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sa yla görü tünüz mü? 
(Elçilerin i leri 9:1~9)    

 

 

Tanr  dincilik için bizi çağ rmad . Doğru ki iyi aramaz. Ümitsiz olanlar için sa y  gönderdi. 

sa bize gönderilen Tanr n n sevgisinin mesajisidir. Tanr  herkesi seviyor. Ak ls z olsun, 

çirkin, sinirli, kim olursa olsun Tanr  seviyor. Bir kilise eleman yla yemek yedim. O biraz 

sinirli bir insand . Ba ka insanlarla ili kisi de o kadar iyi değildi. Sonra onun durumu çok zor 

olduğunu öğrendim. Fakirlikten çok stres al yordu. nsanlar onun durumunu anlamayabilir ama 

Rab ona Tanr  seni seviyor!  diye Tanr n n sevgisini göstermek ister. Kutsal Kitap ta zina 

ederek yakalanm  bir kad n vard . Art k gideceği yer de yüreğinin bedeninin kalacağ  yer de 

yoktu. Lanetlenerek ta lanarak ölmek zorunda kald . Ama çaresiz kalm  olan o kad na Rab 

teselli etti. Dünya seni terk etmi  olsada ben seni yarg lamam  

Rab çarm hta Elohi, Elohi, lema evaktani!  diyerek s k nt  çeken herkese Size kendimi 

vereceğim. Siz art k terk edilmeyeceksiniz  dedi. Ac  çekenleri dü ünerek eksikliklerinizi 

zay fl klar n z  ben üstlendim. Ben ücretini ödedim  diye söylemi  oldu. Rab karanl kta s k nt  

çekenler için gelendir. Bizim kilisemizde de zorluk çekenler çok vard r. Özellikle kendisini 

aday p kilise için çal an pastörler ve görevliler s k nt lar  çekiyorlar. Müjde için kendisini 

adayanlar Rab ile görü mü  olanlard r. Onlar Ben sizinle ilgileneceğim  denen Rab bin sözüne 

inanarak sab r ederler, ükrederler. Bu dünyada ya ad ğ  sürece bütün gayretle hizmet 

ederler.  

Ama dünya insanlar kiliseyi zulüm ederler. Kore de de 1960~70 aras nda insanlar n önünde 

aç kça Mesih inanl s  olduğunu söylemek kolay değildi. Çünkü zulüm vard . Ünlü adamlar olsun 

aktörler olsun kendisi h ristiyan olduğunu söyleyemedi çünkü ba armas na engel oldu. Ama 

kilisemiz öyle zor durumda sa yla görü mü  olanlar n hizmet ve fedakârl k arac l ğ yla çok 

büyüdü. Art k günümüzde zulüm o kadar çok değildir. Çünkü kilise çok vard r. Ama yurtd na 

ç kt ğ m z zaman öyle değildir. Hemen hemen bütün Asya da zulüm var. Baz  Afrika ülkeler de 

öyledir. Çindeki Mesih inanl lar  da bizi çok k skan yorlar. Çünkü Kore de toplan p sa! sa!  

diye çağ rabilen özgürlük vard r. Ama yine de zulüm vard r. Kilise içinde de zulüm olabilir. Biz 

birbirini sevelim, Biz birbirine te vik edelim, merhamet edelim. Birinin zay f noktalar  çoksada 

bağ layal m, kabul edelim. Rab bin isteği bizim birbirimize hizmet etmemizdir. Bu Rabbin 

buyruğudur. braniler 10:22-25 öyle dedi: Öyleyse yüreklerimiz serpmeyle kötü vicdandan 

ar nm , bedenlerimiz temiz suyla y kanm  olarak, iman n verdiği tam güvenceyle, yürekten 

bir içtenlikle Tanr `ya yakla al m. Aç kça benimsediğimiz umuda s ms k  tutunal m. Çünkü vaat 

eden Tanr  güvenilirdir. Birbirimizi sevgi ve iyi i ler için nas l gayrete getirebileceğimizi 

dü ünelim. Baz lar n n al t ğ  gibi, bir araya gelmekten vazgeçmeyelim; o günün yakla t ğ n  

gördükçe birbirimizi daha da çok yüreklendirelim  

Pavlus sa ya iman etmeden önce a r  dinciydi. Ferisi olarak çok gayretli ya am ya ayan 

biriydi. Onun görevi kilisyi zulüm etmekti. ncil de kendisi ne yapt ğ n  aç kça söyledi: 

Sekiz günlükken sünnet oldum. srail soyundan, Benyamin oymağ ndan, özbeöz brani`yim. 

