
Taç alalım (1.Selaniklilar 2:17-20) 

 

 

 
Tanrı görkemli Tanrı‟dır. Görkem derken yaratılmış bir ışık değil kendi kendine var olanın 

sonsuz ışıktır. O ışık o kadar çok aydınlıktır ki güneş de onun önünde kararıyor. Tanrı İsa 

Mesih‟i bu dünyaya gönderdi çünkü bütün insanlığın günahını üstlensin diye, kurtulmuş olan 

insanların Tanrı‟nın görkeminde yaşasın diye... 

Söz beden olup bu dünyaya geldiğinde hemen hemen bütün insanlar O‟nu bir Nasıralı 

olarak bir yahudi olarak gördüler. Ama bazı insanlar O‟nda Tanrı‟nın görkemini gördüler. 

Elçi Yuhanna O‟nun hakkında “Söz, insan olup aramızda yaşadı. O`nun yüceliğini Baba`dan 

gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul`un yüceliğini gördük” (Yuhanna 1:14) diye yazdı. 

İsa Mesih‟te Tanrı‟nın görkemini görmemiş olanlar kurtulamaz. Sadece O‟nda Tanrı‟nın 

görkemini görenler ilerde bu karanlık dünyadan ayrılıp görkemli egemenliğine varacaktır.  

 

İsa Mesih! „İsa‟ Tanrı‟nın adıdır. O ad Tanrı Baba‟nın adıdır, Oğlu‟nun adıdır, Kutsal 

Ruh‟un adıdır. Tanrı Baba kendi adını Oğlu‟na verdi (Yuhanna 17:11-12), Kutsal Ruh iman 

edenlere o adla geldi (Yuhanna 14:26).  

Biz Tanrı‟yı tanımalıyız. Biz Tanrı‟yı tanımazsak Tanrı da bizi tanımadığını söyleyecektir 

(Matta 7:22-23). Biz Tanrı‟yı tanımamız için kilisede Tanrı‟nın sözünü işitiyoruz. Tanrı‟yı 

bilmiyor demek iman yok demektir. Tanrı‟yı tanımadığı için kilise hayatını sürdürürken 

imandan vazgeçiyor. İman, haberi duymakla, duymak da Mesih`le ilgili sözün yayılmasıyla 

olur (Romalılar 10:17). Ama İsa Mesih hiçbir zaman kendiliğinden konuşmaz, Baba Tanrı‟nın 

söylediklerini söylüyor (Yuhanna 12:48-50). Yani iman derken İsa Mesih aracılığıyla Tanrı‟yı 

tanımaktır.  

„İsa‟ ad oluyor, ama „Mesih‟ ad değil, bir görevdir. „Mesih‟ demek Tanrı gönderdi demektir. 

Tanrı biricik Oğlu‟nu bu dünyaya gönderdi O‟nun kanını dökerek ölmesine izin verdi. 

Tanrı‟nın Oğlu Baba‟nın buyruğuna göre çarmıhta ölerek kendi görevini tamamladı. 

Dolaysıyla Tanrı O‟nu ölümden diriltti, artık O‟nu göğe alıp gökteki tahtta oturturdu.  

O güne kadar Yehova Tanrı‟nın adıyle gökteki egemenliğini ve yer yüzünde İsraili yönetti. 

O çağda peygamberler vardı ama İsrail‟in dışında çalışmadı. Ama İsa‟nın dirilişten sonra yani 

İsa yüceltildikten sonra durum değişti. İsa “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi” 

(Matta 28:18) diye söylediği gibi, İsa yukarıda gökteki egemenliğini yönetecek yetkiye, 

aşağıda sadece İsrail değil bütün dünyayı yönetecek yetkiye sahiptir.  

Gök ve yeryüzünde bütün yetkiye sahip olan İsa bize buyurdu. “Bu nedenle gidin, bütün 

ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh`un adıyla vaftiz edin; 

size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an 

sizinle birlikteyim” (Matta 28:19-20) Bütün ulusları müjdelemek, Rab‟bin buyurduğu her 

şeye uymalarını öğretmek! İşte bu bugün Mesih‟te olan bizlerin görevidir.  

