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Tanrı ödül veren Tanrı‟dır. Lütfü emeksiz alıyoruz ama ödül emeğin bedelidir. Biz 

Tanrı‟nın sadece lütüf değil ödülü de veren Tanrı olduğuna inanmalıyız. Bu iman yoksa 

Tanrı‟yı hoşnut edemeyiz (İbraniler 11:6). Tanrı İsa‟dan hoşnuttu (MattA 3:17).  

Günümüzde birçok insanlar imanlı hayatını sürdürdüklerini düşünerek aslında etik ve ahlak 

için çabalıyorlar. Bu bütün din adamlarının ortak noktasıdır. İnsanın kendi doğruluğu insanlar 

tarafından kabul edilebilir ama Tanrı tarafından kabul edilemez. Tanrı‟nın görüş açısında bu 

dünyada bir kişi bile doğru insan yoktur. Bu nedenle Tanrı bu dünyaya doğru bir kişiyi 

gönderdi. İşte o İsa Mesih‟tir. O bu dünyaya geldi ve bizim yerimizde öldü, ve biz O‟nun 

başarısıyla kurtulduk. Kurtuluşu emeğimizle kazanmadık, ücretsiz hediye olarak aldık. Biz 

buna lütüf diyoruz. Biz hafta boyunca günah işlemediğimiz için kiliseye gidip ibadet etmeye 

layık değiliz. Lütüf aldığımız için ibadet edebiliyoruz.  

Birde ödülü Tanrı‟nın sözüne itaat ettiğimiz zaman alıyoruz. Mesihçiler arasında birçok 

insanlar alışkanlıkla „beni bereketle!‟ diye Tanrı‟ya dua ediyorlar çünkü dua ederek bereket 

alabileceklerini düşünüyorlar. Ama bereket bir ödüldür. Bereket istemeden önce biz gerçekten 

Tanrı‟nın önünde ödül alabilecek işler yapıp yapmadığımızı düşünmemiz lazım.  

Bir kişi eğer Olimpiyatta madalya aldıysa onun başka insanlardan daha çok fedakârlık 

yaparak çabaladığını anlayabiliyoruz. Biri çocukluktan beri spor yeteneğine sahip olsada 

sadece onunla spor alanında birinci olamaz. Yetenekli olan çocuklar bir araya gelip her gün 

eğitim almak lazım. Onlar arasında en harika olan çocuk okulun temsilcisi olarak seçilir. O 

çocuk daha çok çabalarsa şehirin temsilcisi olur. Ve orada daha çok başarılı olunca ülkenin 

temsilcisi olur ve dünya yarışmasına katılabilir. Ve orada çabalayarak dünya yarışmasında 

madalya alabilir. Tanrı‟nın işçisi olmak da aynıdır. Harika yeteneklere sahip olduğu için değil 

Tanrı‟nın işi için uygun biri olmak lazım ki Tanrı‟nın işçisi olabilir.  

Tanrı bize bereketi buyurdu. Rab‟bin günüyle ilgili Tanrı‟nın sözü de Tanrı‟nın bize 

buyurduğu bereketlerden biridir. Tanrı Rab‟bin günüyle ilgili Rab‟bin buyruğunu yerine 

getirenleri anımsayacaktır (Çölde sayım 10:10). Dolaysıyla Tanrı‟nın ilgisini çekmek 

isteyenler Rab‟bin gününü kutlayacaktır. Bazı insanlar dünya işlerini başarmak için Rab‟bin 

günüyle ilgili Tanrı‟nın buyruğuna itaat etmiyor. Bu şekilde nasıl Tanrı‟nın ilgisini çekebilir? 

