
GÖKSEL EGEMENLİKTE İMANLILARIN KONUMU FARKLI OLACAK

Matta 5:17-20 

“Kutsal Yasa'yı ya da peygamberlerin sozlerini gecersiz kılmak icin geldigimi sanmayın. Ben
gecersiz kılmaya degil, tamamlamaya geldim. Size dogrusunu soyleyeyim, yer ve gok ortadan
kalkmadan, her sey gerceklesmeden, Kutsal Yasa'dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok
olmayacak. Bu nedenle, bu buyrukların en kucugunden birini kim cigner ve baskalarına oyle
ogretirse, Goklerin Egemenligi'nde en kucuk sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve
baskalarına ogretirse, Goklerin Egemenligi'nde buyuk sayılacak. Size sunu soyleyeyim:
Dogrulugunuz din bilginleriyle Ferisiler'inkini asmadıkca, Goklerin Egemenligi'ne asla
giremezsiniz!” 

Matta 11:11 

Size dogrusunu soyleyeyim, kadından doganlar arasında Vaftizci Yahya'dan daha ustun biri
cıkmamıstır. Bununla birlikte, Goklerin Egemenligi'nde en kucuk olan ondan ustundur. 

Luka 7:28 

Size sunu soyleyeyim, kadından doganlar arasında Yahya'dan daha ustun olanı yoktur. Bununla
birlikte, Tanrı'nın Egemenligi'nde en kucuk olan ondan ustundur. 

Matta 18:1-7 En Büyük Kim? 

Bu sırada ogrencileri Isa'ya yaklasıp, “Goklerin Egemenligi'nde en buyuk kimdir?” diye sordular.
Isa, yanına kucuk bir cocuk cagırdı, onu orta yere dikip soyle dedi: “Size dogrusunu soyleyeyim,
yolunuzdan donup kucuk cocuklar gibi olmazsanız, Goklerin Egemenligi'ne asla giremezsiniz. Kim
bu cocuk gibi alcakgonullu olursa, Goklerin Egemenligi'nde en buyuk odur. Boyle bir cocugu
benim adım ugruna kabul eden, beni kabul etmis olur. “Ama kim bana iman eden bu kucuklerden
birini gunaha dusururse, boynuna kocaman bir degirmen tası asılıp denizin dibine atılması kendisi
icin daha iyi olur. Insanı gunaha dusuren tuzaklardan oturu vay dunyanın haline! Boyle tuzakların
olması kacınılmazdır. Ama bu tuzaklara aracılık eden kisinin vay haline! 

Luka 9:46-48 En Büyük Kim? 

Ogrenciler, aralarında kimin en buyuk oldugunu tartısmaya basladılar. Akıllarından geceni bilen
Isa, kucuk bir cocugu tutup yanına cekti ve onlara soyle dedi: “Bu cocugu benim adım ugruna
kabul eden, beni kabul etmis olur. Beni kabul eden de beni gondereni kabul etmis olur. Aranızda
en kucuk kim ise, iste en buyuk odur.”

 

Markos 9:33-37 En Büyük Kim? 

Kefarnahum'a vardılar. Eve girdikten sonra Isa onlara, “Yolda neyi tartısıyordunuz?” diye sordu.
Hic birinden ses cıkmadı. Cunku yolda aralarında kimin en buyuk oldugunu tartısmıslardı. Isa
oturup Onikiler'i yanına cagırdı. Onlara soyle dedi: “Birinci olmak isteyen en sonuncu olsun,



herkesin hizmetkarı olsun.” Kucuk bir cocugu alıp orta yere dikti, sonra onu kucagına alarak onlara
soyle dedi: “Boyle bir cocugu benim adım ugruna kabul eden, beni kabul etmis olur. Beni kabul
eden de beni degil, beni gondereni kabul etmis olur.” 

Luka 22:24-30 

Ayrıca aralarında hangisinin en ustun sayılacagı konusunda bir cekisme oldu. Isa onlara, “Ulusların
kralları, kendi uluslarına egemen kesilirler. Ileri gelenleri de kendilerine iyiliksever unvanını
yakıstırırlar” dedi. “Ama siz boyle olmayacaksınız. Aranızda en buyuk olan, en kucuk gibi olsun;
yoneten, hizmet eden gibi olsun. Hangisi daha buyuk, sofrada oturan mı, hizmet eden mi?
Sofrada oturan degil mi? Oysa ben aranızda hizmet eden biri gibi oldum. Denendigim zamanlar
benimle birlikte dayanmıs olanlar sizlersiniz. Babam bana nasıl bir egemenlik verdiyse, ben de size
bir egemenlik veriyorum. Oyle ki, egemenligimde benim soframda yiyip icesiniz ve tahtta oturarak
Israil'in on iki oymagını yargılayasınız. 

