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Kutsamayı ve yaşamı seçin (Yasa’nın tekrarı 30:15-20) 
    
Herkes bereket ve uzun ömürü ister. Ama maalesef Herkesin istediğine göre 

olmuyor. Kimse ölüm ve laneti istemez. Ama bunlar habersiz geldiği için 
bunlardan kaçmak kolay değildir. Bu dünyada yaşadığımız sürece kendi 
istediğimize göre olmayan şeyler çok var. Kişi dürüst ve çalışkan olsada her 
yaptığı iş başarısız olabilir. Tersine bazı insan sürekli kötülük yaptığı halde onun 
işleri başarılı olabilir.  
İnsanın hayatı, yaşam ve bereket, ölüm ve lanet, bu dört türlü fayanslarla 

döşenmiş koridoru geçiyor gibidir. Yürürken hangisini basacağını bilemez. Bu 
yeri geçerken bazı kişi kötülük yapmadığı halde felakâtlerle karşılaşıyor, bazı 
kişiyse gayretle çalışmadığı halde başarılı oluyor. Böyle insan farkında olmadan 
bereket fayansını basmış oluyor.  
Yasa’nın tekrarı 30:15-20 şöle dedi: “İşte bugün önünüze yaşamla iyiliği, 

ölümle kötülüğü koyuyorum. Bugün size Tanrınız RAB`bi sevmeyi, yollarında 
yürümeyi, buyruklarına, kurallarına, ilkelerine uymayı buyuruyorum. Öyle ki, 
yaşayasınız, çoğalasınız ve mülk edinmek için gideceğiniz ülkede Tanrınız RAB 
tarafından kutsanasınız. Eğer yoldan döner, kulak vermezseniz, ayartılır, başka 
ilahlara eğilip taparsanız, bugün size kesinlikle yok olacağınızı bildiriyorum. 
Şeria Irmağı`ndan geçip mülk edinmek için gideceğiniz ülkede uzun 
yaşamayacaksınız. Önünüze yaşamla ölümü, kutsamayla laneti koyduğuma 
bugün yeri göğü size karşı tanık gösteriyorum. Yaşamı seçin ki, siz de 
çocuklarınız da yaşayasınız. Tanrınız RAB`bi sevin, sözüne uyup O`na bağlanın. 
RAB yaşamınızdır; kendilerine vereceğine ilişkin atalarınız İbrahim`e, İshak`a, 
Yakup`a söz verdiği ülkede uzun yaşamanızı sağlayacaktır.”  
Bu söz şöyle özetlenebilir. ‘Önünüze yaşamla iyiliği, ölümle kötülüğü koydum. 

Siz Tanrı’yı sevin, yollarında yürüyün. Ve buyruklarına, kurallarına, ilkelerine 
uyun. O zaman yaşayasınız,çoğalasınız ve kutsanasınız. Ama eğer yoldan döner 
kulak vermezseniz, kesinlikle yok olacaksınız, uzun yaşamayacaksın. Yaşamı 
seçin ki, siz de çocuklarınız da yaşayasınız. Bereket ve yaşam alasınız.  
İsrail bu sözü terk etmedi, bu söze inandı, bu sözle yaşadı. Günümüzde bizim 

iyi tanıdığımız Yahudi halkı bu sözü almış tek halktır. Onlar çocuklarına henüz 
dil öğretmeden önce Tanrı’yı öğretmeye başlıyorlar. Eğitim kurumları ise 
atalarının ne kadar sıkıntı çektiğini, Tanrı onları nasıl yönlendirdiğini öğretir.  
Onlar Kutsal Ruh’u henüz almadılar, bedensel kurallar aracılığıyla Tanrı’yı 

tanıdılar, eylemleriyle bedensel yaşam ve bereketi aldılar (İbraniler 9:10). Ama 
onlar o kadar çok Tanrı’dan bereket almak istediler ve bu bereketi korumaya 
çalıştılar.  
Bir kova dolusu suyu dökerse bir yönden akmadığını zik zak çizerek aktığını 
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görebiliriz. Su bir kişilik olduğu için değil, su akçak yerlere doğru akar ama 
akmasını önleyen şeyler olunca yönünü değiştirir. Bu doğanın kuralıdır. Su akışı 
sadece böyle değildir. İsrail Mısır’dan çıkıp çölü geçtikten sonra Kenan ülkesine 
yerleşmek için yaklaşık otuz kenti ele geçirmeliydi. Onlar kentleri fethederken 
sık sık uzaktaki kentleri saldırdıktan sonra yakındaki kentleri saldırdılar. Onların 
fetih yolculuğu sanki zik zak çizerek akan suya benzedi. Eğer onlar yakındaki 
kentlere önce saldırsaydı, düşmanları bunu tahmin edebilir, çok zor duruma 
düşebilirdi.  
Aynı şekilde kutsallar için gözle görünmeyen ruhsal yol, yani Tanrı’nın 

yönlendirmekte olduğu yol vardır. Bedenle değil Ruh’la yaşayan bizim 
yaşamımız dünya insanlarının bakış açısında sanki boş boşuna uzak yoldan 
gidiyormuş gibi görünebilir. Ama tersine yakın yoldan gitmeye çalışan dünya 
insanlarının aniden zorluklarla karşılaştıklarını sık sık görüyoruz.  
Bazı insanlar sıkıntılar geldiğinde hep onu delip geçmeye çalışıyorlar. Ama bu 

şekilde her zaman otoban gibi yol açılmaz. İmanlı olsa bile bazen kendi 
planlarından vazgeçmek lazım, bazen engellerden dolayı hiç ilerleyemiyor. Ama 
mahvolmaz. Çünkü sıkıntılara rağmen Tanrı’nın Ruhu’yla yönetilir (Romalılar 
8:13-14).   
Böylece Tanrı’nın Ruhu’yla yönetilmek için mutlaka gereken şeyler vardır. 

Yani Tanrı’yı sevmek ve, Tanrı’nın buyruklarına, kurallarına, ilkelerine uyarak 
yaşamı seçmektir. İsa kendi bedenini yırtarak geçmişteki Yasa’yı tamamladı, ve 
şimdi Ruh’un Yasasını verdi. Geçmişteki israililer korkuyla Yasa’yı yerine 
getirmek zorundaydı ama biz Tanrı’nın Yasasını sevgi ve sevinçle yerine 
getiriyoruz. Zorla değil isteyerek itaat ediyoruz.  
Biz ilk kiliselerdeki imanlılar gibi Ruh’un yönetiminde olalım. İsa’nın sözünü 

yerine getirelim, İsa’yla birlikte yürüyelim. İmanımız budur, böylece biz 
Tanrı’nın sağladığı bereket ve yaşamı alabiliriz. Yasa’nın Tekrarı 30:16 “Öyle ki, 
yaşayasınız, çoğalasınız ve mülk edinmek için gideceğiniz ülkede Tanrınız RAB 
tarafından kutsanasınız” diye söyledi. İsa da bunu vurguladı. Ve sadece gökteki 
yaşam ve bereketi değil bu dünyadaki yaşam ve bereketi de vaat etti. 
(1.Timoteos 4:8) 
Kilise Kutsal Ruh’un yönetiminde olmalıdır. Bütün kilise üyeleri bir olmalı. 

Tanrı’yla kendisi arasında engeller olmamalı. Biri Tanrı’yı gerçekten seviyorsa 
Tanrı’nın işi için kendisini adayabilmesi lazım. Kilisenin başka üyeleriyle 
birlikte Tanrı’nın işlerini başarmalı. Bedenle değil Ruh’la yaşayan olmalıdır.  
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