
İsa'nın Su Vaftizine dair gerçek

Giriş:
Isa’ya gelen her kişi, Ruh tarafindan çekilen, vaftiz olmak isteyecek. Ve aslinda, tam kurtuluşu elde
etmek icin ve günahların azaltılması için, Rab İsa Mesih'in adına vaftiz edilmesi gerekecek (Resullerin
2:38). İsa vaftiz talimatını verdi (Matta 28:19) ve şöyle buyurdu, “Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine
getirirsiniz” (Yuhanna 14:15).

Ancak vaftiz öncesi vaftiz adayı tamamen tövbe etmeli ve tüm kalbiyle İsa'nın Mesih olduğuna
inanmalidir, Tanrı’nın oğlu (Resullerin 2:38, 8:37). İsa adına suya batılma eylemi kendiliginden günahların
hafifletilmesini sağlamaz. İsa adına tövbe ve vaftiz gerekir.

Günahlarindan vazgecmeyen bir günahkar vaftiz eyleminden yararlanamaz.

Bir günahkar tamamen tövbe ve Tanrı'nın onu affettiğine inandiktan sonra, İsa adına vaftiz için kendisini
sunmalıdır ve yetkili bir bakan tarafından vaftiz edilebilir.

Eğer bu şartlar yerine gelmezse, Isa Mesih’e itaatsızlık olur ve ruhsal gelişme engellenir.

Vaftiz’in amaci:
Vaftiz, Rab İsa Mesih'in müjdesine inanan bir kişi tarafından Tanrı'ya itaat etme eylemidir. İtaat, tövbe
edilen günahları ortadan kaldırmak içindir (Resullerin 2:38).

Tanrıya yönelen temiz vicdanın dileği olan vaftiz, İsa Mesihin dirilişiyle şimdi sizi de kurtarıyor (I
Petrus’un 3:21).

Vaftizde Mesihle birleşenlerinizin hepsi Mesihi giyindi (Galatyalilara 3:27).

Vaftiz tarafından inancli bir insan, eski günahkâr hayatından boşanmayı ifade eder ve kendini İsa için
yeni bir hayat yaşamina hazirlar.

Gecmis günahkar hayati vaftiz sırasında aslında Mesih ile gömülmüştür (Romalilara 6:4).

Vaftiz’in uygun modu:
Günümüzde uygulanan vaftiz yöntemleri, serpme, dökme ve daldırma yöntemleridir.

Efesliler 4: 5 şöyle belirtir, "Bir Rab, bir inanç, Bir vaftiz" diyor. Dolayısıyla, doğru bir vaftiz modunun var
olduğuna inanıyoruz. Bu ise, İsa ve müritleri tarafından uygulanan şekilde olur.

İki Kutsal yazı referansı bize bu modun ne olduğunu bildirdi. “ İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı” (Matta
3:16). Resullerin 8:38, 39, Philip'in hadımlara vaftiz ettiğine değinerek, şöyle buyurdu “...Sudan çıktıkları
zaman...”

“Hemen sudan çıktı” ve “sudan çıktıkları zaman”, vaftizin suyun içine batırarak düzgün bir şekilde
yönetildiğini ima etti. Paulus'un Vaftizci'yi Mesih'le birlikte gömmek için kullanması (Romalilar 6: 4) bu
konumu desteklemektedir. Vaftizin geldiği Yunanca kelime “baptizo” incelenirse, suya dalmanın uygun
mod olduğuna dair kesin kanıtlar verir. Baptizo daldırma, dalma veya daldırmak anlamına gelir.

Vaftiz için kutsal yazı formülü
İsa, kalan on bir Havariyi, Matta 28:19'da vaftiz etmek için emretti. “Bu nedenle gidin ve bütün ulusları
öğretin, onları vaftiz edin...” O, anlayışı kutsallara açık olan insanlarla konuştu (Luka 24:45). Sözleri
açıkçası onları büyüledi. Ölümüne, cenazesine ve dirilişine tanık oldular. Yakında onun yükselişine tanık
olacaklardı. Ebedi hayatın sözlerine sahip olduğunun farkındaydılar ve bunları unutmadılar.

Onlara daha önce buyurdu "Beni seviyorsanız, buyruklarımı sürdürün" (Yuhanna 14:15). Thomas'ı
şüphelendiren, elinde çivi desenleri ve onun yandaki yarayı görünce, "Rabbim ve Tanrım" (Yuhanna
20:28) itirafını zaten yapmıştı.

Öğrenciler, Tanrı'nın et olarak tezahür ettiğini biliyorlardi, Onu seviyorlardi ve

buyruklarıni yerine getirmek için başarısız olmayacaklardi.



İkinci bölüm Elçilerin kaydettikleri Pentecost'un (Savuot) önemli gününde, ilk kez onlar vaftiz etmek için
bu emri yerine getirdiler. Hepsi, Tanrı'nın Kutsal Ruhu ile doluydu ve bu Ruh'un sözleri verdiği gibi diğer
dillerde konuştular (Resullerin 2: 4). Petrus on birliğiyle birlikte durdu ve İsa Mesih hakkinda ve O'nun
çarmıha gerildigini vaaz etti.

