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nançtan daha iyi olan Tanr sal iman  

( braniler 11:1-6) 

 

 

Tanr  antlaşmas n  yerine getirir. O kendisine inanan herkesi faydaland rmak için insanla 

antlaşma yapt . Ve antlaşma yapt ğ  için sorumluluğunu taş maktad r. nsan ilk baştan Tanr yla 

yapm ş olduğu antlaşmay  yerine getirebilen bir varl k olarak yarat ld . Yani onda zihinsel güç 

ve irade vard r. nsan iradesinden dolay  istediklerini seçerek yaş yor. radesinden dolay  

düşünebiliyor, yarg layabiliyor, karar verebiliyor, düşüncesini gerçekleştirebiliyor. Burada 

önemli olan bir şey daha vard r. Bu imand r. nsan iman olmadan hiç bir şey yapamaz.  

 manl  olsun imans z olsun bütün insanlar için iman gereklidir. man derken daha detayl  

olarak sağduyu, inanç ve Tanr sal iman olarak bölünebilir. Genel bilgi derken uzun zamand r 

biriktirilmiş, kimsenin kuşkulanamayacağ  bilgi yada gerçektir. Mesela güneş doğudan doğar 

bat dan batar. Bunu herkes biliyor. Böyle iman yaşam m zda mutlaka gereklidir. nanç derken 

gelecekteki ümit için hareket ederken temel oluyor, ve bu insan n yüreğinden kaynaklanan 

pozitif düşüncedir. nanç insan  geliştirir. Mesela bir iş adam şirket kurmuş iş başlam ş ondan 

sonra Beş y l sonra bende çok yüksek bir bina yapacağ m  diye düşünmüş. Bu bir inançt r. 

Baz  hasta adam doktorun mutlaka iyileşeceksiniz  dememesine rağmen doktorun dediğine 

göre yaparsam iyileşeceğim belki!  diye inan yor. Böylece inanç insanlar n çabalamas n  

kendisini denetlemesini sağlar. Sonuçta ümidi gerçekleşmezse de gelişme vard r. Ama 

problem şu ki inanç vaats z ve garantisizdir.  

Üç türlü imandan en son olan ise Tanr sal iman d r. Bu iman sa Mesih in dünyaya getirdiği 

imand r. sa Mesih gelmeden önce dünyada iman yoktu. sa bu dünyada yaşad ğ  sürece 

sürekli bu imandan bahsediyordu. O Diriliş ve yaşam Ben`im. Bana iman eden kişi ölse de 

yaşayacakt r. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?  

(Yuhanna 11:25-26) diye söyledi, Ben sana, ` man edersen Tanr `n n yüceliğini göreceksin` 

demedim mi?  (Yuhanna 11:40) dedi, Sizde ş k varken ş ğa iman edin ki, ş k oğullar  

olas n z  (Yuhanna 12:36) diye her zaman iman  vurguluyordu. Her zaman iman  ar yordu. 

Mesela kanamas  olan bir kad n sa n n giysisine bir dokunsa iyileşeceğine inand . Ve sa`n n 

arkas ndan yetişip giysisinin eteğine dokundu. sa ise, kendisinden bir gücün ak p gittiğini 

hemen anlad . Kad n  arad . Korkmakta olan o kad na K z m, man n seni kurtard . Esenlikle 

git. (Luka 8:48) dedi.  

Yahudi liderler iman  vurgulayan sa dan nefret etti. O nu suçlamaya çal şt . sa n n komşular  

da O nu ihmal ederek şöyle dedi: Marangozun oğlu değil mi bu? Annesinin ad  Meryem değil 

mi? Yakup, Yusuf, Simun ve Yahuda O`nun kardeşleri değil mi? K zkardeşlerinin hepsi 

aram zda yaşam yor mu? O halde O`nun bütün bu yapt klar  nereden geliyor?  (Matta 13:55-

56). Onlar iman etmedikleri için Rab orada pek fazla güç işlemedi (Matta13:58).  

sa n n bu dünyada olduğu sürece insanlara vermek istediği imand . O nun ölüp dirildikten 

sonra öğrencilerinden istediği de imand . Ama öğrenciler sa n n dirilişini görenlerin sözlerine 

inanmad lar. Dirilmiş olan sa öğrencilerine görünüp onlar  imans zl klar ndan ve yüreklerinin 

duygusuzluğundan ötürü azarlad  (Markos 16:14). 
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Eski Antlaşma Kitab nda iman  kelimesi hemen hemen 16 kere kullan ld . Tabii ki Eski 

Antlaşma Kitab nda iman kelimesinin yerinde itaat  yada buyruğu yerine getirmek  kullan ld . 

