Güvenilir ve akıllı köle (Matta 24:37-51)

Tanrı gök ve yerin egemenidir. Tanrı her şey, göklerdeki, yerdeki, görülen ve görülmeyen
her şeyi yarattı. Hiçbir şey gereksiz yere yaratılmadı. Yabani otlar da gereksiz gibi görünüyor
ama insanlar için gereken oksijenin üretilmesi için kullanılmaktadır. Bunun dışında da birçok
şey Tanrı’nın Oğlu bu dünyadayken çok değerli bir şekilde kullanıldı. Bütün yaratıklar
Tanrı’nın koyduğu amaç için kullanılmaktadırlar.
İnsanlık da Tanrı tarafından kullanılması için yaratıldı. Ama Tanrı bütün insanları
kullanmaz. Nuh çağında yeryüzünde dopdolu insanlar vardı ama Tanrı Nuh’un sekiz ailesini
seçti ve geri kalanlar ise tufandan mahvoldular. Nuh bir dağın tepesinde uzunluk 140 metre
olan büyük gemi yapmaktayken insanlar ona güldüler. Ama Nuh’un ailesi on yıllar boyunca
hiç değişmeden gemiyi yaptı. Gemi yapmayı tamamlayınca onlar geminin içine girdiler, ve
bir yıl boyunca gemi içinde kaldılar. Onlar geminin dışarıda neler olduğunu hiç bilmiyorlardı.
Sonra gemiden çıktıkları zaman onlara gülmüş olan bütün insanlar hepsi yoktu. Nuh’un ailesi
gemi vasıtasıyla kurtuldukları gibi bugün biz İsa Mesih’in adıyla vaftiz edilerek kurtulduk
(1.Petrus 3:21). Dünyadaki insanlar vaftiz olan bizlere gülebilirler ama, sudan çıktıktan
sonraki biz suya girmeden önceki bizle tamamen farklıdır.
Tanrı biz iman vererek doğruluk tacını almamızı sağladı. İmanın yüzünden sıkıntı çeken
insanlara yüceliğin tacı verileceğini vaat etti. Vahiy 3:11 “Tez geliyorum! Tacını kimse
elinden almasın diye sahip olduğuna sımsıkı sarıl” diye söyledi. Biz Rab’bin gelişine dek
görevimizi yapmalıyız. Görevimiz nedir? Rab otuz üç yıldır yeryüzündeyken başladığı iştir.
Rab o işi kiliseye emanet ettikten sonra göğe alındı. Rab ibadet yaptığı için biz de yapmalıyız,
Rab müjdelediği için biz de müjdelemeliyiz, Rab öğrettiği için bizde öğretmeliyiz.
Gökte bulutlar gibi sayısız melekler vardır. Bunlar arasında liderlikle ilgili özel yeteneklere
sahip olan baş melekler vardır. Oysa Rab tahtta oturana kadar Yehova adıyla gök ve
yeryüzündeki bütün işleri yöneten melekte vardı. Geçmişteki İsrail’in tapınağına baktığımız
zaman orada çalışanların çeşit çeşit görevleri vardı. Tapınağın avlusunda çalışanlar da çoktu,
tapınakta çalışan kâhinler de vardı, en kutsal yere girebilen baş kâhin de vardı.
Büyük evlerde birçok uşak var, onlar arasında efendisinin yerinde başka uşakları yöneterek
her şey kontrol eden bir kâhya vardır. Kâhya efendisi yürt dışında olursa da efendisinin işini
devam etmelidir. Kâhya sahibiymiş gibi çalışmalıdır. Her ne kadar büyük görev almış olanlar
olsada sahibiymiş gibi çalışmazsa sorumlu bir kişi gibi aktiv bir şekilde çalışamaz. Bize iş
veren Rab bizim böyle bir kâhya gibi olmamızı ister. Biz eğer harika bir kâhyaysak Rab göğe
alınıp yeryüzünde olmasada O’nun işini devam ettireceğiz. Canlara yemek paylarını vaktinde
vereceğiz. O zaman Rab tekrar geldiğinde mutlaka ödüllendirecektir.
