
Rabbin sözünü tutun (İbraniler 2:1-4) 

 

 

 
 Hemen hemen bütün imanlılar kurtulduklarını kabul ediyorlar ama Tanrı‟nın kendilerine 

güç göstereceğine inanamıyorlar. Tanrı gücünü gösterdiği zaman insanlar buna mucize 

diyorlar. Bu nedenle tesadüfen olmuş olaylar olarak yanlış anlayabilirler. Biri kurtulduysa 

Tanrı‟nın gücünü alabilir. Bir şey almak için dükkana gitmeli ve ilaç almak için eczaneye 

gitmelidir. Aynı şekilde kurtulmuş olanların bu dünyada zaferli olmaları için Tanrı‟yla 

görüşmelidir. Ama Tanrı gözle görünmez. Tanrı kendi sözü aracılığıyla kendisini gösterir. 

Dolaysıyla Tanrı‟yla görüşmek isteyenler Tanrı‟nın verdiği sözü işitip inanmalıdır (Vahiy 2:7).  

Yuhanna 1:1‟de yazılmış olduğu gibi başlangıçtan beri Tanrı‟yla birlikte olan Söz dünyaya 

gelip kendisini gösterdiği için biz O‟nun aracılığıyla Tanrı‟yı tanıyoruz. Ve Yuhanna 5:24‟te 

yazılmış olduğu gibi O‟nun sözüne inananlara Tanrı yaşam verir. Ve bu bir başlangıçtır. Tanrı 

kendisine inananlara her çeşit iyi şeyleri vermek ister. Ama insanlar neden Tanrı‟dan hiçbir 

şey alamıyorlar? Kendine göre iman hayatını sürdürdüğü için...Bu konuda Tanrı ne dedi? 

“Rab diyor ki, „Bu halk bana yaklaşıp Ağızlarıyla, dudaklarıyla beni sayar, Ama yürekleri 

benden uzak. Benden korkmaları da İnsanlardan öğrendikleri buyrukların sonucudur‟ ” 

(Yeşaya 29:13). Günümüzde de kurtulmuş ama bu şekilde iman hayatını iyice 

sürdürmeyenler vardır. Tanrı‟nın sözünü işiterekte Tanrı‟nın gücünü tecrübe edemiyorlar. 

Çünkü içinde Tanrı‟nın sözü yok. Yüreğinde başka şeyler vardır.  

İbraniler 2:1‟de “Bu nedenle, akıntıya kapılıp sürüklenmemek için işittiklerimizi daha çok 

önemsemeliyiz” diyor. Tanrı kendi sözünün akıp gitmemesini, yüreğimizde yerleşmesini ister. 

Bu nedenle Kutsal Yasa‟yı yerine getirmeyen israilileri terbiye etti. 2.ayette ne diyor? 

“melekler aracılığıyla bildirilen söz geçerli olduysa, her suç ve her sözdinlemezlik hak ettiği 

karşılığı aldıysa” dedi. İsrail halkı Sina dağında Musa aracılığıyla Tanrı‟nın sözünü aldılar 

ama Tanrı‟ya şikâyet ederek Tanrı‟nın sözünü çiğnediler. Bu nedenle günde 23 bin kişi 

öldüler (1.Korintililer 10:8). Tanrı İsrail halkına birçok kez fırsat verdi ama onlar 

değişmediler. Sonuçta Mısır‟dan çıkmış olan hemen hemen herkes Kenan ülkesine 

giremediler çölde öldüler (İbraniler 3:17).  

Kutsal Yasa melekler aracılığıyla verilmiş olan Tanrı‟nın sözüdür (Galatyalılar 3:19). Bu 

söze göre İsraililer Tanrı‟ya tapındılar. Hayvanın kanıyla en kutsal yere girdiler. Ama bu 

insanın vicdanını temizleyemedi. Ama İsa Mesih hayvanın kanı değil kendi kanıyla elle 

yapılmamış tapınağa yani gökteki kutsal yere ilk ve son kez girdi ve bütün günahı bağışladı 

(İbraniler 9:11-12). O meleklerden biri değildir, söz beden olup gelen Tanrı‟nın Oğlu‟dur. O 

yaratıcıdır, her şeye egemendir. İsa Mesih aracılığıyla bize verilen Müjde melek aracılığıyla 

verilmiş olan Kutsal Yasa‟dan daha büyüktür. Ama bu kadar değerli olan Tanrı‟nın sözünü 

işiterekte Yahuda iskâriot gibi yoldan sapanlar da vardır. Günümüzde insanlar Kutsal Yasa‟yı 

yerine getirmesede lanetlenmedikleri için Kutsal Yasa‟dan korkmazlar. Aynı şekilde İsa‟nın 

sözünden de korkmazlar. Biz şunu bilmeliyiz ki Müjde Kutsal Yasa‟dan daha sağlamdır. 

