
Yeter ki bir söz söyle (Matta 8:5-13) 

 

 

 
 Tanrı yaşam veren Tanrı‟dır. Bize yaşam vermek için sonsuzluktan beri kendisiyle birlikte 

olan Sözü gönderdi. Biz dünyada yaşadığımız sürece hastalık gibi bir çok sıkıntılarla 

karşılaşıyoruz. Dayanması zor olan sıkıntıların her yerde bulundukları dünyada Tanrı bizi 

yetiştiriyor ve koruyor. O bize söz aracılığıyla yardım ediyor. O‟ndan yardım edilmemiz için 

biz O‟nun sözünü almamız lazım. Sözünü almak demek sadece bilgi toplamak anlamına 

gelmez, Tanrı‟nın sözünü yemek ve sindirim yapmak demektir.  

İsa Kefarnahum‟dayken bir yüzbaşı hasta olan kendi uşağını iyileştirmesini istedi. İsa 

“Gelip onu iyileştireceğim” dediği zaman yüzbaşı ilginç bir söz söyledi. “Ya Rab, evime 

girmene layık değilim Yeter ki bir söz söyle, uşağım iyileşir. Ben de buyruk altında bir 

adamım, benim de buyruğumda askerlerim var. Birine, `Git` derim, gider; ötekine, `Gel` 

derim, gelir; köleme, `Şunu yap` derim, yapar” Duyduğu bu sözlere hayran kalmış olan Rab 

„Ben İsrail`de böyle imanı olan birini görmedim‟ (Matta 8:5-13) diye söyledi.  

Yüzbaşı eğer Rab‟bin ağzından bir söz çıkarsa kendi uşağının iyileşeceğine inandı. 

Yüzbaşı eğer İsa‟yı evine getirseydi uşağı mutlaka iyileşirdi. Ama yüzbaşı İsa‟yı evine 

almadı „Yeter ki bir söz söyle‟ diye söyledi. O Rab‟bin ağzından çıkan bir sözle uşağının 

iyileşebileceğine inandı.  

Rab neden hayran kalmış? Yüzbaşı Rab‟bin buyruğuna itaat etmeye hazırdı. Yüzbaşı için 

önemli olan şey Rab ne kadar çok güçlü şekilde el koyacakmış falan değildi. O Tanrı‟nın 

sözüne itaat ettiği zaman gerçekten belirtileri görebileceğini düşündü.  

Ne yazık ki günümüzdeki imanlılar böyle değil. Normal gününde Tanrı‟yı ihmal ederler 

ama bir problem çıkınca “Tanrım yardım edersen şunu şunu yapacağım” der. Tanrı buna nasıl 

bakacaktır?  

Yuhanna 14:14 “Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım” diye söyledi. Bazı 

insanlar bu ayete dayanarak kendisi ne yaparsa yapsın İsa‟nın adıyla Rab‟den dilerse 

alabileceğini düşünüyor. Ama bu ayet belirtileri görmek için anahtar ne olduğunu anlatıyor 

sadece. Biri belirtileri görmek için imanı nasıl olmak gerektiğini detaylı bir şekilde 

anlatmıyor. Rab ne dedi? Rab kendi buyruklarını bilen ve yerine getiren kişilere kendisini 

göstereceğini açıkça söyledi (Yuhanna 14:21).  

Yüzbaşının imanında bizim dikkat etmemiz gereken konu şu: başka ayete baktığımız 

zaman yüzbaşı Yahudiler için havra yaptırdığını anlayabiliriz (Luka 7:1-10). Bu yüzbaşının 

yahudi imanını kabul etmiş olduğunu gösteriyor. Bir romalı olan yüzbaşının yahudi imanını 

kabul etmesi onun yahudilerin yaşamından çok etkilenmiş olduğunu göstermektedir. Yüzbaşı 

yahudilerin imanının gerçek yaşamında gerçekleşmekte olduğundan çok şaştı. O yahudilerin 

gösterdiği imanı gibi Tanrı‟nın sözüne itaat etti.  

