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Tanrı’nın adı kutsal kılınsın (Malaki 1:6-14)) 

    

Tanrı gerçektir. İmanımız ne soyuttur nede subjektiftir. Tanrı kendisini bize 
gösterdiği için inanıyoruz. Tanrı ne gözle görülür nede kulakla duyulur. Ama biz 

O’nun gönderdiği ‘İsa Mesih’e inandığımız için Tanrı’yı tanıyoruz. Tanrı diri 
olduğunu iyice biliyoruz.  

Putperestlerle gizemciler kendilerin tanımadıkları şeylere dayanıyorlar. Ama 

bizim iman ettiğimiz İsa Mesih, tarihi bir varlık olduğu için kimse O’nun 
varlığını inkâr edemez. Bir de İsa’nın hayatı peygamberlerin sözlerini gerine 
getirdi. İsa Mesih habersiz gelmedi. O sonsuzluktan beri Tanrı’yla birlikteydi ve 
yaklaşık iki bin yıl önce dünyaya geldi ve çarmıhta öldü, ve dirilip göğe 
alındıktan sonra şimdiye kadar Kutsal Ruh aracılığıyla çalışmaktadır. O’nun 
tekrar geleceği zaman evren sona erecektir, ve O bütün kutsalları göğe alacaktır. 
Tanrı İsa Mesih’le ilgili imanımızı doğru saydı ve mühürledi. İçimizdeki 

İsa’nın kanı bizim aklandığımızı kanıtlar. Eski antlaşma çağında bedenin 

aklanması için hayvanın kanı döküldüğü gibi ruhumuz Mesih’in kanıyla aklandı 
(İbraniler 9:13).  

Tanrı aklanmış olanlara Kutsal Ruh’u gönderdi. Kutsal Ruh içimize İsa’nın 
adıyla geldi (Yuhanna 14:26). İsa’nın adı Tanrı’nın adıdır. İman nedir? Tanrı’nın 
adına inanmaktır. Alçakgönüllülük nedir? Tanrı’nın adına diz çökmektir 
(Filipililer 2:10-11). Gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi İsa’nın adına 
diz çökmeden Tanrı’nın önüne çıkamaz, Tanrı’yı yüceltemez.  

İnsanlar İsa adını ihmal ediyorlar ama bunun ne kadar büyük günah olduğunu 
bilmezler. On Emirinden ikinci emir, yani ‘Putlara tapmayacaksın’ denen emiri 
çiğnerse bu günah çocuklarını üçüncü, dördüncü kuşakları etkileyecek. Ama 

Tanrı’nın adını boş yere ağzına almakla ilgili günah sonsuza kadar kaybolmaz 

(Mısır’dan Çıkış 20:4-7). Günahlardan en büyük günah Tanrı’nın adını ihmal 
etmektir.  

İsa “Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım” (Yuhanna 14:14) diye 
söyledi. İnsanlar bu sözü yanlış anladıkları için sadece duanın en sonunda “İsa 
Mesih’in adıyla dua ediyorum” derse Tanrı kabul edeceğini düşünüyorlar. 
‘İsa’nın adıyla dileyin’ demek ‘İsa’nın adının önünde diz çökerek dileyin’ 
demektir. Günahkârlar olsun, hastalar olsun, bereket isteyenler olsun, hepsi 

İsa’nın adının önünde diz çökmelidir (Filipililer 2:6-11).  

Mesih inanlıları kilisede ibadet yaparken İsa adını çağırarak O’nun adını 
yüceltiyorlar. Ama aslında önemli olan şu ki biz gerçekten hayatımızda İsa 
adına diz çöküyor muyuz? Tanrı artık bizi doğru sayıyor. Dolaysıyla artık biz 
İsa’nın adının önünde diz çökerek Tanrı’yla barışmamız lazım (Romalılar 5:1). 
İsa’nın adını onurlandıranı Tanrı sevecektir ve, İsa da onu severek ona kendisini 
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gösterecektir (Yuhanna 14:21).  

Tanrı İsrail halkını çöle çağırdığı zaman Filavun’a ‘Halkıma bak! Onlar çölde 
bana hizmet edecekler. Bana bayram yapacaklar’ diye söyledi.  

