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Ruhta yoksul olanlar  

(Matta 5:1-12)    

 

 

Tanrı kendisini isteyenleri aramaktadır. Öyle insanlara merhamet eder, sever. 
İnsanlar bu dünyada yaşadıkları sürece belki en çok parayı arar. Hemen hemen 
bütün insanlar zengin olmaya çalışıyorlar. Ama para kazanmaktan daha zor olan 
şey yoktur. Bazı insanlar ‘çok çalışırsa para kazanabilir’ derler ama gerçek 
yaşamımızda öyle değildir. Çok çalışıp para kazanan da var ama kazanmayan 
daha çok vardır. Para peşinden koşanlar her zaman esenliksizdir, her zaman 
acele eder. Kendi düşündüklerine göre olmuyor. Ne kadar esenliksiz oldukça o 

kadar daha çok açgözlü, şikâyetli olur. Vaiz 2:21 bunu iyice göstermektedir: 
“Çünkü biri bilgelik, bilgi ve beceriyle çalışır, sonunda her şeyini hiç emek 

vermemiş başka birine bırakmak zorunda kalır. Bu da boş ve büyük bir 

hüsrandır” Ve Yakup 1:10-11 şöyle dedi: “zengin olansa kendi düşkünlüğüyle 

övünsün. Çünkü zengin kişi kır çiçeği gibi solup gidecek. Güneş yakıcı 
sıcağıyla doğar ve otu kurutur. Otun çiçeği düşer, görünüşünün güzelliği yok 

olur. Zengin de bunun gibi kendi uğraşları içinde kaybolup gidecektir” Aslında 
bütün malın sahibi yoktur. Kimse yakalayamaz. Bir yerde kalmaz akıp gider.  

Yakup dayısı Lavan’ın evinde yirmi yıldır çalışarak para kazandı. Bir gün 
karar verip ondan ayrıldı. Bu çok sevinç vericiydi. Çünkü Lavan sürekli 

engelledi. Ama o zaman ağabeyinin askerlerle gelmekte olduğu haberini duydu. 
Ağabeyi Yakup’tan nefret etmiş olandı. Belki de Yakup’u öldürmek isteyebilir. 
Yakup ‘yirmi yıldır bütün gayretle çalıştım ama ağabeyim geliyor bütün 

mülkümü kaybedebilirim’ diye ümitsizlik içinde kaldı. Çünkü onunla 

savaşabileceği Yakup’un gücü yoktu. Artık o güne kadar hiç düşünmediği şeyi 
yaptı. Yabbuk ırmağı kıyısında gün ağarıncaya kadar bir melekle güreşti. Gün 

ağarınca “Beni kutsamadıkça seni bırakmam” (Yaratılış 32:26) diye kutsamasını 
istedi. Mülkünü kaybedebildiği için “Bana mülk ver, paramı kaçırmasın” diye 

dua edebilirdi. Ama Yakup kutsamasını istedi. Çünkü mülk istemenin anlamsız 
bir şey olduğunu biliyordu. Sahip olma hakkı yoksa hiç bir şeye sahip 
olamayacağını biliyordu. Ruhal zenginlik ne olduğunu iyi biliyordu. Bu yüzden 

mülk değil kutsamasını istedi. Yakup’un soyu da bunu öğrendi. Tanrı İsrail’e 
şöyle dedi: “Bu serveti toplayan kendi yeteneğimiz, güçlü elimizdir diye 

düşünebilirsiniz. Ancak bu serveti toplama yeteneğini size verenin Tanrınız 
RAB olduğunu anımsayın. Atalarınıza ant içerek yaptığı antlaşmayı sürdürmek 
amacıyla bugün de bunu yapıyor” (Yasa’nın Tekrarı 8:17-18). Sahip olma 
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hakkını gökten alanlar sadece mülkün sahibi olabilir. Sahip olma hakkı yoksa 
elinde mülk varsada yiyemez kullanamaz. Yasa’nın Tekrarı 28:30-31 şöyle dedi: 
“Bir kızla nişanlanacaksınız, ama başka biri onunla yatacak. Ev yapacak ama 

içinde oturmayacaksınız. Bağ dikecek ama üzümünü toplamayacaksınız. 
öküzünüz gözünüzün önünde kesilecek ama etini yemeyeceksiniz. Eşeğiniz 

zorla sizden alınacak, geri getirilmeyecek. Davarlarınız düşmanlarınıza 
verilecek. Sizi kurtaran olmayacak.” Ve 34.ayet “Gözlerinizle gördükleriniz sizi 

çıldırtacak” diye söyledi. Yakup bunu bildiği için kutsamasını istedi.  

