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İSA MESİH: RAB

Toplumda her zaman diğer insanlar
üzerinde yetki sahibi olan insanlar
vardır. Hükümet yetkilileri, polis,
başkanlar, yöneticiler, patronlar ve
anne babalar; bütün bu insanlar itaat
bekler, bazen de itaati talep eder. İsa
doğduğunda da toplum farklı değildi.
O zamanlar dünyayı Romalılar
yönetiyordu. Filistin tahtında Kral
Büyük Hirodes oturuyordu ve Roma
ordusu onun konumunu güvende
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tutuyordu.
İsa'nın doğumu ve O'nun Yahudiler'in
Kralı olarak doğmuş olduğu haberi
Hirodes'in kulağına gidince Hirodes
çıldırdı. Bu yeni kralı öldürmeye
çalıştı, ama başarılı olamadı. İsa,
yeryüzündeki görevini yerine getirmek
için yaşadı. Politik düzene hiçbir
görünür meydan okumada
bulunmadı. Buna karşın kaderinin
sadece ölmek değil, aynı zamanda
yönetmek olduğunu iddia etti. Gökte
ve yerde bütün yetkinin kendisine
verildiğini söyledi. Ama ne oldu?
Roma, İsa Mesih inanlıları tarafından
fethedilmedi, İsa göğe alındı. Dünya
bugün diktatörler, zorbalar ve
zalimlerle doludur. İsa'nın ne tür bir
yetkisi vardır? Her şeyin üzerinde ne
zaman hüküm sürecektir? Bu ders,
bu soruları yanıtlamaktadır.
Bu derste şunları
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inceleyeceksiniz . . .
• İsa'nın Rab Olarak Yetkisi Vardır
• İsa Rab Olarak Kabul Edilir

İSA'NIN RAB OLARAK YETKİSİ
VARDIR
İsa'ya, ölümden dirilen Rabbiniz
olarak iman ediyor musunuz? Bu çok
önemlidir. Ruhsal yaşamınız buna
bağlıdır.
Romalılar 10:9
"İsa'nın Rab olduğunu ağzınla
açıkça söyler ve Tanrı'nın O'nu
ölümden dirilttiğine yürekten
iman edersen, kurtulacaksın."
Yetki Unvanı
İnsanların İsa'ya Rab olarak hitap
etmesi ne anlama gelir? Elçi Pavlus,
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bu ismi neden 200'den fazla kez
kullanmıştı? Kurtulmak için Rab İsa
Mesih'e iman etmek ne demektir?
Tanrı neden her dilin İsa'nın Rab
olduğunu itiraf edeceğini söylüyor?
Kutsal Kitap'ta Rab olarak tercüme
edilen Kurios sözcüğü, yetki ifade
eden bir unvandı. İnsanlar bu
sözcüğü saygı ifadesi olarak
kullanırlardı. Rab, Efendi anlamına
gelen nazik bir hitap şeklidir. Evin
reisi, evin efendisiydi. Köleler,
efendileri için aynı hitap şeklini
kullanırlardı. Kullar yöneticilerine aynı
şekilde hitap ederlerdi.
Kurios, gerçek Tanrı Yahve'nin yanı
sıra birçok dinin tanrıları için de
kullanılan bir isimdi. Bu anlamda
Kutsal Kitap, Rab unvanını, hem
Baba Tanrı ve hem de Oğlu İsa Mesih
için kullanır. İsa'ya Rab demek, O'nun
Tanrılığını, Baba'yla birliğini, evrenin
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üzerinde en büyük yetkiye sahip
olduğunu ve yaşamlarımızı yönetme
hakkına sahip olduğunu kabul
etmektir.
İsa Rabbimiz olduğunda buyrukları
O'ndan alırız ve O'nun talimatlarını
yerine getiririz. Her şeyi dua ederek
O'na söyleriz. O'nun sözü, günlük
yaşamdaki el kitabımızdır. Hiçbir şey
hakkında endişe etmemiz gerekmez.
Rabbimiz bütün güce sahiptir, her
şeyi bilir ve bizi sever. Yapmamız
gereken, sadece O'na güvenip itaat
etmektir.
Şimdi öğrendikleriniz . . .
• İsa'ya Rab demek, O'nun Tanrılığını,
Baba'yla birliğini, evrenin üzerinde
tüm yetkiye sahip olduğunu ve
yaşamlarımızı yönetme hakkına sahip
olduğunu kabul etmektir.

