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Rab’bin sözünü dinleyin 
(Matta 8:23-27) 
    

Tanrı dünyaya Söz gönderdi. Bazı insan ‘Tanrı sadece söz mü gönderdi?’ diye 
ihmal eder. Ama büyük Tanrı’yı en mükemmel bir şekilde gösterebilen Sözdür. 

Kutsal Kitap dünyanın yaratılış gününün var olduğu gibi son günü da 
olacağına tanıklık etmektedir. Bu dünya geçicidir. Tanrı bu dünyayı belli bir 
amaç için yarattı. Amacı gerçekleşince Söz aracılığıyla yok olacaktır (2.Petrus 
3:5-7).  

Bütün yaratık Tanrı’ya hizmet eden Tanrı’nın kullarıdır (Mezmurlar 119:91). 
O’nun aracılığıyla O’nun için yaratıldı (Koloseliler 1:16). Bütün yaratığın 
Tanrı’nın sözünü işitebilen kulağı vardır. Gelecekte ‘yok olun!’ diye buyurduğu 
zaman itaat etmeye hazır olan bütün yaratık normal günlerde de Tanrı’nın 
sözünü işitebilir. Bütün yaratık Tanrı’nın sözüne göre düzenli bir şekilde hareket 
etmektedir.  

Ama Tanrı bazı önemli anlarda o düzenlere üstün gelerek çalışır. Mısır’dan 
çıkmış olan İsrail halkı için mesela Kızıldenizi ikiye böldü ve İsa denizde 
fırtınayı dindirdi. Böylece Tanrı sözüyle doğaüstü olayları yarattı.  

Sadece doğa değil insan da Tanrı’nın sözünün egemenlik altındadır. Ama 
insanlar Tanrı’nın sözünden kuşku duyarlar ve ilgi göstermezler. Biz Tanrı’nın 
ağzından çıkmış olan sözün mutlaka gerçekleşeceğini bilmemiz lazımdır. 
Tanrı’nın sözü her şeye egemen olur. İnsan da Tanrı’nın sözüne itaat etmelidir 
(1.Korintililer 8:6).  

İsa, geçmişte İsrail’in tecrübe ettiği bütün belirtilerin kaynağı İsa kendisi 
olduğunu gösterdi. Ve birçok belirtileri gerçekleştirerek belirtilerin sadece 
geçmişteki özel bir ortamda geçerli olmadığını bugün burada da 
gerçekleşebileceğini vurguladı. Ölüler bile Tanrı’nın sözünü işitip itaat ederler. 
Hatta kişiliği olmayanlar da Tanrı’nın sözünü işitip itaat ederler. İsa fırtınayı 
azarlayarak dindirdiği zaman insanlar ‘Bu nasıl bir adam ki, rüzgar da göl de 
O’nun sözünü dinliyor?’ (Matta 8:27) diye söylediler. İsa fırtınaya buyurdu ve 
fırtına O’nun buyruğuna itaat etti. İsa sanki bir insana konuşur gibi fırtınaya 
‘Sus, sakin ol!’ dedi.  

İsa’nın gerçekleştirdiği belirtiler sadece O’nun için geçerli değil bütün iman 
edenler için geçerlidir. İsa “Size doğrusunu söyleyeyim, benim yaptığım işleri, 
bana iman eden de yapacak; hatta daha büyüklerini yapacaktır. Çünkü ben 
Baba’ya gidiyorum” (Yuhanna 14:12) diye söyledi. Bizim imanla harika işleri 
yapmaya hakkımız vardır. İman sadece düşüncede kalan bir şey değildir. 
Eylemsiz iman boştur. 