Kudüs'te Pentekost Şöleni için toplanan Yahudiler ve dönüştürülmüşler, alaycılardan soruşturmacılara
geçti. Peter'ın mesajı yüreklerine saplandı/ işledi, kurtulmaları için ne yapmaları gerektiğini soruyorlardi.
Petrus, mantıksal sözcü olarak, çünkü İsa ona cennetin krallığının anahtarlarını vermişti (Matta 16:19),
bu cevabı yayınladı, "Tövbe edin ve her birinizde günahların hafifletilmesi için İsa adına vaftiz olun ve
Kutsal Ruh'un armağanını alacaksınız (Havarilerin’de aldigi Tanrının Ruhu)."

Peter, Tanrı tarafından verilen yetkisini yerine getirdi. Diğer on bir Havariler onunla sessizce
anlaşmışlardı. Insanlar duyardi, “Onun sözünü benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık üç bin kişi
topluluğa katıldı” (Resullerin 2:41).

İlk bakışta, bu, İsa'nın Matta 28:19'da vaftiz formülü ile ilgili olarak kendilerine emrettiği şeyle çelişir gibi
görünebilir (bir vaftiz adayi suya batirilirken söylencek sözler). Tüm kutsal metinlerin Tanrı'dan
esinlendiğini biliyoruz (II Timoteos 3: 16) ve bu nedenle kutsal metinlerde herhangi bir çelişki söz konusu
olamaz. Bu iki ayeti biraz daha yakından incelemeliyiz. Bunu yaparken, Resullerin 2:38'nin, Matta 28:19
ile çelişmediğini, ancak uygulandığını göreceksiniz.

Önce Rab İsa'nın buyruğuna bakalim: “...onlari Baba, Ogul ve Kutsal Ruh’un ADIYLA vaftiz edin.” Tanri
buyruğu şudur: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un ISMINDE (tekil) vaftiz etmektir. Peter'ın cevabında yapılması
gereken şey hakkında şunları söyledi: “...her biriniz İsa Mesih'in ADIYLA vaftiz olsun...” Bunların hem fikir
olabilmesi için hem de Tanrı'nın Sözü'nde yer alması nedeniyle, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un İSIMLERI
İsa'nın İSMI olmalı.

Kutsal Yazı bu teyit eder. “ Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını
günahlarından O kurtaracak" (Matta 1:21). Matta 1:25 şunu ekler: „…Doğan çocuğun adını İsa koydu.”
Matthew 28:19 'da konuşulan Oğlu, Kutsal Ruh'un Meryemi tarafından tasavvur edilmiş ve İsa adını
almıştır. Bu ayni Isa beyan eder, “Ben Babam'ın adına geldim…“ (Yuhanna 5:43). İsa Babası'nın adını
miras almişti, ayni bizimde babamızın adını miras almamis gibi (İbranilere Mektup 1: 4).

Yuhanna 14:26'da İsa’nin söylediği gibi, Kutsal Ruh da aynı isimle gelir; “Ama Baba'nın benim adımla
göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh,...” Baba İSMI İsa, Oğlu İSMI İsa ve Kutsal Ruh'un İSMI İsa'dır.“

Tanrı Sözü yine geçerlidir; Hiçbir çelişki yoktur. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adı İsa olan bir Tanrı'nın
unvanlarıdır. Petrus ve havarilerin geri kalanı bunu biliyordu.

Bu nedenle, Petrus bu formülü verdi ve Havarilerin geri kalanı onunla anlaştı.

Böylece, Pentekost gününde vaftiz sırasında üç bin kişi İsa'nın adını aldı. Peter'ın Resullerin 4:12'de ilan
ettiği isim gökyüzü altinda insanlar arasında verilen ve kurtulmamız gereken tek isimdi. Philip, İsa'nın 8.
Maddesi'nde Samaritanları vaftiz etmek için aynı adı kullandı:...” Yalnızca Rab İsa adına vaftiz edildi.”
Petrus, Resullerin 10: 48'de bu örneği sürdürdü. Petrus Kutsal Ruhu almiş yahudi olmayan bir eve
(aileye), Isa Mesih adıyla vaftiz olmalarini buyurdu. “Buyuru” kelimesi burda önem taşiyor, çünkü İtalyan
bir ordu görevlisine teslim edildiği düşünülürse. Ona göre, bir buyuruya itaatsizlik etmek ciddi sonuçlara
yol acardi.

