
İsa‟nın öğrencisi olmak için (Matta 16:24-28) 

 

 

 
Tanrı yaşıyor. Tanrı Oğlu aracılığıyla varlığını gösterdi. Şimdi de insanlar aracılığıyla 

kendi varlığını bildirmeye çalışıyor. İsa Mesih‟e inanmak bir dine sahip olmak anlamına 

gelmez. Biz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı‟nın sağladığı sonsuz yaşama sahip oluruz. Tanrı bizi 

kurtarmak için bize yaşam vermek için biricik Oğlu‟nu göndererek kendisini gösterdi. İsa 

kendisini bize açıklarken „Bedenimi ye, kanımı için. O zaman ancak içinizde yaşam var‟ diye 

söyledi.   

İsa‟nın bu dünyaya gelip yaptığı iş kendisine iman edenleri öğrenci olarak yetiştirmekti. 

Şimdi de o bizi öğrenci olarak yetiştirmek istiyor. Kimse gözle Tanrı‟yı görmedi. Kimse 

göklerin egemenliğine girmedi henüz. Tanrı‟yı tanıyan ve göklerin egemenliğini bilen sadece 

İsa‟dır. İsa kendi bildiklerini bizlere de bildirmek istiyor. Biz O‟nun bildirdiklerini kabul 

etmeliyiz sanki O‟nun bedenini O‟nun kanını yiyip içiyormuş gibi... 

Bazı insanlar çok gayretle iman hayatını sürdürürken ufak olaylardan dolayı ayartılıp 

yoldan sapıyorlar. Eğer onlar Tanrı‟yı daha derin anlasaydı öyle olmazdı. Bu nedenle İsa 

bizim O‟nun öğrencisi olmamızı ister. Tanrı‟nın Oğlu kendisi öğretmenimiz olup bizim 

Tanrı‟yı tanımamızı, göklerin egemenliğini bilmemizi sağlıyor, Mesih‟in yaptıklarını, Kutsal 

Ruhu, yaşamı bilmemizi sağlıyor. Bu ne kadar çok değerlidir? Biz kendimizin dinci değil 

İsa‟nın öğrencisi olduğumuzu iyice bilmeliyiz.  

İsa‟nın öğrencisi olmak isteyenler kendisini inkâr etmeliler. İsa „Ardımdan gelmek isteyen 

kendini inkâr etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin‟ (Matta 16:24) diye söyledi. Bizim Tanrı 

ve O‟nun gönderdiği İsa Mesih‟i tanımamıza en büyük engel olan da kendimizdir. O‟nun 

ardından gitmek isteyen kim olursa olsun kendi çarmıhını üstlenmelidir. Yani, Tanrı‟nın 

buyruğu varsa ölüm bile kabul edebilmelidir.  

İsa‟nın öğrencisi olarak önemli olan O‟nunla birlikte olmaktır. İsa on iki öğrencisini 

çağırdı ve ilk önce onların kendisiyle birlikte olmalarını istedi (Markos 3:14). Sadece Rab‟bin 

gününde kilisede olmak iman hayatını iyi sürdürmek anlamına gelmez. Birçok çocuklar okula 

gidiyorlar ama herkesin değerlendirme sonuçları farklıdır. Aynı şekilde biri kiliseye gidiyor 

diye İsa‟nın öğrencisi diyemeyiz. İsa‟nın öğrencisiyse İsa‟dan öğrenmesi lazım. Kilisede vaaz 

işitmekle bitmemek lazım, Tanrı‟nın sözünü istemelidir, sevmelidir.  

İsa‟nın sözünü biliyorsa öğretmek zorundadır. İsa‟nın kanını içip bedenini yiyen kişi başka 

insanlara paylaşmak ister. Kilisede böyle insanlar ne kadar çoksa o kadar kilise büyüyecektir. 

Yani kilisenin büyümesi için kilisede öğrenciler çok olması gerekir. Kendi aldığı Tanrı‟nın 

sözle başka insanları etkileyebilmek lazım ki İsa‟nın öğrencisi olabilir. Bu konuda İsa 

„Babam çok meyve vermenizle yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz‟ (Yuhanna 15:8) 

diye söyledi.  

