
Veriyalı (Elçilerin işleri 17:1-15) 

 

 

 
 Tanrı kendi isteğini yerine getirir. İnsanlar Tanrı‟ya ilgi göstermeyebilir ama Tanrı kendi 

işini yapıyor. Tanrı dünyaya söz gönderirken ilk önce Kutsal Yasa‟yı gönderdi. Kutsal Yasa 

kişiyi kurtaran yasa değil yargılayan yasadır. Aden bahçesi bu dünyada en güzel ve 

mükemmel bir yerdi ama Adem Tanrı‟nın sözüne itaat etmeyince diken ve çalıdan dolayı 

yararsız bir toprak oldu. „Ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün!‟ (Yaratılış 3:17) denen 

Tanrı‟nın sözü şimdi de gerçekleşmektedir. İnsanlar Tanrı‟nın egemenliğine ilgisizken Tanrı 

dünyaya Müjdeyi gönderdi. Müjdenin görevi insanları yargılamak değl kurtarmaktır.  

 

Biz Tanrı‟nın tarlasıyız (1.Korintililer 3:9). Çiftçi tarlaya tohum ektikten sonra iyice 

büyüyebilmesi için sürekli bakıyor. Biz eğer gerçekten Tanrı‟nın tarlasıysak, Tanrı bizi kendi 

isteğine göre yönetmesi doğal bir şeydir. Biz eğer Tanrı‟nın isteğini merak etmeden kendi 

isteğimize göre hareket edersek bir gün Tanrı bizi merak etmeyecektir, O zaman her ne kadar 

“Ben senin işini yapacağım” dersekte fırsat bulamayacağız. Tanrı‟nın yönetmediği yer diken 

ve çalıyla dolu olacaktır.  

Biz Tanrı‟nın kaldığı eviz (1.Korintililer 3:9). Tilkilerin ini kuşların yuvası var ama 

İnsanoğlu‟nun başını yaslayacak bir yeri yoktur (Luka 9:58). Ama biz Tanrı‟nın tapınağı 

olduk (1.Korintililer 3:16). Dolaysıyla Yahuda 20 “Siz kendinizi tümden kutsal olan 

imanınızın temeli üzerinde geliştirin” dedi. Kendimiz Tanrı‟nın rahatça kalabileceği tapınak 

olmalıyız. Birçok insan yeryüzünde kendisine bir ev yapmak için para kazanmaya çalışıyor. 

Ama bazı insanlar mülk biriktirip kilise binasını yapıyorlar, Tanrı kendilerini yönlendirdiği 

için çok sevinerek „Ne yapsam Tanrı‟ya daha iyice hizmet edebilirim?‟ diye düşünüyorlar.  

Biz Tanrı‟nın emektaşıyız (1.Korintililer 3:9). Acaba Tanrı sizinle birlikte yürümekte 

midir? Siz Tanrı‟yla birlikte yürüyor musunuz? Yüreğiniz Tanrı‟nın işleriyle dolu mudur? 

Tanrı‟yla birlikte çalışabilmesi için fırsat verdiği halde hiç hareket etmeyen ve Tanrı artık ilgi 

göstermeyince pişman olanlar ne kadar çok vardır?  

 

İsa Mesih‟in bu dünyaya gelmesi Göklerin egemenliğinin bu dünyaya gelmesidir. İsa 

Mesih bizlerin O‟nda olmamız için vaftizi buyurdu. Vaftiz sadece bir dini ayin değildir. 

Kutsal Yasa‟da birçok ayin var ama, İsa Mesih çarmıhta ölerek bütün ayinleri geçersiz kıldı. 

Bu nedenle „İsa tekrar yeni bir ayin buyurdu‟ diye yanlış düşünmemeliyiz. Vaftiz bizlerin İsa 

Mesih‟le birleşmemizi sağlar. Vaftiz alanlar gerçekten İsa Mesih‟in üyeleri olur.  

Kilise İsa Mesih‟in bedenidir, İsa Mesih kilisenin başıdır (Koloseliler 1:18). Dolaysıyla 

„Biz İsa Mesih‟le birleştik‟ demek „İsa Mesih‟in bedeni olan kiliseyle birleştik‟ demektir.  

Yara hemen hemen iyileşirken kaşıntısına dayanmadan yara kabuğunu soyarsa yara daha 

da derinleşir. Siz gerçekten Mesih‟in bedeniyle birleşmiş kişi misiniz? Yoksa o yara kabuğu 

gibi kiliseye acı veren kişi misin? Biz kiliseyle tamamen iyice birleşmeliyiz.  

Elçilerin işleri 17:11-12 “Veriya`daki Yahudiler Selanik`tekilerden daha açık fikirliydi. 