Kutsal Yasa`ya bağl l k derseniz, Ferisi`ydim. Gayret derseniz, kiliseye zulmeden biriydim. 

Yasa`ya dayanan doğruluk derseniz, kusursuzdum  (Filipiler 3:5-6).  

 

Yahudi dinine bağl  olduğum zaman nas l bir ya am sürdüğümü duydunuz. Tanr `n n 

kilisesine alabildiğine zulmediyor, onu k r p geçiriyordum. Yahudi dininde ya t m olan 
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soyda lar m n birçoğundan daha ilerideydim, atalar m n geleneklerini savunmakta çok daha 

gayretliydim  (Galatyal lar 1:13-14). 

 

Saul müjdeleme i ini Yahudi geleneklerini y kma i i olarak gördü. Onun görü  aç s nda sa 

abat Günü düzenini bozdu. Günahkârlarla arkada  oldu. Kutsal Yasa y  farkl  bir ekilde 

yorumlad . sa ki inin sadece eylemlerine bakmad  yüreklerine bakt . Nefret etmeyi cinayet 

i leme olarak gördü. Bir kad na ehvetle bakmay  zina etme olarak gördü. Ferisiler ve 

Sadukilere günahkârlar gibi davrand . Saul a göre sa sanki Tanr n n yasas n  yerine 

getirmeye gayret edenleri ihmal ederek günahkârlar  te vik eden biri olarak göründü. Ama 

asl nda sa Yasa y  yok etmeye değil tamamlamaya geldi. Dini kurallar  yerine getirerek doğru 

ki i olabileceğine inanmakta olan Yahudilerin dini ya am n anlams z olduğunu anlamas n  

sağlad . Ve bu ekilde günahkâr olduğunu kabul ederek günah ndan aklanmas n  sağlad . Yani 

herkesin sa n n önünde bağ lanarak kurtulabilmesini sağlad . Saul bunu bilmiyordu. Mesih 

inanl lar n  zulüm etmeye çal t . stefanos un ölümünden sonra kutsallar Yeru alim den 

kaç nca am a kadar giderek kiliseyi yok etmeye çal t . Ama am a giderken birdenbire 

gökten gelen bir k çevresini ayd nlatt . Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun?  Bu Saul, 

Saul, neden kiliseye zulmediyorsun?  demektir. O çok a rd . Ben yanl  bir ey yapmad m 

ki?  diye dü ünmü  olabilir. Ey Efendim, sen kimsin?  dedi. Ben senin zulmettiğin sa`y m  

diye yan t geldi. O an anlad . Kendisinin zulüm ettiği ki i Tanr n n Oğlu ydu (Elçilerin i leri 

9:3-5).   

Saul o güne kadar i ittiği Yasa n n sa Mesih le ilgili olduğunu anlad . Saul Tanr yla 

görü mek için Yasa y  gayretle yerine getirdi. Ama bu Tanr y  zulüm etmesi oldu. ok olmu  

olan Saul kör oldu ama kendisinin zulüm ettiği sa y  müjdelemeye ba lad . Birde Rab kiliseyi 

çok sevdiğini anlad . Çünkü art k sa göğe al nd ktan sonra ona Saul, Saul, neden bana 

zulmediyorsun?  dedi. Kiliseyi zulmetmek sa y  zulmetmektir. Bu yüzden Pavlus kiliseyi 

yeti tirmek için çok gayret etti. 2.Korintililer 11:23-28 öyle dedi: Emek verdim, s k nt  

çektim, çok kez uykusuz kald m. Açl ğ , susuzluğu tatt m. Çok kez yiyecek s k nt s  çektim, 

soğukta ç plak kald m. Öbür sorunlar n yan s ra, bütün kiliseler için her gün çektiğim kayg n n 

bask s  var üzerimde.  Tanr yla görü meden önce Tanr y  tan mad ğ  için kiliseye zulmetti. 

Ama sa yla görü tükten sonra onun ya am  tamamen deği ti. Herhangi bir ki i olsun ilk önce 

sa yla görü melidir. Dinci değil gerçek Mesih inanl s  olmal d r.  
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