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Rab’bin yeni buyruğu 

(Yuhanna 13:31-35)    

 

 

Adem günah işledi ve Aden bahçesinden kovulup Tanrı’dan ayrıldı. Adem’in 
soyu yoldan sapıp gitgide Tanrı’da uzaklaştı. Birçok insan kendisi günahâr 
olduğunu bile fark edemez. Ama adil Tanrı insanı kurtarmak için sözünü 
gönderdi. Önce Musa aracılığıyla Kutsal Yasa’yı verdi. Sonra Gerçek olan İsa 
Mesih’i gönderdi. Yasa da bir buyruktur. Buna itaat ederse doğru sayar ama itaat 
etmeyince günah olur. Buyruk bu şekilde doğruluğun bir kıstasıdır. Bir kural 
oluyor. İnsan Kutsal Yasa aracılığıyla Tanrı’dan öğrenerek O’nunla görüşerek 
O’na hizmet edebildi. İnsan Tanrı’yla görüşmek için buyruğu öğrenerek itaat 
etmeliydi.  

 Buyruk vicdana benzer. Dünyada birçok vicdan vardır. Bölgelere göre 

kültürlere göre değişir. Amerika’da mesela alçak bir kişi yüksek bir kişinin 
önünde ayak ayak üstüne atarak oturursa da problem yok. Ama Kore’de öyle 
değildir. Ben İngiltere’deki bir üniversitede okurken bir amerikalı öğrenci okul 
başkanının adını çağırdığını görerek çok şaştım. Ama o öğrencinin bakış 
açısında “Ben seni seviyorum. Samimi olmak isterim” diye mesaj göndermiş 
olur. İyi bir harekettir. Genelde Asya ülkelerinde böyle hareket terbiyesiz 
görünür. Böylece bölgelere göre kültürlere göre ahlak değişir. Vicdanın ölçüdü 
de değişir. Bu ahlak ve vicdan önemlidir. Buna göre yaşamayınca bulunduğu 

toplumdan reddedilebilir. Bir toplumdan kovulmak demek mahvolmak demektir. 

Teolojik olarak biz buna genel vicdan diyoruz.  

 Ama bu vicdanla kimse Tanrı’ya yaklaşamaz. O’nun ilgisini çekemez. 
Dolaysıyla Tanrı Musa aracılığıyla Kutsal Yasa’yı vererek Tanrı’yla 
görüşebilmelerini sağladı. Biz buna iman vicdanı diyoruz. Musa aracılığıyla 
verilmiş olan iman vicdan olmadan kimse Tanrı’ya yaklaşamaz.  

 Ama Tanrı yeni buyruğu verdi. Çünkü Kutsal Yasa’nın zayıf noktası vardı. 
Kutsal Yasa’nın temeli On Buyruk’tur. Birinci buyruktan dördüncü buyruğa 
kadar Tanrı’yla ilgili vicdan buyruğudur, beşinci buyruktan onuncu buyruğa 
kadar insanlarla ilgili vicdan buyruğudur.  

 O zaman Kutsal Yasa’nın zayıf noktası nedir? Günahı bağışlayamaz. Kutsal 
Yasa insanın günah işlemesini önleyebilir ama Adem’in zamanından itibaren 
şimdiye kadar işlenen günahları bağışlayamaz.  

 Kutsal Yasa’nın bir başka zayıf noktası vardır. Yasa’yı yerine getirirken 
Tanrı’yı hoşnut etmek için değil lanetlenmemek için zorla Yasa’yı yerine 
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getirenler vardı. Yuhanna 5:42 ‘Ben sizi bilirim, içinizde Tanrı sevgisi yoktur’ 
diye söyledi. Yasa aslında ‘Tanrı’yı sevsin’ diye verildiğini İsa söyledi (Matta 
22:35-40). İsa insanların bildiklerine göre Yasa’yı anlatmadı, Yasa aslında ne 
olduğunu aydınlattı. ‘sev!’ diye pozitif bir buyruk olarak anlattı. Hatta nasıl 
sevmek gerektiğini öğretti(Yuhanna 14:21-15:10).  

 İsa yeni buyruğu verdiği zaman kendisi Baba Tanrı’yı severek Baba Tanrı’nın 
sevgisini aldığı gibi bizimle Baba Tanrı’nın ilişkisi de öyle olması gerektiğini 
söledi. Yeni buyruğu yerine getirenler zorla yapmaz. Tanrı’yı sevdiği için 
buyruğu yerine getirir. Tanrı’yı sevdiği için kendi canını bile verir. Biri Tanrı’yı 
severse başka tanrıya tapmayacak, putperestlik yapmayacak, Tanrı’nın adını boş 
yere ağzına almayacaktır, Şabat günleri tutacaktır. Bu neye benzer? Annebabalar 
çocuklarını terbiye ederler. Ama çocuklar büyüyünce artık kendi kendine 
annebabasına hizmet ederler.  

 Cennet derken Tanrı’yı sevenlerin girecekleri yerdir. Şeytan derken Tanrı’yı 
sevmeyen bir meleğin adıdır. İblis derken Tanrı’yı sevmesin diye Tanrı ve insan 
arasında bölücülük yapanın adıdır, cin derken Tanrı’yı sevmemiş olanların 
adıdır, kutsallar derken Tanrı’yı sevenlerdir. Tek yapmamız gereken şey nedir? 
Tanrı’yı sevmek. Tanrı’yı sevmek iman hayatıdır. Tanrı’yı sevelim. Tanrı’yı 
hoşnut edelim. Kiliseyi sevelim.  
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