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TANRI'NIN
YASASI

ON EMİR (Musa Yasası'ndan)

Benden başka tanrın olmayacak.
Kendine herhangi bir canlıya benzer put 
yapmayacaksın.
Tanrın Rab'bin adını boş yere ağzına 
almayacaksın.
Şabat Günü'nü kutsal sayarak anımsa.
Annene babana saygı göster.
Adam öldürmeyeceksin.
Zina etmeyeceksin.
Çalmayacaksın.
Komşuna karşı yalan yere tanıklık 
etmeyeceksin.
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Komşunun.... hiç bir şeyine göz dikmeye-
ceksin.

Ders 10'da, gelecekte neler yapacağı-
mızı etüt etmiştik; bu derste şimdi ne 
yapmamız gerektiğini etüt edeceğiz. 
Tanrı, On Emir'i iki taş levhaya yazmış 
ve onları, halkına vermesi için, İsrail'in 
büyük önderi Musa'ya vermişti. Bunlar 
çok eski yasalar oldukları halde, günü-
müzde de geçerlidirler.

Bu derste şunları inceleyeceksiniz

* Yasa'nın Anlamı ve Amacı 
* Yasa'ya İtaat
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YASA'NIN ANLAMI VE AMACI

“Rab Musa'ya, 'Öncekiler gibi iki taş levha 
kes’ dedi, ‘Kırdığın levhaların üzerindeki 
sözleri onlara yazacağım’” (Mısır'dan 
Çıkış 34:1).

Tanrı'nın bizim için yazmış olduğu On 
Emir, Mısır'dan Çıkış 20'de yer alır. Tanrı 
bunları, çocuklarının izlemesi için yasa-
lar ve yol gösterimler olarak vermiştir. 
Şimdi bu yasaların her birine teker teker 
bakalım.

Benden başka tanrın olmayacak.
İkinci derste öğrendiğimiz gibi, Tanrı'ya 
yaşamlarımızdaki ilk yeri vermeliyiz. Bu 
buyruk, Matta 4:10'da, "Tanrın Rab'be 
tapacak, yalnız O'na kulluk edeceksin!" 
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diye tekrar edilmiştir.

Kendine herhangi bir canlıya benzer put 
yapmayacaksın.
Sadakatimiz Tanrı'yadır—sadakatimiz 
bölünemez. İsa kimsenin iki efendiye 
birden kulluk edemeyeceğini söylemiş, 
çünkü birini sever ve diğerini hor görür 
demişti (Luka 16:13). Bizler Rab'bi bü-
tün yüreğimizle severek, O'na sadık 
olmak istiyoruz.

Tanrın Rab'bin adını boş yere ağzına 
almayacaksın.
İnsanlar küfür ederek ve Tanrı'nın ismini 
boşuna kullanarak bu üçüncü buyruğa 
karşı gelirler. Bütün isimlerin üzerinde 
olan o isme, her zaman sevgi, onur ve 
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saygı göstermeliyiz.

“Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın. İşiten-
ler yararlansın diye, ihtiyaca göre, başka-
larının gelişmesine yarayacak olanı söyle-
yin” (Efesliler 4:29).

“Hiç ant içmeyin: Ne gök üzerine, çünkü 
orası Tanrı'nın tahtıdır; ne yer üzerine, çün-
kü orası O'nun ayak taburesidir; ne de 
Yeruşalım üzerine, çünkü orası Büyük 
Kral'ın kentidir” (Matta 5:34-35).

Şabat Günü'nü kutsal sayarak anımsa.
Bu, İncil'de tekrar edilmeyen tek buyruk-
tur. İmanlıların çoğu İbrani Septi'ni yeri-
ne getirmezler. Bunun yerine Pazar 
günü onlar için özeldir çünkü İsa hafta-
nın ilk günü ölümden dirilmişti. Her Rab' 
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bin Günü, bize Diriliş'i hatırlatabilir! Din-
lenme ve tapınma için bir gün ayırma-
mız önemlidir ama bunun için hangi 
günü seçtiğimiz ikinci derecede önem 
taşır. Koloseliler 2:16, "Bu nedenle kimse 
yiyecek içecek, bayram, Yeni Ay ya da 
Şabat Günü konusunda sizi yargılamasın" 
der.

“Kimi bir günü başka bir günden üstün 
sayar, kimi her günü bir sayar. Herkesin 
kendi görüşüne tam güveni olsun” 
(Romalılar 14:5).

Annene babana saygı göster.
Mısır'dan Çıkış 20:12, itaatkâr çocuklara 
özel bir vaatte bulunur: "Annene babana 
saygı göster. Öyle ki, Tanrın RAB'bin sana 
vereceği ülkede ömrün uzun olsun." İncil 



177

bu buyruğun üzerine basarak onu vur-
gular.

"Ey çocuklar, Rab yolunda anne babanızın 
sözünü dinleyin. Çünkü doğrusu budur" 
(Efesliler 6:1).

Adam öldürmeyeceksin.
İlk katil, kardeşi Habil'i öldüren Kabil'di. 
Kabil, olup bitenleri kimsenin görmedi-
ğini düşünüyordu ama Tanrı görmüştü. 
Tanrı Kabil'e. “‘Ne yaptın?’ dedi, ‘Kardeşi-
nin kanı topraktan bana sesleniyor’ dedi” 
(Yaratılış 4:10). Katletmek, zincirleme 
tepkiye neden olan bir günahtır—hem 
öldürenin, hem de öldürülenin ailesini ve 
arkadaşlarını üzer. Ayrıca, insanı Kendi 
benzerliğinde yaratan Tanrı'ya karşı da 
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çok büyük bir suçtur.