274

Romalılar 10:9
"İsa'nın Rab olduğunu ağzınla
açıkça söyler ve Tanrı'nın O'nu
ölümden dirilttiğine yürekten
iman edersen, kurtulacaksın."
• İsa'ya "Rab" dediğimizde bu, sırf
dostluğu, sevgisi, bilgeliği veya
bilgisini değil, O'nun Tanrılığını ve
yetkisini kabul ediyoruz anlamına gelir.
Yetkisinin Kanıtı
– İsa, yetkisini öğretilerinde
kanıtladı.
Tanrı ve insan hakkındaki gerçekleri
bildirirken gösterdiği mutlak
özgüvenle insanları hayrete düşürdü.
Örneğin, Kendisinin Yol, Gerçek ve
Yaşam olduğunu söyledi.
– İsa doğa üzerindeki yetkisini
kanıtladı.

275

Fırtınalı denizde dalgaların üzerinde
yürüdü. "Sus, sakin ol!" sözleri
fırtınayı dindirdi. Suyu şaraba çevirdi.
Beş somun ekmek ve iki küçük
balıkla 5.000 kişiyi doyurdu.
– İsa hastalık ve ölüm üzerindeki
yetkisini kanıtlamıştır.
O'nun dokunuşlarıyla sağırlar işitti,
körler gördü, sakatlar yürüdü. Ölüleri
diriltti. Öldü ve dirildi.
– İsa ahlaksal yetkisini kanıtladı.
Günahsız bir yaşam sürdü. Dünyanın
şimdiye kadar duymuş olduğu en iyi
ahlak kurallarını koydu. Mahvolmuş
hayatları, güzel, pak ve yararlı hale
getirdi. Kusursuz bir liderdi.
– İsa ruhsal yetkisini kanıtladı.
Günahları bağışladı. Kötü ruhları
kovdu. Babası'nın işlerini yaptı ve
insana Tanrı'yı gösterdi. Göğe geri
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alındı ve Kutsal Ruh'u kilisesine
gönderdi.
– İsa kilise üzerindeki yetkisini
kanıtladı.
Rab olarak, kendisini izleyenleri
dünyaya Müjde'yi duyurmaya
gönderdi ve onlara bunu yapacak
doğaüstü güç verdi. Biz O'nun
buyruklarına itaat ettikçe, bizleri
cennetteki yetkiyle destekler.
Yuhanna 13:13
"Siz beni Öğretmen ve Rab diye
çağırıyorsunuz. Doğru
söylüyorsunuz, öyleyim."
Matta 28:18-20
"Gökte ve yeryüzünde bütün
yetki bana verildi. Bu nedenle
gidin, bütün ulusları öğrencilerim
olarak yetiştirin; onları Baba,
Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla
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vaftiz edin; size buyurduğum her
şeye uymayı onlara öğretin. İşte
ben, dünyanın sonuna dek her an
sizinle birlikteyim."
Şimdi öğrendikleriniz . . .
• İsa bütün ayartılmaların üstesinden
geldi ve yeryüzünde kusursuz bir
hayat yaşadı. Bu O'nun ahlaksal
alandaki yetkisini göstermiştir.
• İsa, hastaları iyileştirerek ve ölüleri
ölümden dirilterek Kendi tanrısal
yetkisini, günahsız bir yaşam sürerek
Kendi ahlaksal yetkisini, günahları
bağışlayarak Kendi ruhsal yetkisini, ve
kendisini izleyenleri cennete
kavuşturarak Kendisinin kurduğu kilise
üzerindeki yetkiyi kanıtladı.