Matta 20:20-28 (Mar.10:35-45) Bir Annenin İsteği 

O sırada Zebedi ogullarının annesi ogullarıyla birlikte Isa'ya yaklastı. Onunde yere kapanarak
kendisinden bir dilegi oldugunu soyledi. Isa kadına, “Ne istiyorsun?” diye sordu. Kadın, “Buyruk
ver, senin egemenliginde bu iki oglumdan biri sagında, biri solunda otursun” dedi. “Siz ne
dilediginizi bilmiyorsunuz” diye karsılık verdi Isa. “Benim icecegim kaseden siz icebilir misiniz?”
“Evet, icebiliriz” dediler. Isa onlara, “Elbette benim kasemden iceceksiniz” dedi, “Ama sagımda
ya da solumda oturmanıza izin vermek benim elimde degil. Babam bu yerleri belirli kisiler icin
hazırlamıstır.” Bunu isiten on ogrenci iki kardese kızdılar. Ama Isa onları yanına cagırıp soyle dedi:
“Bilirsiniz ki, ulusların onderleri onlara egemen kesilir, ileri gelenleri de agırlıklarını hissettirirler.
Sizin aranızda boyle olmayacak. Aranızda buyuk olmak isteyen, otekilerin hizmetkarı olsun.
Aranızda birinci olmak isteyen, otekilerin kulu olsun. Nitekim Insanoglu, hizmet edilmeye degil,
hizmet etmeye ve canını bircokları icin fidye olarak vermeye geldi.”

 

Markos 10:35-45 (Mat.20:20-28) Yakup'la Yuhanna'nın Dileği 

Zebedi'nin ogulları Yakup ile Yuhanna Isa'ya yaklasıp, “Ogretmenimiz, bir dilegimiz var, bunu
yapmanı istiyoruz” dediler. Isa onlara, “Sizin icin ne yapmamı istiyorsunuz?” diye sordu. 

“Sen yuceligine kavusunca birimize sagında, otekimize de solunda oturma ayrıcalıgını ver”
dediler. “Siz ne dilediginizi bilmiyorsunuz” dedi Isa. “Benim icecegim kaseden siz icebilir misiniz?
Benim vaftiz olacagım gibi siz de vaftiz olabilir misiniz?”

“Evet, olabiliriz” dediler. Isa onlara, “Benim icecegim kaseden siz de iceceksiniz, benim vaftiz
olacagım gibi siz de vaftiz olacaksınız” dedi. “Ama sagımda ya da solumda oturmanıza izin
vermek benim elimde degil. Bu yerler belirli kisiler icin hazırlanmıstır.” Bunu isiten on ogrenci
Yakup'la Yuhanna'ya kızmaya basladılar. Isa onları yanına cagırıp soyle dedi: “Bilirsiniz ki, ulusların
onderleri sayılanlar, onlara egemen kesilir, ileri gelenleri de onlara agırlıklarını hissettirirler. Sizin
aranızda boyle olmayacak. Aranızda buyuk olmak isteyen, otekilerin hizmetkarı olsun. Aranızda
birinci olmak isteyen, hepinizin kulu olsun. Cunku Insanoglu bile hizmet edilmeye degil, hizmet
etmeye ve canını bircokları icin fidye olarak vermeye geldi.” 



Matta 25:14-30 (Luk.19:11-27) Emanet Para Benzetmesi 

“Goksel egemenlik, yolculuga cıkan bir adamın kolelerini cagırıp malını onlara emanet etmesine
benzer. 

“Adam, her birinin yetenegine gore, birine bes, birine iki, birine de bir talant vererek yola cıktı.
Bes talant alan, hemen gidip bu parayı isletti ve bes talant daha kazandı. Iki talant alan da iki
talant daha kazandı. Bir talant alan ise gidip topragı kazdı ve efendisinin parasını sakladı. “Uzun
zaman sonra bu kolelerin efendisi dondu, onlarla hesaplasmaya oturdu. Bes talant alan gelip bes
talant daha getirdi, ‘Efendimiz’ dedi, ‘Bana bes talant emanet etmistin; bak, bes talant daha
kazandım.’ 

