
DERS 10 

TANRI’NIN İBRAHİM VE DAVUT’A SÖZÜ 

Yeni Ahit’in ilk sözleri İsa Mesih’i şöyle tanımlar, “İbrahim oğlu Davut’un oğlu”(Matta1:1).Bu iki kişinin 
bu kadar önemli bir yere sahip olmasının sebebi Tanrı’nın onlara önemli vaatler vermesidir.Tanrı’nın 
Rab İsa Mesih’i yaratmasındaki amacını anlamamız için öncelikle onları iyi tanımamız gerekir. 

İbrahim 

Ders 5’te Avramın(sonra Abraham-İbrahim olarak adlandırıldı) İsa’dan 2000 yıl önce putperest şehri 
olan Ur(şuan ki Irak) ‘da yaşadığını belirttik.Tanrı orada Ona göründü ve şöyle dedi: 

“Ülkeni,halkını,baba evini bırak ve göstereceğim yere git.Sana büyük bir ulus vereceğim ve seni 
kutsayacağım;Sana ün vereceğim ve lütuf kaynağı olacaksın…….yeryüzündeki bütün insanlar senin 
aracılığınla kutsanacak”(Yaratılış12:1-3). 

Havari Paul şöyle yorumlamıştır: 

“Kutsal Kitap, Tanrı'nın ulusları imanlarına göre temize çıkaracağını önceden görerek İbrahim'e, 
“Bütün uluslar senin aracılığınla kutsanacak” müjdesini önceden verdi.  Böylece iman edenler, iman 
etmiş olan İbrahim'le birlikte kutsanırlar”(Galatyalılar3:8-9). 

Yeryüzünde ki bütün insanların kutsanması(Yaratılış12) özellikle ,İbrahim gibi ,Tanrı’ya iman edenlerin 
faydalanacağı çok açıktır.Avram Tanrı’nın ona dediği gibi yaptı,ve uzun bir yolculuktan sonra Kenan 
diyarına ulaştı(şuanki İsrail).Yeğeni Lut da onunla beraber geldi.Hizmetçileri arasında ki tartışmadan 
sonra Lut ve Avram ayrıldılar.Lut yerleşmek için Ürdünde sulak bir vadi seçti,buna karşın Avram 
tepelik bölgede kaldı.Orada Tanrı Ona tekrar göründü ve şöyle dedi: 

“Gözlerini yukarıya kaldır ve bulunduğun yerden kuzeye ve güneye,doğuya ve batıya bak.Görebildiğin 
her yeri sonsuza kadar sana ve senin soyuna vereceğim….Sana vereceğim toprakları boydan boya 
dolaş”(Yaratılış13:14-17).Tanrı’nın vaadi toprak ve bir ulusla ilgilidir.Orjinal İbranicede “soy” kelimesi 
“tohum”anlamında kullanılır.Tanrıdan ilham alan Paul şöyle der: 

“Vaatler İbrahim'e ve soyundan olana verildi. Kutsal kitaplar, “Ve soyundan olanlara” demiyor; 
“Soyundan olana” yani tek bir kişiden, yani İsa Mesih'ten söz ediyor”(Galatyalılar3:16). 

Topraklara gelince,bu vaat gerçekleşmedi.Bu İsa Mesih’in yeniden dirilişinden sonra Yeruşalimde 
Stephen tarafından yapılan bir konuşmada şöyle belirtilir: 

“Tanrı Onu(İbrahimi) şimdi yaşıyor olduğunuz yere gönderdi.Burada Ona hiç miras ,hatta bir karış 
toprak bile vermedi.Fakat Tanrı ona ,O ve ondan sonra gelecek soyunun(yunanca:tohum) bu 
topraklara sahip olacağını vaadetti(Elçilerin İşleri7:5) 

İncilden(Ders2) öğrendik ki ölüm bir uykudur.Gerçek bir Hristiyan tekrar dirilişe inanır.İbrahim uykuya 
yattı ve Tanrı’nın vadettiği gibi uyanacağı ve miras toprakları alacağı diriliş gününü bekliyor. 

“Rabbe umut bağlayanlar toprakları miras alacak…..Alçakgönüllü olanlar toprakları miras alacaklar ve 
büyük bir huzurun tadını çıkaracaklar”(Mezmur37:9-11). 



İsa Mesih’in kendisi de bu muhteşem sözleri yinelemiştir(Matta5:5). 

Şimdi bütün bunların Hristiyanlar açısından ne anlama geldiğini anlayacağız.Paul şöyle diyor: 

“ İsa Mesih’e iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı'nın oğullarısınız,hepiniz İsa biçiminde vaftiz edilden 
sizler İsa Mesih'i giyindi……hepiniz tek bir İsa Mesihsiniz. Eğerİsa Mesih’e aitseniz, İbrahim'in 
soyundansınız, vaade göre de mirasçısınız.(Galatyalılar3:26-29). 

