Acaba Bir Pastore/Prebitere 'Baba' Demek Hristiyanlığa Aykırı Mı [Matta 23:9]?
Acaba Bir Pastore/Prebitere/Kilisedeki Din Görevlisine 'Baba' Demek; Benzer
Şekilde 'İman Babaları' ya da 'Kilise Babaları' İfadelerini Kullanmak
Hristiyanlığa/Kutsal Kitap’a Uygun Mudur?
Matta 23:9 "Yeryüzünde kimseye 'Baba' demeyin. Çünkü tek Babanız var, O da
göksel Baba'dır."
Burada vurgulanmak istenen şey, Ferisi dininin "eski tulum" olarak "Yeni Şaraba
(İncil'e)" monte edilemeyeceğidir.1
Çekmemiş kumaş (yeni yama) ya da yeni tulum simgeleri Mesih ile gelmiş olan yeni
durumu vurgulamaktadır. Kelam’a ve Tanrı’nın karakterine uygun olmayan
geleneklerle/işlerle Tanrı’nın Krallığı aramazdı.
“Çekmemiş kumaş (yeni yama)” ile benzetmesi ile Mesih hem kendisini tarih boyunda
devam eden peygamberlerden ayırıyor, hem de Müjde’yi Ferisi inanış ve
uygulamalarının bir devamı gibi görülmekten ayırmaya çalışıyordu. Yeni bir
[yıkanmamış] kumaşı eski bir elbiseye diktiğinizde ne olur? Giysi yıkandığında yama
çeker, giysinin durumu berbat olur. Aynı şekilde taze şarap fermantasyona devam
ettiği için eski tulumları patlatır. Hem şarap ve hem tulum ziyan olur.
Mesih burada, Ferisiliğin insan yapımı yasacılığı/gelenekçiliği ile lütuf Müjdesi’nin
karıştırılamayacağını söylemeye çalışıyor. Eski Ahit içindeki Müjde’yi göremeyen, Eski
Ahit içindeki Mesih’i göremeyen Ferisi dinindeki Tanrı tanımı ve Kutsal Kitap
yorumunu ayırmak gerekiyor. Çünkü Tanrı Mesih’ten önceki Sözlerini değiştirmiyor;
ama bu sözleri Mesih’te gerçek anlamları ile anlaşılabilir kılmak istiyor.
Bu yüzden “kimseye 'Baba' demeyin” ifadesi ile de eskinin önderlik/yetki/öğretiş
sisteminin altında olmadığımızı vurguluyor.
Zaten o günlerde kimse yaşayan bir dini öndere "baba" demiyordu. Ancak dini
önderler/öğretmenler bir öğretiş verirken, geçmişte yaşamış olan dini önderlerin
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Markos2:21 Hiç kimse eski bir giysiyi çekmemiş bir kumaş parçasıyla yamamaz. Yoksa yeni yama eski
giysiden kopar ve yırtık daha kötü duruma gelir. 22 Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz.
Yoksa şarap tulumları patlatır, şarap da tulumlar da mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara doldurulur.»

öğretilerini naklederken, o kimselerin adlarına/anılarına bir saygı ifadesi olarak, o
kimseleri "baba" diye naklediyorlardı.
Oysa hem eski geleneklerin öğretmenleri hem de Ferisilerin uygulamaları Mesih'in
şimdiki zamanda getirdiği ruhsal öğretişlerin öncülleri/ön habercileri değillerdi.
Diğer yandan Mesih Eski Ahit içindeki bütün Tanrı adlarını/sıfatlarını "Baba, Oğul,
Kutsal Ruh" olarak öğrettiği için "baba" ifadesini yerleşik yanlış kültürün/öğretişin
içinden çıkararak Üçlübirlik öğretisinin paklıkla korunması için böyle bir söylemde
bulundu.
Bizler Ferisi öğretişi/yorumu altındaki kimseler olmadığımız için, onların öğretilerini
taşıyan/nakleden/onaylayan kimseler olmadığımız için onlarla aynı sebepten dolayı
bir kimseye “baba” demiyoruz.
Bugün ise Mesih öğretisini kendi döneminde koruyarak geleceğe aktarmaya çalışan
öğretmenler/presbiterlere/pastorlere "baba" denmesi bir çelişki temsil etmiyor.
Çünkü kimse bir pastore "peder -baba" derken, o kişinin Tanrı'nın eski dönemdeki ön
görüntüsü veya o kimsenin Mesih’in bir ön görünümü olduğunu düşünmüyoruz.
Bu yüzden Pavlus kiliseye konuşurken “çocuklarım” diyor; ve onlara bir “baba”
olduğunu söylüyor. 2
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Galatyalılar 4:19 Çocuklarım! Mesih sizde biçimleninceye dek sizin için yine doğum ağrısı çekiyorum.
Filimun 10 Tutukluluğum sırasında kendisine ruhsal baba olduğum oğlum Onisimos'la ilgili bir ricam
var… Titus 1:4 Ortak imanımıza göre öz oğlum olan Titus'a… (I.Korintliler 4:14, I.Timoteyus 1:1-2,
II.Timoteyus 1:1-2, I.Yuhanna 2:1, I.Selanikliler 2:7, 11).

