Gelin görün
(Yuhanna 1:35-39)
Tanrı her yerde var. Ama Tanrı’nın Oğlu İsa bu dünyaya geldi ve Nasıra
Kendti’nde yaşadı, ve ölüp dirildi ve şu an Tanrı’nın sağındadır. ‘Doğruluk
konusunda, çünkü Baba`ya gidiyorum, artık beni görmeyeceksiniz’ (Yuhanna
16:10) dedi. Kutsal Ruh ise iman edenlerin içinde diri su ırmakları gibi
akmaktadır. ‘Dünya O’nu görmeyecektir’ dedi. Ama ‘O içinizdedir’ dedi. Yani
Kutsal Ruh da aynı anda her yerde var olan değildir. Kiliseye gelen olsada dini
adamın içinde Kutsal Ruh yoktur. Ama Baba Tanrı her yerde var olandır.
Biri “Tanrı cehennemde mi var?” diye sorabilir. Cehennem ateşi Tanrı’nın
kudretidir. Tanrı’nın gücü yetmediği yer yoktur. Ama insanlar Tanrı’yı
bulamıyorlar. Yolu bulamıyorlar. Tanrı’yla görüşmek isterse de kapı nerede
olduğunu bilmezler. Tanrı’yla görüşmek için nereden gireceğini bilmiyorlar.
Kutal Kitap ‘dar kapıdan girin!’ dedi. Mutlaka bu kapıdan girmesi lazım ki Baba
Tanrı’yla görüşebilir. Zulümler, ayartmalar ve sıkıntılar ne kadar çok olsada
yenmelidir. Biz dar kapıdan girdiğimiz zaman çok engeller vardır. O kapıdan
girmek zor olduğu için oradan girenler azdır. Ama biz o kapıdan girmeliyiz.
Bütün sıkıntılara üstün gelerek girmeliyiz.
Ben gücün genelliğini vurguluyorum. Dolaysıyla bizim kilise üyelerimiz
hastaları iyileştiriyorlar, cin kovuyorlar. İlk zamanlarda ‘ilginç’ diye düşündüler,
sevindiler ama Rab’bin isteğine göre yaşarken karşılaşılan sıkıntılara karşı
direnemeyenlerde vardı. Tanrı’nın isteğine göre iman yaşantısını sürdürmek zor.
Bu yüzden Rab’bin duasında ‘Ayartılmamıza izin verme! Kötü olandan bizi
kurtar!’ dedi.
Yakup 4:4 ‘Dünyayla dost olmak isteyen, kendini Tanrı`ya düşman eder’ dedi.
İnsanlara zarar veren dünya ortamları vardır. Şimdi artık cep telefonu olmadan
yaşayamacağına kadar insanların yaşantısında makinenin gücü çok büyüktür.
İnsanlar ruhsal fonksiyonu kaybetmektedir. Telefon aracılığıyla kandırılanlar
ayartılanlar da çoktur. ‘Voice fishing’ diyoruz. Telefon aracılığıyla çalınan para
çoktur. Para yoksa kullanmamak gerekir ama borç alarak kullanıyorlar. İnsan ve
makine sanki birleşti. Makinede ruh yoktur.
Tanrı her yerde vardır. Her şeye gücü yeten kadir Tanrı’dır. Bize ruhsal duyu
ve bilgelik verir. Bizim henüz bilmediğimiz şeylerden bizi korur ve bizi
yönlendirir. Ruhsal duyu olmayanlar kadir Tanrı’yla alakalı değildir. Zaman
gittikçe imanlılar azalamaktadır. Günümüzde cep telefonu sanki insanlara Tanrı
gibidir. Geçmişte bir felsefeci bir peygamberlik yaptı. Dediki insanlar bir gün
hepsi reklam denen puta tapınacaklar. İnsanların ruhsal duyusu olmadığı için
dayanacakları yer de yoktur.
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Biz Tanrı’ya dayanmalıyız. Kendi canımız için... İman yaşantısı zor. Kutsal
Kitap ‘bu yolu bulanlar azdır’ dedi. Çünkü birçok insanlar o yoldan yürümeyi
istemezler. Ama o yoldan yürümeliyiz. Bugün dünyadan ayrılınca canınız
nerede olacaktır? Et ve kan Tanrı`nın Egemenliği`ni miras alamaz. Tanrı Mesih
aracılığıyla bize Tanrı’nın doğruluğunu verdi. Bir kere yemek yemeyince çok
zor olur. Ama ondan daha acil olan önce Tanrı’nın egemenliğinin Tanrı’nın
doğruluğunun ardından gitmektir. O zaman canımız yaşayabilir. Canımızı
sevelim.
Vaftizci Yahya İsa’yla ilgili çok vahiy aldı. Bu yüzden oradan geçen İsa’ya
bakarak “ İşte Tanrı Kuzusu!” dedi. Onun söylediklerini duyan iki öğrenci
İsa`nın ardından gitti ve sordu. “Rabbî, nerede oturuyorsun?” İsa, “Gelin, görün”
dedi.