Artık Eski Ahit’in, Yenisinin iyi bir şekilde anlaşılması için ne kadar gerekli olduğunu anlıyoruz.İsa’ya 
iman ve vaftiz,İsa ile birlikte,yoluyla İbrahime vaadedilenin mirasçıları oluyoruz.İsa Mesih’in geri 
gelmesinden önce ölsek bile,sonsuz hayatı almak için yeniden dirileceğiz.Daha sonra Tanrı’ya iman 
edenlerle birlikte toprakları miras alacağız,alçakgönüllüler “yeryüzünü miras alacaklar”. 

Rab İsa Mesih çoktan sonsuz hayatı aldı.O cennetten geri geldiğinde, daha önceki derslerimizde 
anlattığımız gibi Yeruşalim’de Kral olarak hüküm sürecektir ve ona iman edip yeniden dirilenler 
onunla birlikte olacaktır(Vahiy5:9-10). 

Davut 

İbrahime vaddedilenleri belirttikten sonra şimdi de Davut’a vaddedilenlere bakabiliriz.Bu İsa Mesih’in 
krallığıyla ilgilidir.Davut kral olduktan sonra ,İsa Mesih’in doğumundan yaklaşık 1000 yıl 
önce,kendisine iyi bir tapınak inşa etme konusunda sıkıntı yaşadı,hala Tanrıya çadırda veya mağarada 
ibadet ediliyordu.Bu ,Musa Mısırdan İsrail’e getirildikten sonra ibadet yaptığı sığınaktı.Davut 
Peygamber Natan’a Tanrı için yeni bir yer veya tapınak yapma planını anlattı.Natan’a Tanrı tarafından 
Davut’a iletmesi için bir mesaj gönderildi ki şu muhteşem vaadi müjdeliyordu: 

“…….Rab kendisi senin için bir Yurt oluşturacak.Günlerin dolduğunda ve atalarına kavuştuğunda,senin 
soyundan gelen birini ortaya çıkarıp krallığını başarıya ulaştıracağım,ve onun krallığını kuracağım.O 
benim adıma yurt kuracak tek kişi odur ve ben onun krallığının tahtını sonsuza kadar devam 
ettireceğim.Ben O’nun babası,O’da benim oğlum olacak………..Tahtın ve ülken sonsuza dek sürecek ve 
bu benim önümde olacaktır(2 Samuel7:11-16) 

Ders 6’da İsrail Krallığının yakın tarihiyle ilgilendik.Krallığın günah yüzünden yıkıldığını gördük.Melek 
İsa’nın annesi Meryem’e göründüğünde oğlunun “En Yüce’nin oğlu” olacağını ve sonsuza kadar 
Yakup’un ülkesine(İsrail) hüküm süreceğini ve Davut’un eski krallığını yeniden kuracak tek kişi 
olduğunu bildirdi. 

“O yüce olacak, kendisine ‘Yüceler Yücesi'nin Oğlu’ denecek. Rab Tanrı O'na, atası Davut'un tahtını 
verecek………(Luka 1:32) 

İsa’nın doğuşu ,Tanrı’nın bin yıl önce Davut’a olan vaadini yerine getirdi.Böylelikle yaklaşan yeryüzü 
üzerindeki Tanrı’nın Krallığı eski İsrail Krallığının yeniden kurulması olacak. 

Sonuç olarak,Tanrı,Davut’un oğlunun Tanrı için bir ülke kuracağını söylemişti.Kral olarak Davut’u takip 
eden Süleyman Tanrı için muhteşem bir tapınak yaptı.Fakat Davut’un muhteşem oğlu İsa’nın taşlarla 
değil,insanlarla kuruyor olduğu krallık, bir tapınaktı –Tanrı’nı insanları: 

“…sizler…….kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı'nın ev halkısınız,elçilerle ve peygamberlerden oluşan 
köşe taşı İsa Mesih’in olduğu bir temel üzerine inşa edildiniz.Bütün yapı Rab'be ait kutsal bir tapınak 



olarak  O'nda birleşip yükseliyor. Siz de Onda Tanrı’nın ruhuyla yaşayacağı bir ev olmak için bir araya 
getiriliyorsunuz”(Efesliler2:19-22). 

Gelmekte olan krallıkta,aynı zamanda “tüm milletler için tapınak olacak”(Yeşaya2:2-4) 

Özet 

Hristiyanların umudu Davut ve İbrahim’e vaadedilenlerle ilgilidir.Tanrı İbrahim’e birinci olarak o ve 
soyunun toprakların mirasçısı olduğunu ,ikinci olarak tüm insanların onun ve onun soyundan gelen 
İsayla kutsanacağını vadetmişti.İsa Mesih’te vaftiz edilenler bu vaatleri paylaşırlar. 

Tanrı Davut’a onun neslinden olanın Tanrı’nın oğlu olacağını ve sonsuza kadar hüküm süreceğini vaat 
etmişti.Bu vaat İsa Mesihle gerçekleşmektedir.Bugün Tanrı’nın tapınağı İnsanların 
Tapınağıdır.Yaklaşmakta olan zamanda Yeruşalim’de bir tapınak olacak. 

Sorular 

K1 Niçin İbrahime verilen vaatler Hristiyanlar için önemlidir? 

K2 “Rab,İsrail’e krallığı şimdi mi getireceksin?”(Elçilerin İşleri1:6) 

Sizce ,havariler bu soruyla ne demek istediler? 