Müjdeyi reddedenler Gerçeğin sözünü reddettiği için zaten yargılanmıştır. Melekler 

aracılığıyla verilmiş olan Tanrı‟nın sözü, yani Musa`nın Yasası`nı hiçe sayan, iki ya da üç 

tanığın sözüyle acımasızca öldürülür. Hatta Yasa‟dan çok daha büyük olan Müjde‟yi ihmal 

ederek Tanrı Oğlu`nu ayaklar altına alır, kendisini kutsal kılan antlaşma kanını bayağı sayar 

ve lütufkâr Ruh`a hakaret ederse, bundan ne kadar daha ağır bir cezaya layık görülecektir? 

İbraniler 2:3‟te de “bu denli büyük kurtuluşu görmezlikten gelirsek nasıl kurtulabiliriz?” diye 

söyledi.  

Birde İbraniler 2:3-4 “Başlangıçta Rab tarafından bildirilen bu kurtuluş, Rab`bi dinlemiş 



olanlarca bize doğrulandı. Tanrı da belirtiler, harikalar, çeşitli mucizeler ve kendi isteği 

uyarınca dağıttığı Kutsal Ruh armağanlarıyla buna tanıklık etti” dedi. Müjdeyi alanlara 

belirtiler ve harikalar gösterilirler. İsa Mesih öğrencilerine „siz benim yaptığım işlerden daha 

büyük işleri de yapacaksınız‟ diye söyledi. Gerçekten öğrenciler müjdelerken harika işler 

yaptılar. Sadece bu değil. Onlar aracılığıyla belirtileri tecrübe etmiş olanlar da kendilerin 

görüp işittiklerini başka insanların önünde yaptılar. Bugün kilisede bu şeyler olması lazım. 

Tanrı‟nın sözünün yetkisini kabul etmeliyiz. Yaşamımız belirtilerle dolu olmalıdır.  

Kim olursa olsun müjdeyi kabul ederse kurtulur. Yani günahından bağışlanır. Müjdeyi 

kabul ederse hastalıktan kurtulur. Mezmurlar 107:20 “Sözünü gönderip iyileştirdi onları, 

Kurtardı ölüm çukurundan” dedi. İsa da sözle cinleri kovarak hastaları iyileştirdi (Matta 8:16). 

Bugün biz cinleri kovabiliriz. Çünkü Tanrı‟nın sözü içimizdedir. Rabbin sözü sadece bilgi 

için değildir. Rabbin sözü Tanrı‟nın isteğini yerine getirir. Hem dünyayı yaratabilir hem de 

dünyayı yok edebilir. Birine Tanrı‟nın sözü gelince onda Tanrı‟nın isteği yerine gelir. Onun 

yaşamı da gönenç olacaktır. Bunun için Kutsal Ruh geldi. Dünyada birçok sözler vardır. 

İnsanları etkiliyor, yönlendiriyor. Ama Tanrı‟nın sözü bu sözlerle farklıdır. Çünkü içinde 

yaratıcının gücü vardır. Biz o sözün yetkisini kabul etmeliyiz ve onu tutmalıyız.  

Tanrı bize sözünü gönderdiği zaman bizden beklediği şey vardır. O‟nun sözüyle canları 

kurtarmamızı, kiliseyi yetiştirmemizi ister. Biz İsa‟nın tanıkları olarak Tanrı‟nın sözüne 

tanıklık ettiğimiz zaman Tanrı bizimle birlikte çalışacaktır (Markos 16:20). Tanrı „müjdeyi 

duyursun‟ diye bize belirtiler, harikalar, güçler ve çeşit çeşit Ruh‟un armağanlarını sağladığını 

biz mutlaka bilmeliyiz.    
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