İSA RAB OLARAK KABUL EDİLİR
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Günümüzde evrensel kilise İsa'nın
Rab olduğunu kabul eder. Rab İsa,
gökteki bütün ruhsal güçlerin
üzerindedir. Ve bir gün bütün dünya
O'nu Yönetici ve Rab olarak kabul
edecektir.
Efesliler 1:20-22
"Bu kudret, Tanrı'nın, Mesih'i
ölümden diriltirken ve göksel
yerlerde sağında oturturken
O'nda sergilediği üstün güçle
aynı etkinliktedir. Tanrı O'nu
bütün yönetimlerin,
hükümranlıkların, güç ve
egemenliklerin, yalnız bu çağda
değil, gelecek çağda da anılacak
bütün adların çok üstüne çıkardı.
Her şeyi ayakları altına sererek
O'na bağımlı kıldı. O'nu her şeyin
üzerinde baş olmak üzere
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kiliseye verdi."
Kilisenin Başı
İsa'yı Kurtarıcıları ve Rableri olarak
kabul eden herkes, O'nun kilisesinin
üyesidir. Kutsal Kitap İsa'nın bizim
başımız olduğunu ve kilisenin de
O'nun bedeni olduğunu söyler.
Mesih'le birleşmiş olmanın
ayrıcalıklarını gördük. Bunların tadını,
ancak İsa'ya hayatlarımızda ilk sırayı
verdiğimizde çıkartabiliriz. Baş,
bedeni yönetmelidir, beden başı
değil. Bedende her üyenin yeri ve
işlevi vardır. Hepimiz bedenin iyiliği
için birlikte çalışmalı ve Başımız olan
Mesih'in amacını gerçekleştirmeliyiz.
Koloseliler 1:17,18
"Her şeyden önce var olan O'dur
ve her şey varlığını O'nda
sürdürmektedir. Bedenin, yani
kilisenin başı O'dur. Her şeyde ilk
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yeri alsın diye başlangıç olan ve
ölüler arasından ilk doğan
O'dur."
Romalılar 12:5-6
"Çok sayıda olan bizler de
Mesih'te tek bir bedeniz ve
birbirimizin üyeleriyiz. Tanrı'nın
bize bağışladığı lütfa göre, ayrı
ayrı ruhsal armağanlarımız
vardır."
Mesih'in bedeninin bir parçası olmak,
her şeyde O'na itaat ettiğimiz
anlamına gelir. Kilise için toplumun
değil, O'nun düşüncelerini izleriz.
Ama ayrıca O'nun planını evlerimizde,
iş yerlerimizde ve gittiğimiz her yerde
izleriz. Bu, çevremizdeki insanlara
O'nun Rab olduğunu gösterir. Bir gün
O'nun önünde duracağız.
Günahlarımızdan ötürü
yargılanmayacağız, çünkü
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bağışlandık. Ama O, hayatımızı nasıl
yaşadığımızı inceleyecektir.
2.Korintliler 5:10
"Çünkü bedende yaşarken gerek
iyi gerek kötü, yaptıklarımızın
karşılığını almak için hepimiz
Mesih'in yargı kürsüsü önüne
çıkmak zorundayız."
Kutsal Kitap, Mesih'in yargı kürsüsü
için "bema" sözcüğünü kullanır. Bu
sözcük Roma yöneticilerinin yargı
kürsüsü için kullanılan sözcüktür. Bir
Roma şehrinde, eğer birisinin
davranışları bema kürsüsünde
onaylanmışsa, başka insanların onun
hakkında söylediklerinin önemi yoktu.
Aynı şekilde Mesih İnanlısı bu
dünyada Rabbi olan İsa Mesih'e
hizmet etmek için yaşar. Başka
insanların düşündükleri önemli
değildir. İsa'nın ne diyeceği önemlidir.
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Önemli olan, bu sorunun yanıtıdır.
Bazen İsa'nın yapmanızı istediği şey
toplumunuzun adetlerine uygun
olmayacaktır. O'na itaatsizlik etme
konusunda ayartıldığınızda, buna