“Efendisi ona, ‘Aferin, iyi ve guvenilir kole!’ dedi. ‘Sen kucuk islerde guvenilir oldugunu gosterdin,
ben de seni buyuk islerin basına gecirecegim. Gel, efendinin senligine katıl!’ “Iki talant alan da
geldi, ‘Efendimiz’ dedi, ‘Bana iki talant emanet etmistin; bak, iki talant daha kazandım.’ “Efendisi
ona, ‘Aferin, iyi ve guvenilir kole!’ dedi. ‘Sen kucuk islerde guvenilir oldugunu gosterdin, ben de
seni buyuk islerin basına gecirecegim. Gel, efendinin senligine katıl!’ “Sonra bir talant alan geldi,
‘Efendimiz’ dedi, ‘Senin sert bir adam oldugunu biliyordum. Ekmedigin yerden bicer, harman
savurmadıgın yerden devsirirsin. Bu nedenle korktum, gidip senin verdigin talantı topraga
gomdum. Iste, al paranı!’ “Efendisi ona su karsılıgı verdi: ‘Kotu ve tembel kole! Ekmedigim
yerden bictigimi, harman savurmadıgım yerden devsirdigimi bildigine gore paramı faize
vermeliydin. Ben de geldigimde onu faiziyle geri alırdım... Haydi, elindeki talantı alın, on talantı
olana verin! Cunku kimde varsa, ona daha cok verilecek ve o bolluk icinde olacak. Ama kimde
yoksa, kendisinde olan da elinden alınacak. Su yararsız koleyi dısarıya, karanlıga atın. Orada
aglayıs ve dis gıcırtısı olacaktır.’ ”

 

Luka 19:11-27 (Mat.25:14-30) Güvenilirlik Sınavı 

Oradakiler bu sozleri dinlerken Isa konusmasını bir benzetmeyle surdurdu. Cunku Yerusalim'e
yaklasmıstı ve onlar, Tanrı'nın Egemenligi'nin hemen ortaya cıkacagını sanıyorlardı. Bu nedenle Isa
soyle dedi: “Soylu bir adam, kral atanıp donmek uzere uzak bir ulkeye gitti. Gitmeden once
kolelerinden onunu cagırıp onlara birer mina verdi. ‘Ben donunceye dek bu paraları isletin’ dedi. 

“Ne var ki, ulkesinin halkı adamdan nefret ediyordu. Arkasından temsilciler gondererek, ‘Bu
adamın uzerimize kral olmasını istemiyoruz’ diye haber ilettiler. “Adam kral atanmıs olarak geri
dondugunde, parayı vermis oldugu koleleri cagırtıp ne kazandıklarını ogrenmek istedi. Birincisi
geldi, ‘Efendimiz’ dedi, ‘Senin bir minan on mina daha kazandı.’ “Efendisi ona, ‘Aferin, iyi kole!’
dedi. ‘En kucuk iste guvenilir oldugunu gosterdigin icin on kent uzerinde yetkili olacaksın.’
“Ikincisi gelip, ‘Efendimiz, senin bir minan bes mina daha kazandı’ dedi. “Efendisi ona da, ‘Sen
bes kent uzerinde yetkili olacaksın’ dedi. “Baska biri geldi, ‘Efendimiz’ dedi, ‘Iste senin minan!
Onu bir mendile sarıp sakladım. Cunku senden korktum, sert adamsın; kendinden koymadıgını
alır, ekmedigini bicersin.’ “Efendisi ona, ‘Ey kotu kole, seni kendi agzından cıkan sozle
yargılayacagım’ dedi. ‘Kendinden koymadıgını alan, ekmedigini bicen sert bir adam oldugumu
bildigine gore, neden paramı faize vermedin? Ben de geldigimde onu faiziyle geri alırdım.’
“Sonra cevrede duranlara, ‘Elindeki minayı alın, on minası olana verin’ dedi. “Ona, ‘Efendimiz’
dediler, ‘Onun zaten on minası var!’ “O da, ‘Size sunu soyleyeyim, kimde varsa ona daha cok
verilecek. Ama kimde yoksa, kendisinde olan da elinden alınacak’ dedi. ‘Beni kral olarak
istemeyen o dusmanlarıma gelince, onları buraya getirin ve gozumun onunde kılıctan gecirin!’ ” 



