
Kapı kapanmadan önce (Matta 25:1-13) 

 

 

 
 

Tanrı doğru ve lekesiz olan Tanrı‟dır. İnsanların yapmış olduğu saatlardan en mükemmel 

olan atom saatin hatası üç milyon yılda bir saniyemiş. Bundan daha mükemmel olan Tanrı‟dır. 

Tanrı sonsuzluktan beri sonsuzluğa kadar hiç hatası yok, ve her şey kendi planına göre 

tamamlıyor. Kutsal Kitap‟ta yazılmış olan peygamberlikler Tanrı‟nın ilerde yapacağı işler 

hakkında önceden bildiriyordu. Geçmişteki insanlar bu peygamberlik sözlerine göre Mesih‟in 

gelişini bekliyorlardı, İsa bu peygamberlik sözüne göre geldi ve öldürüldü ve dirildikten 

sonra göğe alındı.  

İsa bu dünyanın sonu hakkında soran öğrencilerine „Baba'nın kendi yetkisiyle belirlemiş 

olduğu zamanları ve tarihleri sizin bilmenize izin yoktur‟ (Elçilerin işleri 1:7) diye söyledi. 

Rab bizim Tanrı‟nın belirlediği zamanları bilemeyeceğimizi açıkça söyledi (Matta 24:3). Bazı 

insanlar kendilerin o zamanları ve tarihleri bildiklerini ısrar ederek insanları kandırıyorlar. Bu 

Tanrı‟ya karşı durmaktır. Çünkü Tanrı‟nın sadece bildiği o zamanı bildiğini söylemek Tanrı 

gibi olmak istemektir.  

Tanrı yasakladıysa zorla bunu bilmeye çalışmamalı, alçakgönüllü bir şekilde itaat etmelidir. 

Anne babalar kendi çocuklarının bilmemeleri daha iyi olduğunu düşünürse çocuklarına 

bildirmeyecektir. Tanrı da aynıdır. Dolaysıyla biz İsa‟nın sözü gibi zamanları ve tarihleri 

zorla öğrenmeye çalışmayalım, her zaman uyanık olup o günü hazırlamalıyız (Matta 25:13).  

İsrail‟in geleneksel evlilik töreni çok değişiktir. Damat bütün gün müşterileriyle tüm 

mahalleleri dolaşır akşamleyin düğün salonuna girer. İlginç olan nedir biliyor musunuz? Belli 

bir zaman gelince salon kapanır, artık kimse içerine giremez. Her ne kadar damatla yakın 

ilişkide olan biri olsada kapı kapanınca salonun dışarıda olmak zorunda olur.  

Biz kendi ruhsal hayatımızı düşünmeliyiz. Acaba kapı kapanmış değil mi diye kendi 

kendine sormalıyız. Aynı kilisede ibadet eden insanlar arasında da kapı içinde olanlar da var 

kapı dışında olanlar da vardır. On kız damatı beklediler ama beş kız düğün salonun içine girdi 

ama geri kalan beş kız giremedi. Biz buna dikkat etmeliyiz. Bir kere kapı kapanınca artık 

yağı hazırlarsa da kapı içine giremez (Matta 25:1-13). 

Bazı insan tanıklık ederken “Ben geçmişte çok para kazandım. O zaman isteseydim tek 

başıma bir kilise binasını yapardım” der. Bunu işitince „Şu insanın imanı çok güzel‟ diyenler 

de olabilir. Ama bu sadece geçmişteki bir olaydır. O kapı açıkken içine girmedi.  

Düğün salonuna giremeyen beş kız hakkında Rab akılsız olduğunu söyledi. Akılsız insan 

fırsat varken Rab‟bin sözünü ihmal eder, fırsat kaybolunca artık üzülür. Biz ailemizin kapı 

dışında mı yada içinde mi iyice düşünerek uyanık durmalıyız. Zaten kapı kapanmışsa başka 

insanlar her ne kadar yardım etsede artık geç oldu.  

Kapı kapanmadan önce Tanrı‟yı sevmemiz lazım. Ve gerçekten Tanrı‟yı seviyorsa 

kendisini seviyormuş gibi komşularını sevmelidir. Kendisini seviyormuş gibi demek annesi 

gibi sevmek demektir. Anneler kendisi aç kalsada çocuklarına bir şey yedirmeye çalışır. 

Kendisi feda ederek çocuklarının başarılı olmalarını ister.  

Bizim anne yüreğiyle sevmemiz gereken komşularımız arasında en yakın olan kilisedir. 

Kilisedeki insanların memleketleri de farklı, cinsleri de farklı, karakterleri de farklı ama hep 

birlikte Mesih‟in bedenini oluşturur. Bazı insanlar ilerde Rab tarafından şu sözleri işitecekler: 

„Ey lanetliler, çekilin önümden! İblis ile onun melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe 

yollanın! Ç ünkü acıkmıştım, bana yiyecek vermediniz, susamıştım, bana içecek vermediniz, 

yabancıydım, beni içeri almadınız, çıplaktım, beni giydirmediniz; hastaydım, zindandaydım, 



benimle ilgilenmediniz‟(Matta 25:41-46). Onlar „Ya Rab, seni ne zaman aç, susamış, yabancı, 

çıplak, hasta ya da zindanda gördük de sana hizmet etmedik?‟ diye sorabilirler. Şimdi biz 

şunu mutlaka bilmeliyiz ki kiliseyi sevmek Rab‟bi sevmektir.  

Geçmişi düşünerek üzülürse de anlamsız olacaktır. Biz fırsat varken Rab‟bi sevmemiz 

lazım. Kapı kapanınca her ne kadar sevmek isterse de yapamaz. Kutsal Kitap‟ta İsa‟nın 

birinin yanını geçtiğini sık sık görüyoruz. Ama Rab geçtikten sonra artık fırsat olmayacaktır. 

“Ben yağ hazırlamak için ne kadar çabaladım biliyor musunuz?” derse de artık kapanmış olan 

kapı tekrar açılmayacaktır. Rab bunu önceden uyarıyor. Biz kapı kapanmadan önce Rab‟bi 

sevmeliyiz.  
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