Tanrı dünyadaki bütün ülkeler ve uluslara toprak verdi. Ama İsraililerin 
toprağı yoktu. Ama onlarında Tanrı’nın verdiği ruhsal zenginlik, yani sahip 
olma hakkı vardı. Gittikleri her yerde topraklara sahip olabiliyorlardı.  Yeşu’ya 
verdiğ şu vaat gerçekleşti: “Güçlü ve yürekli ol. Çünkü halkı, atalarına 
vereceğime ant içtiğim ülkeyi miras almaya sen götüreceksin” (Yeşu 1:6). 
Yakup da aynısını tecrübe etti. Esav Yakup’un mülkünü kaçırmak istedi ve Esav 
çok güçlüydü. Ama sahip olma hakkı olan Yakup’un mülkünü kaçıramadı.  

İsraililer Mısır’dan çıktığı gün Mısırlılardan altın ve gümüş istedi. Çok 
ilginçki Mısırlılar onların istediklerine göre yaptılar. Mısırlılar dehşet 
içindeydiler. Çünküt ilk doğanları öldürüldüler. RAB İsrailliler’in Mısırlılar’ın 
gözünde lütuf bulmasını sağladı. (Mısır’dan Çıkış 12:36).  

Tanrı “Tapınağımda yiyecek bulunması için bütün ondalıklarınızı ambara 
getirin. Beni bununla sınayın” (Malaki 3:10) diye ondalıkları buyurdu. Bunu 
işiten insanlar genelde ‘ondalıklarını versem bir gün ambarım dolu olacaktır’ 
diye düşünürler. Ama Tanrı sahip olma hakkını verecektir.  

Matta 5:3 “Ne mutlu ruhta yoksul olanlara! Çünkü Göklerin Egemenliği 

onlarındır” diye söyledi. Burada ruhta yoksul olanlar derken fakir olanlar 
anlamına gelmez. Yüreğinde her zaman esiklik hisseden susamış, aç insan 

demektir. Öyle insanlar her zaman Tanrı’nın yardımını arar. Tanrı’nın lütfüyle 
kendisini doldurmaya çalışır. Ekonomi olarak zorluk çekerken de para peşinden 
koşmaz, Tanrı’nın lütfü ve sevgisini arar.  

1.Korintililer 1:26-28 şöyle dedi: “Kardeşlerim, aldığınız çağrıyı düşünün. 

Birçoğunuz insan ölçülerine göre bilge, güçlü ya da soylu kişiler değildiniz. Ne 

var ki, Tanrı bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçlüleri 
utandırmak için de dünyanın zayıf saydıklarını seçti. Dünyanın önemli 
gördüklerini hiçe indirmek için dünyanın önemsiz, soysuz, değersiz 

gördüklerini seçti.” Dünyada bilge, güçlü yada soylu kişiler Tanrı’nın yardımına 
ihtiyacı olmayabilir. Ama zayıf, önemsiz, soysuz kişiler daha çok Tanrı’nın 
yardımına ihtiyacı olabilir. Tanrı böyle insanları seçip yardım ederek Tanrı’nın 
yardımını ihmal edenleri utandırıyor. Bizim için gereken ruhsal zenginliktir. 

Ruhta yoksul olanlar Tanrı’yı arar. Her zaman Tanrı’ya susar. Tanrı’nın lütfünü 
ister, Tanrı’nın yaşamını ister.  
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Yakup 1:14-15 “Herkes kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak ayartılır. 
Sonra arzu gebe kalır ve günah doğurur. Günah olgunlaşınca da ölüm getirir” 
diye söyledi. Biz arzulara dikkat etmeliyiz. Dünyasal arzular İblis’in kullandığı 
tuzaktır. Ruhta yoksul olanlar dua eder. Maddisel olarak yada hastalıktan sıkıntı 
çekerken Tanrı’yı arar. Kendilerin sıkıntılı yaşamına üstün gelmek için sahip 

olma hakkı gerektiğini biliyorlar. Her zaman Tanrı’yı özler, Tanrı’ya susar. Biz 
ruhta yoksul olanlar olalım ki Tanrı’ya susayalım Tanrı’yı arayalım, böylece 
ruhumuzu Tanrı’nın zenginliğiyle dolduralım, Tanrı’nın göksel hakkını 
kullanalım. İsa Mesih’in bedeni olan kilisede ruhsal zenginlik olması için dua 
edelim.  
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