teslim olmayı reddedin. O'nun
krallığının bir vatandaşı ve O'nun
bedeninin bir parçası olduğunuzu
hatırlayın. Şimdi O'na Rabbiniz olarak
itaat ederseniz, yaşamınız O'nu
hoşnut edecektir. O'nun onayı,
harikulade bir ödül olacaktır!
Şimdi öğrendikleriniz . . .
• Mesih'in bedeninin bir parçası
olmak, her şeyde O'na itaat ettiğimiz
anlamına gelir. O'nun planını
evlerimizde, iş yerlerimizde ve
gittiğimiz her yerde izleriz.
• Bir gün İsa Mesih'in önünde
duracağız. O, hayatımızı nasıl
yaşadığımızı inceleyecek, ama
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günahlarımızdan ötürü
yargılanmayacağız, çünkü bağışlandık.
• Bir gün bütün dünya, İsa Mesih'i
Yönetici ve Rab olarak kabul edip
önüne diz çökecek.
Kralların Kralı ve rablerin Rabbi
İsa'nın bugün de kilisenin ve
inanlıların Rabbi olduğunu gördük.
Ama kim olduğunu iyice anlamak için
geleceğe bakmamız gerekir. O'nun
bütün yüceliğiyle, her şeyin üzerinde
hüküm sürmek için gelmekte
olduğunu görebiliriz.
Vahiy 1:7-8
"İşte bulutlarla geliyor! Her göz
O'nu görecek . . . Var olan, var
olmuş ve gelecek olan, Her Şeye
Gücü Yeten Rab Tanrı, 'Alfa ve
Omega Ben'im' diyor."
İsa ilktir – gerçeğin başlangıcı ve
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kaynağıdır. Ve aynı zamanda sondur –
ve Tanrı'nın sonsuz amacını
gerçekleştirecek olandır. Her şeyin,
olması gerektiği gibi birbirine
uymasını sağlayacaktır. Bütün
kötülükleri yenecek ve sonsuza dek
kralların Kralı ve rablerin Rabbi olarak
hüküm sürecektir.
Kutsal Kitap, İsa dönmeden önce
yeryüzünün sorunlarla dolu olacağını
söyler. Savaşlar, hastalıklar,
depremler, kıtlıklar, doğanın
dengisinin bozulması, insanlığın
gitgide yozlaşması ve politik baskılar
olacaktır. Kutsal Kitap'ın sözleri
doğrudur. Günümüzde bütün bu
şeylerin etrafımızda gerçekleştiğini
görüyoruz. Ama bir gün büyük bir
değişim gerçekleşecektir.
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İsa Mesih, dünyayı yargılamaya
gelecektir. Dünyayı yaratmış ve kendi
kanıyla kurtarmıştır. Kutsal Kitap'ın
son kitabı olan Vahiy'de, cennette bir
taht görüyoruz. O tahtta bir kuzu
oturmaktadır. Kuzu, bizi kurtarmak
için hayatını veren İsa Mesih'tir. O,
hüküm sürüp yönetecektir!
Vahiy 21:3-5
"İşte, Tanrı'nın konutu insanların
arasındadır. Tanrı onların
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arasında yaşayacak. Onlar O'nun
halkı olacaklar. Tanrı'nın kendisi
de onların arasında bulunacak.
Onların gözlerinden bütün yaşları
silecek. Artık ölüm olmayacak.
Artık ne yas, ne ağlayış, ne de
ıstırap olacak. Çünkü önceki
düzen ortadan kalktı. Tahtta
oturan, 'İşte her şeyi yeniliyorum'
dedi"
Bu kısa kurs süresince İsa'nın
unvanlarının hepsini incelemeniz ve
O'nun harikulade krallığı hakkındaki
her şeyi okumanız elbetteki mümkün
değildir. Ancak artık İsa'yı öncekinden
daha iyi tanıdığınızı ve daha çok
sevdiğinizi umuyoruz. O'nun
dönüşünü bekledikçe her geçen gün
O'nu daha iyi tanımanız için dua
ediyoruz. Bir gün geri döndüğünde
O'nun yüzünü görebilecek ve Kuzu'ya
sunulan evrensel şükran ezgilerine