Böyle insanlar eğer bir gün birden bire Tanrı‟dan bereket isterse Tanrı nasıl onun duasını 

kabul edebilir? Tanrı‟nın bereketini almak için İbrahim yüz yaşındayken doğmuş olan kendi 

oğlunu Tanrı‟nın buyruğuna itaat ederek vermek istedi. İshak da Tanrı‟ya itaat ederek ondalık 

yaptı. Yakup Peniel‟de bütün gayretle dua ederek Tanrı tarafından bereketlendi. Tanrı 

kendisini tanıtırken „bütün insanların Tanrısı‟, „İbrahim‟in Tanrısı, İshak‟ın Tanrısı, Yakup‟un 

Tanrısı‟ dedi. Çünkü İbrahim ve İshak ve Yakup gibi itaat edenler sadece bereket alabilirler. 

Tanrı beni bereketlemiyor diye şikâyet edenler eğer varsa ilk önce kendisi „O‟nun bereketine 

layık mıyım?‟ diye düşünmek lazım.  

Ailemiz Tanrı‟nın kullandığı aile olması lazım. Hem kendimiz hemde soyumuz Tanrı 

tarafından kullanılmasını istememiz lazım. Bazı insan kendi çocuklardan akıllı olanın 

dünyada başarılı biri olmasını ister ama yeteneksiz çocuğunu Tanrı‟ya vermeyi düşünür. Yani 

Tanrı‟nın işçisi olmasını ister. Bu yanlış düşüncedir. Tanrı‟ya iyi olanı vermeliyiz.  

Tanrı kimseleri bereketleyerek Tanrı‟nın işçisi yapmasını ister. Ama Tanrı‟nın bereketini 

kabul edenler azdır. Musa Mısır‟ın prensi olarak rahat yaşayabilirdi ama Mesih için sıkıntı 

çeken yaşamı seçti (İbraniler 11:24-26). Tanrı ailemizi ziyaret edip kapıyı çalırken biz hemen 

kapıyı açmalıyız (Vahiy 3:20). Melek Meryeme gelip Tanrı‟nın Oğlunu doğuracağını 



söylediği zaman Meryem „Ben Rab'bin kuluyum, bana dediğin gibi olsun‟ diye Tanrı‟nın 

sözünü kabul etti (Luka 1:30-38). Tanrı bizi bereketlemek isterken biz kendimizi ve ailemizi 

Tanrı‟ya sunmamız lazım.  

Bazı insan soyunun Tanrı‟nın tarafından kullanılmasını isteyerek bunun için hiç hazırlık 

yapmıyor. Sanki ödül isteyerek hiç bir şey yapmayana benzer. Tanrı‟nın işini yapmak için 

öğrenecek çok şey vardır. Tanrı kendisinin istediği kişiyi ne zaman çağıracağını bilemeyiz. 

Dolaysıyla biz çocuklarımızın önceden hazır olabilmeleri için yol göstererek yardım 

etmeliyiz.  

Biz eğer Tanrı‟ya “beni bereketle!” dersek bu “beni ödülendir!” anlamına gelir. Biz 

gerçekten kendimizin ödül almamıza layık olup olmadığımızı düşünmeliyiz. Tanrı‟nın 

kullanmak istemesine rağmen hazır olmadığımız için kullanamazsa olmaz. Biz Tanrı‟nın 

gözüyle kendimize ve ailemize ve soyumuza bakarak önceden hazır olmalıyız.  

Günümüzde insanlar yüz yaşından daha fazla yaşayabileceğimizi söylüyorlar. Tanrı 

tarafından kullanılabilmesi için hazır olmak gereken sadece gençler değildir. Yaşlı olsa da 

birdenbire Tanrı çağırıp kullanabilir. Dolaysıyla yaşlı olsun genç olsun kendisini 

hazırlamalıdır. Parası çok olsun az olsun hazır olmalıdır.  

Tanrı bize bereket vermek ister. Sorun olan nedir biliyor musunuz? Biz o bereketi almaya 

hazır mıyız? Tanrı‟yı gerçekten seviyorsa bütün yüreğiyle bütün canıyla bütün aklıyla 

kendisini hazırlamalıdır ve Tanrı‟nın işçisi olarak uygun biri olmalıdır. Sadece kendisi değil 

bütün aile ve soyu Tanrı‟yı hoşnut eden işçi olabilmeleri için hazır olmalıdır.  
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