Tanrı sözünü büyük ilgiyle karşılayarak her gün Kutsal Yazılar`ı inceliyor, öğretilenlerin 

doğru olup olmadığını araştırıyorlardı. Böylelikle içlerinden birçokları ve çok sayıda saygın 

Grek kadın ve erkek iman etti” diye söyledi. Pavlus Selanik‟e gidip müjdeyi duyurduğu 

zaman oradaki Yahudiler müjdeyi reddetti ve Pavlus‟u öldürmek istedi. Bu nedenle Veriya‟ya 

kaçtı ve oradaki insanların tavrı çok farklı olduğunu keşfetti. Veriya‟daki Yahudiler 

Selanik‟tekilerden daha açık fikirliydi. Ve Pavlus‟un söylediği İsa‟nın gerçekten Musa ve 

Peygamberlerin bahsettiği Mesih olup olmadığını bilmek için her gün Eski antlaşma kitabını 



inceledi. Sunuç olarak iman edenler çoğaldı, saygın Grek kadın ve erkekler de çoktu.  

 

Veriya hareketi Kutsal Kitab‟a benzeme hareketidir. Bazı insan „cin kovma tarikattır‟ derler. 

Ama Rab öğrencilerine „cin kovun‟ diye buyurdu, ve bunun için güç verdi. Ve bazı insan 

“Onlar imansız kişi ölünce cin olacağını söylediği için tarikattır” derler. İmansız insan 

Tanrı‟nın egemenliğine giremez. Petrus insansal duyguyla „Tanrı korusun, ya Rab! Senin 

başına asla böyle bir şey gelmeyecek!‟ diye söylediği zaman Rab ona „Şeytan‟ dedi (Matta 

16:23). Cin de Tanrı‟nın egemenliğine karşıdır. Cin lanetlenmiş bir varlıktır. Dolaysıyla biri 

cin hakkında anlatırken yedi tane boynuk var derse Mesihçiler kızmazlar. Ç ünkü Mesihçiler 

cinin düşmanıdır.  

Yıllar önce Kore‟de bilinmeyen dillerle konuşanlar tarikat olarak yargılanıp kiliseden 

kovuldular. Şimdi artık bu genelleşti, kimse karışmıyor. Ama geçmişte Kutsal Ruh‟u almak 

için dua etmek, hastaları iyileştirmek, görüm görmek, bunların hepsi tarikat olarak yargılandı. 

Neye göre yargılanmış? Onların mezhebinin öğretisine göre... Onların öğretisine göre onlar 

doğru olabilir. Ama bir mezhebin öğretisi Mesihçileri yargılayamaz.  

Ö nemli olan nedir? „İmanımız gerçekten Kutsal Kitab‟a uyuyor mu? Yada Kutsal Kitap‟tan 

uzak mı?‟ oluyor. Adem Tanrı‟nın buyruğundan uzaklaşınca sonuç olarak insanlık mahvoldu, 

toprak diken ve çalıyla dolu oldu. Kutsal Yasa‟da „cini kovun‟ denen buyruk yoktur. Tanrı‟nın 

Oğlu olan İsa gelip artık „cin kovun!‟ diye buyurdu, Kutsal Ruh gelip artık cin kovma gücünü 

verdi. Buna rağmen „cin kovuyor‟ diye tarikat demek çok tehlikeli bir şeydir.  

Sizin istediğiniz şey Kutsal Kitab‟a benzemek mi? Yoksa, dini hayat mı? Seçim sizde ama, 

kim ne ekerse onu biçecektir. İsa “İnsanoğlu, Babası`nın görkemi içinde melekleriyle gelecek 

ve herkese, yaptığının karşılığını verecektir” (Matta 16:27) diye söyledi. O gün mutlaka 

gelecektir.  

Tanrı bizim Kutsal Kitab‟a benzememizi ister. Veriyalılar gibi biz de Kutsal Kitab‟a 

dönmeliyiz. Selaniktekiler gibi „iyi bilmiyorum‟ diye hemen reddetmemeliyiz. Açık fikirli bir 

şekilde Kutsal Kitab‟ı incelemeliyiz, Kutsal Kitap‟taki Tanrı‟nın sözünü yerine getirmeliyiz. 

Kutsal Kitab‟a benzemek İsa Mesih‟e benzemektir, ve bu O‟nda yaşamaktır. İsa Mesih dirildi. 

Umudumuz da diriliştir. İsa Mesih Kutsal Yasa‟yı hepsi yerine getirdi. Şimdi artık biz Kutsal 

Yasa değil İsa Mesih‟in sözünü işitmeliyiz. Tanrı Kutsal Kitab‟a benzemek isteyenleri 

yönetecektir.  
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