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O’nu dinleyin  
(Matta 17:1-8)    

 

Tanrı bizim gerçeği bilmemizi ister. Çünkü gerçeği bildiğimiz zaman kurtuluş 
ve yaşam alabiliriz. Ama insanlar alışkanlıkla bedenin duyularına düşüncelerine 
dayanmak ister. Tanrı’nın sözü aracılığıyla sadece gerçeği keşif edebilir.  

Elişa çağında Aram Kralı`nın ordu komutanı Naaman vardı. O cüzamlıydı. 
Şifa için İsrail’e geldi. Çünkü İsrail’in peygamberi olan Elişa’nın hastaları 
iyileştirebildiğini duydu. Ama Elişa Naamanı karşılamaya gelmedi sadece Şeria 
ırmağında yedi kere yıkanması gerektiğini söyledi. Naaman çok kızdı. Ama 
sonra sözüne göre hareket ettikten sonra iyileşti. ‘Elişa niçin onu karşılamamış? 
Direkt onunla görüşerek iyileştirebilirdi’ diye düşünebilir. Ama şunu 
hatırlamalıyız. Naaman için gereken ‘şifa bulmak’, ‘Tanrı’yla görüşmek’ti. Elişa 
değil Tanrı’yla görüşmekti.  

Böylece İsa gelmeden önce peygamberler Ruh’un yönetiminde Tanrı’nın 
sözünü iletti. Tanrı’nın gücü onların aracılığıyla gösterildi. Bizim bilmemiz 
gereken Tanrı’nın gücünün Tanrı’nın sözü aracılığıyla gösterilmesidir. Biz her 
ne kadar Tanrı’nın yardımını istersekte önce Tanrı’nın sözünü işitmeliyiz, 
Tanrı’nın sözünü kabul etmeliyiz. Yoksa Tanrı’nın gücünü kullanamayız. 
Tanrı’nın sözüyle gücü birbirinden ayrılamaz. Tanrı dünyayı sözle yarattı, sözle 
günahımızı aklayarak kurtardı.  

Geçmişte Tanrı peygamberler aracılığıyla söz verdi, artık söz kendisi geldi. 
Bu İsa Mesih’tir. İsa neredeyse Kutsal Ruh orada çalışır. Pentikost Günü’nden 
sonra bugüne kadar Kutsal Ruh günahından bağışlanmış olanlar içinde çalışır. 
Ama Tanrı’nın sözü yoksa Tanrı’nın gücünü gösteremez. Martin Luther ‘Kutsal 
Ruh Kutsal Kitab’ı araba olarak kullanarak gelir’ diye söyledi. Kutsal Ruh 

Tanrı’nın sözü aracılığıyla çalışır, Tanrı sözünün bulunduğu yerde gücünü 
gösterir.  

Bugün okuduğumuz ayete iyice bakalım. Rab öğrencileriyle yüksek bir dağa 
çıktığı zaman Musa ve İlyas Rab ile konuşuyordu. Bu öğrenciler için şok edici 
bir olaydı. Onlar çok sevindiler. Çünkü İsa her zaman iyilik yaparak zulüm 
ediliyordu. Öğrencileri de sıkıntı çekmiş olabilirler. Belki ‘zulüm edilerek 
sürekli O’nu izlemek mi lazım?’ diye kuşku duymuş olabilir. Ama bütün 

israililerin saygı gösterdiği Musa ve İlyas’la İsa birlikte sohbet etti. Öğrenciler 
çok teselli bulmuş olabilir galiba...  

Onlar çok sevinerek İsa’ya dedi: “Ya Rab, Burada bulunmamız ne iyi oldu! 
İstersen burada üç çardak kurayım. Biri sana, biri Musa`ya, biri de İlyas`a.” O 
zaman buluttan bir ses geldi: “Sevgili Oğlum budur, O`ndan hoşnudum. O`nu 

dinleyin!” Sonra başlarını kaldırınca İsa`dan başka kimseyi göremediler. Musa 
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Kutsal Yasa’yı İlyas ise Peygamberi simgeliyor. Yasa olsun Peygamber olsun 
görevi İsa’ya götürmektir. Mesela biz taksi yada otobüsle ibadet için kiliseye 
geldik diyelim. Yasa taksiye benzer. Şoför Peygambere benzer. Hem araba lazım 
hemde şoför lazım. Ama buraya gelince onları bırakmak lazım. Musa olsun 
İlyas olsun insanları İsa’ya götürmek için görevini yaptılar. Artık onların görevi 
bitti. İsa onlardan çok daha üstündür. İsa sonsuzluktan beri Tanrı’ya birlikte olan 
Söz’dür. Onsuz hiçbir şey yaratılmadı. O kendisi Tanrı’dır. Tanrı’nın yüceliğinin 
parıltısıdır, Tanrı’nın varlığının öz görünümüdür. O son günde İblis’i kükürtle 
yanan ateş gölüne atacaktır, ölüm ve ölüler diyarı da ateşe atacaktır (Vahiy 
20:14). Biz İsa’nın sözüne itaat ettiğimiz zaman Tanrı sevinir. Çardak 
kurmaktan hoşnut olmaz.  

Bizim kilise yıllardır kendimizi denetleyerek kilise binaları işa ettik. kiliseyi 
inşa edip Rab’be sunduğumuz zaman Tanrı’nın hoşnut ettiği bina kendisi 
değildir. Çünkü Elçilerin işleri 17:24-25’te ne dedi? “Dünyayı ve içindekilerin 
tümünü yaratan, yerin ve göğün Rabbi olan Tanrı, elle yapılmış tapınaklarda 
oturmaz.” Tanrı sunular veren kutsalların imanından hoşnuttur. Rab görüyor. 
Tanrı binada oturmaz. Rab’bi sevenlerin ruhunda oturur. Dolaysıyla zorla sunu 
yaparsa hoşnut olmayacaktır. İmanla sadece Tanrı’yı hoşnut edebiliriz. İbraniler 
11:5’te ne dedi? “İman sayesinde Hanok ölümü tatmamak üzere yukarı alındı. 
Kimse onu bulamadı, çünkü Tanrı onu yukarı almıştı. Yukarı alınmadan önce 

Tanrı`yı hoşnut eden biri olduğuna tanıklık edildi.” 
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