
Tanrı’nın antlaşması (İbraniler 8:1-13) 

 

 

 
 Yaşadığımız dünyada birçok sözleşme vardır. İnsan doğuştan birçok sözleşmelerle 

oluşmuş bir toplumun üyesi olur ve sözleşmeyi yerine getirmelidir. Ama sorun olan şu ki, 

insanlar sözleşmeyi iyice yerine getirmiyorlar. Bazı insanlar ‘sözleşmeyi çiğneyenler 

karşılığını alacaklar, sorun yok’ derler. Ama günah işleyenler ceza alsalarda mağdurların 

yaraları otomatik olarak iyileşmeyebilir.   

Sözleşmeyi çiğneyenlerle dolu olan bu toplumda biz güvensizlik ve huzursuzluğa 

alışılmışız. İnsanlar dürüst olmadıkları için yüreğimiz çok yorulmuştur. Bu nedenle biz yeni 

bir kişiyle tanıştığımız zaman hemen güvenemiyoruz, ona dikkat ediyoruz. İnsanlar zarar 

görmekten korkuyorlar. Onlar ‘zarar görmektense sözleşmeyi çiğniyim!’ derler ama ihanet 

edilirler, hayal kırıklığına uğrarlar. Yani bu dünyadaki insanlığın yaşamı hastalanmıştır. 

Şimdi Tanrı kilise aracılığıyla insanlığı kurtarmaktadır. Ama insanlar Tanrı ve kiliselerin 

imana zorlamakta olduğunu düşünüyorlar. Onlar ‘Tanrı gerçekten var mı yok mu bilmiyorum. 

Nasıl O’na inanabilirim? Acaba Tanrı varsa da istemiyorum. Ç ünkü O sadece hizmet edilmek 

istiyor. Ben dünyadaki insanlar tarafından kandırılarak yaşadığım için yoruldum. Kimseye 

hizmet etmek istemiyorum’ derler. Birbirini kandırarak savaş yeri gibi yaşam yaşadıkları için 

insanlar mağdur zihniyetine kapıldılar, bu nedenle sonsuz yaşamla ilgili uyarıları hafife 

alıyorlar.  

Dünyadaki insanların en çok söyledikleri şeylerden biriyse ‘Tanrı’yı gösterirsen 

inanacağım’ oluyor. Bu ne demek oluyor? ‘Tanrı gücünü gösterirse inanacağım’ oluyor. 

Sonuç olarak ‘Tanrı zorlarsa inanacağım’ anlamına gelir. 

Tanrı insanların kendisine güvenmelerini ister. Tanrı güvenilir olduğunu bilmeyen insan 

Tanrı’yı tanımayan insandır. Tanrı gücünü göstererek zorla kendisine diz çöktüren Tanrı değil. 

Tanrı ‘kendinizi feda edin, o zaman sizi cennete gönderirim’ diyen de değil. Tanrı antlaşma 

yapan Tanrı’dır. O ilk önce antlaşma yaptı ve onu yerine getirerek kendisi güvenilir olduğunu 

gösterdi.  

Tanrı İsrail halkına kendisini gösterdi. Onların tarihine baktığımız zaman onlar zamanla 

Tanrı’yı öğrendiklerini anlayabiliriz. Eski antlaşma kitabında defalarca ‘Benim Rab 

olduğumu anlayacaklar’ diyor. İsraililere bu söz ‘Benim antlaşmayı yerine getiren Tanrı 

olduğumu anlayacaksınız’ anlamına gelir. Eski antlaşma kitabında ‘Egemen Rab böyle diyor’ 

diye yazılmış yerler çoktur. Onlar kendi yaşamında Tanrı’nın sözünün gerçekleştiğini tecrübe 

ettiler. Onların tarihi kendisi Tanrı’nın güvenilir olmasına tanıklık etmektedir.     

Tanrı insanla antlaşma yapmak istedi. Ama insanda antlaşmayı yerine getirecek güç yoktur. 

