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İyi ve güvenilir köle (Matta 25:14-30)  

    

Tanrı yaşayan efendidir. Yaşayan Tanrı kendi işini yapıyor. İmanlı hayatı 
Tanrı’nın işini başarmak için O’nun işine katılmak O’nunla çalışmaktır. 
Günümüzde birçok Mesih inanlısı dünyadaki yaşamında başarılı olmak için 
imanlı hayatını sürdürmektedir. Bu doğru değildir. Tanrı bu dünyadaki başarı 
için İsa Mesih’i göndermedi, bizim Tanrı adamı olarak Tanrı’nın işi yapmamızı 
sağladı.  

Tanrı çeşitli şekilde insanı kullanıyor. Kimi erken ölerek kullanılıyor, kimi 

uzun yaşayarak kullanılıyor, kimi zengin olup kullanılıyor, kimi ise dayanma 

gücüyle imanın gücünü gösteriyor, kimi bol bilgiye sahip olup kullanılıyor, kimi 

bilgelikle Rab’bin işini yapıyor, kimi kadın olarak kimi ise erkek olarak 
kullanılıyor.  

Petrus çarmıha gerildiği zaman Rab ile aynı şekilde ölemeyeceğini söyleyerek 
baş aşaı çarmıha gerilerek öldü. İsa da onun Tanrı’yı ne tür bir ölümle 
yücelteceğini belirtti. Bu söz işitince Petrus Yuhanna’yı işaret ederek “Ya Rab, 
ya bu ne olacak?” diye sordu. İsa, “Ben gelinceye dek onun yaşamasını 
istiyorsam, bundan sana ne? Sen ardımdan gel!” dedi. 

Yakup yirmi küsür yaşında şehit oldu. O İsa’nın öğrencileri arasında ilk olarak 
şehit oldu. Ama Yuhanna doksan yaşına kadar yaşayarak Tanrı’nın vahyini yazdı. 
Öğrencilerden bazılar çarmıhta öldüler, bazılar ise yakılarak öldüler. Böylece 
İsa’nın öğrencileri farklı zamanda farklı şekilde öldüler ama, onların ortak 
noktası vardır. Yani Tanrı tarafından kullanılmak. Tanrı sadece ‘herkes kendi 

istediklerini başarabilsin’ diye İsa Mesih’i göndermedi. Tanrı bizi kendi işine 
çağırıyor.  

Bir ağacın kökü da var, gövdesi de var, dalları da vardır. Dal sert rüzgârdan 
dolayı kopabilir. Ama meyve dallarda olur. Dal için gereken özsuyu kökünden 

alır. Ve özsuyu dallara ileten ise gövdedir. Kilise bir ağaca benzer. kök gibi 
insan da lazm, gövde gibi insan da lazım, dallar gibi insan da lazımdır. Biri 

imanlıysa kilisede kendi görevi ne olduğunu iyice anlayarak bunu yerine 
getirmek lazımdır.  

Biz Mesih’le birlikte Tanrı’nın mirasçısıyız. Gelecekte Mesih’le birlikte 
yüceltileceğiz. Dolaysıyla bu dünyada yaşadığımız sürece Mesih’le birlikte 
sıkıntı çekmek garip bir şey değildir (Romalılar 8:15-17). Bu dünyadaki 

sıkıntılar sonsuz değildir. Biz ruhumuzun ne kadar değerli olduğunu keşfetmiş 
olanlarız. Bu dünyada Mesih’le birlikte çektiğimiz sıkıntılar geçicidir ama gökte 

Mesih’le birlikte alacağımız yücelik sonsuzdur.  

Can ve ruh hakkında bilenler ölümden korkmaz. Çünkü şuna inanıyorlar: 
‘Beden ölsede can ve ruh cennet bahçesinde olacak ve Rab tekrar geldiği zaman 
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dirilecek ve Rab ile görüşecektir. Sonra Mesih’le birlikte egemenlik sürecektir.’ 
Bizim buna inanabilmemiz için Rab bize Kutsal Ruh ve güç verir. Duamıza 
cevap verir.  

Kölelerine malını emanet ederek yolculuğa çıkan bir adam hakkında İsa 
söyledi. Adam, her birinin yeteneğine göre, birine beş, birine iki, birine de bir 

talant vererek yola çıktı. Beş talant alan ve iki talant alan iki kat talant daha 
kazandı. Bir talant alan ise gidip toprağı kazdı ve efendisinin parasını sakladı. 
Adam tekrar geldiğinde iki kat talant daha kazanmış olan iki köleye ‘Aferin, iyi 
ve güvenilir köle! Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin, ben de seni 

büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl!’ diye takdir etti 
ama, bir talant alıp hiçbir şey yapmamış olan köleye ‘Kötü ve tembel köle!’ diye 
azarladı (Matta 25:14-30).  

Kilise kendimizi adayarak imanımızı gösterebildiğimiz en harika bir fırsattır. 
Ama birçok insan ‘Tanrı’yı seviyorum’ diyerek kilise hayatıyla ilgili tembellik 
yapar. Dua ve ibadetle ilgili olsun görevini yapmakla ilgili olsun temebellik 

yapar. Meşgulum diye bahane yapar. Bu dünyada meşgul olmak bu dünyada 
faydalı olabilir ama Tanrı’nın egemenliğiyle hiç alakasızdır. Biz Tanrı’nın 
egemenliğiyle ilgili tembel olmamak lazım.  

Her sabah dua etmek eğer zorsa belki haftada bir kere dua edebilir. Bu da zorsa 

Rab’bin gününde kiliseye erken gelip dua edebilir. Gayretle dua eden kişi ve 
dua etmeyen kişinin farkı çok büyüktür. Biz dua ederek Tanrı’dan güç alıyoruz. 
Tanrı’dan güç istemekle kendisine yardım eden melek istemekle aynıdır. Büyük 
işleri yapmak isterse her ne kadar yorgun olsa da dua konusunda tembel 
olmamak lazımdır.  

Tanrı’nın egemenliğine yararsız kişi olmamak lazım. Yargı gününde pişmanlık 
duyarsada hiçbir şey yapamaz. İsa akılsız beş kızla ilgili benzetmeyi anlatmıştır. 
Akılsız olan beş kız tembeldi. Onlar yağ almadılar, sonra yağ almaya giderken 

kapı kapandı, ve tekrar açılmadı(Matta 25:1-13). Bizim yaptığımız iş Tanrı’nın 
egemenliği için yararsız iş olmamak lazım. Ailemiz Tanrı’nın egemenliği için 
yararsız olmamak lazım.  

Yargı gününde Rab’bin önünde durduğumuz zaman meyvesiz kuru dallar 
olmamak lazım. Görevini yapmadan temebellik yaparsa canlara ilgi 

göstermezse ‘kötü ve tembel köle!’ diye azarlanacaktır. Kilisede kendisini 
adayarak gayretle çalışmak sadece pastörlar için değildir, kutsallar kendi ruhu 

içindir. Tanrı’ya sevgi gösterebileceğiniz fırsat ne zaman biteceğini bilmezsiniz. 
Şimdi artık geçmişteki tembellikten tövbe ederek Tanrı’nın egemenliği için 
gayret edelim.  
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