Hastalar gelince biz “Hastalık, defol git!” diye buyuruyoruz. O zaman 
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hastalıkla cinler ayrıldıklarını çok tecrübe ediyoruz. Hastalık Tanrı’nın sözüne 
itaat ederek ayrıldığı zaman o hastalığı getirmiş olan kişisel varlık da kendi 
kimliğini açığa çıkarır. Tanrı’nın sözünü işitip kovulan şey sadece hastalık 
değildir. İnsanlara sıkıntı veren en büyük şeylerden biri fakirliktir. İnsanlar 
kendisi niçin fakir olduğunu anlatmaya çalışırlar ama fakirliğin sebebi aslında 
her şeyi boyun eğdirebilen gücün olmamasıdır. Her şey Tanrı’nın Oğlu için ve 
O’nun aracılığıyla yaratıldı (Koloseliler 1:16). Burada ‘her şey’ derken ‘fakirlik’ 
de dahil oluyor.      

Ticaret yaparken başarılı da olabilir başarısız da olabilir. Su yüksek yerden 
alçak yere aktığı gibi ticaret yapanlar başarılı da olabilir başarısız da olabilir. 
Şükürler olsun ki Rab bize doğaüstü güç verdi. Önümüzde her ne kadar büyük 
engeller olsada biz Tanrı’nın sözüne dayanarak onu kaldırabiliriz.  

Tanrı sözüyle ruhumuzun günahını akladı ve sonsuz mutluluğu sağlamak için 
lütüf ve bereketi verdi. Tanrı bedenimizin ilikle eklemlerini bile birbirinden 
ayırarak iyileştirebilendir. Ameliyat ne kadar zor olsada Tanrı için sorun yoktur. 
Hatta Tanrı insanın yüreğinde ne gibi sıkıntılar, baskılar, kaygılar ve üzüntüler 
olduğunu bilir ve temizleyebilir (İbraniler 4:12).  

Tanrı’nın sözü iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Dolaysıyla ‘Tanrı acaba 
benim durumumu anlar mı?’ diye kuşku duymamalıdır. Biz Tanrı’nın önünde 
kendimizi açığa çıkarmalıyız (Mezmurlar 24:7). 

İman güç aracılığıyla açığa çıkar. Güç kendimizin değil yaratıcınındır. Rab 
imanı kıt olanlardan dolayı hayal kırıklığına uğradı ve bazen “Neden kuşku 
duydun?” diye onları azarladı. İsa’nın et ve kanını yiyip içmiş olansa kendisinde 
sonsuz yaşam olduğuna inanacaktır. Sonsuz yaşam almakla dünyada yaşarken 
karşıladığımız ufak sorunları çözmek bu ikisinden hangisi daha çok zordur? 
Herkes sonsuz yaşam almak daha zor olduğunu söyleyecektir. O zaman sonsuz 
yaşam aldığına inanarak neden bu dünyadaki engelleri Tanrı’nın sözüyle 
kaldırabileceğine inanamıyor? Dünyanın düşüncelerine kapıldığı içindir. O 
zaman günahtan bağışlanmakla hastalıktan iyileşmek bu ikisinden hangisi daha 
çok zordur? Herkes günahtan bağışlanmak olduğunu söyleyecektir. O zaman o 
kadar zor bir şeye inanan biri niçin Tanrı sözüyle hastaları iyileştirebileceğine 
inanamıyor? Çünkü iman etmeyen dünya alışkanlığına kapıldığı içindir.  

Kutsallar Tanrı’ya hizmet edenler olarak asla güçsüz değildir. Herkesten 
üsütn olan her şeyi kendisine bağımlı kılan İsa kilisenin başıdır. ‘Biz O’nun 
üyeleri olduk’ demek ‘biz de O’nunla birlikte her şeyin üzerinde hüküm 
sürebiliriz’ demektir. İmanı kıt olan kuşaklar devam edince belirtileri görmek 
gitgide zor olacaktır. O zaman biz kilisemizin Elçilerin işleri kitabındaki ilk 
kiliseler gibi olmasını sağlamamız lazım. İmanla zafer kazanan kilise yapmak 
için hepimiz gayret etmeliyiz. Kilisenin bütün üyelerinin imanın gücüne 
inanmalarını sağlamamız lazımdır. Bunun için iman dilleriyle birbirine teşvik 
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etmelidir. Bütün kilise bir olup dünyayı yenerek belirtilerini bol bol tecrübe 
etmelidir.     
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