Ama Eski Antlaşma Kitab ndan daha az sayfal  kitap olan Yeni Antlaşma Kitab nda iman  

kelimesi hemen hemen 465 kere kullan ld . Yeni Antlaşma Çağ nda iman çok önemlidir. man 

derken Tanr n n iman na sahip olmakt r. Markos 11:22 de Tanr `ya iman edin. dedi. Bu 

Tanr n n iman na sahip olun  demektir. man derken insan n yüreğinden kaynaklanan değil 

Tanr n n iman na sahip olmakt r.  

Yeremya 1:12 Çünkü sözümü yerine getirmek için gözlemekteyim  dedi. Tanr  kendi 

düşünce ve iman yla çal şand r. Biz eğer imanl ysak O nun düşünce ve iman na sahip olmal y z. 

Tanr  vaadini mutlaka yerine getirir. Malaki 3:6 da Ben RAB`bim, değişmem  diye söyledi, 

Mezmurlar 89:34 Antlaşmam  bozmayacak, Ağz mdan ç kan sözü değiştirmeyeceğim.  dedi, 

Çölde Say m 23:19 Tanr  insan değil ki, Yalan söylesin; nsan soyundan değil ki, Düşüncesini 

değiştirsin. O söyler de yapmaz m ? Söz verir de yerine getirmez mi?  dedi. Tanr  insan gibi 

değişmez. Söz verdikten sonra iptal etmez. Söyledikten sonra sorumluluğunu taş mayan insan 

gibi değildir. Birde engeller ve sorunlardan dolay  yapmak istediği işlerden vazgeçmez.  

sa Mesih i tan madan önce biz sadece inançla yaş yorduk. Tabii ki bu dünyada yaşamak için 

inanç çok önemlidir. Ama biz sa Mesih in önüne ç kt ğ m z zaman kendimizde olan inanc m z  

b rakmal y z Tanr n n vahiy etmiş olduğu iman  alçakgönüllü bir şekilde kabul etmeliyiz.  

braniler 11:3 te Evrenin Tanr `n n buyruğuyla yarat ld ğ n , böylece görülenlerin 

görünmeyenlerden oluştuğunu iman sayesinde anl yoruz. dedi. Yarat c y  tan mak iman n 

temelidir. Tanr da Tanr yla birlikte dünyay  yaratan Tanr n n Sözü beden al p bu dünyaya 

geldi. O bir gün suyun üstünde yürüyerek öğrencilerine geldi. Bir insan n suyun üstünde 

yürümesi genel bilgi ve inançla imkans z bir olayd r. Petrus Yarat c  eğer söylerse 

sorumluluğunu taş yacağ na inand ğ  için O nun buyruğunu istedi. Luka 5:5 te Petrus 

Efendimiz, bütün gece çabalad k, hiçbir şey tutamad k. Yine de senin sözün üzerine ağlar  

atacağ m  dedi. Bal k tutmak için Petrus bir uzmand . Hatta o gün bütün gece çabalad  ama 

hiçbir şey tutamad . Ama sa n n sözüne itaat etti. Sonuçta öyle çok bal k yakalad lar ki, her iki 

tekneyi bal kla doldurdular. Rab bin ağz ndan ç kan söze inand ğ  zaman Rab sorumluluğunu 

taş yarak sözünü yerine getirdi.  

Romal lar 4:17 Tanr  ölülere yaşam veren, var olmayan  buyruğuyla var eden Tanr `d r  

dedi. Tanr n n iman  insanlar n iman yla farkl d r. nsan n düşünce ve inançlar  Tanr n n 

yapmak istediği işlerine engel olmamal d r. sa Eğer bende kal rsan z ve sözlerim sizde 

kal rsa, ne isterseniz dileyin, size verilecektir (Yuhanna 15:7) dedi. istediğimiz her şey 

verilecek  demiyor. sözlerim sizde kal rsa  diyor. Tanr n n sözü Tanr n n iman d r, ve o 

Tanr n n vaadidir, cevab d r. Dolays yla Tanr n n sözü varsa yan t n  alm ş bulunur. O yan ta 

sahip olanlar sadece Tanr dan isteyebilir.  

Tanr n n sözü olmad ğ  için insanlar güç alam yorlar. Tanr n n sözü olmad ğ  için s k nt lara 

galip gelmezler. Tanr n n sözü kutsallar n içinde bulunduğu için cinler kovulurlar. çinde 

Tanr n n sözü varsa o söze göre yaşad ğ  için düşmanlar n engellerine üstün gelebilir. Biz 

kendi inançlar m z  terk etmeliyiz. Tanr n n iman n  yerine getirme işine kendimizi adamal y z. 

nançtan daha iyi olan Tanr sal imana sahip olal m.  
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