Zina etmeyeceksin.
Zina, evlendiği kişiden başka biriyle cin-
sel ilişkide bulunarak evlilik yeminini 
bozma günahıdır. İbraniler 13:4, "Herkes 
evliliğe saygı göstersin. Evlilik yatağı gü-
nahla lekelenmesin. Çünkü Tanrı fuhuş 
yapanları, zina edenleri yargılayacak" der.

Çalmayacaksın.
Size ait olmayan bir şeyi almak yanlıştır. 
Onu aldığınız kişi zengin olsa ve ona ih-
tiyacı olmasa da...

“Hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin. Ter-
sine, kendi elleriyle iyi olanı yaparak emek 
versin; böylece ihtiyacı olanla paylaşacak 
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bir şeyi olsun” (Efesliler 4:28).

Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeye-
ceksin.
Dokuzuncu buyruk, hem sözle ve hem 
de davranışlarla her türlü yalanı içerir. 
Tanrı, "iyi" yalanlarla "kötü" yalanlar ara-
sında hiç bir ayrım yapmaz—yalan yere 
suçlamaların hepsi yanlıştır. Mezmur 
101:7, “/ Hilekâr evimde oturmayacak, / 
Yalan söyleyen gözümün önünde durma-
yacaktır" der.

“Ama korkak, imansız, iğrenç, adam öldü-
ren, fuhuş yapan, büyücü, putperest ve 
bütün yalancılara gelince, onların yeri, kü-
kürtle yanan ateş gölüdür. İkinci ölüm 
budur” (Vahiy 21:8).
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Komşunun ... hiç bir şeyine göz dikmeye-
ceksin.
Başka birisine ait olan bir şeyi şiddetli 
bir şekilde arzulamaya sık sık tamah 
etmek denir. Luka 12:15 bunu şu şekilde 
dile getirir: "Dikkatli olun! Her türlü açgöz-
lülükten sakının. Çünkü insanın yaşamı, 
malının çokluğuna bağlı değildir."

Tanrı bu yasaları bize doğruyla yanlışı 
göstermek ve karar vermemiz gerekti-
ğinde bize yol göstermek için vermiştir.

“Öyleyse Yasa'nın amacı neydi? Yasa suç-
ları ortaya çıkarmak için antlaşmaya ek-
lendi. Vaadi alan ve İbrahim'in soyundan 
olan Kişi (yani İsa Mesih) gelene dek yü-
rürlükte kalacaktı. Melekler yoluyla, bir 
aracı eliyle düzenlendi... Yani imanla ak-
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lanalım diye Mesih'in gelişine dek Yasa 
eğitmenimiz oldu” (Galatyalılar 3:19, 24).

YASA'YA İTAAT

Tanrı, buyruklarını sadece yaptıklarımız-
la değil aynı zamanda tutumlarımızla da 
yerine getirmemizi ister. Sevgi, başka-
larını kendimizden üstün tutma tutumu 
içinde olmamızdır.

"Zina etmeyeceksin, adam öldürmeyecek-
sin, çalmayacaksın, başkasının malına göz 
dikmeyeceksin" buyrukları ve bundan baş-
ka ne buyruk varsa, şu sözde özetlenmiş-
tir: "Komşunu kendin gibi seveceksin" 
(Romalılar 13:9)."

“Tanrı'yı sevmek O'nun buyruklarını yerine 
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getirmek demektir. O'nun buyrukları da 
ağır değildir" (1.Yuhanna 5:3).

Buyrukları yerine getirmenin bizi kurtar-
madığını biliyoruz. Bizler, İsa Mesih'e 
iman aracılığıyla, lütufla kurtulduk. Efes-
liler 2:8-9 bunu doğrular!

“İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu 
sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. 
Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü 
değildir.”

Ancak, Rab'be itaat etmemizin nedeni, 
O'nun çocukları olarak O'nu hoşnut et-
meyi istememizdir. O'nun buyrukların-
dan bir tanesine karşı gelirsek, Tanrı'dan 
hemen bizi bağışlayıp günahtan temiz-
lemesini istemeliyiz.
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“Yavrularım, bunları size günah işlemeye-
siniz diye yazıyorum. Ama içimizden biri 
günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi 
Baba'nın önünde savunur. O günahlarımızı, 
yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün 
dünyanın günahlarını da bağışlatan kur-
bandır” (1.Yuhanna 2:1-2).

Kendinizi bazen çok zayıf hatta bazen 
de itaatten çok uzak hissettiniz mi? Rab 
İsa size ihtiyacınız olan yardım ve kuv-
veti verebilir. Şimdi dua edip O'ndan yar-
dım dilemeyi ister misiniz?

Cennetsel Baba, sevmem gerektiği gibi 
sevmediğim için beni bağışlamanı diliyo-
rum. Daha iyisini yapabilecekken günah 
işleyip, sana karşı itaatsizlik etmememe 
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yardım et.

Rab seni sevip ismini savunmayı, kendi 
ailemi sevip savunmaktan daha çok istiyo-
rum. Lütfen bana gereken kuvveti ver çün-
kü bunu hayatını benim için vermiş olan 
İsa'nın ismiyle istiyorum.

Amin.

İçindekilere...