Kilisemizin İncil çalışma programı olan ‘Tanrı’nın isteği’ni öğrenirse üç ruhsal
varlık hakkında çok iyi öğrenebilir. Tanrı (Baba, Oğul, Kutsal Ruh), melek (İblis,
ayartan ruh, melekler), insan(İnsan, cin) hakkında iyice anlayabilir. Araba
sürenler kurallara göre araba sürdüğü gibi, üç ruhsal varlık hakkında biliyorsa
canını nasıl koruması gerektiğini anlayabilir.
Kutsal Ruh iman edenler içinde Tanrı’yı tanımalarını sağlar. Ve İsa’nın
yaptıklarını ve antlaşmalarını bilmelerini sağlar. Bu yüzden Yuhanna 14:20’de
“O gün anlayacaksınız ki, ben Babam`dayım, siz bendesiniz, ben de sizdeyim”
dedi. Ama insanlar Tanrı’ya mesafe koymak ister. Dünya insanlar da konsantre
olurlar. Ders çalışırken de konsantre olmalıdır. Konsantre olmadan hiçbir şey
başarılı olmaz. Vaaz işittiği zaman bir dini adam gibi işitmemelidir. Bu yüzden
insanlar vaaz işittikleri halde hiç değişmiyorlar. Ama Kutsal Ruh’la dolu olanlar
bir kere işiterek de değişirler.
Ben toplantı yaparken Kutsal Ruh’un gelişi ve İsa’nın kanıyla ilgili ilahiler çok
söyledim. Ondan sonra dua edip vaaz verdim.Vaaz sırasında da yine ilahi ve
dualar vardı. Bu yüzden insanlar konsantre oldular. Biz acaba gerçekten iman
yaşantımıza odaklı mıyız? Öyle değilse zamanı boşuna harcayabilir. Efesliler
5:16 “Fırsatı değerlendirin. Çünkü yaşadığımız günler kötüdür” dedi.
İman yaşantımızı poztif bir şekilde sürdürelim. Ruh’un çalışmasını sağlayalım.
Tanrı Oğlu’nu gönderdi ve kanını dökerek öldürülmesine izin verdi. Biz
Tanrı’nın kanını tatmış kişileriz. O göğe alındı ve Kutsal Ruh’u gönderiyor.
Gerçekten ailenizde Kutsal Ruh çalışıyor mu? Karı koca eğer Kutsal Ruh’la
iletişim kurarsa ne kadar mutlu olacaktır? Ama insanlar “Niçin geç geldin?”
diye duygusal olarak davranıyorlar. Kutsal Ruh’la yapmıyorlar. Çocukları da
dikkatsizce azarladığı için iyi bir çocuk olarak büyümüyorlar.
İnsanlar bana danışmak için geldikleri zaman nasıl yardım edeceğimi
bilmiyorum. Bu yüzden Kutsal Ruh’a dayanıyorum. Karşıdaki kişinin sözünü
işitirken de “Rab, bana bilgelik ver” diye dua ediyorum. Ticaret yaparken de
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Kutsal Ruh’la yapmalıdır. Kilisenin büyümesi için de Kutsal Ruh’un desteği
gerekir. Dünya insanlar O’nu reddettiler. Ama biz Tanrı’nın Oğlu’nun kanını
içtik, etini yedik, O’nun gönderdiği Kutsal Ruh’u aldık. Dolaysıyla biz Kutsal
Ruh’la yaşamamız gerekir. Canımız Kutsal Ruh’la nefes almak gerekir. Kutsal
Ruh eski Yunanca olarak ‘Pünüma Hagion’ oluyor. ‘Pünüma’ derken nefes
anlamına gelir. Canımız Kutsal Ruh’la nefes alması gerekir.
İsa “Gelin görün!” dedi. Biz O’nun içinde olmalıyız ve öğrencileri gibi “gelin
görün” diye müjdelememiz lazımdır. Yakup 4:7’de “Tanrı`ya bağımlı olun.
İblis`e karşı direnin, sizden kaçacaktır” dedi. Tanrı’ya yaklaşalım. Kimse zarar
görmeyecektir. Bilgisiz insanlar da Tanrı’ya yaklaşırsa bilgili olabilir. Çünkü
Tanrı’ya yaklaşmak bilginin temelidir. Dünya insanlar ruhsal olarak bilgisizdir.
Tanrı’ya daha çok yaklaşın. Boş şeyler için zaman harcamayın. Kutsal Ruh’la
iletişim kurmaya çalışın. Başka ulusları müjdelerken de sadece para göndererek
olmaz. Kutsal Ruh’la yapmalıdır. Bir deli gibi olmalıdır. Pavlus ne dedi?
2.Korintililer 5:13’te “Eğer kendimizde değilsek, bu Tanrı içindir. Aklımız
başımızdaysa, bu sizin içindir” diye söyledi. Pavlus gibi İsa’nın derin derin
içine girmeliyiz. Değişmeliyiz.
İsa “Gelin görün!” der. Bu sadece gözle görmek anlamına gelmez. İbranicesi
tecrübe etmek anlamını taşıyor. ‘Gelin görün’ demek ‘gelip tecrübe edin’
demektir. İsa’yı tecrübe edelim. Kutsal Ruh’u tecrübe edelim. Her işte Kutsal
Ruh’la iletişim kurun! Canım, Kutsal Ruh’la iletişim kuralım!
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