Günümüzde dünya çapında en çok dikkat çeken olay olan en güçlü Go oyuncusu Lee Se
Dol ile yapay zeka alphagonun yarışmasıdır. Bu hem yapay zekanın ne kadar geliştiğini
hemde yapay zeka çağının açıldığını göstermektedir. Yapay zeka şimdiden daha çok gelişerek
insanın üstüne gelirse şimdiye kadar hızlı şekilde gelişmekte olan bilim ve teknoloji artık
insanın hayal bile edemeyeceği derecede çok hızlı bir şekilde gelişecektir. O zaman dünya
çok değişecektir, 2040 yılında dünyanın yaradışından şimdiye kadar var olan bütün insan
tamamen yok olacağını söylüyor.
Ne kadar yapay zekaya dayanarak yaşarsa o kadar insanların yürekleri kuruyacaktır, iman
hayatını sürdürmek de çok zor olacaktır. Dünya öyle oldukça Kutsal Ruh’la dolu olmalıyız.
Tanrı’nın Ruhunun yönetiminde olmalıyız. Sodom ve Komora mahvolurken, Tanrı tarafından
esinlenen Tanrı’nın yönetiminde olan İbrahim önceden bunu biliyordu. Çünkü Tanrı kâhya

gibi olan kendi kutsallarından hiç bir şeyi saklamaz. Her şey gösterir.
Rab tekrar geldiğinde kendi görevini yapmış olanları alacaktır, ama Şeytan gibi kendilerine
ayrılan yeri terkedenler terk edilecekler (Matta 24:40). Nuh’un zamanında da Tanrı’nın
verdiği işi terkedenler Adem’in soyu olduğu halde Nefillerle birlikte mahvoldular. Biz
Tanrı’nın yüreğini anlayan Rab’bin işçileri olmamız lazım. Tanrı’nın en ufak bir iş olsa da
Tanrı’nın yüreğiyle çalışırsak Tanrı bize güvenecektir, bize daha büyük iş de verecektir.
Natanyel’in saf yüreğini bile fark ederek takdir eden Rab sorumluluk duygusuyla çalışan
kutsalları hiç unutmayacaktır, hepsi hatırlayacaktır. Dolaysıyla biri bizi görsün görmesin
önemli değil, biz görevimize sadık kalalım.
Biz göğe gittikten sonra yüceltilmemiz için yeryüzündeyken Rab’bin kâhyası olarak
yaşamalıyız. Her birimiz kendimize verilen görevimizi sadık bir şekilde yaparak kiliseyi
merak etmeliyiz. Kâhya gibi kiliseyi sevmeliyiz. Kiliseyi seven ve sevmeyenin farkı çok
büyüktür. Mesela kiliseyi sevenler kilisede bir problem varsa onu kendi işimiş gibi çözmeye
çalışır.
İş sahibi bütün işlerin sorumluluğunu taşır, bütün işleri harika bir şekilde yapmaya çalışır.
Dolaysıyla çalışkan olmak zorundadır. Sadece çok dua etmekle iş sahibi gibi olamaz. Hareket
etmelidir. Nuh’un zamanı gibi dünyanın sonu yaklaşmaktadır. Ama eğer bize verilen
sorumluluğu hafife alırsak Rab çok büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktr.
Biz sadece imanlıyız diye memnun kalmamak lazım. Rab’bin işçisi olmamız lazım. Kilise
Rab’bin işlerini yaptığımız bir yerdir. Başka insanların övgüleri olmasada gökte ödül
olduğunu bilerek çalışmamız lazım. Mesih yüceltildiği gibi bizde yüceltilmemiz için
Mesih’le birlikte acı çekmeliyiz (Romalılar 8:17). Kendisinde gerçek umut varsa sıkıntı
çekmesine rağmen çok gayretle çalışacaktır.
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