Resullerin 19: 1-7'de, Efes'te Kutsal Ruh'un armağanından yoksun oniki adam vardi. Kutsal Ruh’u
almadiklarini ögrenmekle, mevsim dışında doğmus olan Peygamber Pavlus (Pavlus'tan Korintlilere 1.
Mektup 15: 8), onlara hemen neye dayanarak vaftiz olduklarını sordu. Onlar Yuhanna’nın öğretisine
dayanarak vaftiz olmuşlardı, tövbeyle ilgili bir vaftizdi. Pavlus, Yuhanna'dan sonra gelen Mesih İsa'ya
inanacaklarını açıkladı. Bunu duyduklarında Rab İsa adına vaftiz edildiler. Pavlus ellerini onların üzerine
koyunca Kutsal Ruh üzerlerine indi.

Bu İncil anlatı, vaftiz hakkında bize önemli iki nokta anlatıyor: 1) Bir insan Kutsal Ruh’un armağanından
yoksun kalmişsa, henüz Isa’nin adına vaftiz edilmediği icin olabilir. 2) Bir kişi daha önce vaftiz edilmişse
de İsa'nın adına değilse, Pavlus İsa adına kendisine rebaptize etti.

Pavlus, güçlü bir müminti. Şam yolunda hayatında transpire edilen unutulmaz bir deneyim içinde Rab'bin



adını öğrenmişti. “Yol alıp Şam'a yaklaştığı sırada, birdenbire gökten gelen bir ışık çevresini aydınlattı.
Yere yıkılan Saul, bir sesin kendisine, "Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun?" dediğini işitti. Saul, "Ey
Efendim, sen kimsin?" dedi. "Ben senin zulmettiğin İsa'yım" diye yanıt geldi...” (Resullerin 9:3-5).

Daha önce Hıristiyanlara zulüm eden Paul, Hıristiyan oldu. Resullerin 22:16’de Pavlus kendi vaftizinde
Rab’bin adini cagirmistir.

Diğer bazi referanslar vaftiz Rab Isa adina yapılması gerektiğini gösterir: “... Mesih İsa'ya vaftiz
edildiğimizde…“ (Romalilara 6:3); „…ama yıkandınız, kutsal kılındınız, Rab İsa Mesih adıyla ve Tanrımız'ın
Ruhu aracılığıyla aklandınız“ (1 Korintoslulara 6:11); „Söylediğiniz, yaptığınız her şeyi Rab İsa'nın adıyla,
O'nun aracılığıyla Baba Tanrı'ya şükrederek yapın“ (Koloselilere 3:17).

Referans kitapları şu gercegi destekliyor: ilk kiliseler Rab Isa Mesih adina vaftiz formülünü kullaniyorlardi.
“Orijinal sözcük biçimi "İsa Mesih'in veya Tanri İsanın adına" idi. Üçlemi içine vaftiz (Trinity vaftiz) daha
sonraki bir gelişmeydi, “Dictionary of the Bible by Scribners, page 241, Vol. I.

"İlk kilise her zaman, üçlemenin gelişimine kadar,Rab İsa adına vaftiz ediyordu," Canney Encyclopedia,
page 53.

Üçlemenin öğretisi, kilisenin başlangıcından yaklaşık üç yüz yıl sonra 325 A.D.'de (anno Domini) Katolik
Kilisesi tarafından resmen benimsendi.

Sonuç:
İsa vaftiz talimatını verdi. Öğrenciler ve ilk kilise O'nun emrine uyarak başkalarına’da emretti. Rab'bin
eliyle bize teslim edilen Kutsal Kitap, bu buyuru’da bulunuyor.

Bu nedenle, uygun İncil modu ve formülü kullanılarak, vaftiz olmak için tam kurtuluş isteyen her bireyin
sorumluluğu vardır. Kutsal Kitap‘ta, Rab İsa adına (formül) suya daldırmaktan (vasıtasıyla) başka
herhangi bir vaftiz kaydı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, başlıklarda "Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına"
vaftiz yazmak, insanların ortaya koyduğu bir gelenektir. Matthew 28:19'daki İsa'nın buyruklarına
başlıkları kullanarak itaat edilmemelidir; sadece tekrarlanacaktır.

Petrus ve diğer havariler, vaftizin İsa adına uygulanması gerektiğini belirterek, Pentekost gününde
Tanrı'ya itaat ettiler.

Kurtuluş sadece Tanrının lütfuyla gerçekleşir. Sadece Tanrı’nin lütfu ile tövbe etme imkanina sahibiz ve
Isa adina vaftiz olabiliyoruz günahlarimizin affi icin.

Vaftiz olarak İsa ile birlikte gömülmek ayrıcalık ve onurumuzdur ve bu şekilde Tanrı’ya karşı vicdanımız
rahat olur.

Isa adına vaftiz sırasındaki itaat eylemimizle, Kutsal Ruh, bizlere söz verildiği gibi,armağan ediliyor. Tövbe
edenlerin hepsi Kutsal Ruh'u armağan olarak almiş olsalar bile, İsa adına vaftiz edilmelidir (Resullerin 10:
44-48). Tanrı öyle buyurdu.

Her gerçek mümin Tanrı'nın emrine uymak için elinden geleni yapacaktır. Hiçbir şeyin onu engellemesine
izin vermez.
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