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 Size buyurduğum her eye uymay  onlara öğretin 
(Matta 28:16-20) 

 

 

 

Tanr  Sözü nü gönderdi. Bu Söz bir karakterdir ( braniler 4:12). Yuhanna 1:1 Ba lang çta 

Söz vard . Söz Tanr `yla birlikteydi ve Söz Tanr `yd . diye söyledi. Yarat l  1:1 deki 

ba lang ç evrenin ba lang c  oluyor ama Yuhanna 1.bölümdeki ba lang ç evrenin 

yarat lmas ndan önce hatta ruhlar n göğünün yarat lmas ndan önceki zaman oluyor. Dolays yla 

sonsuzluktan beri Tanr yla birlikte olan Söz Tanr d r. Bu Söz bize geldi iman m z oldu. Bu 

Söz kendi üzerine ant içerek verdiği vaatt r ( braniler 6:13). O sözü toz gibi olan bizlerin 

i itmeleri müthi  bir olayd r. Her hangi bir ki i olsun ya ama sahip olmak isterse O sözün 

otoritesini kabul etmelidir. Sonsuzluktan beri Tanr yla birlikte olan o Söz e itaat etmek 

Tanr ya itaat etmektir, o söze inanmak Tanr ya inanmakt r, o sözü sevmek Tanr y  

sevmektir.  

Dünyada birçok din var. Onlar n ortak noktas  ne olabilir? Onlar kendi dü ünce ve 

duygular na göre bir puta çaba gösteriyorlar. Ama Mesih inanl lar  Tanr n n sözüyle 

yönlendirilir, Tanr n n sözüne itaat eder. Biri her ne kadar ibadet yaparsada Tanr n n 

sözünde kalmazsa onun iman  yetkin olamaz. sa Tanr  ruhtur, O`na tap nanlar da ruhta ve 

gerçekte tap nmal d rlar (Yuhanna 4:24) diye söyledi. badet kendisi Ruh un yönetiminde 

Gerçeğe itaat etmektir.  

Biz Tanr n n sözüne inan yoruz. Söz beden olup aram zda kald . nsanlar O nu sadece bir 

Nas ral  olarak gördüler ama Elçi Yuhanna Söz, insan olup aram zda ya ad . O`nun yüceliğini 

Baba`dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul`un yüceliğini gördük (Yuhanna 1:14) diye 

söyledi. Ve Nitekim hepimiz O`nun doluluğundan lütuf üzerine lütuf ald k. Kutsal Yasa Musa 

arac l ğ yla verildi, ama lütuf ve gerçek sa Mesih arac l ğ yla geldi. Tanr `y  hiçbir zaman hiç 

kimse görmedi. Baba`n n bağr nda bulunan ve Tanr  olan biricik Oğul O`nu tan tt . (Yuhanna 

1:16-18) diye söyledi.  

Biz bu kadar değerli sözle yönlendirilmekteyiz. statistiki olarak  bir ki i imanl  olmak için 

iki yüz kereden fazla Tanr n n sözünü i itir. manl lar taraf ndan müjdelenmek olsun, 

müjdeleme kağ t n  okumak olsun radyodan vaaz i itmek olsun insan fark nda olmadan sürekli 

müjdeyi i itince art k sonunda imana sahip olur.  

man mutlaka Tanr n n sözüne dayal  olmal d r. Tanr n n sözüne üstün gelmek yoldan 

sapm  olanlar n karakteridir. Adem ve Havva da Tanr n n sözüne itaat etmeyerek yoldan 

sapt . man n atas  olan brahim asl nda Kildaniydi. Kildan ülkesi putperistliklerle dolu bir 

ülkeydi. Tanr  brahim e Ülkeni, akrabalar n , baba evini b rak, sana göstereceğim ülkeye 

git (Yarat l  12:1) diye buyurdu. O Tanr n n sözüne itaat ederek nehiri geçti. Yolcu olarak 

ya ad . Tanr  ona Yeryüzündeki bütün halklar sen ve soyun arac l ğ yla kutsanacak dedi. Bu 

bereket hsak a aktar ld . hsak tan srail e aktar ld . Sonra srail Musa arac l ğ yla M s r dan 

ç kt . Ve sonunda Yeru alim e vard .  

Biz müjdeyi i ittiğimiz için imanl  olduk. Tanr n n sözü olmadan kimse imanl  olmaz. brahim 

Tanr n n sözüne itaat ettiği için doğru say ld . man ve itaal k ayn d r. Tanr n n sözü iman ve 

itaatl k arac l ğ yla bizi yönlendiriyor. Kilise Tanr n n çağ r s na itaat ederek toplananlarla 

olu maktad r. Tanr  melekler arac l ğ yla bunlar  toplamad . Filipus Gel ve gör!  diyerek 

Natanel i Rabbe götürdüğü gibi imdi de müjdeleme arac l ğ yla insanlar  Rabbe götürmektedir. 
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Bu yüzden Rab Size buyurduğum her eye uymay  onlara öğretin (Matta 28:20) dedi. Biri 

Mesih inanl s ysa Mesih in sözünü hem öğrenmelidir hemde yerine getirmelidir.  