Bizimle tanışanların İsa‟ya iyi inanmaları gerekir. İmanı iyi olan biri bizimle tanışarak 

ayarılırsa olmaz. Teoloji okuluyla ilgili şöyle bir şaka var: Teoloji okuluna girenler sanki 

pastör gibi, 2.sınıftakiler sanki kilise görevlileri gibi, 3.sınıftakiler normal imanlılar gibi ama 

mezun olanlar sanki imansızlar gibidir. Biz olsun teoloji okulu olsun öyle olmamalıdır. 

Bizimle tanışan kim olursa olsun İsa‟nın öğrencisi olmalıdır.  

„Ö ğrenci yetiştirin‟ sözünü yanlış bir şekilde uygulayanlar da var. Bazı insan kilisede iman 

hayatını iyi sürdürenleri ikna edip öğretiyor ve kendisinin ardından gitmesini sağlıyor. Ondan 

öğrenmiş olanlar ne ilginç ki hepsi pastörün sözünü dinlemiyor, sonuçta onun ardından 

giderek kiliseden ayrılıyor. Biz öğrenci yetiştirirken bunun gibi kilise içinde bölücülük 

yapmamalıyız, İsa‟nın sözünü yerine getiren İsa‟nın gerçek öğrencisi olarak yetiştirmeliyiz.  



Biz sadece kendimiz değil bütün ailemizin İsa‟nın öğrencisi olmasını sağlamalıyız. Tanrı 

ailemize baktığı zaman “Bu aile beni tanıyor” diye bilmesi lazım. Ailemize ziyaret edenler 

İsa‟nın öğrencisi olabilmelidir. Bazı insan kendi ailesinin İsa‟nın öğrencisi olmasına engel 

olurlar. Ç ocukları kilise hayatını çok gayretle sürdürürse “Sen niçin ders çalışmıyorsun? Hep 

kiliseye gidiyorsun?” diye azarlıyor, karısı kilise hayatını gayretli bir şekilde sürdürüyorsa 

“Kilise hayatına fazla dalmak iyi değil” diye uyarıyor. Tanrı böyle ailelerden ne bekleyebilir?  

İsa‟nın öğrencisi olmak isterse İsa‟yla birlikte yaşayıp İsa‟yla birlikte ölmek lazım. Canını 

vermeye hazır olup İsa‟nın ardından gitmezse asla İsa‟nın öğrencisi olamaz. İlerde korkunç 

bir çağ gelebilir. Şimdi dünyanın her yerde zulümler var, hatta bu çoğalıyor. Kore‟de de ne 

zaman öyle şeyler olacağı belli değil. Geçmişte bir kilise içinde bomba terörü olmuş. Artık 

Kore‟de de öyle şeyler olabilir.  

İsa‟nın adıyl cin kovarken bazen zulüm ediliyoruz. Bazı insan cin kovma bir şamanın işidir 

diye eleştiri yapıyor. Ama biz İsa‟nın buyruğuna göre cin kovmalıyız. İsa „İman edenlerle 

birlikte görülecek belirtiler şunlardır, Benim adımla cinleri kovacaklar, yeni dillerle 

konuşacaklar, yılanları elleriyle tutacaklar. Ö ldürücü bir zehir içseler bile, zarar 

görmeyecekler. Ellerini hastaların üzerine koyacaklar ve hastalar iyileşecek‟(Markos 16:17) 

diye söyledi. İnsanlar ne derse dersin biz o sözü mutlaka yerine getirmeliyiz.  

Biz İsa‟nın öğrencisi olmaya karar verdiğimiz zaman Kutsal Ruh bizde çalışacaktır. İsa 

vaftiz olmuş olan öğrencilere „Yeruşalim`den ayrılmayın, Baba`nın verdiği ve benden 

duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Sizler birkaç güne kadar Kutsal Ruh`la vaftiz 

edileceksiniz. Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim`de, bütün Yahudiye ve 

Samiriye`de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız‟ (Elçilerin işleri 1:4-8) 

diye söyledi. Dolaysıyla Ruh içimizde çalışmasını sağlamalıyız. Biz İsa‟yla tanışıp İsa‟ya 

benzediğimiz gibi, bizimle tanışanlar da bizim aracılığımızla İsa‟ya benzemelidir.  
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