1. Korintliler 15:35-41 Dirilişten Sonraki Beden 

Ama biri cıkıp, “Oluler nasıl dirilecek? Nasıl bir bedenle gelecekler?” diye sorabilir. Ne akılsızca
bir soru! Ektigin tohum olmedikce yasama kavusmaz ki! Ekerken, olusacak bitkinin kendisini degil,
yalnızca tohumunu –bugday ya da baska bir bitkinin tohumunu– ekersin. Tanrı tohuma diledigi
bedeni –her birine kendine ozgu bedeni– verir. Her canlının eti aynı degildir. Insan eti baska,
hayvan eti baska, kus eti, balık eti baska baskadır. Goksel bedenler vardır, dunyasal bedenler
vardır. Goksel olanların gorkemi baska, dunyasal olanlarınki baskadır. Gunesin gorkemi baska,
ayın gorkemi baska, yıldızların gorkemi baskadır. Gorkem bakımından yıldız yıldızdan farklıdır. 

Vahiy 22:12-13 

“Iste tez geliyorum! Verecegim oduller yanımdadır. Herkese yaptıgının karsılıgını verecegim. Alfa
ve Omega, birinci ve sonuncu, baslangıc ve son Ben'im.

 

Romalılar 14:10-12 (Mesih’in Yargı Kürsüsü) 

Sen neden kardesini yargılıyorsun? Ya sen, kardesini neden kucumsuyorsun? Tanrı'nın yargı
kursusu onune hepimiz cıkacagız. Yazılmıs oldugu gibi: 

“Rab soyle diyor: ‘Varlıgım hakkı icin her diz onumde cokecek, Her dil Tanrı oldugumu acıkca
soyleyecek.’ ” Boylece her birimiz kendi adına Tanrı'ya hesap verecektir. 

1. Korintliler 3:10-15 (Yaptığımız işlerin niteliği ve ödülü – Yaptığımız işler ateşte
sınanacak) 

Tanrı'nın bana lutfettigi gorev uyarınca bilge bir mimar gibi temel attım, baskaları da bu temel
uzerine insa ediyor. Herkes nasıl insa ettigine dikkat etsin. Cunku hic kimse atılan temelden, yani
Isa Mesih'ten baska bir temel atamaz. Bu temel uzerine kimi altın, gumus ya da degerli taslarla,
kimi de tahta, ot ya da kamısla insa edecek. Herkesin yaptıgı is belli olacak, yargı gunu ortaya
cıkacak. Herkesin isi atesle acıga vurulacak. Ates her isin niteligini sınayacak. Bir kimsenin insa
ettikleri atese dayanırsa, o kimse odulunu alacak. Yaptıkları yanarsa, zarar edecek. Kendisi
kurtulacak, ama atesten gecmis gibi olacaktır. 

2. Korintliler 5:1-10 Göksel Konutumuz 

Biliyoruz ki, barındıgımız bu dunyasal cadır yıkılırsa, goklerde Tanrı'nın bize sagladıgı bir konut –
elle yapılmamıs, sonsuza dek kalacak bir evimiz– vardır. Simdiyse goksel evimizi giyinmeyi
ozleyerek inliyoruz. Onu giyinirsek cıplak kalmayız. Dunyasal cadırda yasayan bizler agır bir yuk
altında inliyoruz. Asıl istedigimiz soyunmak degil, giyinmektir. Oyle ki, olumlu olan, yasam
tarafından yutulsun. Bizleri tam bu amac icin hazırlamıs ve guvence olarak bize Ruh'u vermis olan
Tanrı'dır. 

Bu nedenle her zaman cesaretimiz vardır. Sunu biliyoruz ki, bu bedende yasadıkca Rab'den
uzaktayız. Gozle gorulene degil, imana dayanarak yasarız. Cesaretimiz vardır diyorum ve
bedenden uzakta, Rab'bin yanında olmayı yegleriz. Bunun icin, ister bedende yasayalım ister
bedenden uzak olalım, amacımız Rab'bi hosnut etmektir. Cunku bedende yasarken gerek iyi
gerek kotu, yaptıklarımızın karsılıgını almak icin hepimiz Mesih'in yargı kursusu onune cıkmak
zorundayız. 