Tanrı’ya şükretmek için belli bir zaman yoktur. Hayatımızda her durumda 
şükredebiliriz. Tanrı’ya hizmet etmek isteyenler son derece ümitsiz bir durumda 
da şükredebilir. Mutlu anlarda olsun zor durumlarda olsun şükretmeyi unutmaz. 
Böylece Rab’be şükretmek için belli bir zaman yoktur ama bayram yapmak için 

öyle değildir. Şükran bayramı çöle çıkmış olan İsraililerden günümüzdeki Mesih 
inanlılarına kadar Tanrı’ya tapınan herkesin yapması gereken bayramdır, ve bu 
fırsat yılda bir kez oluyor.  

Şükran bayramının anlamı nedir? Yani hem Tanrı’nın verdiği şeyler için hemde 
Tanrı’nın vereceği şeyler için şükretmektir. Biz yaşadığımız sürece birçok 
sıkıntılar ve tehlikelerle karşılaşıyoruz ama açlıktan yada soğukluktan ölmeden 
aileyi oluşturarak yaşıyoruz. Bu ne kadar şükredicidir? 

Tanrı kutsayan Tanrı’dır (Yasa’nın tekrarı 28:1-5). Hananya ve Safira Tanrı’ya 
sunu yaparak kuşku duydu (Elçilerin işleri 5:1-11). Biz Tanrı’dan kuşku 
duymamalıyız, İsa’nın adına diz çökmeliyiz. Tanrı ölülere yaşam veren, var 

olmayanı buyruğuyla var eden Tanrı’dır (Romalılar 4:17). Biz O’nun vaadine 
inanmalıyız. O’nun adına inanmalıyız. O’nun adı hor görülmemelidir.  

Malaki 1:6 şöyle dedi: “Her Şeye Egemen RAB, adını küçümseyen siz 
kâhinlere, ‘Oğul babasına, kul efendisine saygı gösterir, Eğer ben babaysam, 

hani bana saygınız? Eğer efendiysem, hani benden korkunuz?’ Oysa siz, ‘Adını 
nasıl küçümsedik?’ diye soruyorsunuz.” İsrail on iki oymaklar arasında sadece 
Levi oymağı kâhin olabilir. Onlardan da sadece sadık olanlar kâhin oldu. Bu 
gelecekte bütün insanlık arasında Mesih’te olanlar Tanrı’ya hizmet edeceklerini 

gösteren önbelirtiydi. Şimdi artık Levi oymağı değil Mesih’te olan herkes 
Tanrı’ya hizmet eden kâhindir.  

Malaki 1:8-9 şöyle dedi: “Kör hayvan kurban etmek kötü değil mi? Topal ya 

da hasta hayvan kurban etmek kötü değil mi? Böyle bir hayvanı kendi valine 
sun bakalım! Senden hoşnut kalır mı, ya da seni kabul eder mi? Böyle diyor Her 

Şeye Egemen RAB. Şimdi bize lütfetmesi için Tanrı’ya yalvarın. Siz böyle 
sunular sunarken hiç sizi kabul eder mi? Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.” 

İsa’nın adına inanıp O’nun önünde alçakgönüllü olmak lazım. Sadece kendisi 

değil soyunun da sonsuz yaşama kavuşması için İsa’nın adının önünde 
alçakgönüllü olmasını öğretmek lazım. Tanrı’nın adına hizmet ederken 
sinirlenerek yada zorla yapmamak lazımdır. Bizi kurtarmak için kanını dökmüş 
olan Rab gibi biz de kanını akıtacak kadar günahla savaşmamız lazımdır 
(İbraniler 12:4).  

Mükemmel bir imanlı olmalıyız. Rab tekrar geleceği gün birinci dirilişe 
katılarak Kral’ın kâhinleri olarak taç almalıyız ve Rab ile birlikte krallık edenler 
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olmalıyız. Melekler tarafından yargılanan olmamalıyız, melekleri yargılayan 
olmalıyız (1.Korintililer 6:3). Ninova halkı tarafından yargılanan olmamalıyız, 
tövbe etmeyenleri yargılayan olmalıyız (Luka 11:32). Tanrı’nın adını önünde diz 
çökenler sadece o yetkiye sahip olacaklar.  
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