Yüzbaşı İsa Tanrı‟nın Oğlu olduğunu kabul ettiği zaman şuna inandı: “Tanrı‟nın sözünü 

işitenler onu yerine getirmelidir, ve yerine getirenler Tanrı‟nın belirtilerini görecekler” 

Yüzbaşının amacı sadece uşağını iyileştirmek olsaydı Rab‟bi kendi evine getirmeye çalışırdı 

ama onun merakı imanla Tanrı‟nın sözünü yerine getirmekti.  

Tanrı‟nın sözü insanın iradesine üstün gelmez. Tanrı kapıyı çaldığı zaman biz irademizi 

kullanarak kapıyı açmalıyız. Bu asla zor değil. Biz zaten „siz bana inanın! O zaman 

kurtulacaksın‟ denen Tanrı‟nın sözünü kabul ederek yeniden doğmuş kişileriz. Ruhsal 

bilgileri biriktirerek değil Tanrı‟nın sözünü başitçe kabul ederek oldu bu. Biz yeryüzünde 

olduğumuz sürece Tanrı‟nın sözüne itaat ederek sevgimizi gösterebiliriz. Bunun için ruhumuz 

Tanrı‟nın sözünü yiyebilmelidir. O zaman ancak yaşamımızda tehlikeler varken Tanrı‟nın 



belirtisiyle yenebiliriz. İmanımızda Tanrı‟nın belirtisini her zaman tecrübe etmek çok 

önemlidir. Ç ünkü bu imanımızı Tanrı garanti etmiş olduğunu gösterir. Biz Tanrı‟nın sözüne 

itaat ederek Tanrı‟nın sevgisini alabiliriz. Tanrı‟ya itaat edelim. Ve böylece Tanrı‟nın 

sevgisini alalım. Cennete gideceğimiz günü hazırlayalım.  

Tanrı‟nın sözüne dayanarak yaşamak için kendisini terbiye etmek lazım. Kilise için 

gayretle çalışmalıdır. Dünyadaki yaşam ne kadar zor olsada kendi ruhu için kiliseye gelmeli 

ve Tanrı‟nın lütfunu daha derin bir şekilde anlamalı, ve sürekli Tanrı‟nın sözüne itaat ederek 

yaşamalıdır.  

Kilise yaşamıyla ilgili yerine getirilmesi gereken söz çoktur. Maddiyle ilgili söz de 

onlardan biridir. Tanrı‟ya sunuları yaparken cimri olmamalıdır. Tanrı‟nın lütfunu almış 

olanların Tanrı‟ya gelirken şükran sunusunu getirmeleri doğal bir şey değil mi? Tanrı‟ya 

verilmiş olan sunular Tanrı‟nın işi için kullanılacaktır. Yüzbaşının Tanrı‟yı severek kullandığı 

maddi havra için kullanıldığı gibi ve sonuç olarak yahudilerin imanını faydalandırdığı gibi, 

bugün kilise aracılığıyla Tanrı‟ya verilen sunular sonuç olarak can kurtarmak için 

kullanılacaktır.  

Mesih‟in kanıyla kurtulan kutsallar birbirini sevmelidir. Kilisedeki hizmetler de o sevgiye 

dayanır. Hizmetle ilgili Tanrı‟nın sözünü işittiği zaman bunu ihmal etmemelidir. „Bir kimse 

kilise için çalışacaktır‟ diye Rab‟bin gün ibadetinden sonra hemen eve dönmemelidir. Kilise 

için kendisini feda etmelidir.  

Bir sorun çıktığı zaman artık dua ederek belirtileri görmeye çalışmamalıdır, normal 

gününde Tanrı‟nın sözüne itaat etmelidir. Normal gününde kiliseyi ihmal eden biri eğer 

birdenbire İsa‟nın adını çağırırsa acaba Tanrı onun duasını işitecek mi? Tanrı‟nın sözü dün, 

bugün, yarın, sonsuza kadar aynıdır. “Rab ben itaat edeceğim, bana konuş!” diye 

yalvarmalıyız. Bu dünyada olduğumuz sürece Tanrı‟nın sözüne itaat ederek Tanrı‟nın sevgi 

ve bereketini almalıyız. Bu imanın temelin üstünde kendimizi inşa etmeliyiz.  
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