
Tanrı’dan isteyin (Matta 7:7-12) 
 
 
 

 Tanrı kutsayan Tanrı’dır. Tanrı İsa Mesih’i göndererek bize lütfetti. Ne yazık ki birçok 
insan lütfetmek isteyen Tanrı’nın isteğini bilmiyor. Tanrı bizi kutsayabilir, ve kutsamak ister. 
Ama günahkârlar kutsanamazlar. Adem’in günahından sonra toprak diken ve çalı vermeye 
başladı. İnsanlar yeryüzünde yaşadığı sürece her çeşit sıkıntıyla karşılaşıyorlar. Ama Tanrı 
insanları kurtarıp kutsamak için İsa Mesih’i gönderdi.  

İsa Mesih bereketin kaynağıdır. Tanrı O’nu dünyaya gönderdi. Çünkü O’nun aracılığıyla 
kutsanmamızı istedi. Birçok insan bereket sözünü duyduğu zaman aklına maddisel zenginlik 
geliyor. Ama biri aslında Tanrı’nın bereketini isterse kendisi bu dünyadan ayrıldığı zaman 
mülkü hiç kalmamasını istemelidir (Luka 12:20).  

Bu dünyayı sevenler için bu çok zor olabilir. Biz şunu bilmeliyiz, iman etmeyenlerin ruhu 
bedenden ayrıldıktan sonra bu dünyadan ayrılamayacak, aileleri ve akrabalarının çevresinde 
dolaşacak ve zaman gelince dipsiz derinliğine girecek. Ama iman edenlerin ruhu yaşam 
süresi bitince hiç pişmanlık duymadan bu dünyadan hemen ayrılacaktır. Biz kendimizin ya 
yeryüzüne yada göğe ait olduğunu iyice bilmeliyiz.    

Biz bu dünyadan ayrıldığımız an bizde hiçbir şey kalmazsa da soyumuza Tanrı’nın 
bereketini miras verebiliriz. Biz eğer imanla Tanrı’ya sadık kalırsak Tanrı soyumuzu 
kutsayacaktır. Buna inanmayarak kendi soyuna mutlaka mülkünü miras olarak vermek 
gerektiğini düşünmek Kutsal Kitaba uymuyor. Biz şunu bilmeliyiz ki, Tanrı’ya itaat etmemiz 
sadece ruhumuz için faydalı değil kuşaklar boyunca soyumuzun kutsanmasını sağlar.  

Tanrı kuşaklar boyunca soyumuzu kutsamak ister. Bazı insanlar fakir olmanın iyi bir şey 
olduğunu düşünüyorlar. Ama Rab bizim fakir olmamızı istemez. İsa bizim fakir olmamız için 
fakir olmadı. 2.Korintililer 8:9 “Rabbimiz İsa Mesih`in lütfunu bilirsiniz. O`nun 
yoksulluğuyla siz zengin olasınız diye, zengin olduğu halde sizin uğrunuza yoksul oldu” diye 
söyledi.  

İnsanlar günahından dolayı Tanrı’dan bereket alamıyorlar. Kutsal Yasa günahın ücretinin 
ölüm olduğunu öğretti ama günahın aslı ne olduğunu açıklayamadı. Günah derken Tanrı’nın 
bizlere bereketin kaynağı olarak verdiği İsa’ya inanmamaktır. Yardımcı Kutsal Ruh gelip 
bunu bildirdi ama insanlar hâlâ bunu ihmal ediyorlar. Bazı insanlar fakirliğin gerçek bereket 
olduğunu söyleyerek kendilerini kandırıyorlar. Bu İblis’in istediğidir. İblis bizim lanette 
olmamızı ister, fakir olmamızı ister, başarısız olmamızı ister, hastalanmamızı ister, 
mahvolmamızı ister ve ölmemizi ister.      

Günah Tanrı’yı ihmal etmekten kaynaklanır. Tanrı Adem’e iyiyle kötüyü bilme ağacından 
yememesini buyurdu ama Adem Tanrı’yı ihmal ederek meyveyi yedi. Bizim ne kadar zor 
durumda olduğumuzu bilen Tanrı bize İsa Mesih’i gönderdi, Kutsal Ruh’u gönderdi, 
Tanrı’nın vaadini gönderdi. Ama insanlar ne iman eder nede itaat ederler. Kaygı çekerek 
şikâyet ediyorlar ama dua etmiyorlar. Hatta karamsarlığa kapılıyorlar. Bunların hepsi Tanrı’yı 
ihmal etmesinden kaynaklanıyor.  

Dünya insanlar Tanrı’yı ihmal ediyorlar. Tanrı kutsayan Tanrı olduğunu söylediğimiz 
zaman gülüyorlar, lütfedilmek istemiyorlar. Ama biz zaten lütfedildik. Biz Tanrı’nın 
bereketlerini hak ediyoruz. Artık önemli olan şu ki, Tanrı’nın bereketini alabilecek miyiz? 
Eğer alabiliyorsak Tanrı bizi daha çok bereketleyecektir. Ama Tanrı’nın bereketine layık 
değilsek Tanrı ne kadar bize bereket verse de biz bunu kullanamayacağız.  

O zaman kutsanmamız için ne yapmalıyız? En önemli olan itaatlıktır. Biri Tanrı’yı ihmal 
eden değilse Tanrı her ne kadar zor buyruk versede mutlaka itaat edecektir. ‘Canını ver!’ 



derse de kabul edecektir. Hatta bütün yüreğiyle, bütün canıyla, bütün gücüyle itaat edecektir. 
Biri ne kadar itaat ederse o kadar bereket alacaktır. Ama itaat etmeyen insan bereket 
alamayacaktır.  

Birde bereket almak isteyen insan dua etmelidir. Tanrı bizim hasta olmamızı istemez, fakir 
olmamızı istemez, sıkıntıda olmamızı istemez. Tanrı bizim gönenç olmamızı ister, zengin 
olmamızı ister, yaşamla dolu olmamızı ister. Bu nedenle bize yardım etmeye çalışır. Ama 
insanlar neden Tanrı tarafından yardım edilmiyorlar? Çünkü Tanrı’dan dilemedikleri içindir.   

Tanrı’yı ihmal etmemeliyiz, Tanrı’dan dilemeliyiz. Dilemediği için alamıyor, aramadığı 
için bulamıyor, çalmadığı için kapı açılmıyor. Bir komşu gece gelip kapıyı çalarak bir şey 
istediği zaman kapıyı açmayabilir. Ama o kişi vazgeçmeden sürekli kapıyı çalırsa rahatsız 
olmak istemediği için kapıyı açacaktır (Luka 11:8). Tanrı’yı ihmal ederek günah işlemeyelim 
Tanrı’nın tapınağının kapısını sürekli çalalım. Bir iki kere dua ettikten sonra vazgeçmeyelim. 
On gün olsun on ay olsun bir yıl olsun sürekli dua edelim.  

Kaderciler oturup kendi kaderini şikâyet ediyorlar. Ama biz kaderimizi çarmıha gerdik 
Tanrı’nın lütfuyla yaşıyoruz. Biz eğer Tanrı’yı kabul edip her işte İsa adıyla Tanrı’dan 
dilersek Tanrı sevinecektir, bize yardım edecektir (Yuhanna 14:13-14). Tanrı’nın çocukları 
olma hakkı bereket alma hakkıdır. Biz Tanrı’dan yardım edilebiliriz. Tanrı bizim zengin ve 
güçlü olmamızı ister. Tanrı’yı ihmal etmeyelim. Tanrı’dan yardım isteyelim.   
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