Sesini duyabilmemiz 

gerekir.  

 Ne yapsam kiliseye yard m olabilirim, ne yapsam kilise için yeteneğimi kullanabilirim, ne 

yapsam kiliseyi canland rabilirim diye d ş nmek kutsallar n görevidir. Biz bunun için 

alçakgön ll l kle kendimizi feda etmeliyiz. Rabbe seviyorum diye ikrar edenlere Kuzular m  

otlat! Koyunlar m  g t! Koyunlar m  otlat! dediğini hat rlamam z gerekir. kilise Rabbin 

bedenidir. Rabbi seviyorsa Rabbin bedenini sevmelidir.                
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