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Tanrı’nın egemenliğini zorlu kişiler ele geçirir  

(Matta 11: 2-19)    
 

Tanrı kendi planını mutlaka gerçekleştirir. Bu yüzden Yasa ve peygamberleri 
gönderdi. Tanrı’nın isteği insanların Tanrı ve Tanrı’nın egemenlğini 
tanımalarıdır.Yani Tanrı halkını toplamak ister.  
İsrail halkı Tanrı’nın halkıdır (Yeremya 26:12, Hezekiel 37:27). Onlar 

Tanrı’nın sözüyle eğitildiler. Kore yasasını koreliler yerine getirirler. Aynı 
şekilde Kutsal Yasa’yı yerine getiren Tanrı’nın halkıdır. İsrail Kutsal Yasa’yla 
eğitilmiş olan Tanrı’nın halkıdır. İsraililer Kutsal Yasa’yı yerine getirmeliydi. 
Yoksa lanet alırdı. Hastalık, felaket, ölüm gibi atalarının aldıkları ceza üçüncü 
yada dördüncü kuşaklarına kadar devam eti. Yasa’yı çiğneyince hemen 
yargılanıp taşlanarak ölmüş olanlar da vardı. Bu yüzden halk Yasa’dan korktu. 
Yasa’yı mutlaka yerine getirmeliydi. 
Yasa ve peygamberler sanki bozuk paranın iki tarafına benzer. Tanrı’nın 

yasasını çiğnerse yüreği felç olur. Sonra ihmal eder. Bu yüzden Tanrı 
peygamberleri göndererek insanları uyardı, teşvik etti. Bu şekilde Tanrı 
İsrailileri kendi halkı yaptı, çölde eğitti, peygamberleri göndererek Tanrı’nın 
sözünü duyurdu.  
 Ama Yasa ve peygamberlerin görevi sadece vaftizci Yahya’ya kadardı. 

Yahya’dan sonra her şey çok değişti. Yahya’dan sonra artık peygamber de 
yoktur. Eski antlaşma Çağı’nda Yasa’yı çiğnerse hemen lanetlendi ama Yeni 
antlaşma Çağı’nda öyle değildir. kimse karışmaz. İsa kapıyı açarsak ancak 
gireceğini söyledi (Vahiy 3:20).     
Matta 11:3’te Yahya ‘Gelecek Olan sen misin, yoksa başkasını mı bekleyelim?’ 

diye sorduğunda İsa şöyle dedi: “Gidin, işitip gördüklerinizi Yahya`ya bildirin. 
Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzamlılar temiz kılınıyor, 
sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve Müjde yoksullara duyuruluyor. Benden ötürü 
sendeleyip düşmeyene ne mutlu!” Bu Malaki4:2’nin kendisiyle ilgili ayet 
olduğunu söylemiş oluyor. İsa Matta 11:6-10’da şöyle diyor: “Benden ötürü 
sendeleyip düşmeyene ne mutlu! Yahya`nın öğrencileri ayrılırken İsa halka 
Yahya`dan söz etmeye başladı. ‘Çöle ne görmeye gittiniz?’ dedi. ‘Rüzgarda 
sallanan bir kamış mı? Söyleyin, ne görmeye gittiniz? Pahalı giysiler giymiş bir 
adam mı? Oysa pahalı giysi giyenler, kral saraylarında bulunur. Öyleyse ne 
görmeye gittiniz? Bir peygamber mi? Evet! Size şunu söyleyeyim, gördüğünüz 
kişi peygamberden de üstündür. `İşte, habercimi senin önünden gönderiyorum; 
O önden gidip senin yolunu hazırlayacak` diye yazılmış olan sözler onunla 
ilgilidir.” Bu da Malaki 3:1-2’den alındı. İsa peygamberlik sözlerine göre 
gelendir.  
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Malaki 4:4’te “Kulum Musa`nın yasasını, bütün İsrail`e iletmesi için Horev 
Dağı`nda ona verdiğim kuralları, ilkeleri anımsayın” dedi. Yasa geçersiz 
kılınmadı. İsa onu tamamlamaya geldiğini söyledi. Hatta Malaki 4:5 Rab’bin 
büyük ve korkunç gününden bahsetmektedir. Elçilerin işleri 2:19-21’de şöyle 
dedi: “Yukarıda, gökyüzünde harikalar yaratacağım. Aşağıda, yeryüzünde 
belirtiler, Kan, ateş ve duman bulutları görülecek. Rab`bin büyük ve görkemli 
günü gelmeden önce Güneş kararacak, Ay kan rengine dönecek. O zaman 
Rab`be yakaran herkes kurtulacak.`” Ne dedi? Rab’bin adını çağıranlar 
kurtulacak diyor. Yani Tanrı sadece İsrail halkını değil bütün dünyayı kurtarmak 
istiyor. İsa aracılığıyla yeryüzündeki bütün uluslar kutsandı (Yaratılış 22:18). İsa 
başkâhinimizdir (İbraniler 8:1-13). Dediki, “Çünkü suçlarını bağışlayacağım, 
Günahlarını artık anmayacağım.” Hamdolsun! Yasa, İsa gelene dek yürürlükte 
kalandır (Galatyalılar 3:19).  
 