Dolaysıyla Tanrı antlaşmayı yazıp antlaşma sandığına koymasını istedi, ve onların Tanrı’yla 

antlaşma yapmış Tanrı’nın halkı olduğunu hatırlamalarını istedi. Bu şekilde Tanrı İsrail 

halkıyla ilişki kurdu. Ç ünkü Tanrı sadık Tanrı olduğunu göstermek isetdi. Yani kendisi 

güvenilir olduğunu gösterek kendisi kim olduğunu bildirmek istedi. Tanrı önce İsrail halkı 

aracılığıyla, sonra Yahudiler aracılığıyla kendi gerçeğini gösterdi. Ve sonuçta Yeruşalim’e 

toplanmış olan kendi öğrencilerine sadıklığını tamamen gösterdi. O’nun geçmişte söylediğ 

sözleri İsa Mesih’te gerçekleşti. Bundan sonra artık Tanrı kendi adını, yani İsa adını tüm 

dünyaya bildirdi. 

İsa dirildikten sonra öğrencilerine ‘Artık bana inanabilir misin?’ diye sordu. Ö ğrenciler 

Tanrı güvenilir olduğunu İsa’nın dirilişi aracılığıyla anladılar. Ö ğrencilerine İsa ‘Kutsal Ruh 

gelince siz artık tanıklarım olun. Ve öğrencileriniz de tanıklarım olsunlar’ diye söyledi. Bu ne 

demektir? ‘Siz artık tanıklık edebilirsiniz değil mi? Acaba söylediklerim sözlerden her hangi 



bir şey olsun gerçekleşmemiş bir şey var mı? Ben hepsini yerine getirdim. Ey Yeruşalim’deki 

kutsallar! Siz artık benim sadık olduğumu anlıyor musunuz? Anlıyorsanız artık bütün 

dünyaya bunu duyurun’ diye söylemiş oluyor. İsa göğe alındıktan sonra Kutsal Ruh 

öğrencilerine geldiği zaman öğrenciler Tanrı’nın güvenilir olduğunu biliyorlardı. Dolaysıyla 

Tanrı Kutsal Ruh’la o imanı mühürledi.   

Bütün vaatleri yerine getirmiş olan İsa’nın bizim için yerine getireceği bir vaat daha vardır. 

Bu ‘Ben tekrar geleceğim!’ oluyor. İsa ‘Babam’ın evinde kalacak çok yer var. Ö yle olmasa 

size söylerdim. Ç ünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de 

benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım’ (Yuhanna 14:2-3) 

diye vaat etti. Eski antlaşma kitabında yazılan birçok vaadin hepsini yerine getiren Rab bizi 

Baba Tanrı’ya götüreceğini vaat ettiyse bunu mutlaka yerine getirecektir.  

Tanrı geçmişte filavun denen çok güçlü kralın elinden İsrail halkını kurtardı. Aynı şekilde 

Tanrı dünyanın egemeni altında olan insanlığı kurtarmak için dünyaya geldi. İnsan bu 

dünyada yaşadığı sürece kendisini Rab’bin eline teslim etmezse İblis’in kölesi olarak bütün 

hayatı boyunca sıkıntı çekerek sonuçta İblis’le birlikte mahvolmak zorunda olacaktır. Biz çok 

zayıfız. Ama kendisini feda ederek bizi kurtarmak isteyen ve bizimle büyük yüceliğini 

paylaşmak isteyen Rab’bin önünde alçakgönüllü olmamız lazım. Bizi seven Tanrı’ya 

şükrederek sevinmeliyiz. O’nun açtığı yol aracılığıyla Göklerin egemenliğine kavuşmalıyız.  

İsrail halkı Tanrı’nın antlaşmasını antlaşma sandığının içine koydu. Ama artık Tanrı’nın 

antlaşması ruhumuz içine girdi (İbraniler 8:10-11). Dolaysıyla şimdi artık kimse o antlaşmayı 

kaçıramaz. Biz Rab’bin son vaadi olan Kutsal Ruh’un dua ederken topluluğa geldiğini 

unutmamalıyız. İman hayatını tek başına sürdüremezsiniz. Bütün kutsallar kilisenin üyeleri 

olduğu için güvenilir bir kilise yapmaya çalışmalıdır. Kutsallar arasında güven varsa kilise 

Rab’bin istediği işini daha iyice yapabilir. Dolaysıyla bütün kutsallar güvenilir bir kilise 

yapmaya çalışmalılar, iyilik ve sevgi bol olan kilise yapmalıdır.   
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