287

katılabileceksiniz.
Vahiy 5:9-13'te Yuhanna, Kuzu'ya
ilahi söyleyenler hakkında Tanrı'nın
kendisine gösterdiği görümü tanımlar:
"Yeni bir ezgi söylüyorlardı:
'Tomarı almaya,
Mühürleri açmaya layıksın!
Çünkü boğazlandın,
Ve kanınla her oymaktan, her
dilden,
Her halktan, her ulustan
İnsanları Tanrı'ya satın aldın.
Onları Tanrımız'ın hizmetinde
Bir krallık haline getirdin,
Kâhinler yaptın.
Dünya üzerinde egemenlik
sürecekler.'
"Sonra tahtın, yaratıkların ve
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ihtiyarların çevresinde çok
sayıda melek gördüm,
seslerini işittim. Sayıları
binlerce binler, on birlerce on
binlerdi. Yüksek sesle şöyle
diyorlardı:
'Boğazlanmış Kuzu,
Gücü, zenginliği, bilgeliği,
kudreti,
Saygıyı, yüceliği, övgüyü
Almaya layıktır.'
"Ardından gökte, yeryüzünde,
yer altında ve denizlerdeki
bütün yaratıkların, bunlardaki
bütün varlıkların şöyle
dediğini işittim:
'Övgü, saygı, yücelik ve güç
sonsuzlara dek,
Tahtta oturanın ve Kuzu'nun
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olsun!'"
Şimdi öğrendikleriniz . . .
• İsa'nın altta yer alan unvanlarının ne
anlama geldiklerini hatırlamak
önemlidir.
– Bedenin Başı = Kilisenin kurucusu
ve yöneticisi.
– İlk ve Son = Evrenin Yaratıcısı ve
dünyanın olaylarını sona getiren
Tanrı Oğlu.
– Tanrı Kuzusu = Günahlar için tek
kurban.
• Vahiy Kitabı, bizlere cennetteki
tahtta bir Kuzu göstermektedir. Kuzu,
bizi kurtarmak için hayatını veren İsa
Mesih'tir. O, hüküm sürüp
yönetecektir!
• İsa'nın Rab olarak itaatinizi ve
tapınmanızı hak etmesinin nedenlerini
incelediniz. Tanıklığınız ve O'na övgü
ezginiz olarak Vahiy 5:9-13'ü bir daha
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açık sesle okuyun.

İsa Mesih Kimdir? adlı ders kitabını
bitirdiniz. Bu derslerin İsa'nın Tanrı
Oğlu, Kurtarıcınız ve Rabbiniz
olduğunu anlamanıza yardımcı
olduğunu umuyoruz. Her gün O'na
hizmet edip tapındıkça Rab sizi
bereketlesin.
Şimdi, ÜNİTE 2'deki soruları
yanıtlamaya hazırsınız. Ezberlediğiniz
ayetlere özellikle dikkat ederek Ünite
2'deki derslerin üzerinden geçin. (Bu
ayetler Ders 6'da Yuhanna 8:12; Ders
8'de Matta 1:21; Ders 9'da Yuhanna
11:25-26 ve Ders 10'da Romalılar
10:9'dur.)
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