Bunlar hem bizim için ödül oluyor. Tanrı ödül vereceğine inanmayanlar imansız insanlardır 

(İbraniler 11:6). Bazı insan “illaki ödül için iman hayatını sürdürmüyoruz. Kilise hayatını 

sürdürdüğümüz zaman gayret etmek gayet normaldır” der. Ama bu düşünce Tanrı‟nın isteğine 

aykırıdır. Rab gök ve yerüzünde bütün yetkiye sahiptir. Biz O‟nun ödül vereceğini biliyoruz. 

O‟nun buyruğu gibi zaman uygun olsun olmasın müjdelemeliyiz (2Timoteos 4:2). Ve kiliseye 

gelenlere Rab‟bin buyurduğu bütün şeyleri öğretmeliyiz.  

İsa tekrar geldiğinde bizim müjdelediğimiz öğrettiğimiz canlar varsa bu bizim tacımızdır 

(1.Selanikliler 2:19). Taç derken bir kralın taktığı şeydir. Birinci dirilişe katılacak olanlar 

Mesih‟le birlikte bu dünyada bin yıldır egemenlik sürecekler (Vahiy 20:6), ve gökte de 



sonsuza dek egemenlik sürecektir (Vahiy 22:5).  

Kilise hayatını başlayacak olanlar ilk baştan taç almayı umut etmelidir. 1.Petrus 5:4 “Baş 

Ç oban göründüğü zaman yüceliğin solmaz tacına kavuşacaksınız” dedi, 1.Korintililer 9:25 

“Yarışa katılan herkes kendini her yönden denetler. Böyleleri bunu çürüyüp gidecek bir defne 

tacı kazanmak için yaparlar. Bizse hiç çürümeyecek bir taç için yapıyoruz” diye söyledi. 

Kendi tacını korumak da önemlidir (Vahiy 3:11). Birini müjdelediyse Tanrı‟nın sözünü 

öğrenip yerine getirebilmesi için sürekli ona yardımcı olmalıdır. Çünkü Rab tekrar geldiğinde 

imanda kalanlar sadece tacımız oluyor. Bizim yardım ettiğmiz canlar eğer İblis tarafından 

ayartılıp Mesih‟in dışında olursa tacımızı kacırmış oluyoruz.  

Bazı insan daha şimdiden kilisede gayretle hizmet etmekte olanları öğreterek kendi 

grubuna alıyor. Kutsal Ruh Nikolas yanlılarına benzeyen bunlardan nefret ediyor (Vahiy 2:6). 

Bütün günah bağışlanabilir ama Kutsal Ruh‟a karşı işlenmiş olan günah ne bu çağda nede 

gelecek çağda bağışlanabilir. Biz iman etmeyenleri müjdelemeliyiz, Tanrı sözünü 

öğretmeliyiz. Eğer o imanda büyüyüp başka insanların yardımı olmadan Rab‟bin sözünü 

yerine getirerek kiliseye hizmet edebiliyorsa başka insanları müjdeleyip öğretmek lazım.  

Acaba tacınız var mı? Rab tekrar geldiğinde o güne kadar Tanrı‟nın sözüyle yetiştirilmiş 

olan canımız yeni bir beden olarak değişeceğiz havada Rab ile görüşeceğiz, ve ondan sonra 

yer yüzünde bin yıldır egemenlik süreceğiz. Sadece bu değil bu dünyadan ayrıldıktan sonra 

gökte sonsuza dek egemenlik süreceğiz. Rab vaat ettiği gibi egemenlik sürmek için mutlaka 

bu dünyadayken taç hazırlamalıyız. Dolaysıyla başka insanlara kendi bilgileriyle övünmeye 

çalışmayalım, imansız insanlara müjdeyi paylaşalım. Onu kiliseye yerleştirelim, Rab‟bin 

buyruklarını ona öğretelim, ve onu yerine getirebilmeleri için yardım edelim.  
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