 Kutsal Kitap ta sunuyla ilgili sa n n öğretileri vard r. sa bir gün tap nakta bağ  toplanan 

yerin kar s nda oturmu , kutulara para atan halk  seyrediyordu. Ve Yoksul bir dul kad n  

görerek Bu yoksul dul kad n kutuya herkesten daha çok para att . Çünkü ötekilerin hepsi, 

zenginliklerinden artan  att lar. Bu kad n ise yoksulluğuna kar n, var n  yoğunu, geçinmek için 

elinde ne varsa, tümünü verdi diye takdir etti (Markos 12:44). Birde cüzaml  bir adam  

temizledikten sonra sunuyu sunmak gerektiğini söyledi. Bir cüzaml  ne para var ki? Ama 

Sak n kimseye bir ey söyleme! Git, kâhine görün ve cüzamdan temizlendiğini herkese 

kan tlamak için Musa`n n buyurduğu sunuyu sun diye buyurdu. Zakkay ise Rabbi kendi evine 

davet ettikten sonra Ya Rab, i te mal m n yar s n  yoksullara veriyorum. Bir kimseden 

haks zl kla bir ey ald msa, dört kat n  geri vereceğim (Luka 19:8) diye söyledi. Zakkay cesur 

bir adam olduğu için değil onun Tanr n n buyruğu olduğu için öyle dedi. Zakkay imanla 

Tanr n n buyruğuna itaat etmeye karar verdiği zaman sa Bu ev bugün kurtulu a kavu tu. 

Çünkü bu adam da brahim`in oğludur (Luka 19:9) diye söyldi. sa Hazineniz neredeyse, 

yüreğiniz de orada olacakt r. (Matta 6:21) diye söyledi. Biz sa n n öğrencileri olarak sunu 

hakk nda da öğretmemiz gerekir.  

Baz  insan kilise bina için sunu sunmak hakk nda olumsuz dü ünüyor. Ama Hagay 1:7-11 de 

öyle dedi: Her eye Egemen RAB, Tuttuğunuz yollar  iyi dü ünün!  diyor, Dağlara ç k p 

kütük getirin, tap nağ  yeniden kurun. Öyle ki, ondan ho nut olay m, yüceltileyim. Bol ürün 

umdunuz ama az toplad n z. Eve ne getirdiyseniz üfleyip dağ tt m. Acaba neden?  Böyle 

soruyor Her eye Egemen RAB. Y k k duran tap nağ mdan ötürü! Oysa hepiniz kendi evinizle 

uğra yorsunuz. te bunun içindir ki, gök çiyini, toprak ürününü sizden esirgiyor. Ülkeyi -

dağlar n , tah l n , yeni arab n , zeytinyağ n , toprağ n verdiği ürünleri, insanlar n , 

hayvanlar n , ellerinizin bütün emeğini- kurakl kla cezaland rd m.  nsanlar bütün hayat 

boyunca zengin olmaya çal yorlar. Bazen çok para kazan yorlar ama çoğu insanlar sonra 

bo luk hissederler. O zaman Kendisi Tanr ya kar  cimrilik yapmam  m y m?  diye 

dü ünmelidir. Az eken az biçer, çok eken çok biçer (2.Korintililer 9:6). Kiliseyi yeniden 

kuranlar çok var ama onlar n hepsi ba ar l  değildir. Kurduktan birkaç y l içinde kaybolan 

kiliseler de vard r. Belli bir dönem içinde kilise binas n  yapmay nca daha büyük ihtimalle öyle 

olabilir. Bütün kilise belli bir zaman olunca kilise binas na ihtiyaç duyar.  

Birde bizim kilisemizde her ay düzenli olarak sunulan sunu vard r. Bu para kilise i çileri için 

kullan lmaktad r. Bunla ilgili 1.Korintililer 16:1-2 öyle dedi: Kutsallara yap lacak para 

yard m na gelince Galatya kiliselerine ne buyurduysam, siz de öyle yap n. Haftan n ilk günü 

herkes kazanc na göre bir miktar para ay r p biriktirsin. Öyle ki, yan n za geldiğimde para 

toplamaya gerek kalmas n.  man hayat  derken kendi isteğine göre ya amak değil Kutsal 

Ruh un yönetiminde Tanr n n sözüne itaat ederek ya amak olduğu için bedensel olarak bazen 

ağ r hissedebilir. Çünkü benlik Ruh`a, Ruh da benliğe ayk r  olan  arzular. Ama benliğe göre 

ya amayal m. Ruh la ya ayarak zafer kazanal m.  

Her ne kadar çok sunular sunursada isteksizce ya da zorlanm  gibi yaparsa Tanr y  ho nut 

edemez (2.Korintililer 9:7). Ye aya 1:11-15 ayeti unutmayal m: Kurbanlar n z n say s  

çokmu , Bana ne? diyor RAB, Yakmal k koç sunular na, Besili hayvanlar n yağ na doydum. 

Boğa, kuzu, teke kan  değil istediğim. Huzuruma geldiğinizde Avlular m  çiğnemenizi mi 

istedim sizden? Anlams z sunular getirmeyin art k. Buhurdan iğreniyorum. Kötülük dolu 

törenlere, Yeni Ay, abat Günü kutlamalar na Ve düzenlediğiniz toplant lara dayanam yorum. 

Yeni Ay törenlerinizden, bayramlar n zdan nefret ediyorum. Bunlar bana yük oldu, Onlar  

ta maktan yoruldum. Ellerinizi aç p bana yakard ğ n zda Gözlerimi sizden kaç racağ m. Ne 

kadar çok dua ederseniz edin dinlemeyeceğim. Elleriniz kan dolu.  nsanlar Tanr n n sözüyle 

yönlendirilmediği için çok dua ederek yan t n  alamazlar, çok gayretle kilise hayat n  
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sürdürürler ama bo luk hissederler.  

Biz k sa bir süredir bu dünyada ya yoruz. Bu sonsuz ödül için tek f rsatt r (1.Korintililer 

3:10-15). Bu dünyada ya ad ğ m z sürece biz mutlaka Ruh arac l ğ yla Tanr n n sözü 

taraf ndan yönlendirimemiz laz md r.  
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