Lanet yağdırılmadan önce lanetin duvarını geçmeliyiz. Dünya mahvolmadan 

önce kurtulmalıyız. Bugünkü ayette ne dedi? Vaftizci Yahya`nın ortaya çıktığı 
günden bu yana Göklerin Egemenliği zorlanıyor, zorlu kişiler onu ele geçirmeye 
çalışıyor (Matta 11:12). Yani Göklerin Egemenliğini isteyenler zorlu olacaklar. 
Oraya doğru ilerleyecekler. İsa Göklerin Egemenliğine giden yolu açtı. Kendisi 
tapınağın perdesi olup yırtıldı. Şimdi artık Göklerin Egemenliğini isteyenler onu 
ele geçirmelidir. Bütün gayretle oraya doğru ilerlemelidir. Böylece istemek 
imandır. İstemek demek sevmektir. Güveyi bekleyen gelin ne kadar istiyerek 
bekler değil mi? Kutsal Kitap’ta buna benzeyen çok hikâyeler vardır. kaybolmuş 
çocuğu özleyen baba hikâyesi de var mesela. İbrahim de Tanrı’yı sevdiği için 
O’nun sözüne itaat etti. Birde çiftçi yağmuru ne kadar çok bekler? İsa göğe 
alınırken de öğrencilerine Kutsal Ruh’u isteyerek bekleyin dedi. Böylece 
isteyerek beklemek imandır. İstek yoksa iman hayatını sürdüremez. Biz Tanrı’yı 
istememiz lazım. Göklerin Egemenliğini istememiz lazımdır. Tanrı bunu ister. 
Tanrı da bizleri istediği için bizi bağışlayarak kendisini feda etti. İbraniler 12:2-
3’te şöyle dedi: “Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa`ya dikelim. 
O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı 
ve Tanrı`nın tahtının sağında oturdu. Yorulup cesaretinizi yitirmemek için, 
günahkârların bunca karşı koymasına katlanmış Olan`ı düşünün.” 
Böyle istekli olanlar günah işlememeye çalışacaklar. Günahın sefasını sürmek 

istemeyecektir. İstekli olmayanlar çok şikâyetliler. Tanrı bizim istekli olmamızı 
ister. Artık peygamber yok ama Kutsal Ruh içimizde yaşıyor. Kiliseyi sevelim. 
1.Yuhanna 3:18’de ‘sözle ve dille değil, eylemle ve içtenlikle sevelim’ dedi. 
Benliğe karşı olup alçakgönüllü bir şekilde en küçük işte güvenilir olalım. 
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