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Tanrı yaşayan Tanrı‟dır. Dolaysıyla şimdi de çalışır. Biri Tanrı‟nın yaşadığına inanırsa hem 

O‟nun çalışmakta olduğunu kabul edecek hemde O‟nun çalışmasını sağlamak için gayret 

edecektir (Yeşaya 62:6-7). İmanlı hayatı harika bir karaktere sahip olmak için kendisini 

yetiştirerek yaşamak değildir. Tanrı‟nın çalışmasını sağlamaktır.  

Zaman geçsede Tanrı‟nın işi devam ediyor. Şimdiden 4 bin yıl önce Tanrı İbrahim‟le 

antlaşma yaptı. İsrail o antlaşmaya inanarak Mesih‟in gelişini bekledi. İbrahim Tanrı‟yla 

antlaşma yaptıktan 2 bin yıl sonra Tanrı İsa Mesih‟i dünyaya gönderdi. İsa Mesih dünyaya 

geldi göğe alındı. Uzun zamandır Tanrı kendi işini yapmaktaydı. Tanrı şimdi de Kutsal 

Ruh‟la çalışmaktadır. Şimdi bizim çeşit çeşit armağan ve güçlerle beraber özel bir imana 

sahip olmamızın sebebi de Ruh‟un içimizde çalışmasıdır.  

Rab tekrar geldiğinde dünya sona erecektir. O günün henüz gelmemesinin sebebi de Tanrı 

daha çok insanların Kutsal Ruh‟la mühürlenmesi için fırsat verdiği içindir. O gün somut 

olarak ne zaman olacağını Baba Tanrı‟nın dışında kimse bilemez.  

O günü nasıl hazırlamak gerektiğini Elçilerin işleri 1:7-8‟de „Baba'nın kendi yetkisiyle 

belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri sizin bilmenize izin yoktur. Ama Kutsal Ruh 

üzerinize inince güç alacaksınız. Kudüs'te, tüm Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bir 

bucağında benim tanıklarım olacaksınız‟diye söyledi. Rab‟bin vaadine inanarak Markos‟un 

evinde dua eden öğrenciler artık Kutsal Ruh‟u aldılar. Ve Kutsal Ruh şimdi de iman edenlere 

gelmektedir. Ne yazık ki günümüzde birçok Mesihçiler Kutsal Ruh‟u alma olayının 

geçmişteki olay olarak düşünüyorlar. Tanrı şimdi de Kutsal Ruh‟u göndererek kendisine 

inananlar aracılığıyla kendi işini tamamlamaktadır.  

İsa „Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Kudüs'te, tüm Yahudiye ve 

Samiriye'de ve dünyanın dört bir bucağında benim tanıklarım olacaksınız‟(Elçilerin işleri 1:8) 

diye söyledi. Ağaç büyüyünce doğal olarak meyve verdiği gibi Kutsal Ruh‟u alanlar tanıklar 

olmalıdır, tanıklar olmak için güç olmalıdır.  

İsa „ben sizin için yer hazırlarsam tekrar gelip sizi alacağım‟ diye söz verdikten sonra „Beni 

seviyorsan buyruklarımı yerine getirin. Ben Baba‟dan Kutsal Ruh‟u isteyeceğim. Size 

göndereceğim. Kutsal Ruh sizinle sonsuza dek birlikte olacaktır. Dünya O‟nu ne görecek 

nede tanıyacaktır ama siz O‟nu tanıyacaksınız. Ç ünkü Kutsal Ruh içinizde olacaktır‟ diye 

söyledi (Yuhanna 14:2-17). O‟nun söylediği gibi Kutsal Ruh bize geldi. Artık biz Rab‟bin 

vaadinden kuşku duymadan, Tanrı ve komşularını sev denen Rab‟bin yeni buyruğunu yerine 

getirmeliyiz.  

Rab göğe alındıktan sonra öğrencileri göge bakıyorlardı, melekler “neden göğe 

bakıyorsunuz?” diye öğrencilerine söyledi. Rab‟bin diriliş ve göğe alınışına inananların 

yapmaları gereken iş düşüncesizce göğe bakmak değildir, yeryüzünde olduğu sürece Tanrı‟yı 

severek İsa Mesih‟e tanıklık etmektir. Son gün yaklaşmaktadır ama insanların hâlâ umudu 

yeryüzündedir (Luka 17:27-28). Birinin umudu gökteyse Rab‟bin buyruğunu yerine 

getirmeye çalışacaktır.  

Tanrı‟yı ve komşuları sevelim, kendi bedenini seviyormuş gibi (Matta 22:37-39). „Kendi 

bedenini seviyormuş gibi sev!‟ demek „annesi gibi sev!‟ demektir. Anne kendi çocuğunu 

kendi bedenini seviyormuş gibi sever. İsa „Kimdir annem, kimdir kardeşlerim? Göklerdeki 

Babamın isteğini kim yerine getirirse, kardeşim, kızkardeşim ve annem odur‟(Matta 12:48-

50) diye söyledi. Biri Mesihçiyse anne yüreğiyle Tanrı‟yı sevmelidir.  



İsa‟nın annesi on aydır gebe kalıp Tanrı‟nın Oğlunu doğurdu ve O‟nun büyüyünceye kadar 

yetiştirdi, ve O‟nun çarmıhına kadar ardından gitti. Kendi çocuklarını seven annenin 

sevgisiyle Tanrı‟yı sevdi. İbadet Tanrı‟ya yönelik sevgiyle dolu olmalıdır. İsa „Tanrı ruhtur, 

O'na tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar‟(Yuhanna 4:24) diye söyledi. Sunu 

yaparken de Tanrı‟yı severek yapmalıdır. Hizmet de aynıdır. Tanrı‟ya hizmet ederken mutlaka 

anne sevgisi gibi sevgi olmalıdır.  

Komşularını severken de kendi bedenini seviyormuş gibi sevmelidir. Kendi çocuklarını 

seviyormuş gibi komşularını severse müjdelemenin meyvesi de doğal olarak bol olacaktır. 

Hezekiel 33:6 “Ne var ki, bekçi kılıcın ülkenin üzerine yaklaştığını görüp halkı uyarmak için 

boru çalmazsa, kılıç da gelip halktan birini öldürürse, o kişi kendi günahı içinde 

öldürülmüştür; kanından bekçiyi sorumlu tutacağım” diye söyledi. Tanıklık sadece 

sorumlulukla olmuyor, Tanrı‟yı sevenlerin yaşamında doğal olarak görünecektir.   

Vahiy 22:20 “Amin Rab İsa tez gelin” diye söyledi. Kutsal Kitabın içerliğini basitçe 

özetlersem “İsa geldi. Göğe alınmış olan İsa tekrar gelecek ve bizi göğe alacak. Amin Rab İsa 

tez gelin!” oluyor. Rab‟bi sevenler sadece bunu itiraf edebilir. Kutsal Ruh bize geldiği için 

Tanrı‟ya hizmet eden ve komşuları seven güç almalıyız. Tanrı‟nın verdiği güçle yeni 

buyruğunu yerine getirmeliyiz.  
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